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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Їздці-іхневмоніди підродини Pimplinae – 

паразитичні перетинчастокрилі, що являють собою одну з найчисленніших 

підродин родини Ichneumonidae, яка, в свою чергу, є найбільшою за кількістю 

описаних видів серед Hymenoptera [201, 230, 231]. На даний час у світовій 

фауні описано близько 1700 видів, що належать до 78 родів; 235 видів відомо 

для Європи [231]; в європейській частині колишнього СРСР зареєстровано 

понад 160 видів пімплін [16]. 

В Україні пімпліни – практично недосліджена група паразитичних 

перетинчастокрилих. До початку наших досліджень для України було відомо 

близько 80 видів [11, 12, 13, 15, 16], проте для Українських Карпат не 

зареєстровано жодного виду. 

Серед їздців-пімплін є як екто- так і ендопаразити, койно- та ідіобіонти, 

солітарні та грегарні, первинні та вторинні. Вони характеризуються 

надзвичайною широтою трофічної спеціалізації, що включає паразитування на 

представниках чотирьох рядів комах, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, 

Lepidoptera, та павуках (Аranei). 

Пімпліни посідають значне місце в практиці біометоду, зокрема, значна 

кількість пімплін з родів Apechthis, Pimpla, Itoplectis, Scambus є паразитами 

шкідників плодових культур, граючи одну з провідних ролей в комплексі 

паразитів плодового саду [26] та окремих фітофагів дуба [25]. 

Однак уваги до їхньої ролі як природних регуляторів чисельності 

шкідників сільського та лісового господарств в Україні приділяється 

недостатньо, оскільки цьому перешкоджає слабка вивченість цієї групи в 

цілому, відсутність даних з біології багатьох видів, недостатність відомостей 

щодо їхнього поширення в Україні та Українських Карпатах, зокрема. 

Саме недостатній рівень дослідженості пімплін, уривчастість даних 

щодо їх поширення в Європі та Україні, практичне значення багатьох 

представників цієї групи та наявна потреба перегляду даних, що існують, 
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зумовили необхідність вивчення фауни, таксономії, трофічних зв`язків та 

поширення пімплін як основи оцінки їх ролі в природних екосистемах та 

агроценозах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами і темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках науково-дослідних тем Відділу систематики 

ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена НАН України: «Еколого-фауністична характеристика, 

систематика, еволюція та основи раціонального використання домінантних 

груп комах-ентомофагів фауни України та суміжних територій» (0111U000087) 

та «Домінантні групи комах-ентомофагів в природних та антропогенно 

порушених екосистемах України та інших регіонів: еколого-фауністична 

характеристика, систематика та основи раціонального використання» 

(0116U000071), а також за підтримки стипендії НАН України для молодих 

вчених (2014–2016 рр.) та наступних індивідуальних грантів: стипендія 

програми Еразмус Мундус (Erasmus Mundus EMERGE Scholarship, 2014–2015 

рр.), грант фонду Раффорда (The Rufford Small Grants for Nature Conservation, 

2014–2015 рр.), грант Гарвардського університету (The Ernst Mayr Travel Grants 

in Animal Systematics, 2016 р.), та стипендія Німецької служби академічного 

обміну для молодих учених (DAAD Scholarship, 2016 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – морфо-біологічний та 

еколого-фауністичний аналіз їздців-пімплін Українських Карпат. Для 

досягнення цієї мети вирішувались наступні завдання: 

– встановити видовий склад їздців-пімплін Українських Карпат, 

провести аналіз таксономічного розподілу; 

– провести порівняльно-морфологічний аналіз імаго їздців-пімплін; 

– узагальнити і доповнити наявні дані стосовно хазяїно-паразитних 

зв’язків досліджуваної групи комах; 

– з’ясувати особливості поширення та екології їздців-пімплін територією 

Українських Карпат; 
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– проаналізувати комплекс іхневмонід – паразитів комах-ксилобіонтів у 

фауні Українських Карпат та встановити частку пімплін в ньому. 

Об’єкт дослідження – їздці підродини Pimplinae та іхневмоніди – 

паразити комах-ксилобіонтів (підродини Acaenitinae, Poemeniinae, Rhyssinae, 

Xoridinae, та окремі таксони підродин Campopleginae та Cryptinae). 

Предмет дослідження – фауна, порівняльний аналіз та закономірності 

висотно-поясного та біотопічного розподілу пімплін Українських Карпат. 

Методи дослідження – польові збори та камеральна обробка їздців-

іхневмонід, лабораторне виведення, обрахунок даних. 

Наукова новизна роботи. Вперше вивчено видове різноманіття їздців 

підродини Pimplinae, а також комплексу іхневмонід – паразитів комах-

ксилобіонтів Українських Карпат. В результаті нашого дослідження на 

території досліджуваного регіону виявлено 109 видів пімплін, об’єднаних в 29 

родів, з них 1 рід та 38 видів вказані вперше для території України, а 1 вид, 

Dolichomitus sirenkoi Varga, 2012, описаний як новий. З них 28 видів входять до 

комплексу іхневмонід – паразитів ксилобіонтів, що в Карпатському регіоні 

представлений 7 підродинами і налічує 85 види із 26 родів, для яких 

підготовлено і опубліковано регіональні фауністичні огляди. Крім того, 

встановлено, що 5 видових назв вимагають синонімізації, причому 3 з них вже 

зведено в синоніми у відповідних публікаціях дисертанта. На підставі 

порівняльно-морфологічного аналізу імаго вперше проведено оцінку 

діагностичного значення окремих ознак, встановлено межі їхньої мінливості, 

деякі ознаки вперше запропоновані для вжитку в систематиці групи, що 

дозволило виявити та описати нові види їздців-пімплін як з Українських 

Карпат, так і з інших зоогеографічних областей, зокрема Оріентальної. 

Вперше узагальнено наявні літературні дані щодо трофічних зв’язків 

пімплін світової фауни та досліджуваного регіону, зокрема. Наведено нові дані 

щодо хазяїв для Dolichomitus agnoscendus (Roman, 1939), D. quercicolus 

Zwakhals, 2010 та Clistopyga canadensis Provancher, 1880. Таке узагальнення 

дозволило проаналізувати особливості зв’язків родів пімплін Українських 
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Карпат з конкретними таксономічними групами хазяїв: двокрилими, 

перетинчастокрилими, твердокрилими, лускокрилими та павуками. 

Вперше з’ясовано особливості розподілу їздців-пімплін у висотно-

поясному аспекті та за рослинними асоціаціями, прослідковано сезонну 

динаміку льотної активності імаго цих ентомофагів досліджуваного регіону. 

Проведено таксономічний аналіз іхневмонід – паразитів комах-

ксилобіонтів на досліджуваній території. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 

є істотним доповненням у вивчення їздців-іхневмонід фауни України та 

Українських Карпат, їх таксономії, морфології, та особливостей поширення. 

Отримані нами дані можуть бути використані при складанні кадастрів та 

монографічних зведень щодо фауни України та Європи в цілому. Використання 

результатів даної роботи може здійснюватись в інтегрованих системах захисту 

рослин, а дані щодо іхневмонід – паразитів комах-ксилофагів можуть бути 

використані фахівцями-ентомологами та студентами, а особливо працівниками 

сільського і лісового господарств. Досліджені особливості розподілу пімплін 

фауни Українських Карпат за висотними поясами та рослинними 

угрупованнями, а також дані з їх поширення окремими територіями (об‘єктами 

ПЗФ зокрема), дозволяють якісніше оцінити місцеві природні ресурси 

ентомофагів, їхню роль та перспективність в стримуванні популяцій шкідників 

сільського та особливо лісового господарства, що є досить актуальним в 

даному регіоні. 

Особистий внесок здобувача. Робота є результатом 7-річного 

дослідження дисертанта. Збори пімплін та інших іхневмонід проводились 

автором самостійно; крім того, дисертантом опрацьовано матеріали (в тому 

числі і типові) колекційних фондів Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена 

НАН України (м. Київ, Україна), Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна), Зоологічного інституту 

РАН (м. Санкт-Петербург, Росія), Університету Александру Іоан Куза (м. Яси, 

Румунія), Національної зоологічної колекції Баварії (м. Мюнхен, Німеччина), 
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Берлінського музею природничої історії (м. Берлін, Німеччина), Угорського 

музею природничої історії (м. Будапешт, Угорщина), Музею природознавства 

(м. Відень, Австрія), Зоологічного музею Лозанни (м. Лозанна, Швейцарія) та 

Музею природничої історії Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща). 

Визначення видів та обрахунки отриманих результатів проводилися 

дисертантом самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень були 

представлені на V міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів 

«Молодь і поступ в Україні» (м. Львів, 2009), V міжнародній науковій 

конференції «Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах» (м. Дніпро-

петровськ, 2009), II-му симпозіумі країн СНД з перетинчастокрилих комах 

(м. Санкт-Петербург, 2010), міжнародній науковій конференції, присвяченій 50-

річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской 

Буковины» (м. Чернівці, 2009), 15-й міжнародній науковій конференції 

«Ужгородські ентомологічні читання-2015» (м. Ужгород, 2015), на засіданнях 

Відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та Карпатського біосферного 

заповідника. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 публікацій, з яких 5 – 

тези виступів на конференціях, 14 – статті в науковій періодиці, 13 з яких у 

журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, 7 

розділів, висновків, списку використаних джерел (234 найменування) та 2 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок тексту, з яких 

основна частина викладена на 151 сторінці. Робота ілюстрована 4 таблицями та 

53 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1. ІХНЕВМОНОЇДНІ ЇЗДЦІ ПІДРОДИНИ PIMPLINAE. ІСТОРІЯ 

ВИВЧЕННЯ ТА СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕНОСТІ 

 

1.1. Історія вивчення. 

Підродина Pimplinae – помірно велика група іхневмонід, яка налічує 

близько 1700 описаних видів, які відносять до 70 окремих родів [231]. Це – 

помірно багата на види група у більшості наземних біотопів, проте, на відміну 

від інших груп іхневмонід [109, 140], вона більш багата на види у 

екваторіальній, ніж у темпоральній зоні [78, 81]. Pimplinae включаює деякі 

види, які найбільш часто серед усіх іхневмонід трапляються повсюду, і 

відповідно являє собою найбільш інтенсивно досліджувану групу іхневмонід, 

як з точки зору таксономії [16, 33, 37, 58, 70, 77, 81, 82, 89, 91, 115, 118, 150, 

202, 204], так і біології [44, 46, 47, 64, 74, 110, 159]. Пімпліни також часто 

використовуються як індикатори у дослідженнях біорізноманіття [39, 76, 157], 

та як модельні об’єкти у лабораторних дослідженнях пошуку та вибору 

статевих партнерів [207, 208], знаходженні [45, 96] і сприйманні [106] хазяїна. 

Вперше чітко родину Ichneumonidae виділив Й. Гравенхорст у 1829 році 

у своїй праці «Ichneumonologia europea» [85]. Проте слід зазначити, що він 

використовував термін «рід» у значенні підродини, а «підрід» чи «родина» – 

роду у сучасному розумінні. Пімпліни належали до однієї із 13-ти підродин 

(«Pimpla» у трактуванні Й. Гравенхорста). «Pimplae» у якості підродини 

вказував у своїй праці К. Весмел [229]. А. Холмгрен [99] пропонував поділяти 

іхневмонід на 5 підродин: «Ichneumonides, Crypti, Ophionides, Tryphonides, 

Pimplariae». Ці назви вживались більшістю авторів практично аж до 40-х рр. 

ХХ ст. Дж. Томсон [195], як і О. Шмідекнехт [168], розширили і адаптували 

класифікацію А. Холмгрена, що справило значний вплив у Європі на наступні 

майже півстоліття. Пімпліни у праці А. Ферстера [71] набули рангу родини, в 

той час як у В. Ешміда [31] були лише трибою. Проте, якщо в більшості 

випадків ранг підродини пімплін ні в кого не викликав сумнівів, то у складі і 

класифікації нижчих таксонів були значні розбіжності. К. Морлі [132, 133] 
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виділяв 5 триб: «Xorides, Pimplides, Lissonotides, Acoenitides, Banchides». 

Класифікація О. Шмідекнехта [168] практично не відрізнялась, в той час як В. 

Хеллен [95] виділяв 6 триб, Р. Кушман та С. Роунер [61] – 13, а Д. Клемент [53] 

цілих 20, причому передостанні автори використовували для підродини назву 

Ichneumoninae, а не Pimplinae. 

 

1.2. Структура підродини. 

Підродина Pimplinae (разом з Ichneumoninae, Cryptinae, Tryphoninae і 

Ophioninae) була однією з п’яти головних груп родини Ichneumonidae, і 

охоплювала широке коло іхневмонід з досить широким, плоским першим 

тергітом метасоми, і з дещо дорзовентрально сплощеним черевцем з довгим 

яйцекладом, який далеко видавався за його вершину. По мірі розширення 

уявлень щодо морфології імаго, біології та морфології личинок, різноманітні 

підгрупи були відокремлені як незалежні підродини (наприклад, Acaenitinae), 

або утворили разом з представниками інших груп нові підродини, такі, як 

Banchinae і Labeninae [199]. У своїй основоположній класифікації родів 

іхневмонід Г. Таунс [200] поділив пімплін на 7 триб (табл. 1.1), що широко 

використовувались більшістю авторів протягом наступних 20-ти років, хоча 

виникла суперечка стосовно правильного вживання деяких загальних родових і 

родинних назв [69]. Основне місце таксономічних розбіжностей у літературі 

стосувалось меж триб Polysphinctini і Theroniini. Склад першої (група, утворена 

лише на основі особливостей біології її представників – паразитуванні на 

Aranei) був досить гетерогенним і Г. Таунс [200] виключив звідти групу родів, 

зокрема Tromatobia, Zaglyptus і Clistopyga, що пов’язані з яйцевими коконами 

павуків, а не з дорослими особинами. Натомість В. Гупта і Д. Тікар [91] 

включали в цю трибу всіх пімплін, асоційованих з павуками, в тому числі і 

вищезазначені роди. Головною проблемою було лише те, що Polysphinctini є 

похідною групою родів Ephialtini і їх окремий трибальний статус протирічить 

парафілетичності цієї групи [79]. Склад триби Theroniini більш 

проблематичний. За Г. Таунсом, вона налічувала п’ять родів: Theronia, 
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Perithous, Delomerista, Atractogaster та Pseudorhyssa [200]. Вони були об’єднані 

лише на основі однієї ознаки – збереження центрального поля проподеума, так 

званої ареоли (area superomedia). Рід Theronia часто розділяли на велику 

кількість окремих підродів чи родів [87, 89], які в наш час для зручності 

називають групою родів, близьких до Theronia (Theronia genus-group) [83]. Ця 

триба завжди вважалась дуже гетерогенною, і навіть у самого Г. Таунса були 

деякі сумніви щодо об’єднання всіх родів разом [200]. Р. Карлсон [51] 

відокремив групу родів, близьких до Theronia (як трибу Theroniini), від всіх 

інших родів, які він розмістив у окрему трибу, Delomeristini. Наступними 

найбільш суттєвими змінами системи Г. Таунса було розділення пімплін на 

чотири окремі підродини [65, 81]. Ці автори відзначили, що ознаки, які 

об’єднують триби Poemeniini, Rhyssini і Diacritini з іншими пімплінами, є лише 

симплезіоморфіями. Оскільки кожна з цих груп явно монофілетична, їм було 

надано статусу підродин, обмеживши тим самим власне пімплін до родів, 

розміщених в трибах Ephialtini, Polysphinctini, Theroniini і Pimplini (sensu 

Townes, 1969). Я. Гольд [81] перевів рід Pseudorhyssa в підродину Poemeniinae, 

який до того часу більшістю авторів відносився до триби Delomeristini, що в 

складі Pimplinae. Через виражені подібності між групою родів Theronia і 

Xanthopimpla (таких, як наявність збільшених пухирців з отрутою на кігтиках 

лапок і чітко виражені поля проподеума) П. Еглетон [65] запропонував 

об’єднати Theronia з трибою Pimplini, і Я. Гольд [81] формально переніс цей рід 

до останньої. Я. Гольд пізніше слідував припущенню Дж. Перкінса [143], що 

інші три роди можуть бути тимчасово поміщені у трибу Ephialtini, а не 

розглядатись як окрема група. 

На основі морфології личинок Д. Валь [226] створив неформальну групу 

Pimpliformes для підродини Pimplinae разом з Acaenitinae, Cylloceriinae, 

Diplazontinae, Orthocentrinae, Poemeniinae і Rhyssinae. Ця група була 

проаналізована кладистично Д. Валем і Я. Гольдом [227]. Їх аналіз явно 

продемонстрував монофілетичність обох, групи Pimpliformes і підродини 

Pimplinae. Крім того, він паралельно показав поліфілетичну природу триби 
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Theroniini sensu Townes, 1969 і парафілетичність триби Ephialtini по 

відношенню до Polysphinctini. Результатом цього дослідження було визнання 

чотирьох монофілетичних триб в підродині Pimplinae: Delomeristini 

(Delomerista і Atractogaster), Perithoini (для Perithous, який включає підрід 

Hybomischos), Pimplini (включаючи групу родів, близьких до Theronia), і 

Ephialtini (включаючи комплекс родів, близьких до Polysphincta). 

Таблиця 1.1. 

Історія класифікації Pimplinae s.l. 

Townes, 1969 Каспарян, 1981 Gauld et al., 2002 

EPHIALTINAE PIMPLINAE PIMPLINAE 

Pimplini 

Pimpla 

Ephialtini 

Ephialtes 

Clistopyga 

Tromatobia 

Zaglyptus 

Ephialtini 

Ephialtes 

Clistopyga 

Tromatobia 

Zaglyptus 

Polysphincta genus-group 

Polysphinctini 

Polysphincta genus-group 

Clistopyga 

Tromatobia 

Zaglyptus 

Polysphinctini 

Polysphincta genus-group 
 

Ephialtini 

Ephialtes 

Coccygomimus 

Pimplini 

Apechthis 

Pimpla 

Pimplini 

Apechthis 

Pimpla 

Theronia genus-group 

Theroniini 

Pseudorhyssa 

Theronia 

Delomerista 

Theroniini 

Pseudorhyssa 

Theronia 

Delomerista 

Delomeristini 

Delomerista 

Poemeniini Poemeniini 
POEMENIINAE 

Pseudorhyssa 

Rhyssini Rhyssini RHYSSINAE 

Diacritini Diacritini DIACRITINAE 

 

Найсучаснішим поглядом на систематику підродини, який на нашу 

думку, наразі є найбільш досконалим, є праця Я. Гольда та співавторів [83], в 

якій, на основі молекулярних даних, підтверджено результати Д. Валя і 

Я. Гольда [227], проте рід Perithous переміщено назад до триби Delomeristini. 

Розподіл видів за родами підродини вкрай неодноманітний. Найбільший 

відсоток видів світової фауни припадає на роди Xanthopimpla (261 вид), Pimpla 
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(203 види), Scambus (149 видів), Dolichomitus (більше 70-ти видів), проте якщо 

перший рід вивчений порівняно рівномірно, то решта – вкрай нерівномірно. Рід 

Pimpla, попри грунтовну вивченість у Палеарктиці [13] та Оріентальній області 

[92], практично невідомий із Афротропічної зоогеографічної області, 

представлений лише кількома видами, описаними із цього континенту, тому 

группа потребує серйозної ревізії, і містить, ймовірно, неописаних видів в рази 

більше від відомих, про що свідчать неопрацьовані матеріали в Європейських 

музейних колекціях [Г. Брод, особисте повідомлення]. Те саме стосується роду 

Dolichomitus, який поки що практично не представлений у Неотропічній області 

– ймовірно найбагатшому на різноманіття пімплін регіоні [157]. Навіть 

європейська фауна цього роду доволі детально вивчена К. Звахальсом [234]. 

Однак окремі її регіони досі залишаються «білими плямами» і містять 

неописані види [213, 218]. Для роду Scambus немає повноцінної таблиці для 

визначення навіть для території Європи, і окремі з відомих поліморфних видів, 

без сумніву, являють собою групи споріднених видів. Крім того, досить важко 

провести чітке розмежування цього роду з іншими, такими як Acropimpla та 

Iseropus [70]. Про нечіткі межі між ними свідчать також дані, отримані нами 

при опрацюванні матеріалу із Оріентальної зоогеографічної області [224]. 

Решта родів представлена менш, як 60-ма видами (Calliephialtes, Camptotypus, 

Liotryphon, Sericopimpla та інші), з них частина представлена лише одним 

(Aravenator, Inbioia тощо) або декількома (Atractogaster, Piogaster, Townesia, 

Umanella тощо) видами. 

 

1.3. Ступінь дослідженості. 

Незважаючи на порівняно хорошу вивченість Pimplinae загалом, 

дослідженість підродини в окремих регіонах світу дуже різниться. 

Найкраще вивчено пімплін Західної Палеарктики, а саме Європейської її 

частини. Величезну масу літератури, що присвячена даній групі комах, являють 

собою як ревізії окремих родів [11, 12, 13, 15, 104, 175, 233, 234], так і 

фауністичні огляди окремих держав чи територій [16, 58, 70, 114, 118, 150, 194]. 
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Незважаючи на це, пімпліни в Європі все ще залишаються недостатньо 

вивченими, як в плані обсягу таксонів, зокрема роди Scambus, Liotryphon, 

Dolichomitus, так і щодо дослідженості окремих регіонів [70, 213, 218]. Таким 

регіоном, наприклад, є і Українські Карпати, про які не згадується у жодному 

фауністичному зведенні. Істотними кроками у дослідженні даної групи комах 

стали виходи у світ каталогів Дж. Обера [33] та Дж. Ельке [139], присвячених 

території Західної Палеарктики, а згодом і фундаментальної роботи Д. Ю та 

К. Хорстмана [230], яка пізніше стала доступною у електронному вигляді [231] 

і наразі є, по суті, основним джерелом інформації про світову фауну 

іхневмонід. 

Піпліни Східної Палеарктики вивчені порівняно неповно. Дані 

представлені в основному або ревізіями окремих родів або фауністичними 

зведеннями певних територій [120, 130, 203]. На відносно слабку вивченість 

вказує значна частка видів, нещодавно описаних з Китаю [123, 124]. Важливою 

роботою була спроба каталогізувати іхневмонід Східної Палеарктики, в тому 

числі пімплін, подружжям Генрі та Мерджорі Чемпен Таунсів [203]. 

На рахунку останніх і значний внесок у дослідження Неарктичної 

зоогеографічної області [199, 201]. Г. та М. Ч. Таунси вперше серйозно 

каталогізували також і пімплін Неотропічної області [204]. Трохи згодом 

вийшла серія монографій Я. Гольда, присвячена іхневмонідам Коста-Ріки, 

перша з яких містила дані власне про пімплін та споріднені підродини [81]. 

Проте центральна та південна частини Неотропічної області залишаються 

практично невивченими, однак недавні дослідження показали, що саме вони, 

вочевидь, є одним із центрів світового різноманіття даної групи комах [140, 

141, 156, 157]. 

Схожа ситуація і з Оріентальною зоогеографічною областю; незважаючи 

на досить хорошу вивченість окремих груп завдяки працям В. Гупти та колег 

[86, 87, 88, 89, 90, 91, 92], К. Бальтазара [37] і каталогізованому зведенню Г. та 

М. Ч. Таунсів та В. Гупти [201], загалом пімпліни цієї території все ще слабко 
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вивчені, про що свідчить значна частина нещодавно описаних видів із 

південно-східної Азії [124, 145, 146, 222, 223, 224]. 

Досить непогано вивчено пімплін Австралії, що представлено в роботі 

Я. Гольда [77]. 

Найбільш слабко вивчено представників Афротропічних пімплін, що 

висвітлено в роботах Дж. Тоскіне [197], Г. Зеплігеті [189], К. Морлі [132, 133, 

134], А. Сейріга [174] та П. Бенуа [42]. Оскільки дослідження проводились ще в 

період до становлення сучасної систематики групи, то немає сумнівів, що 

значну частину видових назв в майбутньому буде синонімізовано або 

перенесено до інших родів, чи навіть і підродин, а велика кількість видів все ще 

залишається неописаною. 

Що стосується територій, суміжних з Українськими Карпатами, то 

найкраще вивченими наразі є пімпліни Польщі [115] та Угорщини [35]. Огляд 

іхневмонід Угорщини, до речі, стосувався всього Карпатського регіону, проте 

ми не знаходимо в ньому жодних даних про Українську частину. Видовий 

список пімплін Румунії, попри свою детальну вивченість M. Константінеану та 

його колегами [87, 150], все ще залишається суперечливим. Так, нами було 

опрацьовано колекцію К. Пісіки (одного зі співавторів M. Константінеану) у м. 

Яcи, що дало змогу виявити практично повну відсутність (втрату) типового 

матеріалу та численні помилки у визначені видів [219], і, як наслідок, дало 

підстави кардинально переглянути наведені цими авторами дані. 

Що ж стосується Словаччини, то дані в основному можна відшукати у 

праці Й. Шедіві, присвяченій території колишньої Чехословаччини [173] та у 

роботі В. Земана та Б. Моцека [232]. 

В Українських Карпатах, як і по всій території України, спеціальні 

дослідження їздців-пімплін ніколи не проводились. Перша згадка про 

іхневмонід нашої держави датована ще 1835 роком у праці В. Бессера, 

присвяченій території Волині [43]. Наступною, більш детальною, роботою була 

книга М. Мейєра [19], в якій було вказано кілька десятків видів пімплін, 

переважно із Центральної та Південно-Східної України. Проте, дана колекція 
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була знищена під час Другої Світової війни, тому ці дані, через відсутність 

підтверджуючого матеріалу, не можна вважати достатньо достовірними. Таким 

чином, єдиним і найбільш повним джерелом даних про пімплін, виявлених на 

території України, є роботи Д. Р. Каспаряна [11, 12, 13, 15, 16], в яких сумарно 

наведені відомості про понад 80 видів їздців, що належать до цієї підродини. 

Проте вони, як і огляди, присвячені ентомофагам зеленої дубової листовійки та 

шкідників плодового саду [25, 26], базувались виключно на матеріалі із 

Центральних та Південно-Східних областей України та Криму. Таким чином, 

до початку нашого дослідження, не було жодних даних про поширення їздців-

пімплін та території Українських Карпат. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В основу даного дослідження покладено перш за все оригінальні 

спостереження та матеріали власних зборів (близько 2 тис. екземплярів) 

дисертанта протягом 2009–2016 рр. з території Івано-Франківської та 

Закарпатської областей України. Матеріали з Львівської та Чернівецької 

областей України були опрацьовані завдяки вивченню колекцій Відділу 

систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології ім. 

І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ). Збір комах проводився в понад 50 

пунктах, розташованих у різних висотних поясах Українських Карпат, зокрема 

на території Карпатського національного природного парку, природного 

заповідника «Горгани», та в заповідних масивах Карпатського біосферного 

заповідника: Чорногірському, Мармароському, Угольсько-Широколужансько-

му, Кузійському, Свидовецькому та в ботанічному заказнику «Чорна гора», а 

також на прилеглих територіях Передкарпаття та Закарпаття (рис. 6.2). 

Польові збори та лабораторне виведення з хазяїв проводилися за 

стандартними методиками [23]. При зборі комах використовувались 

ентомологічні сачки різного діаметру: великий (50 см в діаметрі) при косінні у 

травостої та кущах, та малий (30 см в діаметрі) – при відловлюванні їздців-

паразитів ксилобіонтів біля стовбурів мертвих дерев. Зібраний матеріал 

сортувався за допомогою ексгаустера. Додатково збір матеріалу проводився за 

допомогою різноманітних пасток: Малеза, жовтих тарілок Меріке, стовбурових 

пасток для збору паразитів ксилобіонтів (так звані «пастки Терешкіна»). Пастки 

Малеза були розміщені протягом теплого (вегетаційного) сезону (квітень–

жовтень) у наступних локалітетах: у 2013–2015 рр. – буковий ліс неподалік с. 

Кваси, 650 метрів над рівнем моря (далі – просто «метрів», м) (Закарпаття); у 

2014 р. – на межі хвойного лісу та субальпійського поясу на г. Ігровець, 1550 м 

(Прикарпаття); в субальпійському поясі на вищезазначеній горі, 1650 м; в 

субальпійському поясі на г. Шешул, 1650 м (Закарпаття); в яблуневому саду 

неподалік с. Вонігово, 350 м (Закарпаття); у 2014–2015 рр. – мішаний ліс 
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неподалік смт. Богородчани, 350 м (Прикарпаття); буковий праліс неподалік с. 

Мала Уголька, 450 м (Закарпаття); у 2016 р. – в дубовому лісі на г. Чорна Гора, 

250 м (Закарпаття). Пастки Терешкіна були розташовані у 2014 р. у трьох 

локалітетах: буковий ліс неподалік с. Кваси, 650 м (Закарпаття); хвойний ліс 

біля підніжжя г. Ігровець, 1200 м (Прикарпаття); мішаний ліс неподалік 

смт. Богородчани, 350 м (Прикарпаття). Ємності, із зібраним пастками 

матеріалом, перевірялись кожні 14–25 днів і замінювались на нові, заповнені 

70% етиловим спиртом. Комахи зберігались у вигляді вологих препаратів у 

розчині 96% етилового спирту. 

Для достовірного визначення пімплін та близьких груп (паразитів 

ксилобіонтів) було вивчено типові та нетипові порівняльні екземпляри з 

колекцій Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ, 

Україна), Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна), Зоологічного інституту РАН 

(м. Санкт-Петербург, Росія), Університету Александру Іоан Куза (м. Яси, 

Румунія), Національної зоологічної колекції Баварії (м. Мюнхен, Німеччина), 

Берлінського музею природничої історії (м. Берлін, Німеччина), Угорського 

музею природничої історії (м. Будапешт, Угорщина), Музею природознавства 

(м. Відень, Австрія), Зоологічного музею Лозанни (м. Лозанна, Швейцарія) та 

Музею природничої історії Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща). 

Також для дослідження особливостей морфології та поширення пімплін та 

споріднених груп було вивчено неопрацьовані матеріали з різних регіонів 

Європи, Азії, Африки з колекцій наведених вище наукових та освітніх закладів. 

Загалом автором опрацьовано більше 10 тис. екземплярів досліджуваних їздців, 

в тому числі понад 100 типових. 

Визначення проводилося переважно з використанням типових 

матеріалів та екземплярів, визначених провідними фахівцями (які, в свою 

чергу, порівнювали їх з типовими екземплярами), та за літературними даними 

(ключами та описами) [11, 12, 13, 16, 58, 70, 233, 234]. 
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Колекція опрацьованих їздців досліджуваного регіону зберігається у 

фондових колекціях Відділу систематики ентомофагів та екологічних основ 

біометоду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ. 

Індивідуальне виведення їздців-пімплін з коконів хазяїв проводилося в 

чашках Петрі. Сухі гілки та шишки вкладалися в тканинні мішки, до кінців 

яких прикріплялися скляні посудини, куди вилітали комахи, що виводилися. 

Личинкові шкурки пімплін витягувались із кокона, де вони залишаються після 

виходу імаго. Спостереження розвитку пімплін проводилося нами на прикладі 

Scambus calobatus (Gravenhorst, 1829) та Exeristes longiseta (Ratzeburg, 1844). 

Для цього ми розрізали, в першому випадку, жолуді дуба із зараженою 

личинкою хазяїна всередині, жука-довгоносика Curculio glandium 

Marsham, 1802, а в другому – шишки альпійської сосни із зараженим жуком-

довгоносиком Pissodes validirostris (Sahlberg, 1834), внаслідок чого можна було 

спостерігати подальший розвиток личинок паразита відкрито. Для підтримання 

вологи в чашці Петрі, де виводилися личинки, туди додавалося на вату кілька 

краплин води. 

Зібрані комахи монтувалися на ентомологічні шпильки або на кінцях 

паперових трикутників за допомогою водорозчинного клею. 

При вивченні морфологічних особливостей досліджуваних їздців 

використовувався переважно бінокуляр МБС-10 з окуляром-мікрометром або 

різноманітні моделі Leica. Фотографування преімагінальних фаз виконувалося 

за допомогою сполучної приставки, що поєднувала фотоаппарат Canon IXUS 

110 IS та бінокуляр, а імаго – стереомікроскопа Leica 205A з приєднаною 

камерою DFC 500. 

В роботі використана ентомологічна термінологія, що наводилася у 

відповідних публікаціях [16, 81]. 

Для обрахунку отриманих даних використовували коефіцієнт Жаккара [20], 

індекс домінування за шкалою Тишлера [66] та програму Statistica 6.0.
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РОЗДІЛ 3. СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ЇЗДЦІВ-ПІМПЛІН ФАУНИ 

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

 

3.1. Загальна характеристика підродини. 

Представники підродини Pimplinae – середніх розмірів, рідше дрібні 

(Zatypota) або дуже великі (Dolichomitus) їздці. Розміри тіла коливаються від 3 

до 25 мм (яйцеклад до 150 мм). За зовнішнім виглядом дані їздці відрізняються 

від жалоносних перетинчастокрилих насамперед довгими, не колінчастими, 

завжди більш, ніж 13-члениковими вусиками, а від найбільш спорідненої групи 

їздців, родини Braconidae – наявністю в передньому крилі 2-ї медіокубітальної 

жилки та рухомо з’єднаними другим і третім тергітами метасоми. Нижній край 

кліпеуса (наличника) у представників Pimplinae тонкий з виїмкою посередині, в 

результаті чого його вершина виглядає дволопатевою (рідше форма кліпеуса 

інша – у роду Atractogaster та таксонів, близьких до Polysphincta). Мандибули 

їздців-пімплін з двома зубцями. Верхня губа схована або видніється з-під 

кліпеуса. Стернаулі у даних їздців відсутні або слабко виражені, а 

постпектальний кіль завжди відсутній перед середніми тазиками. Проміжний 

сегмент (проподеум) їздців-пімплін без полів (комірок) або з небагатьма 

полями (більшість Delomeristini). Вертлюги у пімплін подвійні, вершина 

передньої гомілки на зовнішньому краї без шипа, а середні гомілки з двома 

шпорами. Кігтики лапок не гребінчасті, іноді посередині чи перед вершиною з 

зубцем або нерідко у самок з базальною лопаттю чи зубцем. Костальна і 

субкостальна жилки в передньому крилі злиті, а птеростигма та 2-га 

радіомедіальна жилка наявні (остання струкутра відсутня в більшості 

представників паразитів павуків). 1-й сегмент метасоми представників 

Pimplinae переважно короткий, масивний, рідше видовжений, прямий чи слабко 

зігнутий; дихальця розташовані посередині чи перед серединою сегмента, та 

переважно наявні базолатеральні виїмки (гліми). Загалом метасома сплощена 

дорзовентрально або більш-менш циліндрична; 2–4-й тергіти часто з 

поверхневими втисненнями чи опуклостями. Гіпопігій (останній видимий 

http://iris.biosci.ohio-state.edu/catalogs/ichneumonids/pimplinae_genera.html#delomeristini
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стерніт) самок їздців-пімплін на кінці не видовжений і не виступає з-за 

вершини метасоми. Яйцеклад довший за апікальну висоту метасоми на кінці, 

іноді дуже довгий (Ephialtes, Dolichomitus); його верхня стулка без апікальної 

вирізки, нижні стулки часто зазубрені на нижньому боці. 

 

3.2. Систематичний список їздців-пімплін Українських Карпат. 

У Європі відомо 236 видів підродини Pimplinae, що належать до 36 

родів, з них 109 видів із 29 родів входять в систематичний список Українських 

Карпат. У наведеному списку для кожного виду вказано кількість зібраних 

екземплярів та назви локалітетів, та дані щодо поширення в Україні. Прізвище 

та ініціали збирача (якщо матеріал зібраний не дисертантом) вказані після 

назви відповідного локалітету. 

 

Підродина Pimplinae Wesmael, 1845 

 

Триба Delomeristini Hellén, 1915 

 

Atractogaster semisculptus Kriechbaumer, 1872 

Матеріал. 3 ♂♂, 8 ♀♀ з трьох локалітетів: Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Delomerista borealis Walkley, 1960 

Матеріал. 1 ♀ з одного локалітетіу: Івано-Франківська обл., Богородчанський 

р-н.: Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Delomerista japonica Cushman, 1937 

Матеріал. 3 ♀♀ з одного локалітету: Івано-Франківська обл., Богородчанський 

р-н.: Діброва. 
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Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Delomerista novita (Cresson, 1870) 

Матеріал. 11 ♂♂, 3 ♀♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський 

р-н.: Рахів (А. Г. Котенко); Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський 

р-н.: Жбир; Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Delomerista pfankuchi Brauns, 1905 

Матеріал. 2 ♂♂, 20 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Чорногора; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; 

Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Perithous albicinctus (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 1 ♂, 5 ♀♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Ділове; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Мочари; Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Perithous scurra (Panzer, 1804) 

Матеріал.  2 ♂♂, 4 ♀♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Кваси; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Perithous septemcinctorius (Thunberg, 1822) 

Матеріал. 2 ♂♂, 5 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Тячівський р-н.: 

Мала Уголька; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 
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Perithous speculator Haupt, 1954 

Матеріал. 1 ♀ з одного локалітету: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-

н.: Діброва. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Триба Ephialtini Hellén, 1915 

 

Acrodactyla carinator (Aubert, 1965) 

Матеріал. 2 ♀♀ з одного локалітету: Івано-Франківська обл., Богородчанський 

р-н.: Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Acrodactyla degener (Haliday, 1838) 

Матеріал. 4 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Чорногора; Кузій (А. Г. Котенко). 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Acrodactyla quadrisculpta (Gravenhorst, 1820) 

Матеріал. 2 ♂♂, 7 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Рахів (А. Г. Котенко); Шешул; Кузій (А. Г. Котенко); Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Мочари; Сивуля. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Acropimpla pictipes (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 3 ♂♂, 22 ♀♀ з шести локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Несамовите; Кваси; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Івано-Франківська 

обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 
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Clistopyga incitator (Fabricius, 1793) 

Матеріал. 1 ♂, 20 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Кваси; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Dolichomitus aciculatus (Hellen, 1915) 

Матеріал. 5 ♂♂, 10 ♀♀ з шести локалітетів: Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Ігровець; Лопушна; Мочари; 

Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Dolichomitus agnoscendus (Roman, 1939) 

Матеріал. 11 ♂♂, 11 ♀♀ з восьми локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Говерла; Шешул; Костилівка (А. Г. Котенко); Мармароси; Тячівський р-н.: 

Мала Уголька; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Dolichomitus cephalotes (Holmgren, 1860) 

Матеріал. 33 ♂♂, 17 ♀♀ з п’яти локалітетів: Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Лопушна; Мочари; Надвірнянський р-н.: 

Ельми. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Dolichomitus curticornis (Perkins, 1943) 

Матеріал. 11 ♂♂, 44 ♀♀ з семи локалітетів: Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Лопушна; Мочари; Росільна; 

Надвірнянський р-н.: Ельми; Тисминецький р-н.: Івано-Франківськ. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 
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Dolichomitus diversicostae (Perkins, 1943) 

Матеріал. 1 ♂, 10 ♀♀ з трьох локалітетів: Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Жбир; Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Dolichomitus dux (Tschek, 1869) 

Матеріал. 4 ♀♀ з трьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Чорногора (А. Г. Котенко); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: 

Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Dolichomitus excavatus Zwakhals, 2010 

Матеріал. 4 ♂♂ з двох локалітетів: Івано-Франківська обл., Богородчанський 

р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Dolichomitus imperator (Kriechbaumer, 1854) 

Матеріал. 4 ♂♂, 17 ♀♀ з шести локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Кваси; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; 

Лопушна; Мочари; Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Dolichomitus kriechbaumeri (Schulz, 1906) 

Матеріал. 2 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Шешул; 

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Dolichomitus mesocentrus (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 6 ♂♂, 15 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; 

Ігровець; Мочари. 
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Поширення в Україні: [16]. 

 

Dolichomitus messor (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 3 ♂♂, 10 ♀♀ з шести локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Тячівський р-н.: Тячів (А. Г. Котенко); Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Жбир; Шгровець; Лопушна; Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Dolichomitus populneus (Ratzeburg, 1848) 

Матеріал. 2 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Чорногора (А. Г. Котенко); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: 

Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Dolichomitus pterelas (Say, 1829) 

Матеріал. 3 ♀♀ з одного локалітету: Івано-Франківська обл., Богородчанський 

р-н.: Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Dolichomitus quercicolus Zwakhals, 2010 

Матеріал. 1 ♂, 11 ♀♀ з трьох локалітетів: Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Dolichomitus sericeus (Hartig, 1847) 

Матеріал. 20 ♂♂, 11 ♀♀ з двох локалітетів: Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Мочари; Сивуля. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 
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Dolichomitus sirenkoi Varga, 2012 

Матеріал. 2 ♂♂, 9 ♀♀ з трьох локалітетів: Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Dolichomitus terebrans (Ratzeburg, 1844) 

Матеріал. 5 ♂♂, 14 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Ігровець; 

Лопушна; Сивуля. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Dolichomitus tuberculatus (Geoffroy, 1785) 

Матеріал. 4 ♂♂, 8 ♀♀ з шести локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Ігровець; Діброва; 

Жбир; Мочари; Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Endromopoda detrita (Holmgren, 1860) 

Матеріал. 37 ♂♂, 22 ♀♀ з дев’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Шешул; Головач (А. Г. Котенко); Свалявський р-н.: Поляна (В. Г. Толканіц); 

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Дірова; Жбир; Мочари; Підгір’я; 

Сивуля. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Endromopoda nigricoxis (Ulbricht, 1910) 

Матеріал. 24 ♂♂, 43 ♀♀ з вісімнадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Шешул; Говерла (А. Г. Котенко); Пожежевська (А. Г. 

Котенко); Білий (А. Г. Котенко); Квасний (А. Г. Котенко); Зубрівка (А. Г. 

Котенко); Головач (А. Г. Котенко); Піп-Іван, Міка-Маре; Кузій (А. Г. Котенко); 

Кукул (В. Г. Толканіц); Хустський р-н.: Хуст (А. Г. Котенко); Івано-
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Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Ігровець; Мочари; 

Сивуля; Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Endromopoda phragmitidis (Perkins, 1957) 

Матеріал. 3 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Тячівський р-н.: Тячів 

(А. Г. Котенко); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Ephialtes brevis Morley, 1914 

Матеріал. 4 ♀♀ з двох локалітетів: Тячів; Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Ephialtes duplicauda Heinrich, 1949 

Матеріал. 27 ♂♂, 24 ♀♀ з шести локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Кваси; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Жбир; Ігровець; Мочари; Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Ephialtes manifestator (Linnaeus, 1758)  

Матеріал. 5 ♀♀ з трьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Рахів; 

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Exeristes longiseta (Ratzeburg, 1844) 

Матеріал. 13 ♂♂, 7 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Петрос; Несамовите; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Жбир; 

Ігровець; Сивуля. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 
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Exeristes roborator (Fabricius, 1793) 

Матеріал. 7 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Рахів; 

Свидовець (В. Г. Толканіц); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: 

Ігровець; Мочари; Тисминецький р-н: Вовчинець. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Gregopimpla inquisitor (Scopoli, 1763) 

Матеріал. 52 ♂♂, 20 ♀♀ з дванадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Кваси; Шешул; Ясіня; Берегівський р-н.: Берегово (В. Г. 

Толканіц); Тячівський р-н.: Мала Уголька; Хустський р-н: Хуст (В. Г. 

Толканіц); Виноградівський р-н.: Чорна Гора; Ужгородський р-н.: Мукачево (В. 

Г. Толканіц); Невицьке (В. Г. Толканіц); Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Iseropus stercorator (Fabricius, 1793) 

Матеріал. 6 ♂♂, 5 ♀♀ з семи локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Квасний (А. Г. Котенко); Свалявський р-н.: Уклін (В. Г. Толканіц); Поляна (В. 

Г. Толканіц); Берегівський р-н.: Берегово (В. Г. Толканіц); Івано-Франківська 

обл., Богородчанський р-н.: Богородчани; Жбир; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Liotryphon ascaniae (Rudow, 1883) 

Матеріал. 1 ♀ з одного локалітету: Закарпатська обл., Виноградівський р-н.: 

Чорна Гора (В. Г. Толканіц). 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Liotryphon caudatus (Ratzeburg, 1848) 

Матеріал. 12 ♂♂, 4 ♀♀ з трьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Богородчани; Підгір’я. 

Поширення в Україні: [16]. 
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Liotryphon crassiseta (Thomson, 1877) 

Матеріал. 1 ♂, 13 ♀♀ з семи локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Кваси; Шешул; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Ігровець; Львівська обл., Турківський р-н.: 

Турка (В. Г. Толканіц). 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Liotryphon punctulatus (Ratzeburg, 1848) 

Матеріал. 11 ♀♀ з восьми локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Кваси; Лазещина; Шешул; Рахів; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Жбир; Жураки; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Liotryphon strobilellae (Linnaeus, 1758) 

Матеріал. 1 ♂, 4 ♀♀ з двох локалітетів: Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Megaetaira madida (Haliday, 1838) 

Матеріал. 1 ♂, 3 ♀♀ з трьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Чорногора (А. Г. Котенко); Квасний (А. Г. Котенко); Тячівський р-н.: Мала 

Уголька. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Oxyrrhexis carbonator (Gravenhorst, 1807) 

Матеріал. 1 ♂, 4 ♀♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Ділове; Кузій (А. Г. Котенко); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: 

Жбир; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 
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Paraperithous gnathaulax (Thomson, 1877) 

Матеріал. 6 ♂♂, 6 ♀♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Кваси; Рахів (А. Г. Котенко); Тячівський р-н.: Мала Уголька; Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Ігровець. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Polysphincta boops Tschek, 1869 

Матеріал. 4 ♀♀ з трьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Рахів 

(А. Г. Котенко); Кузій (А. Г. Котенко); Мармароси. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Polysphincta longa Kasparyan, 1976 

Матеріал. 2 ♀♀ з двох локалітетів: Івано-Франківська обл., Богородчанський 

р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Polysphincta rufipes Gravenhorst, 1829 

Матеріал. 1 ♂ з одного локалітету: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Шешул. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Polysphincta tuberosa Gravenhorst, 1829 

Матеріал. 2 ♂♂, 14 ♀♀ з восьми локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Говерла; Ділове (А. Г. Котенко); Чорногора (А. Г. Котенко); Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus alpestrator Aubert, 1966 

Матеріал. 4 ♂♂, 5 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Кваси; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Ігровець; Лопушна; 

Мочари; Сивуля. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 
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Scambus brevicornis (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 9 ♂♂, 13 ♀♀ з дванадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Пожежевська (А. Г. Котенко); Білий (А. Г. Котенко); Шешул; 

Ясіня (В. Г. Толканіц); Піп-Іван; Міка-Маре; Свалявський р-н.: Поляна (В. Г. 

Толканіц); Тячівський р-н.: Турбат (В. Г. Толканіц); Хустський р-н.: Хуст (В. Г. 

Толканіц); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Мочари; 

Надвірнянський р-н: Волосів (Н. О. Андрусяк); Львівська обл., Турський р-н.: 

Турка (В. Г. Толканіц). 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus buolianae (Hartig, 1838) 

Матеріал. 24 ♂♂, 50 ♀♀ з тринадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Рахів (А. Г. Котенко); Кукул (В. Г. Толканіц); Білий (А. Г. 

Котенко); Квасний (А. Г. Котенко); Зубрівка (А. Г. Котенко); Головач (А. Г. 

Котенко); Тячівський р-н.: Мала Уголька; Міжгірський р-н.: Міжгір’я (В. Г. 

Толканіц); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; 

Ігровець; Манява; Мочари; Тисминецький р-н.: Вовчинець. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus calobatus (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 4 ♂♂, 19 ♀♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський 

р-н.: Рахів (А. Г. Котенко); Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський 

р-н.: Діброва; Жбир. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus capitator Aubert, 1965 

Матеріал. 3 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Говерла 

(А. Г. Котенко); Білий (А. Г. Котенко). 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 
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Scambus cincticarpus (Kriechbaumer, 1895) 

Матеріал. 1 ♂, 7 ♀♀ з трьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus elegans (Woldstedt, 1877) 

Матеріал. 1 ♀ з одного локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Свидовець (В. Г. Толканіц). 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus inanis (Schrank, 1802) 

Матеріал. 74 ♂♂, 54 ♀♀ з двадцяти двох локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Рахів (А. Г. Котенко); Кукул (В. Г. Толканіц); Білий (А. Г. 

Котенко); Квасний (А. Г. Котенко); Кваси; Близниця; Джорджева Прелука; 

Шешул; Мармароси; Петрос; Зубрівка (А. Г. Котенко); Головач (А. Г. Котенко); 

Ясіня (В. Г. Толканіц); Виноградівський р-н.: Нове Село (В. Г. Толканіц); 

Хустський р-н.: Хуст (В. Г. Толканіц); Тячівський р-н.: Мала Уголька; 

Свалявський р-н.: Поляна (В. Г. Толканіц); Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Ігровець; Перегінськ (А. Г. Сіренко); Мочари; 

Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus nigricans (Thomson, 1877) 

Матеріал. 41 ♂♂, 41 ♀♀ з чотирнадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Рахів (А. Г. Котенко); Білий (А. Г. Котенко); Кваси; Ясіня (В. 

Г. Толканіц); Головач (А. Г. Котенко); Тячівський р-н.: Мала Уголька; 

Ужгородський р-н.: Ужгород (В. Г. Толканіц); Міжгірський р-н.: Міжгір’я (В. Г. 

Толканіц); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Богородчани; 

Діброва; Жбир; Ігровець; Мочари; Надвірнянський р-н.: Волосів (Н. О. 

Андрусяк); Тисминецький р-н.: Вовчинець. 
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Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus pomorum (Ratzeburg, 1848) 

Матеріал. 13 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Мармароси; Свидовець; Квасний (А. Г. Котенко); Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Жбир; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus rufator Aubert, 1964 

Матеріал. 1 ♂, 1 ♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Свалявський р-н.: 

Поляна (В. Г. Толканіц); Чернівецька обл., Хотинский р-н.: Ставчани (збирач не 

вказаний). 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus sagax (Hartig, 1838) 

Матеріал. 16 ♂♂, 12 ♀♀ з дев’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Рахів (А. Г. Котенко); Кукул (В. Г. Толканіц); Шешул; Кваси; Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Жбир; Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Scambus signatus (Pfeffer, 1913) 

Матеріал. 3 ♂♂, 4 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Ігровець; 

Мочари; Тисминецький р-н.: Вовчинець. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Scambus strobilorum (Ratzeburg, 1848) 

Матеріал. 1 ♂ з одного локалітету: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-

н.: Сивуля. 

Поширення в Україні: [16]. 
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Scambus vesicarius (Ratzeburg, 1844) 

Матеріал. 1 ♀ з одного локалітету: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Рахів 

(А. Г. Котенко). 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Schizopyga frigida Cresson, 1870 

Матеріал. 29 ♂♂, 11 ♀♀ з дев’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Рахів (А. Г. Котенко); Кваси; Тячівський р-н.:Усть Чорна (А. Г. Толканіц); 

Свалявський р-н.: Уклін (В. Г. Толканіц); Поляна (В. Г. Толканіц); Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Ігровець; Мочари; 

Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Schizopyga pictifrons (Thomson, 1877) 

Матеріал. 1 ♂, 4 ♀♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Кузій (А. Г. Котенко); Квасний (А. Г. Котенко); Кваси; Івано-Франківська обл., 

Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Schizopyga podagrica Gravenhorst, 1829 

Матеріал. 1 ♂, 1 ♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Сивуля. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Sinarachna nigricornis (Holmgren, 1860) 

Матеріал. 8 ♀♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Рахів (А. Г. Котенко); Кукул (В. Г. Толканіц); Костилівка (А. Г. Котенко); 

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Сивуля. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 
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Sinarachna pallipes (Holmgren, 1860) 

Матеріал. 1 ♂, 2 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Рахів (А. Г. Котенко); Тячівський р-н.: Тячів (А. Г. Котенко). 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Townesia tenuiventris (Holmgren, 1860) 

Матеріал. 1 ♂♂, 10 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; 

Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Tromatobia lineatoria (Villers, 1789) 

Матеріал. 3 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Рахів 

(А. Г. Котенко); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Tromatobia ornata (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 1 ♂, 4 ♀♀ з двох локалітетів: Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Tromatobia ovivora (Boheman, 1821) 

Матеріал. 5 ♂♂, 21 ♀♀ з дев’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Міка-Маре; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Богородчани; Діброва; Жбир; Мочари; Сивуля; 

Надвірнянський р-н.: Микуличин; Тисминецький р-н.: Вовчинець. 

Поширення в Україні: [16]. 
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Tromatobia variabilis (Holmgren, 1856) 

Матеріал. 1 ♂ з одного локалітету: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-

н.: Богородчани. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Zaglyptus multicolor (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 9 ♂♂, 18 ♀♀ з десяти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Рахів (А. Г. Котенко); Кузій (А. Г. Котенко); Костилівка (А. Г. Котенко); 

Тячівський р-н.: Мала Уголька; Усть Чорна (В. Г. Толканіц); Міжгірський р-н.: 

Міжгір’я (В. Г. Толканіц); Свалявський р-н.: Поляна (В. Г. Толканіц); Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Zaglyptus varipes (Gravenhorst, 1829)  

Матеріал. 6 ♂♂, 8 ♀♀ з дев’яти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Говерла (А. Г. Котенко); Кузій (А. Г. Котенко); Кваси; Тячівський р-н.: Мала 

Уголька; Виноградівський р-н.: Чорна Гора; Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Zatypota albicoxa (Walker, 1874) 

Матеріал. 42 ♀♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Кваси; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Zatypota anomala (Holmgren, 1860) 

Матеріал. 23 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Кваси; 

Тячівський р-н.: Мала Уголька. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 
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Zatypota bohemani (Holmgren, 1860) 

Матеріал. 1 ♂, 5 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Рахів (А. Г. Котенко); Тячівський р-н.: Усть Чорна (В. Г. Толканіц). 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Zatypota discolor (Holmgren, 1860) 

Матеріал. 3 ♂♂ з трьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Рахів; 

Кваси; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Мочари. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Zatypota percontatoria (Muller, 1776) 

Матеріал. 4 ♂♂, 19 ♀♀ з семи локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Ділове; Рахів (А. Г. Котенко); Квасний (А. Г. Котенко); Тячівський р-н.: Мала 

Уголька; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; 

Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Триба Pimplini Wesmael, 1845 

 

Apechthis capulifera (Kriechbaumer, 1887) 

Матеріал. 3 ♀♀ з одного локалітету: Закарпатська обл., Тячівський р-н.: Мала 

Уголька. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Apechthis compunctor (Linnaeus, 1758) 

Матеріал. 10 ♂♂, 15 ♀♀ з семи локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Свалявський р-н.: Поляна (В. Г. 

Толканіц; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Мочари; 

Підгір’я; Львіська обл., Самбірський р-н.: Самбір (В. Г. Толканіц). 

Поширення в Україні: [11]. 
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Apechthis quadridentata (Thomson, 1877) 

Матеріал. 121 ♂♂, 18 ♀♀ з десяти локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський 

р-н.: Апшинець (А. Г. Котенко); Кваси; Тячівський р-н.: Мала Уголька; 

Берегівський р-н.: Зміївка (В. Г. Толканіц); Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Ігровець; Мочари; Надвірнянський р-н.: 

Ельми; Львівська обл., Самбірський р-н.: Самбір (В. Г. Толканіц). 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Apechthis rufata (Gmelin, 1790) 

Матеріал. 106 ♂♂, 24 ♀♀ з вісімнадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Шешул; Білий (А. Г. Котенко); Квасний (А. Г. Котенко); Кваси; 

Міка-Маре; Рахів (А. Г. Котенко); Піп-Іван; Тячівський р-н.: Мала Уголька; 

Виноградівський р-н.: Чорна Гора (В. Г. Толканіц); Берегівський р-н.: Зміївка 

(В. Г. Толканіц); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; 

Ігровець; Лопушна; Мочари; Надвірнянський р-н.: Ельми; Тисминецький р-н.: 

Вовчинець; Львівська обл., Самбірський р-н.: Самбір (В. Г. Толканіц). 

Поширення в Україні: [11]. 

 

Itoplectis alternans (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 82 ♂♂, 61 ♀♀ з двадцяти двох локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Рахів (А. Г. Котенко); Білий (А. Г. Котенко); Кваси; Кузій (А. 

Г. Котенко); Шешул; Тячівський р-н.: Мала Уголька; Ужгородський р-н.: 

Кам’яниця (В. Г. Толканіц); Свалявський р-н.: Поляна (В. Г. Толканіц); Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Ігровець; Лопушна; 

Мочари; Сивуля; Надвірнянський р-н.: Ельми; Говерла; Несамовите; 

Косівський р-н.: Вербовець (Л. І. Тимочко); Тисминецький р-н.: Вовчинець; 

Львівська обл., Самбірський р-н.: Самбір (В. Г. Толканіц). 

Поширення в Україні: [11]. 
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Itoplectis aterrima Jussila, 1965 

Матеріал. 8 ♂♂, 1 ♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Чорногора; Мармароси; Тячівський р-н.: Дубове (В. Г. Толканіц); Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Сивуля. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Itoplectis insignis Perkins, 1957 

Матеріал. 10 ♂♂, 2 ♀♀ з чотирьох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський 

р-н.: Рахів (А. Г. Котенко); Квасний (А. Г. Котенко); Чорногора (А. Г. Котенко); 

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Ігровець. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Itoplectis maculator (Fabricius, 1775) 

Матеріал. 9 ♂♂, 44 ♀♀ з тринадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Білий (А. Г. Котенко); Кваси (А. Г. Котенко); Мармароси; 

Виноградівський р-н.: Чорна Гора; Нове Село (В. Г. Толканіц); Іршавський р-н.: 

Бронки (В. Г. Толканіц); Свалявський р-н.: Поляна (В. Г. Толканіц); 

Ужгородський р-н.: Ужгород (В. Г. Толканіц); Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Ігровець; Мочари. 

Поширення в Україні: [11]. 

 

Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 1 ♀ з одного локалітету: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-

н.: Мочари. 

Поширення в Україні: [11]. 

 

Itoplectis tunetana (Schmiedeknecht, 1914) 

Матеріал. 1 ♀ з одного локалітету: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-

н.: Жбир. 

Поширення в Україні: [16]. 
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Itoplectis viduata (Gravenhorst, 1829) 

Матеріал. 3 ♂♂ з трьох локалітетів: Закарпатська обл., Берегівський р-н.: 

Кідеш (В. Г. Толканіц); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Жбир; 

Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Pimpla arctica Zetterstedt, 1838  

Матеріал. 2 ♂♂, 2 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Шешул; Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Ігровець. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Pimpla contemplator (Muller, 1776) 

Матеріал. 90 ♂♂, 34 ♀♀ з шістнадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Берегівський р-н.: Берегово (В. Г. Толканіц); Зміївка (В. Г. Толканіц); 

Рахівський р-н.: Кузій (А. Г. Котенко); Кваси; Тячівський р-н.: Дубове (А. Г. 

Котенко); Вонігово; Мала Уголька; Іршавський р-н.: Бронки (В. Г. Толканіц); 

Свалявський р-н.: Поляна (В. Г. Толканіц); Уклін (В. Г. Толканіц); 

Ужгородський р-н.: Кам’яниця (В. Г. Толканіц); Скалка (В. Г. Толканіц); Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Жураки; Мочари; 

Косівський р-н.: Вербовець (Л. І. Тимочко). 

Поширення в Україні: [13]. 

 

Pimpla flavicoxis Thomson, 1877 

Матеріал. 21 ♂♂, 4 ♀♀ з восьми локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-

н.: Рахів (А. Г. Котенко); Квасний (А. Г. Котенко); Шешул; Івано-Франківська 

обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жураки; Ігровець; Мочари; 

Надвірнянський р-н.: Ельми. 

Поширення в Україні: [13]. 
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Pimpla illecebrator (Villers, 1789) 

Матеріал. 1 ♂ з одного локалітету: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: Шешул. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 

 

Pimpla insignatoria (Gravenhorst, 1807) 

Матеріал. 71 ♂♂, 62 ♀♀ з сімнадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Рахів (А. Г. Котенко); Говерла (А. Г. Котенко); Ділове (А. Г. 

Котенко); Білий (А. Г. Котенко); Кваси; Косівська Поляна (В. Г. Толканіц); 

Кузій (А. Г. Котенко); Кудрявий (А. Г. Котенко); Шешул; Тячівський р-н.: Мала 

Уголька; Іршавський р-н.: Бронки (В. Г. Толканіц); Берегівський р-н.: Зміївка 

(В. Г. Толканіц); Ужгородський р-н.: Кам’яниця (В. Г. Толканіц); Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Ігровець; Лопушна; 

Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Pimpla melanacrias Perkins, 1941 

Матеріал. 25 ♂♂, 7 ♀♀ з одинадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Рахів (А. Г. Котенко); Кукул (В. Г. Толканіц); Білий (А. Г. 

Котенко); Ясіня (В. Г. Толканіц); Хустський р-н.: Хуст (В. Г. Толканіц); 

Ужгородський р-н.: Невицьке (В. Г. Толканіц); Свалявський р-н.: Поляна (В. Г. 

Толканіц); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Підгір’я; 

Мочари; Надвірнянський р-н.: Пожежевська. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Pimpla murinanae Fahringer, 1943 

Матеріал. 1 ♀♀ з одного локалітету: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Яблунецький перевал. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 
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Pimpla rufipes (Miller, 1759) 

Матеріал. 39 ♂♂, 22 ♀♀ з одинадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Близниця; Кваси; Шешул; Тячівський р-н.: Мала Уголька; 

Берегівський р-н.: Зміївка (В. Г. Толканіц); Івано-Франківська обл., 

Богородчанський р-н.: Діброва; Жбир; Мочари; Солотвин; Тисминецький р-н.: 

Вовчинець. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Pimpla spuria Gravenhorst, 1829 

Матеріал. 76 ♂♂, 22 ♀♀ з сімнадцяти локалітетів: Закарпатська обл., 

Рахівський р-н.: Близниця; Кваси; Кузій (А. Г. Котенко); Квасний (А. Г. 

Котенко); Мармароси; Виноградівський р-н.: Чорна Гора (В. Г. Толканіц); Нове 

Село (В. Г. Толканіц); Іршавський р-н.: Кам’янка (В. Г. Толканіц); Бронки (В. Г. 

Толканіц); Хустський р-н.: Хуст (В. Г. Толканіц); Свалявський р-н.: Поляна (В. 

Г. Толканіц); Уклін (В. Г. Толканіц); Ужгородський р-н.: Ужгород (В. Г. 

Толканіц); Тячівський р-н.: Мала Уголька; Усть Чорна (В. Г. Толканіц); Івано-

Франківська обл., Богородчанський р-н.: Діброва; Мочари. 

Поширення в Україні: [13]. 

 

Pimpla turionellae (Linnaeus, 1758) 

Матеріал. 13 ♀♀ з семи локалітетів: Івано-Франківська обл., Богородчанський 

р-н.: Діброва; Жбир; Ігровець; Лопушна; Мочари; Сивуля; Надвірнянський р-н.: 

Ельми; Тисминецький р-н.: Вовчинець. 

Поширення в Україні: [16]. 

 

Theronia atalantae (Poda, 1761) 

Матеріал. 7 ♂♂, 12 ♀♀ з п’яти локалітетів: Закарпатська обл., Берегівський р-

н.: Кідеш (В. Г. Толканіц); Тячівський р-н.: Мала Уголька; Ужгородський р-н.: 

Ужгород (збирач не вказаний); Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н.: 

Жбир; Мочари. 

Поширення в Україні: [16]. 
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Theronia laevigata (Tschek, 1869) 

Матеріал. 12 ♂♂, 8 ♀♀ з двох локалітетів: Закарпатська обл., Рахівський р-н.: 

Кваси; Тячівський р-н.: Мала Уголька. 

Поширення в Україні: вид вказаний вперше. 
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РОЗДІЛ 4. МОРФОЛОГІЯ ІМАГО ЇЗДЦІВ-ПІМПЛІН ТА 

ТАКСОНОМІЧНА ВАГА ОКРЕМИХ ОЗНАК 

 

4.1. Голова та її придатки. 

Голова пімплін (caput) гіпогнатична, здебільшого трохи ширша за груди, 

хоча іноді її ширина дорівнює ширині грудей. У фронтальній проекції форма її 

близька до трикутної, ширина перевищує висоту. В дорзальній проекції голова 

дещо стиснута, майже завжди ширша від довжини, крім групи видів, близьких 

до Scambus sagax, у яких вона майже кулеподібна. 

 

 

Рис. 4.1. Будова голови їздців підродини Pimplinae (оригінал). Зліва – 

Acropimpla leucostoma (Cameron, 1907), вигляд спереду. Справа – Clistopyga 

longifemoralis Varga & Reshchikov, 2015, голотип, вигляд згори. 1, 12 – тім’я; 

2 – лоб; 3 – лице; 4 – щока; 5 – кліпеус; 6 – кліпеальний шов; 7 – кліпеальна 

ямка; 8 – верхня губа; 9 – мандибули, 10 – око; 11 – очка; 13 – потиличний кіль; 

14 – потилиця. 

 

Вона має типову для іхневмонід будову і умовно поділена на області, 

між якими немає чітких меж (рис. 4.1). Частина голови, яка з боків обмежена 

краями очей, ззаду потиличним краєм, спереду – лобом, зветься тім’ям. 

Скульптура поверхні цієї ділянки голови різноманітна, від гладенької до явно 
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пунктированої, проте лише зрідка використовується у діагностиці видів 

(наприклад, рід Dolichomitus) [213, 218, 234]. Часто тут розташована слабка 

вертикальна канавка, яка сполучає потиличний кіль з латеральними очками 

[213]. Згідно з літературними даними, форма даної ділянки може відрізнятись у 

представників різних таксонів [83]. Зазвичай голова слабко і рівномірно похила 

позаду очок, з потиличним кілем досить високо і близько розташованим до них. 

У багатьох Pimplini тім’я високе і більш опукле, а потім різко нахилене донизу, 

у той час, як у таксонів групи родів, близьких до Polysphincta, потиличний кіль 

значно ближче до шийного отвору (foramen magnum), тому голова слабко і 

рівномірно округла позаду очок, чи (в окремих представників) горизонтальна 

до певної точки або потиличного кіля, відразу за якими вона різко обривається 

донизу. Крім того, у дуже небагатьох видів голова за формою нагадує дверну 

ручку, з увігнутим тім’ям [83]. 

Потиличний край голови більш-менш увігнутий досередини і містить 

кіль, який має форму незамкненого кола в задній частині голови між 

потилицею, заднім краєм очей з одного боку, і місцем прикріплення голови з 

іншого. Він переривається в місці розташування ротового апарату. Задні його 

кінці, які називаються щічними кілями, на невеликій відстані від ротового 

отвору з'єднуються з гіпостомальними, які одним кінцем примикають до 

нижньої частини основи мандибул, а іншим – до місця прикріплення голови. 

Ділянка, обмежена потиличним та гіпостомальними кілями, зветься потилицею, 

нижні чаcтини якої – постгенами. На основі дослідженого матеріалу (з різних 

зоогеографічних областей) нами виявлено, шо потиличний кіль може бути 

більш-менш повним, згори рівномірно опуклим або злегка сплощеним, як 

правило піднятим (група родів, близьких до Polysphincta, паразити яйцевих 

коконів павуків: Clistopyga, Zaglyptus, Tromatobia, триби Pimplini та 

Delomeristini), широко перерваним згори, але наявним знизу (наприклад, 

Camptotypus), повністю відсутнім (Alophosternum), більш-менш повним та згори 

рівномірно припіднятим у вигляді гребеня (Tromatobia ornata), або більш-менш 

повним, а вгорі сильно заглибленим (Pseudopimpla), або слабко піднятим, іноді 
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дуже слабким або нечітким біля середини, але з верхніми кінцями бічних 

частин загнутими донизу (роди Acropimpla, Gregopimpla, Iseropus, Exeristes, 

Ephialtes, Dolichomitus, Liotryphon, Townesia, Paraperithous, Endromopoda, 

Scambus). Ми вважаємо, що форма та розташування цього кіля є надійними 

таксономічними ознаками для розмежування триб Delomeristini та Pimplini від 

Ephialtini, та окремих груп родів всередині останньої, проте слід пам’ятати і про 

винятки, як наприклад, рід Sinarachna, вперше виявлений нами в Україні на 

території Карпат, у представників якого, як і у Oxyrrhexis zephyrus Fritzén, 2014 

з Фінляндії [73], аберантно редукована верхня частина цього кіля. 

Очка розташовані на тім’ї у вигляді трикутника, рівностороннього чи 

рівнобедреного, що іноді має систематичне значення, як, наприклад, для 

діагностики видів Endromopoda detrita та E. nigricoxis [70], хоча ми не 

погоджуємось із надійністю цієї ознаки, виходячи із мінливості, виявленої у 

вивчених нами екземплярів з Карпатського регіону. Відстань між очками та 

відношення між діаметром латерального очка і відстанню від нього до 

внутрішнього краю ока мають діагностичне значення як в пімплін, так і в 

більшості інших іхневмонід: ці виміри є майже невід`ємною складовою описів 

багатьох видів, особливо їздців, для яких характерна нічна активність (Ophion, 

Netelia), проте серед Pimplinae використовуються нечасто. Ця ознака, на 

відміну від попередньої, досить зручна для ідентифікації видів роду Pimpla і 

окремих представників Dolichomitus, поширених на території Українських 

Карпат [13, 16, 213]. 

Лоб містить вусикові западини, розташовані переважно на рівні 

середини очей або ближче до їх верхньої частини, і обмежений знизу їх верхнім 

краєм, а вгорі – тім’ям. Вусики пімплін мають типову для іхневмонід будову 

[16]. Вони складаються зі скапуса (основного членика), педицелюса 

(поворотного членика), кільця (анелюса), та члеників джгутика (флагеломерів), 

яких у всіх іхневмонід, не менше 13. Скапус вусика більшості їздців даної 

підродини циліндричний, прямий, на вершині косо зрізаний. Забарвлення його 

однакове або відрізняється у різних статей одного виду, причому в обох 
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випадках часто базальна частина (при основі) або дорзальна (зовнішня по всій 

довжині) світліші, аж до білуватих, що слугує досить часто надійною ознакою 

для діагностики різних видів (наприклад, Scambus, Dolichomitus, Pimpla, 

Itoplectis) [213, 218]. Хоча, як показало наше дослідження, сама форма скапуса 

практично не використовується у систематиці групи. Педицеллюс зазвичай 

значно менший за скапус, не здутий, лише злегка більший в діаметрі за 1-й 

флагеломер, але трапляється і досить сильно збільшений, такого ж розміру, як 

скапус, і ширший за 1-й флагеломер (наприклад, Acrodactyla degener). Кількість 

флагеломерів може варіювати у різних таксонів, що часто використовується як 

діагностична ознака видового рівня. Наприклад, невелика кількість (21–26) 

флагеломерів у Dolichomitus curticornis є його надійною відмінністю від інших 

видів, що, в свою чергу, дозволило нам, спираючись на це, описати новий вид 

D. sirenkoi, який, за цією ознакою, займає проміжне положення (28–29) між D. 

curticornis та всіма іншими представниками даного роду (у яких кількість 

флагеломерів не менше 30), проте характеризується низкою інших 

видоспецифічних ознак [213, 218]. Флагеломери пімплін переважно 

циліндричні, видовжені, проте трапляються центральні розширені і сплощені (у 

самців Dolichomitus sericeus), від чого такий вусик виглядає веретеноподібним 

[213]. Перший флагеломер, як і в більшості інших іхневмонід, є найдовшим, а 

кінцеві – навпаки. В окремих випадках, зокрема у Itoplectis clavicornis 

(Thomson, 1889), апікальні флагеломери різко поперечні, утворюють структуру, 

схожу на булаву. Джгутик зазвичай чорний або більш-менш рівномірно 

забарвлений, проте у пімплін з Неотропічної області трапляється і з білим 

кільцем посередині [83]. Нами прослідковано і статевий диморфізм в будові 

джгутика. Зокрема апікальні флагеломери самок у багатьох видів пімплін часто 

містять спеціалізовані стовпчасті виступи, завдяки яким їздці можуть 

поширювати коливання власного тіла, що генеруються на тканину рослини при 

здійсненні ехолокації під час пошуку прихованих хазяїв [45]. Самці ж окремих 

таксонів, в свою чергу, характеризуються наявністю на деяких флагеломерах 

міцних поздовжніх кілеподібних утворів (тилоїдів), що являють собою 
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скупчення секреторних залоз [154], зокрема на 5–10-му (у Apechthis rufata, 

A. quadridentata), 5–9-му (у A. compunctor), 6–11-му (у P. rufipes), 6–7-му (у 

P. turionellae), 6–9-му (у P. insignatoria), 6–8-му (у Alophosternum albofaciale 

Kasparyan, 1981), 8–12-му (у Perithous speculator), 8–15-му (у 

Р. septemcinctorius), розміри і розміщення яких часто використовуються у 

діагностиці [11, 13, 16]. 

 

 

Рис. 4.2. Голова їздців підродини Pimplinae, вигляд спереду (оригінал). 

1 – Schizopyga coxator Constantineanu, 1973, самка; 2 – Ephialtes duplicauda 

Heinrich, 1949, самець. 

 

Чутливість вусиків забезпечується сенсилами. Однак, через 

варіативність їх кількості та розташування, ця ознака знайшла, поки, своє 

затосування лише у діагностиці видів роду Delomerista [88]. 

Складні фасеткові очі, або просто очі, в пімплін великі, опуклі. 

Опушення очей переважно відсутнє, хоча іноді досить густе і рівномірне, як, 

наприклад, у деяких видів роду Schizopyga, які раніше виділяли у рід 

Dreisbachia (рис. 4.2, 1), проте, згодом були включені до Schizopyga Я. Гольдом 

та Ж. Дюбуа [84], з чим ми згодні, виходячи із опрацьованих екземплярів з 

Оріентальної та Афротропічної зоогеографічних областей. Для багатьох 
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представників пімплін, що зустрічаються в Карпатах, характерна наявність 

досить великих очей у поєднанні, іноді, з відносно короткими щоками (дрібні 

представники групи родів, близьких до Polysphincta). Крім того, із 

проаналізованого нами матеріалу видно, що внутрішній край очей може бути 

прямим (більшість родів), слабко увігнутим напроти вусикових западин 

(Acropimpla, деякі Pimpla) [224], або із глибокою вирізкою або V-подібною 

виїмкою (Itoplectis, Sericopimpla, Pimpla turionellae). 

Лице умовно починається після вусикових западин, обмежене з боків 

внутрішніми краями очей, а знизу – кліпеусом (наличником). Дана ділянка 

голови пімплін має різний ступінь опуклості, яка найбільш виражена у роді 

Schizopyga, для якого, до того ж, характерне злиття кліпеуса з лицем, що 

дозволяє без проблем діагностувати цей рід у фауні Українських Карпат. Проте, 

як зазначалось вище, Я. Гольд та Ж. Дюбуа [84] у своїй роботі 

продемонстрували чіткий перехід цієї ознаки від практично злитого до 

повністю відокремленого кліпеуса у представників фаун різних континентів 

(що підтверджується і на опрацьованому нами матеріалі із Тайланду та 

ДР Конго), і дає вагомі підстави для подальшої синонімізації цієї родової назви 

з Dreisbachia. 

Ступінь опушення лиця теж варіює, воно може бути подібним, як у 

самок, так і у самців, або різко відрізнятись у останніх. Наприклад, екземпляри 

самців окремих видів із родів Townesia, Ephialtes, Liotryphon, Dolichomitus, що 

зустрічаються в Карпатах, мають дуже густе, щільне, світле опушення, що 

прикриває більшу частину лиця (рис. 4.2, 2). 

Як показало наше дослідження, забарвлення очних орбіт самок може 

більш-менш співпадати з рештою лобу (більшість родів, особливо в помірній 

кліматичній зоні, в тому числі в Карпатах) або різко відрізнятись, бути набагато 

світлішим (Clistopyga, Zaglyptus, Tromatobia, Apechthis, Perithous тощо), що 

доволі важливо для використання в систематиці для діагностики не тільки 

видів, а й видових груп та родів. Іноді лише центральна частина, або і все лице 

можуть бути жовтуватими або білуватими, що є надійною ознакою родового 
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рівня (самці Iseropus, обидві статі деяких Acropimpla та Clistopyga, рис. 4.3) 

[221, 223]. 

Кліпеус пімплін має різноманітну форму, і відмежований від лиця 

чітким швом, який проходить через кліпеальні ямки (крім роду Schizopyga, у 

представників якого, як зазначалось вище, простежується чіткий перехід цієї 

ознаки від практично злитого до повністю відокремленого кліпеуса). Поверхня 

кліпеуса зазвичай відрізняється від решти лиця за ступенем опуклості, 

забарвленням та за своєю скульптурою, яка є переважно більш гладенькою. 

Кліпеус за формою дуже сильно варіює від плоского, у випадку плоскої 

нижньої частини лиця, злегка, але рівномірно опуклого (більшість родів) до 

доволі сильно опуклого при основі (Gregopimpla). Проте, ми встановили, що ця 

ознака, яка доволі часто використовується у діагностиці даного роду [16], все-

таки є доволі варіабельною, і не завжди, особливо у самців, достатньо 

виражена, тому не вважаємо за доцільне її використання. У більшості 

представників пімплін кліпеус переважно суцільний, хоча іноді може бути 

поперечнорозділеним (як у Xanthopimpla), поперечним, овально розширеним 

(наприклад, Ephialtes, рис. 4.2, 2) або ж маленьким, майже квадратним (багато 

Ephialtini, рис. 4.3), зокрема представники групи родів, споріднених з 

Polysphincta, деякі Delomeristini). Наші спостереження показали, що апікальний 

край кліпеуса дуже рідко буває поперечним, майже прямим (Atractogaster), 

щонайбільше злегка опуклим (Schizopyga), зазвичай центральна його частина 

слабко склеротизована і формує глибоку виїмку, яка часто підкреслює злегка 

розширені бічні лопаті (більшість видів Iseropus, Gregopimpla, Scambus тощо) 

або хоча б з тенденцією до вгинання (деякі Pimplini). Не можна не погодитись, 

що наявність апікальної виїмки на кліпеусі є однією з найбільш характерних 

ознак підродини (наявна у Delomerista, деяких Perithous і в Ephialtini, проте 

втрачена у Atractogaster і Pimplini). Слід зазначити, що, якщо брати до уваги 

всіх іхневмонід, ця форма виїмчастого кліпеуса зустрічається тільки у Pimplinae 

[83]. Апікальний край кліпеуса зазвичай простий, без вершинного центрального 

зубчика, який характерний для інших представників Pimpliformes [214, 215]. 
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Кліпеус зазвичай одинаковий у обох статей, проте іноді статевий диморфізм у 

його будові явно виражений: наприклад, деякі самці у групі родів, близьких до 

Theronia, мають пару кліпеальних латеромедіальних опуклостей, які можуть 

більш-менш зливатись у середній лінії, чого у самок не виявлено [83]. 

Ротовий отвір обмежений нижніми краями щік та кліпеуса й містить в 

собі ротові органи. Ширина ротового отвору в пімплін здебільшого відповідає 

розмірам мандибул та лабіо-максилярного комплексу. Є велика кількість 

варіантів форми мандибул. Загальний план будови усіх Pimpliformes – це великі 

і слабко звужені мандибули. У багатьох Pimplini вони більш сильно звужені, 

але ще досить масивні. У більшості таксонів комплексу родів, близьких до 

Polysphincta, мандибули загалом більш видовжені з сильно загостреними 

зубцями. Дуже масивні, короткі і різко загострені на вершині мандибули 

характерні для паразитів ксилофагів (зокрема рід Dolichomitus) [213, 218], а 

дуже довгі, з паралельними краями, поширені у невеликій кількості таксонів 

(Perithous, Ephialtes, рис. 4.2), які спеціалізуються на жалоносних 

перетинчастокрилих комахах (Aculeata). Довжина зубців також варіює: верхній 

зубець майже рівний нижньому (наприклад, Scambus), верхній явно довший 

(вдвічі) або достатньо коротший за нижній, становить близько 0,6–0,7 його 

довжини (наприклад, Ephilates). У Mylenyxis верхній зубець слабко розділений 

на два. Згідно з власними та літературними даними [83, 213, 218, 234], варіації 

ширини зубців наступні: верхній такої самої ширини або трохи ширший від 

нижнього (Paraperithous), верхній явно більш видовжений, а нижній в свою 

чергу циліндричний (Xanthopimla), верхній видовжений, нижній сплощений і 

розширений (Dreisbachia avive Gauld, 1991). Вершина мандибул може бути не 

роздвоєна (група родів, близьких до Theronia), слабко (під кутом 20–40°, значна 

частина Ephialtini) або сильно (під кутом близько 90°) роздвоєна, тому нижній 

зубець не видно, коли мандибули зімкнуті (наприклад, Xanthopimpla aurita 

Krieger, 1915). Скульптура зовнішньої поверхні останніх варіює від більш-

менш пунктированої або злегка зморшкуватої (більшість пімплін) до сильно 

поперечно посмугованої (Paraperithous gnathaulax), що було використано нами 
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в діагностиці екземплярів даного роду, знайдених на території Карпат. 

Трапляється і слабко опукла, полірована субапікальна частина (представники 

родів, близьких до Polysphincta). При основі мандибул іноді наявний пучок 

товстих довгих щетинок у невеликому заглибленні, наприклад, у Xanthephialtes 

oculatus (Brullé, 1846), але досить часто поверхня з розсіяним опушенням або 

гола. Ця ознака знайдена в основному у таксонах, представники яких мають 

масивні мандибули і є паразитами ксилофагів (окремі роди триби Ephialtini) 

[213, 218]. Питання використання цієї ознаки у діагностиці видів іхневмонід 

потребує подальшого вивчення. 

Лабіо-максилярний комплекс пімплін має типову для 

перетинчастокрилих будову [16]. Нижні щелепи (максили) – парні й кожна 

складається з кардо, стіпеса, галеа та несе нижньощелепний мацьок, який може 

бути п’яти- (більшість пімплін) або чотиричлениковим (дрібні представники 

групи родів, близьких до Polysphincta). Між максилами розташована непарна 

нижня губа (лабіум), що на вершині закінчується глосою (язичком), по боках та 

трохи донизу від неї розміщуються нижньогубні мацьки (лабіальні), чотирьох – 

(більшість пімплін) або тричленикові (дрібні види комплексу родів, близьких 

до Polysphincta). Схоже на те, що перший і другий їх членики у деяких таксонах 

зливаються, створюючи враження, що членик був втрачений. 

Щоки являють собою ділянку від нижнього краю ока до краю ротового 

отвору. Згідно наших спостережень, їх довжина варіює і переважно залежить 

від ширини ротового отвору та висоти ока. Іноді щоками називають нижню 

частину скроні, безпосередньо позаду мандибул. Вони можуть бути простими 

(з гладкою поверхнею), або містити глибокий рівчачок, що відходить від 

нижнього краю ока (Clistopyga, рис. 4.3), представники родів, близьких до 

Polysphincta). Зазвичай щоки варіюють від коротких чи помірно довгих 

(довжина становить 0,2–0,8 ширини мандибул біля основи) (більшість пімплін) 

до довгих (більших за базальну ширину мандибул) (наприклад, Echthromorpha 

atrata Holmgren, 1868 та деякі інші Pimplini). Ця ознака іноді використовується 

у діагностиці видів, як, наприклад, для розмежування Polysphincta boops та 
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P. longa [16], проте, спираючись на наші дані, можна стверджувати, що вона 

надто варіативна, щоб вважатись надійною [223]. У деяких випадках щоки 

практично редуковані, відповідно нижній край ока майже торкається основи 

мандибул (деякі Sericopimpla) [83]. В інших випадках вони широкі, при цьому 

містять досить великі заглиблення (самці Clistopyga, рис. 4.3, 2). 

 

 

Рис. 4.3. Голова їздців роду Clistopyga, вигляд спереду (оригінал). 

1 – C. longifemoralis Varga & Reshchikov, 2015, голотип, самка; 2 – C. incitator 

(Fabricius, 1793), самець. 

 

Скроні розташовані позаду очей, вгорі обмежені тім’ям та потилицею, 

внизу – щоками, а з внутрішнього боку – потиличним і щічними кілями. Їх 

розміри зазвичай варіюють від дуже коротких (звужених позаду очей) до 

розширених (наприклад, Dolichomitus cephalotes) і використовуються 

переважно лише для видової діагностики [213, 218, 223]. Хоча існують і 

виключення: ця ознака, яка раніше вважалася надійною у відокремленні видів 

Scambus calobatus і S. planatus (Hartig, 1838), наразі втратила своє значення, 

оскільки останній вид визнано лише весняною формою першого, який, завдяки 

широким скроням і масивній голові, навесні легко прориває покриви жолудів, 

якими живляться личинки жуків-довгоносиків, яких уражує більш струнка 

осіння форма, що сама виводиться влітку із весняних листовійок [180]. 
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4.2. Мезосома (груди + проподеум). 

Грудний комплекс пімплін (мезосома) (рис. 4.4), як і решти іхневмонд, 

включає груди та проміжний сегмент (проподеум), який за походженням є 

першим сегментом черевця, та щільно злитий з грудьми у єдине ціле. Груди 

поділяються на передньо-, середньо- та задньогруди, а їхні тергіти мають, 

відповідно, назву передньо-, середньо- та задньоспинки. Будова різних частин 

грудей різна за своєю складністю й обумовлена функціональним 

навантаженням. 

Форма мезосоми. За своєю формою мезосома є більш-менш 

циліндричною, однак дещо звуженою на кінцях. Покриви мезосоми є 

найміцнішими, порівняно з покривами голови та черевця, вони переважно 

зберігають свою форму або незначно стискаються під час висушування. 

Співвідношення ширини та довжини мезосоми варіює від трохи видовженої 

(або майже квадратної) в дорзальній проекції (більшість Pimplini) до злегка або 

значно видовженої (частина родів Ephilatini, зокрема Endromopoda, деякі самці 

Scambus). Деякі автори використовують у діагностиці видів співвідношення 

довжини вусика до довжини мезосоми, що, на нашу думку, має меншу 

інформативність, ніж вимірювання співвідношення довжини окремих 

флагеломерів до їх ширини [213]. 

Передньогруди. Ступінь розвитку передньогрудей у представників 

підродини різний. Передньогруди пімплін, як і іхневмонід в цілому, 

складаються із передньоспинки, яка медіодорзально вузька, проте розширена 

латерально і в більшості представників відносно добре розвинена, є нерухомо 

з’єднаною з середньогрудьми, та більш рухомих проплевр, до яких прикріплені 

передні тазики. Передній край передньоспинки містить комірець (collar), що 

більш-менш припіднятий відразу позаду голови і проходить на дорзальному 

боці передньоспинки (де він зазвичай найвищий) і розширюється вниз і косо 

назад по обидва боки. Виходячи з власних спостережень та літературних даних 

[83], передньоспинка в профіль (збоку) буває: помірно видовжена, а її комірець 

істотно віддалений від середньоспинки (Dolichomitus irritator (Fabricius, 1775), 
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Acrodactyla degener); коротка і заглиблена (її довжина становить менше 

половини її висоти), з комірцем (якщо наявний), дуже близько розташованим 

до її заднього краю (наприклад, Pimpla azteca Cresson, 1874); довга (довжина 

перевищує висоту), з віддаленим комірцем, проте з усе ще досить короткою і 

виїмчастою медіодорзальною частиною (Clistopyga calixtoi Gauld, 1991), або 

довга з горизонтальною і видовженою медіодорзальною частиною, як у 

Hymenoepimecis bicolor (Brullé,1846). 

 

 

Рис. 4.4. Будова мезосоми Pimpla rufipes (Miller, 1759), вигляд збоку 

(http://www.morphbank.net/). 1 – медіальна частка мезоскутума; 2 – латеральна 

частка мезоскутума; 3 – нотаулі; 4 – пронотум; 5 – епомія; 6 – комірець 

пронотума; 7 – проплеври; 8 – тегула; 9 – субтегулярний кіль; 10 – епікнеміум; 

11 – мезоплеври; 12 – препектальний кіль; 13 – мезоплевральна виїмка; 

14 – мезоплевральний шов; 15 – передній тазик; 16 – скутелум; 

17 – постскутелум; 18 – проподеум; 19 – дихальце; 20 – метаплеври; 

21 – плевральний кіль; 22 – субметаплевральний кіль; 23 – постпектальний кіль; 

24 – середній тазик; 25 – задній тазик. 
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Задня частина пронотума поблизу середньої лінії у більшості пімплін 

зазвичай щонайбільше злегка потовщена і припіднята як окрема горизонтальна 

опуклість, але все ще злита з рештою середньоспинки, проте іноді у 

представників з Неотропічної зоогеографічної області може містити 

горизонтальну кілеподібну опуклість, яка досить довга і з боків має вигляд 

кишенеподібної структури (як, наприклад, у Hymenoepimecis bicolor). Нами 

вперше виявлено відмінності у будові пронотума різних видів Schizopyga. 

Зокрема, встановлено, що помірно вигнута передньоспинка S. coxator 

Constantineanu, 1973, що плавно переходить у середньоспинку (рис. 4.5, 1), 

дозволяє з легкістю відокремити цей вид від інших, у яких дана структура 

більш припіднята і вертикальна (рис. 4.5, 2). 

Передня частина передньоспинки містить на боках кілі (епомії) 

(рис. 4.4), що вгорі косо перетинають невелике заглиблення. Спираючись на 

наші та літературні дані [83], можна виокремити їх два основних варіанти: 

повні або повністю відсутні апікально. Останній тип характерний для деяких 

паразитів павуків, зокрема Hymenopimecis, Schizopyga, у яких нижня частина 

епомій сильно видається вперед у вигляді гребеня (наприклад, у Acrodactyla 

degener). Повні кілі наявні у більшості пімплін, характеризуються зазвичай 

наявною верхньою частиною, яка може бути косою і досить короткою (як у 

Clistopyga calixtoi) або горизонтальною, довгою і міцною (Dolichomitus та ін.).  

Пронотум більшості пімплін рівномірно опушений (Fredegunda) або 

гладенький (Schizopyga, Clistopyga, Polysphicnta тощо) із незначною 

пунктировкою або без неї. Пронотум іноді зморшкуватий (Oxyrrhexis zephyzus), 

як і в іншої, спорідненої, підродини іхневмоноїдних їздців – Xoridinae [217]. 

Важливою діагностичною ознакою, що широко використовується у систематиці 

багатьох родів, є забарвлення верхнього дистального кута передньоспинки, 

який може бути чорним (наприклад, Scambus sagax, S. eucosmidarum, 

S. nigricans), жовтуватим чи білуватим (Acropimpla, Scambus inanis, 

Endromopoda detrita, Dolichomitus messor тощо), або містити жовту трикутну 

лінію, як, наприклад, у Pimpla turionellae, Ephialtes duplicauda, Liotryphon 
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punctulatus, Dolichomitus kriechbaumeri (хоча у останнього, базуючись на 

екземплярах з Карпат, ми виявили мінливість цієї ознаки). 

 

 

Рис. 4.5. Голова та передньогруди самок їздців роду Schizopyga, вигляд 

збоку (оригінал). 1 – S. coxator Constantineanu, 1973; 2 – S. circulator 

(Panzer, 1800). 

 

Середньогруди. Тергіт середньогрудей пімплін має назву 

середньоспинки і поділений на частини – передню (щит, мезоскутум або вслане 

середньоспинка) та задню (щиток або скутелум). Мезоскутум містить нотаулі, 

пару поздовжніх рівчачків, які ідуть від проксимального його кінця і 

закінчуються, змикаючись на дистальному кінці. Вони часто використовуються 

у діагностиці родів, оскільки можуть бути практично відсутніми (Piogaster), 

короткими і поверхневими (Pimpla, Apechthis тощо), або довгими і глибокими 

(частина Ephialtini, наприклад, Polysphincta, Endromopoda, Zatypota на території 

Карпат). 

Нотаулі розділяють мезоскутум на три частки: дві латеральні та 

медіальну між ними, хетом яких іноді має таксономічне значення (Zatypota). 

Екземпляри Polysphincta vexator Fitton, Shaw & Gauld, 1988 з території Румунії 

не продемонстрували однак такої стабільності опушення мезоскутума, як це 

зазначав М. Фіттон та колеги [70], і, як і інші види (P. tuberosa, P. rufipes), не 
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можуть, на наш погляд, чітко розмежовуватись за цією ознакою. До того ж, ми 

вперше виявили, що Polysphincta longa (рис. 4.6, 2) відрізняється від P. boops 

(рис. 4.6, 1) більш плоскою та видовженою цетральною часткою мезоскутума, 

що, по суті, наразі є найбільш надійною діагностичною ознакою. Після 

критичного аналізу морфологічних особливостей інших видів даного роду, в 

тому числі типового матеріалу колекції Музею природознавства (м. Відень, 

Австрія) з використанням форми мезоскутума та деяких інших ознак, нами 

було встановлено, що видова назва P. asiatica Kusigemati, 1984 є молодшим 

синонімом P. boops [223]. Останній вид широко розповсюджений в 

Палеарктиці, зокрема в Українських Карпатах. 

Форма мезоскутума (у дорзальній проекції) може варіювати від округлої 

і навіть трохи поперечної (Theronia, Xanthopimpla) до видовженої 

(Endromopoda, Liotryphon, Dolichomitus agnoscendus). Ця ознака вкрай рідко 

використовується у діагностиці видів, проте є досить надійною для 

розмежування Scambus pomorum (рис. 4.7, 1) і S. еlegans, поширених в 

Карпатах. Латеральні долі мезоскутума у Acrodactyla містять короткі 

вертикальні кілі у місці початку нотауль. На нашу думку, істотніше значення 

має скульптура мезоскутума, яка варіює від дрібно пунктированої (наприклад, 

Scambus, рис. 4.7, 1, Ephialtes, Dolichomitus, Pimpla тощо), гладенької без 

пунктиру (Zatypota anomala, рис. 4.7, 2), дуже грубо, густо і рівномірно 

пунктированої (Exeristes roborator), гранульованої (Zatypota bohemani, рис. 4.7, 

3), і до зморшкуватої (Piogaster). Більше того, з опрацьованого матеріалу видно, 

що відмінності у пунктировці різних частин мезоскутума можуть 

використовуватись як надійні ознаки у діагностиці видів [223]. 

Краї мезоскутума у дистальній центральній частині зазвичай вузькі, не 

або лише трохи ширші, ніж в проксимальній, проте іноді сильно розширені, 

мінімум вдвічі ширші, ніж в передній частині (деякі представники пімплін з 

Оріентальної області, що паразитують на павуках родин Araneidae). 

Мезоскутум в більшості пімплін чорний, і лише у деяких родів 

трапляються частково червоні екземпляри (Clistopyga, Perithous, Polysphincta, 
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Scambus, Zatypota), причому це властиво більшою мірою ектопаразитам 

павуків, у яких, однак, це забарвлення досить мінливе і зазвичай поширюється 

одночасно і на інші частини тіла [70]. Проте, на нашу думку, іноді слід звертати 

увагу як на власне колір самого мезоскутума [223], так і на наявність 

поздовжніх жовтих смуг на ньому (представники Perithous з Карпат). 

 

 

Рис. 4.6. Голова та передньогруди самок їздців роду Polysphincta, вигляд 

збоку (оригінал). 1 – P. boops Tschek, 1869; 2 – P. longa Kasparyan, 1976. 

 

Тегули являють собою опуклі пластини, розташовані на дистальному 

кінці поверх основи переднього крила і у деяких випадках можуть мати 

діагностичне значення, зокрема їх забарвлення у представників Scambus та 

Pimpla [16, 70]. 

 

 

Рис. 4.7. Мезоскутум їздців підродини Pimplinae, вигляд згори (оригінал). 

1 – Scambus pomorum (Ratzeburg, 1848); 2 – Zatypota anomala (Holmgren, 1860);  

3 – Z. bohemani (Holmgren, 1860). 
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Значно більшу таксономічну вагу має розташування поздовжніх кілів 

скутелума, які можуть бути як повністю відсутніми або ледь помітними лише у 

передній частині (Pimpla), більш-менш розвиненими і досягати центру, а іноді і 

далі, скутелума (деякі Camptotypus, окремі види Theronia, Xanthopimpla, 

Acropimpla), або простягатись по всій довжині, сягаючи заднього краю (деякі 

Camptotypus, окремі види Theronia, Xanthopimpla). І хоча зазвичай ця ознака 

більш уживана для інших груп іхневмонід, наприклад, їздців-аномалонін [138], 

вона з успіхом використовується і для діагностики груп видів серед деяких 

родів пімплін [13, 205, 224]. Що стосується форми скутелума, то збоку він може 

бути рівномірно опуклий (наприклад, більшість Pimplini) або більш-менш 

плоский (Endromopoda). 

Мезоплевра (плеврит середньо грудей) поділяється на мезепістерн, який 

зазвичай власне і називають мезоплеврою, та мезепімер, що являє собою лише 

вузьку смужку, яку переважно ігнорують при осписі цієї частини грудей. 

Мезепістерн та мезепімер розділені вертикальним мезоплевральним швом, що 

простягається від середніх тазиків до основи переднього крила. Без сумніву, те, 

чи робить цей шов вигин в бік мезоплевральної виїмки (Ephialtini, Delomeristini) 

чи він більш-менш прямий (Pimplini, крім родів, близьких до Theronia), грає 

істотну роль у діагностиці триб їздців-пімплін [16, 70, 200]. 

Скульптура центральної частини мезоплевр зазвичай представлена 

пунктировкою різної глибини і щільності і часто використовується у 

систематиці, наприклад, для родів Acropimpla, Pimpla, Itoplectis [11, 13, 224], 

хоча у деяких видів Pimpla (P. rufipes, P. illecebrator) може бути і зморшкувато-

пунктированою, що більш характерно для їздців-ксорідін [216, 217] чи 

поеменіін [218]. 

На проксимальному кінці мезепістерн містить епікнеміальний 

(препектальний) кіль, паралельний краю мезепістерну і відділяє його від 

епікнеміума (препектуса). Ступінь розвитку і направлення даного кіля має 

кілька варіацій, що доволі часто використовується в систематиці пімплін [84, 

213, 234]. Повний кіль може розширюватись в нижній частині мезоплеври і не 
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досягати (Dolichomitus populneus) або досягати (Dolichomitus tuberculatus) її 

переднього краю. Іноді кіль розвинений лише вентрально (деякі 

Hymenopimecis) чи взагалі відсутній (Ticapimpla). Що ж стосується препектуса, 

то, на наш погляд, можливим є застосування його опушеності в діагностиці 

видів, проте, поки що, це носить поодинокий характер [213, 224, 234]. 

Поперечний кулеподібний випин, що проходить у верхній частині 

мезоплеври відразу під тегулою і основою переднього крила, називають 

субалярним (субтегулярним). Він іноді може досить сильно виступати, що 

використовується у систематиці, зокрема роду Acropimpla [91, 224]. 

Гіпоепімер, злегка опукла, гладенька чи менш скульптурована, ділянка у 

верхній дистальній частині мезепістернума, іноді зветься «спекулюм». Наразі 

ми не виявили її таксономічної ваги для пімплін. 

Горизонтальні рівчачки на вентральному боці мезоплевр, що 

розпочинаються від епікнеміального кіля на рівні передніх тазиків і 

простягаються дистально, іноді досягаючи середніх тазиків, називають 

старнаулями. Дана структура у пімплін практично невиражена, на відміну від 

інших споріднених груп, наприклад, їздців-ксорідін [216, 217]. 

Задньогруди. Задньоспинка (метанотум) являє собою вузьку опуклу 

смугу, що оточує постскутелум ззаду та з боків. Метаплеврами у пімплін 

називають частину задньогрудей, розташовану по обидва боки від проподеума і 

відмежовану від нього плевральними кілями, а внизу – субметаплевральними, 

які проходять від середніх до задніх тазиків. Ця структура зазвичай 

морфологічно однорідна, гладенька (Clistopyga canadensis, рис. 4.8, 3, окремі 

Camptotypus тощо), слабко (Clistopyga incitator, C. rufator, C. longifemoralis) або 

грубо пунктирована (Exeristes roborator), гранульована (Zatypota bohemani, 

Clistopyga sziladyi Kiss, 1933, рис. 4.8, 2) або зморшкувата (Zatypota discolor, 

рис. 4.8, 1, Acrodactyla degener), а іноді несе невеликий вертикальний кіль 

(Zatypota maculata Matsumoto & Takasuka, 2010) [129, 222]. Ступінь розвитку 

плеврального кіля використовується у діагностиці видів Clistopyga та 

Polysphincta, зокрема ми відмічали як його наявність по всій довжині (P. rufipes, 
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P. vexator, C. canadensis, рис. 8.3, C. incitator), так і повну (P. tuberosa) чи 

часткову (C. latifrontalis (Uchida, 1941), рис. 4.8, 4) редукцію [70, 222]. Після 

критичного аналізу даних морфологічних особливостей інших видів роду 

Clistopyga, в тому числі типового матеріалу колекції Угорського музею 

природничої історії (м. Будапешт, Угорщина) нами було встановлено, що 

видова назва C. nagatomii Kusigemati, 1984 є молодшим синонімом Clistopyga 

sziladyi [222]. Останній вид виявлено на території Карпатського регіону, 

зокрема вперше нами вказаний для Румунії. 

 

 

Рис. 4.8. Метаплеври їздців підродини Pimplinae, вигляд збоку (оригінал). 

1 – Zatypota discolor (Holmgren, 1860); 2 – Clistopyga sziladyi Kiss, 1933; 

3 – C. canadensis Provancher, 1880; 4 – C. latifrontalis (Uchida, 1941). 
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Субметаплевральний кіль зазвичай теж повний, проте іноді зазнає 

повної (деякі представники родів, близьких до Polysphincta з Оріентальної 

зоогеографічної області) або часткової редукції, причому остання зустрічається 

у двох варіантах: відсутності лише базальної частини кіля (деякі Zaglyptus, 

Brachyzapus з Індії і Тайланду) чи апікальної (Townesia tenuiventris, Liotryphon 

ascaniae) частин [70, 86]. Більш того, останні два види М. Фіттон та колеги [70] 

вважають спорідненими на основі цієї ознаки. 

Метастернум розташований на вентральному боці задньогрудей та 

оточений по боках субметаплевральними кілями, а в центральній частині несе 

поздовжню борозну. Морфологічні особливості цієї структури 

використовуються в систематиці рідко, в основному для роду Brachyzapus, у 

окремих видів якого метастернум несе не тільки центральну поздовжню 

борозну, а й поперечну зморшкуватість на дистальному кінці [147]. 

Проподеум від задньогрудей відділяє проподеальна борозна, яка 

включає в себе метапостнотум [83]. 

Проподеум (проміжний сегмент), що є за походженням першим 

сегментом черевця, являє собою структурну ділянку мезосоми і є дуже 

важливою складовою у систематиці як іхневмонід в цілому, так і пімплін 

зокрема. Якщо розглядати його у профіль, то можна виокремити кілька 

варіацій: від злегка округлого і майже горизонтального (Zaglyptus simonis 

(Marshall, 1892)) до більш різко опуклого (Tromatobia ornata) або рівномірно 

нахиленого до вершини від основи (наприклад, Pimpla) чи нахиленого від 

горизонтальної ділянки при основі (Scambus buolianae, Delomerista japonica). 

Причому у останньому випадку нахил більш стрімкий й іноді утворює майже 

прямий кут із вершиною проподеума. У дорзальній проекції проміжний сегмент 

має вигляд перегорнутої трапеції (Theronia), іноді навіть поперечної, або є 

більш-менш паралельнобічним і трохи видовженим (Pimpla, Zaglyptus, 

Polysphincta, Dolichomitus), або істотно видовженим і циліндричним 

(Endromopoda). 
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Проподеум пімплін містить численні поперечні та поздовжні кілі, що 

обмежують певні поля (комірки) (рис. 4.9). 

Неподалік основи проподеума розташований перший із двох поперечних 

кілів, базальний, латеральні частини якого часто називають костулами. У 

переважної більшості пімплін він відсутній, проте може частково (Xanthopimpla 

aurita) або повністю (Theronia) зберігатись. У дистальній частині проподеума 

розташований апікальний поперечний кіль, який зазвичай невиражений, окрім 

латеральних горбків (Pimpla, Polysphincta), проте іноді може бути повним і 

прямим (Zatypota percontatoria, Z. albicoxa, Acrodactyla carinator) чи центрально 

вигнутим вгору (Acrodactyla quadrisculpta), або по всій довжині (Perithous 

divinator (Rossi, 1790)), чи навіть припідніматись у вигляді більш-менш різкого 

гребеня (деякі Acrotaphus, Hymenopimecis). 

Медіальні поздовжні кілі, що беруть свій початок від основи 

проподеума, варіюють від дуже коротких, у вигляді базальних горбків 

(Apechthis, Acropimpla natae Varga & Reshchikov, 2015, рис. 4.9, 1) до відносно 

довгих, паралельних (Endromopoda arundinator, Acrodactyla carinator, 

A. quadrisculpta, рис. 4.9, 4) чи розведених вбоки (Dolichomitus diversicostae). 

Причому вони можуть закінчуватись вільно (більшість Ephialtini) або 

з’єднуватись з апікальним поперечним кілем (Acrodactyla quadrisculpta, 

рис. 4.9, 4, Zatypota percontatoria). У багатьох пімплін, зокрема частини видів 

Acropimpla та Scambus, медіальні кілі можуть бути паралельні при основі, проте 

розширюватись у місці перетину їх із апікальним поперечним кілем, що слугує 

досить хорошою діагностичною ознакою [91, 224] (рис. 4.9, 2). Ці кілі можуть 

часто бути і повністю редукованими, зокрема у представників родів Pimpla та 

Itoplectis, а місце на проподеумі, яке могло бути ними оточене, утворює 

неглибокий жолоб (Liotryphon). Меншого розвитку у пімплін набули латеральні 

поздовжні кілі, розташовані по боках проподеума між медіальними та 

плевральними. Вони властиві представникам триби Pimplini (Augerella, 

Neotheronia, Nomosphecia, Theronia, Xanthopimla, рис. 4.9, 6, Echthromorpha), а в 

Карпатах двом видам, Theronia atalantae та T. lаevigata. 
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Якщо базальний поперечний і медіальні поздовжні кілі наявні 

одночасно, то вони утворюють замкнуте базальне поле при основі проподеума, 

виражене у кількох формах (від поперечного до поздовжнього) у представників 

Xanthopimpla та родів, близьких до Theronia. 

 

 

Рис. 4.9. Проподеум їздців підродини Pimplinae, вигляд згори (оригінал).  

1 – Acropimpla natae Varga & Reshchikov, 2015, голотип; 2 – A. taishunensis 

Liu, He & Chen, 2010; 3 – Delomerista novita (Cresson, 1870); 4 – Acrodactyla 

quadrisculpta (Gravenhorst, 1820); 5 – Perithous divinator (Rossi, 1790); 

6 – Xanthopimpla parvula Pisică, 1984, голотип. Кілі: f – поперечний апікальний; 

g – поперечний базальний (костула); h – поздовжній медіальний; i – поздовжній 

латеральний; j – поперечний базальний. Поля: a – базальне; b – ареола, 

c – апікальне; d – 1-ше латеральне, e – 2-ге латеральне. 

 

Іншим, більш характерним для пімплін, полем є центральне, так звана 

ареола або «area superomedia», оточене поздовжніми медіальним та 
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поперечними кілями. Це поле зазвичай має форму, близьку до п’ятикутної, 

проте може бути і квадратним і найбільшої різноманітності набуває у 

представників Xanthopimla та родів, близьких до Theronia, про що свідчать як 

літературні дані [91], так і власні спостереження при опрацюванні матеріалу із 

Тайланду. Що ж стосується пімплін з Європи, і зокрема з Карпат, то ця 

структура виявлена лише у представників роду Theronia, зокрема двох видів, 

T. atalantae та T. levigata, і у двох родів триби Delomeristini, Atractogaster та 

Delomerista, причому у останніх медіальні поздовжні кілі у місці ареоли 

дугоподібно вигнуті назовні, від чого вона дуже часто має вигляд еліпса із 

прямою основою (рис. 4.9, 3). Наявність центрального поля є однією із 

головних причин об’єднання родів Atractogaster та Delomerista у окрему трибу. 

Причому, досить довгий час до неї відносили і Theronia [200], проте через 

наявність низки інших таксономічно вагомих ознак, П. Еглетон [65] 

запропонував об’єднати Theronia з трибою Pimplini, і згодом Я. Гольд [81] 

формалізував дану пропозицію. Ми спостерігали певну наближеність до 

формування ареоли у окремих екземплярів Scambus, проте базальний 

поперечний кіль у них нерозвинений, а на місці апікального наявна лише 

зморшкувата область. 

Апікальне поле розвинене у багатьох Pimplini (Augerella, Neotheronia, 

Nomosphecia, Theronia, Xanthopimpla, рис. 4.9, 6), окремих Ephialtini 

(Acrodactyla carinator, A. quadrisculpta, рис. 4.9, 4) та Delomeristini (Perithous 

divinator, рис. 4.9, 5, P. scurra). Дана комірка обмежена вгорі відповідним 

поперечним кілем, по боках латеральними поздовжніми кілями, а внизу – 

вершиною проподеума. 

Латеральні поля, що утворені поперечними та поздовжніми кілями, у 

більшості пімплін відсутні, проте чітко виражені у представників окремих родів 

Pimplini (Augerella, Neotheronia, Nomosphecia, Parema, Theronia, Xanthopimpla), 

у систематиці яких часто використовується форма цих полів [91]. Для них 

характерна наявність і плевральної зони проподеума, обмеженої вгорі 

латеральним, а внизу плевральни кілями. 
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Базуючись на матеріалах як з території Карпат, так і інших регіонів 

світу, зокрема Оріентальної зоогерафічної області, ми виявили також 

характерні субапіколатеральні вирости проподеума у вигляді широких лопатей 

(Zaglyptus) або зубців чи рогоподібних утворів (Echtromorpha, Lissopimpla). 

Останні виявлені і у інших груп, зокрема більшості родів Xoridinae [216, 217], 

крім Aplomerus [221]. Проподеум у окремих видів пімплін іноді може містити і 

центральний випин, як у Lissopimpla excelsa (Costa, 1864) [83]. 

Дихальця на проподеумі розташовані по одному із кожного боку і часто 

використовуються у систематиці, оскільки варіюють від округлих, чи злегка 

овальних (Zatypota, Polysphincta, Scambus, Dolichomitus), овальних 

(співвідношення довжини до ширини >2.0, але менше 3.5, деякі Echthromorpha) 

до видовжених (>3.5, Lissopimpla, деякі Pimpla, Theronia). 

Скульптура проподеума різноманітна і представлена зморшкуватістю і 

пунктировкою (сукупністю точок), причому перша зазвичай вкриває лише 

окремі ділянки, переважно у дистальній половині (Pimpla, окремі Scambus) і 

лише іноді вкриває майже всю дорзальну поверхню (Lissopimpla excelsa), проте 

ніколи не переходить у коміркуватість, як це буває у їздців-аномалонін [138]. 

Розміри точок і відстань між ними досить різняться у різних видів одного роду і 

навіть на окремих частинах проподеума у одного і того ж виду, що дає, на наш 

погляд, вагомі підстави використовувати цю ознаку у систематиці окремих 

груп, як, наприклад, Acropimpla чи Camptotypus [91, 146, 224]. Зокрема, ми 

помітили, що пунктировка більш густа і чітка на дорзальній половині при 

основі проподеума, ніж на плевральних чи апікальній, при цьому, ділянка між 

медіальними поздовжніми кілями залишається непунктированою (Acropimpla, 

рис. 4.9, 2, Dolichomitus, Scambus). Іноді проподеум повністю гладенький (деякі 

Zatypota, Brachyzapus, Hymenopimecis). Що стосується хетому проподеума, то 

можна відзначити, що він зберігає такі ж загальні закономірності розташування, 

як і пунктировка. 

У місці з’єднання мезо- та метасоми наявний отвір (форамен), який 

може бути U- або V-подібно вирізаним. Ця структура постеровентральної 
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частини проподеума досить слабко вивчена у іхневмонід в цілому, вочевидь 

через необхідність пошкодження екземпляру внаслідок відокремлення задніх 

кінцівок та метасоми перед початком дослідів. Проте вона містить кілька 

важливих характеристик. Є припущення [83], що U-подібно вирізаний отвір є 

вихідним планом будови усіх Pimpliformes. Тазикові (коксальні) отвори 

відокремлені від нього потужними та видовженими склеротизованими 

містками, злегка потоншеними на кінцях. Пара слабких інтерококсальних 

(міжтазикових) кілів тягнуться від нижнього краю метасомального отвору, 

огинаючи тазикові отвори, і з’єднуються з кінцями субметаплевральних кілів в 

точці, де останні переважно утворюють кутові виступи назовні від тазикових 

отворів. Існує кілька модифікацій цієї ділянки. У багатьох таксонів вона V-

подібно вирізана. Часто інтерококсальний кіль слабкий або майже відстуній, в 

інших випадках – сильний і модифікований, проте наразі єдиною унікальною 

модифікацією, виявленою лише у деяких Pimplinae, є втрата склеротизованої 

ділянки між метасомальним та тазиковими отворами, таким чином, що вони 

утворюють суцільний отвір. Я. Гольд та колеги [83] також вказують на 

модифікації інтерококсальних кілів серед власне їздців-пімплін: від слабких, 

майже відсутніх, до коротких, але виразних. Іноді дані кілі можуть утворювати 

різкий кут, огинаючи тазикові отвори і не з’єднуючись з ними. Тазикові отвори, 

в свою чергу, можуть бути відмежовані від метасомального отвору 

склеротизованою або м’якою, невираженою, ділянкою. 

 

4.3. Придатки грудей. 

Крила пімплін мають типову для іхневмонід будову (рис. 4.10), у всіх 

відомих видів вони добре розвинені, і, відповідно, задні значно менші, ніж 

передні. В нашому аналізі ми використовуємо класифікацію жилкування крил, 

запропоновану Г. Таунсом [200] та Д. Р. Каспаряном [16]. 

Крила більшості пімплін з Карпат прозорі або злегка димчасті (Zatypota 

discolor), на відміну від представників з інших регіонів, для яких характерною є 
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наявність темних плям (Acrotaphus, Hymenopimecis, деякі Camptotypus) або і 

повної затемненості крил (Xanthophenax, деякі Camptotypus). 

 

 

 

Рис. 4.10. Переднє і заднє крило Acropimpla natae Varga & Reshchikov, 2015, 

голотип (оригінал). Комірки: 1 – базальна; 2 – субмедіальна; 3 – 3-тя 

кубітальна; 4 – 1-ша брахіальна; 5 – радіальна; 6 – 2-га кубітальна (дзеркальце); 

7 – дискокубітальна; 8 – 2-га дискоїдальна; 9 – 3-тя дискоїдальна; 10 – анальна. 

Примітка: умовні скорочення жилок пояснено в тексті. 

 

Переднє крило (рис. 4.10) несе костальну жилку (C), що простягається 

уздовж його передньного краю і доходить до середини. Безпосередньо під нею 

проходить субкостальна (Sc+R), яка преходить у розширення, птеростигму (Pt), 

за яким розташований метакарп (R1). Форма чи довжина цих жилок не 

використовуються у систематиці пімплін, однак забарвлення відіграє певну 

роль. Наприклад, представників роду Scambus, поширених в Карпатах, можна 

ідентифікувати до видових груп, виходячи із кольору птеростигми, яка варіює 

від повністю коричневої (Scambus sagax, S. alpestrator, S. capitator, S. buolianae) 

до жовтуватої в центральній частині і затемненої на краях (Scambus calobatus, 

S. inanis, S. vesicarius). У видів, близьких до Scambus brevicornis, її центральна 
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частина навпаки темна, а краї світлі. Костальна жилка у самців представників 

Ephialtes та Townesia по всій довжині несе характерні густі і довгі щетинки. 

Від середини птеростигми відходить радіальна жилка (Rs), яка 

з’єднується із кінцем метакарпу, утворюючи таким чином замкнуту комірку, 

так звану радіальну, форма якої іноді використовуєтся у таксономії роду 

Pimpla, зокрема і для ідентифікації видів, поширених в Українських Карпатах 

[13, 16]. 

Наступною поздовжньою жилкою, що простягається від початку крила, 

є медіокубітальна (M+Cu), яка своїм закінченням переходить у поперечну 

базальну, М(bas), утворюючи так звану базальну комірку (рис. 4.10). 

Знизу проходить субмедіальна, або як її ще називають 1-ша анальна 

(1А), що об’єднується з попередньою нервулюсом (1сu-а), утворюючи 

субмедіальну комірку. По відношенню до базальної жилки нервулюс може 

знаходитись у трьох позиціях: напроти (інтерстиціальний – наприклад, деякі 

Dolichomitus), за (постфуральний – більшість родів Pimplinae), чи перед нею 

(антефуркальний – Townesia). Проте, у останньому випадку ми виявили значну 

варіативність цієї ознаки, і вважаємо недоцільним її використання для 

діагноситки роду Townesia. Дистальніше субмедіальної комірки міститься 1-ша 

брахіальна, оточена згори і спереду дискоїдальною (кубітальною – Cu1) 

жилкою, а внизу – 1-ю анальною (брахіальною) (рис. 4.10). 

У верхньому передньому куті від цієї комірки відходить 1-ша 

медіокубітальна жилка, яка переходить у медіальну (M), а остання у вихідному 

стані з’єднана з радіальною двома поперечними радіомедіальними (2rm та 3rm). 

Між радіомедіальними жилками розташована 2-га кубітальна (дзеркальце), 

базальніше – дискокубітальна, а дистальніше – 3-тя кубітальна комірки 

(рис. 4.10). 

2-га кубітальна комірка, на наш погляд, є найважливішою для 

систематики їздців-пімплін, оскільки грає роль не тільки на видовому, а й 

родовому рівнях. Співвідношення довжини радіомедіальних жилок часто 

використовувалось як одна із ознак для розмежування родів Dolichomitus, 
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Townesia, Paraperithous (2rm і 3rm рівні) та Liotryphon, Exeristes, Flavopimpla 

(3rm істотно довша) [16, 200]. Проте аналіз екземплярів з Карпат показав 

значну варіативність цієї ознаки: більше того, ми простежили цікаву 

закономірність, яка полягаює в тому, що, для прикладу, у дрібних видів 

Dolichomitus (D. agnoscendus, D. terebrans) дзеркальце такої ж форми, як у 

Liotryphon, в той час як і у інших, крупніших (D. imperator, D. cephalotes, 

D. messor, D. tubercularus, D. sirenkoi), доволі типової форми – із більш-менш 

рівними радіомедіальними жилками [213]. 

Дзеркальце пімплін зазвичай ромбоподібної форми, оскільки від 

медіальної жилки вниз відходить 2-га медіокубітальна (2m-cu). Остання 

зазвичай розташована на певній відстані перед 3rm, проте у видів Acropimpla, 

зокрема у A. pictipes, вона може з’єднануватись із радіомедіальною таким 

чином, що дзеркальце утворює трикутник. Проте багато видів із Оріентальної 

зоогеографічної області та один вид з України, A. dydyma (Gravenhorst, 1829), 

відхиляються від цього стану, характеризуючись даною коміркою, такою, як у 

представників роду Scambus, на основі чого М. Фіттон та колеги [70] 

припустили, що види Acropimpla можуть виявитись лише видовою групою роду 

Scambus, певні підстави для чого продемонструвало і наше дослідження [224]. 

Доволі часто 2-га радіомедіальна жилка може бути відсутня, таким чином 

дзеркальце стає відкритим (у Карпатах більшість родів, близьких до 

Polysphincta, крім Schizopyga pictifrons). 

Від переднього краю 1-ї брахіальної комірки відходить продовження 

кубітальної жилки, або як ще її називають субдискоїдальна (або так звана 

паларельна, Cu1(par)), яка, з’єднуючись із 2-ю медіокубітальною, утворює 

наступні комірки: 2-гу брахіальну (внизу), 2-гу та 3-тю дискоїдальну (вгорі 

проксимальніше та дистальніше відповідно). Загалом у систематиці пімплін 

рідко використовуються ці ділянки крила, зазвичай лише на видовому рівні у 

дрібних видів, ектопаразитів павуків, зокрема розміщення паралельної жилки 

по відношенню до 1-ї медіокубітальної та брахіальної у Zatypota [233]. 
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Заднє крило містить практично такий самий набір жилок (костальна, 

субкостальна, метакарп, кубітальна, дискоїдальна, медіальна, субмедіальна, 

брахіальна) та комірок (костальна, радіальна, медіальна, кубітальна, 

дискоїдальна, субмедіальна, брахіальна, анальна, постанальна), які і переднє. В 

таксономії пімплін на родовому рівні використовується лише структура під 

назвою «нервелюс», що являє собою поперечну жилку, і складається з двох 

частин, верхньої (1/Cu) та нижньої (cu-a), від з’єднання між якими відходить 

кубітальна жилка (Cu). У багатьох родів верхня частина коротша (Apechthis, 

Itoplectis, Pimpla, Exeristes, більшість Dolichomitus, деякі Liotryphon, 

Paraperithous) або навіть відсутня (Echthromorpha), довша (більшість Scambus, 

Endromopoda, Fredegunda, Acropimpla, деякі Zatypota, Clistopyga), або обидві 

рівні (Scambus nigricans, S. cincticarpus, Dolichomitus terebrans, D. agnoscendus). 

Ми вважаємо, що використання цієї ознаки не є достатньо надійним, як це 

стверджували Г. Таунс [200], Д. Р. Каспарян [16] та деякі інші автори, оскільки 

у екземплярів з території Європи прослідковуються значна мінливість (і 

відповідно відхилення від звичного стану). Представники роду Dolichomitus 

характеризуються коротшою верхньою частиною нервелюса, проте, як мінімум 

у двох видів з Європи, D. terebrans та D. agnoscendus, обидві частини рівні, 

причому у останнього ця ознака взагалі мінлива, тому втрачається хіатус між 

ним та D. dobrogensis [56], чого не помітив К. Звакхалс у своїй ревізії [234]. Те 

саме стосується роду Scambus, у представників якого верхня частина нервелюса 

завжди довша, проте у S. nigricans та S. cincticarpus обидві частини рівні, а у 

самців S.nigricans взагалі верхня іноді коротша, при цьому у багатьох 

екземплярів самців із родів Exeristes та Liotryphon ситуація буває протилежна. 

Кубітальна жилка іноді може бути нечітка або зовсім відсутня (деякі 

Zatypota та Clistopyga) [222, 233]. Крім того, по відношенню до вершини крила, 

нервелюс може бути інклівальний (верх жилки нахилений проксимально), 

реклівальний (верх нахилений дистально), або ж вертикальний, що, іноді, 

використовується в систематиці пімплін, зокрема для Schizopyga [14, 16]. 
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Ноги пімплін типової для їздців-іхневмонід будови [16], стрункі 

(більшість родів) або кургузі (Strongylopsis) чи надмірно видовжені (наприклад, 

задні ноги у Townesia tenuiventris). В якості діагностичних ознак 

використовується як їх будова, так і забарвлення. 

Тазик або кульша (coxa) помірних розмірів. Що стосується середніх ніг, 

то тут варто відмітити характерну модифікацію тазиків у самців Dolichomitus, 

яка характеризується наявністю довгого латерального зубцеподібного випину 

(D. mesocentrus), відносно короткого випину – (D. excavatus) або ж лише 

незначного заокругленого випину, як у D. atratus (Rudow, 1881). Ця ознака 

слугувала основою для опису К. Звакхалсом нового виду лише за самцем [234], 

що, серед іхневмонід є явищем малопоширеним, за винятком окремих груп, де 

визначення відбувається за особливостями будови генітального аппарату, 

зокрема особливостей будови внутрішньої поверхні парамер (наприклад, їздців 

з підродини Tryphoninae: Tryphon, Netelia) [18]. 

Що ж стосується забарвлення ніг, то в діагностиці використовуються 

зазвичай задні (більшість родів), проте іноді і передні ноги (Pimpla, Scambus, 

Itoplectis, Dolichomitus). Воно зазвичай однорідне, жовте (Itoplectis alternans, 

Zatypota albicoxa), червоне (значна частина Scambus, Dolichomitus, Pimpla), чи 

чорне (Dolichomitus dux, D. sirenkoi, Pimpla contemplator). Задні тазики у 

Perithous speculator червоні із жовтими апіковентральними плямами. 

Вертлюг або кульшівка (trochanter) пімплін, як і більшості іхневмонід, 

двочлениковий (поділяється, відповідно, на вертлюг І та ІІ). Вентральна 

поверхня передніх вертлюгів у самців Dolichomitus може бути гладенькою та 

блискучою (D. quercicolous, D. anoscendus, D. sirenkoi) або матовою та 

пунктированою (D. dux, D. populneus, D. messor), що слугує надійною 

таксономічною ознакою на видовому рівні [218, 234]. Крім того, у Dolichomitus 

dux передній вертлюг I розширений у центральній частині. 

У систематиці пімплін забарвлення вертлюгів використовується 

зазвичай у комбінації із тазиками (Scambus, Itoplectis, Pimpla, Dolichomitus) і 

грає важливу роль не тільки на видовому, а й на родовому рівні. На прикладі 
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екземплярів із Карпат ми простежили, що забарвлення тазиків переважно таке 

саме або світліше від відповідного у вертлюгів, тобто останні практично не 

бувають чорними при червоних тазиках, як це буває, наприклад, у Coleocentrus 

soleatus (Gravenhorst, 1829) [214]. 

Стегна (femora), зокрема передні, багатьох самців Scambus та 

Endromopoda модифіковані – мають виїмку на вентральному боці, яка може 

бути дуже слабкою, ледь помітною (S. brevicornis, S. capitator, S. alpestrator), 

істотно вираженою, одинарною (S. nigricans, S. sagax), або подвійною (S. inanis, 

S. buolianae). Скульптура її поверхні, в залежності від виду, варіює від повністю 

гладенької і блискучої (S. buolianae, E. detrita) до густо пунктированої і матової 

(S. sagax, S. inanis). Однак, незважаючи на використання цієї ознаки деякими 

авторами [16, 32], таксономічна вага її наразі неоднозначна, оскільки 

скульптура поверхні виїмки може варіювати навіть у межах одного виду 

(S. inanis) [103], що підтверджується і нашими спостереженнями, а сам рід 

потребує серйозної ревізії, оскільки самці багатьох видів досі невідомі. Хоча, 

говорячи про наявність чи відсутність і форму виїмки, то, на наш погляд, цю 

ознаку можна розглядати як діагностичину для розділення груп видів самців 

Scambus та Endromopoda. У самок Acrodactyla передні стегна несуть 

зубцеподібне розширення, яке майже не виражене у A. degener. Задні стегна 

пімплін зазвичай не несуть ніяких зубців, як, наприклад, у представників 

Odontocolon [217], проте щонайменше у видів Theronia, поширених в Карпатах, 

наявний слабкий гребенеподібний випин на вентральному боці. 

Забарвлення задніх стегон використовується у систематиці пімплін 

зазвичай на видовому рівні, зокрема у багатьох видів Dolichomitus, Ephialtes, 

Schizopyga та Pimpla вони затемнені на вершині, або і повністю чорні 

(Dolichomitus dux, Scambus alpestrator, Endromopoda detrita, Pimpla murinanae), 

причому у Карпатах спостерігається збільшення кількості екземплярів із 

чорними стегнами із переходом з нижніх висотних поясів до верхніх. 

Гомілки (tibiae) зазвичай видовжені, стрункі і лише іноді короткі і 

широкі (Strongylopsis). Співвідношення їх довжини до довжини стегна іноді 
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використовується у систематиці на видовому рівні [222]. У представників 

Eriostethus, Flacopimpla та Maegaetaira на вентральному боці задньої гомілки 

наявна поздовжній рівчачок, що відрізняється від решти поверхні, як хетомом, 

так і скульптурою. Завдяки цій ознаці, Я. Гольд та Ж. Дюбуа [84] виділили 

Megaetaira madida у окремий рід, який до цього знаходився у складі Acrodactyla 

[16, 70]. Що ж стосується забарвлення гомілок, то воно характеризується 

значною різноманітністю. У пімплін, виявлених на території Карпат, воно 

варіює: від повністю червоних (Apechthis compunctor, Pimpla rufipes, значна 

частина Ephialtini), затемнених при основі і на вершині (більшість Pimplini, 

Zatypota albicoxa), чи лише на вершині (деякі Pimpla та окремі самці Scambus), 

або із наявним суббазальним та апікальним темним кільцем (значна частина 

Ephialtini, зокрема роди Gregopimpla, Iseropus, Scambus), а також затемнених на 

вершині (Ephialtes, Dolichomitus), до повністю чорних (Pimpla illecebrator, 

P. murinanae), або триколірних (Itoplectis alternans). Однак, як показало наше 

дослідження, наявність темного суббазального та апікального кілець може іноді 

варіювати в межах виду. Зокрема, опрацьовані нами екземпляри Exeristes 

ruficollis (Gravenhorst, 1829), в тому числі типовий матеріал цього виду з 

колекції Зоологічного музею Лозанни (м. Лозанна, Швейцарія), 

продемонстрували чіткий перехід у забарвленні задніх гомілок: від жовтуватих 

з червоними кільцями до повністю червоних, що, на наш погляд, дає підстави 

для синонімізації видових назв Exeristes ruficollis та E. denticulator Aubert, 1983. 

Вершина кожної гомілки містить одну (передні ноги) або дві (середні та 

задні) шпори. Причому ту, що розміщується на вершині передньої гомілки ще 

називають калькар (рис. 4.11, 1). Вона вигнута і містить ряд прижатих щетинок 

на вентральному боці. 

Лапка (тарсомери, tr1–tr5) пімплін звичайної будови, п’ятичленикова, 

останній тарсомер несе кігтики та претарзус. Перший терсомер передніх лапок 

містить базальний вигин, вкритий щетинками, розташований напроти калькара, 

і, разом з останнім, утворює апарат для очищення вусиків, або стригіл [40]. 4-й 

тарсомер передньої лапки у самок роду Pimpla може бути з глибокою 
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(P. contemplator), середньої глибини (P. illecebrator) або лише з ледь наміченою 

(P. melanacrias) вирізкою, що часто використовується у діагностиці видів [13, 

16]. 

 

 

Рис. 4.11. Передня лапка Acropimpla pictipes (Gravenhorst, 1829), 

(http://www.morphbank.net/) (зліва); оригінал (справа). 1 – калькар; 

2 – кігтик. 

 

Важливою, на наш погляд, таксономічною ознакою є співвідношення 

між довжиною терсомерів задньої лапки, особливо у родах Dolichomitus, 

Scambus, Gregopimpla [70, 213, 218, 234]. Причому, ми вважаємо, що для 

Gregopimpla це більш надійна діагностична ознака, ніж потовщений базально 

кліпеус (який вважається характерною особливістю представників даного 

роду). Останній тарсомер задньої лапки дуже часто значно більший за 

попередні у пімплін, що є екзопаразитами павуків, яких більшість авторів ще 

донедавна виділяли у окрему трибу Polysphinctini [16, 200] на основі цієї та ще 

кількох ознак. Проте, потовщення апікального тарсомера задньої лапки 

характерне і для самок Endromopoda. 

Кігтики лапок пімплін характеризуються наявністю широкого 

лопатеподібного виросту на їх внутрішній поверхні, що слугує діагностичною 

ознакою підродинного рівня (рис. 4.11, 2). Однак у частини видів він зазнає 
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значної редукції (Itoplectis, деякі види Apechthis) або повністю вторинно 

відсутній (Delomerista, Atractogaster, Perithous), що є основою виокремлення 

представників цих родів у окрему трибу Delomeristini. 

Згідно Я. Гольду та колегам [83], найбільш яскравою синапоморфією 

підродини Pimplinae є пухирці на кігтиках задніх лапок. Добре відомо, що деякі 

Pimplini (Theronia, Xanthopimpla) мають великий мембранозний пухирець на 

внутрішній поверхні кігтика, що дозволяє функціонувати останньому як 

отруйний шип [81, 201]. Також Я. Гольдом виявлено ідентичну структуру на 

кігтиках самок Atractogaster, Delomerista, Perithous і небагатьох Pimplini. 

Пухирець відсутній у більшості Pimplini (таких, як деякі види Apechthis) хоча 

сліди від редукції можна часто знайти на цьому ж місці у багатьох видів з 

Неотропічної, Афротропічної та Оріентальної зоогеографічних областей, 

припустивши, що пухирці були втрачені. Всі самки Ephialtini не мають 

пухирця, оскільки наявність випуклої базальної лопаті на кігтику, ймовірно, не 

дозволяє йому функціонувати як отруйний шип. Дослідження інших іхневмонід 

показало, що така структура більше ніде не зустрічається [81]. 

Що ж стосується хетому тарсомерів, то воно майже не використовується 

у систематиці, на відміну від забарвлення, яке є, на наш погляд, досить 

важливим для діагностики не тільки видів, а й родів їздців-пімплін, зокрема 

Gregopimpla, Itoplectis, Iseropus, Sericopimpla). 

 

4.4. Метасома. 

Метасома пімплін має типову для іхневмонід будову (рис. 4.12). 

Загальна кількість справжніх сегментів черевця дорівнює десяти, причому 1-й 

входить до складу проподеума, а два останні, 9-й і 10-й злиті, утворюючи 

синтергіт, і несуть репродуктивні органи (геніталії у самця та яйцеклад у самки) 

та церки. Проте у деяких пімплін, наприклад, Iseropus coelebs (Walsh, 1873), 

синтергіт не тільки не розвинений, а сегменти, що повинні його формувати, 

розділені медіально на дві частки, що розходяться в боки [142]. 
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Кожен сегмент метасоми складається із склеритів: тергіта, утвореного 

широкою дорзальною та двома вузькими латеральними частинами 

(латеротергітами), та стерніта, розташованого вентрально. 

 

 

Рис. 4.12. 1-й сегмент метасоми Pimpla rufipes (Miller, 1759), вигляд збоку 

(http://www.morphbank.net/). 1 – тергіт; 2 – стерніт; 3 – дорзолатеральний кіль; 

4 – тергостернітальний шов; 5 – медіодорзальний кіль; 6 – дихальце; 7 – гліма. 

 

Латеротергіти (або «епіплеври» у окремих авторів), зокрема їх 

пропорції, особливо 2–4-го, відіграють істотну роль для діагностики видів 

пімплін, наприклад, у роді Pimpla [13]. Вони варіюють від вузьких 

(P. insignatoria, P. flavicoxis) до широких (P. contemplator, P. spuria, 

P. melanacrias), проте ми помітили, що ця ознака досить мінлива у окремих 

екземплярів P. rufipes з території Карпат. 

Найбільш важливим у систематиці пімплін, як і іхневмонід в цілому, є 

будова та форма 1-го сегмента метасоми, який у більшості представників 

досить широкий і не має чітко вираженої проксимальної частини. Загалом він 

більш-менш паралельнобічний: від поперечного (багато Pimplini, деякі 



80 

 

Scambus) до істотно видовженого (Dolichomitus, Liotryphon, Townesia, 

Sinarachna), а у перерізі зазвичай прямокутний (більшість Ephialtini) чи 

овальний (наприклад, Perithous). Поверхня тергіта містить дві пари поздовжніх 

кілів, медіодорзальних та дорзолатеральних, останні проходять неподалік 

дихалець. Вони можуть бути чіткими по всій довжині і доходити до 

дистального краю тергіта (окремі Dolichomitus), чи лише до його базальної 

половини (багато Ephialtini, зокрема Acropimpla, Scambus), або повністю 

редукуватись (Perithous, Pimplaetus, Xanthophenax). Також цей тергіт може 

містити базолатеральні зубцеподібні випини (Perithous, підрід Hybomischos). 

Стерніт 1-го сегменту метасоми зазвичай більш-менш прямокутної форми, 

може містити медіальну опуклість, його апікальний край може бути вирізаний 

(деякі Flavopimpla), не доходити до кінця тергіта і бути відокремленим від 

нього чітким швом, хоча іноді останній може бути відсутнім (Pachymelos). 

Хетом 1-го сегмента метасоми не використовується у систематиці пімплін, в 

той час, як особливості скульптури його поверхні є часто вживаною 

діагностичною ознакою видового рівня [16, 70, 213, 218, 221, 222, 223, 224]. 

Зокрема, після опрацювання типового матеріалу у колекції К. Пісіки (м. Яси) 

ми виявили, що єдиною надійною відмінністю двох видів Dolichomitus, 

поширених на території Карпат, а саме D. agnoscendus та D. dobrogensis, окрім 

будови яйцекладу, є відмінності у скульптурі апікомедіальної частини 1-го 

терміта метасоми. Останній іноді може містити різкі дорзомедіальні виступи 

(як у Pimpla rufipes, Apechthis compunctor) чи медіолатеральні поперечні 

рівчачки (деякі роди, споріднені з Polysphincta). 

2-й сегмент метасоми рухомо з’єднаний з попереднім, і за формою може 

не відрізнятись від нього (Dolichomitus, Ephialtes, Townesia, Liotryphon), проте 

зазвичай ширший і більш-менш трапецієподібний: видовжений (Clistopyga, 

Polysphincta) чи поперечний (Exeristes, Рис. 4.13, 2). Характерною особливістю 

його тергіта є наявність базолатеральних заглибин (так званих глім), занурених 

у глибокий поперечний рівчачок, що, без сумніву, як показано Я. Гольдом та 

колегами, є синапоморфією Pimplinae [83]. Дані структури, вочевидь, є місцем 
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прикріплення м’язів, і коли вони відсутні, то стерніт 1-го сегмента метасоми 

завжди злитий із тергітом. Наявність глім чи злиття 1-го стерніту з тергітом, 

мабуть, взаємозаміщують одне одного і слугують пристосуванням до 

укріплення основи метасоми, проте як і навіщо, поки не відомо [154]. 

 

 

Рис. 4.13. 2–3-й тергіти метасоми їздців підродини Pimplinae, вигляд згори 

(оригінал). 1 – Tromatobia lineatoria (Villers, 1789); 2 – Exeristes roborator 

(Fabricius, 1793); 3 – Zatypota anomala (Holmgren, 1860); 4 – Brachyzapus sp. 

 

Крім того, на 2-му тергіті розташовані базолатеральні рівчачки, форма 

та довжина, наявність чи відсутніть яких грають істотну діагностичну роль на 

родовому рівні [16, 70, 200]. Зокрема, вони чіткі у багатьох Ephialtini, поперечні 

у Acropimpla, поздовжні у Townesia, Dolichomitus, і відсутні у Scambus, 

Liotryphon, Exeristes (рис. 4.13, 2), проте у L. strobilellae вони досить глибокі, а у 

D. terebrans навпаки, невиражені. 

Всі наступні прегенітальні сегменти метасоми не модифіковані і загалом 

подібної будови, що і 2-й. Однак у частини Ephialtini, зокрема родів Clistopyga, 

Zaglyptus, Tromatobia, та родів, споріднених з Polysphincta, 2–4-й тергіти 

містять пару антеролатеральних опуклостей (Zaglyptus, Tromatobia, рис. 4.13, 1, 

Clistopyga, Polysphincta), або центральну ромбоподібну опуклість (Zatypota, 

рис. 4.13, 3, Brachyzapus, рис. 4.13, 4), що оточені глибокими рівчачками. 

Скульптура поверхні цих сегментів, зокрема її відмінність на апікальних 1/5 

тергітів, як показано Я. Гольдом та колегами, є синапоморфією Pimplinae [83]. 
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Хетом цих сегментів, як і загалом метасоми, лише зрідка використовується в 

систематиці (наприклад, для представників роду Sinarachna у Європі) [70]. 

Що ж стосується забарвлення метасоми загалом, то у видів, поширених 

в Карпатах, воно зазвичай чорне або зрідка частково червоне (Zaglyptus, 

Clistopyga, Tromatobia, Scambus rufator, S. pomorum, S. elegans, Zatypota 

percontatoria, Schizopyga podagrica). Однак представники з інших регіонів 

(наприклад, з Оріентальної та Афротропічної зоогеографічних областей) 

характеризуються значною різноманітністю його забарвлення: зокрема 

чергуванням чорних, жовтих, червоних смуг чи плям [16, 91, 222, 223, 224]. 

Як уже було сказано вище, генітальні сегменти (7–9-й) несуть яйцеклад 

у самок, геніталії у самців та церки у обох статей. 

Стерніт 9-го сегмента, або гіпопігій, у самців зазвичай апікально прямий 

чи злегка вирізаний (деякі Dolichomitus), проте іноді може містити глибоку 

вирізку (Liotryphon strobilellae), або бути збільшеним настільки, що покриває 

генітальну капсулу (Delomeristini) [70, 83, 218]. 

 

4.5. Геніталії. 

Геніталії самців пімплін, як і загалом іхневмонід, були критично 

проаналізовані О. Пеком, який спробував співставити різні їх частини 

відповідним гомологам у примітивній нозі комах [142]. Отже, геніталії самців 

Pimplinae складаються з гоноподитів 9-го сегмента і пеніса (едеагуса). 

Коксальні частини перших називають гонококсоподитами, основи яких 

відокремлені і утворюють гонобазу. Гонококсити, найбільші склеротизовані 

частини гонококсоподидів, злиті на вершині з гоностилями, утворюючи так 

звані гонофорцепси (парамери). Іншою структурою є вольсели, прикріплені до 

внутрішньої вентральної сторони кожного гонококситу. Зовнішній 

пальцеподібний виступ вольселярної пластини утворює куспіс, а внутрішній – 

дігітус. Базальні частини гонококсоподитів утворюють у самців вальви пеніса, 

які складаються з власне пеніса як копулятивного органу, та проксимальних 

аподем. Перші не з’єднані з гонобазою, а базально злиті з гонофорцепсами. 
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[142]. У систематиці пімплін на видовому рівні великого значення відіграють 

парамери, форма та скульптура їх поверхні (Scambus, Dolichomitus, Liotryphon) 

[16, 218, 234]. 

 

 

Рис. 4.14. Вершина яйцекладу їздців підродини Pimplinae, вигляд збоку 

(оригінал). 1 – Zaglyptus multicolor (Gravenhorst, 1829); 2 – Dolichomitus 

scutellaris (Thomson, 1877); 3 – Clistopyga incitator (Fabricius, 1793); 

4 – Delomerista mandibularis (Gravenhorst, 1829); 5 – Acrodactyla quadrisculpta 

(Gravenhorst, 1820); 6 – Fredegunda diluta (Ratzeburg, 1852); 7 – Pseudopimpla 

algerica Habermehl, 1917; 8 – Augerella sp. 

 

Яйцеклад у самок Pimplinae варіює від дуже короткого (Zatypota) до 

значно довшого за тіло (Dolichomitus cephalotes), і має типову для їздців- 

іхневмонід будову [154]. Яйцеклад складається з власне яйцекладу та пари 

«піхв» або футлярних стулок, які захищають його у стані спокою і несуть також 



84 

 

сенсорну функцію. Власне яйцеклад складається з верхньої (парної за 

походженням) та двох нижніх стулок (вальв). Останні фактично є гонапофізами 

7-го сегмента метасоми і відходять від трикутного склериту – гонангулюма або 

першого вальвіфера, а верхня стулка – злитими гонапофізами 8-го сегмента 

метасоми. Верхня стулка та другий вальвіфер беруть початок від протилежніх 

кінців гонококсита 9-го сегмента. Гонангулюм зчленований з дев’ятим тергітом 

і другим вальвіфером в такий спосіб, що перша й друга стулки можуть рухатися 

вздовж одна одної. Вентральна частина верхньої стулки змикається із кожною 

нижньою двома поздовжніми кілеподібними випинами T-подібної у 

поперечному перерізі форми, рахісами (rachis), які входять на кожній нижній 

стулці у відповідну канавку такої ж форми, як зветься аулякс (aulax). Такий 

механізм з’єднання дозволяє стулкам рухатись у протилежних напрямках (одна 

відносно одної) і при цьому зберігати цілісність яйцекладу. Кожна із них 

всередині містить порожнину (а верхня – дві, що підтверджує її парне 

походження), заповнену гемолімфою, трахеями, нервовими волокнами, проте 

не містить м’язів. 

Нижні стулки у переважної більшості представників Ephialtini містять 

численні зубці на вершині, а верхня – потовщення у вигляді горбка. Така 

будова характерна для типових «бурильників» деревини, а також видів, що 

заражають хазяїв, проколюючи тверді рослинні покриви. До перших у фауні 

Карпат відносять представників Dolichomitus (рис. 4.14, 2) та Parapeithous, що 

паразитують на жуках-ксилофагах у мертвій деревині, і для цього у останній 

роблять отвори на кілька сантиметрів вглиб. Форма, кількість та кут нахилу 

зубців є характерною ознакою на видовому рівні [213, 234]. Іншими, близькими 

родами є Townesia, Ephialtes, Liotryphon та Exeristes, будова вершини яйцекладу 

яких досить схожа, проте відрізняється меншою кількістю зубців та їх 

вираженістю. Це, на наш погляд, може бути пов’язане із особливостями їх 

біології, зокрема меншою твердістю природних бар’єрів, які їм потрібно долати 

для того, щоб дістатись до хазяїна. Так, представники родів Townesia та 

Ephialtes, так само, як і Perithous (із триби Delomeristini) паразитують на 
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личинках жалоносних перетинчастокрилих комах, що роблять гнізда в 

деревині, в старих отворах, зроблених жуками-вусачами. А представники родів 

Liotryphon та Exeristes уражують личинок комах, що мешкають у більш м’яких 

частинах рослини – стеблах, тонких гілках, суцвіттях. Невелика кількість зубців 

на нижніх стулках яйцекладу властива і для представників родів Delomerista 

(рис. 4.14, 4), Scambus, Gregopimpla, Iseropus, Acropimpla, Endromopoda, 

Pseudopimpla (рис. 4.14, 7), Fredegunda (рис. 4.14, 6), у яких, однак, верхня 

стулка часто містить нодус – субапікальне підвищення, що служить опорою 

при проникненні яйцекладу крізь тверду поверхню [154]. Іноді нодус оточений 

кілем (Scambus vesicarius). Загалом простежується певна залежність між 

особливостями біології виду та будовою яйцекладу за таким принципом: 

ектопаразити характеризуються значною кількістю зубців, в той час, як 

ендопаразити – незначною (іноді зубці практично відсутні, а натомість на 

верхній стулці утворюється субапікальна вирізка, що слугує як зачіпка при 

введенні яйцекладу всередину жертви) [154]. Проте, незважаючи на 

ендопаразитичний спосіб життя більшості Pimplini, у них все ще зберігаються 

зазубрені нижні стулки і немає чітко вираженої субапікальної вирізки (рис. 

4.14, 8). Що стосується паразитів павуків, то у них яйцеклад має вигляд тонкої 

короткої голки і зазнає значного спрощення: нодус зникає, а зубці у багатьох 

родів дуже слабкі (рис. 4.14, 3) або практично невиражені (рис. 4.14, 5). 

Цікавими є сильно видовжені базальні зубці у Zaglyptus, які, вочевидь, 

слугують зачіпками при відкладанні яєць всередину яйцевого кокону павука і 

не дають яйцекладу вислизати (рис. 4.14, 1). 

Загалом, на наш погляд, будова вершини яйцекладу у пімплін є чи не 

найнадійнішою таксономічною ознакою родового та видового рівнів. 
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РОЗДІЛ 5. ХАЗЯЇНО-ПАРАЗИТНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА МОРФОЛОГІЯ 

ПРЕІМАГІНАЛЬНИХ ФАЗ РОЗВИТКУ ЇЗДЦІВ-ПІМПЛІН. 

 

5.1. Ocoбливості біології Pimplinae (життєвий цикл, поведінка імаго, 

розмноження, розвиток). 

Їздці підродини Pimplinae з точки зору їх біології є найбільш 

різноманітною і водночас однією з найпримітивніших груп серед іхневмонід 

[83, 154]. Вони використовують в якості хазяїв личинок і лялечок широкого 

кола комах, і навіть атакують яйцеві кокони або дорослих павуків. 

В загальному, пімпліни є ідіобіонтами, що атакують відносно зрілих 

хазяїв і зазвичай зупиняють подальший розвиток останніх завдяки отруйним 

речовинам [52, 131, 152, 185], що виділяються додатковими залозами, 

сполученими з репродуктивною системою [196], і вводяться в організм жертви 

безпосередньо перед відкладанням яєць. Це може вбити хазяїна або призводить 

до перманентної паралізації [60]. К. Смітерс спостерігав, що личинка метелика 

із родини Psychidae, вжалена представником роду Sericopimpla (але не 

заражена), залишається нерухомою, проте живою ще протягом двох місяців 

[184]. Переважна більшість пімплін є ектопаразитами комах, що живуть 

приховано в тканинах рослин і така паралізація необхідна для запобігання 

пошкодження яйця чи молодої личинки їздця, які може заподіяти хазяїн. 

К. Смітерс зауважив, що яйця Sericopimpla, штучно прикріплені на поверхні 

тіла непаралізованої гусені метелика, були знищені останньою ще до моменту 

їх вилуплення [184]. Личинки їздців із роду Pimpla виділяють складний 

біохімічний комплекс анальних секретів, який діє в якості антисептика, і не 

дозволяє тілу хазяїна передчасно розкладатись протягом періоду використання 

його поживного вмісту паразитом [74]. Введення отрути представниками 

Pimplini, які є ендопаразитами, очевидно необхідне для послаблення імунної 

реакції хазяїна, яка сильніше проявляється у більш зрілих личинок [153]. 

Оскільки більшість пімплін роблять своїх хазяїв недієздатними, то і не 

потребують великої фізіологічної і цитологічної сумісності з ними, тому 
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використовують дуже широке коло хазяїв. Проте багато видів Ephialtini більш 

вузько спеціалізовані і володіють певними пристосуваннями до пошуку і 

отримання доступу до їх хазяїв. Зокрема, у представників даної групи їздців 

вершина яйцекладу часто видоспецифічна [200, 213]. Крім того, ці 

морфологічні пристосування пов’язані з певною екологічною нішею хазяїна, в 

кожній з яких для зараження паразитом можуть використовуватись досить різні 

за своїм систематичним положенням, але схожі за особливостями біології 

(наприклад, ксилофаги у мертвій деревині), комахи [83]. 

На відміну від всіх інших їздців-пімплін, представники групи родів, 

споріднених з Polysphincta, не зупиняють розвиток хазяїна після зараження, 

тобто є койнобіонтами. Ці їздці в основному використовують павуків, які 

будують складні повітряні конструкції: таких, як представники родин 

Araneidae, Theridiidae, Tetragnathidae, Liniphyiidae і Dictynidae, і розвиваються 

на них як ектопаразити [63, 64, 137]. У Hymenoepimecis argyraphaga Gauld, 2000 

спостерігається виштовхування яєць від основи яйцекладу [64] замість 

просування вниз до просвіту, як роблять більшість іхневмонід [193]. Яйцеклади 

у більшості таксонів цієї групи (Acrodactyla, Acrotaphus, Oxyrrhexis, 

Polysphincta, Zatypota та ін.) структурно схожі: з кількома або без явних зубців 

на вентральних стулках, тому можна припустити, що вони теж не 

використовуються для відкладання яєць, а лише як жало для введення токсинів. 

Детально біологія цієї групи пімплін описана на прикладі самок Reclinervellus 

tuberculatus (Uchida, 1932), що паразитують на павуках Cyclosa octotuberculata 

Karsch, 1879 [128]. 

Їздці-пімпліни можуть заражати різних за розмірами та віком хазяїв [83], 

і таким чином істотно впливати на своє потомство, зокрема, з лялечок старшого 

віку Galleria mallonella (Linnaeus, 1758) личинок паразита виводиться менше і 

вони дрібніші за розмірами, ніж ті, що виводяться з молодих. Зі збільшенням 

віку тканини гусениці істотно перебудовуються і у щойно сформованої лялечки 

вони стають досить склеротизованими, тому личинці P. luctuosa Smith, 1874, 

що розвивається всередині лялечки, стає досить важко їх перетравлювати. Це, 
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очевидно, і є причиною виведення дрібніших паразитів, оскільки більшість 

речовин для їх розвитку у старших лялечок втрачена [209]. 

Для багатьох самок їздців-пімплін характерна факультативна аренотокія, 

при якій запліденні яйця (майбутні самки) відкладаються у великих за 

розмірами хазяїв, а незапліднені (майбутні самці) – у малих [83]. Базуючись на 

виведених нами екземплярах Itoplectis viduata можна припустити, що самці 

виводяться в основному зі лялечок, що перебувають на завершальній стадії 

формування імаго, оскільки поживних речовин, необхідних для розвитку 

паразита, недостатньо. Натомість для розвитку значно більших за розмірами 

самок поживних речовин вистачає лише у вмісті нещодавно сформованих 

лялечок, що підтверджено і літературними даними [207, 209]. Як і багато інших 

ідіобіонтів, зрілі самки більшості пімплін обирають стать майбутнього 

потомства, контролюючи доступ сперми до ооцитів, коли останні рухаються 

вниз яйцеводами [55]. Це дозволяє їм використовувати великих хазяїв для 

розвитку майбутніх самок [30, 108, 158]. 

Для успішної репродукції їздцям-пімплінам необхідні не тільки хазяї, а й 

інші ресурси, такі, як укриття і їжа. Самки Pimplinae при виявленні хазяїна або 

відкладають в нього яйця, або живляться його гемолімфою, роблячи прокол 

яйцекладом [121, 207], отримуючи протеїни, які необхідні зокрема для 

формування яєць, а вуглеводи для поповнення енергетичних запасів імаго 

отримують із нектару рослин. Зокрема ми виявили, що тривалість життя самок 

Scambus calobatus та Exeristes longiseta в лабораторних умовах за наявності 

хазяїв та води, коротша, ніж тих, у яких вода замінена на розчин меду, що 

підтверджено і літературними даними [191]. 

Імаго їздців-пімплін отримують інформацію щодо місця локалізації та 

основних характеристик хазяїна, контактуючи з продуктами його 

життєдіяльності або з зараженою ним рослиною [59, 116, 122]. При цьому 

самки паразита демонструють здатність вибірково реагувати на найбільш 

вигідні сигнали, такі, що підвищують ефективність пошуку джерела їжі чи 

хазяїна. Самки P. luctuosa, що вчились асоціювати хазяїв з запахом розчину 
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меду, в присутності якого їздці хоча б кілька разів мали змогу відкладати яйця, 

надавали перевагу цьому запаху на противагу іншим, коли їм пропонували 

кілька різних речовин [123, 190]. 

Під час пошуку хазяїна деякі самки пімплін, ймовірно, як і інші 

іхневмніди, реагують на окислені монотерпени, що виділяються короїдами, що 

розвиваються на хвойних деревах. Ці речовини утворюються внаслідок 

взаємодії мікроорганізмів з пошкодженими тканинами рослини, а не самою 

личинкою жука [186]. Багатьма паразитами ендофітних лялечок, зокрема 

представниками триби Pimplini, часто використовуються візуальні кольорові 

рослинні сигнали. P. turionellae може на невеликій відстані розрізняти 

безбарвні частини стебел, що утворюються внаслідок висихання тканин, якими 

зсередини живилася личинка хазяїна, і використовувати ці сигнали для 

ідентифікації останньої. Дослідження показують, що самки цього виду, як і 

P. rufipes, відрізняють синій колір від жовтого, незалежного від загального 

забарвлення стебла і проколюють яйцекладом в основному лише сині ділянки. 

Хоча, загалом паразити використовують не специфічні кольори, а лише 

контраст ділянок (кольорових чи безбарвних) у пошуку розташування хазяїна. 

Деякі їздці-пімпліни для ідентифікації прихованих хазяїв звертають увагу на 

характер їх укриття, особливості поверхні і твердість якого відіграють істотну 

роль у їх виборі [164]. 

Більшість пімплін, зокрема і P. turionellae, виявляють локалізацію 

хазяїна за допомогою резонансу, що виникає у відповідь на продуковані їздцем 

вібрації. Звукові коливання, які вловлює імаго паразита аналізуються так 

званим «субгенуальним органом», розташованим на його гомілках. Виражена 

частота проколювань яйцекладом місць локалізації прихованого хазяїна 

свідчить про здатність пімплін виявляти його навіть за відсутності хімічних чи 

візуальних сигналів. При цьому проколи здійснюються у відповідь на резонанс, 

що виникає від стінок порожнистих ділянок рослинних тканин, а не на 

твердість покривів. Коли самка P. rufipes досліджує певний об’єкт як 

потенційне місцезнаходження хазяїна, то використовує свої вусики (через 
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спеціалізовані сенсорні пухирці на краю кожного дистального сегмента) для 

передачі коливань, які генеруються в тілі самої комахи [45]. 

P. turionellae використовує ехолокацію в межах широкого діапазону 

температур навколишнього середовища, від 10 °C до 26–30 °C. Дослідження 

показують, що самки частіше перебувають у пошуках хазяїв при 

субоптимальних значеннях температури навколишнього середовища, зокрема 

вони роблять паузи більш часто при температурі 10 °C, в той час, як при 18 °C 

пошук безперевний, а при високих температурах (26–30 °C) переходять до 

стану спокою [120]. 

Багато пімплін бівольтинні, тобто мають дві генерації протягом року і, 

відповідно, досить часто атакують різних хазяїв в різні пори року [54], хоча 

деякі більш спеціалізовані їздці можуть двічі використовувати одне і те ж 

покоління останніх [94]. 

Зимівля пімплін може відбуватись на одній із стадій розвитку, зокрема, 

на стадії личинки у Acrodactyla quadrisculpta, Apecthtis rufata, Dolichomitus 

populneus, Exeristes roborator, Perithous divinator, Polysphincta tuberosа, 

Sinarachna nigricornis, Zatypota albicoxa, на стадії передлялечки у Apechthis 

compunctor, A. quadridentata, Dolichomitus terebrans, Endromopoda detrita, 

Iseropus stercorator, Pimpla rufipes, Scambus nigricans, S. buolianae, на стадії 

лялечки у Scambus sagax, на стадії імаго у Itoplectis maculator, Pimpla 

contemplator, P. turionalle, Theronia atalantae, або на різних, як у Pimpla spuria, 

Scambus calobatus [36, 54, 70, 201]. Зимівля виявлених нами Scambus calobatus, 

Dolichomitus diversicostae, D. dux, Perithous albicinctus та Exeristes longiseta 

відбувалась на стадії личинки останнього віку (рис. 5.9). Також відомо про 

літню діапаузу у дорослих їздців Itoplectis maculator [54]. 

 

5.2 Стратегії паразитизму пімплін. 

Більшість пімплін солітарні, тобто в тілі хазяїна розвивається зазвичай 

одна личинка. Грегарність в цілому у Ichneumonidae – досить рідкісне явище 

[16]. У Pimplinae вона обмежена кількома родами в трибі Ephialtini (Acropimpla, 
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Gregopimpla, Iseropus, Tromatobia, деякі Sericopimpla і Zonopimpla) і окремими 

видами з інших родів ефіальтін, такими, як Exeristes ruficollis [70]. 

Delomerista, частина Pimplini та деякі Ephialtini (Acropimpla, 

Gregopimpla, Iseropus і Sericopimpla) атакують кокони хазяїв, і є припущення, 

що «реагування на шовк» може бути вихідним типом паразитизму для 

Pimplinae [27, 70, 184]. Цікавими є дані філогенії, отримані для групи родів 

Sericopimpla, згідно з якими відбувався перехід від атакування закоконованих 

Lepidoptera, до яйцевих коконів, а згодом і до самих павуків [80, 201, 227]. 

Крім того, для багатьох Ephialtini (наприклад, Pseudopimpla, 

Alophosternum, багато видів в групі родів, близьких до Camptotypus), так само, 

як і для Atractogaster і Perithous, характерним є відкладання яєць крізь тканини 

рослин в прихованих хазяїв. Ця стратегія досить широко розповсюджена також 

у групі родів, споріднених з Ephialtes, переважна більшість членів якої включає 

пімплін з довгим або дуже довгим яйцекладом, яким вони можуть діставатись 

личинок і лялечок, глибоко захованих в тканини рослин, що дозволяє їм 

використовувати в якості хазяїв досить широкий діапазон комах, що є 

недосяжними для багатьох інших паразитів [213, 218]. Деякі, зокрема такі, як 

види родів Liotryphon, Flavopimpla і Calliephialtes [70], випробовують тріщини в 

корі або отвори в деревині і горіхах, і в ослаблених ділянках рослин – 

підготовлених місцях виходу назовні деяких молей, щоб знайти своїх хазяїв, які 

є переважно лускокрилими. У деяких випадках яйцеклад здається досить 

жорстким і очевидно не гнеться перед вершиною, хоча види багатьох родів 

(таких, як Leptopimpla, Umanella, Anastelgis і група видів Dolichomitus 

longicauda) здатні згинати вершину яйцекладу, можливо, у такий самий спосіб, 

як і деякі їздці-браконіди [155]. Ці пімпліни, які включають види з найдовшими 

яйцекладами, використовують свердління деревини товстих дерев і гнилої 

деревини. Деякі з них повертають яйцеклад в момент зондування субстрату, 

задкуючи навколо вихідного отвору, зробленого хазяїном. Ймовірно, вигин 

вершини яйцекладу дозволяє їм просовувати його глибоко в бічні розгалуження 

вертикальних тунелів і в горизонтальні галереї, щоб досягти хазяїв, 
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недоступних для паразитів з більш жорсткими яйцекладами. У багатьох 

випадках хазяї цих таксонів, зокрема і Dolichomitus, поширених в Карпатах, це 

– преімагінальні фази розвитку жуків, як, наприклад, Rhagium sp., які 

розвиваються під корою або у гнилій деревині (рис. 5.13, 4) [70, 117, 213]. 

Представники Perithous, Townesia і Ephialtes спеціалізуються на жалоносних 

перетинчастокрилих комахах (Hymenoptera), що гніздяться у старих ходах 

жуків [51, 70, 110]. Види роду Endromopoda атакують стеблових мінерів і 

галоутворювачів на злакових (Poaceae) [70], використовуючи свій сплощений з 

боків яйцеклад для проникання між жорсткими пасмами трав’яних стебел. 

Відкладання яєць крізь тканини рослин, безсумнівно, є основною схемою 

паразитування представників комплексу Pimpliformes, оскільки зустрічається 

не тільки у пімплін, що характеризуються наявністю довгих яйцекладів, а і 

серед інших підродин, зокрема всіх Rhyssinae, Poemeniinae та Acaenitinae [227]. 

Однак є і винятки з даної стратегії – окремі представники родів, близьких до 

Ephialtes і Camptotypus, уражують закоконованих хазяїв. 

Для представників триби Pimplini характерний ендопаразитизм, який 

виник, на думку Д. Валя та Я. Гольда [227], з факультативного 

псевдогіперпаразитизму, при якому їздці заражають первинного паразита 

тільки після його заляльковування чи остаточного завершення живлення [154]. 

Велика кількість видів cеред групи родів, споріднених з Theronia, атакують 

Lepidoptera, що закоконувались, але насправді розвиваються як паразити 

первинних паразитів. Проте, деякі види можуть розвиватись як первинні 

паразити лускокрилих комах (наприклад, Theronia atalantae) [70]. Вважається, 

що серед Pimplini первинні ендопаразитичні ідіобіонти, що є рідкісним 

феноменом серед Ichneumonoidea [80], виникли з ектопаразитів, що атакували 

хазяїв у тонкостінних коконах. Ця адаптація дозволила Pimplini атакувати 

багатьох Lepidoptera, які утворюють тендітні кокони або їх взагалі не 

утворюють. Зокрема, ми спостерігали, як окремі види Itoplectis та Pimpla 

атакують слабко закоконовані лялечки у скручених листках. В той час, як види 

Apechthis атакують незахищені лялечки лускокрилих, виходячи із особливостей 
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будови (різко загнуті донизу на вершині) їх яйцекладів [55]. Деякі види родів 

Lissopimpla та Pimpla атакують більш-менш «голі» лялечки, заховані у мосі, 

купах трави чи грунті [70, 183]. 

Хоча є неспростовні докази, що личинки більшості Ephialtini – 

ентомофаги, проте є свідчення того, що серед них можуть траплятись випадки 

факультативної фітофагії. Так, на сьогодні є ряд незадокументованих даних у 

серії повідомлень, зроблених Кендзі Нішіда [83], який зазначає, що види 

Calliephialtes, які нападають на галоутворюючих лускокрилих, можуть 

завершувати свій розвиток, використовуючи поживні речовини із тканин 

рослини. Внутрішня стінка гала в даному випадку характеризується наявністю 

паралельних смуг, які вигризла личинка іхневмоніди з добре загостреними 

мандибулами, на відміну від досить гладенької – в нормі. Інший випадок 

факультативної фітофагії може траплятись у аналогічній ситуації, зокрема і у 

Scambus vesicarius, знайденого і на території Карпат, який часто здається 

занадто великим у порівнянні з розмірами його очікуваного хазяїна – 

пильщика-галоутворювача на видах Salix [83]. 

 

5.3 Трофічні зв’язки личинок. 

Їздці-пімпліни характеризуються надзвичайною широтою трофічної 

спеціалізації, що включає паразитування на представниках чотирьох рядів 

комах, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, та павуках (Аranei) 

(рис. 5.6). 

У зв’язку з цими особливостями серед Pimplinae, виявлених в 

Українських Карпатах, можна умовно виділити 7 груп (рис. 5.1): 

1. Ектопаразити пильщиків (4% видів), до яких належать види роду 

Delomerista, котрі паразитують на представниках родини Diprionidae, 

асоційованих зазвичай із хвойними деревами [16]. 

2. Ектопаразити жалоносних перетинчастокрилих (7% видів) (рис. 5.2), 

куди відносять іншого представника триби Delomeristini, рід Perithous, а також 

деяких Ephialtini, зокрема Ephialtes та Townesia. З них 5 видів (понад 70%) є 
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паразитами ос з родини Crabronidae, 2 види (близько 30%) – Vespidae, і по 

одному (14%) – ос з родини Sphecidae та бджіл з родин Megachilidae та Apidae. 

 

 

Рис. 5.1. Розподіл видів їздців-пімплін, поширених в Українських 

Карпатах, за трофічними група. Примітка: показано відсоткове 

співвідношення видів. 

 

3. Ектопаразити павуків (17% видів), до яких відносять групу родів 

Ephialtini, споріднених з Polysphicnta (рис. 5.3). Серед них 9 видів (47%) є 

паразитами представників Araneidae, 8 видів (42%) – Theridiidae. Павуків з 

родин Tetragnathidae та Linyphiidae заражають по 4 види (21%), а Miturgidae – 

2 (11%). На представників родин Thomisidae, Dictynidae, Agelenidae, 

Graphosidae та Clubionidae припадає по одному виду (5 %). 

4. Види, що атакують яйцеві кокони павуків (6% видів). Питання про 

особливості біології цих їздців слабко вивчене і доволі спірне, оскільки їх 

взагалі досить важко називати паразитами через те, що їх личинки живляться 
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яйцями та молодими діапаузуючими личинками павука всередині кокона, що 

більш схоже на хижацтво. Сюди належать три роди пімплін, Clistopyga, 

Tromatobia та Zaglyptus. Найбільша частка видів (71%) атакує представників 

родини Araneidae. 3 види (43%) заражають кокони Theridiidae, а 2 (29%) – 

Tetragnathidae та Segestriidae. Кокони павуків родин Clubionidae, Salticidae, 

Phillodromidae та Linyphiidae атакуються лише одним видом кожен (14%). 

Зокрема, павук Clubiona sp. вперше вказаний нами як хазяїн Clistopyga 

canadensis. 

 

Рис. 5.2. Пімпліни – паразити жалоносних перетинчастокрилих комах. 

Примітка: вказано кількість видів-паразитів; «хазяїн невідомий» вказано у 

випадку екстраполяції біологічних особливостей інших представників певного 

роду їздців на вид, знайдений в Карпатському регіоні, але для якого немає 

безпосередніх біологічних даних. 

 

5. Ектопаразити личинок представників різних груп комах, що 

розвиваються у рослинних тканинах (42% видів) (рис. 5.4). Сюди відносять 

більшість Ephialtini і рід Atractogaster (Delomeristini), поширені в Українських 

Карпатах. Представники родів Atractogaster, Dolichomitus та Paraperithous 

паразитують на личинках комах-ксилофагів. Зокрема, представники роду 
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Dolichomitus в основному атакують виключно Cerambycidae, проте мінімум 

один вид, Dolichomitus kriechbaumeri, спеціалізується на Buprestidae, а кілька 

інших, як, наприклад, D. messor, D. imperator, D. populneus – на представниках 

декількох родин: Cerambycidae (Coleoptera), Sesiidae, Prodoxidae, Cossidae 

(Lepidoptera). Нами вперше наведено два нові хазяї для D. quercicolus – жуки-

вусачі Stenostola sp. та Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758). 

 

 

Рис. 5.3. Пімпліни – ектопаразити павуків. Примітка: вказано кількість видів-

паразитів. 

 

Представники роду Endromopoda заражають личинок комах, що 

розвиваються у стеблах трав’янистих рослин, в тому числі і злаків. Так 

E. detrita паразитує на пильщиках із родини Cephidae, а E. phragmitidis – на 

деяких Chloropidae. Що ж стосується E. nigricoxis, то дані щодо біології цього 

виду відсутні, проте не виключено, що частина хазяїв, вказаних для E. detrita, 

стосуються саме цього виду, оскільки перший часто вважається лише 
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синонімом останнього [16]. Ще одним паразитом злакових пильщиків є 

Scambus cincticarpus, що заражає личинок Hartigia. 

 

 

Рис. 5.4. Пімпліни – ектопаразити ендофітних личинок. Примітка: вказано 

кількість видів-паразитів; «хазяїн невідомий» вказано у випадку екстраполяції 

біологічних особливостей інших представників певного роду їздців на вид, 

знайдений в Карпатському регіоні, але для якого немає безпосередніх 

біологічних даних.Інше: Adelidae, Alucitidae, Argyresthiidae, Cossidae, 

Crambidae, Nolidae, Epermeniidae,Oecophoridae, Tineidae, Lyonetiidae, 

Elachistidae, Eriocraniidae, Lycaenidae, Plutellidae (Lepidoptera), Brentidae, 

Chrysomelidae (Coleoptera), Cimbicidae, Cynipidae, Diprionidae (Hymenoptera), 

Anthomiidae, Cecidomyidae (Diptera). 

 

Представники родів Exeristes та Liotryphon атакують личинок, що 

розвиваються у різноманітних суцвіттях, плодах, шишках. Зокрема ми вивели 
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E. longiseta із шишок альпійської сосни (P. mugo Turra), заражених жуками-

довгоносиками Pissodes validirostris (Curculionidae). Хоча, спостереження 

показали, що частина шишок містила також значну кількість різноманітних 

личинок лускокрилих, які, без сумніву, теж є потенційними хазяями цього виду, 

що підтверджено і літературними даними [16]. Схожими особливостями 

біології характеризується і група видів роду Scambus, близьких до S. sagax. Що 

ж стосується іншого виду Exeristes, E. roborator, то нами також були 

опрацьовані екземпляри, виведені із перетинчастокрилих роду Diplolepsis 

(Cynipidae), що утворюють гали на шиплині (рід Rosa). Причому дані їздці 

характеризувались значно меншими розмірами (близько 4.0 мм), ніж зазвичай 

(10.0-12.0 мм), що ще раз доводить залежність розміру тіла їздця-паразита від 

розміру хазяїна. Представники роду Liotryphon асоційовані із різноманітними 

лускокрилим комахами, в тому числі таким шкідником саду, як Cydia pomonella 

(Linnaeus, 1758). Також окремі види, наприклад, L. crassiseta, атакують види 

Synanthedon (Sesiidae), що розвиваються у тонких гілках дерев та чагарників. 

Що ж стосується роду Scambus, то його трофічна спеціалізація досить 

широка, і, відповідно, біологія різноманітна: одні види можуть атакувати 

личинок, що розвиваються у стеблах трав’янистих рослин (S. buolianae), 

суцвіттях (S. brevicornis), скручених листках (S. nigricans), шишках (S. sagax) 

тощо. 

Загалом, найбільше видів (19) цієї групи паразитують на представниках 

родини Tortricidae (40%), 15 видів (32%) – на Curculionidae, а 14 (30%) – на 

Cerambycidae. Представників Pyralidae заражають 10 видів (27%), Sesiidae – 9 

(19%), Gracillariidae – 7 (15%), Geometridae – 6 (13%). По 5 видів (11%) є 

паразитами Noctuidae та Coleophoridae, а 4 (9%) – Yponomeutidae, Pterophoridae, 

Tenthredinidae, Tephritidae та Momphidae. Личинок комах із решти родин атакує 

менше 4 видів їздців цієї групи. 

6. Грегарні ектопаразити передлялечок та лялечок лускокрилих з 

тонкостінним коконом (3% видів). Сюди належать 3 роди: Acropimpla, 

Gregopimpla та Iseropus, причому грегарність видів роду Acropimpla 
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факультативна і залежить від розміру хазяїна (розвиваються як солітарні 

паразити в невеликих за розміром хазяях, і як грегарні – у більших за 

розміром). Представники усіх родів паразитують на значній кількості родин, 

серед яких – Tortricidae, Gelechidae, Geometridae, Noctuidae, Hesperiidae, 

Lymantriidae, Lasiocampidae, Yponomeutidae, Pyralidae, Pieridae, Arctiidae. 

 

 
 

Рис. 5.5. Пімпліни – ендопаразити лялечок лускокрилих. Примітка: вказано 

кількість видів-паразитів. Інше: Pterophoridae, Glyphipterigidae, Thyatiridae 

(Lepidoptera). 

 

7. Ендопаразити лялечок лускокрилих (21% видів) (рис. 5.5). До цієї 

групи належать всі представники триби Pimplini, виявлені на території 

Українських Карпат. З них: 20 видів (87%) є паразитами комах з родини 

Tortricidae, 14 видів (61%) – паразитами Lymantriidae, по 13 видів (57%) 

атакують представників кожної з родин Noctuidae, Geometridae, Lasiocampidae 
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та Pieridae, 11 видів (49%) є паразитами Arctiidae та Pyralidae, а 8 видів (35%) 

атакують представників Depressariidae та Gelechidae. Лише 7 видів (30%) 

паразитують на Choreutidae та Yponomeutidae, а на представниках решти родин 

– 5 і менше видів їздців триби Pimplini. 

 

 

Рис. 5.6. Розподіл їздців-пімплін за хазяями (комахи та павуки). Примітка: 

вказано кількість видів-паразитів; «хазяїн невідомий» вказано у випадку 

екстраполяції біологічних особливостей інших представників певного роду 

їздців на вид, знайдений в Карпатському регіоні, але для якого немає 

безпосередніх біологічних даних. 

 

Загалом більшість їздців-пімплін є ідіобіонтами, койнобіонтність 

характерна для 17% (19 видів). Що ж стосується екто- та ендопаразитизму, то 

останній поширений лише у трибі Pimplini, що становить 21% серед усіх 

виявлених видів підродини Pimplinae. 

Для деяких видів їздців-пімплін (Scambus calobatus, S. elegans, деякі 

Itoplectis, Theronia) характерний факультативний псевдогіперпаразитизм, 
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зареєстрований у 8 видів (понад 7%), причому по 3 з них атакують кокони лише 

браконід чи іхневмонід, а 2 види – представників обох родин. 

 

Рис. 5.7. Розподіл хазяїв їздців-пімплін за кількістю рядів комах (в різних 

комбінаціях), на яких вони паразитують. Примітка: вказано кількість видів-

паразитів. 

 

Понад 51% (56 видів) їздців-пімплін, виявлених вУкраїнських Карпатах, 

атакують лускокрилих із 40 родин, серед них 42 види (39%) паразитують на 

представниках Tortricidae. Паразити Coleoptera представлені 31 видом (28%), 

що заражають комах з чотирьох родин: Curculionidae (15%), Cerambycidae 

(14%), Buprestidae (2%) та Chrysomelidae (1%). Серед Hymenoptera хазяї 

представлені 12-ма родинами, на яких паразитує загалом 25 видів пімплін 

(23%). Представників ряду Diptera атакує 10 видів (9%), з яких половина є 

паразитами Chloropidae. Серед павуків (Aranei) в якості хазяїв відмічено види, 

що належать до 13 родин, на яких загалом паразитує 26 видів (24%), з них 14 

(13%) – на Araneidae. Трофічна спеціалізація 8-ми видів (6%) досі невідома 

(рис. 5.6). 

Серед їздців-пімплін Українських Карпат, що паразитують на комахах, 

50 видів атакують лише представників одного ряду, 18 видів – двох рядів, 9 

видів, переважно з роду Scambus – трьох, і лише два види, Exeristes roborator та 

Scambus calobatus – всіх чотирьох (рис. 5.7). 
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5.4. Морфологія преімагінальних стадій. 

5.4.1. Яйце. 

Детально дослідженням яєць займався К. Івата у 60-ті роки минулого 

століття [107]. Згідно із літературними та оригінальними даними, значна 

частина видів пімплін має 5 або (зазвичай) 6 пар оваріол (яйцевих трубок) і, 

відповідно, звичайною кількістю пар оваріол, характерною для даної групи, 

можна вважати саме цю кількість, хоча у окремих родах воно варіює у досить 

широкому діапазоні: від 2 (Scambus, Xanthopimpla, Theronia і Pimpla), 3 

(Polysphincta, Zatypota) до 9–14 (Iseropus). 

Яйцевід (яйцепровід) короткий, вузький (більшість Pimplini, частина 

Ephialtini) або злегка розширений (частина Ephialtini, зокрема Iseropus, 

Polysphincta, Zatypota). Кожна оваріола також коротка: відповідно, число зрілих 

ооцитів переважно невелике, в будь-якому випадку не перевищує 20. Проте у 

Gregopimpla himalayensis (Cameron, 1899) та Itoplectis alternans яєць може бути 

близько 30, а у видів Iseropus – до 40. 

Зрілі ооцити переважно видовжені, вигнуті на вентральний бік, а у видів 

Polysphincta і Zatypota – короткі і сплощені дорзовентрально. Причому у 

останніх вони характеризуються специфічною структурою поверхні 

вентральнoго боку, що є пристосуванням до кріплення на покривах хазяїна 

(дорослих павуків родини Araneidae). 

Яйця пімплін завжди конусоподібно звужені на хвостовому кінці, а у 

Ephialtes та Perithous також і у напрямку головного полюсу (рис. 5.8, 7). Ми 

виявили, що у видів Dolichomitus зрілі ооцити сильно видовжені (рис. 5.8, 3), як 

і у багатьох інших представників Pimpliformes (Acaenitinae, Poemeniinae, 

Rhyssinaе) та інших, біологічно близьких груп (зокрема Xoridinae) (рис. 5.8, 2, 

4, 5, 8), коротші у деяких Pimplini (зокрема Pimpla contemplator, Apechthis 

quadridentata, Itoplectis maculator, Theronia atalantae) (рис. 5.8, 1) та 

Delomeristini (Delomerista pfankuchii), а у ектопаразитів павуків, зокрема у 

Schyzopyga frigida, дуже короткі, майже овальні (рис. 5.8, 6), що, вочевидь, 

пов’язане з їх біологічними особливостями. 
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Рис. 5.8. Репродуктивна система та яйця самок їздців Pimpliformes та 

інших біологічно близьких груп (оригінал). 1 – Theronia atalantae 

(Poda, 1761); 2 – Coleocentrus excitator (Poda, 1761); 3 – Dolichomitus curticornis 

(Perkins, 1943); 4 – Ischnoceros caligatus (Gravenhorst, 1829); 5 – Poemenia 

hectica (Gravenhorst, 1829); 6 – Schizopyga frigida Cresson, 1870; 7 – Ephialtes 

duplicauda Heinrich, 1949; 8 – Megarhyssa rixator (Schellenberg, 1802). 

 

У їздців-пімплін, виходячи з даних щодо їх біології, тривалість періоду 

відкладання яєць порівняно довга. У самок зрілі ооцити можна знайти в усі 

періоди року, окрім як у зимуючих особин. Але часто кількість збережених 

яєць досить сильно відрізняється навіть у екземплярів із однієї вибірки, 

зібраних в один і той самий період, що залежить від стану хазяїв, 

індивідуальних особливостей окремої комахи тощо [107]. Вік самки до певної 

міри можна визначити за станом жирової тканини, що оточує оваріоли. З цього 
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можна зробити висновок, що період перед відкладкою яєць у окремих родів 

пімплін, зокрема Iseropus, Itoplectis та Scambus, відносно довгий. Це 

пояснюється тим, що багато представників іхневмонід, і зокрема пімплін, є 

синовігенними, тобто самки виходять з лялечки без дозрілих яєць і повинні 

після вилуплення ще певний період додатково живитись для того, щоб 

остаточно завершилось дозрівання ооцитів, кількість яких зазвичай невелика, 

проте їхні розміри порівняно крупні [107]. У даних комах, на відміну від 

проовігенних, у яких завершується дозрівання ооцитів ще до моменту 

вилуплення, гермарії великі і навіть трохи опуклі, в проксимальній частині яких 

все ще відбувається оогенез [154]. 

 

5.4.2. Личинка. 

Личинка пімплін (рис. 5.9), як і більшості іхневмонід, еліптичної форми, 

зі звуженим переднім і заднім кінцем тіла, складається з напівкруглої голови, 

грудних і черевних сегментів, кількість яких варіює в залежності від віку 

личинки. Кількість личинкових віків різниться в залежності від способу життя 

паразита: у ектопаразитичних видів – 4–5 (представники триб Delomeristini та 

Ephialtini), а у ендопаразитичних (їздці триби Pimplini) – 3–4. Тому для 

зручності порівняння обох типів ми використовуємо лише опис морфологічних 

структур личинок останнього віку, що характеризуються їх найбільш повним 

набором. 

Покрив тіла личинки пімплін представлений шкіркою, яка несе численні 

щетинки. Стінки тіла, зокрема грудей і черевця, дуже слабко або зовсім не 

склеротизовані, за виключенням дихалець і щетинок. 

Головна капсула (рис. 5.9–5.11) слабко склеротизована, містить пару 

редукованих антен і зміцнена потовщеннями у вигляді склеротизованих смуг, 

що оточують і захищають отвір шовковидільних залоз і ротовий апарат [181]. 

Епікраніум (верхня частина головної капсули) складається із двох 

великих симетричних половин, розділених швами, і межує знизу з гіпостомом 

(HY), плевростомом (PL), латеральними частинами епістому (EP) і лобом (F). 
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Епікраніум можна поділити на кілька ділянок, з яких найбільш важливими є 

щічні (G), розташовані безпосередньо над гіпостомом і латерально до 

плевростому. Лоб переважно трикутної або прямокутної форми, і є ділянкою в 

центрі лиця, що межує нижнім краєм з епістомом. 

 

 

Рис. 5.9. Личинки останнього віку їздців підродин Pimplinae (оригінал). 

1–2 – Scambus calobatus (Gravenhorst, 1829): 1 – габітус, вигляд знизу; 

2 – головна капсула, вигляд згори; 3–5 – Dolichomitus diversicostae 

(Perkins, 1943): 3 – габітус, вигляд збоку; 4–5 – головна капсула, вигляд 

спереду. 
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Антени або вусики (AN) знаходяться дорзально від щічних ділянок, з 

боків від лобу. Вони можуть бути сосочко- (представники Ephialtini) або 

дископодібними, з слабко склеротизованими округлостями у деяких родів, та 

кількома сенсилами в центральній частині (триба Pimplini) [181]. 

Кліпеус (С), або наличник, і верхня губа, або лабрум (LBR), розташовані 

нижче лоба і оточені знизу передротовою порожниною, а вгорі і з боків –

епістомом та плевростомом, але, оскільки їх важко розділити, то досить часто 

цю ділянку голови називають просто верньою губою, нижній край якої може 

бути розділений на лопаті, які можуть заходити частково на мандибули. У видів 

роду Echthromorpha вона складається з центральної, переважно видовженої, 

пігментованої частини, яка несе три пари щетинок, і маленьких бічних ділянок 

на обох кінцях біля її верхнього краю, з шістьма щетинками кожна. У інших 

представників триби Pimplini пігментація та розміщення щетинок верхньої губи 

варіює у різних таксонів, на відміну від їздців-ефіальтін, у яких верхня губа 

помірно пігментована і несе шість пар щетинок [83]. Для триби Ephialtini також 

характерна і наявність лабрального (верхньогубного) склериту (LBRS), середня 

частина якого слабко склеротизована (несклеротизована дорзально) і часто 

дволопатева. У представників Pimplini дана структура відсутня [181]. 

Епістом (EP), плевростом (PL) і гіпостом (HY) утворюють особливу 

структуру голови, добре пігментовану і склеротизовану. 

Плевростом слабко склеротизований у представників Ephialtini та 

Theronia atalantae, а у групи родів, близьких до Polysphincta, широкий, 

найширший у місці з’єднання з гіпостомом [83]. 

Гіпостом розширюється латерально у обидва боки як склеротизована, 

пігментована підпора або стійка з середини передротової порожнини (PC) або 

точки, яка лежить трохи нижче до латеральних її країв. Гіпостом по обидва 

боки цієї порожнини з’єднується з плевростомом, який може бути прямим або 

більш часто вигнутим дорзально, на обох кінцях з гілкоподібним 

розгалуженнями для з’єднання з виростами мандибул. Верхня плевростомальна 

гілка (SPR) утворена простим випином, що є частиною плевростому. Нижня 
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плевростомальна гілка (IPR) може бути більш складної будови, зокрема у 

деяких видів вона може розділятись на дві частини, одна з яких з’єднується з 

основою мандибул, а інша – з їх нижнім краєм. На відміну від представників 

триби Pimplini, у яких гіпостом в значній мірі редукований і має вигляд 

коротких бічних випинів від місць з’єднання плевростому з обома кінцями 

стіпеального склериту (проте видовжений у Xanthopimpla і Theronia atalantae), 

у ефіальтін (наприклад, у Oxyrrhexis і Acrodactyla) гіпостом прямий і 

розширюється в середній частині та на обох нижніх кінцях. У Iseropus ця 

структура сильно спрямована донизу і значно збільшена з боків від 

стіпеального склерита [83]. 

Особливості будови мандибул (MD) досить добре характеризують 

спосіб життя личинки, і відіграють дуже важливе значення в систематиці 

пімплін. Спільною рисою їх будови є те, що у ектопаразитичних личинок вони з 

зазубреною ріжучою поверхнею, а у ендопаразитичних – з гладенькою 

(переважна більшість Pimplini). Зубці зазвичай розташовані у два ряди: на 

верхній і нижній частині ріжучої поверхні (наприклад, у представників 

Ephialtini), причому у більшості випадків верхній ряд більш розвинений, а 

нижній іноді взагалі може бути повністю редукований (зокрема у Tromatobia). 

Окремий випадок становлять Delomerista і Theronia atalantae, у яких мандибули 

широкі при основі, а ріжуча поверхня подвоєна, одна частина якої несе 

дорзальні і вентральні зубці, а інша – гладенька [181]. 

Епістом (EP) зазвичай має вигляд дуги, з’єднаної з лабральною 

структурою у точках, де розташовані основи верхньої гілки гіпостому, і 

переходить у останній, а також містить три пари щетинок (представники триби 

Pimplini) [83]. Він часто посередині менш склеротизований і пігментований, 

ніж інші частини (у Xanthopimpla) і у багатьох випадках бічні частки вгорі 

розширюються і не з’єднуються посередині, від чого дуга переривається. У 

представників Ephialtini епістом відсутній, крім представників роду Tromatobia, 

у яких вона наявна як тоненька, слабко склеротизована дуга, та групи родів, 
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близьких до Polysphincta, та Theronia atalantae, у яких склеротизація відсутня 

лише у дорзальній частині. 

Максили або нижні щелепи (MX) лежать з обох боків нижньої частини 

гіпостому, простягаються від передротової порожнини до так званого 

«постокципуту» і межують знизу з максилярними склеритами (MXS). 

Cтіпеальний cклерит (STS) (слабко склеротизований у Theronia 

atalantae) розділяє кожну максилу на дві частини, верхня з яких у більшості 

випадків зливається з гіпостомом, а нижня закінчуються на або біля 

максилярного склериту, називається максилярним стіпесом (MXST) і несе 

рудиментарні максилярні мацьки, спереду від яких, межуючи з передротовою 

порожниною, знаходиться максилярна лопать (MXL). Частина максили, 

розташована позаду стіпеального склериту, називається максилярним кардо 

(MXC), який дуже слабко склеротизований у Theronia atalantae та Ephialtini. У 

Xanthopimpla стіпеальний склерит недиференційований і зливається із 

максилярним склеритом, а у представників Ephialtini – довгий і розташований 

під прямим кутом до гіпостому так, що внаслідок цього торкається своїми 

нижніми кінцями лабіального [83]. 

Максилярний склерит (MXS) своєю нижньою частиною межує з 

максилами. Він добре розвинений лише в передній частині (у Xanthopimpla), 

якою з’єднується з лабіальним склеритом. Проте у інших представників триби 

Pimplini, навпаки, в основному передній кінець розвинений досить слабко. У 

групі родів, споріднених з Polysphincta, кожен максилярний склерит короткий, 

розширений посередині, з однією щетинкою, на відміну від інших 

представників Ephialtini, у яких ступінь розвитку цих структур варіює у різних 

видів [83]. У Theronia atalantae кожний максилярний склерит має по дві 

сенсили, округлу і серповидну. Аналогічне число їх і у Zatypota. У 

Hymenoepimecis, Oxyrrhexis і Acrodactyla – лише по одній сенсилі. 

Лабіум або нижня губа морфологічно включає всі структури, що 

розташовані нижче від отвору шовковидільних залоз і максилярних склеритів, і 

розширюється позаду і знизу від щік. Вона розділена на дві частини лабіальним 
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або лабіостіпеальним склеритом (LABS). Ділянка, що обмежена з обох боків і 

знизу лабіальним склеритом, а вгорі – отвором шовковидільних залоз, 

називається прементум (PRM), в той час, як залишок нижньої губи – 

постментум (PTM). 

 

Рис. 5.10. Будова голови личинки останнього віку Ichneumonidae (за 

Beirne, 1941). Примітка: умовні скорочення морфологічних структур пояснено 

в тексті. 

 

Лабіальний склерит (LABS) розташований у формі кільця, яке 

переривається вгорі, між вільними кінцями якого знаходиться отвір 

шовковидільних залоз. У представників триби Pimplini він видовжений 

дозровентрально і розширений при основі. У Itoplectis і Pimpla його бічні плечі 

дещо вигнуті, базальна частина яких потовщена, злегка звужена вентрально і 

різко обривається на кінці, або закінчується звуженням (у Apechthis). У місці, де 

максилярний склерит дотикається до лабіального, наявні іноді гребенеподібні 

випини з бокiв останнього, кількість і розмір яких варіює у різних видів і може 

слугувати діагностичною ознакою для їх розділення. Зокрема, у Endromopoda 

detrita вони досить добре розвинені, менш чіткі у Exeristes ruficollis та Scambus 
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brevicornis, а у S. pomorum зовсім відсутні. У Xanthopimpla лабіальний склерит 

лише злегка пігментований. Його основа дуже широка (як і у Echthromorpha), 

так само, як і боки, верхні кінці яких різко вигнуті досередини і майже 

сполучаються [83]. 

Нижні і бокові сторони отвору шовковидільних залоз (SD) можуть бути 

склеротизовані та пігментовані. У деяких видів верхня частинa гiпофаринкса 

нижче верхівок мандибул покрита дрібними зубчиками, що досить характерно 

для представників триби Pimplini. 

 

Рис. 5.11. Будова тенторію личинки Ichneumonidae (за Vance and 

Smith, 1933). Примітка: умовні скорочення морфологічних структур пояснено в 

тексті. 

 

Прементум несе рудиментарні лабіальні пальпи, які, в цілому, схожі за 

структурою до максилярних. Пальпи прементума досить маленькі, округлої або 

овальної форми, являють собою опуклі ділянки кутикули, що несуть певну 

кількість, переважно дві, сенсорних ямок або сенсорій. Для окремих 

максилярних і лабіальних щетинок характерна стала їх кількість і 

розташування: три пари на прементумі, одна з них розміщена спереду, інша – 

позаду лабіальних пальп, а третя знаходиться на лігулярному склериті. 

Лігулярний (язичковий) склерит (LGS) – це Y-подібної форми пігментована 
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ділянка прементума, що розташована знизу від отвору шовковидільних залоз. 

На постментумі найбільш сталі дві пари щетинок, одна – з обох боків 

лабіального склериту, а інша – під ним. Кожна щетинка передньої пари іноді 

модифікована у структуру, яка нагадує пальпу, але меншу за розміром, з однією 

сенсорією. На кожному максилярному кардо знаходиться, переважно, по одній 

щетинці недалеко від місця з’єднання гіпостому зі стіпеальним склеритом, і на 

максилярному склериті або недалеко від нього. Крім перелічених вище, існує 

різна кількість щетинок на лабрумі, щоках, постментумі і сегментах тіла, число 

і розташування яких варіює у представників різних родів або окремих 

екземплярів одного і того самого виду. В більшості випадків щетинки сенсорні, 

тому набагато краще розвинені у ектопаразитичних, ніж у ендопаразитичних 

форм, зокрема, у представників групи родів, близьких дo Polysphincta, наявні 

характерні пучки гострих, сильно розвинених щетинок, які слугують зачіпками 

за тіло дорослих павуків, на яких вони паразитують (також наявні у Tromatobia 

і Zaglyptus) [83]. 

Кожне дихальце складається з округлого атріуму (atr), широкого та 

неглибокого у Pimplini, з’єднаного з закриваючим апаратом (ca), який може 

бути близько розташованим і майже прилягати до першого (представники 

вищевказаної триби), або відокремленим на невелику відстань за всією 

довжиною трахеї (Ephialtini) [181]. 

Окрім зовнішнього скелету головної капсули, є ще і внутрішній, який ще 

називають тентовій (рис. 5.11). Між задніми тенторіальними ямками (PTP), 

розташованими на кінцях гіпостому, через всю головну капсулу всередині 

проходить поперечний тенторіальний тяж (TTB), який, однак, не завжди 

повністю розвинений, а лише на кінцях, які, в такому випадку, випинаються у 

вигляді невеликих випинів із тенторіальних ямок [212]. Біля його кінців 

відходять передні тенторіальні відгалуження (ATR), які спрямовані вперед і 

дещо вгору до бічних країв епістому, де вони закінчуються у передніх 

тенторіальних ямках (ATP). Іноді, біля середини тенторіальних відгалужень 

утворюється видовжений верхній тенторіальний тяж (DTR), який 
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прикріплюється біля верхньої частини лоба у верхніх тенторіальних ямках 

(DTM) [83]. 

 

5.4.3. Лялечка. 

Лялечки пімплін (рис. 5.12) вільні, тобто вусики, крила і кінцівки 

прилягають до тіла, але не з’єднані з ним. Тіло лялечки загалом нагадує за 

будовою дорослу комаху, сегментоване, проте непігментоване на ранніх 

стадіях. Згідно наших спостережень, процес пігментації загалом проходить 

кілька стадій, схожих, ймовірно, у більшості видів. Розпочинається він завжди 

зі складних очей і поширюється в напрямку від голови до яйцекладу (рис. 5.12). 

 

 

Рис. 5.12. Лялечки їздів підродини Pimplinae на різних стадіях пігментації, 

вигляд збоку (оригінал). 1 – Dolichomitus diversicostae (Perkins, 1943); 

2 – Perithous albicinctus (Gravenhorst, 1829); 3 – Exeristes longiseta 

(Ratzeburg, 1844). 

 

 

Рис. 5.13. Личинки та кокони їздів підродин Pimplinae та Poemeniinae 

(оригінал). 1–2 – Dolichomitus sp.; 3 – Deuteroxorides elevator (Panzer, 1799); 

4 – Dolichomitus diversicostae (Perkins, 1943). 



113 

 

Розвиток лялечки при температурі 22–25 °C, згідно наших 

спостережень, у видів роду Dolichomitus, Perithous albicinctus, Polysphincta 

tuberosa, Exeristes longiseta, Scambus calobatus триває в середньому 3-5 днів. 

Попри наявні літературні дані про кокони пімплін, все ж для більшості 

родів і навіть окремих триб ця структура залишається практично невивченою. 

Як і у більшості перетинчастокрилих комах, виходу із кокона передує 

вилуплення із лялечки, яке відбувається на 2–3 дні раніше, протягом яких 

покриви їздця остаточно набувать достатньої твердості для безпечного 

прогризання стінок кококна. Тим не менш, самки роду Tromatobia не знищують 

яйця павуків у атакованих коконах і окремі види можуть зимувати у вигляді 

личинок, що живляться цими діапаузуючими яйцями [54]. 

Кокони пімплін (рис. 5.13) зазвичай мають схожий план будови і 

практично не різняться, добре розвинені лише у випадку, якщо хазяїн чи 

субстрат, в якому він знаходиться, не забезпечують надійного захисту для 

їздця. Найбільш виражені кокони характерні для тих родів пімплін, 

представники яких атакують хазяїв і зимують у тендітних структурах (зокрема 

види роду Iseropus), таких, як, наприклад, незахищені кокони лускокрилих. З 

іншого боку, пімпліни, які атакують личинок, що глибоко заховані в деревині 

(як деякі види Dolichomitus, чи інші споріднені групи паразитів ксилофагів, 

зокрема Poemeniinae), часто виробляють шовку достатньо лише для того, щоб 

обмежити свої рухи (рис. 5.13, 2, 3), або взагалі не виробляють (рис. 5.13, 1). 

Тим не менш, як показало наше дослідження, види, що розвиваються у живих 

тканинах рослин (наприклад, Scambus sagax, S.calobatus, Exeristes longiseta), чи 

у мертвій деревині під корою (Dolichomitus diversicostae, D. dux), теж здатні 

утворювати досить міцні кокони (рис. 5.13, 4). Причому, окремі личинки 

Scambus calobatus, поміщені у чашки Петрі, утворювали досить тонкі і тендітні 

кокони або взагалі їх не утворювали, на відміну від тих, що ми виявили 

всередині мертвих дубових жолудів. Ймовірно, що матеріали, з яких 

складається кокон, здійснюють і певну антибактеріальну функцію, а тому 
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кокони пімплін є тендітними, або взагалі не утворюються у випадку розвитку 

личинки у більш стерильних лабораторних умовах. 

Найкраще кокони серед пімплін вивчені у паразитів павуків. Личинка 

Zatypota petronae Gauld, 1991 будує кокон, приєднуючи шовкові нитки, що 

виробляються залозами її головної капсули, до клубка, зробленого павуком, і 

формує пасмо, торкаючись головою то однієї ділянки, то іншої, просуваючись 

далі і далі [228]. Щойно сплетений кокон блідо-жовтий, але протягом 

наступного дня стає помаранчевим, в той час як у іншого представника групи, 

Polysphincta tuberosa, виведеного нами в лабораторних умовах, він залишається 

білим, а у видів родів Dolichomitus, Scambus, Exeristes, що розвиваються в 

тканинах рослин, – коричневим (рис. 5.13, 4). 

 

5.5. Господарське значення їздців-пімплін. 

Представники підродини Pimplinae характеризуються надзвичайно 

широкою трофічною спеціалізацією, що включає паразитування на 

представниках чотирьох рядів комах, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, 

Lepidoptera, та павуках (Аranei). У зв’язку з цими особливостями значна 

частина цих їздців посідає значне місце в практиці біомету, особливо 

представники чотирьох трофічних груп (див. Розділ 5.3): 

1. Ектопаразити пильщиків. Сюди належать види роду Delomerista, які 

наразі вказуються лише як можливі агенти для боротьби з окремими 

шкідниками лісу, зокрема пильщиком Neodiprion sertifer (Geoffroy, 1785) 

(родина Diprionidae), що наносить значну шкоду насадженням сосни [62]. 

Проте їх потенціал, на наш погляд, недооцінений саме через слабку вивченість 

біології цих їздців. 

2. Ектопаразити личинок, що розвиваються у рослинних тканинах. 

Серед найважливіших паразитів можна виокремити представників родів 

Endromopoda, Scambus, Liotryphon. І хоча види Endromopoda наразі не 

використовуються у практиці біометоду, проте потенційно, на наш погляд, 

можуть бути ефективними регуляторами чисельності окремих шкідників 
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зернових культур, зокрема пильщиків із родини Cephidae, проти яких методи 

боротьби уже проводились із використання видів роду Collyria (Ichneumonidae: 

Collyrinae), які, втім, не дали позитивих результатів [38]. На відміну від роду 

Endromopoda, роди Scambus та Liotryphon включають паразитів шкідників 

плодових насаджень, граючи одну з провідних ролей в комплексі паразитів 

шкідників яблуневого саду [26]. Зокрема, види роду Scambus, S. brevicornis, S. 

calobatus, S. elegans, S. nigricans та S. vesicarius, відмічені як паразити таких 

небезпечних лускокрилих-листовійок (Tortricidae), як Archips rosana (Linnaeus, 

1758) A. crataegana Hübner 1800, A. xylosteana (Linnaeus, 1758), A. podana 

(Scopoli, 1763), Adoxophyes orana (Fischer von Röslerstamm, 1834), Ancylis 

selenana (Guenée, 1845), A. achatana (Denis & Schiffermuller, 1775), Pandemis 

heparana (Denis & Schiffermüller, 1775), P. cerasana (Hubner, 1786), Hedya 

nubiferana (Haworth, 1811), Grapholitha molesta (Busck, 1916), Ptycholoma 

lecheana (Linnaeus, 1758) та Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775). 

Крім того, S. calobatus є паразитом яблуневого квіткоїда, Anthonomus pomorum 

(Linnaeus, 1758) (Curculionidae) та, як і види роду Liotryphon – яблуневої 

плодожерки, Cydia pomonella. Зафіксовано, що L. punctulatus в яблуневих садах 

може заражати до 25% всіх личинок останньої [26]. 

3. Грегарні ектопаразити передлялечок та лялечок лускокрилих з 

тонкостінним коконом, куди відносять представників родів Acropimpla, Iseropus 

та Gregopimpla, теж активно заражають лускокрилих-листовійок, причому 

A. pictipes може не тільки заражати 9–10% преімагінальних стадій розвитку 

шкідників, а й паразитувати на представниках інших рядів комах, зокрема на 

Anthonomus pomorum [26]. 

4. Ендопаразити лялечок, куди входить більшість широких поліфагів – 

представників триби Pimplini. Серед видів, що найбільш часто зустрічаються у 

плодових садах, і, відповідно, відіграють істотну роль у регуляції комах-

шкідників, не тільки листовійок, а й інших лускокрилих (Geometridae, 

Tortricidae, Arctiidae тощо): Apechthis compunctor, A. rufata, A. quadridentata, 

Itoplectis tunetana, I. alternans, I. maculator та деякі види роду Pimpla, P. rufipes, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
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http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fischer_von_R%C3%B6slerstamm&action=edit&redlink=1
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Schifferm%C3%BCller
http://en.wikipedia.org/wiki/1775
http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemis_cerasana
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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P. spuria, P. turionellae. Відмічено, що I. alternans заражає до 23% лялечок 

хазяїв, а I. maculator – до 34%, причому у випадку першого виду на одну 

заражену лялечку припадає 4–5 травмованих внаслідок живлення їх 

гемолімфою [26]. 

Що стосується інших трофічних груп їзців-пімплін, зокрема паразитів 

павуків та яйцевих коконів павуків, то вони по відношенню до людини мають 

негативне значення, знищуючи «корисних» хижаків, тобто павуків, які частково 

беруть участь у регуляції чисельності багатьох шкідників. 

Отже, враховуючи всю різноманітність кола хазяїв їздців-пімплін та 

форм їх паразитизму, можна стверджувати, що дана група їздців є надзвичайно 

перспективною для використання у біометоді, проте все ще доволі слабко 

вивченою. Зокрема, поки що залишається поза увагою така група, як паразити 

комах-ксилофагів (наприклад, рід Dolichomitus), які можуть залучатись у 

програми боротьби зі шкідниками лісу, що особливо актуально у 

досліджуваному нами регіоні, Українських Карпатах. Поки відомі лише спроби 

інтродукції Rhyssa persuasoria (Linnaeus, 1758) до Нової Зеландії для боротьби 

зі спалахами чисельності Sirex noctilio (Fabricius, 1793) [131]. Тому це ще раз 

підкреслює, наскільки важливими є дослідження систематики та біології даної 

групи їздців, що дозволить якісно визначати паразитів та розробляти придатні 

практичні рекомендації для використання пімплін у практиці біометоду.  
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РОЗДІЛ 6. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАУНИ ЇЗДЦІВ-ПІМПЛІН 

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

 

6.1. Фізико-географічна характеристика Українських Карпат. 

Гірська система Карпат розподілена на 3 частини: Західні, Східні та 

Південні Карпати. Українські Карпати обіймають більшу частину Східних 

Карпат. Гірські хребти Українських Карпат простягаються паралельними 

дугами з північного заходу на південний схід із підвищенням над рівнем моря 

від 1300–1400 м до 1900–2000 м та із збільшенням їх у ширину. Довжина 

Карпатської дуги в межах України (з північного заходу на південний схід) 

становить 280 км, а ширина (з північного сходу на південний захід) – 100–

110 км. Площа гірської системи становить 37 тис. км
2
. 

 

 

Рис. 6.1. Карта висотного-поясного розподілу рослинності Українських 

Карпат (за М. Голубцем, 1978). 1 – пояс дубових лісів; 2 – пояс букових лісів; 

3 – пояс ялинових лісів; 4 – субальпійський; 5 – альпійський. 

 

Клімат Карпатського регіону помірноконтинентальний з надмірним і 

достатнім зволоженням, м`якою зимою з відлигами, нестійкою тривалою 
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весною, жарким літом і теплою осінню. Висота гірських хребтів, їх 

орієнтування та експозиція зумовлюють неоднакове надходження сонячної 

радіації, розподіл температур, опадів та ін. Рельєф даної території зумовлює 

вертикальну кліматичну зональність. Так, середні температури січня у 

Передкарпатті -4…-5˚С, у Закарпатті – -3˚С, а в горах – -6…-8˚С. Зима м`яка, 

багатосніжна, досить часто з тривалими відлигами, особливо на території 

Закарпаття. Літо в Карпатському регіоні України доволі прохолодне, з 

тривалими дощами. Середні температури липня у Передкарпатті – +18…+19˚С, 

у Закарпатті – +20˚С, а в горах – +7…+13˚С [1]. 

 

 

Рис. 6.2. Локалізація стаціонарів дослідження на території Українських 

Карпат. 
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З підняттям на кожні 100 м у Карпатах літо запізнюється на 8–9 днів і на 

5–6 днів раніше закінчується. Гори і передгір`я надмірно зволожуються: на рік 

у передгір`ях випадає 800–1000, а в горах – 1500–1800 мм опадів; більшість їх 

випадає в теплий період [1]. 

За характером рослинності Українські Карпати належать до 

Середньоєвропейської провінції широколистяних лісів, вони становлять 

найбільш лісистий регіон України. Тут понад 40% займають ліси – 

широколистяні та темнохвойні, поширені, як правило, в горах. Рослинність 

розподілена за поясами, що розміщені у вертикальному напрямі і змінюються 

залежно від висоти над рівнем моря: передгірний дубовий, низькогірний 

буковий, пояс ялинових лісів, субальпійський та альпійський. Розмежування 

висотних поясів прийнято за М. Голубцем (рис. 6.1) [8]. 

Передгірський пояс дубових лісів (100–500(700) м) займає Закарпатське 

передгір`я та територію Передкарпаття. Тут переважають діброви, поширені 

також смереково-букові ліси та похідні грабняки, бучини, смерічники, осиково-

вільхові ліси. В травостої значне місце займають злаки. 

Низькогірський пояс букових лісів (500–1150(1450) м) – найобширніший 

в Українських Карпатах, займає близько 2/3 території. Тут домінують бучини, 

смереково-букові, грабово-букові і дубово-букові ліси. Спостерігається значний 

розвиток чагарникової та трав`янистої рослинності. 

Пояс ялинових лісів розміщений в межах висот 1150–1500 (1670) м. Тут 

виділяється смуга чистих та мішаних (з участю ялиці та другим ярусом бука) 

ялинових лісів. Поширеними в межах поясу є і післялісові луки, у флорі яких 

переважають злаки і мало бобових рослин. 

Субальпійський пояс (1300–1800 м) охоплює майже всю територію 

високогір`я Карпат. Ця зона представлена високогірними  луками, 

чагарниковими заростями (найбільш поширений ялівець сибірський), 

криволіссям з вільхи зеленої та сосни гірської (жереп). Більша ж частина 

території субальпійського поясу представлена високогірними полонинами. 
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Альпійський пояс займає в Українських Карпатах малі площі, переважно 

в південно-східній частині гір. Сюди належать трав`янисті і чагарникові 

угруповання на висоті вище 1800–1850 м, які мають фрагментарне поширення. 

Завдяки грунтово-кліматичним особливостям, малій доступності та значній 

висоті над рівнем моря тут збереглася цікава і своєрідна флора. 

Карпатський біосферний заповідник (КБЗ) розташований на південному 

заході Українських Карпат, займає площу 38930 га, охоплює, в цілому, всі 

висотні пояси і складається з відокремлених заповідних масивів: 

Чорногірського, Мармароського, Угольсько-Широколужанського, Кузійського, 

Свидовецького, «Долини нарцисів» та ботанічних заказників «Чорна гора» та 

«Юліївська гора». Територія заповідника вкрита переважно лісовою 

рослинністю, яка займає більше 90% його загальної площі. Масиви 

Карпатського біосферного заповідника розміщені на висотах від 180 до 2061 м. 

Мармароський заповідний масив площею 1890 га розташований на північному 

схилі Рахівських гір – одному із відрогів Марамароського кристалічного масиву 

в межах висот 750–1975 м. Свидовецький заповідний масив – займає площу 

6580 га і знаходиться в найвищій частині Свидовецьких гір на висоті 600–1880 

м. Чорногірський заповідний масив розміщений на південних макросхилах 

хребта Чорногори на висоті 700–2061 м, включаючи південно-західний схил г. 

Говерла (2061 м). Кузійський заповідний масив площею 4925 га знаходиться 

повністю в межах лісового поясу на південних відрогах Свидовецького хребта в 

межах висот 350 – 1409 м. Найвища точка масиву – г. Лисина (1409 м). 

Угольсько-Широколужанський заповідний масив загальною площею 15580 га, 

розміщений на південних схилах г. Менчул – відрога г. Красна в межах висот 

400–1280 м. «Долина нарцисів» – найменший за площею безлісний заповідний 

масив, розміщений на найнижчих гіпсометричних рівнях – 180–200 м в західній 

частині Хустсько-солотвинської низовини, в якому масово зростає нарцис 

вузьколистий. Невеликі за площею заказники "Чорна гора" та "Юлїівська гора", 

що отримали свою назву від однойменних вершин Гутинського хребта, 

представляють у заповіднику область Вулканічних Карпат [8]. 
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6.2. Особливості висотно-поясного розподілу пімплін. 

Видовий склад Pimplinae було досліджено в усіх 5 рослинних поясах 

Українських Карпат (рис. 6.3, табл. 6.1). Найбільше видове різноманіття їздців 

виявлено в поясах дубових і букових лісів (відповідно 90 видів із 25 родів і 65 

видів із 25 родів). Це обумовлено, на наш погляд, різноманітністю сприятливих 

умов для існування та розвитку личинок комах-фітофагів, які асоційовані, в 

першу чергу, з листяними породами, і слугують хазяями для великої кількості 

їздців-пімплін. 

 

 

Рис. 6.3. Кількісні дані висотно-поясного розподілу пімплін Українських 

Карпат. 1 – пояс дубових лісів; 2 – пояс букових лісів; 3 – пояс ялинових лісів; 

4 – субальпійський пояс; 5 – альпійський пояс. 

 

Однак, незважаючи на однакову кількість родів, представлених у обох 

поясах, все ж кількість видів у поясі букових лісів істотно нижча, що, вочевидь, 

може бути зумовлено практично повною відсутністю тут окремих груп 

паразитів, зокрема видів Delomerista (лише один вид, D. novita) чи Dolichomitus 

(крім D. agnoscendus та D. imperator), які більшою мірою асоційовані із хазяями 

на хвойних породах (досить поширені у мішаних лісах Прикарпаття та у 
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хвойних лісах гірської частини Карпат), Tenthredinidae та Cerambycidae, 

відповідно [218]. 

Таблиця 6.1. 

Порівняння видового складу пімплін різних висотних поясів Українських 

Карпат за значенням коефіцієнта Жаккара (%). Примітка: прямим шрифтом 

вказано значення коефіцієнта Жаккара; курсивом – кількість спільних видів, 

жирним шрифтом – кількість видів пімплін, виявлених у певному висотному 

поясі. 

Рослинні 

пояси 
Дубових лісів Букових лісів 

Ялинових 

лісів 

Субальпій-

ський та 

альпійський 

Дубових 

лісів 
90 49 41 43 

Букових лісів 51 65 41 38 

Ялинових 

лісів 
41 34 52 36 

Субальпій-

ський та 

альпійський 

43 33 28 54 

 

Видове різноманіття пімплін найнижче в поясі ялинових лісів, 

представлене лише 52 видами із 21 роду. На відміну від попереднього, поясу 

букових лісів, тут паразити комах-ксилофагів представлені значно краще, однак 

відсутні багато видів паразитів павуків: більшість Polysphicnta, всі Zatypota, а з 

широких поліфагів, асоційованих з лялечками Lepidoptera – більшість Itoplectis. 

В субальпійському поясі різноманіття пімплін незначно зростає, що, на 

наш погляд, є наслідком різноманіття кормових рослин для хазяїв пімплін, 

представленного як листяними (Duschekia viridis (Chaix)), так і хвойними 

породами (Pinus mugo, P. cembra L., P. abies L.). На альпійських луках 

Українських Карпат (г. Петрос, 2020 м) зафіксовано лише 1 вид пімплін, 

Exeristes longiseta, паразит деяких Curculionidae та Lepidoptera, що 

пошкоджують альпійську сосну. Ймовірно, його, як і, можливо, деякі інші види, 

просто заносить на такі висоти із повітряними масами із сусіднього поясу, де 

він зустрічається у значних кількостях. На це вказує також і те, що на 
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альпійських луках відсутній чагарниковий ярус, зокрема хвойні (навіть жереп 

Pinus mugo), і, відповідно, немає хазяїв, придатних для E. longiseta, який 

асоційований з хазяями суто на соснах. 

Найбільш поширеними за висотними поясами виявились 17 видів 

пімплін: Acrodactyla quadrisculpta, Apechthis quadridentata, Endromopoda 

nigricoxis, Exeristes roborator, Liotryphon crassiseta, Polysphincta tuberosa, 

Scambus alpestrator, S. brevicornis, S. inanis, S. sagax, Tromatobia ovivora, 

Itoplectis alternans, I. maculator, Pimpla flavicoxis, P. insignatoria, P. melanacrias, 

Zaglyptus varipes, які зафіксовані у всіх чотирьох рослинних поясах 

досліджуваного регіону. Більшість з цих видів є поліфагами, асоційованими з 

представниками різних родин комах та павуків, що забезпечує таким чином 

можливість розвитку даних паразитів у доволі різноманітних умовах, 

представлених на різних висотах. 31 вид знайдений у трьох поясах, 36 – у двох, 

і лише 18 – тільки у одному висотному поясі. При цьому, більшість з останніх 

18 видів виявлено лише у поясі дубових лісів, в той час як Apechthis capulifera, 

Theronia levigata, Scambus vesicarius, Zatypota anomala, Z. bohemani – лише у 

поясі букових лісів, Pimpla arctica, P. illecebrator, Polysphicta rufipes, Scambus 

elegans, S. strobilorum – тільки у субальпійському, а P. murinanae – лише у 

хвойних лісах, що може, ймовірно, бути зумовлено більш вузькою трофічною 

спеціалізацією (і, відповідно, більш специфічною стаціальною приуроченістю 

хазяїв) даних видів. 

Максимально близькими за видовим складом виявилися угруповання 

пімплін у передгірному дубовому та буковому поясах (49%), що пояснюється 

частковим перекриттям флористичних компонентів даних широколистяних 

лісів, а також значним окультуренням великої площі та перетворенням її на 

різноманітні агроландшафти. Спорідненість двох останніх із поясом ялинових 

лісів одинакова і становить 41%. Однак друга за величиною (43%) подібність 

видового складу пімплін відмічалась саме між субальпійським та альпійським 

поясами та дубовим передгірним, що, мабуть, частково пояснюється схожою 
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різноманітністю кормових рослин для комах-хазяїв пімплін (як хвойні, так і 

листяні, а не лише ті чи інші, як у інших двох поясах). 

 

 

Рис. 6.4. Структура домінування видів пімплін в поясі дубових лісів 

Українських Карпат. D – домінанти; SD – субдомінанти; R – рецеденти; 

SR – субрецеденти. 

 

Порівняно високе значення коефіцієнта Жаккара (38%) між буковими 

лісами та субальпійським і альпійським висотними поясами, ймовірно, 

зумовлено відсутністю ялинового поясу на північному заході Українських 

Карпат: у цій частині гір букові ліси безпосередньо межують із субальпійською 

рослинністю. 

Структура домінування їздців-пімплін у вибірках за окремими 

висотними поясами Українських Карпат представлена на рисунках 6.4–6.7. 

Ядро угруповання пімплін дубового поясу (рис. 6.4) складають 11 видів 

субдомінантів із незначним коливанням процентного співвідношення та 

сумарною часткою 36%. 5 видів домінантів, виключно широких поліфагів, 

представників триби Pimplini, складають 32% усіх екземплярів. На долю 

більшості видів (62) припадає менше одного відсотка (16% сумарно). 
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Рис. 6.5. Структура домінування видів пімплін в поясі букових лісів 

Українських Карпат. ED – еудомінанти; D – домінанти; SD – субдомінанти; 

R – рецеденти; SR – субрецеденти. 

 

Досить високою є частка домінуючих видів у букових лісах (67,3%) 

(рис. 6.5). Причому сумарна частка на самих тільки еудомінантів, Pimpla spuria 

та Apechthis rufata, становить 28%, а решта припадає на домінантів, 

P. insignatoria (9,8%) та P. contemplator (8%), та 8 видів субдомінантів. 8 видів 

рецедентів та 45 субрецедентів загалом становлять лише 32,7%. 

Pimpla insignatoria, широкий поліфаг, асоційований з лялечками 

лускокрилих (Lepidoptera), є одноосібним еудомінантом угруповань пімплін у 

формаціях ялини (10,2%) (рис. 6.6). Домінанти представлені двома видами: 

поліфагом із триби Ephialtini, Scambus buolianae (7%), та паразитом жалоносних 

перетинчастокрилих комах, що будують гнізда у мертвій деревині (покинутих 

ходах, утворених жуками-вусачами), Ephialtes duplicauda (8%). Значна 

чисельність останнього, мабуть, зумовлена великою кількістю мертвої 

деревини, ушкодженої в минулому комахами-ксилофагами, що слугує місцем 

розвитку личинок хазяїна. Групу субдомінантів утворюють 9 видів із сумарною 
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часткою 29,5%. 35 видів можна віднести до субрецедентів із сумарною часткою 

38,3%. 

 
Рис. 6.6. Структура домінування видів пімплін в поясі ялинових лісів 

Українських Карпат. ED – еудомінанти; D – домінанти; SD – субдомінанти; 

R – рецеденти; SR – субрецеденти. 

 

Структура домінування угруповань пімплін в субальпійському та 

альпійському висотних поясах наступна (рис. 6.7): групу домінантів складає 17 

видів (76,5%) з чітко вираженим еудомінантом, Apechthis quadridentata (14%), 

двома домінантами, Endromopoda nigricoxis (9.5%) та Exeristes longiseta (7%), та 

14 субдомінантами (46%). Що стосується останніх трьох видів, то представники 

Apechthis та Endromopoda є поліфагами, асоційованими із незахищеними 

лялечками та личинками комах-листогризів, відповідно. Exeristes longiseta є, по 

суті, чи не єдиним регулятором чисельності жука-довгоносика Pissodes 

validirostris, який у великих кількостях зустрічається в даному висотному поясі. 

На частку рецедентів припадає 8 видів (11%), а на субрецедентів – 29 (12,5%). 

Таким чином, в угрупованнях пімплін усіх висотних поясів ядро 

домінуючих видів становлять переважно поліфаги, зокрема представники 
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Pimplini (Apechthis, Pimpla) та Ephialtini (Endromopoda, Scambus). Причому у 

поясі дубових лісів до групи домінантів входять Endromopoda detrita, Scambus 

nigricans, S. inanis, Pimpla contemplator, а інші близькі види переважають у 

сусідньому поясі, зокрема еудомінанти, P. spuria та A. rufata, і домінанти, 

P. contemplator та P. insignatoria. Останній вид у ялинових лісах є одноосібним 

еудомінантом, в той час як в субальпійському поясі його місце посідає інший 

паразит лялечок лускокрилих комах, Apechthis quadridentata. 

 

 
Рис. 6.7. Структура домінування видів пімплін в субальпійському та 

альпійському поясах Українських Карпат. ED – еудомінанти; D – домінанти; 

SD – субдомінанти; R – рецеденти; SR – субрецеденти. 

 

Отже, виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок, що у всіх 

без винятку висотних поясах Українських Карпат в угрупованнях пімплін 

домінують саме види із широкою трофічною спеціалізацією, в той час, як 

вузькоспеціалізовані види трапляються як одиничні екземпляри. 
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6.3. Розподіл за рослинними асоціаціями та сезонна динаміка їздців-

пімплін. 

Для дослідження розподілу видів Pimplinae за рослинними 

угрупованнями (рис. 6.8) нами було обрано 13 стаціонарів, що представляють 

10 типових рослинних асоціацій, класифікація яких взята за Ю. Шеляг-Сосонко 

та співавторами [24]. Кожна з них зустрічається у певному висотному поясі: 

пояс дубових лісів – 3, пояс букових лісів – 2, пояс хвойних лісів – 2, 

субальпійський пояс – 3. Розподіл їздців-пімплін за цими рослинними 

асоціаціями відповідних висотних поясів наведено нижче. 

Найбільше видове різноманіття пімплін виявлено в дубових лісах, 

розташованих на території Прикарпаття: асоціаціях Caprineto (betulae)–

Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae) (Богородчанський р-н.: 

урочище «Мочари») та Caprineto (betulae)–Quercetum (roboris) vincorum 

(minoris) (Богородчанський р-н.: урочище «Діброва») – 75 та 53 види, 

відповідно. Вони є і найбільш спорідненими (індекс Жаккара становить 58%). 

Це обумовлено, на наш погляд, різноманітністю сприятливих умов для 

існування та розвитку як личинок комах-фітофагів, які асоційовані, в першу 

чергу, з листяними породами, і слугують хазяями для великої кількості їздців-

пімплін, так і комах-кислофагів, преімагінальні стадії яких забезпечують 

розвиток личинок окремих, багатих видами, родів, наприклад, Dolichomitus 

[213, 218]. 

Доволі показовим, як з точки зору оцінки розмаїття їздців-пімплін, так і 

біорізноманіття Карпатського регіону в цілому є той факт, що у одному лише 

досліджуваному стаціонарі «Мочари» нами виявлено сумарно 92 види 

Pimplinae, Poemeniinae та Rhyssinae (Pimplinae s.l.) (табл. 6.2). Для приміру, 

найбільше локальне різноманіття досліджуваних їздців, зазначене в Європі, 

складало: для Великобританії (Лейкс) – 18 видів, Фінляндії (К’єво) – 19 та 

Польщі (околиці м. Варшави) – 28 [157]. В очікувано найбагатшому на видове 

різноманіття іхневмоноїдних їздців регіоні світу, Неотропічній зоогеографічній 

області [81], локальне видове різноманіття пімплін було представлене 
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наступним чином: в Коста-Ріці – від 39 видів (стаціонар Санта-Роза) до 67 

(стаціонар Какао), а в басейні р. Амазонки (Перу, стаціонар Алпагуаййо-

Мішана) – 88 видів [157]. На тлі цього, 92 види, що репрезентують 

представленість Pimplinae s.l. в стаціонарі «Мочари» Карпатського регіону, є 

найвищим на сьогодні зареєстрованим показником локального видового 

різноманіття цієї групи в світі. 

 

 

Рис. 6.8. Дендрограма подібності видового складу їздців-пімплін 10-ти 

рослинних асоціацій різних висотних поясів Українських Карпат. 

 

Досить велике різноманіття виявлено і в букових лісах, розташованих на 

території Закарпаття, причому асоціація Caprineto (betulae)–Fagetum (sylvaticae) 

caricosum (pilosae) (Рахівський р-н.: схили г. Близниця та околиці м. Рахів) 

налічувала 48 видів, а Fagetum (sylvaticae) rubosum (hirtae) (Тячівський р-н.: 

с. Мала Уголька) – 32. Ці обидві асоціації теж характеризуються високим 

ступенем спорідненості, як між собою (49%), так і з асоціаціями, 

представленими у дубових лісах (31–40%). Однак, якщо проаналізувати 

видовий склад асоціацій букових лісів, то можна помітити, що тут, на відміну 

від дубових, практично не зустрічаються хвойні породи дерев, з якими 

асоційована значна частка видів комах родин Cerambycidae та Tenthredinidae, 

що істотно відображається на окремих видових комплексах їздців-пімплін, 
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зокрема родів Delomerista та Dolichomitus, які паразитують на представниках 

вищевказаних родин, відповідно, і тут практично відсутні [218]. 

Найнижче видове різноманіття досліджуваних їздців виявлено у 

асоціації Piceeta (abietis)–Alnetum (incanae) filipendulosum (ulmariae) 

(Надвірнянський р-н.: урочище «Ельми»), що представляє пояс хвойних лісів – 

17 видів. При цьому у іншому рослинному угрупованні цього поясу, Fageto 

(sylvaticae)–Abieto (albe) Piceetum (abietis) athyriosum (filix-feminae) 

(Богородчанський р-н.: схили г. Ігровець), кількість пімплін порівняно висока – 

37 видів. Тут паразити комах-ксилофагів представлені значно краще, однак 

відсутні багато видів паразитів павуків, більшість Polysphicnta, всі Zatypota, а з 

широких поліфагів, асоційованих з лялечками Lepidoptera – більшість Itoplectis. 

Дана асоціація відносно сильно споріднена (36%) із ще однією, Abieto (albe)– 

Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtillis) (Богородчанський р-н.: урочище 

«Жбир»), що налічує таку ж кількість видів, 37, і приурочена до передгірних 

територій Прикарпаття. 

В субальпійському поясі різноманіття пімплін незначно зростає, що, на 

наш погляд, є наслідком різноманіття кормових рослин для хазяїв пімплін, 

представленного як листяними, так і хвойними породами. Однак, представлені 

тут три основні рослинні асоціації характеризуються різним видовим 

багатством та ступенем спорідненості. Зокрема, найбільше видів, переважно 

широких поліфагів, що паразитують на преімагінальних стадіях розвитку 

лускокрилих комах-фітофагів, виявлено у асоціації Duschekietum (viridis) 

vacciniosum (myrtillis) (Рахівський р-н.: схили г. Шешул та схили г. Піп-Іван 

Мармароський) – 40 видів, в той час, як у асоціаціях Pinetum (mugi) vacciniosum 

(myrtillis) (Богородчанський р-н.: схили г. Ігровець та г. Сивуля) та Juniperetum 

(sibвiricae) nardosum (strictae) (Рахівський р-н.: схили г. Близниця та 

г. Пожежевська), де домінують хвойні, і, відповідно видовий склад хазяїв 

нижчий, значно менше – 24 і 18 видів, відповідно, серед яких значна частка 

паразитів-олігофагів, як, наприклад, Exeristes longiseta. 
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Отже, виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок, що у 

розподілі видових комплексів їздців-пімплін різних рослинних асоціацій 

простежується схожа закономірність, що і у висотно-поясному розподілі: 

найбільш багаті видами біотопи, розташовані на незначних висотах, а 

найбідніші – хвойні ліси. При цьому, зазвичай найбільш спорідненими є саме 

рослинні асоціації одного висотного поясу. 

В результаті аналізу матеріалу, зібраного на території Українських 

Карпат та прилеглих територій у 2009–2016 роках, виявлено чітку сезонну 

динаміку видових комплексів їздців-пімплін. Результати фенологічного 

дослідження наведено на рисунках 6.9–6.14. Виявлено, що уловистість імаго 

різних видів змінюється у різні періоди весняно-осіннього сезону, причому 

простежуються чіткі закономірності, як у зміні кількості екземплярів, так і 

видів. 

Зміна кількості екземплярів даних їздців, зібраних в основному 

методом косіння, характеризується трьома максимумами чисельності особин – 

у третій декаді квітня, у другій декаді червня і у другій декаді липня (рис. 6.9). 

 

 

Рис. 6.9. Зміна кількості екземплярів їздців-пімплін, зібраних методом 

косіння в Українських Карпатах протягом різних декад весняно-осіннього 

сезону в 2009–2016 рр. 
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Це зумовлено, на наш погляд, масовим розмноження видів, що атакують 

ранньовесняних личинок комах ендофітів та лялечок лускокрилих-листогризів. 

Зокрема перший пік чисельності на графіку зумовлений лише кількома видами, 

як, наприклад, Itoplectis maculator, Apechthis quadridentata та Scambus inanis на 

рівнинних територіях, а другий – ними ж, проте на значних висотах, зокрема в 

субальпійському поясі, де вегетаційний період розпочинається більш, ніж на 

місяць пізніше. Зростання кількості їздців в середині липня відбувається в 

основному за рахунок полівольтинних видів та тих, що атакують павуків та їх 

яйцеві кокони. 

 

 

Рис. 6.10. Зміна кількості екземплярів їздців-пімплін, зібраних з допомогою 

стовбурової пастки в Українських Карпатах протягом весняно-осіннього 

сезону у 2014 р. 

 

Для порівняння, схожі результати було одержано після окремого аналізу 

матеріалу, зібраного однією із стовбурових пасток Терешкіна у 2014 р. 

(рис. 6.10), розміщеною на мертвій ялині у мішаному лісі на Прикарпатті 

(урочище «Мочари», Івано-Франківська обл.) та трьома пастками Малеза 

(рис. 6.11) у буковому пралісі на Закарпатті (неподалік с. Мала Уголька, 

Закарпатська обл.) у 2015 р. У обох випадках простежуються два чіткі піки 
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чисельності – протягом травня та кінця серпня – початку вересня. Причому у 

першому випадку весняне зростання чисельності відбувається в основному за 

рахунок паразитів комах-ксилофагів (рід Dolichomitus), а в другому – паразитів 

комах-листогризів (роди Apechthis та Pimpla). Ранньоосінній пік кількості 

складу спричинений летом імаго їздців-пімплін, асоційованих в основному з 

павуками. 

 

 

Рис. 6.11. Зміна кількості екземплярів їздців-пімплін, зібраних з допомогою 

пасток Малеза в Українських Карпатах протягом весняно-осіннього сезону 

у 2015 р. 

 

 

Рис. 6.12. Зміна кількості видів їздців-пімплін, зібраних методом косіння в 

Українських Карпатах протягом різних декад весняно-осіннього сезону в 

2009–2016 рр. 
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Зміна кількості видів даних їздців, зібраних в основному методом 

косіння, відбувається схожим чином до зміни кількості екземплярів (рис. 6.12). 

 

 

Рис. 6.13. Зміна кількості видів їздців-пімплін, зібраних з допомогою 

стовбурової пастки в Українських Карпатах протягом весняно-осіннього 

сезону у 2014 р. 

 

 

Рис. 6.14. Зміна кількості видів їздців-пімплін, зібраних з допомогою пасток 

Малеза в Українських Карпатах протягом весняно-осіннього сезону у 

2015 р. 
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Простежується поступове зростання чисельності видів з першим піком у 

кінці квітня, а потім із різким максимумом в середині червня, і наступним – у 

середині липня. Характерним є невелике збільшення числа видів на початку 

жовтня за рахунок паразитів павуків та видів, личинки котрих зимують у 

лялечці хазяїна. 

Опрацьовані матеріали, зібрані з допомогою пасток, показали схожі 

результати. Зокрема, схожі три піки видового різноманіття виявлені у 

мішаному лісі на Прикарпатті (пастка Терешкіна на стовбурі ялини): 

найбільший у кінці травня, і два наступні у середині липня та жовтня, 

відповідно (рис. 6.13). Що ж стосується букових пралісів Закарпаття (3 пастки 

Малеза), то тут спостерігається аналогічна ситуація із червневим та жовтневим 

максимумами (рис. 6.14). Без сумніву, сезонна зміна кількості видів пімплін, що 

трапляються під час збору матеріалу, пов’язана, насамперед, з особливостями 

біології кожного виду, а також їх хазяїв. 

Загалом, динаміка сезонного лету їздців-пімплін різниться в залежності 

від висоти, зокрема у субальпійському поясі (результати, отримані за 

домопомогою пасток Малеза на г. Ігровець, 1750 м) він значно коротший, і 

максимальна кількість екземплярів та видів спостерігається лише один раз – в 

середині червня та липня, відповідно. 
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РОЗДІЛ 7. ЇЗДЦІ-ПІМПЛІНИ У ЕНТОМОКОМПЛЕКСІ ІХНЕВМОНІД – 

ПАРАЗИТІВ КОМАХ-КСИЛОБІОНТІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ. 

 

7.1. Загальна характеристика комплексу та еколого-біологічні 

особливості його представників. 

Нами вперше проаналізовано комплекс їздців-іхневмонід, що 

паразитують на комахах-ксилобіонтах (рис. 7.1), тобто таких, розвиток яких, 

хоча б на одній із стадій життєвого циклу, відбувається у мертвій деревині. 

Встановлено, що на території Українських Карпат він налічує 85 видів із 

26 родів, що належать до 7 підродин: Acaenitinae, Campopleginae, Cryptinae, 

Pimplinae, Poemeniinae, Rhyssinae та Xoridinae. Виходячи із літературних даних 

[16], до цього комплексу належать і деякі представники Banchinae, проте на 

території досліджуваного регіону ми їх не виявили. 

 

 

Рис. 7.1. Хазяїно-паразитні зв’язки іхневмонід – паразитів 

комах-ксилобіонтів. 
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Підродина Acaenitinae – відносно невелика група іхневмонід, 

представлена 275 видами із 27 родів, більшість яких зосереджені у 

Оріентальній та Афротропічній зоогеографічних областях [231]. Загалом, 

представники підродини є койнобіонтними ендопаразитами личинок жуків-

вусачів [177] (рис. 7.1). Для території Європи відмічено 37 видів аценітін, з них 

9 видів – в Україні [16, 231]. На сьогоднішній день для досліджуваного регіону 

відомо 9 видів, з них 1 рід та 3 види вказані вперше для території України. 

Також в результаті вивчення типового матеріалу з колекції Угорського музею 

природничої історії (м. Будапешт) нами встановлено синонімію видових назви 

Arotes annulicornis Kriechbaumer, 1894 та A. albicinctus (Gravenhorst, 1829) [214]. 

Підродина Campopleginae є однією з набільших за кількістю відомих 

видів серед іхневмонід, представлена в світовій фауні 2102 описаними видами 

із 66 родів. Причому для території Європи відмічено 800 видів, з них лише 123 

– в Україні [16, 231]. Загалом, представники підродини є койнобіонтними 

ектопаразитами преімагінальних стадій комах з різноманітних рядів, і лише два 

роди, Pyracmon та Rhimphoctona – жуків-вусачів [16, 231] (рис. 7.1). На 

території Українських Карпат виявлено представників останнього з двох родів, 

який до цього час був відомий в Україні лише по одному виду, Rhimphoctona 

xoridiformis (Holmgren, 1860) [100]. Загалом, дана група іхневмонід є однією з 

найменш вивчених, про що свідчать і наші дані: із 11 європейських видів ми 

виявили на території досліджуваного регіону 6, причому 5 – це види, вказані 

вперше для території України. Крім того, після опрацювання типовго матеріалу 

R. maiator Aubert, 1986 (з колекції Зоологічного музею Лозанни (м. Лозанна, 

Швейцарія) ми дійшли висновку, що цю видову назву варто вважати молодшим 

синонімом R. megacephalus (Gravenhorst, 1829). 

Підродина Cryptinae, як і попередня група, є однією з найбільших за 

обсягом та найменш вивчених серед іхневмонід. Вона налічує 4834 види із 398 

родів в світовій фауні, з них 1338 видів виявлено в Європі і лише 116 – в 

Україні [10, 231]. Ектопаразитами жуків-ксилофагів є представники кількох 

невеликих за обсягом родів: Echthrus, Demopheles, Helcostizus, Stenarella та 
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Xylophrurus (рис. 7.1). Ми виявили на території Українських Карпат по одному 

виду із перших чотирьох родів, причому рід Demopheles вперше вказано для 

території України. Рід Nematopodius представлений в Європі трьома видами, що 

паразитують на личинках жалоносних перетинчастокрилих родини Crabronidae, 

з них два види, як і сам рід, вперше виявлено на території досліджуваного 

регіону та України, в цілому. 

Підродина Pimplinae, яка є власне основним об’єктом даного 

дисертаційного дослідження, є однією з найбільших за обсягом серед 

іхневмонід. Вона налічує 1686 видів із 78 родів в світовій фауні, з них 

приблизно 250 видів виявлено в Європі, а 80 – в Україні [16, 231]. 

Ектопаразитами жуків-ксилофагів на території Європи є представники родів 

Atractogaster, Dolichomitus, Paraperithous, а роди Townesia, Ephialtes та 

Perithous паразитують на жалоносних перетинчастокрилих комахах, що 

утворюють гнізда у мертвій деревині (рис. 7.1). Ми виявили на території 

Українських Карпат представників усіх вищезазначених родів, з них 14 видів 

вперше вказано для території України, а один вид, Dolichomitus sirenkoi, 

описано як новий [3, 4, 5, 6, 7, 213, 218]. 

Підродина Poemeniinae – відносно невелика група іхневмонід, 

представлена 275 видами із 27 родів, більшість яких зосереджені у 

Оріентальній та Афротропічній зоогеографічних областях [231]. Для території 

Європи відмічено 13 видів, з них 6 – в Україні [16, 231]. На сьогоднішній день 

для досліджуваного регіону відомо 10 видів, з них 5 видів вказані вперше для 

території України [219]. Загалом, представники підродини є ідіобіонтними 

ектопаразитами жуків-вусачів (Neoxorides, Deuteroxorides) та жалоносних 

перетинчастокрилих (Poemenia), а, виявлений вперше на території України, рід 

Pseudorhyssa – клептопаразитами Rhyssinae [231] (рис. 7.1). 

Підродина Rhyssinae відносно невелика група іхневмонід, представлена 

243 видами із 8 родів, більшість яких зосереджені у Оріентальній та 

Неотропічній зоогеографічних областях [231]. Для території Європи відмічено 

9 видів, з них 6 видів – в Україні [16, 231]. На сьогоднішній день для 
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досліджуваного регіону відомо 7 видів, з них 1 вид вказано вперше для 

території України [215]. Загалом, представники підродини є ідіобіонтними 

ектопаразитами рогохвостів (Hymenoptera: Symphyta) [16, 231] (рис. 7.1). 

Підродина Xoridinae – відносно невелика група іхневмонід, 

представлена в світовій фауні 220 видами із 4 родів, 3 з яких виявлені на 

території Європи, а 1 рід нами вперше наведено для Оріентальної 

зоогеографічної області [221, 231]. Загалом для досліджуваного регіону відомо 

20 видів, з них 11 видів вказані нами вперше для території України [2, 216, 217, 

220]. Представники даної підродини є ідіобіонтними ектопаразитами личинок 

комах з родин Cerambycidae та Buprestidae [97, 98, 231] (рис. 7.1). 

 

Рис. 7.2. Розподіл хазяїв іхневмонід – паразитів комах-ксилобіонтів 

Українських Карпат за рядами. Примітка: вказано кількість видів-паразитів; 

«хазяїн невідомий» вказано у випадку екстраполяції біологічних особливостей 

інших представників певного роду їздців на вид, знайдений в Карпатському 

регіоні, але для якого немає безпосередніх біологічних даних. 

 

Загалом їздці-іхневмоніди, що паразитують на комахах-ксилобіонтах, 

характеризуються надзвичайною широтою трофічної спеціалізації, що включає 
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паразитування на представниках трьох рядів комах: Coleoptera, Hymenoptera та 

Lepidoptera (рис. 7.2). У зв’язку з цими особливостями серед досліджуваних 

їздців можна умовно виділити 3 групи (рис. 7.1): 

1. Ектопаразити комах-ксилофагів (понад 80% видів), до яких належать 

представники Acaenitinae, Cryptinae (роди Echthrus, Demopheles та Stenarella), 

Campopleginae (рід Rhymphoctona), Pimplinae (роди Atractogaster, Dolichomitus 

та Paraperithous), Poemeniinae (роди Neoxorides та Deuteroxorides), Rhyssinae та 

Xoridinae. Найбільше видів (47) паразитують на личинках жуків-вусачів 

(рис. 7.3). 

 

 

Рис. 7.3. Іхневмоніди – паразити комах-ксилофагів. Примітка: вказано 

кількість видів-паразитів; «хазяїн невідомий» вказано у випадку екстраполяції 

біологічних особливостей інших представників певного роду їздців на вид, 

знайдений в Карпатському регіоні, але для якого немає безпосередніх 

біологічних даних. 

 

2. Ектопаразити жалоносних перетинчастокрилих комах (15% видів), що 

будують гнізда у мертвій деревині. Сюди належать представники Cryptinae (рід 



142 

 

Nematopodius), Pimplinae (роди Perithous, Townesia та Ephialtes) та Poemeniinae 

(рід Poemenia). З них 7 видів (понад 60% ) є паразитами Crabronidae (рис. 7.4). 

3. Клептопаразити їздців підродини Rhyssinae (2% видів), до яких 

відносять рід Pseudorhyssa (Poemeniinae), представники якого використовують 

отвори, зроблені яйцекладами самок їздців-ріссін і відкладають яйця на хазяїна, 

уже зараженого останніми. 

 

 

Рис. 7.4. Іхневмніди – ектопаразити жалоносних Hymenoptera. Примітка: 

вказано кількість видів-паразитів; «хазяїн невідомий» вказано у випадку 

екстраполяції біологічних особливостей інших представників певного роду 

їздців на вид, знайдений в Карпатському регіоні, але для якого немає 

безпосередніх біологічних даних. 

 

Видовий склад іхневмонід-паразитів ксилобіонтів досліджено в усіх 5 

рослинних поясах Українських Карпат (рис. 7.5). Найбільше видове 

різноманітніття їздців виявлено в поясах дубових і хвойних лісів (відповідно 76 

видів із 23 родів і 42 видів із 20 родів), причому більшість видів є спільними 

для обох поясів і асоційовані в основному з комахами-ксилобіонтами, що 

розвиваються у хвойних деревах. Лише незначна частка видів, як, наприклад, 
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Xorides rufipes (Gravenhorst, 1829) та Pseudorhyssa alpestris (Holmgren, 1860), 

пов’язані з хазяями, що мешкають в стовбурах листяних дерев [219, 220]. Якщо 

порівнювати ці два пояси, то більше високе видове багатство поясу дубових 

лісів, на наш погляд, зумовлене, з одного боку, більшим різноманіттям 

деревних порід (як хвойних так і листяних), а з іншого – активним втручанням 

у його лісові екосистеми людини (неконтрольовані «санітарні» вирубки), що 

часто призводить до спалаху чисельності окремих видів комах-ксилофагів. Це, 

в свою чергу, веде до збільшення чисельності їх паразитів, особливо широко 

спеціалізованих ідіобіонтів, які характеризуються більшою адаптивністю [98]. 

Крім того, зростає не тільки кількість екземплярів одного виду у популяції 

ентомофагів, а й кількість самих видів. Це може бути пояснене тим, що, 

наприклад, регуляцію чисельності певного виду жука-вусача (Cerambycidae) 

здійснюють багато різних видів їздців-іхневмонід, що іноді навіть є 

представниками різних підродин. Преімагінальні стадії цих жуків у певні 

періоди свого розвитку розміщуються у деревині на різних глибинах від 

поверхні, тому є досяжними чи недосяжними для того чи іншого виду паразита, 

що пов’язане з довжиною та особливостями будови його яйцекладу. 

З цієї самої причини, на наш погляд, видове різноманіття їздців-

іхнемонід даного комплексу доволі низьке (32 видів із 19 родів) у поясі букових 

лісів, адже його екосистеми зазнають найменшого втручання з боку людини і є 

порівняно стабільними. Як зазначає Я. Хільчанський та колеги [98], саме такого 

роду лісові екосистеми доволі «бідні» на види їздців, однак характеризуються 

значною часткою саме вузькоспеціалізованих койнобіонтів, що є більш 

чутливими і, відповідно, можуть вважатися свого роду «маркерами». Це 

підтверджується і нашим дослідженням. Зокрема, підродина Acaenitinae, до 

якої належать койнобіонтні паразити жуків-вусачів найкраще представлена 

саме у поясі букових лісів, причому Arotes albicinctus та Coleocentrus 

exareolatus Kriechbaumer, 1894 зустрічаються лише тут. Цікавим є також те, що 

у даному поясі практично немає представників Rhyssinae, однак Megarhyssa 

perlata (Christ, 1791), занесена до Червоної книги України, виявлена в Карпатах 
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лише у одному із локалітетів, розташованому на території букових пралісів 

Закарпаття. 

 

 

Рис. 7.5. Кількісні дані висотно-поясного розподілу іхневмонід – паразитів 

комах-ксилобіонтів Українських Карпат. 1 – пояс дубових лісів; 2 – пояс 

букових лісів; 3 – пояс ялинових лісів; 4 – субальпійський та альпійський 

пояси. 

 

Видове різноманіття досліджуваних їздців-іхневмонід, що належать до 

даного комплексу, найнижче в субальпійському та альпійському поясах 

(18 видів із 9 родів), що, на наш погляд, зумовлено незначними об’ємами 

мертвої деревини, зазвичай представленої поодинокими ялинами чи ялицями та 

чагарниковою рослинністю. 

В результаті аналізу матеріалу, зібраного на території Українських 

Карпат та прилеглих територій у 2009–2016 роках виявлено чітку сезонну 

динаміку видових комплексів їздців-іхневмонід, що паразитують на комахах-

ксилобіонтах. Результати фенологічного дослідження наведено на рисунках 

7.6–7.7. Виявлено, що уловистість імаго різних видів змінюється у різні періоди 

весняно-осіннього сезону, причому простежуються чіткі закономірності, як у 

зміні кількості екземплярів, так і видів. 
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Зміна кількості екземплярів даних їздців характеризується одним 

максимумом чисельності особин – у першій декаді червня (рис. 7.6), а зміна 

кількості видів – у третій декаді травня (рис. 7.7). 

 

 

Рис. 7.6. Зміна кількості екземплярів їздців-іхневмонід, що паразитують на 

комахах-ксилобіонтах, зібраних з допомогою ентомологічного сачка, в 

Українських Карпатах протягом різних декад весняно-осіннього сезону у 

2009–2016 рр. 

 

 

Рис. 7.7. Зміна кількості видів їздців-іхневмонід, що паразитують на 

комахах ксилобіонтах, зібраних з допомогою ентомологічного сачка, в 

Українських Карпатах протягом різних декад весняно-осіннього сезону в 

2009–2016 рр. 
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Без сумніву, що сезонна динаміка лету імаго досліджуваних їздців, що 

трапляються під час збору матеріалу, пов’язана, насамперед, з особливостями 

біології кожного виду – більшість комах даного комплексу зимують на стадії 

личинки останнього віку, навесні заляльковуються, тому вилуплення імаго 

припадає на кінець травня – початок червня. Причому, для прикладу, у поясі 

хвойних лісів (на значних висотах) ті самі види, що трапляються на нижчих 

висотах (зокрема у поясі дубових лісів), тут трапляються на 2–3 тижні пізніше, 

що, на наш погляд, пов’язане із температурним режимом. 

 

7.2. Їздці-іхневмоніди – природоохоронні аспекти. 

Паразитичні перетинчастокрилі, в тому числі і їздці-іхневмоніди – 

найбільша група комах із паразитичним способом життя, яка, зважаючи на своє 

надзвичайно високе видове різноманіття, відіграє дуже важливу роль у 

наземних екосистемах. Вони є досить спеціалізованими організмами, які 

займають вищі трофічні рівні, і, як наслідок, є дуже вразливими, тому, без 

сумніву, значною мірою знаходяться під загрозою зникнення, як на локальному 

рівні, так і глобально. 

Незначне залучення цієї групи комах до природоохоронних програм 

може пояснюватися недостатністю досліджень з їх таксономії та біології. 

Причому чим вужча спеціалізація виду (олігофагія, монофагія), тим 

вразливіший вид [178]. Базуючись на цьому, було проведено ряд досліджень з 

метою продемонструвати потенціал видів паразитичних перетинчастокрилих, 

що рідко зустрічаються («рідкісних видів»), в тому числі іхневмоноїдних їздців, 

як індикаторів біорізноманіття. Однак, дані щодо особливостей біології 

більшості видів, навіть у відносно добре фауністично досліджених регіонах 

світу, наразі є доволі обмеженими. Таким чином, важко однозначно говорити 

про практичність використання їздців, особливо нечисельних видів, як 

індикаторів [154]. 

І. Сааксьярві та колеги [157] спробували на прикладі пімплін 

продемонструвати, що видове багатство їздців-іхневмонід в лісах Неотропічної 
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зоогеографічної області пов’язане з певним типом рослинних угруповань. 

Однак дослідження показали певну залежність лише для ідіобіонтних 

ектопаразитів комах, преімагінальні стадії розвитку яких ведуть прихований 

спосіб життя, і яку, на жаль, не можна назвати показовою через широку 

спеціалізацію (і відповідно адаптивність) обраних об’єктів дослідження. Куди 

сильнішою, теоретично, дана залежність могла б бути у випадку більш 

вузькоспеціалізованих койнобіонтних паразитів відкритоживучих хазяїв, однак 

такої роботи поки ще ніхто не проводив [154]. 

Загалом, найбільша увага приділяється оцінці економічного значення 

їздців, зокрема іхневмонід, в основному для підтримання рівноваги штучних 

систем, зокрема агроценозів, оскільки ці паразити широко використовуються у 

біологічній боротьбі із шкідниками [178]. При цьому їх роль у природних 

екосистемах, зокрема лісових, практично повністю залишається поза увагою. 

Натомість кількість ентомологічних природоохоронних концепцій, що 

стосуються жуків-ксилофагів, особливо у Європі, невпинно зростає [126, 182], 

оскільки ця група комах особливо потерпає від програм лісокористування, що 

передбачають істотні санітарні вирубки мертвої деревини. А оскільки жуки-

ксилофаги є хазяями для багатьох іхневмоноїдних паразитів, то на основі 

концепцій охорони жуків-хазяїв можна будувати і принципи охорони паразитів. 

Я. Хільчанський з колегами [98] спробували продемонструвати залежність 

видового різноманіття паразитів комах-ксилофагів від типу і стану хвойного 

лісу. Результати виявились неоднозначними: жоден із типів лісу не забезпечує 

всієї повноти різноманіття іхневмоноїдів, більш спеціалізовані койнобіонти 

траплялись лише у старих, багатовікових лісах, де людське втручання 

практично відсутнє, в той час, як значна частка більш широкоспеціалізованих 

ідіобіонтних видів була чисельною саме на антропогенно змінених ділянках. 

Схожі результати були отримані нами в результаті дослідження, 

проведеного в Українських Карпатах у 2014–2016 роках за сприяння 

природоохоронного фонду Раффорда. Ми виявили, що видове різноманіття 

їздців-іхневмонід, що паразитують на личинках комах-ксилофагів (Pimplinae, 



148 

 

зокрема Dolichomitus, Rhyssinae та Xoridinae), доволі високе саме у лісових 

екосистемах передгірного поясу дубових лісів, де активно ведеться 

господарська діяльність людини, в той час, як схожі за видовим складом рослин 

локалітети у гірській частині на території заповідників, істотно бідніші (див. 

розділ 6.3). В той самий час, саме у букових пралісах Закарпаття, «старих» і 

доволі стабільних екосистемах, чисельність койнобіонтів доволі висока, 

причому низка видів Acaenitinae, зокрема види Arotes albicinctus та Coleocentrus 

exareolatus, виявлені лише тут. 

Одним з критеріїв внесення виду до Червоної книги є можливість його 

ідентифікації не тільки фахівцями-систематиками, а і працівниками 

природоохоронних закладів. Два види роду Megarhyssa, M. perlata та M. superba 

(Schrank, 1781), та Dolichomitus cephalotes, яких можна знайти на сторінках 

Червоної книги України, теж задовольняють цьому принципу, оскільки перші 

два мають характерне жовте забарвлення, а D. cephalotes – довгий яйцеклад, 

який в рази перевищує довжину тіла цієї комахи [9, 21, 22]. Проте наші 

дослідження в Українських Карпатах показали, що останній вид – один з 

найчисельніших представників роду, і, не виключено, що є досить звичним 

видом не тільки в Західній Україні, а й по всій території України, де 

зосереджені лісові масиви, в яких трапляється мертва деревина хвойних порід. 

Натомість, Megarhyssa perlata та M. superba є доволі звичними видами для 

лісостепової частини України, де вони трапляються на мертвих стовбурах 

листяних порід (за даними колекцій Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена 

НАНУ). Проаналізувавши результати нашого 7-річного польового дослідження, 

можна висловити припущення про доцільність подальшого внесення під 

охорону інших двох видів їздців-іхневмонід: Rhyssa kriechbaumeri Ozols, 1973 

(Rhyssinae) та Coleocentrus heteropus Thomson, 1894 (Acaenitinae), що належать 

до комплексу паразитів комах-ксилофагів. Перший вид достовірно відомий 

лише за кількома екземплярами із Магаданської області Російської Федерації та 

з Німеччини. Дані про його хазяїно-паразитні зв’язки наразі відсутні, проте ми 

спостерігали, як самки цього виду, виявлені у Карпатах, робили отвір 
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яйцекладом у стовбурах хвойних дерев. Дані щодо особливостей біології 

іншого запропонованого виду, Coleocentrus heteropus, відомого лише за 

окремими знахідками з території Фінляндії, Швеції, Угорщини та Румунії, і 

виявленого нами та території Прикарпаття, поки теж відсутні. Не виключено, 

що вид є вузьким олігофагом або і монофагом (до того ж койнобіонтним), що 

асоційований із певним видом жуків-вусачів, личинки яких розвиваються у 

стовбурах хвойних. 

Отже, підсумовуючи сказане вище, можна стверджувати, що ми робимо 

лише перші кроки у розумінні підходів до охорони паразитичних 

перетинчастокрилих комах, а вибір «претендентів» досить сильно обмежений 

мізерними знаннями як з систематики, так і з біології (і відповідно «ролі») 

більшості груп. Тому увагу, на наш погляд, слід сконцентрувати в першу чергу 

не на самих їздцях, а на їх хазяях, особливо видах, вже внесених під охорону: 

намагатись отримати якомога більше даних, а дуже часто хоча б якісь, про їх 

паразитів. Для прикладу, як показали дослідження Я. Хільчаснького та колег 

[98], дуже часто їздці – паразити жуків-ксилофагів є значно чутливішими до 

зміни чи руйнування екосистеми, ніж їх хазяї, тому питання щодо індикаторних 

властивостей їздців (зокрема іхневмоноїдів) постає ще більш гостро. Саме 

приклад паразитичних перетинчастокрилих наочно демонструє, що охороняти 

потрібно не окремо вид комахи-фітофага чи його паразита, а увесь відповідний 

біотоп, і це дозволить аргументованіше підійти до питання створення 

ентомологічних заказників, які, сподіваємось, можуть хоча б частково 

допомогти у вирішенні проблеми збереження довкілля. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є першою роботою з фауни та таксономії їздців-іхневмонід 

підродини Pimplinae Українських Карпат. У дисертації подано фауністичну 

характеристику їздців-пімплін Карпатського регіону України, проведено 

огляди деяких близьких груп іхневмонід, зокрема тих, що входять до 

комплексу паразитів комах-ксилобіонтів, виявлено нові дані щодо 

морфології, екологічних особливостей та зонального поширення цієї групи 

перетинчастокрилих комах. Дисертаційне дослідження ґрунтується на 

особистих зборах та порівняльних матеріалах з провідних європейських 

колекцій (Австрії, Німеччини, Швейцарії, Швеції, Польщі, Румунії, 

Угорщини), опрацьованих автором переважно протягом перебування у 

відповідних музеях та інституціях. 

1. На території Українських Карпат вперше виявлено 109 видів їздців-пімплін, 

об’єднаних в 29 родів, з них 1 рід та 38 видів вказані вперше для України, а 

1 вид, Dolichomitus sirenkoi Varga, 2012, описаний як новий. Крім того, 

запропоновано синонімію 5 видових назв. 

2. Детальний порівняльно-морфологічний аналіз імаго пімплін вперше 

продемонстрував діагностичне значення окремих ознак, дозволив встановити 

межі їхньої мінливості та запропонувати їх для використання в систематиці 

групи. На основі використання цих ознак було виявлено та описано 6 нових 

видів їздців-іхневмонід як з території Українських Карпат, так і з деяких 

інших регіонів світу. 

3. Аналіз трофічних зв’язків пімплін Українських Карпат продемонстрував, що 

понад 50% видів є паразитами Lepidoptera, 28% – Coleoptera, 22% – 

Hymenoptera, 9% – Diptera, а понад 24% – паразитують на павуках та їхніх 

яйцевих коконах. Виявлено нових хазяїв для Dolichomitus agnoscendus, 

D. quercicolus та Clistopyga canadensis. 

4. Аналіз висотно-поясного поширення їздців-пімплін в Українських Карпатах 

продемонстрував, що: 
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– найбільшу кількість видів (90) виявлено у передгірному дубовому поясі, а 

найменшу (1) – у альпійському. Максимально спорідненими є передігірний 

дубовий та пояс букових лісів (індекс Жаккара становить 49%). 

– структура домінування в угрупованнях досліджуваних їздців відрізняється 

в залежності від висотного поясу; дубовий пояс характеризується 

відсутністю еудомінантів, а 5 видів домінантів складають 32% усіх 

екземплярів. У інших висотних поясах частка еудомінантів становить від 

10% (пояс хвойних лісів) до 28% (пояс букових лісів), причому до них 

належать в основному широкі поліфаги із триби Pimplini. 

5. Дослідження поширення їздців підродини Pimplinae за рослинними 

угрупованнями продемонструвало, що найвище видове різноманіття 

виявлено у рослинній асоціації Caprineto (betulae)–Quercetum (roboris) 

aegopodiosum (podagrariae) (урочище «Мочари») – 75 видів, а найменше 

(17 видів) – у Piceeta (abietis)–Alnetum (incanae) filipendulosum (ulmariae) 

(«урочище Ельми»). В результаті нашого дослідження виявлено, що в 

урочищі «Мочари» зафіксоване сумарно найвище локальне різноманіття 

представників Pimplinae, Poemeniinae та Rhyssiane (Pimplinae s.l.) у світі – 

92 види. 

6. Аналіз льотної активності імаго їздців-пімплін показав, що на території 

Українських Карпат простежується чітка сезонна динаміка їх уловистості, а 

саме: зміна кількості екземплярів їздців проходить з максимумом чисельності 

у кінці квітня – на початку травня, а зміна кількості видів відбувається із 

двома максимумами чисельності – протягом другої декади червня і другої 

декади липня. 

7. Детально проаналізовано комплекс їздців-іхневмонід, що паразитують на 

комахах-ксилобіонтах в Українських Карпатах, в результаті чого 

продемонстровано, що він в цілому представлений 85 видами з 26 родів, 

40 видів з яких вперше виявлені на території України, а їздці-пімпліни 

представлені в ньому 28 видами. Встановлено, що в комплексі паразитів 

комах-ксилобіонтів Карпатського регіону України іхневмоніди-аценітіни 
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представлені 8 видами з 3 родів, іхневмоніди-кампоплегіни – 6 видами з роду 

Rhimphoctona, іхневмоніди-кріптіни – 6 видами з 5 родів, іхневмоніди-

поеменііни – 10 видами з 4 родів, іхнемоніди-ріссіни – 7 видами з 3 родів, 

іхневмоніди-ксорідіни – 20 видами з 3 родів. 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця для визначення родів та видів їздців підродини Pimplinae 

Українських Карпат. Примітка: в таблицю включені також види, виявлені в 

інших частинах Карпатського регіону (*). 

 

Таблиця для визначення родів Pimplinae 

1. Жилка 3rm переднього крила відсутня.  ............................................................  2 

– Жилка 3rm переднього крила наявна, хоча іноді слабко пігментована.  ......... 15 

2. Очі опушені (рис. 4.2, 1).  ...................................................................  Schizopyga 

– Очі неопушені (рис. 4.2, 2). .................................................................................  3 

3. Мезоскутум по боках з вертикальними кілями біля основи нотауль.  

  ................................................................................................................  Acrodactyla 

– Мезоскутум по боках без вертикальних кілів. ...................................................  4 

4. 5-й тарсомер задньої лапки розширений. Яйцеклад звужується від середини 

до вершини (рис. 4.14, 5). Нижня стулка яйцекладу з медіальним розширенням. 

  .................................................................................................................................  5 

– 5-й терсомер задньої лапки не розширений. Яйцеклад прямий, звужений лише 

на вершині (рис. 4.14, 2, 4, 6, 8). Якщо нижня стулка з медіальним 

розширенням, то яйцеклад сильно загнутий вгору на вершині.  ........................  10 

5. Нотаулі відсутні.  .................................................................................  Piogaster* 

– Нотаулі наявні (рис. 4.7, 2, 3).  ............................................................................  6 

6. Жилка Cu у задньому крилі наявна. Якщо відсутня, то потиличний кіль 

наявний.  ..................................................................................................................  7 

- Жилка Cu у задньому крилі відсутня.  .................................................................  9 

7. 2–4-й тергіти метасоми з центральною ромбовидною опуклою ділянкою, 

відмежованою чіткими рівчачками (рис. 4.13, 3).  ....................................  Zatypota 

– 2–4-й тергіти метасоми з парою центральних латеромедіальних округлих 

опуклостей (як на рис. 4.13, 1).  ..............................................................................  8 
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8. Довжина яйцекладу становить щонайменше 0,8 довжини задньої гомілки. 

  ...............................................................................................................  Polysphincta 

– Довжина яйцекладу становить щонайбільше 0,5 довжини задньої гомілки. 

  ..................................................................................................................  Oxyrrhexis 

9. Потиличний кіль посередині відсутній.  ............................................  Sinarachna 

– Потиличний кіль посередині наявний.  ...............................................  Megaetaira 

10. Самки.  .............................................................................................................  11 

– Самці.  .................................................................................................................  13 

11. Яйцеклад загнутий вгору (рис. 4.14, 3).  ...........................................  Clistopyga 

– Яйцеклад прямий.  ..............................................................................................  12 

12. Проксимальний зубець нижньої стулки яйцекладу збільшений, виступає за 

рівень верхньої стулки (рис. 4.14, 1). Проподеум з латероапікальними 

випинами.  ..................................................................................................  Zaglyptus 

– Проксимальний зубець нижньої стулки яйцекладу не збільшений, не виступає 

за рівень верхньої стулки. Проподеум без латероапікальних випинів. 

  .................................................................................................................  Tromatobia 

13. Щоки з глибокою виїмкою (рис. 4.3, 2).  ..........................................  Clistopyga 

– Щоки без глибокої виїмки.  ...............................................................................  14 

14. Флагеломери 6–7 чи 8–10 з тилоїдами.  ..............................................  Zaglyptus 

– Флагеломери без тилоїдів.  ..................................................................  Tromatobia 

15. Мезоплевральний шов не вигнутий в бік мезоплевральної виїмки.  ...........  16 

– Мезоплевральний шов вигнутий в бік мезоплевральної виїмки.  ...................  18 

16. Вершина яйцекладу загнута донизу. Лице щонайменше по краях жовте. 

  ....................................................................................................................  Apechthis 

– Вершина яйцекладу пряма. Лице чорне.  ..........................................................  17 

17. 1-й тарсомер задньої лапки зі світлою основою.  ................................  Itoplectis 

– 1-й тарсомер задньої лапки такого ж кольору, як і решта лапки. ............  Pimpla 

18. 2–4-й тергіти метасоми гладенькі, без скульптури. Кігтики лапок збільшені і 

несуть видовжену, сплощену щетинку.  ....................................................  Theronia 
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– 2–4-й тергіти метасоми скульптуровані. Кігтики лапок не збільшені і не 

несуть видовженої, сплощеної щетинки.  ............................................................  19 

19. Самки.  .............................................................................................................  20 

– Самці.  .................................................................................................................  40 

20. Кігтики передніх лапок без широкої базальної лопаті.  ................................  21 

– Кігтики передніх лапок з широкою базальною лопаттю (рис. 4.11, 2).  .........  24 

21. Тергіти метасоми гранульовані. Проподеум з чітко вираженою ареолою 

(рис. 4.9, 3).  ...........................................................................................................  22 

– Тергіти метасоми пунктировані. Проподеум без чітко вираженої ареоли.  ...  23 

22. Краї лиця жовті. Вершина яйцекладу хвилеподібно вигнута.  ....  Atractogaster 

– Краї лиця чорні. Вершина яйцекладу пряма.  ....................................  Delomerista 

23. Краї лиця чорні. Проподеум з дорзальними поздовжніми кілями.  ...  Exeristes 

– Краї лиця жовті. Проподеум з апікальним поперечним кілем (рис. 9.5). 

  ....................................................................................................................  Perithous 

24. Потиличний кіль посередині прямий і чіткий.  .............................................  25 

– Потиличний кіль посередині вигнутий донизу, іноді нечіткий.  .....................  26 

25. Очі опушені (рис. 4.2, 1).  .................................................................  Schizopyga 

– Очі неопушені ......................................................................................  Tromatobia 

26. Відношення довжини яйцекладу до довжини задньої гомілки менше 3,0.  .  27 

– Відношення довжини яйцекладу до довжини задньої гомілки більше 3,0.  ...  32 

27. Нижня стулка яйцекладу на вершині розширена і частково перекриває 

верхню (рис. 4.14, 6). ...........................................................................  Fredegunda* 

– Нижня стулка яйцекладу на вершині не розширена і не перекриває верхню 

(наприклад, рис. 4.14, 4). ......................................................................................  28 

28. Зубці нижньої стулки яйцекладу, крім першого проксимального, 

вертикальні.  ........................................................................................  Endromopoda 

– Щонайменше 2 проксимальні зубці нижньої стулки яйцекладу інклівальні.   29 

29. 2-й тергіт метасоми без поперечних базолатеральних рівчачків. Довжина 2-

го тарсомера задньої лапки перевищує довжину 5-го не більше, ніж в 1,4 рази. 

  .....................................................................................................................  Scambus 
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– 2-й тергіт метасоми з поперечними базолатеральними рівчачками або 

довжина 2-го тарсомера задньої лапки перевищує довжину 5-го більш, ніж в 1,5 

рази.  .......................................................................................................................  30 

30. Довжина 2-го тарсомера задньої лапки перевищує довжину 5-го не більше, 

ніж в 1,4 рази.  .........................................................................................  Acropimpla 

– Довжина 2-го терсомера задньої лапки перевищує довжину 5-го більш, ніж в 

1,5 рази.  .................................................................................................................  31 

31. Тільки 1-й тарсомер задньої лапки проксимально жовтий (рис. А.3, 4). 

  ..............................................................................................................  Gregopimpla 

– Всі тарсомери задньої лапки проксимально жовті (рис. А.3, 4).  ...........  Iseropus 

32. Жилка cu-a коротша за 1/Cu (наприклад, Рис. 4.10).  ..........................  Scambus 

– Жилка cu-a щонайменше такої самої довжини, як 1/Cu.  ................................  33 

33. 2-й тергіт метасоми перевищує довжину 1-го в 1,5 рази.  ............................  34 

– 2-й тергіт метасоми практично однакової довжини з 1-м. ..............................  39 

34. Нижній зубець мандибул значно довший за верхній. Ширина кліпеуса 

перевищує довжину в 1,7 рази (рис. 4.2, 2).  ............................................  Ephialtes 

– Зубці мандибул практично однакової довжини. Ширина кліпеуса перевищує 

довжину не більше, ніж в 1,5 рази.  .....................................................................  35 

35. Субметаплевральний кіль біля основи середніх тазиків відсутній (рис. А.3, 

2)  ............................................................................................................................  36 

– Субметаплевральний кіль біля основи середніх тазиків наявний (рис. А.3, 1). 

  ...............................................................................................................................  37 

36. Тіло чорне.  ...........................................................................................  Townesia 

– Тіло частково червоне.  .........................................................................  Liotryphon 

37. Дорзальні поздовжні кілі проподеума відсутні.  ...........................................  38 

– Дорзальні поздовжні кілі проподеума наявні, щонайменше у вигляді коротких 

базальних горбків (як на рис. 4.9, 1).  ........................................................  Exeristes 

38. Проподеум густо і грубо пунктирований.  ..................................  Flavopimpla* 

– Проподеум гладенький, з негустою пунктировкою.  ..........................  Liotryphon 

39. Мандибули базально гладенькі.  ...................................................  Dolichomitus 
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– Мандибули базально зморшкуваті.  ................................................  Paraperithous 

40. 1-й тергіт метасоми значно вужчий базально, ніж апікально (рис. А.4, 3). 

  ..............................................................................................................  Fredegunda* 

– 1-й тергіт метасоми рівномірно розширений від основи до вершини.  ..........  41 

41. Лице щонайменше частково жовте.  ..............................................................  42 

– Лице чорне.  ........................................................................................................  47 

42. Потиличний кіль посередині прямий і чіткий.  .............................................  43 

– Потиличний кіль посередині вигнутий донизу, іноді нечіткий.  .....................  46 

43. Тергіти метасоми гранульовані. Проподеум з ареолою (рис. 4.9, 3). 

  ................................................................................................................  Delomerista 

– Тергіти метасоми пунктировані щонайменше починаючи з 2-го. Проподеум 

без ареоли.  ............................................................................................................  44 

44. Очі опушені (рис. 4.2, 1).  .................................................................  Schizopyga 

– Очі неопушені. ...................................................................................................  45 

45. Апікальний поперечний кіль проподеума наявний (рис. 4.9, 5) або 

проподеум гранульований.  .......................................................................  Perithous 

– Апікальний поперечний кіль проподеума відсутній і проподеум 

негранульований.  ...................................................................................  Tromatobia 

46. Лице повністю жовте. Жилка cu-a довша за 1/Cu.  ..............................  Iseropus 

– Лице частково жовте. Жилка cu-a коротша за 1/Cu (рис. 4.10).  .......  Acropimpla 

47. Потиличний кіль посередині прямий і чіткий.  ...............................  Tromatobia 

– Потиличний кіль посередині вигнутий донизу, іноді нечіткий.  .....................  48 

48. Переднє крило з довгими закрученими щетинками вздовж верхнього краю. 

  ...............................................................................................................................  49 

– Переднє крило без довгих закручених щетинок вздовж верхнього краю.  .....  50 

49. Кліпеус жовтий. Нижній зубець мандибул значно довший за верхній (рис. 

4.2, 2).  .........................................................................................................  Ephialtes 

– Кліпеус червонуватий. Зубці мандибул практично однакової довжини. 

  ....................................................................................................................  Townesia 

50. Кліпеус жовтий.  ................................................................................  Acropimpla 
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– Кліпеус чорний.  ................................................................................................  51 

51. Проподеум з дорзальними поздовжніми кілями.  .........................................  52 

– Проподеум без дорзальних поздовжніх кілів.  .................................................  57 

52. Жилка cu-a коротша за 1/Cu.  .........................................................................  53 

– Жилка cu-a щонайменше такої самої довжини, як 1/Cu.  ................................  54 

53. Кліпеус з апікальним горбком (рис. А.2, 2).  .......................................  Exeristes 

– Кліпеус без апікального горбка.  .............................................................  Scambus 

54. 2-й тергіт метасоми без поздовжніх базолатеральних рівчачків.  ................  55 

– 2-й тергіт метасоми з поздовжніми базолатеральними рівчачками.  ..............  56 

55. Задня лапка темна, лише основа першого тарсомера світла. Задні тазики 

червоні.  ................................................................................................  Gregopimpla 

– Задня лапка світла; якщо темна, то задні тазики чорні.  ........................  Exeristes 

56. Мандибули базально гладенькі.  ...................................................  Dolichomitus 

– Мандибули базально зморшкуваті.  ................................................  Paraperithous 

57. Проподем густо і грубо пунктирований.  ....................................  Flavopimpla* 

– Проподем гладенький, з негустою пунктировкою.  .........................................  58 

58. 2-й тергіт метасоми з поздовжніми базолатеральними рівчачками 

  ..............................................................................................................  Dolichomitus 

– 2-й тергіт метасоми без поздовжніх базолатеральних рівчачків.  ......  Liotryphon 

 

Таблиця для визначення видів роду Acrodactyla 

1. Метаплеври гладенькі. Проподеум без дорзальних поздовжніх кілів. 

  ..................................................................................................  A. degener (Haliday) 

– Метаплеври зморшкуваті. Проподеум з дорзальними поздовжніми кілями.  ..  2 

2. Апікальне поле проподеума витягнуте вгору (рис. 4.9, 4). 

  ..................................................................................  A. quadrisculpta (Gravenhorst) 

– Апікальне поле проподеума не витягнуте вгору.  ...............  A. carinator (Aubert) 

 

Таблиця для визначення видів роду Acropimpla 

1. Лице повністю чорне. ....................................................  A. pictipes (Gravenhorst) 
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– Лице вгорі з двома жовтими плямами.  .......................  A. dydyma (Gravenhorst)* 

 

Таблиця для визначення видів роду Apechthis 

1. Самки.  .................................................................................................................  2 

– Самці.  ...................................................................................................................  4 

2. Кігтик задньої лапки без суббазального зубця.  .....  A. quadridentata (Thomson) 

– Кігтик задньої лапки з суббазальним зубцем.  ...................................................  3 

3. Опушення лиця коричневе. Задня гомілка червона.  .  A. compunctor (Linnaeus) 

– Опушення лиця світле. Задня гомілка червона, з жовтуватим кільцем 

посередині. ...................................................................................  A. rufata (Gmelin) 

4. Опушення лиця коричневе. Задня гомілка червона. Лице частково чорне. 

  ..........................................................................................  A. compunctor (Linnaeus) 

– Опушення лиця світле. Задня гомілка червона, з жовтуватим кільцем 

посередині (іноді нечітким). Лице жовте. .............................................................  5 

5. 6-й тергіт метасоми апікально густо пунктирований (відстань між точками 

рівна діаметру точок). Мезоскутум з двома поздовжніми жовтими смугами. 

  ......................................................................................................  A. rufata (Gmelin) 

– 6-й тергіт метасоми апікально слабко пунктирований (відстань між точками 

вдвічі більша від діаметру точок). Мезоскутум зазвичай чорний. 

  ......................................................................................  A. quadridentata (Thomson) 

 

Таблиця для визначення видів роду Atractogaster 

1. (1.) Лице по краях і щоки жовті.  ...........................  A. semisculptus Kriechbaumer 

 

Таблиця для визначення видів роду Clistopyga 

1. Метаплеври гладенькі (рис. 4.8, 3).  ...........................  C. canadensis Provancher* 

– Метаплеври скульптуровані.  ..............................................................................  2 

2. Метаплеври гранульовані (рис. 4.8, 2).  .....................................  C. sziladyi Kiss* 

– Метаплеври пунктировані.  .................................................................................  3 

3. Метаплеври пунктировані тільки по всій поверхні.  .........  C. rufator Holmgren* 
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– Метаплеври пунктировані тільки у апікальній частині.  .  C. incitator (Fabricius) 

 

Таблиця для визначення видів роду Delomerista 

1. Самки.  .................................................................................................................  2 

– Самці.  ...................................................................................................................  5 

2. Вершина верхньої стулки яйцекладу заокруглена (рис. А.1, 3). Довжина 

яйцекладу перевищує довжину задньої гомілки в 1,5 рази.   D. japonica Cushman 

 

 

Рис. А.1. Їздці роду Delomerista (оригінал). 1 – D. pfankuchi Brauns, 1905, 

самець: 2-й тергіт метасоми, вигляд згори; 2 – D. novita (Cresson, 1870), самка: 

2-й тергіт метасоми, вигляд згори; 3 – D. japonica Cushman, 1937, самка: 

вершина яйцекладу, вигляд збоку; 4 – D. borealis Walkley, 1960, самка: вершина 

яйцекладу, вигляд збоку. 
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– Вершина верхньої стулки яйцекладу загострена (рис. А.1, 4).  .........................  3 

3. 2-й тергіт метасоми зі слідами пунктировки (рис. А.1, 1).  D. pfankuchi Brauns 

– 2-й тергіт метасоми без слідів пунктировки (рис. А.1, 2).  ................................  4 

4. Верхній кут пронотума жовтий. Довжина яйцекладу перевищує довжину 

задньої гомілки в 1,5–1,6 разів.  ................................................. D. novita (Cresson) 

– Верхній кут пронотума чорний. Довжина яйцекладу перевищує довжину 

задньої гомілки в 1,7 разів.  ......................................................  D. borealis Walkley 

5. Ареола мала, майже трикутної форми.  .............................  D. japonica Cushman 

– Ареола видовжена.  ..............................................................................................  6 

6. Тегули чорні.  ........................................................................  D. borealis Walkley 

– Тегули жовті.  .......................................................................................................  7 

7. 2-й тергіт метасоми зі слідами пунктировки (рис. А.1, 1).   D. pfankuchi Brauns 

– 2-й тергіт метасоми без слідів пунктировки (рис. А.1, 2).  .... D. novita (Cresson) 

 

Таблиця для визначення видів роду Dolichomitus 

1. Самки.  .................................................................................................................  2 

– Самці.  .................................................................................................................  20 

2. Розширена субапікальна частина нижньої стулки яйцекладу з одним зубцем. 

  .................................................................................................................................  3 

– Розширена субапікальна частина нижньої стулки яйцекладу з двома і більше 

зубцями.  ..................................................................................................................  6 

3. Джгутик вусика з 21–29-ма флагеломерами. Тергіти метасоми пунктировані. 

  .................................................................................................................................  4 

– Джгутик вусика щонайменше з 30-ма флагеломерами. Тергіти метасоми 

пунктировані або поперечно-посмуговані  ............................................................  5 

4. Джгутик вусика з 21–26-ма флагеломерами. Дорзальні поздовжні кілі 

проподеума відсутні. Задні тазики червоні.  ......................  D. curticornis (Perkins) 

– Джгутик вусика з 28–29-ма флагеломерами. Дорзальні поздовжні кілі 

проподеума наявні. Задні тазики чорні.  ......................................  D. sirenkoi Varga 
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5. Тергіти метасоми поперечно-посмуговані. Дорзальні поздовжні кілі 

проподеума наявні. .....................................................  D. imperator (Kriechbaumer) 

– Тергіти метасоми пунктировані. Дорзальні поздовжні кілі проподеума 

відсутні.  .........................................................................................  D. pterelas (Say) 

6. Довжина яйцекладу перевищує довжину переднього крила більше, ніж в 2,5 

рази.  .........................................................................................................................  7 

– Довжина яйцекладу перевищує довжину переднього крила не більше, ніж в 

2,5 рази.  ...................................................................................................................  8 

7. Довжина яйцекладу більше, ніж в 4 рази перевищує довжину тіла. Голова з 

сильно розширеними скронями (вигляд згори).  ............  D. cephalotes (Holmgren) 

– Довжина яйцекладу перевищує довжину тіла не більше, ніж в 2 рази. Голова 

зі слабко розширеними скронями або скроні майже паралельні (вигляд згори). 

  ................................................................................................  D. aciculatus (Hellén) 

8. Нижній зубець мандибул довший за верхній і проксимальні зубці розширеної 

субапікальної частини нижньої стулки яйцекладу реклівальні.  ..........................  9 

– Зубці мандибул однакової довжини або проксимальні зубці розширеної 

субапікальної частини нижньої стулки яйцекладу вертикальні чи інклівальні.  13 

9. Верхній кут пронотума з жовтою лінією (іноді досить слабкою). 

  ..........................................................................................  D. kriechbaumeri (Schulz) 

– Верхній кут пронотума щонайбільше з жовтою плямою.  ..............................  10 

10. Розширена субапікальна частина нижньої стулки яйцекладу з 3-ма 

проксимальними зубцямии. Дорзальні поздовжні кілі проподеума відсутні.  ..  11 

– Розширена субапікальна частина нижньої стулки яйцекладу з 4-ма 

проксимальними зубцями. Дорзальні поздовжні кілі проподеума наявні.  .......  12 

11. 1-й сегмент метасоми апікально густо пунктирований, гладенький. 

  ...........................................................................................  D. agnoscendus (Roman) 

– 1-й сегмент метасоми апікально негусто пунктирований, гранульований. 

  ..................................................................  D. dobrogensis Constantineanu & Pisică* 

12. Вертлюги червоні.  .......................................................  D. quercicolus Zwakhals 

– Вертлюги жовті.  ...........................................................................  D. dux (Tschek) 
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13. Субапікальна частина нижньої стулки яйцекладу з 4-ма реклівальними 

проксимальними зубцями, не розширена і не відокремлена від верхівки нижньої 

стулки. 2-й тергіт метасоми квадратний.  .........................  D. terebrans (Ratzeburg) 

– Субапікальна частина нижньої стулки яйцекладу розширена і чітко 

відокремлена від верхівки нижньої стулки.  .......................................................  14 

14. Розширена субапікальна частина нижньої стулки яйцекладу щонайменше з 

5-ма проксимальними зубцями.  ..........................................................................  15 

– Розширена субапікальна частина нижньої стулки яйцекладу з 3–4-ма 

проксимальними зубцями.  ...................................................................................  18 

15. Птеростигма темна і препектальний кіль досягає переднього краю 

мезоплеври.  ...........................................................................................................  16 

– Птеростигма світла і препектальний кіль не досягає переднього краю 

мезоплеври.  ...........................................................................................................  17 

16. Мезоплеври з довгим густим опушенням. Розширена субапікальна частина 

нижньої стулки яйцекладу з 5-ма проксимальними зубцями  .  D. sericeus (Hartig) 

– Мезоплеври з коротким негустим опушенням. Розширена субапікальна 

частина нижньої стулки яйцекладу з 6–7-ма проксимальними зубцями. 

  .........................................................................................  D. tuberculatus (Geoffroy) 

17. Розширена субапікальна частина нижньої стулки яйцекладу з 7-ма 

інклівальними проксимальними зубцями.  ......................  D. populneus (Ratzeburg) 

– Розширена субапікальна частина нижньої стулки яйцекладу з 5-ма 

вертикальними проксимальними зубцями. ....................... D. messor (Gravenhorst) 

18. Дорзальні поздовжні кілі проподеума сильно розходяться апікально 

(відстань між їх апікальними кінцями перевищує відстань між базальними 

втричі).  ..............................................................................  D. diversicostae (Perkins) 

– Дорзальні поздовжні кілі проподеума менш сильно розходяться апікально 

(відстань між їх апікальними кінцями щонайбільше вдвічі перевищує відстань 

між базальними).  ..................................................................................................  19 

19. Птеростигма жовта.  .............................................  D. mesocentrus (Gravenhorst) 

– Птеростигма темна.  ......................................................................  D. dux (Tschek) 
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20. Центральні флагеломери сильно розширені.  .....................  D. sericeus (Hartig) 

– Центральні флагеломери не модифіковані.  .....................................................  21 

21. Середні тазики з медіальним випином.  .........................................................  22 

– Середні тазики без медіального випину.  .........................................................  23 

22. Середні тазики червоні, з довгим і гострим випином. 

  ....................................................................................  D. mesocentrus (Gravenhorst) 

– Середні тазики з жовтими плямами, з коротким і заокругленим випином. 

  ...............................................................................................  D. excavatus Zwakhals 

23. Джгутик вусика з 21–27-ма флагеломерами.  ...............  D. curticornis (Perkins) 

– Джгутик вусика з більшою кількістю флагеломерів.  ......................................  24 

24. Нижній зубець мандибул довший за верхній.  ..............................................  25 

– Зубці мандибул однакової довжини.  ................................................................  30 

25. Верхній кут пронотума з жовтою лінією.  ................  D. kriechbaumeri (Schulz) 

– Верхній кут пронотума щонайбільше з жовтою плямою.  ..............................  26 

26. Парамери сильно вирізані посередині верхнього краю. 

  ..................................................................  D. dobrogensis Constantineanu & Pisică* 

– Парамери щонайбільше слабко вирізані посередині верхнього краю.  ..........  27 

27. Передній вертлюг вентрально гранульований.  ........................  D. dux (Tschek) 

– Передній вертлюг вентрально гладенький, пунктирований.  ..........................  28 

28. Дорзальні поздовжні кілі проподеума відсутні.  .......  D. agnoscendus (Roman) 

– Дорзальні поздовжні кілі проподеума наявні.  .................................................  29 

29. Всі тазики червоні.  ......................................................  D. quercicolus Zwakhals 

– Передні та середні тазики базально чорні, апікально жовті. Задні тазики чорні. 

 ........................................................................................................  D. sirenkoi Varga 

30. Передній вертлюг вентрально гранульований.  .............................................  31 

– Передній вертлюг вентрально гладенький, пунктирований.  ..........................  33 

31. Парамери з апікальною виїмкою.  ..............................  D. populneus (Ratzeburg) 

– Парамери без апікальної виїмки.  ......................................................................  32 

32. Верхній і нижній краї парамер паралельні.  ................ D. messor (Gravenhorst) 
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– Верхній край парамер розширений посередині, звужений на вершині. 

  ..........................................................................................................  D. dux (Tschek) 

33. Дорзальні поздовжні кілі проподеума сильно розходяться апікально 

(відстань між їх апікальними кінцями перевищує відстань між базальними 

втричі).  ..............................................................................  D. diversicostae (Perkins) 

– Дорзальні поздовжні кілі проподеума, якщо наявні, менш сильно розходяться 

апікально (відстань між їх апікальними кінцями щонайбільше вдвічі перевищує 

відстань між базальними).  ...................................................................................  34 

34. 2–3-й тергіти метасоми поперечно-посмуговані.  .........................................  35 

–  2–3-й тергіти метасоми пунктировані.  ............................................................  36 

35. Голова з сильно розширеними скронями (вигляд згори). Вертлюги частково 

жовті.  ................................................................................  D. cephalotes (Holmgren) 

– Голова з паралельними скронями (вигляд згори). Вертлюги червоні. 

  ................................................................................................  D. aciculatus (Hellén) 

36. Верхній край парамер посередині виїмчастий.  ............................................  37 

– Верхній край парамер посередині не виїмчастий ............................................  38 

37. Передні та середні тазики апікально жовті. Задні тазики чорні. 

  ............................................................................................  D. terebrans (Ratzeburg) 

– Всі тазики червоні.  ......................................................  D. tuberculatus (Geoffroy) 

38. 2–3-й тергіти метасоми слабко пунктировані, зі слідами посмугованості. 

Вертлюги червоні.  ......................................................  D. imperator (Kriechbaumer) 

– 2–3-й тергіти метасоми без слідів посмугованості. Вертлюги жовті. 

  ........................................................................................................  D. pterelas (Say) 

 

Таблиця для визначення видів роду Endromopoda (лише самки) 

1. Яйцеклад злегка загнутий вгору. Нижня стулка яйцекладу з 5-ма зубцями. 

  ........................................................................................  E. arundinator (Fabricius)* 

– Яйцеклад прямий. Нижня стулка яйцекладу з 7-ма зубцями.  ..........................  2 

2. 2–4-й тергіти метасоми пунктировані лише в базальній третині (рис. А.4, 6). 

  .....................................................................................................  E. nitida (Brauns)* 
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– 2–4-й тергіти метасоми пунктировані по всій поверхні, крім вузької 

апікальної смуги.  ....................................................................................................  3 

3. Задня гомілка червона. Довжина яйцекладу перевищує довжину задньої 

гомілки в 1,5–1,6 разів.  .....................................................  E. phragmitidis (Perkins) 

– Задня гомілка жовтувата, з темним суббазальним і апікальним кільцями. 

Довжина яйцекладу перевищує довжину задньої гомілки в 1,1–1,3 рази. ..........  4 

4. Задні тазики червоні.  ..........................................................  E. detrita (Holmgren) 

– Задні тазики чорні.  ............................................................  E. nigricoxis (Ulbricht) 

 

 

Рис. А.2. Їздці роду Exeristes (оригінал). 1 – E. arundinis (Krieсhbaumer, 1887), 

самка: кігтик передньої лапки, вигляд збоку; 2 – E. roborator (Fabricius, 1793), 

самець: кліпеус, вигляд спереду; 3 – E. roborator (Fabricius, 1793), самка: 

вершина яйцекладу, вигляд збоку; 4 – E. arundinis (Krieсhbaumer, 1887), самець: 

задня лапка, вигляд збоку. 

 

Таблиця для визначення видів роду Ephialtes 

1. Самки.  .................................................................................................................  2 
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– Самці.  ...................................................................................................................  5 

2. Довжина яйцекладу перевищує довжину задньої гомілки в 6,0–8,5 рази. Задня 

гомілка червона. Верхній кут пронотума з жовтою лінією (рис. А.3, 3). 

  .........................................................................................  E. manifestator (Linnaeus) 

– Довжина яйцекладу перевищує довжину задньої гомілки щонайменше в 9,0 

разів. Задня гомілка коричнева.  .............................................................................  3 

3. Лице густо пунктироване. Верхній кут пронотума з жовтою лінією. 2-й тергіт 

метасоми короткий, його довжина перевищує ширину на вершині в 1,3 рази. 

Довжина яйцекладу перевищує довжину задньої гомілки в 12,0–14,0 разів. 

  .........................................................................................................  E. brevis Morley 

– Лице розсіяно пунктироване. 2-й тергіт метасоми довший, його довжина 

перевищує ширину на вершині щонайменше в 1,5 рази. Верхній кут пронотума 

зазвичай з жовтою плямою (рис. А.3, 4).  ..............................................................  4 

4. Передній вертлюг I жовто-червоний, передній вертлюг II жовтий. Довжина 

яйцекладу перевищує довжину задньої гомілки в 9,0–10,0 разів. 

  ...............................................................................................  E. duplicauda Heinrich 

– Передній вертлюг I червоний, передній вертлюг II з жовтими плямами. 

Довжина яйцекладу перевищує довжину задньої гомілки в 11,0–13,0 разів. 

  ........................................................................................................  E. zirnitsi Ozolz* 

5. Парамери великі та широкі, плавно заокруглені на вершині. 

  ...............................................................................................  E. duplicauda Heinrich 

– Парамери малі і короткі або пальцеподібно видовжені на вершині.  ...............  6 

6. Парамери малі, загострені на вершині.  .....................  E. manifestator (Linnaeus) 

– Парамери пальцеподібно видовжені на вершині.  .............................................  7 

7. Задня гомілка коричнева дорзально.  .........................................  E. brevis Morley 

– Задня гомілка чорна дорзально.  ................................................  E. zirnitsi Ozolz* 

 

Таблиця для визначення видів роду Exeristes 

1. Самки.  .................................................................................................................  2 

– Самці.  ...................................................................................................................  5 
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2. Кігтики передніх лапок без широкої базальної лопаті. 

  ........................................................................................  E. ruficollis (Gravenhorst)* 

– Кігтики передніх лапок з широкою базальною лопаттю (рис. А.2, 1).  ............  3 

3. Тергіти метасоми поперечні (рис. 4.13, 2). Тіло грубо пунктироване. Передні 

та середні тазики чорні. Верхня стулка яйцекладу з субапікальним горбком 

(рис. А.2, 3).  ........................................................................  E. roborator (Fabricius) 

– Тергіти метасоми видовжені. Тіло менш грубо пунктироване.  ........................  4 

4. Верхня стулка яйцекладу з субапікальним горбком. Кігтики передніх лапок з 

поздовжнім рівчачком (рис. А.2, 1).  .........................  E. arundinis (Kriechbaumer)* 

– Верхня стулка яйцекладу без субапікального горбка. Кігтики передніх лапок 

без поздовжнього рівчачка.  ...............................................  E. longiseta (Ratzeburg) 

5. Тазики червоні. Вертлюги жовті. 5-й тарсомер задньої лапки видовжений. 

  ........................................................................................  E. ruficollis (Gravenhorst)* 

– Якщо вертлюги жовті, то і передні та середні тазики також жовті. Довжина 5-

го тарсомера задньої лапки щонайбільше трохи перевищує довжину 2-го.  .......  6 

6. Кліпеус з субапікальним горбком (рис. А.2, 2).  ...........  E. roborator (Fabricius) 

– Кліпеус без субапікального горбка.  ...................................................................  7 

7. Скапус і педицелюс чорні.  ....................................  E. arundinis (Kriechbaumer)* 

– Скапус і педицелюс жовті. ..............................................  E. longiseta (Ratzeburg) 

 

Таблиця для визначення видів роду Gregopimpla 

1. Передні та середні тазики чорні.  ...............................  G. malacosomae (Seyrig)* 

– Передні та середні тазики червоні. .....................................................................  2 

2. Жилка cu-a однакової довжини з 1/Cu.  ............................  G. inquisitor (Scopoli) 

– Жилка cu-a значно довша за 1/Cu.  ......................................  G. bernuthii (Hartig)* 

 

Таблиця для визначення видів роду Iseropus 

1. (1.) Задні тазики червоні. Задні гомілки з темним суббазальним і апікальним 

кільцем.  ..............................................................................  I. stercorator (Fabricius) 
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Таблиця для визначення видів роду Itoplectis 

1. 1–4-й тергіти метасоми повністю червоні.  .......  I. melanocephala (Gravenhorst) 

– 1–4-й тергіти метасоми щонайбільше червоні по краях.  ..................................  2 

2. Довжина яйцекладу не перевищує довжину 1-го тергіта метасоми. Довжина 

2-го тарсомера задньої лапки самця менша за довжину 5-го в 1,2 рази. 

  ...................................................................................  I. curticauda (Kriechbaumer)* 

– Довжина яйцекладу перевищує довжину 1-го тергіта метасоми. Довжина 2-го 

тарсомера задньої лапки самця менша за довжину 5-го щонайменше в 1,5 рази. 

  .................................................................................................................................  3 

3. Cубапікальні флагеломери поперечні.  .......................  I. clavicornis (Thomson)* 

– Cубапікальні флагеломери щонайбільше квадратні.  ........................................  4 

4. Задні гомілки червоні.  ....................................................  I. viduata (Gravenhorst) 

– Задні гомілки з жовтим медіальним кільцем або триколірні. ...........................  5 

5.Самки.  ..................................................................................................................  6 

– Самці.  .................................................................................................................  11 

6. Кігтики передніх лапок з широким базальним зубцем.  ...................................  7 

– Кігтики передніх лапок без широкого базального зубця.  .................................  9 

7. Педицелюс і верхній кут пронотума чорні. Вертлюги червоні. 

  .......................................................................................................  I. aterrima Jusilla 

– Педицелюс і верхній кут пронотума жовті.  .......................................................  8 

8. Мезоплеври густо пунктировані. Тазики і вертлюги чорні з жовтими 

плямами.  ..............................................................................  I. maculator (Fabricius) 

– Мезоплеври негусто пунктировані. Тазики чорні або червоні. Вертлюги 

червоні.  .................................................................................  I. alternans (Fabricius) 

9. Вертлюги червоні. Джгутик вусика проксимально червонуватий, дистально – 

чорний.  ........................................................................  I. tunetana (Schmiedeknecht) 

– Вертлюги щонайменше з чорними плямами. Джгутик вусика повністю 

чорний.  ..................................................................................................................  10 

10. Вертлюги чорні.  ..................................................................  I. enslini (Ulbricht)* 

– Вертлюги чорні з жовтими плямами.  .......................................  I. insignis Perkins 
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11. Передні і середні вертлюги (і часто тазики) жовті.  ......  I. alternans (Fabricius) 

– Передні і середні вертлюги червоні, чорні або з чорними плямами.  .............  12 

12. Скапус та педицелюс жовті. Краї тергітів метасоми червоні. 

  ..............................................................................................  I. maculator (Fabricius) 

– Скапус та педицелюс темні. Метасома чорна.  ................................................  13 

13. Вертлюги червоні.  ..........................................................................................  14 

– Вертлюги чорні або з чорними плямами.  ........................................................  15 

14. Верхній кут пронотума жовтий. 6-й тергіт метасоми чітко пунктирований. 

  .....................................................................................  I. tunetana (Schmiedeknecht) 

– Верхній кут пронотума чорний. Пунктировка 6-го тергіта метасоми нечітка. 

  .......................................................................................................  I. aterrima Jusilla 

15. Базальна ширина мандибул перевищує довжину щоки більш, ніж вдвічі. 

  .......................................................................................................  I. insignis Perkins 

– Базальна ширина мандибул перевищує довжину щоки менш, ніж вдвічі. 

  ...................................................................................................  I. enslini (Ulbricht)* 

 

Таблиця для визначення видів роду Liotryphon 

1. Задні тазики чорні. Голова з паралельними скронями (вигляд згори). 

Останній стерніт метасоми самця з широкою вирізкою.   L. strobilellae (Linnaeus) 

– Задні тазики червоні. Голова зі звуженими скронями (вигляд згори). Останній 

стерніт метасоми самця без широкої вирізки.  ......................................................  2 

2.Самки.  ..................................................................................................................  3 

– Самці.  ...................................................................................................................  6 

3. Субтемаплевральний кіль відсутній біля основи середніх тазиків. 

Мезоплеври червоні.  ...............................................................  L. ascaniae (Rudow) 

– Субтемаплевральний кіль чіткий по всій довжині. Мезоплеври чорні.  ...........  4 

4. Верхня стулка яйцекладу широка та заокруглена на вершині. 

  .............................................................................................  L. caudatus (Ratzeburg) 

– Верхня стулка яйцекладу вузька і загострена на вершині.  ...............................  5 
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5. Верхній кут пронотума з жовтою лінією. Довжина 4-го тарсомера задньої 

запки перевищує його ширину в 1,5 рази.  ....................  L. punctulatus (Ratzeburg) 

– Верхній кут пронотума з жовтою плямою. Довжина 4-го тарсомера задньої 

запки не перевищує його ширину.  ....................................  L. crassiseta (Thomson) 

6. Мезоплеври червоні.  ...........................................................  L. ascaniae (Rudow) 

– Мезоплеври чорні.  ...............................................................................................  7 

7. Парамери на вершині сильно вигнуті донизу.  ..............  L. crassiseta (Thomson) 

– Парамери на вершині сильно видовжені, прямі.  ...............................................  8 

8. Довжина 4-го тарсомера задньої запки в 3 рази перевищує його ширину. 

  .........................................................................................  L. punctulatus (Ratzeburg) 

– Довжина 4-го тарсомера задньої запки в 2 рази перевищує його ширину. 

  .............................................................................................  L. caudatus (Ratzeburg) 

 

Таблиця для визначення видів роду Megaetaira 

1. (1.) Кліпеус знизу прямий. Ноги червоні.  ..........................  M. madida (Haliday) 

 

Таблиця для визначення видів роду Oxyrrhexis 

1. (1.) Пронотум гладенький.  ......................................  O. carbonator (Gravenhorst) 

 

Таблиця для визначення видів роду Paraperithous 

1. (1.) Верхня стулка яйцекладу широка, заокруглена на вершині. Парамери 

самця видовжені, загнуті донизу.  .....................................................  P. gnathaulax 

 

Таблиця для визначення видів роду Perithous 

1. Проподеум і 1-й тергіт метасоми гранульовані (рис. А.4, 1).  

. ..................................................................................  P. septemcinctorius (Thunberg) 

– Проподеум і 1-й тергіт метасоми гладенькі (рис. 4.9, 5). ..................................  2 

2. Мезоплеври чорні.  ....................................................  P. albicinctus (Gravenhorst) 

– Мезоплеври щонайменше частково червоні.  .....................................................  3 
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3. 2-й тергіт метасоми з базальним медіальним поздовжнім кілем (рис. А.4, 2). 

  ......................................................................................................  P. scurra (Panzer) 

– 2-й тергіт метасоми без базального медіального поздовжнього кіля. ..............  4 

4. Дві поздовжні смуги на мезоскутумі та задні тазики дорзовентрально жовті. 

  ....................................................................................................  P. speculator Haupt 

– Мезоскутум та задні тазики червоні.  ..................................  P. divinator (Rossi)* 

 

 

Рис. А.3. Їздці триби Ephialtini (оригінал). 1, 3 – Ephialtes duplicauda 

Heinrich, 1949, самка: 1 – метастернум, вигляд збоку, 3 – пронотум, вигляд 

збоку; 2 – Townesia tenuiventris (Holmgren, 1860), самка: метастернум, вигляд 

збоку; 3 – Ephialtes manifestator (Linnaeus, 1758), самка: пронотум, вигляд 

збоку; 5 – Gregopimpla inquisitor (Scopoli, 1763), самка: задня лапка, вигляд 

збоку; 6 – Iseropus stercorator (Fabricius, 1793), самка: задня лапка, вигляд збоку 

 

Таблиця для визначення видів роду Pimpla 

1. Задні ноги повністю чорні.  ................................................................................  2 
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– Щонайменше задні стегна червоні.  ....................................................................  3 

2. 2–4-й тергіти метасоми пунктировані до заднього краю.  ......  P. aethiops Curtis 

– 2–4-й тергіти метасоми з непунктированою смугою на задньому краї. 

  ..............................................................................................  P. murinanae Fahringer 

3. Опушення лиця коричневе. Латеротергіти 2–4-го сегментів метасоми вузькі 

  .................................................................................................................................  4 

– Опушення лиця білувате або жовтувате.  ...........................................................  6 

4. Задні тазики частково червоні.  ...........................................  P. arctica Zetterstedt 

– Задні тазики чорні.  ..............................................................................................  5 

5. Задні гомілки чорні.  .........................................................  P. illecebtator (Villers) 

– Задні гомілки червоні.  ..............................................................  P. rufipes (Müller) 

6. Мезоплеври густо пунктировані. .......................................................................  7 

– Мезоплеври негусто пунктировані.  ....................................................................  6 

7. Задні гомілки темні з жовтим кільцем. Верхній кут пронотума з жовтою 

лінією. Скапус самця жовтий.  ..........................................  P. turionellae (Linnaeus) 

– Задні гомілки темні без жовтого кільця. Верхній кут пронотума чорний. 

Скапус самця чорний.  .........................................................  P. murinanae Fahringer 

8 Самки.  ..................................................................................................................  9 

– Самці.  .................................................................................................................  13 

9. Латеротергіти 2–4-го сегментів метасоми вузькі.  ..........................................  10 

– Латеротергіти 2–4-го сегментів метасоми широкі.  .........................................  11 

10. Джгутик вусика проксимально жовтий.  ........................  P. flavicoxis Thomson 

– Джгутик вусика темний по всій довжині.  ..............  P. insignatoria (Gravenhorst) 

11. 5-й тарсомер передньої лапки з глибокою вирізкою на вершині. Заднє стегно 

червоне. Задня гомілка зі світлим кільцем.  .....................  P. contemplator (Müller) 

– 5-й тарсомер передньої лапки зі слабкою вирізкою на вершині. Заднє стегно 

на вершині чорне або задня гомілка без чіткого світлого кільця.  .....................  12 

12. Заднє стегно на вершині чорне. Задня гомілка з чітким світлим кільцем. 

  ...............................................................................................  P. melanacrias Perkins 
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– Задня стегно червоне. Задня гомілка без чіткого світлого кільця. 

  .................................................................................................  P. spuria Gravenhorst 

13. Латеротергіти 2-го сегмента метасоми вузькі.  .............................................  14 

– Латеротергіти 2-го сегмента метасоми широкі.  ..............................................  16 

14. Задні тазики чорні. Задні стегна чорні на вершині. ......  P. melanacrias Perkins 

– Задні тазики щонайменше частково червоні.  ..................................................  15 

15. Флагеломери 6–9(10) з тилоїдами.  ......................  P. insignatoria (Gravenhorst) 

– Флагеломери без тилоїдів.  .................................................  P. flavicoxis Thomson 

16. Пунктировка базальної частини 6-го тергіта метасоми чітка. 

  .................................................................................................  P. spuria Gravenhorst 

– Пунктировка базальної частини 6-го тергіта метасоми нечітка. 

  ............................................................................................  P. contemplator (Müller) 

 

Таблиця для визначення видів роду Piogaster* 

1. (1.) Тіло зморшкувато-гранульоване, коричневе, з жовтими мітками.  

  ................................................................................................  P. pilosator (Aubert)* 

 

Таблиця для визначення видів роду Polysphincta 

1. Скутелум, мандибули і субтегулярний валик жовті.  .......................................  2 

– Скутелум, мандибули і субтегулярний валик чорні або червоні.  ....................  3 

2. Медіальна частка мезоскутума плоска і видовжена (рис. 4.6, 2).  

  ....................................................................................................  P. longa Kasparyan 

– Медіальна частка мезоскутума округла і коротка (рис. 4.6, 1).   P. boops Tschek 

3. Плевральний кіль відсутній (рис. А.5, 4).  ......................  P. tuberosa Gravenhost 

– Плевральний кіль наявний (рис. А.5, 5).  ............................................................  4 

4. Тазики і вертлюги червоні.  ................................................  P. rufipes Gravenhost 

– Тазики і вертлюги чорні.  ..................................  P. vexator Fitton, Shaw & Gauld* 



202 

 

 

Рис. А.4. Будова окремих тергітів метасоми їздців підродини Pimplinae 

(оригінал). 1 – Perithous septemcinctorius (Thunberg, 1822), самка: 1–2-й тергіти 

метасоми, вигляд згори; 2 – P. scurra (Panzer, 1804) , самка: 1–2-й тергіти 

метасоми, вигляд згори; 3 – Fredegunda diluta (Ratzeburg, 1852), самець: 1–2-й 

тергіти метасоми, вигляд згори; 4 – Sinarachna nigricornis (Holmgren, 1860), 

самка: 3–4-й тергіти метасоми, вигляд згори; 5 – S. pallipes (Holmgren, 1860), 

самка: 3–4-й тергіти метасоми, вигляд згори; 6 – Endromopoda nitida 

(Brauns, 1898), самка: 2-й тергіт метасоми, вигляд згори. 
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Таблиця для визначення видів роду Scambus (тільки самки) 

1. Довжина яйцекладу перевищує довжину задньої гомілки не більше, ніж 

1,9 разів. Лише перші 2 проксимальні зубці нижньої стулки яйцекладу 

інклівальні.  .............................................................................................................  2 

– Довжина яйцекладу перевищує довжину задньої гомілки не менше, ніж 

1,9 разів. Більшість зубців нижньої стулки яйцекладу інклівальні (крім Scambus 

capitator).  ................................................................................................................  3 

2. Птеростигма коричнева. Задня гомілка червона.  ..........  S. nigricans (Thomson) 

– Птеростигма посередині жовта. Задня гомілка з суббазальним та апікальним 

темним кільцями.  ....................................................  S. cincticarpus (Kriechbaumer) 

3. Мезоскутум, мезоплеври і метасома червоні.  ..................................................  4 

– Мезоскутум та мезоплеври чорні, метасома іноді червона.  .............................  5 

4. Мезоскутум видовжений.  ..................................................  S. elegans (Woldsted) 

– Мезоскутум округлий.  ....................................................  S. pomorum (Ratzeburg) 

5. Птеростигма однорідно коричнева. ...................................................................  6 

– Забарвлення птеростигми інше.  .......................................................................  10 

6. Задні тазики червоні.  ...........................................................  S. buolianae (Hartig) 

– Задні тазики чорні.  ..............................................................................................  7 

7. Лише перші 2 проксимальні зубці нижньої стулки яйцекладу інклівальні. 

  ...................................................................................................  S. capitator (Aubert) 

– Більшість зубців нижньої стулки яйцекладу інклівальні.  .................................  8 

8. Голова з розширеними скронями (вигляд згори).  .......  S. sudeticus (Glowacki)* 

– Голова з паралельними або звуженими скронями (вигляд згори).  ...................  9 

9. Довжина яйцекладу перевищує довжини задньої гомілки не більше, ніж в 3 

рази.  .................................................................................................  S. sagax (Hartig) 

– Довжина яйцекладу перевищує довжини задньої гомілки не менше, ніж в 5 

разів.  ................................................................................  S. strobilorum (Ratzeburg) 

10. Птеростигма коричнева з жовтими краями. Передні та середні тазики чорні. 

  .......................................................................................  S. brevicornis (Gravenhorst) 

– Птеростигма з коричневими краями, посередині світліша.  ............................  11 
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11. Птеростигма коричнева, лише злегка світліша посередині. Тазики чорні.  

  ..................................................................................................  S. alpestrator Aubert 

– Птеростигма жовта з темними крями. ..............................................................  12 

12. 1-й тарсомер задньої лапки коротший від довжини решти тарсомерів, разом 

взятих, в 0,9–1,0 рази.  ..........................................................................................  13 

- 1-й тарсомер задньої лапки коротший від довжини решти тарсомерів, разом 

взятих, в 0,7–0,75 рази.  ........................................................................................  14 

13. Голова з розширеними скронями (вигляд згори). Метасома чорна.  

  .............................................................  S. calobatus (Gravenhorst) (весняна форма) 

– Голова зі звуженими скронями (вигляд згори). Метасома червона. 

  ................................................................ S. calobatus (Gravenhorst) (осіння форма) 

14. Яйцеклад з коротким кілеподібним утвором на нодусі.  

  ............................................................................................  S. vesicarius (Ratzeburg) 

– Нодус без кілеподібного утвору.  ......................................................................  15 

15. Довжина 2-го флагеломера перевищує ширину в 3,0–3,6 разів, а довжина 6-

го – в 2,3–2,7 разів.  .....................................................................  S. inanis (Schrank) 

– Довжина 2-го флагеломера перевищує ширину в 2,6–3,0 рази, а довжина 6-го 

– в 2,0–2,3 рази.  .........................................................................  S. signatus (Pfeffer) 

 

Таблиця для визначення видів роду Schizopyga 

1. Жилка 3rm переднього крила наявна. Лице та кліпеус відокремлені швом.  

  ..............................................................................................  S. pictifrons (Thomson) 

– Жилка 3rm переднього крила відсутня. Лице та кліпеус злиті.  ........................  2 

2. Самки.  .................................................................................................................  3 

– Самці (самець S. coxator невідомий).  .................................................................  6 

3. 2–4-й тергіти метасоми частково червоні.  ........................................................  4 

– Метасома чорна.  ..................................................................................................  5 

4. Пронотум дистально різко припіднятий вгору (рис. 4.5, 2). Лице чорне. 

Передні та середні тазики червоні або чорні.  ......................  S. circulator (Panzer)* 
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– Пронотум дистально плавно припіднятий вгору (рис. 4.5, 1). Лице частково 

жовте. Передні та середні тазики жовті.  ......................  S. coxator Constantineanu* 

5. Тазики та вертлюги чорні. Джгутик вусика з 19–21 флагеломером.  

  ...........................................................................................  S. podagrica Gravenhorst 

– Тазики апікально та вертлюги жовті. Джгутик вусика з 21–23 флагеломерами. 

  .......................................................................................................  S. frigida Cresson 

6. Тазики апікально та вертлюги жовті. Метасома чорна.  .........  S. frigida Cresson 

– Тазики та вертлюги чорні. Метасома чорна або частково червона.  

  .......................................................  S. podagrica Gravenhorst, S. circulator (Panzer) 

 

Таблиця для визначення видів роду Sinarachna 

1. 3–4-й тергіти метасоми густо опушені (рис. А.4, 4). Задні тазики чорні.  

  ...........................................................................................  S. nigricornis (Holmgren) 

– 3–4-й тергіти метасоми негусто опушені (рис. А.4, 5). Задні тазики 

щонайменше на вершині жовті.  ........................................... S. pallipes (Holmgren) 

 

Таблиця для визначення видів роду Theronia 

1. Задні стегна жовті.  .................................................................  T. atalantae (Poda) 

– Задні стегна червоні.  ............................................................  T. laevigata (Tschek) 

 

Таблиця для визначення видів роду Townesia 

1. (1). Ноги червоні. Задні гомілки видовжені.  .............  T. tenuiventris (Holmgren) 

 

Таблиця для визначення видів роду Tromatobia 

1. Жилка 3rm переднього крила відсутня. Задня гомілка червона (рис. А.5, 2). 

  .............................................................................................  T. variabilis (Holmgren) 

– Жилка 3rm переднього крила наявна. Задня гомілка з темним суббазальним та 

апікальним кільцями.  .............................................................................................  2 

2. Лоб з центральною жовтою плямою. Базолатеральні опуклості на 2–4-му 

тергітах метасоми гладенькі (рис. 4.13, 1).  ............................ T. lineatoria (Villers) 
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– Лоб чорний. Базолатеральні опуклості на 2–4-му тергітах метасоми 

пунктировані (рис. А.5, 6).  .....................................................................................  3 

3. Потиличний кіль припіднятий у вигляді гребеня (рис. А.5, 3). Медіальний 

поперечний рівчачок на 6-му тергіті метасоми самця глибокий.  

  ..............................................................................................  T. ornata (Gravenhorst) 

– Потиличний кіль не припіднятий у вигляді гребеня. Медіальна поперечний 

рівчачок на 6-му тергіті метасоми самця неглибокий.  ........  T. ovivora (Boheman) 

 

 

Рис. А.5. Їздці триби Ephialtini (оригінал). 1 – Zaglyptus multicolor 

(Gravenhorst, 1829), самка: габітус, вигляд збоку; 2 – Tromatobia variabilis 

(Holmgren, 1856) , самка: габітус, вигляд збоку; 3 – T. ornata (Gravenhorst, 1829), 

самка: голова, вигляд згори; 4 – Polysphincta tuberosa Gravenhorst, 1829, самка: 

метаплеври, вигляд збоку; 5 – P. vexator Fitton, Shaw & Gauld, 1988, самка: 

метаплеври, вигляд збоку; 6 – Tromatobia ovivora (Boheman, 1821), самка: 2–4-й 

тергіти метасоми, вигляд згори. 
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Таблиця для визначення видів роду Zaglyptus 

1. Задні гомілки з широким темним суббазальним та апікальним кільцями. Лице 

чорне.  ..................................................................................  Z. varipes (Gravenhorst) 

– Задні гомілки з вузьким темним суббазальним та апікальним кільцями (рис. 

А.5, 1). Лице вгорі з двома жовтими плямами.  ...........  Z. multicolor (Gravenhorst) 

 

Таблиця для визначення видів роду Zatypota 

1. Мезоскутум опушений (рис. 4.7, 3).  ..................................................................  2 

– Мезоскутум неопушений.  ...................................................................................  3 

2. Мезоскутум гранульований (рис. 4.7, 3).  .....................  Z. bohemani (Holmgren) 

– Мезоскутум гладенький (рис. 4.7, 2).  ..............................  Z. anomala (Holmgren) 

3. Центральна ромбоподібна ділянка на 2–4-му тергітах метасоми гладенька 

(рис. 4.13, 3).  .............................................................................  Z. albicoxa (Walker) 

– Центральна ромбоподібна ділянка на 2–4-му тергітах гранульована.  .............  4 

4. Метаплеври гладенькі.  .................................................  Z. percontatoria (Müller) 

– Метаплеври зморшкуваті (рис. 4.8, 1).  .............................  Z. discolor (Holmgren) 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 
ХАЗЯЇНО-ПАРАЗИТНІ ЗВ`ЯЗКИ ЇЗДЦІВ-ПІМПЛІН ТА ІХНЕВМОНІД – ПАРАЗИТІВ 

КОМАХ-КСИЛОБІОНТІВ 

Паразит Хазяїн 

Літера-

турне 

джерело 

Підродина Pimplinae Wesmael, 1845 

Триба Delomeristini Hellén, 1915 

Atractogaster semisculptus 

Kriechbaumer 

Acanthocinus aedilis (Linnaeus) 
[58] 

Melanophila picta (Pallas) 

Delomerista borealis Walkley Невідомий  

D. japonica Cushman 
Diprion nipponicus Rowner [201] 

D. simile Hartig [129] 

D. novita (Cresson) Diprion simile Hartig [88] 

D. pfankuchi Brauns Diprion pini (Linnaeus) [33] 

Perithous albicinctus 

(Gravenhorst) 

Ectemnius nigritarsus (Herrich-Schaeffer) [33] 

E. ruficornis (Zetterstedt) [68] 

P. scurra (Panzer)  

Crossocerus cinxius (Dahlbom) 

[33] 

Ectemnius lapidarius (Panzer) 

Gymnomerus laevipes (Shuckard) 

Passaloecus singularis Dahlbom 

Psenulus laevigatus (Schenck) 

P. pallipes (Panzer) 

Ectemnius dives (Lepeletier & Brulle) [28] 

Mellinus arvensis (Linnaeus) [225] 

Pemphredon inornatus Say [201] 

P. confertim Fox [51] 

P. lugubris (Faricius) [70] 

P. rugifer (Dahlbom) 

[83] 

Psen ater (Olivier) 

Stigmus pendulus Panzer 

Trypoxylon attenuatum Smith 

T. figulum (Linnaeus) 

P. septemcinctorius (Thunberg) 

Mimumesa dahlbomi (Wesmael) 

[58] 

Pemphredon lugubris (Faricius) 

P. morio Vander Linden 

Psenulus fuscipennis (Dahlbom) 

Rhopalum coarctatum (Scopoli) 

P. speculator Haupt Невідомий  

Триба Ephialtinini Hellén, 1915 

Acrodactyla carinator (Aubert) Tetragnatha montana Simon [136] 

A. degener (Haliday) 

Bolyphantes alticeps (Sundevall) 

[70] 

Kaestneria dorsalis Wider 

Linyphia montana Clerck 

Linyphia triangularis Clerck 

Neriene peltata Wider 

Lepthyphantes mengei Kulczyński 
[105] 

Lepthyphantes zimmermanni Bertkau 



209 

 

Таблиця Б.1 (продовження) 

A. degener (Haliday) 

Lepthyphantes obscurus (Blackwall) 

[58] Lepthyphantes zebrina Menge 

Microneta viaria (Blackwall) 

Lepthyphantes tenuis (Blackwall) [67] 

Theridion denticulatum Walckenaer [134] 

A. quadrisculpta (Gravenhorst) 

Araniella cucurbitina (Clerck) 

[58] Tetragnatha laboriosa Hentz 

Meta segmentata (Clerck) 

Tetragnatha extensa (Linnaeus) 

[70] T. montana Simon 

T. obtusa Koch 

Acropimpla pictipes (Gravenhorst) 

Ancylis selenana (Guenée) 

[26] 

A. achatana (Denis & Schiffermuller) 

Archips rosana (Linnaeus) 

A. crataegana (Hübner) 

A. xylosteana (Linnaeus) 

A. podana (Scopoli) 

Pandemis heparana (Denis & 

Schiffermüller) 

P. cerasana (Hubner) 

Ptycholoma lecheana (Linnaeus) 

Anacampsis populella (Clerck) 

[33] Tortrix histrionana (Froelich) 

Xanthorhoe fluctuata (Linnaues) 

Tortrix viridana (Linnaues) [101] 

Clistopyga incitator (Fabricius) Невідомий  

Dolichomitus aciculatus (Hellen) Tetropium gabrieli Weise [58] 

D. agnoscendus (Roman) 
Deilus fugax (Olivier) 

[33] 
Pogonocherus hispidus (Linnaeus) 

D. agnoscendus (Roman) Molorchus umbellatarum (Schreber) [188] 

D. cephalotes (Holmgren) Monochamus sartor (Fabricius) [58] 

D. curticornis (Perkins) Невідомий  

D. diversicostae (Perkins) Acanthocinus aedilis (Linnaeus) [70] 

D. dux (Tschek) 
Axinopalpis gracilis (Krynicky) [125] 

Tetropium gabrieli Weise [162] 

D. excavatus Zwakhals Невідомий  

D. imperator (Kriechbaumer) 

Arhopalus rusticus (Linnaeus) [70] 

Clytus tropicus Panzer 

[58] 

Ergates faber (Linnaeus) 

Hylotrupes bajulus (Linnaeus) 

Leptura rubra (Linnaeus) 

Plagionotus arcuatus (Linnaeus) 

Saperda populnea (Linnaeus) 

Spondylis buprestoides (Linnaeus) 

D. kriechbaumeri (Schulz) 

Anthaxia manca (Linnaeus) [33, 234] 

Melanophila picta (Pallas) [33] 

Sphenoptera tappesi Marseul [234] 

D. mesocentrus (Gravenhorst) 
Acanthocinus aedilis (Linnaeus) 

[56] 
Gaurotes excellens (Brancsik) 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

D. mesocentrus (Gravenhorst) 

Monochamus sutor (Linnaeus) 

[56] 

Phymatodes testaceus (Linnaeus) 

Plagionotus arcuatus (Linnaeus) 

Plagionotus detritus (Linnaeus) 

Saperda populnea (Linnaeus) 

Tetropium gabrieli Weise 

Toxotus cursor Mulsant 

Callidium aeneum (DeGeer) 

Acanthoderes clavipes (Schrank) 

[171] Leioderus kollari Redtenbacher 

Rhagium mordax (DeGeer) 

D. messor (Gravenhorst) 

Acanthocinus carinulatus (Gebler) 

[56] 

Aromia moschata (Linnaeus) 

Lamia textor (Linnaeus) 

Molorchus umbellatarum (Schreber) 

Saperda carcharias (Linnaeus) 

Saperda populnea (Linnaeus) 

Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres) 

Plagionotus arcuatus (Linnaeus) 

Rhagium inquisitor (Linnaeus) 

Synanthedon spheciformis (Denis & 

Schiffermüller) 

S. vespiformis (Linnaeus) 

[70] 
S. flaviventris (Staudinger) 

Lampronia fuscatella (Tengström) 

Stenostola ferrea (Schrank) 

D. quercicolus Zwakhals 

Phymatodes testaceus (Linnaeus) 
[234] 

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus) 

Stenostola sp. 
[213] 

Plagionotus arcuatus (Linnaeus) 

D. sericeus (Hartig) Tetropium cinnamopterum (Kirby) [58] 

D. sirenkoi Varga Невідомий  

D. terebrans (Ratzeburg) 

Dendroctonus micans (Kugelann) 

[70] Pissodes castaneus (DeGeer) 

Pissodes notatus Fabricius 

Hylobius abietis (Linnaeus) 
[33] 

Rhagium inquisitor (Linnaeus) 

Pogonocherus fasciculatus (DeGeer) 

[56] Pogonocherus hispidus (Linnaeus) 

Saperda populnea (Linnaeus) 

D. tuberculatus (Geoffroy) 

Acanthocinus aedilis (Linnaeus) 
[70] 

Hylobius abietis (Linnaeus) 

Aromia moschata (Linnaeus) 

[56] 

Callidium aeneum (DeGeer) 

Cerambyx cerdo (Linnaeus) 

C. scopolii Fuesslins 

Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus) 

Hylobius piceus (DeGeer) 

Monochamus galloprovincialis Germar 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

D. tuberculatus (Geoffroy) 

M. sutor (Linnaeus) 

[56] 

Oplosia cinerea (Mulsant) 

Phymatodes testaceus (Linnaeus) 

Pissodes harcyniae (Herbst) 

P. notatus (Fabricius) 

Plagionotus detritus (Linnaeus) 

Rhagium inquisitor (Linnaeus) 

R. mordax (DeGeer) 

Saperda populnea (Linnaeus) 

Semanotus undatus (Linnaeus) 

Synanthedon spheciformis (Denis & 

Schiffermüller) 

S. vespiformis (Linnaeus) 

Endromopoda detrita (Holmgren) 

Calameuta filiformis (Eversmann) 

[70] 
Cephus nigrinus Thomson 

C. pygmeus (Linnaeus) 

Coenobia rufa (Haworth) 

Celypha lacunana (Denis & 

Schiffermüller) 
[33] 

Eupoecilia ambiguella (Hübner) 

Hedya nubiferana (Haworth) 

Eucosma krygeri (Rebel) 

[75] Janus femoratus (Curtis) 

Lipara lucens Meigen 

E. nigricoxis (Ulbricht) 
Невідомий, вочевидь частина даних 

стосується E. detrita 
 

E. phragmitidis (Perkins) 
Lipara lucens Meigen [75] 

Lipara rufitarsis Loew [176] 

Ephialtes brevis Morley 
Megachile inermis Provancher 

[201] 
Megachile nivalis Friese 

E. duplicauda Heinrich Ancistrocerus lineativentris Cameron [51] 

E. manifestator (Linnaeus) 

Megachile centuncularis (Linnaeus) [176] 

Trypoxylon clavicerum Lepeletier & 

Serville [166] 

T. figulum (Linnaeus) 

Exeristes longiseta (Ratzeburg) 

Cydia conicolana (Heylaerts) 
[33] 

Pissodes validirostris (Sahlberg) 

Epinotia margarotana (Heinemann) 

[149] 
Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 

Rhyacionia resinella (Linnaeus) 

Cydia discretana (Wocke) 
[56] 

Gravitarmata margarotana (Heinemann) 

Cydia pactolana (Zeller) [166] 

E. roborator (Fabricius) 

Bellura obliqua (Walker) 

[56] 

Biorhiza pallida (Olivier) 

Blastesthia turionella (Linnaeus) 

Cydia pomonella (Linnaeus) 

Earias insulana (Boisduval) 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

E. roborator (Fabricius) 

Exoteleia dodecella (Linnaeus) 

[56] 

Homoeosoma nebulella (Denis & 

Schiffermüller) 

Larinus scolymi (Olivier) 

Lixus cardui (Olivier) 

Loxostege sticticalis (Linnaeus) 

Myelois circumvoluta (Fourcroy) 

Ostrinia obumbratalis (Lederer) 

Rhyacionia resinella (Linnaeus) 

Yponomeuta malinella (Zeller) 

Larinus latus (Herbst) 

[112] 
L. onopordi (Fabricius) 

Lixus bardanae (Fabricius) 

Rhinocyllus conicus (Frölich) 

Gregopimpla inquisitor (Scopoli) 

Archips xylosteana (Linnaeus) 

[33] 

Cochylis flaviciliana (Westwood) 

Eana penziana (Thunberg & Becklin) 

Epinotia tetraquetrana (Haworth) 

Dioryctria abietella (Denis & 

Schiffermüller) 

Notocelia cynosbatella (Linnaeus) 

Yponomeuta cagnagella (Hübner) 

Y. padella (Linnaeus) 

Ortholepis betulae (Goeze) 

Orgyia antiqua (Linnaeus) [70] 

Hyphantria cunea (Drury) 

[26] 
Lycia hirtaria (Clerck) 

Orgyia recens (Hübner) 

Yponomeuta malinella (Zeller) 

Malacosoma neustria (Linnaeus) [58] 

Iseropus stercorator (Fabricius) 

Archips rosana (Linnaeus) 

[26] 

Cydia pomonella (Linnaeus) 

Hyphantria cunea (Drury) 

Malacosoma neustria (Linnaeus) 

Pandemis cerasana (Hubner) 

Tortrix viridana (Linnaeus) 

Yponomeuta malinellus (Zeller) 

Euthrix potatoria (Linnaeus) 
[70] 

Orgyia antiqua (Linnaeus) 

Plusia festucae (Linnaeus) [33] 

Liotryphon ascaniae (Rudow) 

Cydia pomonella (Linnaeus) [33] 

Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 
[56] 

L. caudatus (Ratzeburg) Cydia pomonella (Linnaeus) [58] 

L. crassiseta (Thomson) 

Blastodacna atra (Haworth) 

[70] 

Cydia pomonella (Linnaeus) 

Synanthedon culiciformis (Linnaeus) 

S. flaviventris (Staudinger) 

S. scoliaeformis (Borkhausen) 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

L. punctulatus (Ratzeburg) 

Archips oporana (Linnaeus) 

[56] 

Cydia pactolana (Zeller) 

C. pomonella (Linnaeus) 

Pammene gallicolana (Lienig & Zeller) 

Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 

Cydia funebrana (Treitschke) [70] 

Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres) 

[33] 

Rhyacionia resinella (Linnaeus) 

Synanthedon culiciformis (Linnaeus) 

S. myopaeformis (Borkhausen) 

S. spheciformis (Denis & Schiffermüller) 

S. tipuliformis (Clerck) 

L. strobilellae (Linnaeus) 

Cydia strobilella (Linnaeus) [70] 

Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller) 
[33, 58] 

R. resinella (Linnaeus) 

Megaetaira madida (Haliday) 
Meta merianae (Scopoli) 

[70] 
Metellina segmentata (Clerck) 

Oxyrrhexis carbonator 

(Gravenhorst) 

Araneus bituberculatus (Walckenaer) 

[170] 

Lepthyphantes minutus (Blackwall) 

Meta merianae (Scopoli) 

Microlinyphia pusilla (Sundevall) 

Araniella cucurbitina (Clerck) 

Araneus diadematus Clerck [33] 

Paraperithous gnathaulax 

(Thomson) 
Acanthocinus carinulatus (Gebler) [58] 

Polysphincta boops Tschek Araniella cucurbitina (Clerck) [70] 

P. longa Kasparyan Araneus angulatus Clerck [72] 

P. rufipes Gravenhorst 

Araneus diadema (Hu) [170] 

Araneus diadematus Clerck [58] 

Larinioides cornutus (Clerck) [70] 

P. tuberosa Gravenhorst 

Agalenatea redii (Scopoli) 

[58] Cheiracanthium erraticum (Walckenaer) 

Neoscona adianta (Walckenaer) 

Araneus diadematus Clerck 

[70] A. quadratus Clerck 

Araniella cucurbitina (Clerck) 

Scambus alpestrator Aubert 
Pissodes validirostris (Sahlberg) 

[32] 
Rhyacionia resinella (Linnaeus) 

S. brevicornis (Gravenhorst) 

Acleris hastiana (Linnaeus) 

[70] 

Agonopterix putridella (Denis & 

Schiffermüller) 

Aproaerema anthyllidella (Hübner) 

Aristotelia brizella (Treitschke) 

Cochylis atricapitana (Stephens) 

Coleophora spp. 

Cydia gemmiferana (Treitschke) 

Dichrorampha consortana (Stephens) 

Endothenia gentianaeana (Hübner) 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

S. brevicornis (Gravenhorst) 

Eucosma aemulana (Schläger) 

[70] 

Euxanthoides straminea (Haworth) 

Lathronympha strigana (Fabricius) 

Lobesia littoralis (Humphreys & 

Westwood) 

Metzneria metzneriella (Stainton) 

Mompha conturbatella (Hübner) 

Notocelia uddmanniana (Linnaeus) 

Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller) 

Pexicopia malvella (Hübner) 

Phycitodes maritima (Tengström) 

Pima boisduvaliella (Guenée) 

Platyedra subcinerea (Haworth) 

Platyptilia gonodactyla (Denis & 

Schiffermüller) 

Ptocheuusa paupella (Zeller) 

Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 

Archips rosana (Linnaeus) 

[33] 

Cnephasia nubilana (Hubner) 

Dioryctria abietella (Denis & 

Schiffermüller) 

Etiella zinckenella (Treitschke) 

Gymnetron antirrhini (Paykull) 

Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 

S. buolianae (Hartig) 

Apodia bifractella (Duponchel) 

[70] 

Cnaemidophorus rhododactylus (Denis & 

Schiffermülle) 

Coleophora lineolea (Haworth) 

Endothenia gentianaeana (Hübner) 

Metzneria lappella (Linnaeus) 

Morophaga choragella (Denis & 

Schiffermüller) 

Nemophora metallica (Poda) 

Ptocheuusa paupella (Zeller) 

Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 

S. calobatus (Gravenhorst) 

Acrobasis consociella (Hübner) 
[70] 

Conobathra repandana (Fabricius) 

Archips spp. 

[26] 

Adoxophyes orana (Fischer von 

Röslerstamm) 

Cydia pomonella (Linnaeus) 

Grapholita funebrana (Treitschke) 

G. molesta (Busck) 

Hedya nubiferana (Haworth) 

Pandemis heparana (Denis & 

Schiffermüller) 

P. cerasana (Hubner) 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

S. calobatus (Gravenhorst) 

Ptycholoma lecheana (Linnaeus) 

[26] Spilonota ocellana (Denis & 

Schiffermüller) 

Bruchidius marginalis (Fabricius) 

[33] 

Caloptilia spp. 

Cochylis posterana (Zeller) 

Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer) 

Pleuroptya ruralis (Scopoli) 

Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 

R. resinella (Linnaeus) 

S. capitator Aubert 
Pissodes validirostris (Sahlberg) [34] 

Rhyacionia resinella (Linnaeus) [32] 

S. cincticarpus (Kriechbaumer) Hartigia linearis (Schrank) [70] 

S. elegans (Woldstedt) 

Ancylis selenana (Guenée) 

[26] 

Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller) 

Archips spp. 

Adoxophyes orana (Fischer von 

Röslerstamm) 

Hedya nubiferana (Haworth, 1811) 

Pandemis heparana (Denis & 

Schiffermüller) 

P. cerasana (Hubner) 

Ptycholoma lecheana (Linnaeus) 

Spilonota ocellana (Denis & 

Schiffermüller) 

Archips rosana (Linnaeus) 

[33] Grapholita molesta (Busck) 

Pammene juniperana (Millière) 

Argyresthia laevigatella (Herrich-Schäffer) 

[70] 

Caloptilia cuculipennella (Hübner) 

Povolnya leucapennella (Stephens) 

Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 

S. inanis (Schrank) 

Ancylis paludana (Barrett) 

[176] 

Caloptilita spp. 

Coleophora spp. 

Epinotia tetraquetrana (Haworth) 

Gracillaria syringella (Fabricius) 

Mompha conturbatella (Hübner) 

Pandemis cerasana (Hübner) 

Parornix spp. 

Perittia obscurepunctella (Stainton) 

Tischeria ekebladella (Bjerkander) 

Phyllonorycter spp. 

Acleris variegana (Denis & 

Schiffermüller) 
[103] 

Ancylis tineana (Hübner) 

Anthonomus spp. 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

S. inanis (Schrank) 

Argyresthia pruniella (Clerck) 

[103] 

Cameraria ohridella (Deschka & Dimić) 

Coleophora alticolella (Zeller) 

Emmetia angusticolella (Duponchel) 

Lathronympha strigana (Fabricius) 

Mompha conturbatella (Hübner) 

Philereme vetulata (Denis & 

Schiffermüller) 

Phyllonorycter blancardella (Fabricius) 

Profenusa pygmaea (Klug) 

Scolioneura betuleti (Klug) 

Tortrix viridana (Linnaeus) 

Zeugophora subspinosa (Fabricius) 

S. nigricans (Thomson) 

Adaina microdactyla (Hübner) 

[70] Aethes francillana (Fabricius) 

Cnephasia stephensiana (Doubleday) 

Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 

[33] 
Triedris paleana (Hubner) 

Dioryctria simplicella (Heinemann) 

Lipara lucens (Meigen) 

Platyptilia nemoralis (Zeller) 

Ancylis selenana (Guenée) 

[26] 

A. achatana (Denis & Schiffermuller) 

Archips spp. 

Hedya nubiferana (Haworth) 

Pandemis heparana (Denis & 

Schiffermüller) 

P. cerasana (Hubner) 

Spilonota ocellana (Denis & 

Schiffermüller) 

Ptycholoma lecheana (Linnaeus) 

S. pomorum (Ratzeburg) 

Anthonomus pomorum (Linnaeus) 
[176] 

Gracillaria syringella (Fabricius) 

Argyrotaenia ljungiana (Thunberg) 
[33] 

Epermenia profugella (Stainton) 

S. rufator Aubert Chamaesphecia palustris (Kautz) [171] 

S. sagax (Hartig) 

Acleris logiana (Clerck) 

[33] 
Epinotia festivana (Hübner) 

E. nigricana (Herrich-Schäffer) 

Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 

Nemapogon granella (Linnaeus) 

[70] 

Cydia conicolana (Heylaerts) 

C. pomonella (Linnaeus) 

Pissodes validirostris (Sahlberg) 

Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 

S. signatus (Pfeffer) 
Archips rosana (Linnaeus) 

[103] 
Coleophora gallipennella (Hübner) 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

S. signatus (Pfeffer) 

Eupithecia immundata (Lienig & Zeller) 

[103] 
Hadena albimacula (Borkhausen) 

Neodiprion sertifer (Geoffroy) 

Yponomeuta vigintipunctata (Retzius) 

Caryocolum blandella (Douglas) 

[176] 

Cionus scrophulariae (Linnaeus) 

Cydia nigricana (Fabricius) 

Pammene aurana (Fabricius) 

Yponomeuta vigintipunctata (Retzius) 

S. strobilorum (Ratzeburg) Rhyacionia resinella (Linnaeus) [33] 

S. vesicarius (Ratzeburg) 

Ancylis selenana (Guenée) 

[26] 

A. achatana (Denis & Schiffermuller) 

Archips spp. 

Adoxophyes orana (Fischer von 

Röslerstamm) 

Pandemis heparana (Denis & 

Schiffermüller) 

P. cerasana (Hubner) 

Ptycholoma lecheana (Linnaeus) 

Hedya nubiferana (Haworth) 

Spilonota ocellana (Denis & 

Schiffermüller) 

Malacosoma neustria (Linnaeus) 

Eupoecilia ambiguella (Hübner) [33] 

Euura saliceti (Fallén) 

[113] 

Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 

Mikiola fagi (Hartig) 

Nematus salicis (Linnaeus) 

Pammene gallicolana (Lienig & Zeller) 

Paranthrene tabaniformis (Rottemburg) 

Phyllocolpa leucapsis (Tischbein) 

Phyllonorycter blancardella (Fabricius) 

P. salictella (Zeller) 

Pontania acutifoliae Zinovjev 

Schizopyga frigida Cresson 
Clubiona lutescens (Westring) 

[70] 
C. terrestris (Westring) 

S. pictifrons (Thomson) Drassodes lapidosus (Walckenaer) [33] 

S. podagrica Gravenhorst Cheiracanthium erraticum (Walckenaer) [176] 

Sinarachna nigricornis 

(Holmgren) 

Araneus diadematus Clerck 
[70] 

Atea sturmi (Hahn) 

S. pallipes (Holmgren) 

Araneus quadratus Clerck 

[58] Parasteatoda lunata (Clerck) 

Microneta viaria (Blackwall) 

Townesia tenuiventris (Holmgren) 
Chelostoma maxillosum (Linnaeus) 

[110] 
Trypoxylon figulum (Linnaeus) 

Tromatobia lineatoria (Villers) Невідомий  

T. ornata (Gravenhorst) 
Argiope bruennichi (Scopoli) 

[70] 
Agalenatea redii (Scopoli) 

T. ovivora (Boheman) Araneus angulatus Clerck [201] 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

T. ovivora (Boheman) 

A. diadema (Hu) 

[201] Argiope argentata (Fabricius) 

A. avara (Thorell) 

Philodromus fallax Sundevall [33] 

Zygiella x-notata (Clerck) [70] 

T. variabilis (Holmgren) 
Agalenatea redii (Scopoli) 

[70] 
Larinioides cornutus (Clerc) 

Zaglyptus multicolor (Gravenhorst) 

Araniella cucurbitina (Clerck) 

[58] 
Clubiona phragmitis (Koch) 

Euryclubiona reclusa (Cambridge) 

Metellina merianae (Scopoli) 

Enoplognatha ovata (Clerck) [70] 

Z. varipes (Gravenhorst) 

Araniella cucurbitina (Clerck) [33] 

Sitticus floricola (Koch) 

[70] Clubiona sp. 

Cheiracanthium erraticum (Walckenaer) 

Zatypota albicoxa (Walker) Parasteatoda spp. [70, 128] 

Z. anomala (Holmgren) 
Dictyna foliacea (Hentz) 

[58] 
D. pusilla (Thorell) 

Z. bohemani (Holmgren) Theridion mystaceum (Koch) [70] 

Z. discolor (Holmgren) 
Theridion impressum (Koch) 

[70] 
T. sisyphium (Hansen) 

Z. percontatoria (Muller) 

Araniella cucurbitina (Clerck) 
[33] 

Meta segmentata (Clerck) 

Theridion spp. [70, 128] 

Триба PimpliniPimplini Wesmael, 1845 

Apechthis capulifera 

(Kriechbaumer) 

Argynnis paphia (Linnaeus) 

[33] 

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus) 

Kaniska canace (Linnaeus) 

Libythea celtis (Fuessly) 

Mamestra brassicae (Linnaeus) 

Ourapteryx maculicaudaria (Motschulsky) 

Pelopidas mathias (Fabricius) 

Spilosoma lubricipedum (Linnaeus) 

A. compunctor (Linnaeus) 

Aporia crataegi (Linnaeus) 
[148] 

Tortrix viridana (Linnaeus) 

Autographa gamma (Linnaeus) [166] 

Pieris brassicae (Linnaeus) 

[70] 

Pleuroptya ruralis (Scopoli) 

Ptycholoma lecheana (Linnaeus) 

Satyrium pruni (Linnaeus) 

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus) 

Lymantria dispar (Linnaeus) 
[11] 

Nymphalis xanthomelas (Esper) 

A. quadridentata (Thomson) 

Abraxas grossulariata (Linnaeus) 

[33] 

Argynnis paphia (Linnaeus) 

Cyclophora linearia (Hübner) 

Drepana falcataria (Linnaeus) 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus) 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

A. quadridentata (Thomson) 

Macrothylacia rubi (Linnaeus) 

[33] 

Malacosoma neustria (Linnaeus) 

Ortholepis vacciniella (Lienig & Zeller) 

Pieris napi (Linnaeus) 

Spilosoma lubricipedum (Linnaeus) 

Aleimma loeflingiana (Linnaeus) 

[70] Pararge aegeria (Linnaeus) 

Ptycholoma lecheana (Linnaeus) 

Archips crataegana (Hübner) 

[11] 
A. rosana (Linnaeus) 

Saliciphaga caesia Falkovitsh 

Tortrix viridana (Linnaeus) 

A. rufata (Gmelin) 

Aporia crataegi (Linnaeus) 

[33] 

Archips rosana (Linnaeus) 

Argynnis paphia (Linnaeus) 

Cyclophora linearia (Hübner) 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus) 

Lymantria dispar (Linnaeus) 

Macrothylacia rubi (Linnaeus) 

Carcina quercana (Fabricius) 

[70] 

Choristoneura hebenstreitella (Müller) 

Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller) 

Hyposoter tricolor (Ratzeburg) 

Pandemis cerasana (Hubner) 

Pieris brassicae (Linnaeus) 

Ptycholoma lecheana (Linnaeus) 

Tortrix viridana (Linnaeus) 

Itoplectis alternans (Gravenhorst) 

Abraxas grossulariata (Linnaeus) 

[11] 

Archips rosana (Linnaeus) 

Swammerdamia pyrella (Villers) 

Tortrix viridana (Linnaeus) 

Yponomeuta malinella (Zeller) 

Anacampsis populella (Clerck) 

[70] 

Ancylis unculana (Haworth) 

Anthophila fabriciana (Linnaeus) 

Cacoecimorpha pronubana (Hübner) 

Caloptilia spp. 

Carcina quercana (Fabricius) 

Cnephasia nubilana (Hubner) 

Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller) 

Glyphipterix haworthana (Stephens) 

Hedya nubiferana (Haworth) 

Pammene weirana (Douglas) 

Phyllonorycter spp. 

Taleporia tubulosa (Retzius) 

Thera juniperata (Linnaeus) 

Trichopsyche fusca (Haworth) 

Watsonalla binaria (Hufnagel) 

Ypsolopha ustella (Clerck) 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

I. aterrima Jussila 

Caloptilia betulicola (Hering) 
[70] 

Trichopsyche fusca (Haworth) 

Choreutis pariana (Clerk) 

[11] 

Ptycholomoides aeriferanus (Herrich-

Schäffer) 

Spilonota ocellana (Denis & 

Schiffermüller) 

I. insignis Perkins Zeiraphera griseana (Hübner) [70] 

I. maculator (Fabricius) 

Acanthopsyche atra (Linnaeus) 

[70] 

Acleris comariana (Lienig & Zeller) 

Acrobasis consociella (Hübner) 

Agonopterix assimilella (Treitschke) 

Anacampsis populella (Clerck) 

Archips crataegana (Hübner) 

Aspilapteryx tringipennella (Zeller) 

Clepsis spectrana (Treitschke) 

Cnephasia stephensiana (Doubleday) 

Croesia bergmanniana (Linnaeus) 

[70] 

Ditula angustiorana (Haworth) 

Gypsonoma dealbana (Frölich) 

Lobesia occidentalis Falkovitsh 

Mompha conturbatella (Hübner) 

Pandemis cerasana (Hübner) 

Prochoreutis myllerana (Fabricius) 

Ptycholoma lecheana (Linnaeus) 

Choreutis pariana (Clerk) 

[11] 

Plutella xylostella (Linnaeus) 

Swammerdamia pyrella (Villers) 

Tortrix viridana (Linnaeus) 

Trichopsyche fusca (Haworth) 

Yponomeuta malinella (Zeller) 

I. melanocephala (Gravenhorst) 

Aletia impura (Hübner) 
[58] 

Chilo phragmitellus (Hübner) 

Depressaria daucella (Denis & 

Schiffermüller) [70] 

D. pastinacella (Duponchel) 

I.tunetana (Schmiedeknecht) 

Acrolepiopsis assectella (Zeller) 
[58] 

Cacoecimorpha pronubana (Hübner) 

Tebenna bjerkandrella (Thunberg) 

[11] 

Anarsia lineatella (Zeller) 

Choreutis nemorana (Hübner) 

Parapandemis chondrillana (Herrich-

Schaffer) 

Yponomeuta malinella (Zeller) 

I. viduata (Gravenhorst) 

Autographa gamma (Linnaeus) 

[11] Euproctis similis (Fuessly) 

Lymantria dispar (Linnaeus) 

Zygaena spp. [176] 

Evergestis limbata (Linnaeus) [33] 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

I. viduata (Gravenhorst) 
Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 
[33] 

Pimpla arctica Zetterstedt 

Cerapteryx graminis (Linnaeus) 

[33] 

Gnophos obfuscata (Denis & 

Schiffermüller) 

Lymantria monacha (Linnaeus) 

Panolis flammea (Denis & Schiffermuller) 

Tortrix viridana (Linnaeus) 

Selenephera lobulina (Denis & 

Schiffermuller) 
[13] 

P. contemplator (Muller) 

Dasysyrphus tricinctus (Fallén) 

[70] 

Operophtera brumata (Linnaeus) 

Tortricodes alternella (Denis & 

Schiffermüller) 

Zeiraphera isertana (Fabricius) 

P. flavicoxis Thomson 

Carcina quercana (Fabricius) 

[70] 

Ditula angustiorana (Haworth) 

Eudemis profundana (Denis & 

Schiffermüller) 

Notocelia roborana (Denis & 

Schiffermüller) 

Operophtera brumata (Linnaeus) 

Thera juniperata (Linnaeus) 

Tortrix viridana (Linnaeus) 

P. illecebrator (Villers) 

Aporia crataegi (Linnaeus) 

[148] 

 

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus) 

Saturnia pavonia (Linnaeus) 

Thaumetopoea processionea (Linnaeus) 

Mormo maura (Linnaeus) 
[33] 

Smerinthus ocellatus (Linnaeus) 

P. insignatoria (Gravenhorst) Agonopterix nervosa (Haworth) [176] 

P. melanacrias Perkins 
Acleris sp. [176] 

Cydia strobilella (Linnaeus) [58] 

P. murinanae Fahringer Choristoneura murinana (Hübner) [163] 

P. rufipes (Miller) 

Понад 135 хазяїв. Основні з них: 

Charaxes jasius (Linnaeus) 

[179] 

Colias croceus (Geoffroy) 

Eurodryas aurinia (Rottemburg) 

Papilio machaon (Linnaeus) 

Pieris brassicae (Linnaeus) 

P. napi (Linnaeus) 

P. rapae (Linnaeus) 

Vanessa atalanta (Linnaeus) 

P. spuria Gravenhorst 

Понад 80 хазяїв. Основні з них: 

Agonopterix propinquella (Treitschke) 

[33] Calliteara pudibunda (Linnaeus) 

Etiella zinckenella (Treitschke) 

Eupoecilia ambiguella (Hübner) 
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Таблиця Б.1 (продовження) 

P. spuria Gravenhorst 

Hyphantria cunea (Drury) 

[33] 

Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 

Loxostege sticticalis (Linnaeus) 

Lymantria dispar (Linnaeus) 

Yponomeuta padella (Linnaeus) 

Cydia pomonella (Linnaeus) [13] 

Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller) 

[70] 

Depressaria pastinacella (Duponchel) 

Eupithecia vulgata (Haworth) 

Pempelia genistella (Duponchel) 

Tebenna bjerkandrella (Thunberg) 

P. turionellae Linnaeus 

Понад 120 хазяїв Основні з них: 

Abraxas grossulariata (Linnaeus) 

[70] 

Acrobasis consociella (Hübner) 

Alcis jubata (Thunberg) 

Cydia pomonella (Linnaeus) 

Depressaria pastinacella (Duponchel) 

Euproctis similis (Fuessly) 

Limnaecia phragmitella (Stainton) 

Luffia ferchaultella (Stephens) 

Orgyia antiqua (Linnaeus) 

Ortholepis betulae (Goeze) 

Pempelia genistella (Duponchel) 

Pieris rapae (Linnaeus) 

Piniphila bifasciana (Haworth) 

Psyche casta (Pallas) 

Rhyacionia buoliana (Denis & 

Schiffermüller) 

Satyrium w-album (Knoch) 

Taleporia tubulosa (Retzius) 

Tortrix viridana (Linnaeus) 

Yponomeuta spp. 

Zeiraphera griseana (Hübner) 

Choreutis pariana (Clerk) 
[13] 

Yponomeuta malinella (Zeller) 

Theronia atalantae (Poda) 

Понад 95 хазяїв, зокрема 

Apechthis capulifera (Kriechbaumer) 

[33] 

Casinaria nigripes (Gravenhorst) 

Habronyx heros (Wesmael) 

Hyposoter validus (Pfankuch) 

Iseropus stercorator (Fabricius) 

Pimpla disparis Viereck 

P. luctuosa Smith 

Therion giganteum (Gravenhorst) 

Aporia crataegi (Linnaeus) 

[149] 
Leucoma salicis (Linnaeus) 

Lymantria dispar (Linnaeus) 

Malacosoma neustria (Linnaeus) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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T. laevigata (Tschek) Malacosoma neustria (Linnaeus) [33, 58] 

Таблиця Б.1 (продовження) 

T. laevigata (Tschek) 
Parnassius glacialis (Butler) 

[33, 58] 
Protichneumon pisorius (Linnaeus) 

Підродина Acaenitinae Förster, 1869 

Arotes albicinctus Gravenhorst Plagionotus arcuatus (Linnaeus) [58] 

Coleocentrus exareolatus 

Kriechbaumer 
Невідомий  

C. excitator (Poda) 

Acalolepta luxuriosa (Bates) [58] 

Ergates faber (Linnaeus) [33] 

Monochamus sutor (Linnaeus) [114] 

C. heteropus Thomson Невідомий  

C. soleatus (Gravenhorst) Невідомий  

Phaenolobus fulvicornis 

(Gravenhorst) 

Phytoecia cephalotes (Küster) 
[161] 

P. coerulescens (Scopoli) 

P. terebrator (Scopoli) 

Oberea linearis (Linnaeus) [33] 

Synanthedon formicaeformis (Esper) 
[58] 

S. spheciformis (Denis & Schiffermüller) 

Підродина Campopleginae Förster, 1869 

Rhimphoctona longicauda 

Horstmann 
Невідомий  

R. obscuripes (Holmgren) Tetropium fuscum (Fabricius) [111] 

R. pectoralis (Kriechbaumer) Molorchus minor (Linnaeus) [100] 

R. teredo (Hartig) Tetropium castaneum (Linnaeus) [210] 

R. xoridiformis (Holmgren) Tetropium fuscum (Fabricius) [100] 

Підродина Cryptinae Kirby, 1837 

Echthrus reluctator (Linnaeus) 
Phymatodes testaceus (Linnaeus) [210] 

Saperda populnea (Linnaeus) [211] 

Demopheles corruptor 

(Taschenberg) 
Tetropium gabrieli (Weise) [160] 

Helcostizus restaurator (Fabricius) Molorchus minor (Linnaeus) [169] 

Nematopodius debilis (Ratzeburg) 

Trypoxylon attenuatum Smith 

[102] T. clavicerum Lepeletier et Serville 

T. figulum (Linnaeus) 

N. formosus Gravenhorst Trypoxylon figulum (Linnaeus) [110] 

Stenarella domator (Poda) Невідомий  

Підродина Poemeniinae Narayanan & Lal, 1953 

Deuteroxorides elevator (Panzer) 

Aromia moschata (Linnaeus) 

[70] Mesites tardyi (Curtis) 

Molorchus minor (Linnaeus) 

Callidium aeneum (DeGeer) 
[33] 

Leiopus nebulosus (Linnaeus) 

Pogonocherus eugeniae Ganglbauer 
[49] 

Rhagium inquisitor (Linnaeus) 

Prionus coriarius (Linnaeus) [58] 

Tetropium fuscum (Fabricius) [83] 

Neoxorides collaris (Gravenhorst) 

Acanthocinus aedilis (Linnaeus) 
[210] 

Tetropium castaneum (Linnaeus) 

Plagionotus arcuatus (Linnaeus) [33] 
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Rhagium inquisitor (Linnaeus) 

Таблиця Б.1 (продовження) 

N. nitens (Gravenhorst) 

Asemum striatum (Linnaeus) 

[33] 
Ptosima undecimmaculata (Herbst) 

Saperda carcharias (Linnaeus) 

Tetropium castaneum (Linnaeus) 

Clytus arietis (Linnaeus) 

[210] Phymatodes testaceus (Linnaeus) 

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus) 

N. varipes (Holmgren) Невідомий  

Poemenia brachyura Holmgren Невідомий  

P. collaris (Haupt) Passaloecus corniger Huckard [165] 

P. hectica (Gravenhorst) Passaloecus monilicornis Dahlbom [176] 

P. notata Holmgren 

Passaloecus borealis Dahlbom [165] 

P. corniger Shuckard [110] 

Trypoxylon figulum (Linnaeus) [70] 

Pseudorhyssa alpestris (Holmgren) 
Xiphydria camelus (Linnaeus) [70] 

X. prolongata (Geoffroy) [33] 

P. nigricornis (Ratzeburg) 
Sirex juvencus (Linnaeus) 

[33] 
S. noctilio Fabricius 

Підродина Rhyssinae Morley, 1913 

Megarhyssa perlata (Christ) 
Tremex fuscicornis (Fabricius) 

[58] 
T. magus (Fabricius) 

M. rixator (Schellenberg) 

Sirex cyaneus Fabricius 

[187] 
S. juvencus (Linnaeus) 

Xeris spectrum (Linnaeus) 

Urocerus gigas (Linnaeus) 

Rhyssa amoena Gravenhorst 

Sirex cyaneus Fabricius 

[187] 

S. juvencus (Linnaeus) 

Urocerus augur (Klug) 

U. gigas (Linnaeus) 

Xeris spectrum (Linnaeus) 

R. kriechbaumeri Ozols Невідомий  

R. persuasoria (Linnaeus) 

Sirex cyaneus Fabricius 

[187] 

S. juvencus (Linnaeus) 

S. noctilio Fabricius 

Urocerus spp. 

Xeris spectrum (Linnaeus) 

Rhyssella approximator (Fabricius) 
Xiphydria camelus (Linnaeus) 

[70] 
X. prolongata (Geoffroy) 

R. obliterata (Gravenhorst) 

Xiphydria picta (Konow) [58] 

X. prolongata (Geoffroy) 
[165] 

X. camelus (Linnaeus) 

Підродина Xoridinae Shuckard, 1840 

Ischnoceros caligatus 

(Gravenhorst) 

Acanthocinus xanthoneurus (Mulsant & 

Rey) 
[49] 

Aromia moschata (Linnaeus) [33] 

Leiopus nebulosus (Linnaeus) 

[97] Molorchus minor (Linnaeus) 

Oplosia fennica (Paykull) 
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Rhagium inquisitor (Linnaeus) 

Таблиця Б.1 (продовження) 

Ischnoceros caligatus 

(Gravenhorst) 

R. mordax (DeGeer) 
[97] 

Tetropium gabrieli Weise 

I. rusticus (Geoffroy) 

Aegomorphus clavipes (Schrank) 

[49] 

Buprestis haemorrhoidalis Herbst 

Morimus asper (Sulzer) 

Rhagium inquisitor (Linnaeus) 

Saperda punctata (Linnaeus) 

S. scalaris (Linnaeus) 

S. carcharias (Linnaeus) [97] 

Odontocolon dentipes (Gmelin) 

Anastrangalia dubia (Scopoli) 

[97] 

Arhopalus rusticus (Linnaeus) 

Arhopalus syriacus (Reitter) 

Asemum striatum (Linnaeus) 

Attagenus pellio (Linnaeus) 

Mesites tardyi (Curtis) 
[33] 

Spondylis buprestoides (Linnaeus) 

O. geniculatum (Kriechbaumer) Acanthocinus reticulatus (Razoumovsky) [171] 

O. punctulatum (Thomson) Mesites tardyi (Curtis) [33] 

O. quercinum (Thomson) 

Buprestis haemorrhoidalis Herbst 
[49] 

Hylotrupes bajulus (Linnaeus) 

Monochamus galloprovincialis (Olivier) [58] 

O. rufiventris (Holmgren) 
Conopalpus testaceus (Olivier) 

[97] 
Hypulus bifasciatus (Fabricius) 

O. spinipes (Gravenhorst) 

Pogonocherus hispidus (Linnaeus) [58] 

Rhagium inquisitor (Linnaeus) [114] 

R. sycophanta (Schrank) [114] 

Xorides alpestris (Habermehl) 

Anastrangalia dubia (Scopoli) 

[97] Leptura aethiops (Poda) 

Strangalia quadrifasciata (Linnaeus) 

Necydalis major (Linnaeus) [58] 

X. ater (Gravenhorst) 

Dendroctonus micans (Kugelann) 

[57] Tetropium castaneum (Linnaeus) 

T. gabrieli Weise 

X. brachylabis (Kriechbaumer) Tetropium castaneum (Linnaeus) [97] 

X. corcyrensis (Kriechbaumer) 
Osphranteria coerulescens (Redtenbacher) [33] 

Plagionotus arcuatus (Linnaeus) [50] 

X. csikii Clement Невідомий  

X. fuligator (Thunberg) Arhopalus rusticus (Linnaeus) [210] 

X. gravenhorstii (Curtis) 

Agelastica alni (Linnaeus) 

[33] 
Hedobia pubescens (Olivier) 

Phymatodes fasciatus (Villers) 

Psoa dubia (Rossi) 

Callidium aeneum (DeGeer) [49] 

X. irrigator (Fabricius) 

Obrium brunneum (Fabricius) 

[97] Rhagium inquisitor (Linnaeus) 

Tetropium castaneum (Linnaeus) 

X. niger (Pfeffer) Acanthocinus griseus (Fabricius) [97] 
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Molorchus minor (Linnaeus) 

Таблиця Б.1 (продовження) 

X. praecatorius (Fabricius) 

Agelastica alni (Linnaeus) 

[97] 

Agrilus viridis (Linnaeus) 

Leioderus kollari Redtenbacher 

Leiopus nebulosus (Linnaeus) 

Menesia bipunctata (Zoubkoff) 

Molorchus minor (Linnaeus) 

Obrium cantharinum (Linnaeus) 

Phymatodes pusillus (Fabricius) 

P. testaceus (Linnaeus) 

X. rufipes (Gravenhorst) Rhagium inquisitor (Linnaeus) [58] 

X. sepulchralis (Holmgren) 
Morimus asper (Sulzer) [49] 

Xylotrechus rusticus (Linnaeus) [97] 




