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Вступ

Сегменти черевця, починаючи з VI, якi беруть 
участь в утворенi генiтальних структур, назива-
ються генiтальними. До їх складу входять VI–XI 
сегменти черевця, якi у бiльшостi тахiн рухомо 
з’єднанi i в спокiйному станi втягнутi один в одно-
го. Часто такі сегменти називають постаб-
домiнальними або яйцекладом. Сегменти черевця 
складаються з двох пластинок (склеритiв): спинної 
– тергiта i черевної – стернiта, з’єднанi мембра-
ною. На VI i VII сегментах розмiщенi дихальця, 
часто дихальця VII сегмента змiщенi на VI сег-
мент. У саркофагід [2, 12] це відбулось внаслідок 
редукції VII сегмента. Правда, iснують прихиль-
ники iншої думки [3,4], якi стверджують, що парнi 
дихальця на VI сегментi у деяких двокрилих вини-
кли внаслiдок злиття VI i VII сегментiв. IX i X 
тергiти злитi, утворюючи кiнцевий тергiт. На вер-
шинi яйцеклада знаходяться одночлениковi церки. 

Вентральнi склерити постабдомена представ-
ленi вiдповiдно VI, VII, VIII стернiтами. Пост-
генiтальна пластинка утворена у результатi злиття 
IX i X стернiтiв. До IX стернiта вiдносяться перед-
нєлатеральнi вирости постгенiтальної пластинки, 
якi загнутi вентрально i назад (лiнгули) [11], апо-
дема [7]. 

На початку вагiни вiдкриваються протоки 
сiм’яприймачiв, яких у бiльшостi тахiн три, iнодi 
лише два (Actia R–D., Peribaea R–D., Siphona Mg.). 
Проток одного з них впадає у вагiну попереду 
двох бокових. Кожна з трьох сперматек впадає у 
вагiну своїм окремим протоком. Проте у Dexiini, 
окремих Voriini протоки сперматек впадають у 
вагiну загальним стовбуром або у деяких 

Linnaemyini два протоки в основі йдуть загальним 
стовбуром, а один – окремо. 

Сперматеки складаються з овальної, груше-
подiбної або округлої капсули, якi заповнюються 
спермою. Стiнки капсул сперматек з середини си-
льно хiтинiзованi, зовнi як і протоки сперматек по-
критi залозистим епiтелiєм. Пiд капсулою знахо-
диться канал сперматеки, який у тахін по всій до-
вжині має різну товщину. 

Позаду протокiв сперматек у вагiну впадає пара 
придаткових залоз, якi за I. Белановським [2] 
видiляють липку рiдину, за допомогою якої при-
клеюються яйця до субстрату, Б. Хертінг [12] тра-
ктує, що функцiя цих залоз невiдома. У всiх тахiн 
придатковi залози впадають у вагiну тонкими про-
токами, якi у деяких груп рiзнi за довжиною, iнша 
частина залоз бiльш або менш потовщена . 

Представників триб Siphonini, Leskiini, 
Minthoini можна об”єднати в межах підродини 
Tachininae поряд з деякими іншими трибами за бу-
довою покривів тіла личинки І го віку: у них від-
сутні пластинки на тілі [8]. 

Наявність варіабельності геніальних структур 
яйцеклада у тахін стверджувати важко, що пояс-
нюється обмеженим матеріалом. Геніталії самок 
тахін належать до таких структур, що не часто ви-
користовуються таксономістами. За звичай екзос-
келет яйцеклада не вивчається при описах видів. 
Крім цього, у комплексних дослідженнях тахін ге-
ніталії самок взагалі не розглядались. 

В той же час порівняльно–морфологічний ана-
ліз цих структур істотно доповнює картину філо-
генетичних зв”язків підродин та окремих триб ро-
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дини. Як свідчать літературні джерела [5, 6, 10, 11, 
12, 14] будова геніталій самок тахін не використо-
вується для обґрунтування проблеми систематики 
родини та філогенії. Загальний опис особливостей 
будови сперматек у тахін відомий лише у предста-
вників 5 видів [11,13] та капсул сперматек у 60 ро-
дів [9].  
 

Матеріал і методика досліджень 

Матеріалом для роботи послужили колекційні ма-
теріали, які зібрані автором впродовж 30 років у 
різних пунктах Українських Карпат. Вивчені по-
стабдомени представників трьох триб (Siphonini, 
Leskiini, Minthoini) підродини Tachininae. У тільки 
що зловлених особин яйцеклад для дослідження 
одержали шляхом легкого натискування на черев-
це самки, внаслідок чого він висувається, після 
ножицями можна його відокремити від черевця. У 
сухих екземплярів добути постабдомен самки 
важко. Для цього сухі особини розмочували у во-
логій камері, після обережно щоб не розламати ек-
земпляр відокремлювали постабдомен від черевця. 
Відокремлений яйцеклад протягом 3–5 хвилин ви-
варювали в 10 % розчині їдкого калію, промивали 
і виготовляли препарат. Відокремлений постабдо-
мен після вивчення можна зберігати в целулоїдній 
лунці, наколотій на ту ж голку, що і муха, в каплі 
гліцерину. 
 

Результати досліджень 

Триба Siphonini. Найбiльш поширеними родами 
триби є Actia R–D., Peribaea R–D., Ceranthia R–D., 
Siphona Mg., на основi яких вивчена морфологiя 
екзоскелету постабдоменiв та сперматек самок: 
Actia dubitata Herting, Actia pilipennis (Fll.), 
Peribaea fissicornis (Strobl), Peribaea tibialis (R–D.), 
Siphona geniculata (DeGeer) (рис. 1–5; 13 – 16). Всi 
представники триби вiдносяться до яйцекладних i 
паразитують в рiзних мiкролепiдоптера. 

VI тергiт цiлiсний (Peribaea R–D.), у Actia R–D. 
вiн роздiлений на два склерити, якi сильно редуко-
ванi, повна редукцiя тергiта характерна для 
Siphona Mg. 

VII тергiт у Actia R–D., Peribaea R–D. зберiгся у 
виглядi рудиментiв без щетинок на їх поверхнi, у 
Siphona Mg., Ceranthia R–D. вiн повнiстю редуко-
ваний. 

VIII тергiт у порiвняннi з VII краще розвину-
тий, у A. dubitata Herting вiн вузький, сильно видо-
вжений, на апiкальнiй частинi якого збереглися 
щетинки; останнi також знаходяться на поверхнi 
вентральної частини у P. tibialis (R–D.), Siphona 
Mg., у iнших поверхня VIII тергiта без щетинок. 

Кiнцевий тергiт розвинутий у представників 
Actia R–D., Peribaea R–D., Ceranthia R–D. з щетин-
ками на його поверхнi, вiн повнiстю втрачений у 
Siphona Mg. 

Церки видовженi з дрiбними волосками на їх 
вершинi. Дихальця VI сегмента знаходяться на 

мембранi сегмента у Actia R–D., у Peribaea R–D. 
вони розташованi на бокових краях VI тергiта; ди-
хальця VII сегмента – на боковому краї VII тергiта 
Peribaea R–D. та на мембранi VI сегмента у Actia 
R–D. i Siphona Mg. 

 VI стернiт майже прямокутний, його ширина 
бiльша за довжину (Actia R–D., Siphona Mg.), у 
Peribaea R–D. переднiй край стернiта кутовидно 
звужений. Поверхня стернiта на заднiй його поло-
винi у Actia R–D., Siphona Mg. повнiстю покрита 
щетинками; у P. fissicornis (Strobl) крiм щетинок на 
заднiй половинi стернiта по медiанi розмiщенi сен-
сорнi пори, у Ceranthia R–D., P. tibialis (R–D.) ще-
тинки на задньому краї розмiщенi в один ряд та по 
медiанi на всiй поверхнi сенсорнi пори. 

VII стернiт у Actia R–D., Ceranthia R–D., 
Siphona Mg. схожий з VI, але менших розмiрiв; у 
Siphona Mg. на передньому краї по медiанi довгий 
вирiст (рис. 5). 

Поверхня VIII стернiта покрита щетинками 
(Actia R–D., Peribaea R–D.) i його довжина бiльша 
за ширину; у Peribaea R–D. вона без щетинок. 

Задня половина постгенiтальної пластинки по-
крита щетинками, серед яких iнодi видiляються 
довшi (Actia R–D.). Лiнгули вираженi, довгi, силь-
но склеротизованi, вершинами направленi до 
медiани. 

Триба Siphonini відрізняється від інших 
Tachinidae наявністю в них лише двох сперматек. 
Капсули сперматек кулеподібні (Peribaea R–D., 
Siphona Mg.) (рис. 14 – 16), грушеподібні (Actia R–
D.) (рис. 13), поверхня яких без поперечних смуг . 
Довжина каналів сперматек у Actia R–D. в 2 рази 
більша за довжину капсул, у Peribaea R–D., 
Siphona Mg.) – 5–6 разів. Придаткові залози типо-
вої будови (рис. 13–16). 

Отже, за наявністю лише 2 сперматек триба за-
ймає особливе місце серед Tachinidae. Для пред-
ставникiв триби характерний певний напрямок 
змiн у будовi екзоскелета постабдомена самок. Зо-
крема, помiтна чiтка редукцiя VI,VII тергiтiв аж до 
повного їх зникнення. Як видно, редукцiйнi проце-
си у межах триби, менше чiпляють апiкальнi ске-
летнi елементи i його хетом. У деяких представ-
никiв триби редукцiя хетома характерна для VIII 
стернiта. Поряд iз наведеними еволюцiйно прогре-
сивними змiнами постабдомена самок, якi зв’язанi 
з особливостями зараження хазяїна, збереглись ар-
хаїчнi риси: цiлiсний VI тергiт, збереження диха-
лець VII сегмента на бокових краях VII тергiта, 
слабо диференцiйований хетом на поверхнi 
стернiтiв деяких родiв. 

Триба Leskiini. Морфологiчна характеристика 
постабдомена самок триби складена на основi його 
вивчення у представників 5 родiв (Aphria R–D., 
Demoticus Mcq., Bithia R–D., Leskia R–D., Solieria 
R–D. (рис. 6–11; 17 – 22). Тахiни яйцеличинкок-
ладнi, деякi з них паразитують на Tortricidae, 
Arctiidae. 
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VI тергiт дорзально роздiлений на два склери-
ти, окрiм Solieria fenestrata (Mg.), у якого VI тергiт 
цiлiсний; у Bithia spreta (Mg.) вiн сильно редукова-
ний. Заднiй край тергiта з 1–3 неправильними ря-
дами диференцiйованих щетинок; у B. spreta (Mg.) 
декiлька щетинок на склеритах тергiта розмiщенi 
лише дорзально. 

VII тергiт у окремих представникiв триби 
(Aphria longirostris (Mg.), Demoticus plebejus (Fll.), 
B. spreta (Mg.)) повнiстю редукований; у iнших 
(Bithia demotica (Egger), Leskia aurea (Fll.)) склада-
ється iз двох склеритiв або цiлiсний (S. fenestrata 
(Mg.)). Заднiй край склеритiв з одним рядом щети-
нок, у S. fenestrata (Mg.) вони повнiстю редукованi. 

VIII тергiт повнiстю редукований. 
Кiнцевий тергiт широкий, задня половина яко-

го покрита волосками, у S. fenestrata (Mg.) по-
внiстю редукований. 

Церки видовженi, вершина яких з волосками. 
Дихальця VI i VII сегментiв розмiщенi на боко-

вих краях VI тергiта, iнодi на мебранi мiж VI i VII 
тергiтами, у деяких (Leskia R–D., Solieria R–D.) не 
виявленi. 

Ширина VI стернiта в бiльшостi видiв у 
декiлька разiв бiльша за довжину; у Aphria R–D. 
майже кадратний, задня половина якого покрита 
щетинками; заднiй край стернiта у Demoticus Mcq., 
B. demotica (Egger) з одним рядом дифе-
ренцiйованих щетинок, у iнших з 2–3 неправиль-
ними рядами. 

VII стернiт у Bithia R–D. на передньому краї 
вужчий, у Demoticus Mcq. по медiанi переднього 
краю неглибоке мембранозне впинання, у решти 
вiн схожий з VI стернiтом. 

VIII стернiт у представникiв триби рiзний за 
будовою: на вершинi кутовидно загострений 
(Aphria R–D.), з неглибоким мембранозним впи-
нанням на передньому краї (Demoticus Mcq.), з 
мембранозним впинанням на задньому краї (Bithia 
R–D., Leskia R–D., Solieria R–D.), задня половина 
стернiта з дрiбними щетинками. 

Постгенiтальна пластинка на вершинi кутопо-
дібно загострена або заокруглена, її задня полови-
на покрита волосками. Лiнгули видовженi, добре 
пiгментованi, розширеними вершинами 
орiєнтованi до медiани. 

Своєрідна будова капсул сперматек характерна 
для Leskiini. Частина із них кулеподібні, вершинне 
впинання яких зміщене у район екваторіальної 
площини (Aphria R–D., Demotica Mcq. (рис. 17,18) 
або без впинання (Leskia R.–D.) (рис. 22), у пред-
ставників Bithia R–D. канали сперматек беруть по-
чаток від капсул спірально скрученим, пігменто-
ваним протоком (рис. 20,21), впинання розміщені 
на вершинах сперматек; у Solieria R–D. спермате-
ки подібні до капсул Bithia R–D., але початок ка-
налів сперматек колоподібно оточують капсули 
(рис. 19). Довжина каналів сперматек у Aphria R–
D., Demotica Mcq. у 2–2,5 разів довша за діаметр 
капсул, у Bithia R–D., Solieria R–D. – у Bithia R–D., 

Solieria R–D. – у 5–7 разів; у Laskia R–D. – 3–4 ра-
зи. Придаткові залози типової будови за винятком 
Leskia R–D., у яких їх товщина майже рівна з тов-
щиною каналів сперматек (рис. 19). 

Отже, постабдомен триби характеризується по-
вною редукцiєю VII тергiта, розвинутим i широ-
ким кiнцевим тергiтом та широкими стернiтами, 
змiщенням дихалець VII сегмента на VI, розвит-
ком на деяких стернiтах сенсорних пор та різно-
манітною будовою сперматек. До архаїчних ознак 
триби слiд вiднести широкий покритий недифе-
ренцiйованими щетинками кiнцевий тергiт та збе-
реження цiлiсного VI i VII тергiтiв. За проаналізо-
ваними морфологічними структурами монофілію 
триби довести неможливо. 

Триба Minthoini. Генітальні структури самок 
вивчені лише у представника одного виду триби 
(Mintho rufiventris (Fll.)) (рис.12,23). Самка яйце-
личинкокладна, личинки 1 вiку своєрiдної будови 
[8] і паразитують на вогнiвках. Бiологiя тахiни не 
вивчена. 

VI тергiт дорзально подiлений на два склерити, 
латеральна частина яких редукована, а щетинки 
розмiщенi лише на їх медiальнiй частинi. 

VII тергiт повнiстю редукований (рис. 12). 
VIII тергiт неправильної трикутної форми, по-

верхня яких без щетинок. 
Кiнцевий тергiт широкий з кутовидно загост-

реним переднiм i заднiм краями, задня половина 
тергiта покрита волосками. 

Церки сильно видовженi, вершина яких з воло-
сками. 

Дихальця VI, VII сегментiв розмiщенi на мем-
бранi VI сегмента. 

VI стернiт з округлим звуженим переднiм кра-
єм, задня його половина покрита дифе-
ренцiйованими щетинками. 

VII стернiт майже прямокутний, його задня 1/3 
поверхнi покрита щетинками. 

VIII стернiт на передньому краї з неглибоким, 
але широким мембранозним впинанням, задня ча-
стина якого по бокам з дрiбними щетинками. 

Постгенiтальна пластинка на вершинi заокруг-
лена, задня половина якої по медiанi iз волосками. 
Лiнгули добре пiгментованi, широкi. 

Триба Minthoini відрізняється від попередньої 
(Leskiini) покривом личинок І віку, який цілковито 
вкритий шипами [8]; повною редукцією хетома на 
VIII тергіті, а також формою сперматек. Серед 
Tachininae за співвідношенням довжини придатко-
вих залоз з довжиною сперматек виділяються три-
би Siphonini i Minthoini. 

Таким чином, еволюцiйнi змiни постабдомена 
самок триби проходили у напрямку повної ре-
дукцiї VII тергiта та редукцiї VI i VII І тергiтiв, ди-
ференцiацiї хетома на стернiтах, змiщенням диха-
лець VII сегмента на VI, збереженням розвинутого 
кiнцевого тергiта. 
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 Рис. 1. Actia dubitata Рис. 2. Actia pilipennis Рис. 3. Peribaea fissicornis 
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 Рис. 4. Peribaea tibialis Рис. 5. Siphona geniculata Рис. 6. Aphria longirostris 
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 Рис. 7. Bithia demotica Рис. 8. Demoticus plebejus Рис. 9. Bithia spreta 
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 Рис. 10. Solieria fenestrata Рис. 11. Leskia aurea Рис. 12. Mintho rufiventris 
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Рис. 13. Actia pilipennis Рис. 14. Peribaea tibialis Рис. 15. Peribaea fissicornis 

   
Рис. 16. Siphona geniculata Рис. 17. Aphria longirostris Рис. 18. Demoticus plebejus 

   
Рис. 19. Solieria fenestrata Рис. 20. Bithia demotica Рис. 21. Bithia spreta 

  
Рис. 22. Leskia aurea Рис. 23. Mintho rufiventris 

Умовні позначення: a – вигляд зверху; b – вигляд знизу; c – вигляд збоку 
Масштаб: 1 мм (постабдомен); 0,5 мм (сперматеки) 
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