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Вивчення угруповань комах, пов'язаних із Складноцвітими та, зокрема, видами роду Centaurea дають 

можливість більш детального вивчення  багатьох екологічних та ентомологічних проблем, та використовується 

для дослідження зв'язків всередині трофічних мереж та життєвих циклів комах [2], енергетичних взаємодій [3], 

популяційної диниміки [4], конкуренції та взаємодій паразит-хазяїн [5, 6].  

У праці М. Редферн, що стосується території Англії та Уельсу [2] розглянуто комплекс комах, асоційованих 

із квітковими головками Cirsium vulgare та їхні трофічні зв'язки. Стаття Р. Камерона та М. Редферн [3]  

присвячена використанню виду Urophora stylata Fab, пов'язаного з Cirsium vulgare Savi та паразитів даного виду 

двокрилих для демонстрації деяких принципів екологічної енергетики. 

На території Британських островів можна відмітити довідник Маргарет Редферн [1], що стосується комах, 

пов'язаних із Складноцвітими, зокрема, двома видами – Cirsium arvense (бодяк польовий) та Cirsium vulgare 

(бодяк звичайний). Автор зазначає, що комахи грають важливу роль у регуляції чисельності Складноцвітих. 

Описуються як рослиноїдні комахи, так і асоційовані із ними хижаки, паразити, а також інквіліни. Більшість 

комах, що асоційовані зі Складноцвітими — це рослиноїдні комахи, жорстко  пов'язані з певною частиною даних 

рослин. Хижаки менш спеціалізовані та вибирають собі мікросередовища життя (ніші), що можуть знаходитись на 

багатьох видах рослин. Паразити комах (паразитоїди) більш консервативні, мають одну чи декілька комах — 

хазяїв зі схожими умовами існування. Також у довіднику [1] подано опис видів комах, пов'язаних зі 

Складноцвітими у Великобританії, зокрема, різних стадій їхнього розвитку, описано також пошкодження, яких 

комахи завдають рослині, на якій розвиваються. Подано узагальнений опис угруповань комах, розділений на 

комах, пов'язаних із головками квіток Складноцвітих; комах, що пошкоджують стебло рослини і галоутворювачів 

та листових мінерів, а також комах, які живляться соками чи листям Складноцвітих, або харчуються їхнім 

нектаром.  

 Життєвий цикл виду Urophora jaceana Hering є частиною великого  комплексу комах із складними 

взаємовідносинами, що живуть у суцвіттях волошки чорної (Centaurea nemoralis  Jordan), вперше було детально 

досліджено Дж. Вадсвортом [7]. Дослідження даного виду були продовжені Г. Варлі [4], у іншій роботі цього 

автора [8] наводяться відомості про життєві цикли деяких інших представників родини Trypetidae. 

Щодо іншої родини Двокрилих - Syrphidae можна вказати статтю Г. Ротрея [9]. У наведеній роботі 

описується морфологія личинок та характер живлення чотирьох видів роду Cheilosia, асоційовані з видом  Cirsium 

palustre L. Scopoli у Шотландії. 

Екології Двокрилих з родини Tephritidae, асоційованих з Складноцвітими  приділяв увагу М. Ромстьок [11]. 

У статті висвітлено біогеграфічні та  екологічні аспекти мікроеволюції виду Tephritis conura Lw., асоційованого із 

6-ма видами роду Cirsium. Інша стаття – це робота М. Комма [13], що стосується даного виду тефрітід і висвітлює 

його мікроеволюцію в аспекті пошуку ніші та кормової рослини у часі.  Дослідженням життєвих циклів та 

стратегій використання ресурсів тефрітідами займався Г. Цвьольфер [15]. Дане дослідження стосується тефрітід із 

родів Chaetorellia, Urophora, Terellia, Acanthiophilus, Orellia та Ceriocera асоційованих із різними видами 

Складноцвітих із родів Cirsium, Carduus та Centaurea. 

Роботи Г. Цвьольфера, присвячені фауні Складноцвітих, наприклад, конкурентним стратегіям у співжитті 

різних видів роду Eurytoma [10], а також  фітофагам Складноцвітих [12].  

Серед статей, присвячених Жорсткокрилим, пов'язаних із Складноцвітими, можна відмітити статтю М. 

Кляйна [14], де розглядається адаптація виду Rhinocyllus conicus Fröl. до умов життя на рослинах-хазяях різних 

видів з родів Cirsium та Carduus. 

У багатьох країнах комахи перевірялись на можливість їхнього використання у якості агентів  біологічного 

контролю будяків як бур'янів (роботи Zwölfer & Harris, 1966; Zwölfer, 1968, 1969; Claridge, Blackman & Backer, 

1970; P. Harris, 1973; Peschker & Beccher, 1973; цит. по [1]). Це сприяло розширенню знань з екології цих комах та 

додало внесок до вивчення   складних систем взаємовідносин між комахами, пов'язаними с певними 

угрупованнями рослин. 
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