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Abstract. In Bulgaria by October 2011 have been recorded 1669 species of  mites, belonging to 
630 genera and 213 families (BerOn, 2011). For each family of  mites, parasitic or affecting other 
animals or Man, is outlined the present status (with the main contributors) and the prospectives 
for its research further (including for the families and groups not yet recorded for Bulgaria). It is 
expected that less then half  of  the mites really existing in Bulgaria have been found so far. Specially 
emphasized is the need of  new acarologists.    
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Акарите са екологично най – пластичната група в животинския свят. Много от тях 
са паразити, някои с голямо значение за хуманната и ветеринарната медицина. общо 
са описани над 50 хиляди вида. Според изготвения наскоро  списък на всички акари 
в България, досега на територията на страната са известни 1669 вида от  630 рода и 
213 семейства. Тези данни са резултат главно от изследванията на български зоолози: Г. 
Шишков, Ив. Василев, А. Петрова, Ст. Сърбова, П. Павлов, П. Дренски, К. Дренски, А. 
Балевски, П. начев, М. Колебинова, М. Коюмджиева, П. Берон, Д. Добрев, Сп. Симова, 
е. Ангелкова, М. Желева, н. Атанасов, Д. Бойчев, Г. Гечева, Г. Георгиева, В. Златанова, 
Т. Трифонов,  и др.

Историята на тези изследвания е проследена от Берон (2005) и BerOn (1995, 2011). 
Библиографията на българската акарология вече обхваща над 477 заглавия (BerOn, 
2011). Въпреки несъмнения напредък в опознаването на българската акарофауна през 
последния половин век, все още (по обща преценка) не са установени и половината от 
обитаващите България, вероятно, над 3000 вида акари. При това темпът на изследвания 
е силно намален с изчезването от акарологичната сцена (по една или друга причина) на 
почти всички активни в миналото колеги и липсата на нови. 

Таксономията на акарите все още е в процес на оформяне и има голяма разлика 
в системите, възприети от водещи акаролози (виж BerOn, 2008). Съгласно 
възприетата  класификация на KrAntz &  WAlter (eds.) (2010), акарите са подклас 
(полифилетичен ?) на клас Arachnida с два надразреда (Acariformes  и Parasitiformes) и 
шест разреда, от които в България се срещат четири.  

Acariformes – надразредът включва, по KrAntz & WAlter (eds.) (2009), два 
разреда. И двата се срещат в България, с общо  1368 вида, или 77.3 % от всички известни 



58    Петър Берон

в страната акари. Това са известните вече повече от 100 години trombidiformes и 
Sarcoptiformes. Има промени в досегашните представи за класификацията на акарите, 
базирани на съвременните молекуларни и кладистични методи. Досегашният подразред 
Acaridida (= Astigmata, Astigmatina) e сведен до кохорта в  подразред Oribatida. В 
настоящия преглед смятам, че  е по-добре да остане като подразред, тъй като е трудно да 
се приеме, че саркоптидите са просто част от Oribatida. 

Подразред Astigmata (= Astigmatina, Acaridida) –  351 вида от  127 рода и 41 семейства 
са познати в България. Ще се спра на някои семейства, включващи паразити по животните 
и човека.

Сем. Psoroptidae. Важни паразити по дивите и домашните бозайници. Между тях са 
причинителите на отодектозата по кучета и котки (Otodectes cynotis), псороптозата (Psoroptes) 
и хориоптозата (Chorioptes). Понастоящем тяхната видова принадлежност и специфичност 
към гостоприемниците се изследват в чужбина на молекуларно равнище и все още няма 
пълно единодушие за броя на видовете. По дивите хищници и таралежите живеят и 
представители на род Caparinia, още несъобщен у нас.  

Сем. Sarcoptidae. Акарът на крастата по човека и много други бозайници (Sarcoptes 
scabiei) е най-познатият от това семейство, което съдържа в световен мащаб 117 вида 
от  17 рода, а у нас са известни 10 вида от  3 рода (Sarcoptes, Notoedres   Nycteridocoptes) от 
единственото европейско подсемейство  Sarcoptinae. Другите саркоптиди са паразити по 
прилепи, гризачи, зайци и хищници. У нас практическо значение има и Notoedres cati (= 
cuniculi),  който предизвиква нотоедрозната краста по зайците и котките.

Перовите акари (Analgoidea, Pterolichoidea, Freyanoidea).  През 1957 започна серията 
от публикации на Иван Василев под ръководството на големия специалист по групата В. 
Дубинин. В 14 публикации Василев и неговите съавтори (Atyeo, Koлебинова и Дубинин) 
публикуваха между 1957 и 1965 г. данни върху акари, които живеят по перата и върху 
кожата на птиците  (Proctophyllodidae, Alloptidae, Analgidae, Xolalgidae, Falculiferidae, 
Avenzoariidae, trouessartiidae, eusthatiidae, Pterolichidae, Gabuciniidae, Syringobiidae, 
Kramerellidae, Freyanidae, Knemidokoptinae и Cheyletidae), включително описания на 
нови видове. След дълго прекъсване се появи още една работа върху перовите акари 
(KOlArOvA & MItOv, 2008), в която се съобщават от Южна Добруджа 29 вида и два 
рода нови за българската фауна от надсем. Analgoidea. KOlArOvA (2010) oписа и новия 
вид A. mironovi Kolarova. С тях броят на собствено перовите акари у нас става 132   вида 
от  17  семейства.

Сем. Turbinoptidae (oбитатели на дихателните пътища на птиците) още не е съобщeно 
в България. от епидермоптидния комплекс (Dermationidae, Epidermoptidae),   които 
живеят по кожата на птиците и като хиперпаразити по Malophaga  и  Diptera Hippoboscidae), 
у нас са публикувани от Ив. Василев  3  вида от Knemidokoptinae, които вече не се смятат 
за отделно семейство, а за подсемейство на epidermoptidae. Това са стопански важни 
акари, които живеят под люспите на краката на птиците и предизвикват у домашните 
птици заболяването „варовити крака”. Известни са и два вида хиперпаразити от сем. 
epidermoptidae, публикувани от мен (Берон, 1971), както и  2  вида (от тях единият 
нов за науката) от сем. Dermationidae, съобщени от ВАСИлеВ (1959) и vASSIlev & 
KOleBInOvA (1965). 

Сем. Canestriniidae – има публикувани 6  вида, които живеят под елитрите на 
Coleoptera (BerOn, 1971, 1975c и др.), но се очакват и други видове (немного).

Сем. Chaetodactylidae – намерен е от мен един вид от род Sennertia – паразити 
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по ципокрилите от род Xylocopa. несъмнено могат да се очакват и други паразити по 
Hymenoptera (Chaetodactylus и др.).

Сем. Gastronyssidae. от това малко семейство (в света са известни 42 вида от 9 рода) 
у нас са публикувани от мен (BerOn, 1973-74 и др.) два вида от родовете   Pseudoopsonyssus  
и Yunkeracarus, намерени в ноздрите на прилепи и гризачи. Може да се очаква намирането 
на още няколко вида, вкл. на род Rodhainyssus по прилепи от сем. vespertilionidae. 

Сем. Hemisarcoptidae – паразити по щитоносните въшки. В България е съобщен от 
нАчеВ и ТренчеВ (1987) Hemisarcoptes malus.

Сем. Laminosioptidae. на ветеринарната медицина е известен Laminosioptes cisticola, 
който образува възелчета под кожата на птиците. Семейството включва още редица видове 
от други родове (Fainocopes, Rallicoptes) по дивите птици, но те у нас не са изследвани.

Сем. Cytoditidae. Познат на ветеринарите е и Cytodites nudus, обитател на дихателните 
пътища на птиците. У нас публикувах още един вид (Cytodites faini Beron, 1975).

„надсем.“ Listrophoroidea – в света надсемейството (или групата, според новите 
представи) включва над 800 вида. За България са съобщени 19 вида от семействата 
listrophoridae, Myocoptidae, Chirodiscidae и Atopomelidae – всички семейства, които се 
срещат в европа (вкл. почти всички европейски родове). Lutrilichus nivalis Beron, 1973 
(паразит по невестулките) беше описан от България и е досега единствената находка 
в европа на трибуса Schizocarpini, с изключение на специализираните паразити по 
бобрите от род Schizocarpus. Поради родовата и видовата специфичност на тези космени 
акари броят им в България не се очаква много да се увеличи.

Сем. Pyroglyphidae. Това са акарите, познати като „акари на къщния прах”. Като 
причинители на алергии няколко вида от тях, главно Dermatophagoides pteronyssinus, са много 
изследвани в световен мащаб. За България бяха публикувани 4 вида от ТоДороВ 
(1979), който защити дисертация върху тази група. Вероятно ще се намерят и други 
видове, които не обитават къщния прах, а живеят в птичи гнезда, по самите птици или в 
складирани материали. 

някои представители на Glycyphagidae (Dermacarus, Xenoryctes, Lophioglyphus, Labidophorus) 
живеят, както се предполага форетично, по козината на бозайниците. част от тях са 
съобщени от мен (BerOn, 1971, 1973). от родопите е описан новият вид Cometacarus 
rhodopensis Angelkova et zdarkova, 1983.

някои представители на Acaridae (Tyrophagus, Tyrolichus) предизвикват  „треската на 
сиренарите”. от това семейство у нас са съобщени 44 вида (от Ангелкова и др.). от сем. 
Rosensteiniidae (коменсали по прилепите) е съобщен (описан от България) само видът 
Chiroptoglyphus bulgaricus (Dusbàbek, 1964).

не е изследвано още в България голямото семейство Hypoderatidae (паразити под 
кожата на птиците). 

Подразред Oribatida – огромна група непаразитни акари (понякога се намират 
върху птици и други животни), от които в България са познати 401 вида от 174 рода 
и  73 семейства. Изследвани са от  KunSt (1957 – 1961), CSISzAr и JelevA (1962), 
Желева (няколко публикации) и Дубинина и др. (1966). След тези обширни изследвания 
намираме само единични видове в работите на чуждестранни автори (Gordeeva, niemi, 
Moritz, niedbala, vanek, Woas). Вероятно е намирането на още много видове, родове и 
дори семейства.  

разред Trombidiformes. Подразред Prostigmata – в България досега са намерени 
616 вида от 217 рода и 70 семейства – малка част от очакваните да се срещат. Семейства  
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свободноживеещи простигмати като Anystidae, Bdellidae, Cunaxidae, eupodidae, tydeidae, 
labidostommatidae, rhagidiidae почти не са  проучени. от  паразитите по животните и 
човека ще отбележим следните семейства:

Сем. Cheyletidae. Голямо семейство (в света са известни над 380 вида). от него за 
България са съобщени само 12 вида от 10 рода от откъслечни и несистемни изследвания 
на редица автори, обобщени в монографията на ВолГИн (1969). някои видове са 
паразити или хиперпаразити (ненамереният още у нас Cheyletiella yasguri) по насекоми, 
птици и бозайници, главно представителите на род Ornithocheyletia и на подсемейство 
Cheyletiellinae, някои видове от което (Cheyletiella parasitivorax, Ch. blakei) в други страни са 
паразити по котките, зайците и по човека, но у нас не са съобщавани. При системни 
изследвания в България ще се намерят още много родове и видове от това семейство.

Сем. Psorergatidae. освен съобщените от мен (BerOn, 1973) 3 вида, у нас ще 
се намерят още много видове от трите рода (Psorergates, Psorergatoides и Psorobia) на това 
семейство, което в света наброява  досега 77  вида паразити по прилепи, насекомоядни, 
гризачи, тупаи, зайци, хищници, маймуни и чифтокопитни. някои видове, още 
непознати у нас (Psorobia bos, P. ovis) предизвикват другаде псорергатозна краста по овците 
и говедата, а други – по Mustelidae и дивите зайци.   

Сем. Demodecidae. Медицински важно семейство от малко познати у нас дребни 
акари, които живеят във фоликулите на космите или в слъзните жлези на много 
видове бозайници, вкл. и на човека. В света са познати общо 104 вида от 7 рода, у нас 
са съобщени само 5 вида от род Demodex. По човека паразитират видовете Demodex 
folliculorum и  D. brevis, познати са у нас видове и по коня, по кучето, по котката и по някои 
гризачи. При специализирани проучвания могат да се намерят още много видове и 
някои родове (Apodemodex, Ophthalmodex, Soricidex, Stomatodex), главно по прилепи, гризачи 
и насекомоядни, но също и по едри диви и домашни бозайници.     

Сем. Harpirhynchidae. С включването на бившето семейство (специализирани 
паразити под люспите на змиите, смятани от BOCHKOv, 2002 за подсемейство на 
Harpirhynchidae), харпиринхидите стават три подсемейства с 83 вида в света от 14 рода. 
У нас беше познат само Harpirhynchus nidulans,  публикуван от ЖелеВА (1970). Изненада 
беше намирането през 1974 г. в Кюстендилско на единствения и досега в европа 
представител на Ophioptinae (Ophioptes beshkovi Beron, 1974).  

Сем. Syringophilidae. Паразити в цевите на перата на птиците (в света са намерени 
почти 270 вида от 58 рода), напълно непроучени в България. Като се има предвид 
спецификата им, в България могат да се очакват  голям брой неизвестни видове.

Сем. Myobiidae – семейството се състои от паразити по бозайниците (у нас гризачи, 
земеровки, къртици и прилепи) и обхваща повече от 800 вида в света. В България са 
съобщени досега 39 вида от Колебинова, Берон и др., но има и други, подготвени за 
публикуване. Тези акари са родово и дори видово специфични и броят на видовете у нас 
едвали ще надхвърли много 50.

надсемействата Erythraeoidea  (Erythraeidae, Smarididae) и  Calyptostommatoidea 
(Calyptostommatidae) са  сравнително добре проучени от BerOn (1975, 1982, 1995), 
който състави  и световен каталог на тази група от повече от 750 вида. от тях  28 досега  
са публикувани за България от мен и от чуждестранни акаролози (Oudemans, Willmann, 
Haitlinger). В колекциите на нПМ има и други непубликувани видове и родове.   

Сем. Trombiculidae и Leeuwenhoekiidae са добре проучени, благодарение на Daniel 
(1959), но главно на М. Колебинова, която описа многобройни нови таксони от България 
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и други страни и написа единствения досега том от Фауна на България върху акарите 
(КолеБИноВА, 1992). Томът съдържа данни за 57 вида тромбикулидни акари и прави 
България една от най-добре проучените в това отношение страни в европа. очакваните 
още таксони са малък брой (род Odontacarus по влечугите).   

надсем. Trombidioidea (Trombidiidae, Trombellidae, Johnstonianidae, 
Neothrombiidae, Podothrombiidae) – досега са публикувани от ДренСКИ (1921 – 
първата българска публикация върху сухоземните акари), Štorkan, Beron и Haitlinger  общо 
10  вида, но ще се намерят още много други. Тяхните ларви паразитират по насекомите, 
а възрастните са хищни. още ŠtOrKAn (1934)  описва от България ендемичния род и 
вид от сем. trombellidae  Notothrombium regisborisi – рядък случай да се нарече акар на името 
на царска особа. 

от своеобразните паразити по гущерите (надсем. Pterygosomatoidea, сем. 
Pterygosomatidae) у нас е съобщен от мен един вид от род Geckobia, паразит по 
българските гекони (Берон, 2005). 

В сем. Ereynetidae влизат както свободно живeещи акари  (подсем. ereynetinae), 
така и обитатели на дихателните пътища на птиците и бозайниците (Speleognathinae) 
и жабите (lawrencarinae). Първите две подсемейства са съобщени у нас (Берон, 2005), 
третото още не е, но със сигурност се среща. Измежду многото свободно живеещи  
има един особен род (Riccardoella), чиито представители са паразити по охлювите. Той 
е съобщен за България от мен (BerOn, 1995). очаква се намирането на още много 
видове, включително назиколните паразити по птиците (Boydaia, etc.) и по гризачите 
(публикуван е само Paraspeleognathopsis bakeri  от  BerOn, 1973).

Към сем. Pyemotidae (Pyemotoidea) спада причинителят на „житната треска”  Pyemotes 
ventricosus. Данни за наличието му у нас опасностите, които представлява за работещите със 
зърнени храни, намираме в публикацията на К. ДренСКИ (1931). Другото надсемейство 
(Pygmephoroidea) е много по-обширно и включва у нас общо 90 вида от семействата 
Pygmephoridae, Siteroptidae, Microdispidae и Scutacaridae, част от които живеят  
форетично или като коменсали по бозайниците (Štorkan, Dobrev, Савулкина и др., виж  
BerOn, 2011). 

Водните акари (много семейства с обща численост у нас, според PeŠIć, 2006, 195 
вида от 56 рода) са първите акари, съобщени от България още от CHICHKOFF (1907, 
1912). С това, обаче, тяхното многообразие в нашата страна едвали се изчерпва. ларвите 
на някои от тях (Arrenuridae) паразитират по водните насекоми. 

Повече от 20 други семейства простигмати наверно се срещат в България, но още не 
са съобщени (Cloacaridae, epimyodicidae, Camerobiidae, Cryptognathidae, Podapolipodidae, 
Dolichocybidae, Caraboacaridae, terpnacaridae, Pachygnathidae, Hybalicidae, Alicorhagiidae, 
nanorchestidae, Sphaerolichidae, lordalycidae, Penthalodidae, Homocaligidae, eupalopsellidae, 
raphignathidae, Caligonellidae, Adamystidae, Paratydeidae и  други). някои от тях са 
паразитни.

Сем. Cloacaridae, заедно с малкото сем. Epimyodicidae, образуват надсем.  
Cloacaroidea. Те са ендопаразити в много особени локализации – в клоаките и мускулите 
на костенурките, в подкожните фасции на гризачи и насекомоядни, в дробовете на 
бухалите. У нас при специализирано търсене без съмнение ще се намерят видове от 
родовете Epimyodex, Caminacarus, Theodoracarus и др.

Сем. Podapolipidae – живеят в трахеите на насекоми (Orthoptera, Blattodea, Coleoptera, 
Hymenoptera). родове като Podapolipus, Bombacarus и др.  несъмнено се срещат в България. 
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останалите са дребни почвени или растителноядни акарчета, които никога не са били 
проучвани в България. 

  надразред Parasitifomes – по класификациите на KrAntz & WAlter, eds. 
(2009), надразредът се състои от четири разреда. В България се срещат два от тях. разред 
Opilioacarida  обитават районите с по-топъл климат, от европа са известни само от 
Италия и най-южните части на Гърция. В България не са намерени. 

  разред Holothyrida не е известен в европа или близо до нея.  
  разред Mesostigmata (досега  третиран като подразред  Gamasida) – огромен разред 

с над 10 хиляди вида, описани в света. от България са съобщени  344 вида от 105 рода 
и 35 семейства, които включват както хищни акари в почвата и по растенията, така и 
факултативни и облигатни паразити по различни животни. някои от тях са:

Сем. Dermanyssidae – основният вид от т. н. „кокошинки“ (Dermanyssus gallinae) 
е широко разпространен в България, заедно с още два вида паразити по птиците 
(Dermanyssus hirundinis, D. quintus), съобщени от КоЮМДЖИеВА (1981). Преносител на 
заболявания е Liponyssoides sanguineus, с който завършва краткият списък на дерманисидите 
в България.

Сем. Macronyssidae – включва паразити по прилепи, гризачи, птици и влечуги. В 
България са установени 12 от известните в света близо 200 вида. Познати са и двете 
подсемейства (Macronyssinae  и  Ornithonyssinae), както и пет от познатите в света 22 рода 
(Ichoronyssus, Macronyssus, Ornithonyssus, Ophionyssus  и  Steatonyssus). MrCIAK (1959) поставя 
началото изобщо на изследванията върху паразитните гамазиди в България. Следват 
редица публикации на П. Берон върху паразитите по влечугите и прилепите, както и на 
М. Коюмджиева, F. Dusbábek  и др. Към познатите у нас видове наверно ще се прибавят 
още няколко, главно по прилепите, съставът на родовете е изяснен. Медицинско 
значение има Ornithonyssus bacoti. 

Сем. Spinturnicidae. Представителите на семейството са специализирани паразити 
по криловите и опашните мембрани на прилепите. Поради тяхната голяма родова и дори 
видова привързаност към гостоприемниците едвали към познатите досега в България 10 
вида от три рода (Spinturnix, Eyndhovenia, Paraperiglischrus) ще се прибавят много други. 

Сем. Halarachnidae – повечето видове живеят в дихателните пътища на тюлени, 
кучета, маймуни, бодливи свинчета и др. Представителите на подсемейство zumptiellinae 
са познати от дихателните пътища на Sciuridae, Pedetidae  и viverridae. В България е познат 
единствено съобщеният от мен (BerOn, 1975b) по катерицата вид Zumptiella coreaensis 
Ah, но вероятно се среща и обитателят на белите дробове на кучетата Pneumonyssoides 
caninum (Chandler et ruhe). Интересно би било да се проверят дихателните пътища и на 
българските лалугери.

Сем. Rhinonyssidae – най-перспективното семейство за увеличаване на броя на 
паразитните гамазиди у нас. ринонисидите са специфични паразити в дихателните 
пътища на птиците. Много от тях са моно или олигоксенни и от познатите в България 
над 400 вида птици могат да се очакват поне толкова видове ринонисиди и още много 
други назиколни акари. За съжаление, материал от тях не беше събиран по време на 
масовото избиване на птици за чревни и перови паразити и пухоеди и сега е трудно да 
се организира убиване на птици (повечето от тях защитени) само за назиколни акари. За 
България има само една публикация (BerOn, 1975b) с 4 вида. 

Сем. Ixodorhynchidae – паразити по змиите. У нас е публикуван от мен (BerOn, 
1974) един вид (Ixodorhynchus piger).
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Към гамазидите спадат и други семейства, както свободноживеещи, така и нидиколи 
и факултативни паразити. Такива са laelapidae, Haemogamasidae, Parasitidae, veigaiaidae, 
rhodacaridae, Ologamasidae, Pachylaelapidae, Halolaelapidae, Hirstionyssidae, Sejidae, 
Digamasellidae, Ameroseiidae, Ascidae, epicriidae, eviphididae, Macrochelidae, Podocinidae 
и др. След Mrciak  се появиха публикациите на  J. Balogh върху Macrochelidae, zerconidae 
и  epicriidae и на C. Blaszak и  A. Polańska върху  zerconidae, но основният принос за 
проучване на мезостигматните акари по бозайници, насекоми, птичи гнезда и в най-
различни субстрати принадлежи на М. Коюмджиева (27 публикации от 1967 до 1993 г.). 
За съжаление, след оттеглянето й от активна работа изследванията върху тези семейства 
се прекратиха. През последно време се появиха публикации върху българските 
Pachylaelapidae  от словашките изследователи P. Mašán и I. Mihál. не са изследвани (с 
изключение на някои нови работи на унгарския акаролог J. Kontschán) и много семейства  
от uropodina и близките им групи почвени акари.     

Сем. Varroidae – по пчелите паразитира видът Varroa destructor (съобщаван 
първоначално като V. jacobsoni), пренесен в европа с пчели от Източна Азия. основен 
вредител на пчеларството (velICHKOv & nACHev, 1974).

За целите на биологичната борба се използуват някои хищни акари от сем. 
Phytoseidae, от което у нас са съобщени 20 вида (от н. Атанасов и др. автори).    

очаква се да се намерят и представители на други семейства гамазиди, някои от 
които с необикновени локализации. Такова семейства е  Entonyssidae – паразитират в 
дробовете на тропическите змии, но има и  видове (Viperacarus europaeus Fain, Entophiophaga 
colubricola Fain), познати по Vipera и Coluber от европа.   

разред (досегашният подразред) Ixodida – включва три семейства, от които в европа 
и България са познати две. Те са сравнително добре проучени и към видовия им състав 
почти няма какво да се добави. от сем. Argasidae са познати три вида от подсем. Argasinae 
(род Argas, вкл. Carios) и един или два, недостатъчно установени, от  подсем. Ornithodorinae 
(Ornithodoros, вкл. Alveonasus). В това семейство трябва да се намери още един вид аргас 
(Argas transgariepinus  White, 1846, паразит по прилепите, известен от Гърция), да се уточни 
кои представители на Ornithodorinae живеят в България и да се намери и преопише 
единственият описан от България и ненамиран повече вид Argas bureschi Drenski, 1957 (от 
гнездо на лалугер в Софийско). Върху Ixodida са провеждани много изследвания поради 
голямото им значение като преносители на заболявания (BerOn, 2011). обобщителни 
работи са публикували БУреШ и ДренСКИ (1932), ДренСКИ (1955), СърБоВА (1964), 
BerOn (1973-74; 2005, 2011), съществен е и приносът на Černy (1959). Под печат е том 
от поредицата Фауна на България, посветен на иксодовите кърлежи (Гечева и Георгиева). 
В този том са застъпени 38 вида от сем. Ixodidae, като трудно ще се прибавят още видове.   

основният извод от направения анализ е нуждата за по-интензивно изследване на 
българската акарофауна, като се обучат и нови акаролози и се изпраща материал на 
чужди специалисти по групи, по които у нас не се работи. 
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Status and pеrspectives of  the studies on Bulgarian acarofauna

Petar BerOn

( S u m m a r y )

In Bulgaria, up to  October 2011, 1669 species of  mites have been recorded, belonging to 630 
genera and 213 families (less than half  of  the taxa expected to exist in the country). the history 
of  the acarological studies has been outlined by BerOn (1995, 2005, 2011). Since the first 
publication on Bulgarian mites (CHICHKOFF, 1907) to October 2011, more than 477 scientific 
papers have been published (BerOn, 2011). the research until 1956 comprised mostly studies 
of  Ixodida (Drenski, Sarbova), water mites (viets) and others. Important contribution was made 
by the Czechoslovak parasitological expedition in 1957 (Černy, Daniel, Dusbábek, Kratochvil, 
Kunst), and also by russian and Hungarian expeditions (Balogh, Csiszar, Dubinina, Sosnina, 
visockaya). vassilev  worked on the feather mites, Balevski – on tetranychidae. Since 1964, almost 
simultaneously, several Bulgarian acarologists started working (Koyumdjieva, Sarbova, Georgieva, 
Kolebinova, Petrova, nachev, Simova, Dobrev, Jeleva, Beron, and others). Many contributions on 
feather mites, parasites of  bats, trombiculidae, Mesostigmata, water mites, Oribatida, tetranychidae, 
eriophyidae and other groups appeared in the last 55 years. Most of  these acarologists now are 
retired or no more alive and there is an urgent need of  new researchers. 

Superorder Acariformes is represented in Bulgaria by 1279 known species of  613  genera. 
Among them the suborder Astigmata (= Acaridida, Astigmatina) is represented by 252 species 
of  127 genera and 40 families. Suborder Oribatida includes  401 species of  174 genera and 
74 families. Suborder Prostigmata (order trombidiformes) includes in Bulgaria 616 known 
species of  217 genera and  70 families. Superorder Parasitiformes has 344 known species 
in Bulgaria of  105 genera and 35 families (order Mesostigmata = Gamasida) and 38 species 
of  eight genera  and two families (order Ixodida). Many families and entire groups remain 
completely unknown in Bulgaria.  


