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съвместно с издателство Pensoft Националният при-
родонаучен музей започна издаването на новата поредица Acaro-
rum Catalogus. Досегашните печатни поредици на НПм са Histo-
ria naturalis bulgarica (изпълнява ролята на списание), Biodiversity 
of  Bulgaria (сборници от статии) и Bureschiana (монографии). Ac-
arorum Catalogus е първата многотомна монография на НПм.

инициативата за създаването на каталога принадлежи на д-р 
Петър Берон, най-известният и широкоспектърен български 
акаролог. той е и автор на първия том. многобройната и 
разпръсната литература върху акарите в света налага събирането 
на едно място на наличната информация. Вече съществуват 

подобни каталози за останалите групи паякообразни.
Първият том обхваща надсемействата Calyptostomatoidea (с единствено семейство Calyptostom-

atidae) и Erythraeoidea (включващо семействата Smarididae и Erythraeidae). според съвременната 
систематика на акарите те са част от подразред Prostigmata на разред Trombidiformes на надразред 
Acariformes на подклас Acari. според приетата в каталога систематика в тома е разработена 
подкохорта Erythraeina на кохорта Parasitengona. тя съдържа 816 вида без в този брой да влизат 
недостатъчно дефинираните таксономично видове.

както е обичайно при подобни монографии, основното съдържание на каталога обхваща 
синонимията на таксоните, разпространението на видовете и библиографията за двете 
надсемейства. отбелязани са също типовите видове на родовете и типовите находища на 
видовете. При паразитните видове са посочени и техните гостоприемници. Полезно за читателя е 
и изброяването на видовете по държави и части от тях (по-големите острови). Не става ясно обаче 
защо част от литературата е цитирана само в синонимните листи на видовете, а друга – само при 
разпространението по страни. В отделни списъци са групирани видовете и имената, които не са 
признати от акаролозите: species incertae sedes (видове с несигурно систематично положение), 
species inquirendae (видове с недоказана самостоятелност), съмнителни или изключени имена, 
други имена (публикувани имена, за които нищо не е известно). Личният принос на автора личи 
от таксономичните промени,  въведени в тази книга. това са нови заместващи имена на 2 вида, 
повишаване на статуса на описания от д-р П. Берон подрод Helladerythraeus в самостоятелен род и 
32 нови комбинации. В друг списък са изброени гостоприемниците от 26 разреда паякообразни, 
многоножки и насекоми, както и групите бозайници, които се явяват случайни гостоприемници, 
с паразитите по тях. В книгата са включени и фосилните акари от разглежданите групи: 9 вида от 
балтийския терциерен кехлибар и един вид от канадския креден кехлибар.

Първият том на Acarorum Catalogus е едно добро начало на многотомния каталог и още един 
резултат от сътрудничеството на НПм с издателство Pensoft. описвайки идеята за каталога, д-р 
Петър Берон кани водещите в света специалисти по отделни групи акари да се включат в неговото 
осъществяване.
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