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Два нови тома от каталога на акарите 
в света

Алекси ПоПов

BERON P. 2011. Acarorum Catalogus. II. Acariformes: Acaridida: 
Listrophoroidea: Listrophoridae, Dromiciocoptidae, Myocoptidae, 
Chirodiscidae, Atopomelidae. Pensoft Publishers and the National 
Museum of Natural History, Sofia. Sofia–Moscow. 263 pp.

BERON P. 2014. Acarorum Catalogus. III. Superorder Parasitiformes: 
Order Opilioacarida (Opilioacaridae), Order Holothyrida 
(Holothyridae, Allothyridae, Neothyridae), Order Mesostigmata: 

Gamasina: Dermanyssoidea (Dermanyssidae, Macronyssidae, Halarachnidae, Raillietiidae, Entonyssidae, 
Manitherionyssidae, Hystrichonyssidae, Dasyponyssidae), Spelaeorhynchoidea (Spelaeorhynchidae). Pensoft, 
National Museum of Natural History, Sofia. Sofia. 286 pp.

Първата многотомна монография на Националния природонаучен музей Acarorum Catalogus е вече 
с три отпечатани тома през интервали от три години. Нейното начало е поставено по идея на д-р 
Петър Берон, който е и единствен автор на досегашните томове, а реализирането е резултат от съ-
трудничеството на НПМ с издателство Pensoft. Информация за първия том читателят може да наме-
ри в настоящото списание (Попов А. 2012. Historia naturalis bulgarica, 20: 86).

Систематиката на висшите таксономични категории на акарите е много сложна, търпяла е чести 
промени в миналото и понастоящем, и дори зоолозите, които не са акаролози, трудно се ориенти-
рат в нея. В трите тома на каталога са включени над 2000 вида, които съставляват 4,5 % от видовете 
акари в света. Вторият том (около 830 вида) обхваща надсемейство Listrophoroidea, състоящо се от 
пет семейства и спадащо към подразред Acaridida на надразред Acariformes. Третият том (422 вида) 
разглежда части от надразред Parasitiformes: малобройните разреди Opilioacarida (считан в минало-
то за самостоятелна група извън акарите) и Holothyrida, както и надсемейство  Spelaeorhynchoidea и 
осем от семействата на надсемейство Dermanyssoidea (всички спадащи към инфраразред Gamasina 
на подразред Monogynaspida на разред Mesostigmata).

И тук, както в първия том, за отделните видове са дадени синонимна листа, типово находище, раз-
пространение, а за паразитните видове и гостоприемници. При подреждането на информацията в 
двата тома авторът е подходил различно. Във втория том каталожната част, азбучният показалец, 
разпространението по страни, гостоприемниците и библиографията са дадени за цялото надсемей-
ство Listrophoroidea, т.е. за целия том, а в третия том те са дадени разделно за всяко семейство.

Таксономичният принос на д-р П. Берон се състои в обозначаването на 9 нови комбинации чрез прех-
върляне на видове от род Prolistrophorus в издигнатия в ранг на самостоятелен род Aprolistrophorus. 
В списъка на стр. 235 обаче са пропуснати A. cuzcoensis и A. lestoros, които също са нови комбинации 
(стр. 21). Listrophorus argentinus е посочен неправилно като типов вид на род Aprolistrophorus вместо 
Listrophorus sparsilineatus.

Акаролозите по света очакват с нетърпение следващите томове на Acarorum Catalogus.


