
3 юни 2021  Първа кръгла маса по проект DISSCO-BG

Колекция „Нематоди“ на ИБЕИ-БАН

Куратор проф. д-р Влада Пенева
Помощник- куратори гл. ас. д-р Милка Елшишка и 

Александър Младенов



ИГ „Нематология“

Свободно-живеещи нематоди и 
нематоди – паразити по растенията

Фауна, морфология, таксономия, 
филогения и екология на нематоди от 
обработваеми земи, полу-естествени 
и естествени местообитания

Нематоди от екстремни 
местообитания



Нематодите – разнообразна група 
организми 



•Събиране на проби
•Изолиране на 

нематодите от 
почвата
•Фиксиране
•Дехидриране
•Монтиране на 

трайни 
микроскопски 
препарати
•Определяне на 

материалите от 
нематоди

Създаване на нематологична колекция



Методи за съхранение на нематоди

Трайни микроскопски препарати

Лабораторни култури

Оранжерийни култури

Фиксирани в разтвор на 
формалин (3-5%) с глицерин (1-
2%) в епруветки 

Обработени за СЕМ 
екземпляри



История

Начало на нематологичната
колекция - 1985 г.

Изработени са основно препарати от
ектопаразитни нематоди от горски
разсадници

В резултат на усилената
колекционна дейност на
членовете на ИГ и
разработваните научно-
изследователски проекти и
дисертации през изминалите
35 години са събрани и
обработени големи
количества основно почвени
проби и е попълнена сухата
колекция, която съдържа
повече от 30 000 препарати и
100 хиляди екземпляри
нематоди.



Съвременно състояние

Типови материали – 28 вида от 10 рода

Материали от видове растителни паразити и 

свободноживеещи нематоди – от цялата 

страна и чужбина: Гърция, Албания, 

Шоландия, Македония, Русия, Словения, 

Италия, Румъния и др.

Материали от сборове за екологични 

изследвания  от почти всички български 

планини: Родопи, Витоша, Пирин, Славянка, 

Беласица, Странджа, Рила и бреговете на реки

Материали от Арктика и Антарктика

Материали от земеделски култури

Подарени колекции – Don Norton Айова, САЩ,  
Derek JF Brwon, Шотландия, Боряна Чолева



Съвременно състояние

Мократа колекция от съхранявани в епруветки 
нематоди наброява няколко хиляди единици 



Съвременно състояние

Основни приоритети

- Подреждане на колекцията от 
трайни препарати и епруветки 
с фиксирани червеи

- Каталогизиране на 
колекцията от типови 
материали 

- Уточняване начина на 
номериране и  дигитализиране 
на материалите от нематоди

- Обучение на кураторите

Предизвикателства

- Голямо количество 
колекционни единици

- Голямо количество 
препарати с временни 
етикети. 

- Системата за номериране
и подреждане на 
колекционните единици
не е завършена, те не са
описани по еднотипен
начин.



Longidorus cholevae Peneva et al., 2013


