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Кратка история на хелминтологичната колекция

● Началото на колекцията от паразитни червеи е 
положено през 50-те години на миналия век, със 
сбирките от хелминти на бозайници (Янчо Янчев и 
Тодор Генов) и птици (Анастасия Паспалева и 
Георги Паспалев).

● Почти всички материали са във вид на трайни 
микроскопски препарати.

● Събирани са от територията на цялата страна. 
Преобладават материалите от цестоди, главно от 
бозайници (хищни, насекомоядни и гризачи) и пойни 
птици.



  

Кратка история на хелминтологичната колекция

Впоследствие, сбирката е обогатена с колекционните 
материали, събирани в продължение на повече от 50 г. от 
учени от ИГ "Таксономия, еволюция и екология на 
хелминтите", секция "Биоразнообразие и екология на 
паразитите" на ИБЕИ-БАН

Дуранкулак (1990)

Пирин (1988)

Испания (2009)

Етиопия (2012)

Виетнам (2014)



  

Физическа инфраструктура на хелминтологичната 
колекция

● Към момента основната част от сбирката е в 
обособено помещение в сградата на База 1 (ул. Юрий 
Гагарин №2), включва около 20,000 лота хелминти от 4 
основни групи (Cestoda, Trematoda, Monogenea и 
зоопаразитни Nematoda) и над 30,000 екземпляра в 
суха и спиртна колекция.

● Колекцията от микроскопски препарати (сухата 
колекция) включва около 20,000 екземпляра, главно от 
две групи (Cestoda и Trematoda). В нея се включват и 
съвременни материали, събрани в рамките на проекти 
с външно финансиране от последните 20 години. 



  

● Колекцията от паразитни червеи, съхранявани в спирт 
(мокра колекция), съдържа около 1,200 лота 
зоопаразитни нематоди и около 350 лота цестоди и 
трематоди. Съхраняват се в шкафове, специално 
изработени за целите на мократа колекция. 

● Една малка част от материалите в хелминтологичната 
колекция (около 30 вида цестоди и трематоди) са 
типусни образци (главно паратипове и синтипове).

● Достъпът до колекцията се осъществява чрез контакт с 
куратора.

Физическа инфраструктура на хелминтологичната 
колекция



  

Описание на задачите

Дигитален каталог на хелминтологичната 
колекция

● През 2015 г. започва създаването на 
електронна база-данни със софтуера 
FileMakerPro. Началото е поставено от доц. 
Ясен Мутафчиев, който създава дигиталния 
каталог на колекцията от зоопаразитни 
нематоди (общо над 1100 записа като 44% от 
екземплярите са определени до вид).

● От 2018 г. започва вкарване на данните за 
колекциите от цестоди и трематоди. 
Понастоящем общият брой записи е 11,584 
(10,134 са на цестоди). Определените до вид 
са ок. 60%



  

Описание на задачите

Предстоящо обновяване и развитие по DiSSCo-BG

● РП 2, задача 2.1. Създаване на две нови депа в База 1 „Сутерен“ (мокра и 
суха колекция).
Оборудване: плотове, стелажи, метални шкафове
ПДЧ-шкафове за сухата колекция

● Подреждане на материалите, които са разпръснати до момента.

● РП3: Създаване на план за дигитализация на Хелминтологичната колекция
● Експорт на данните
● Изясняване на алгоритъма, корекции 

● Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Юрий Гагарин" №2
1113, София

● Куратор: доц. д-р Гергана Василева
● Пом. куратор: Веселин Гьонов



  

Благодаря за вниманието!

IBER-BAS C0058.3.3, Tatria biremis, Podiceps nigricollis, Krapec, Bulgaria
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