
СПРАВКА 

за научните приноси 

на д-р Ивайло Кънев Дедов

Научните приноси са представени в групи, отразяващи различните аспекти на изследвания 

върху биоразнообразието на охлювите – фауна и таксономия, морфология и анатомия; екология 

и биоиндикаторна роля; приноси с научно-приложен характер и методологичен характер. 

I. Таксономия, фаунистика и зоогеография

• Описани са общо 22 нови таксона охлюви за науката – от България, Гърция и Македония; 

както следва: 1 род, 13 вида, 8 подвида (приложение 1); (статии № 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 

22, 27)

• Съставени са ключове за определяне на видовете от род Euxinella, род Vitrea (за България) 

и подвидовете на Vestia roschitzi (за България); (№ 2, 5, 8)

• Изяснен  е  таксономичният  статус  на  видове,  присъстващи  в  България,  от  родовете 

Aspasita и Pyramidula; (№ 19, 26)

• Направен е критичен анализ на таксономичните проблеми при род Vitrea в България, като 

са очертани основните насоки, в които трябва да се работи; (№3)

• През 1998 година, за първи път след работата на Дамянов и Лихарев (1975), е направен 

осъвременен обобщаващ списък на видовете сухоземни охлюви в България. В него са дадени 

238 вида и 42 подвида сухоземни охлюви за страната; (№ 14)

• Публикувани са 1 семейство, 1 род и 9 вида, нови за фауната на България и един вид, нов 

за фауната на Р. Македония. Новото находище на  Testacella haliotidea  се явява най-източният 

локалитет на вида в Европа (приложение 2); (B, № 9, 14, 28)

• Направени са обобщаващи фаунистични публикации за сухоземната охлювна фауна на 

София – град (установени са 41 вида сухоземни охлюви, от които 33 нови за града), Осогово 

(България и Македония, съобщени са общо 30 нови вида за фауната на планината, 12 нови вида 

само за македонската и 2 - за българската части на планината), Шар планина (Македония – 49 
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сухоземни и 2 сладководни охлюва, от които 49 нови за фауната на планината или описани като 

нови за науката от автора), планината Алиботуш (България – 44 сухоземни охлюва, от които 27 

нови за фауната на планината),  Кожуф планина (Македония – 39 сухоземни и 1 сладководни 

охлюва, от които 31 - нови за фауната на планината), Земенския пролом (България, установени 

са 54 вида, от които 21 нови за изследвания район); (В, № 3, 17, 18, 20, 24)

• Публикувани  са  фаунистични  сведения  за  охлювите  на  Северен  Пирин  (България), 

Кресненския пролом (България),  Източни Родопи (България),  резервата Сребърна (България), 

както  и  върху разпространението  на  родовете  Balcanodiscus  (за  България)  и  Pyramidula  (за 

България, частично) и вида Theodoxus transversalis (за България, частично); (№ 7, 23, 25, 26, 30, 

32, 33, 39)

• При много от обобщаващите фаунистични статии е направен зоогеографски анализ на 

малакофауната  (№3,  17,  18,  20,  24,  В).  Показано  е,  че  в  естествени  местообитания 

Медитеранският  и  Евро-сибирският  комплекс  са  относително  равно  представени  (Осогово: 

Медитерански – 29 (48%), Евросибирски –  31 (52%); Шар планина: Медитерански – 21 (45%), 

Евросибирски – 26 (55%); Алиботуш: Медитерански – 24 вида (56%),  Евросибирски – 19 вида 

(44%);  Кожуф:  Медитерански  –  20  (54%),  Евросибирски  –  17  (46%);  Земенски  пролом: 

Медитерански – (42%), Евросибирски – (58%), докато в градска среда преобладават широко-

разпространените видове от Евросибирския комплекс (София: Медитерански – 7 (18%) вида, 

Евросибирски- 33 (82%) вида; 

II. Морфология и анатомия

• Описани  са  или  са  допълнени  данните  за  морфологията  на  подвидове  и  видове  от 

родовете  Alinda, Balea,  Carinigera, Gyralina, Euxinella, Laciniaria,  Macedonica, Triloba,  Vestia, 

Vitrea; (№ 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 27)

• Видът Testacella  haliotidea е  доказан  морфологично  и  анатомично,  като  данните  за 

анатомията на българските екземпляри са публикувани и коментирани в сравнителен план; (№ 9)

• След  проучване  на  анатомията  и  морфологията  на  екземпляри  от  род  Cattania от 

Източните Родопи (България) е описан нов за науката вид – Cattania ardica; (№ 12)

• Публикувани са тератологични данни за охлюви от България. Наблюдаваните аномалии 

са групирани в два типа – аномалии в резултат на механични наранявания и такива, в резултат на 
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генетически промени; (№ 16)

• Направено е морфологично и анатомично проучване на българските популации на род 

Aspasita,  дадени са  половите  системи на видовете  от  България и  е  описан нов  вид от  рода 

(Aspasita bulgarica); (№ 19)

• Описана  е  нова  морфологична  структура  при  гол  охлюв  от  род  Tandonia (Wiktor's 

postpallial pocket organ). На основата на нови материали от България е направено преописание на 

вида Tandonia totevi (анатомия, морфология, биология и екология), като българската популация е 

разграничена от популациите, считани за същия вид, от южната част на Гърция. За пръв път е 

описана морфологията на сперматофора и на сперматозоиди от вида; (№ 21)

• Описана е анатомията на нов род и вид (Gloeria bulgarica), която се явява и основната 

разлика  от  конхиологично  сходни  родове  като  Grossuana,  Radomaniola,  Pseudamnicola и 

Sadleriana; (№ 22)

III. Екология и биология на видовете

• В  експериментални  екосистеми  е  изследвана  и  доказана  зависимостта  между 

биоразнообразието на растителните съобщества и малакологичното разнообразие.  Показано е, 

че  различните  видове  охлюви  са  корелирани  с  различни  характеристики  на  растителните 

съобщества (напр. едни с броя на растителните видове, други с височината на растителността и 

т.н.), което води до заключението, че отношението към растителността при охлювите е по-скоро 

на видово равнище и не може да се говори за „единен отговор на малакоценозите“; (№ 1)

• Съобщени  и  обогатени  са  данните  за  биологията  и  екологията  на  21  нови  видове  и 

подвидове, както и на много известни видове от България и Македония; (№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 13, 15, 21, 27)

• За  някои  от  изследваните  територии,  след  анализ  на  данните,  са  определени 

приоритетните местообитания за сухоземните охлюви. За планината Осогово това са буковите 

гори,  речните  корита  и  карбонатните  петна  в  българската  част  на  планината,  за  Кожуф  – 

буковите и смесени гори и откритите карбонатни терени; (№ 3, 20)

• За пръв път са публикувани снимки на живи екземпляри от вида Tandonia totevi, дадени 

са данни за екологията на вида и е описано поведението му при копулация; (№ 21)

• Доказано е съществуването на самостоятелни урбаноценозите при сухоземните охлюви. 
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Предложена е хипотеза за произхода на малакофауната на град София. Тестван е потенциалът за 

мониторинг на малакоценозите, като са изследвани параметрите на съобществата от сухоземни 

охлюви в град София (видов състав, плътност, доминантна структура, изравненост). Изследвани 

са  факторите,  които  влияят  най-силно  върху  формирането  на  градските  малакоценози  – 

урбанизация, произход на местообитанието и надморска височина; (A, В, С, D, № 34, 36, 37)

IV. Методологични и приложни приноси

• На основата на сравнителни проучвания на малакоценози с почвени капани и по метода 

на  квадратите,  е  изказана  хипотеза,  че  почвените  капани,  считани  за  неприложими  при 

сухоземните охлюви, дават добра представа за структурата на популациите при бедни на видове 

съобщества; (№ 1)

• Разработен е метод за откриване и изолиране на млечно-кисели бактерии от отглеждания 

във  ферми  охлюв  Cornu  aspersum (Müller,  1774),  чрез  in  vivo  отпрепариране  на  части  от 

храносмилателната система; (№ 10)

• За първи път в България са адаптирани и приложени количествени методи за събиране на 

сухоземни охлюви; (А, C, D, 36, 37, 43, 45)

• Изготвена е частта за сухоземните охлюви в „Ръководство за оценка на благоприятно 

природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000“; (№ 

38)

• Изготвени са методики за картиране на сухоземните охлюви  Vertigo angustior и  Vertigo 

moulinsiana, включени в Приложение ІІ на Директивата за хабитатите; (№ 43, 45)

• Изготвени са методики за определяне на природозащитното състояние на сухоземните 

охлюви Vertigo angustior и  Vertigo moulinsiana от Приложение ІІ на Директивата за хабитатите, 

срещащи се в България; (№ 44, 46)

• Доказано е устойчивото присъствие в храносмилателния тракт на охлюва Cornu aspersum 

на лактококи и лактобацили, в т.ч. и на такива, благоприятстващи усвояването на хранителните 

вещества,  респ.  развитието,  растежа  и  устойчивостта  на  стопанско-значимия  вид  Cornu 

aspersum; (№ 10, 40)

• Дискутирана е връзката между хранителните качества на месото, качеството на храненето 

и микрофлората на интестиналния тракт на стопанско-значимия вид C. aspersum; (№ 29)
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• Ендемичният  сухоземен  охлюв  Macedonica  zilchi (Западни  Родопи)  е  предложен  и 

включен със статия в том 2 на „Червената книга на България“; (№ 31)

• Изготвена  е  частта  за  сухоземните  охлюви  в  „Малък  пътеводител  в  биологичното 

разнообразие на Пирин 10Х10; –  материали за учебника към учебно помагало “Пирин за деца” 

за СИП извънкласни дейности от 5-ти до 8-ми клас“. (№ 42)
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Приложение 1. Описани нови таксони за науката 

№ год. таксон автори семейство страна ранг

1. 2002 Balea nordsiecki Dedov & Neubert Clausiliidae Македония sp.nov

2. 2002 Carinigera pellucida Dedov & Neubert Clausiliidae Македония sp.nov

3. 2002 Triloba thaumasia talevi Dedov & Neubert Clausiliidae Македония subsp.nov

4. 2006 Laciniaria potochensis Dedov & Neubert Clausiliidae България sp.nov

5. 2006 Cattania ardica Dedov & Subai Helicidae България sp.nov

6. 2008 Aspasita bulgarica Subai & Dedov Valloniidae България sp.nov

7. 2009 Euxinella subaii Dedov & Neubert Clausiliidae Македония sp.nov

8. 2009 Euxinella radikae hristovskii Dedov & Neubert Clausiliidae Македония sp.nov

9. 2009 Alinda biplicata karlukovoensis Dedov Clausiliidae България subsp.nov

10. 2009 Alinda biplicata alibotushensis Dedov Clausiliidae България subsp.nov

11. 2009 Alinda atanasovi kremenensis Dedov Clausiliidae България subsp.nov

12. 2010 Vestia roschitzi neubertiana Dedov Clausiliidae България subsp.nov

13. 2012 Euxinella alpinella Dedov Clausiliidae Македония subsp.nov

14. 2012 Vestia lazarovii Dedov Clausiliidae Македония subsp.nov

15. 2012 Macedonica brabeneci prismatica Dedov Clausiliidae България subsp.nov

16. 2012 Gyralina (Gyralina) nautilopsis Dedov & Subai Pristilomatidae Македония sp. nov

17. 2012 Gyralina (Gyralina) riedeli Dedov & Subai Pristilomatidae Гърция sp. nov

18. 2012 Gyralina (Spelaeopatula) graeca Dedov & Subai Pristilomatidae Гърция sp. nov

19. 2012 Gyralina (Spelaeopatula) orientalis Dedov & Subai Pristilomatidae Гърция sp. nov

20. 2012 Gloeria Georgiev, Dedov & Cheshmedjiev Hydrobiidae България gen. nov

21. 2012 Gloeria bulgarica Georgiev, Dedov & Varadinova Hydrobiidae България sp. nov

22. 2014 Vitrea ulrichi Georgiev & Dedov Pristilomatidae България sp. nov

Приложение 2. Нови таксони за България и Македония

№ год. таксон автори семейство страна ранг

1. 1998 Arion fasciatus (Nilsson 1822) Dedov Arionidae България вид

2. 2000 Aegopinella nitens (Michaud, 1831) Dedov & Penev Oxychilidae България вид

3. 2011 Agardhiella armata (Clessin 1887) Dedov & Mitev Argnidae България вид

4. 2011 Vitrea  diaphana (S. Studer  1820) Dedov & Mitev Pristilomatidae Македония вид

5. 2012 Orculella ignorata Hausdorf, 1996 Dedov & Subai Orculidae България вид

6. 2012 Pyramidula cephalonica (Westerlund, 1898) Dedov & Subai Pyramidulidae България вид

7. 2012 Clausilia pumila Pfeiffer, 1828 Dedov & Subai Clausiliidae България вид

8. 2012 Aegopinella epipedostoma iuncta Hudec, 1964 Dedov & Subai Oxychilidae България вид и  подвид

9. 2012 Xerolenta obvia pappi (Schütt, 1962) Dedov & Subai Hygromiidae България подвид

10. 2014 Testacella haliotidea Draparnaud 1801 Mitov & Dedov Testacellidae България вид

11 2014 Testacella Mitov & Dedov Testacellidae България род

12. 2014 Testacellidae Mitov & Dedov -- България семейство
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