
СПРАВКА

за научните приноси на д-р Ясен Мутафчиев

Основната част от научните ми изследвания са насочени към изучаване на видовото
разнообразие, систематиката, морфологията, филогенията и жизнените цикли на нематодите от
разред  Spirurida,  паразитиращи по гръбначни  животни -  птици и  бозайници.  В допълнение
имам публикации върху таксономията и екологията на други групи нематоди, паразитиращи по
гръбначни животни, както и върху ентомопатогенните нематоди от семейства Steinernematidae и
Heterorhabditidae.

В обобщен вид, резултатите от научните ми изследвания могат да бъдат представени по
следния начин:

1. Таксономично и фаунистично проучване на зоопаразитните нематодите от семейство
Acuariidae (Spirurida) в България

За  първи  път  е  проведен  целенасочено  изследване  върху  видовото  разнообразие  на
семейство Acuariidaе от фауната на България. Установени са 36 вида нематоди, които се отнасят
към 2 подсемейства и 17 рода. За първи път за фауната на България се съобщават родовете
Pelecanema,  Aviculariella,  Rusguniella  и  Decorataria и  видовете  Acuaria  cincli,  A.  papillifera,
Aviculariella alcedonis, Cosmocephalus capellae, Decorataria decorata, Synhimantus robertdollfusi и
Streptocara recta. Проведено е морфологично проучване върху 29 вида (от които 20 вида и с
методите на сканиращата електронна микроскопия). За първи път е получена ултраструктурна
информация  за  Acuaria  cincli,  A.  papillifera,  A.  skrjabini,  Aviculariella  alcedonis,  Decorataria
decorata,  Dispharynx  laplantei,  Paracuaria soricis,  Stammerinema  hyalinum,  Syncuaria mackoi,
Pelecanema sirry и  Streptocara recta. Описани са два нови за науката вида –  Syncuaria mackoi
Mutafchiev et Georgiev, 2008, паразит на черния щъркел и Cosmocephalus podicipis  Mutafchiev,
Halajian et Georgiev, 2010, паразит на черновратия гмурец.  Направен е анализ на фауната на
семейството  в България от таксономична и зоогеографска гледна точка. Като гостоприемници
са установени 65 вида птици от 45 рода, 30 семейства и 11 разреда, както и 4 вида бозайници от
2 рода,  2  семейства  и 2 разреда.  С методите  на кладистиката  е  разработена  филогенетична
хипотеза за  взаимоотношенията между родовете от подсемейство Acuariinae.  Показано е,  че
диверсификацията на групата е свързана с усложняване на кордонния апарат и специализиране
на паразитите към различни систематични групи гостоприемници. Като най-вероятен сценарий
при  еволюцията  на  жизнените  цикли  в  две  от  монофилетичните  групи  в  рамките  на
подсемейството е  възприето вторичното  включване  на резервоарни гостоприемници – риби,
позволило на паразити на дъждосвирцоподобни птици да колонизират групи рибоядни птици
на ранен етап от формирането на родовете. Тези изследвания са отразени в научните трудове,
въз основата на които е защитена дисертация (№№ 1, 2, 3) и по-късни публикации (№№ 5, 6, 7,
9, 19, 27).

2. Tаксономия и систематика на семейство Acuariidae (Spirurida)

Описан е нов за науката вид – Syncuaria mackoi Mutafchiev et Georgiev, 2008, паразит на
черния щъркел (Публикация № 2).

Завършено  е  целенасочено  морфологично  и  таксономично  изследване  на
зоопаразитните нематоди от род Cosmocephalus Molin, 1858. Като резултат са описани два нови
за науката вида -  Cosmocephalus podicepsi Mutafchiev,  Halajian et  Georgiev,  2010.  паразит по
гмурци  в  България  и  Иран  и  Cosmocephalus  pelecani Mutafchiev,  Halajian  et  Georgiev,  2010
паразит  по  пеликани  в  Австралия.  Видът  Cosmocephalus  argentinensis Boero  & Led,  1970 е
предложен за по-млад синоним на C. obvelatus (Creplin, 1825). Въз основа на получените данни
от изследване на 5 вида  e  допълнена родовата диагноза на род  Cosmocephalus.  Предложен е
ключ за определяне на 7-те вида от Cosmocephalus (Публикация № 9).
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Видът  Aviculariella alcedonis (Yamaguti et Mitunaga, 1943) е установен за първи път за
фауната  на  Европа  от  България.  Детайлният  строеж  на  главовите  кутикуларни  структури,
документирани  със  светлинна  и  сканираща  електронна  микроскопия,  подкрепя
филогенетичната  близост  на  вида  с  родове  от  подсемейство  Acuariinae,  а  не  с  тези  в
подсемейство Seuratiinae (Публикация № 6).

В резултат от морфологично описание на два вида нематоди – Synhimantus sirry Khalil,
1931 и  Dispharynx pelecani Johnston & Mawson,  1942,  специфични паразити по пеликани,  е
описан нов за науката род Pelecanema Mutafchiev et Georgiev, 2010 (Публикация № 7).

Въз  основа  на  морфологично  проучване  чрез  светлинна  и  сканираща  електронна
микроскопия на нематода Dispharynx mathevossianae Petrov & Chertkova, 1950 е описан нов род
за  науката – Parachordatortilis  Mutafchiev,  Santoro  et  Georgiev,  2010,  паразит  по  керкенез
(Публикация № 8).

Въз  основа  на  данните, получени  от  морфологичното  проучване  чрез  светлинна  и
сканираща електронна микроскопия на нематода Cheilospirura multispinosa Pérez Vigueras, 1938
е  описан нов  род  за  науката – Chabaudacuaria  Mutafchiev  et  Kinsella,  2012, паразитиращ  в
стомаха на чапли във Флорида, САЩ (Публикация № 12).

Преописанието  на  типовия  материал  на  вида  Dispharynx  magnilabiata (Molin,  1860),
паразит по розовата лопатарка (Platalea ajaja), разкри необходимост от преместването на вида в
род Decorataria, както и синомизирането му с Decorataria diacantha (Peter, 1961) (Публикация
№ 10).

Описан е  нов  вид паразитен нематод  –  Acuaria paraguayensis Mutafchiev,  Mariaux et
Georgiev,  2011  от  стомаха  на  Sirystes  sibilator (Passeriformes,  Tyrannidae)  от  Парагвай.
Използвана е светлинна и сканираща електронна микроскопия за морфологичното проучване и
документиране  на  новия  вид.  Като  сравнителен  материал  в  процеса  на  изследването  беше
преописана типовата  серия на вида  Acuaria mamillaris (Molin,  1860),  описан от  Cyanocorax
cayanus (Corvidae)  в  Бразилия.  Последният  не  е  установяван  повторно  след  неговото
първоначално  описване  и  е  останал  с  незадоволително  описание  от  гледна  точка  на
съвременната  таксономия  на  групата.  Документирани  са  различия  в  детайлния  строеж  на
кордоните  на  A.  paraguayensis и  A.  mamillaris с  потенциална  значимост  за  таксономията  на
групата. Направен е преглед на  16-те  вида от род  Acuaria, разпространени в Новият свят и е
предложен ключ за тяхната идентификацията (Публикация № 14).

Със  светлинна  и  сканираща  електронна  микроскопия  са  преописани  Acuaria  subula
(Dujardin, 1845) от типовия гостоприемник, Erithacus rubecula (Passeriformes: Muscicapidae) от
Калининградска  област (Русия)  и България и  Acuaria skrjabini  (Ozerskaya,  1926)  от типовия
гостоприемник Passer  domesticus  и P.  hispaniolensis  (Passeriformes: Passeridae)  от  България.
Установените  морфологични  различия  подкрепят  валидността  на  двата  вида,  а  не  тяхната
синонимия, предложена от предходни автори. Направен е преглед на гостоприемниковия състав
и георграфското разпространение на двата вида.  След проучването на типовата серия на вида
Acuaria  buttnerae  Chabaud  et  Petter,  1961,  описан  като  паразит  на  Calandrella  brachydactyla
(Passeriformes, Alaudidae)  във Франция, е предложено неговото синонимизиране с  A. skrjabini
(Публикация № 19).

В резултат от изследване на нови и музейни материали от зоопаразитни нематоди от
cемейство  Acuariidae са описани три нови вида по  тропически  птици -  Quasithelazia rostrata
Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014, Quasithelazia alata Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014 и
Proyseria petterae Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014. Систематизирането на новополучените
морфологични данни с тези на близките видове позволи допълване на родовите диагнози на
Quasithelazia  и Proyseria,  както  и  предлагането  на  3 нови  комбинации  -  Quasithelazia
microcordonis (Schmidt  et  Kuntz,  1971),  Quasithelazia multipapillata (Zhang,  1993) и  Proyseria
alcedonis (Puqin,  Yanyin  et  Guocal,  1991).  Проучването  допринася  за  изясняване  на
биоразнообразието  и  систематна  на  паразитите  и  тяхната  специализация  към
гостоприемниковата група (Публикации № 23, 24).
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От колекцията на Природонаучен музей - Берлин е преописан типовият материал на
нематода  Filaria  hyalina von  Linstow,  1890,  паразит  на  обикновената  кафявозъбка  -  Sorex
araneus.  Светлинните  и  сканиращо  микроскопски  наблюдения  на  сравнителен  материал  на
Stammerinema  rhopalocephala (Spirurida,  Acuariidae)  от  България,  както  и  прегледа  на
литературните данни на вида от Европа разкриха еднаква морфология на двата вида. Видът S.
rhopalocephala е  предложен  за  по-млад  синоним  на  Stammerinema hyalinum n.comb.
(Публикация № 27).

3. Таксономия и систематика на семейство Spirocercidae (Spirurida)

Описани  са  два  нови  вида  паразитни  нематоди  от  род  Cylicospirura Vevers,  1922
(Spirocercidae) - Cylicospirura crocutae Junker et Mutafchiev, 2013, паразит на петниста хиена от
Зимбабве и  Cylicospirura  pardalis  Junker  et  Mutafchiev,  2013,  паразит  на  леопард  от  Южна
Африка. В резултат на систематизиране на морфологичните белези на близките им видове е
предложено валидиране на родовете  Gastronodus Singh,  1934 и  Skrjabinocercina Matschulsky,
1952,  считани  от  предходни  автори  за  синоними  на  Cylicospirura.  Допълнени  са  родовите
диагнози на Cylicospirura, паразитиращ по хищни бозайници с космополитно разпространение,
Gastronodus, известен oт земоровка от Индия и Skrjabinocercina, описан от гризач от източен
Сибир. Като резултат са предложени и 3  нови комбинации - Cylicospirura lyncis (Matschulsky,
1952) Junker et  Mutafchiev,  2013,  Cylicospirura petrowi (Sadykhov,  1957) Junker et  Mutafchiev,
2013 и  Cylicospirura barusi (Arya,  1979)  Junker  et  Mutafchiev,  2013. Изследването  разкрива
биоразнообразието на паразитите и допринася за изясняване на специализацията на паразитите
към гостоприемниковата група (Публикация № 18).

4. Морфология,  систематика  и  биология  на  филариятни  нематоди  от  семейство
Onchocercidae (Spirurida)

Проучване върху филариятните нематоди по 329 кучета в Италия и Испания разкри от
12%  до  21.6% (средно 14%) опаразитеност с  Cercopithifilaria spp. Установени и описани са
микрофиларии, които  принадлежат на неизвестен за науката  нематод  от род  Cercopithifilaria,
паразитиращ по кучетата в Испания и Италия. Ларвите, определени като Cercopithifilaria sp. II.
са отдиференцирани морфологично и молекулярно от двата известни типа микрофиларии от
този гостоприемник – Cercopithifilaria grassii (Noè, 1907) и Cercopithifilaria sp. I sensu Otranto et
al.,  2011.  От  изолираните  общо  132  микрофиларии,  81,8%  са  идентифицирани  като
Cercopithifilaria sp. I,  12.9% като  Cercopithifilaria sp. II и  5.3% като  C. grassii. Филариятният
нематод Cercopithifilaria bainae Almeida et Vicente, 1984 (Spirurida, Onchocercidae), описан като
паразит в подкожната съединителна тъкан на кучета в Бразилия,  е установен за първи път за
фауната на Европа. Последвало изследване на типовия материал на вида C. bainae, описан по
кучета в Бразилия, и новосъбрани материали от куче в Европа бе установена идентичността на
двете  проби  и  наличието  на  паразита  в  Европа.  Морфологичното  описание  на  вида  е
коригирано и допълнено. Молекулярните секвенции (cox1 и 12S rDNA) показаха идентичността
на микрофилариите известни  като  Cercopithifilaria sp.  I  sensu Otranto et  al.,  2011 с  вида  C.
bainae. Това разкри този вид като често срещан по кучетата в Испания, Гърция и Южна Италия
със срещаемост до 21.6% (Публикации №№ 20, 21).

Документирани са два случая на окулярна филариоза по хора, причинени от Onchocerca
lupi Rodonaja, 1967 в Турция и Тунис. Видът е слабо проучен паразит по кучета и вълци. В
резултат на изследването е показано, че О. lupi е причинител на окулярни нематодози по хората
наред с  Dirofilaria repens.  За първи път е направено детайлно морфологично описание на  O.
lupi, изолиран от куче в Португалия. Документираните със светлинна и сканираща електронна
микроскопия морфологични белези са от значение за правилната идентификация на паразита и
установяването  на  потенциалните  причинители  на  опасни  зоонози  по  хората.  Проведено  е
изследване върху разпределението и денонощната активност на микрофилариите на паразитния
нематод Onchocerca lupi Rodonaja, 1967 (Nematoda, Spirurda). Видът е слабопроучен паразит по
кучета  и  вълци,  и  причинител  на  окулярни  зоонози  по  хората.  В  резултат  на  взети  кожни
биопсии  от  6  кучета  от  кучкарник  в  Португалия,  бе  установено,  че  микрофилариите  са
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локализирани  в  подкожните  тъкани  на  ушите  и  носа,  и  в  по-малка  стапен  в  челото,
интерскапуларния  и  ломбалния  район.  Най-голям  брой  микрофиларии  беше  установен  в
следобедните  часове  на  денонощието  (средно  153),  следвано  от  нощните  (средно  75)  и
сутрешните  (средно  25). Изявената  предпочитаемост  на  микрофилариите  към  определени
анатомични  места  на  гостоприемника  и  по-големия  им  брой  в  определени  часове  на
денонощието,  вероятно  са  свързани  с  адаптация  на  поведението  им  към  това  на  все  още
неизвестения междинен гостоприемник (Публикации №№ 13, 15, 17).

Филариятният  нематод  Cercopithifilaria  rugosicauda (Böhm  et  Supperer,  1953) е
установен в подкожната съединителна тъкан на сърна в Италия. Съобщението на вида, известен
до момента  от  райони с умерен климат в  Палеарктика,  е  първo в  условия  на  субтропичен
климат. Морфологичното описание на вида е съпроводено с публикуване на първи молекулярни
секвенции  (cox1  и  12S  rDNA).  Морфологично  и  молекулярнo е  проучена  проба  на  C.
rugosicauda от Франция. Проведени са имунологични и молекулярните тестове на вида, които
не  установяват  характерни  за  някои  филарияти  бактериални  клетъчни  симбионти  от  род
Wolbachia.  Изследването систематизира основните морфологични белези на видовете от род
Cercopithifilaria и допълва родовата диагноза (Публикации №№ 22, 33).

Експериментално е проучено интерперитонеалното развитие на филариятния нематод
Brugia malayi (Brug, 1927) в монголски джeрбил.  B. malayi паразитира в лимфните съдове на
човек, поради което е обект на интензивни имунологични и молекулярни изследвания. Въпреки
че  в  лабораторни  условия  жизненият  цикъл  на  паразита  се  потдържа  най-често  чрез
интерперитонеално заразяване на джeрбили, липсват данни за времето необходимо на паразита
да достигне от инвазивен трети ларвен стадий до четвърти и последвалото му полово съзряване
(Публикация № 26).

Въз основа на колекционни материали е проведено детайлно морфологично проучване
на 12 вида от род Mansonella Faust, 1929 sensu lato. Получените допълнителни данни за тяхната
морфология  позволи  предлагането  на  следните  изменения  в  систематиката  на  групата:  1)
отделянето  на  Mansonella akitensis (Uni,  1983) в  самостоятелен  монотипичен  подрод
Filyamagutia Bain et Uni, 2015; 2) род Pseudolitomosa Yamaguti, 1941 е предложен да бъде приет
за подрод на Mansonella; 3) подрод Sandnema Chabaud et Bain, 1976 е издигнат до ниво на род с
два вида - S. digitata (Chandler, 1929) Bain, Mutafchiev, Junker, Guerrero, Martin, Lefoulon et Uni,
2015 и  S. sunci (Sandground, 1933) Bain, Mutafchiev, Junker, Guerrero, Martin, Lefoulon et Uni,
2015; 4) описан е нов подвид  M.  (Tetrapetalonema)  atelensis amazonae Bain  et Guerrero,  2015
паразит  в  подкожната  тъкан  на  капуцини  в  Венецуела. В  допълнение  е  направен
идентификационен ключ за седемте подрода в род Mansonella (Публикация № 28).

5. Проучвания  върху  биологията  на  метастронгилоидни  нематоди  от  семейства
Angiostrongylidae и Crenosomatidae (Strongylida)

Проучена  е  възможността  охлювът Helix  aspersa да  служи  като  междинен
гостоприемник за паразитиращите  в  белите  дробове  на  котки  нематоди  - Aelurostrongylus
abstrusus (Railliet,  1898)  и Troglostrongylus  brevior Gerichter,  1949 (Angiostrongylidae).
Установено бе, че нематодните ларви и на двата вида достигат успешно до инвазивен стадий за
11 дни и успяват да преживеят поне до 120 дни след инвазирането на охлюва.  H. aspersa е
установен за първи път като потенциален междинен гостоприемник за  T. brevior (Публикация
№ 16).

Публикувани  са  морфологични,  молекулярни  и  епидемиологични  данни  за  нематода
Crenosoma vulpis (Dujardin, 1845) (Crenosomatidae), паразит в дихателните пътища на лисици и
понякога кучета в Северна Америка и Европа. Паразитът е установен в  12  от  138 изследвани
лисици,  три  кучета  и  един  язовец  в  Южна  Италия.  Установени  са  четири  хаплотипа  от
изследвания район на  12S rDNA ген, докато  18S rDNA ген не показва изменчивост.  Данните
разкриват широкото разпространение на паразита в лисици в изследвания район (Публикация
№ 29).
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6. Биология на Trichosomoides nasalis (Trichurida)

Изяснена е миграцията на паразитния нематод  Trichosomoides nasalis Biocca  et Aurizi,
1961  (Trichosomoididae)  в  тъканите  на  гризача  Arvicanthis  niloticus (Muridae).  Изследването
установява, че след развитие на ларвите на T. nasalis в напречнонабраздените мускулни влакна
на коремната  празнина и гръдния кош,  младите женски и мъжки мигрират до синусите на
носната празнина през съединителните тъкани и мускулите. Мъжките и женските нематоди са
все  още  разделени  в  рехавата  съединителна  тъкан  на  носната  мукоза,  докато  навлезлите  в
епителните клетки женски са с интра-утеринни мъжки (Публикация № 11).

7. Тaксономия на семейство Heterakidae (Ascarida)

Описан е нов за науката вид – Meteterakis saotomensis n. sp., паразитиращ в червтата на
безкракото  земноводно  Schistometopum  thomense  (Bocage) (Gymnophiona,  Dermophiidae)
ендемичен вид за остров Сао Томе, (Гвинейски залив). Това е първият вид от род  Meteterakis
известен от Афротропичното царство и вторият извест от безкраки земноводни (Публикация №
31).

8. Проучвания  върху  биологията на  ентомопатогенните  нематоди  от  семейства
Steinernematidae и Heterorhabditidae (Rhabditida)

Чрез  метода  “nematode  baiting” e  проучено  разпределението  на  ентомопатогенните
нематоди в тревни и горски почви в района на с. Железница. Установени са пет вида от род
Steinernema Travassos, 1927 и един вид от род Heterorhabditis Poinar, 1976. Ентомопатогенните
нематода са установени в равен процент проби за горската и ливадната част на площадката
(33%). Видовете S. kraussei и S. intermedium са изолирани само от горските проби, S. affine,  S.
carpocapse и  H. bacteriophora от тревните, а S. feltiae от двата типа проби, което потвърждава
предишни данни за изискванията на тези видове към типа местообитание на Витоша. Обсъждат
се  причините  за  разпределението  на  отделните  видове  и  вероятните  им  гостоприемници.
Извършени  са  лабораторни  опити  за  съвместно  заразяване  на  ларви  на  моделния
гостоприемник Galleria mellonella с двойки от изолираните видове. Предварителните резултати
показват, че развитието на всеки от изследваните видове подтиска развитието на останалите
(Публикация № 34).

Обобщени  са  резултати  от  проучване на  ентомопатогенните  нематоди  от  род
Heterorhabditis Poinar, 1976 в България за периода 1994-2010. От 1227 събрани почвени проби,
43  (3.5%) са  били  положителни  за Heterorhabditis spp.  Хетерорабдитидни  нематоди  са
установени от  0  до  1175  м надм. височина с предпочитание към местообитания с алувиални
почви  и  тревна  или  горска  растителност.  Определянето  на  преобладаващия  вид  H.
bacteriophora Poinar, 1976 за страната е потвърдено и чрез секвениране на  ITS rDNA район и
D2D3 28S rRNA сегмент (Публикация № 32).

9. Проучвания върху връзката на хелминтните съобщества и солничните рачета от род
Artemia в хиперсалинни басейни

Проведено  е  първото  цялостно  изследване  върху  сезонната  динамика  на  цестодната
инвазия  в  интродуцирана  популация  на  северноамериканския  вид  солнични  рачета  Artemia
franciscana  в Испания.  Изследването е базирано на материал,  събран по единна методика  в
продължение на 1 г. от солниците Ла Тапа (провинция Кадиз, Андалусия). Установени са ларви
на 4 вида цестоди и 1 вид нематод  принадлежащ към семейство  Acuariidae. Параметрите на
заразяване  са  в  съответствие  с  хипотезата,  че  хелминтите  не  оказват  пряко  влияние  върху
числеността  на  вида-нашественик  в  неговия  инвазионен  ареал.  Инвазионният успех  на  A.
franciscana може  частично  да  се  обясни  с  конкурентното  изместване  на  местните  видове
солнични  рачета,  подпомогнато  от  паразитите  чрез  различното  им  влияние  върху
жизнеспособността на техните междинни гостоприемници (Публикация № 25).
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За първи път е проведено изследване върху хелминтната инвазия на местни популации
на Artemia franciscana от Голямото соленоводно езеро в Юта (САЩ). Четири местообитания в
района на езерото са изследвани за паразитни ларви в продължение на 3 месеца (от юни до
септември) през 2009 г. Установени и описани са ларви на 4 вида цестоди (паразити по гмурци,
чайки и дъждосвирцоподобни птици) и 1 вид нематод от семейство Acuariidae. Видовият състав
на хелминтните ларви, както и пространствените вариации в тяхната срещаемост и обилие, са
свързани  с  численността  и  разпространението  на  водолюбивите  птици,  играещи ролята  на
техни  крайни  гостоприемници.  Сезонната  динамика  в  числеността  на  птиците  влияе  слабо
върху  параметрите  на  хелминтната  инвазия  в  солничните  рачета.  Изследването  показва,  че
местните популации на A. franciscana от Голямото соленоводно езеро се характеризират с по-
високи параметри на хелминтна инвазия в сравнение с интродуцираните популации на този
инвазивен вид в Палеарктика (Публикация № 30).

10. Обобщениe върху морфолофията, систематиката и биологията на нематодите от разред
Spirurida

Разработена е глава за разред  Spirurida от том  “Nematoda” на поредицата  Handbook of
Zoology.  Трудът  има  обобщаващ  характер  за  морфологията,  биологията  (разпространение,
гостоприемници  и  жизнени  цикли),  систематиката  и  филогенията  на  разреда  включващ  10
надсемейства, 20 семейства, 271 рода и повече от 2000 вида (Публикация № 4).

Към тази справка за приносите е приложен списък на публикуваните номенклатурни
актове.

Дата: Подпис:

(гл. ас. д-р Ясен Мутафчиев)
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СПИСЪК

на номенклатурните актове, съдържащи се в публикациите 
на гл. ас. д-р Ясен Мутафчиев

Нови родове

1. Chabaudacuaria Mutafchiev et Kinsella, 2012 (Acuariidae)
2. Pelecanema Mutafchiev et Georgiev, 2010 (Acuariidae)
3. Parachordatortilis Mutafchiev, Santoro et Georgiev, 2010 (Acuariidae)

Нови видове

1. Syncularia mackoi Mutafchiev et Georgiev, 2008 (Acuariidae)
2. Cosmocephalus pelecani Mutafchiev, Halajian et Georgiev, 2010 (Acuariidae)
3. Cosmocephalus podicipis Mutafchiev, Halajian et Georgiev, 2010 (Acuariidae)
4. Acuaria paraguayensis Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2012 (Acuariidae)
5. Cylicospirura pardalis Junker et Mutafchiev, 2013 (Spirocercidae)
6. Cylicospirura crocutae Junker et Mutafchiev, 2013 (Spirocercidae)
7. Quazithelazia alata Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014 (Acuariidae)
8. Quazithelazia rostrata Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014 (Acuariidae)
9. Proyseria petterae Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014 (Acuariidae)
10.Meteterakis saotomensis Junker, Mariaux, Measey et Mutafchiev (Heterakidae)

Нови комбинации

1. Chabaudacuaria multispinosa (Pérez Vigueras, 1938) Mutafchiev et Kinsella, 2012 (Acuariidae)
2. Pelecanema sirry (Khalil, 1931) Mutafchiev et Georgiev, 2010 (Acuariidae)
3. Pelecanema pelecani (Johnston & Mawson, 1942) Mutafchiev et Georgiev, 2010 (Acuariidae)
4. Parachordatortilis mathevossianae (Petrov & Chertkova, 1950) Mutafchiev, Santoro et Georgiev,

2010 (Acuariidae)
5. Decorataria magnilabiata (Molin, 1860) Mutafchiev et Georgiev, 2011 (Acuariidae)
6. Proyseria  alcedonis (Puqin,  Yanyin  & Guocal,  1991)  Mutafchiev,  Mariaux  et  Georgiev,  2014

(Acuariidae)
7. Cylicospirura lyncis (Matschulsky, 1952) Junker et Mutafchiev, 2013 (Spirocercidae)
8. Cylicospirura  petrowi (Sadykhov, 1957) Junker et Mutafchiev, 2013 (Spirocercidae)
9. Cylicospirura barusi (Arya, 1979) Junker et Mutafchiev, 2013 (Spirocercidae)
10.Quasithelazia microcordonis (Schmidt & Kuntz, 1971) Mutafchiev,  Mariaux et Georgiev,  2014

(Acuariidae)
11.Quasithelazia multipapillata (Zhang, 1993) Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014 (Acuariidae)
12.Quasithelazia halcyoni (Ryzhikov & Khokhlova, 1964) Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014

(Acuariidae)
13.Stammerinema hyalinum (von Linstow, 1890) Mutafchiev, Mariaux et Georgiev, 2014 (Acuariidae)
14.Sandnema digitata (Chandler, 1929) Bain, Mutafchiev, Junker, Guerrero, Martin, Lefoulon et Uni,

2015
15.Sandnema sunci (Sandground, 1933) Bain, Mutafchiev, Junker, Guerrero, Martin, Lefoulon et Uni,

2015
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