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Научни приноси 
на гл. ас. д-р Теодор Ц. Денчев 

НАУЧНИ ПРИНОСИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ ДОКТОР“ 

I. Таксономични и номенклатурни приноси 

1. За първи път е извършено цялостно таксономично проучване за 
установяване на видовия състав, гостоприемниците и разпространението на 
паразитните гъби от клас Ustilaginomycetes по растенията от сем. 
Cyperaceae в Япония и Южна Корея. В резултат на проведеното 
сравнително-морфологично изследване са установени 32 вида главнѝ от 
родовете Anthracoidea, Cintractia, Farysia, Moreaua, Schizonella, Tolyposporium 
и Ustanciosporium. 

2. Описани са 4 вида гъби, нови за науката: Anthracoidea blepharicarpae, A. 
caricis-grallatoriae, A. dispalatae и A. lanceolatae. 

3. Предложени са 3 нови номенклатурни решения. Името Anthracoidea 
grallatoriae Vánky е прието за незаконно име (nom. illegit.), тъй като се 
основава на типуса на пригодно за използване име – Cintractia japonica (съгл. 
Art. 52.1). Отменена е лектотипификацията на два вида: Cintractia subglobosa 
S. Ito и C. variabilis S. Ito. (съгл. Art. 9.19.a). 

4. Установени са 13 вида растения като нови за науката гостоприемници на 
гъби: Carex callitrichos – Moreaua aterrima, Carex fernaldiana – Anthracoidea 
microsora, Carex foliosissima – Anthracoidea caryophylleae, Carex lanceolata – 
Anthracoidea humilis, Carex leucochlora – Anthracoidea caryophylleae, Carex 
makinoensis – Anthracoidea sempervirentis, Carex mira – Moreaua aterrima, 
Carex mitrata – Anthracoidea caryophylleae, Carex morrowii – Anthracoidea 
caryophylleae, Carex omiana – Anthracoidea karii, Carex tenuiformis – 
Anthracoidea capillaris, Carex tenuiformis – Moreaua aterrima, Carex tenuinervis 
– Anthracoidea microsora. 

5. Установени са 11 вида гъби като нови за Япония; 3 рода и 5 вида гъби 
като нови за Южна Корея и Корейския полуостров. 

6. Установени са 8 вида растения като нови гостоприемници на известни 
видове гъби от Япония. 

7. Направен е анализ на специализацията на главнѝте от клас Ustilaginomycetes 
по растенията от семейство Cyperaceae в Япония и Южна Корея. Обобщена 
е информацията за таксономичната структура на установените гостоприем-
ници. 

II. Научноприложни приноси 

8. Таксономичната разработка на главнѝте от клас Ustilaginomycetes по 
растенията от сем. Cyperaceae в Япония и Южна Корея е принос към пълната 
инвентаризация на гъбното и биологично разнообразие в Източна Азия. 
Някои от проучените видове заслужават природозащитен статус (например, 
Anthracoidea caricis-grallatoriae, A. japonica, A. michelii, A. siderostictae, Farysia 
fukushiana, F. nakanishikii, Moreaua mauritiana). 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ, ИЗВЪН ТЕЗИ, КОИТО СА ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ 
ТРУД 

I. Таксономични и номенклатурни приноси 

1. Публикувано е монографско проучване на видовия състав, 
гостоприемниците и разпространението на род Anthracoidea (Anthracoidea-
ceae) в Япония, Курилските острови, о-в Сахалин и Корейския 
полуостров [3]. 

2. Публикувано е ново за науката семейство гъби, Erratomycetaceae 
Denchev & T. Denchev , с един род, Erratomyces, и 5 вида по растения от 
семейство Fabaceae [13]. Типовият вид на рода е разпространен в Индия, 
Африка, Централна и Южна Америка, а останалите 4 вида са известни само 
от Индия. 

3. Извършено е таксономично проучване на главнѝ по растения от 
семейство Cyperaceae от различни райони на света (Европа, Азия, Африка, 
Северна и Южна Америка). Установени са нови данни за видовия състав, 
гостоприемниците и разпространението на главнѝте по сем. Cyperaceae. 
Описани са 10 вида нови за науката: Anthracoidea arnellii по Carex arnellii 
от Алтай (Западен Сибир) [4]; Anthracoidea melanostachyae по Carex 
melanostachya и C. songorica от Армения, Азърбайджан, Иран и Таджикистан 
(направено е и сравнение на видовете от Anthracoidea по Carex sect. Tumidae 
и C. sect. Paludosae) [7, 29]; Anthracoidea pseudomichelii по Carex michelii от 
Унгария и Словакия (направено е и сравнение на видовете от Anthracoidea 
по Carex sect. Depauperatae) [3]; Anthracoidea caricis-reznicekii 
(Anthracoideaceae) по Carex reznicekii от САЩ (направено е и сравнение на 
видовете от Anthraco-idea по Carex sect. Acrocystis) [22]; Anthracoidea 
deweyanae по Carex deweyana от САЩ [12]; Anthracoidea foeneae по Carex 
foenea и A. savilei по Carex norvegica от Канада (сравнени са видовете от 
този род съответно по Carex sect. Ovales, и C. sect. Racemosae и C. sect. 
Scitae) [12]; Anthracoidea eburneae по Carex eburnea от Канада и САЩ [6, 
22]; Urocystis bolboschoeni по Bolboschoenus maritimus от Великобритания 
[9] и Ustanciosporium tropicoafricanum по Rhynchospora angolensis от 
Замбия [25]. Установени са нови находища на редки видове: Anthracoidea 
shaanxiensis от Канада (известен само от Китай), върху нов за науката 
гостоприемник, Carex concinna [12], Anthracoidea ortegae от Фолкландските 
острови (известен само от о-в Огнена земя) [5], Anthracoidea andina от Чили 
(известен само от Аржентина) [21] и Testicularia africana от Танзания и 
Мозамбик (известен само от Западна Африка) [20]. За първи път са съобщени 
Leucocintractia scleriae от Япония и ДР Конго [11, 18], Ustanciosporium 
scleriicola от ДР Конго [11], Cintractia limitata от Бенин [16], Anthracoidea 
globularis, A. heterospora и A. paniceae от о-в Сахалин [3]. Публикувана е 
една нова комбинация, Tolyposporium kuwanoanum, на вид, 
разпространен в Африка, Южна и Източна Азия и Австралия [33]. 

4. Извършено е таксономично проучване на главнѝ по растения от 
семействата Poaceae и Juncaceae от различни райони на света. Описани 
са 6 вида нови за науката: Sporisorium capillipedii-alpini по Capillipedium 
alpinum от Китай (извършена е и таксономична ревизия на главнѝте по 
родовете Capillipedium, Botriochloa и Dichanthium) [23]; Sporisorium 
pakistanense по Pennisetum lanatum от Пакистан [10]; Anthracocystis 
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kolhapurensis, Eballistra punensis, Sporisorium lohagadense и S. 
mahabaleshwarense от Индия [13]. За отнасяне на Sporisorium apludae-
muticae (известен само от типовото му находище в Китай) към род 
Anthracocystis е предложено ново име, A. guoae [13]. Публикувана е една 
нова комбинация, Entorrhiza tenuis (вид, разпространен само по Juncus 
tenuis в Европа, Източна Азия и Централна Америка) [11]. Sporisorium 
rhytachnes-rottboellioidis по Rhytachne rottboellioides, вид известен само от 
типовото находище в Уганда, е установен като нов за Либерия [24]. 
Предложени са две нови комбинации, Anthracocystis rhytachnes-
rottboellioidis и Anthracocystis urelytri. Извършена е таксономична ревизия 
на главнѝте от род Anthracocystis по Rhytachne и Urelytrum [24]. За първи път 
са съобщени Entorrhiza casparyana от Египет, върху нов за науката 
гостоприемник, Juncus hybridus [5]; Sporisorium foveolati по Dichanthium 
foveolatum от Канарските о-ви и Сомалия; Sporisorium lanigeri от Сомалия 
(по нов за науката гостоприемник, Cymbopogon pospischilii); Urocystis corsica 
от Канарските о-ви [28]; Sporisorium nyassae от Того и Бенин [16]; 
Sporisorium caledonicum. S. paspali-thunbergii и S. ugandense от ДР Конго 
[11]; Langdonia aristidae от Мадагаскар [17]; Sporisorium pulverulentum по 
Saccharum strictum, Tilletia fusca по Vulpia ciliata, T. lolii по Lolium temulentum, 
Urocystis dactylidina по Dactylis glomerata subsp. hackelii, Ur. johansonii по 
Juncus bufonius и Ur. ulei on Festuca jeanpertii от Гърция [26]; Tilletia lolioli от 
Армения [19]; Sporisorium dinteri, S. lingii и Urocystis oryzopsidis от 
Пакистан [10, 14] и др. Chrysopogon serrulatus е съобщен от Пакистан като 
нов за науката гостоприемник на Anthracocystis chrysopogonis [14]. 

5. Извършено е таксономично проучване на главнѝ по растения от 
семействата Caryophyllaceae и Polygonaceae от различни райони на 
света. За Ustilago coronariae по Lychnis flos-cuculi е предложена нова 
комбинация, Microbotryum coronariae. Видът е публикуван като нов за 
България [8]. Haradaea moenchiae-manticae по Moenchia erecta е нов вид за 
Великобритания [5]; Microbotryum dianthorum е съобщен като нов вид за 
Гърция, по нов за науката гостоприемник, Dianthus viscidus 
[26]; Microbotryum stellariae по Stellaria graminea е нов вид за България [32]; 
Melanopsichium pennsylvanicum по Persicaria senegalensis е нов вид за 
Египет и Мадагаскар [28]; Bauhinus tenuisporus по Persicaria maculosa е нов 
вид за Пакистан [10]. 

6. Описани са два вида Entyloma, нови за науката: E. castillejae по Castilleja 
sp. (Orobanchaceae) и E. violae по Viola sp. (Violaceae) – от САЩ [15]. 
Antherospora scillae е съобщен по два нови за науката гостоприемника от 
Великобритания: Scilla sardensis (Chionodoxa sardensis) и S. luciliae (Chiono-
doxa luciliae) [9]. Ustilago ornithogali по Ornithogalum sp. е съобщен като нов 
вид за Гърция [26]. 

7. Изработен е списък на лигавите гъби (миксомицети) (Percolozoa и Mycetozoa) 
в Турция, включващ 252 вида [27]. 
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II. Научноприложни приноси 

8. Издадена е научна книга (публикувана на 4 езика) за определяне и 
устойчиво използване на диворастящите ядливи гъби в селските 
райони на Италия, Гърция, България и Кипър. Изработен е електронен 
пакет за обучение, включващ модули за обучение за определяне на най-
широко разпространените ядливи видове гъби и техните отровни двойници, 
за обработване, съхраняване и търговия с диворастящи ядливи гъби и за 
култивиране на гъби [30, 31, 34]. Информацията е от важно значение за тази 
част от населението в селските райони на България, Италия, Гърция и Кипър, 
която включва безработни или работещи, но с ниски доходи. 

9. Изработена е „Методика за оценка на състоянието на видове гъби“ за 
целите на „Националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие в България“ към МОСВ [вж. Приложение 18]. 

10. Таксономичните изследвания на посочените родове главнѝ са приноси към 
пълната инвентаризация на тази група гъби на глобално ниво. Някои от 
проучените видове заслужават природозащитен статус и информацията от 
тези изследвания може да бъде използване за оценка на консервационния 
статус на такива видове (например на Anthracocystis rhytachnes-rottboellioidis 
[24], Anthracoidea arnellii [4], A. ortegae [5], A. shaanxiensis [12], Urocystis 
bolboschoeni [9]). 

11. Таксономичните изследвания на главнѝте допринасят за познанието и 
правилното идентифициране на една паразитна група гъби, сред които има 
видове със стопанско значение (развиващи се по растения с ценни 
декоративни, пасищни, фуражни и медицински качества). Тази информация 
е необходима при предприемане на фитопатологични мерки. 
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Таксономични и номенклатурни новитати, 
публикувани от гл. ас. д-р Теодор Ц. Денчев 

 
Нови за науката семейства: 1 

Erratomycetaceae Denchev & T. Denchev  (India) 
 
Нови за науката видове: 21 
1 Anthracocystis kolhapurensis Denchev & T. Denchev  (India) 
2 Anthracoidea arnellii Denchev, T. Denchev  & Karatygin (Russia – Altai Mts) 
3 Anthracoidea blepharicarpae Denchev, T. Denchev  & Kakish. (Japan) 
4 Anthracoidea caricis-grallatoriae T. Denchev,  Denchev & Kakish. (Japan) 
5 Anthracoidea caricis-reznicekii T. Denchev  & Denchev (USA) 
6 Anthracoidea deweyanae Denchev & T. Denchev  (USA) 
7 Anthracoidea dispalatae Denchev, T. Denchev  & Kakish. (Japan) 
8 Anthracoidea eburneae Denchev & T. Denchev  (Canada) 
9 Anthracoidea foeneae Denchev & T. Denchev  (Canada) 

10 Anthracoidea lanceolatae T. Denchev  & Denchev (South Korea) 
11 Anthracoidea melanostachyae Denchev & T. Denchev  (Iran) 
12 Anthracoidea pseudomichelii T. Denchev  & Denchev (Hungary) 
13 Anthracoidea savilei Denchev & T. Denchev  (Canada) 
14 Eballistra punensis Denchev & T. Denchev  (India) 
15 Entyloma castillejae T. Denchev,  Denchev & R.G. Shivas (USA) 
16 Entyloma violae T. Denchev,  Denchev & R.G. Shivas (USA) 
17 Sporisorium capillipedii-alpini T. Denchev  & Denchev (China) 
18 Sporisorium lohagadense Denchev & T. Denchev  (India) 
19 Sporisorium mahabaleshwarense Denchev & T. Denchev  (India) 
20 Urocystis bolboschoeni Denchev, T. Denchev,  Spooner & Legon (UK) 
21 Ustanciosporium tropicoafricanum T. Denchev  & Denchev (Zambia) 
 
 
New names : 1 
1 Anthracocystis guoae Denchev & T. Denchev  (India) 

 
 
Нови комбинации: 6 
1 Anthracocystis rhytachnes-rottboellioidis (Vánky) T. Denchev  & Denchev 
2 Anthracocystis urelytri (L. Ling) T. Denchev  & Denchev 
3 Anthracoidea japonica (Syd.) Denchev, T. Denchev  & Kakish. 
4 Entorrhiza tenuis (Denchev & H.D. Shin) Denchev, Vánky & T. Denchev  
5 Microbotryum coronariae (Liro) Denchev & T. Denchev  
6 Tolyposporium kuwanoanum (Togashi & Y. Maki) Denchev & T. Denchev  


