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Справка 

за приносите в научните трудове на д-р Борис Асьов 

представени във връзка с участие в конкурс за заемане на длъжността „доцент“ по 

специалността 01.06.24 „Микология“ в секция „Микология“ на ИБЕИ–БАН 

 

(Трудовете, в които са направени съответните приноси, са цитирани по-долу в квадратни скоби към 

всеки принос, като номерацията на публикациите следва номерацията в получерен шрифт в списъка 

на публикациите на кандидата. Съавторството може да бъде проследено в списъка на трудовете и 

копията на самите трудове) 

 

Научни приноси 

 

По специалността 01.06.24 „Микология“ 

А. Таксономия, номенклатура и разпространение на гъбите 

I. Таксономия, номенклатура и разпространение на болеталните гъби (разред Boletales) 

1. Описан е и е характеризиран молекулярно и морфологично един нов за науката род 

болетални гъби – Imperator Assyov et al., и са публикувани три нови комбинации [36]. 

2. Публикувана е таксономична ревизия на Boletus секция Appendiculati (понастоящем род 

Butyriboletus) в България. Приложени са описания на възприетите видове въз основа на 

изследваните материали и е изготвен оригинален ключ за определяне на таксоните [12]. 

3. За първи път е проведено сканиращо-микроскопско изследване на базидиоспорите на 

представители на родовете Baorangia, Exsudoporus и Lanmaoa [16]. 

4. Дискутирана е ортографията на името Rubroboletus legaliae и е предложено запазване на 

оригиналното изписване – R. le-galiae [29]. 

5. Съобщени са нови видове за микотата на България от разред Boletales, като за първи път са 

представени данни за морфологията и екологичните особености,основани на изследвани 

български материали [10, 19, 22, 24, 31, 34]. 

 

II. Таксономия и разпространение на други групи базидиални гъби 

6. Изследвани с молекулярно-филогенетични и сравнително-морфологични методи са 

базидиални гъби от Източносредиземноморския регион. Установен с анализ на ITS ДНК 

последователности, характеризиран и описан като нов за науката е един вид рогачкова 

гъба, Hydnellum dianthifolium, и е направено допълнение към таксономията на групата на 

H. concrescens и H. scrobiculatum, чрез изследване на новооткрит автентичен материал от 
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H. concrescens [14]. За първи път е характеризирана молекулярно върху материали от 

естествения ареал в Евразия един вид агарикална гъба – Cryptomarasmius corbariensis, вид 

от практически интерес, поради трофичната свързаност с важното в стопанско отношение 

растение Olea europаea [17]. 

7. Изследвани са базидиални подземни гъби от Гърция, като с молекулярно-филогенетични 

методи е доказана принадлежността на Wakefieldia macrospora (не-типов вид на рода) като 

самостоятелна линия с ранг на род в семейство Hymenogastraceae (Agaricales), позиция 

различна от включването на вида в разред Boletales, възприемано от всички автори до 

момента [23]. 

8. Изследвана е изменчивостта на споровите белези на Mycena seynii, основано на български 

и гръцки образци. Резултатите подчертават значението на белега отношение 

дължина/ширина на базидиоспорите за разграничаването на вида от морфологично 

близките представители на рода [15]. 

9. За първи път е изготвен и публикуван списък на базидиалните гъби с едри плодни тела в 

България (вкл. разред Boletales). Списъкът съдържа 1537 възприети таксона, 1020 имена са 

отнесени в синонимика в индекс, а други 157 са изключени, като са пояснени причините 

за изключването им [8]. 

10. Публикувани са нови видове за микотата на България, Гърция, Русия и Турция, вкл. 

такива, несъобщавани преди от територията на Балканския полуостров и от Азия [9, 15, 

17, 19, 20, 23, 25, 33, 35, 27, 38]. Съобщени са нови за България неместни видове гъби [15, 

20]. Направени са допълнения към хорологията на български видове гъби, 

преимуществено такива със статус на застрашеност или по-рядко съобщавани до момента 

от територията на страната [27, 38, 39, 40]. Публикуван е списък на макромицетите на 

Родопите [41]. 

 

III. Приноси към таксономията и разпространението на торбестите гъби 

11. Изследвани са подземни торбести гъби от Гърция, Израел, Испания, Италия, Кипър и 

Мароко, и с молекулярно-филогенетичен анализ на ITS-последователности е 

демонстрирано наличието на неописани, морфологично близки таксони в двата клада на 

род Geopora s. l. За първи път е изследван с молекулярно-филогенетични методи видът 

Geopora clausa и е потвърдена връзката с род Geopora, отхвърляйки досега приеманото 

включване в род Hydnocystis. Подкрепена с молекулярно-филогенетични доказателства е 

необходимостта от отделянето на род Sepultaria от род Geopora, до момента дискусионно 

и обосновавано със сравнително-морфологични доказателства. Показана за пръв път е 

липсата на значима и таксономично интерпретируема генетична изменчивост при 

Hydnocystis piligera върху материали от Европа и Азия, като се потвърждава родовата 

самостоятелност на Hydnocystis, решение до момента основаващо се на морфологични 

белези [23]. 

12. Извършена е таксономична ревизия на род Trochila в България, като са представени 

оригинални описания на трите установени вида. Анализирана е изменчивостта на 



Борис Асьов – Справка за приносите 3 
 

таксоните с използване на сравнителни материали от други страни. За пръв път е 

изследвано отношението дължина/ширина на аскоспорите и е доказана неговата 

таксономична стойност. Приложен е оригинален ключ за определяне на видовете [7]. 

13. Проведено е сравнително-морфологично изследване на Zeus olympius и Cosmospora 

ganymedae върху български материали и гръцки образци (вкл. от класическото находище), 

като са представени детайлни описания, основани на изследваните материали, които са 

първите в литературата след първоначалното описване на двата вида през 1987 г. от 

Гърция. За първи път са публикувани данни за микроморфологичните особености при 

живи материали на двата вида. Установена и дискутирана е по-висока изменчивост в 

сравнение с известната до момента [28]. 

14. Съобщени са нови видове торбести гъби за микотата на България и Гърция, вкл. такива 

нерегистрирани преди от територията на Балканския полуостров [7, 11, 13, 18, 23, 26, 28, 

30, 32]. Публикувани са допълнения към хорологията на български видове торбести гъби 

[18, 37, 40, 42]. 

 

Б. Опазването на гъбното разнообразие 

15. За първи път в България за целите на „Червена книга на Република България“ са 

разработени от авторски колектив гъбни видове. Кандидатът е публикувал в съавторство 

21 гъбни вида в посоченото издание [45]. Направен е преглед на националното 

законодателство, касаещо опазването и използването на гъбите и са дискутирани аспекти 

на процеса на ползване на ядливи диворастящи гъби у нас [21]. 

 

 

По специалността 01.06.03 „Ботаника“ 

16. Подготвени и отпечатани са четири издания на справочник „Конспект на висшата флора 

на България“, представящ информация за видовия състав и разпространението на висшите 

растения (без мъхове) на територията на страната [67–70]. Съобщени са нови видове 

цветни растения за флората на България, в т. ч. неместни и/или инвазивни представители 

[47–50, 57]. Публикувани са допълнения към хорологията и/или състоянието на 

популациите на видове висши растения, в т. ч. такива със статус на застрашеност [49, 52–

58]. Публикуван е обзор на ботаническите изследвания, проведени в рамките на Българо-

швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие с преглед на 

общественодостъпните публикувани и непубликувани материали [59]. 

17. Изготвена за пръв път и публикувана в съавторство е оценка на видове висши растения 

по критериите на Световния съюз за защита на природата (IUCN) за целите на „Червен 

списък на висшите растения в България“ [51]. Разработени в съавторство са статии за 40 

вида висши растения за целите на новото издание на „Червена книга на Република 

България“, том 1. Растения и гъби [60–66].  
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Научно-приложни приноси 

1. За първи път в България за целите на „Червена книга на Република България“ са 

разработени от авторски колектив гъбни видове. Кандидатът е публикувал в съавторство 

21 гъбни вида в посоченото издание [45]. Направен е преглед на националното 

законодателство, касаещо опазването и използването на гъбите и са дискутирани аспекти 

на процеса на ползване на ядливи диворастящи гъби у нас. Очертани са проблеми, 

произтичащи от някои разпоредби на действащата законова уредба [21]. Изготвена за пръв 

път и публикувана в съавторство е оценка на видове висши растения по критериите на 

Световния съюз за защита на природата (IUCN) за целите на „Червен списък на висшите 

растения в България“ [51]. Разработени в съавторство са статии за 40 вида висши растения 

за целите на новото издание на „Червена книга на Република България“, том 1. Растения и 

гъби [60–66]. Разработките имат отношение към обслужване нуждите на държавната 

администрация, свързани с опазване на биологичното разнообразие в България. 

2. Публикувана е научна книга за идентифициране и устойчиво използване на диворастящи 

ядливи гъби в селските райони на страни от Южна Европа (България, Гърция, Италия и 

Кипър). Разработен е електронен пакет за обучение по разпознаване на често срещани 

ядливи и отровни гъби, и търговското им реализиране. Разработката е насочена към 

ползватели от селските райони на изброените страни, ориентиращи се към използване на 

диворастящи гъби като храна или източник на допълнителни доходи [43, 44, 74]. 

3. Изготвено и публикувано е двуезично справочно издание „Важни места за растенията в 

България“, представящо в синтезиран вид информация за важните за опазването на 

растенията места (ВМР) в България (вкл. избрани видове гъби, съгласно международно 

утвърдената методика за определяне на местата) [46]. Изготвен и публикуван е 

стратегически документ „Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в 

България“ [71]. Разработките имат отношение към обслужване нуждите на държавната 

администрация, свързани с международните ангажименти на страната за опазване на 

биологичното разнообразие в България. 

4. Изготвени и публикувани са два научно-популярни фотоатласа за диворастящи гъби [75, 

76]. Публикувани са научно-популярен фотоатлас на висши растения във Важното място 

за растенията „Чепън – Драгоман“ [78] и две издания на брошура, представяща редки и 

интересни български растения [77]. Разработките са ориентирани към българските 

любители на гъбите и растенията и целят да ги подпомогнат в опознаването на тези две 

организмови групи. 

 

 

03.05.2018 г.       Подпис: 

          /д-р Б. Асьов/ 


