ЛИЧНОСТИ

Алпинистът – изследовател
В памет на Боян Петров (Съни)
(7 февруари 1973 – май 2018)
Павел Стоев

От живота ми си отиде един от най-добрите ми приятели. Сега поглеждам какво сме си
писали за последно на 9 април, ден преди да
замине за последния си осемхилядник Шиша
Пангма в Тибет, където изчезна безследно.
„Сънчони,
Стискам палци и дано да имаш късмет с време и т.н.
Чакам и интересен материал от високото,
да опиша някой ‘петрови’ и от Непал ...:)
П.“
„Павкатааа.....;)
На бюрото ми съм оставил 5-6 епруветки за
теб с материали от Каракорум и Даулагири
2017. Няма начин да няма нещо ново като се
разгледат добре всички сборове..:)......
Б.“

Никой не беше подготвен за това. Някак
си ни беше свикнал, че може да се оправи
във всяка ситуация. Ангелът му хранител
го беше изваждал жив и здрав от какви ли
не изпитания – неизлечими болести, катастрофи, травми, премеждия по планини и
пещери. Боян винаги се връщаше, дори и от
най-тежките върхове – К2, Нанга Парбат,
Анапурна. Много пъти животът му е висял
на косъм, но все някак си успяваше да се измъкне. Какво се обърка този път??
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Снимка: З. Боев, 8 април 2013 г.

От дете Съни проявяваше огромна любознателност и отношение към природата и
си беше роден за изследовател. Запознахме
се още в началото на деветдесетте, когато общият ни интерес към животните ни
събра в кръжока по зоология в Софийската
зоологическа градина. Ръководителят на
кръжока Петко Петков ни запали фитила по
пътешествията. Именно той, тридесет
години по-късно, отиде със собствени средства да организира спасяването му в Непал

бр. 2, 2018 г.

и Тибет – знак на огромна привързаност, състрадание и отговорност към ученик и стар
приятел. Нещо толкова рядко
срещано днес!
В края на 90-те с Боян станахме редовни гости на Института по зоология и Националния природонаучен музей, където ежедневно досаждахме на бъдещите си колеги,
а сега вече и близки приятели
Петър Берон, Христо Делчев,
Владо Бешков, Стоице Андреев, Васко Георгиев, Краси
Кумански (част от тях вече
не са между живите!) с въпроси и молби за определяне на Изследване на пещери в Родопите, 2006 г.
животни, събрани от нас из
българските пещери. Подобно на Тордесил- якообразни – псевдоскорпионите, а аз си
ския договор между Испания и Португалия заплюх многоножките. Така до ден днешен.
с Боян решихме, че трябва да си разделим Върху българските псевдоскорпиони Съни
изследването на пещерната фауна в някои публикува няколко статии, установявайки
слабопроучени райони на България. Той си за първи път в страната представители
избра Източните Родопи, а аз – Сакар и на семействата Cheiridiidae и Larcidae и
Дервентските възвишения. По това вре- няколко десетки нови видове. Темата на
ме изкристализираха и таксономичните дисертацията, която така и не успя да дони интереси. Той реши да се занимава с върши, беше върху псевдоскорпионите на
проучване на една слабо позната група па- Родопите. Беше събрал огромен материал
от всички части на планината, включително в Гърция, детайлно бе описал, измерил и
илюстрирал десетки екземпляри и бе започнал да описва няколко нови видове. Надявам
се да се намери някой достоен да довърши
делото му, иначе огромен труд ще отиде
нахалост.
Всъщност, преди да се насочи към пещерната фауна и арахнидите, от най-ранна
детска възраст Боян се интересуваше от
земноводните и влечугите. Кресненският
пролом, Рупите и Санданско-Петричката
котловина – едни от най-богатите на херпетофауна места в България, се бяха превърнали в негов втори дом. Почти всеки
уикенд, заедно с други приятели от кръжока, нарамвахме раниците и прекарвахме
В пещера Гяур Хамбар, Източни Родопи, 8 юни няколко дни в търсене на емблематичните
леопардов смок, котешка змия, червейница,
2007 г. Снимка: П. Стоев
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на паяка Steatoda triangulosa със
змия-червейница. Експедициите му
по затънтени части на Балканите
доведоха до установяването на
нов за Албания вид гущер – редкия
мозорски скален гущер, който сега
е включен в Световната Червена
книга, както и на котешката змия
в Източните Родопи.
Интересите му в науката далеч
надминаваха нормалните граници.
Той съумяваше дори от нещастието и страданията си да намери
някаква научна полза. Когато през
Боян снима ръждив вечерник (Nyctalus noctua), Хамбар дере, 2009 г във високите части на Осо2007 г. Снимка: П. Стоев
гово го ухапа усойница, по обратния път той си водеше детайлкощерица, турска боа. Херпетологичните ни записки за симптомите и времето на
си интереси той задълбочи и разви по-къс- проявата им. Безценна информация, която
но като студент и учен, достигайки на- малко по-късно заедно с Александър Вестерционално и дори международно признание. стрьом и покойния вече Николай Цанков
В херпетологията Боян ще бъде запомнен с обобщиха в статия в Toxicon, описваща
проучванията на амфибиите и рептилиите първите медицински случаи на ухапване на
на Родопите и Врачански Балкан и прекрас- хора от Vipera berus bosniensis в България и
ната му обзорна статия за вертикалното доказваща невротоксичното действие на
разпространение, зоогеографията и опазва- отровата.
Освен херпетофауната и пещерите, друнето на българската херпетофауна, публикувана от Springer през 2007 г. През послед- гата му голяма страст беше изследването
ните години той си сътрудничеше с чужди на прилепите. Заедно с Теодора Иванова,
специалисти по изясняването на видовия Румяна и Иван Пандурски, Боян започна да
статус на кримския гущер (с Никлаос Псонис прилага нови методи в изследването на
и кол.) и балканския гекон (с Олег Кукушкин българските прилепи, които доведоха до
и кол.) на Балканите. Боян е съавтор в две
херпетологични монографии – полевият определител за земноводни и влечуги в България, и херпетофауната на Витоша.
Съни беше изключителен полевик. Обичаше да е сред природата – да наблюдава,
да открива, да се завира на най-труднодостъпните места, само и само да намери
нещо интересно, останало скрито от погледите на останалите зоолози. И често
успяваше! Още като студенти публикувахме научна статия върху ново за България
семейство паразитни мухи – Streblidae. Покъсно, с доц. Стоян Лазаров, публикуваха в
бюлетина на Британското арахнологично Balkanopetalum petrovi Stoev & Enghoff, 2003
дружество интересна находка на хранене (Diplopoda: Callipodida). Снимка: П. Стоев
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Проф. Павел Стоев е зоолог в Националния
природонаучен музей на БАН и редакционен
директор в издателство ПЕНСОФТ. Участник в научни експедиции в Тунис, Виетнам,
Филипините, Грузия, Турция, Туркменистан и
много европейски държави. Основните му
интереси са насочени към систематиката,
екологията, функционалната морфология
и еволюцията на многоножките и други
членестоноги, както и към иновативните
методи за публикуване и визуализация на
научни данни. Специализирал в изследователски институции в САЩ, Дания, Германия,
Великобритания, Франция, Швейцария, Русия,
Холандия, Австрия и др. Автор на повече
от 130 научни труда. Член на групата за
опазване на пещерната фауна към IUCN.
установяването на редица непознати до
момента факти от биологията и екологията на тези слабо познати, но в същото
време силно уязвими и световно застрашени бозайници. До края на 90-те години на
20 век, прилепните изследвания в България
бяха провеждани основно чрез класически
методи като наблюдение в пещери и постройки, опръстеняване, отстрел и др.
Благодарение на Боян и новата генерация
прилепари започна прилагането на радиотелеметрията, използването на детектори за определяне на прилепите по техния
ултразвук, изграждането на изкуствени
убежища, използването на мрежи за улов,
както и прилагането на генетични, статистически и поведенчески методи в изследването им.
Около 1996 г Боян, Тея Иванова, Антоанета Геориева и др. създадохме групата за

изследване на прилепите, която по-късно
прерасна в Център за изследване и защита
на прилепите (ЦИЗП) към Националния природонаучен музей. Съни беше основният
двигател в Центъра. С харизмата си той
лесно привлече от студентските скамейки
младите колеги Ния Тошкова, Виолета Желязкова, Антония Хубанчева, Стоян Горанов
и др., които бързо обучи и на които начерта пътя в науката. Сега те умело вървят
по стъпките му, правейки дисертациите
си върху значими проблеми в хироптерологията като болестта на белия нос, поведенчески модели в улова на жертви и др. По
това време започна и ежегодното честване на Нощта на прилепите в България, която вече близо 20 г. се провежда и привлича

Една от малкото книги за пещерите и пещерната
фауна на Родопите. Петров, Б., Стоев, П. 2007.
Подземният свят на Родопите. UNDP, Проект
„Родопи“, 86 стр.
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Представяне на постиженията на българската биоспелеология в София Тех Парк, декември 2017 г.
Снимка: Станимира Делева. Отляво надясно: П. Стоев, Б. Петров, Н. Тошкова, В. Желязкова, Н. Симов, П. Берон, Х. Делчев

все повече и повече доброволци и любители на тези непопулярни и малко обичани,
но изключително полезни за природата бозайници. Боян написа няколко статии върху
прилепите на България. Методиката за изследване на прилепи за изготвяне на оценка
за въздействието върху околната среда и
оценка за съвместимост ще остане едно
безценно ръководство за експерти в областта на околната среда
Съни ще бъде запомнен не само като найдобрия български алпинист, постигнал световни успехи в хималаизма, а и като един
от големите български зоолози, който оставя в наследство около 70 научни и научно-популярни труда. На негово име са кръстени шест вида животни – стоножката
Balkanopetalum petrovi Stoev & Enghoff, 2003
(от пещери в Източните Родопи), мокри-
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цата Trichoniscus petrovi Andreev, 2002 (от
пещери в Западните Родопи), бръмбарите
Gueorguievella petrovi Giachino & Gueorguiev,
2006 (от пещери край село Смилян, Смолянско) и Eustra petrovi Gueorguiev, 2014 (от
пещера в Юнан, Китай), водният охлюв
Belgrandiella petrovi Georgiev, 2014 (от пещера Чучура край с. Станчов хан, Тревненско)
и дървеницата Scirtetellus petrovi Simov, 2006
(от високите части на Каракорум в близост
до върховете К2 и Броуд пик).
Боян живя пълнокръвно до последно. Остави след себе си две страхотни деца – дъщеря Тея и син Явор, голям брой ученици, приятели и хора, на които даде надежда и вдъхновение. Направеното от него ще остане!
Свърши достатъчно работа, почини си,
приятелю!

бр. 2, 2018 г.
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Редакционно
Загубихме приятел и автор!
Боян Петров бе необикновена личност
и финалната драма на живота му се превърна в сложно предизвикателство за общественото мнение и медиите в България. Интернет, телевизионният ефир и
печатните страници бяха задръстени от
искрен и от лицемерен траур, съчетан с
лавина истински и фалшиви новини от Хималаите и страната. Алпинизмът може и
да е красив като изпитание и порив към
върховете, но той истински вълнува България най-вече с трагичните си епизоди.
Тази вълна отшумя, а сега идва редът на
най-важното след един истински пълноценен живот – равносметката. Тя, разбира
се, изисква време и спокойствие. Списание
Природа загуби интересен и компетентен
автор, приятел и съмишленик, а сега може
да даде свой принос към паметта за него
най-вече с един по-обективен поглед към
реалните научни приноси на изследователя Боян Петров. Не защото не оценяваме
романтиката от покоряването на върховете и играта с риска, а защото алпини-
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змът всъщност бе вдъхновен от любовта
му към природата и бе част от научната
му работа като зоолог. А тя остава ....
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