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  - In MemoriamБоян Петров

Димитър Н. Бечев

   През 2018 г. остана в любимите си планини колегата
зоолог,  известен  алпинист,  много  добър  приятел  и
човек, Боян Петров.

Боян,  наричан  от  приятелите  Съни, е  роден  на  7
февруари  1973  г.  в  София.  През  1997  г. завършва
Софийски  университет  „Св.  Климент  Охридски“ със
специалност  зоология  и  екология.  Работи  в
Националния  природонаучен  музей  при  Българска
академия  на  науките.  Области на  научните  му
изследвания са  таксономия  и  зоогеография  на
псевдоскорпионите; пещерна фауна; фауна на високите
планини; разпространение и биология на земноводните
и влечугите; разпространение,  биология  и екология  на
прилепите.  В  тези  области  има  десетки  научни

публикации и проекти за опазване на биологичното разнообразие.
Събрал и  донесъл  в  музея  много  животни  от  пещери  и  планини,  на  негово  име  са

наречени  редица  животински  видове  –  мокрицата  Trichoniscus  petrovi Andreev,  2002;
стоножките Balkanopetalum petrovi Stoev & Enghoff, 2003 и Metonomastus petrovi Antić et al.,
2018; дървеницата Scirtetellus petrovi Simov, 2006 (от Каракорум); бръмбарите Gueorguievella
petrovi Giachino & Gueorguiev, 2006 и  Eustra petrovi Gueorguiev, 2014 (от Китай);  водният
охлюв Belgrandiella petrovi Georgiev, 2014; паяка Harpactea petrovi Lazarov & Dimitrov, 2018.

Спелеолог и световно известен алпинист.  Боян изкачи осемхилядниците  Гашербрум I
(8068 m),  Канчендзьонга  (8586 m),  Броуд пик (8047 m),  K2 (8611 m),  Манаслу (8163 m),
Анапурна I  (8091 m),  Макалу  (8485  m),  Нанга  Парбат  (8126  m),  Гашербрум II  (8035  m),
Дхаулагири (8167 m) и много други високи върхове.
     Боян не се завърна от поредния осемхилядник Шиша Пангма и остана в планината. Ос-
тава и в сърцата на колегите и приятелите си, а с интересния си и  активен  живот  и  на
много, много хора.
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