80
Blagoy
Gruevbulgarica,
Historia
naturalis
17: 80, 2006

Еберхард Унджиян на 70 години
Алекси ПОПОВ
Неотдавна навърши 70-годишна възраст Еберхард Унджиян, чието име
свързваме със зоологическите му изследвания, с активната му
природозащитна дейност в Русенския край и с дългогодишните му усилия
да осигури по-добри условия за развитието на отдел Природа на регионалния
музей в Русе. Той е роден на 7 юли 1934 в Берлин в семейството на арменец
и германка. В началото на 1944 семейството се преселва от Майсен в
България и младият Еберхард завършва френски колеж и гимназия, а през
1958 и биология в Софийския университет със специализация към
Катедрата по зоология на гръбначните животни. За кратко време е учител
в Образцов чифлик край Русе и работи в Института по рибарство във
Варна. Цялата му по-нататъшна професионална биография преминава
като завеждащ отдел Природа на Регионалния исторически музей в Русе,
какъвто е в продължение на 34 години (1960-1994). Сега е пенсионер, а през
1996-1999 е бил експерт по биологични въпроси при Дирекцията на Природния парк Русенски Лом.
Научната му дейност, плод на която са 20 статии и книги, е посветена на гръбначните животни.
Многогодишните си наблюдения в долината на Ломовете и природния парк, безспорно найинтересната част от природата в Русенско, той обобщава в седем книги и статии, посветени на
бозайниците, птиците, влечугите, земноводните и рибите. Е. Унджиян е открил речния цвъркач
като нова птица за българската фауна и е намерил за първи път в Русенско обикновения буревестник
и трипръстата чайка от птиците, както и змиегущера и гекона от влечугите.
Зоолозите от неговото поколение го познават като човек с широка биологична култура и
ревностен популяризатор на природонаучни знания. Автор е на около 120 научнопопулярни статии,
от които 20 в Природа и знание и други списания. Те са посветени на видове бозайници и птици,
мекотели и насекоми, на дунавските острови, на препарирането на едри животни. Владеенето или
ползването на основните чужди езици му помага да състави петезичен речник на птиците в
Европа и шестезичен речник на дърветата и храстите в България, които макар и непубликувани,
са на разположение на българската общественост съответно в Българското дружество за защита
на птиците и в Дирекцията на Природния парк Русенски Лом. В продължение на десет години той
реферира в Орнитологическия информационен бюлетин 58 чуждестранни публикации върху
българските птици. Ръководи пет полеви практики с германски и български студенти в Северна
България.
Докато завеждаше отдел Природа, Еберхард Унджиян неуморно се бореше за разрешаване на
въпроса с останалия без сграда отдел на музея. Той състави план за експозицията и през всичките
тези години успя да опази колекциите, чийто родоначалник е първият изследовател на фауната и
флората на Русенско – учителят Васил Ковачев. Сега мечтата на Е. Унджиян е на път да се
осъществи. В нова сграда са приютени колекциите и препараторската работилница. Остава да се
достроят залите за бъдещата експозиция.
За интензивната си дейност по изследване на пещерите Еберхард Унджиян е награден от
Българския туристически съюз с медал Алеко Константинов и от Българската федерация по
спелеология със сребърен и бронзов прилеп.
Българските зоолози пожелават на Еберхард Унджиян в добро здраве да продължи толкова
актуалната и полезна за нашето общество природозащитна дейност.

