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На 11 юли 2006 ни напусна нашият уважаван и обичан колега и приятел, бележитият български 
ентомолог и международно признат специалист по таксономия на ручейниците (Trichoptera) красимир 
кумански. Загубата е още по-тежка, защото той си отиде от този свят внезапно и в разцвета на силите 
си, работейки до последния си ден по любимата си специалност. Последните му научни публикации 
излязоха от печат след неговата смърт. Това са подробният обзор на ручейниците на Западните родопи 
със 135 установени вида (KUMANSKI, 2006, Biodiversity of  Bulgaria, 2: 581-611) и второто допълнение 
към неговата монография Фауна на България, с което броят на видовете ручейници в България се 
увеличава на 258 (KUMANSKI, 2007, Hist. nat. bulg., 18: 81-94). След пенсионирането си през януари 
2006 той продължи да идва всеки ден на работа и да обработва интересни колекции от ручейници 
от Чили и Тунис. Целият професионален живот на красимир кумански протече в Института по 
зоология и в Националния природонаучен музей. Там той работи в продължение на 40 години. кратки 
биографични данни за него и списък на публикациите му до 1999 са вече публикувани (ПоПов, 
1999, Hist. nat. bulg., 10: 6-12). Ст.н.с. д-р красимир кумански ни остави една отлична докторска 
дисертация върху ручейниците в България. На своите колеги трихоптеролози той остави описанията 
на откритите от него като нови за науката 2 рода, 76 вида и 7 подвида. Те произхождат от България  
(1 род, 30 вида и 6 подвида), корея (20 вида), куба (10 вида и 1 подвид), Папуа – Нова Гвинея (10 вида) 
и други страни. Той ни остави и една двутомна монография върху българските ручейници с отлично 
изготвени оригинални рисунки и карти, която се явява венец на неговата научна дейност (кУМаНСкИ, 
1985, 1988, Фауна на България, 15: 243 с.; 19: 354 с.). красимир кумански работеше усърдно, беше 
продуктивен и акуратен в научната си работа. обикаляше неуморно цяла България, за да наблюдава и 
събира насекомите, върху които работеше. За тази цел той даже си купи съветски мотоциклет, който 
по документи беше предназначен “для плохих дорог и бездорожья”. красимир кумански беше не 
само учен, но и добър администратор. като директор на Националния природонаучен музей на него 
се падна задачата, която никак не беше лека, да ръководи музея през един от най-тежките периоди в 
неговата история – първите години на прехода в началото на 90-те години на миналия век. Той винаги 
намираше начин да прояви своята отзивчивост и чувство за отговорност. колегите и приятелите му от 
моето поколение си спомнят неговата помощ за участниците в революцията в румъния през 1989, за 
пострадалите от бедствия и земетресения. Дори само две седмици преди смъртта си той оказа много 
навременна помощ и организаторска дарба при предотвратяване на щетите от наводнение в музея. 
като общественик красимир кумански беше непоколебим и последователен демократ и доблестен 
и честен гражданин. Често пишеше статии в ежедневния печат по злободневни въпроси. Неговият 
интелект и ерудиция му помагаха да бъде интересен за читателите и полезен за обществото. красимир 
беше разностранно надарена личност – пишеше стихове със завидно майсторство и свиреше добре 
на цигулка. С това той много пъти е разнообразявал и развеселявал нашите празненства по различни 
поводи в музея. Научното дело на красимир кумански е оценено по достойнство от съвременното 
поколение български зоолози с удостояването му с наградата на НПМ “академик Иван Буреш” (2006) и 
от световната трихоптерологична общност с наричането на 1 род, 7 вида и 1 подвид на негово име.
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