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IN  MEMORIAM

Доц. Димо  Кирилов  Божков
(1922–2009)

Васил  Големански

на 2.ХІ.2009 г. българската зоологическа 
наука загуби един от най-известните 
и продуктивни свои представители, 
творили през втората половина на  
ХХ в. – доц. Димо кирилов Божков. Роден 
с дарбата на талантлив популяризатор на 
науката и аналитичен експериментатор и 
изследовател, той оставя трайни следи в 
българската зоология и паразитология.

Доц. Димо Божков е роден в гр. Пловдив на 23.04.1922 г. в семейството на заможен 
търговец и собственик на тютюнева фабрика в гр. кюстендил. Завършва гимназиално 
образование в І мъжка гимназия в софия. През 1942 г. се записва студент  по естествена 
история в софийския университет,  но през есента на 1944 г. прекъсва следването си и 
се включва като доброволец в отечествената война. след приключването на войната 
продължава следването си и завършва Природо-математическия факултет на университета 
през 1947 г.  Поради  отличното си представяне като студент, проявени вече научни 
интереси и широка обща и биологична култура той е поканен за асистент и от 1.07.1948 
г. започва да води лабораторни занятия към катедрата по зоология на безгръбначните 
животни в софийския университет, ръководена по това време от доцент Георги 
козаров. През 1952 г., когато започнах да следвам биология в новосъздадения Биолого-
геолого-географски факултет в университета, имах щастието да попадна в студентска 
група, на която лабораторните практически занятия водеше асистентът Д. Божков. Той 
правеше веднага отлично впечатление на всички студенти със своите обширни знания в 
областта на зоологията, внимателното и винаги учтиво отношение към нас, с приятната 
си външност и искрено желание да ни въведе в тайните на зоологическа наука. Той 
записваше предварително на дъската плана на всяко лабораторно  занятие, обясняваше 
и демонстрираше най-подробно и търпеливо как сами да си направим микроскопски 
препарат, как да работим и наблюдаваме с микроскопа, как да правим дисекция и 
изучаваме анатомичното устройство на изучаваните зоологически обекти. особено ни 
ласкаеше неговото обръщение към нас – първокурсниците, учтивото „колеги“, с което 
започваше занятията или искаше да привлече вниманието ни към нещо важно.
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Д. Божков проявява първите си интереси към изследователска работа  като студент 
и още през 1946 г., в съавторство с лекаря д-р а. Петров, публикува първата си научна 
статия в медицинското списание „лекарски преглед“, озаглавена „Растителни хормони 
и няколко опита за приложението им при лекуване на животински рани“. след 
назначаването му за асистент по зоология, той се включва в голям колектив от зоолози 
и малариолози от университета и медицинската академия за проучване на маларията и 
нейните преносители в България.  Преди и по време на Втората световна война, както 
и десетина години след войната, маларията е широко разпространено заболяване на 
Балканския полуостров и е един от най-значимите медицински и обществени проблеми 
и в нашата страна. изследванията на Божков като член на колектива са насочени  главно 
върху биологията (диапаузата, зимуването, храненето и развитието) на маларийните 
комари от рода Anopheles, които са основните преносители на маларията на човека у 
нас. Резултатите от тези изследвания са публикувани в 2 научни статии,  отпечатани в 
Годишник на софийския университет (1952) и в известия на Зоологическия институт  
при Бан (1953).

Поради възникнали конфликти в катедрата асистентът Д. Божков е заставен през 
1953 г. да напусне софийския университет и да работи няколко години  извън сферата на 
зоологията и науката изобщо. През тези трудни години, според негови разкази по-късно, 
той често е бил общ работник, бояджия, даже и хамалин на Централната софийска гара, 
за да изкарва прехраната на семейството си. към зоологията се завръща отново 2 години 
по-късно, когато е назначен за специалист-биолог към Зоологическата градина в софия. 
По това време Зоологическата градина е част от Зоологическия институт при Бан и в 
нея има и  малка научна група, ръководена от проф. кръстю Тулешков. като сътрудник 
от научната група Д. Божков се включва в научния план на Зоологическия институт и 
започва изследователската работа в ново научно направление – паразитологията.Под 
ръководството на тогавашния директор на института чл. кор. проф. Георги Паспалев, 
през периода 1959–1963 г. се организира и провежда голямо комплексно изучаване 
на фауната на Тракия, в което се включват почти всички български зоолози от Бан, 
софийския и Пловдивския университети. В „Тракийските експедиции“ активно участва 
и Д. Божков, който изследва  главно  хелминтофауната на земноводните и влечугите, 
но продължава проучванията си и върху комарите в страната. Резултатите  от научните 
си изследвания през този период той публикува в  над 15 научни статии и съобщения и 
през 1961 г. е избран за редовен научен сътрудник в института по зоология.

В резултат на изследванията си върху хелминтите на земноводните Божков установява 
голям брой неизвестни дотогава за фауната на България паразитни червеи, между които 
открива и описва за първи път в науката и 2 вида трематоди: Haematiloechus odeningi  от  водната 
жаба Rana ridibunda  и  Haematiloechus mazurmovici  от жълтокоремната бумка Bombina variegata. 
едновременно с изучванията върху паразитната фауна на земноводните започва пионерни 
изследвания у нас и върху хелминтофауната на влечугите. Продължава изследванията си 
и върху комарната фауна на страната и наред с чисто фаунистичните си проучвания на 
маларийните и немаларийните комари прави първи опити за използването на комарните 
ларви като храна за интродуцираната в България по това време дъгова пъстърва.

още през първите години от развитието му като изследовател Д. Божков проявява 
интерес и към експерименталната зоология и е един от пионерите в тази област у 
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нас. В съавторство със ст.н. сътр. В. Доков извършват интересни експерименти върху 
влиянието на жълтък от яйца на гущери върху пилешки зародиши и установяват, че 
той има ембриостатично действие върху развитието им (1962, 1965). а съвместно 
с д-р Я. Янчев започват изследвания върху жизнените цикли на някои трематоди на 
земноводните чрез прилагането на методите на витално оцветяване и експериментално 
заразяване с изследваните хелминти (1959, 1960).

За по-нататъшното развитие и утвърждаване на Д. Божков като паразитолог и 
експериментатор важно значение има специализацията му в областта на паразитологията 
през 1964 г. в Зоологическия институт на Руската академия на науките в санкт Петербург. 
В с. Петербург той установява  творчески контакти с видни руски зоолози и паразитолози, 
които  поддържа и до края на активната си изследователска дейност. особено активни, 
дългогодишни и ползотворни са неговите приятелски и научни връзки и с видния 
германски зоолог и паразитолог проф.д-р клаус оденинг от Берлин, който многократно 
е бил и негов личен гост в софия.

още през 60-те години на миналия век Д. Божков се утвърждава в България и чужбина 
като авторитетен зоолог-паразитолог, автор на над 30 научни статии, от които 7 са 
публикувани на  немски език и на 5 научнопопулярни книги , посрещнати много добре 
от българските читатели: „Забавна зоология“ (1956), „насекоми срещу хора“ (1958), „ 
красота и куриози в животинския вят“ (1961),  „Гиганти на сушата и морето“ (1962) и 
„Познаваме ли всички животни“ (1962). неговата научна дейност получава висока оценка 
и през 1969 г. той е избран за старши научен сътрудник  по паразитология. Четири години 
по-късно защитава  дисертация, разработена чрез самостоятелна подготовка на тема: 
„Поливалентните гостоприемници при хелминтите ( тяхната същност, систематична 
принадлежност и теоретично значение)“ и получава научната степен „кандидат на 
биологичните науки“ (Доктор)(1973). В дисертационния труд д-р Божков аргументирано 
и с убедителни примери обосновава нова категория гостоприемници при хелминтите – 
поливалентните гостоприемници т.е. гостоприемници, „които са или могат да бъдат 
гостоприемници от повече от една категория за съответен вид паразитен червей“. според 
Божков биологичното значение на поливалентните гостоприемници на хелминтите се 
изразява:  а) във вторично опростяване на цикъла на развитие на съответния хелминт и 
б) в по-добро оцеляване на дадени фази от развитието на хелминта.

Проблемите за жизнените цикли на хелминтите, различните категории гостоприем-
ници при тях и биологичното им значение за хелминтите са основни научни пробле-
ми, които д-р Д. Божков продължава да разработва и до края на научната си дейност. 
В много научни статии, публикувани у нас и в чужбина, както и в монографията му ” 
Хелминти. Жизнени цикли и тяхната еволюция“ (1982) д-р Д. Божков за първи път в 
паразитологичната наука въвежда понятията „постциклов паразитизъм“, „постциклови 
гостоприемници“, „поливалентни гостоприемници“ и др., които днес са възприети и се 
цитират в много съвременни монографии, ръководства и речници по паразитология у 
нас и в чужбина. В посочената монография на популярен език и с много примери той за-
дълбочено разглежда сложните въпроси за  различните категории гостоприемници при 
хелминтите (облигатни и факултативни, моновалентни и поливалентни, стадиогенни 
и нестадиогенни, постциклови и др.), възникването, еволюцията и биологичното зна-
чение на жизнените цикли на хелминтите и обосновава 15 закономерности, наречени 
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от него „правила“, относно протичането на жизнените цикли при различните класове 
паразитни червеи. Във връзка с  извършваните биологични експерименти той използва 
и предлага за първи път в хелминтологията 2 нови метода за бързо маркиране на живи  
хелминти и за използването на Флуорохром за оцветяване на живи хелминти в техните 
гостоприемници (1967, 1971).

интересен  биологичен проблем, който много години изучава д-р Д. Божков, е и 
проблемът за канибализма при животните. В книгата си „ канибализмът в животинския 
свят“, която е преиздавана 2 пъти и на английски език от издателството на Бан (1992, 
2005) д-р Божков  задълбочено анализира и  диференцира близките биологични понятия 
хищничество, паразитизъм и канибализъм, разглежда подробно разпространението 
на канибализма в животинския свят и за първи път в науката обосновава 6 категории 
канибализъм при животните: случаен, принудителен, отборен, закономерен, междуполов 
и ненормален (патологичен) канибализъм. интерес от научно гледище представляват и  
обясненията на автора за биологичното значение на различните категории канибализъм 
в животинския свят.

както вече отбелязахме по-горе, една от първите и основни насоки в научните 
изследвания на д-р Д. Божков е изучаването на комарната фауна и главно на 
кръвосмучещите комари в България. През периода от публикуването на първата му 
научна статия върху комарите (1966 г.) и последният му научен труд върху тази група 
насекоми (1994 г.) д-р Божков е публикувал общо 13 научни труда и множество  обзорни 
и научнопопулярни статии. но най-значителен и обобщаващ труд е монографията 
му „кръвосмучещите комари“ (1992). В нея е направен преглед на морфологията, 
биологията, екологията, разпространението и епидемиологичното значение на 
кръвосмучещите комарите изобщо и са дадени полезни методични сведения за 
събирането, съхраняването и идентифицирането им. В книгата са дадени подробни 
морфологични описания, илюстрирани и с над 100 графични фигури, на 39 вида 
кръвосмучещи комари, установени до 1990 г. в България, както и определителни 
таблици за тях, които позволяват бързото им таксономично идентифициране. много 
полезни са и конкретните данни за биологията на развитието и разпространението 
на отделните видове кръвосмучещи комари в България, както и обобщаващата 
екологична, зоогеографска и епидемиологична на характеристика на кръвосмучещите 
комари у нас.

Доц. Д. Божков е един от най-изявените и продуктивни популяризатори на научни 
знания в България. Първата му научнопопулярна статия, посветена на прелета и 
ориентацията на птиците по време на прелета е публикувана още по време на студентските 
му години  в сп. „Природознание“ (1946 г.). оттогава до 2008 г. д-р Д. Божков е написал  
над 700 научнопопулярни статии и съобщения, публикувани в над 30 български 
списания, вестници, различни сборници и др. написал е и 26 научни и научнопопулярни 
книги по различни проблеми на зоологията, паразитологията, теоретичната биология, 
природозащитата и др., с които са израснали  няколко поколения български биолози и 
природолюбители. неговите книги и статии, написани с голяма вещина и писателска 
дарба са възпитали в много млади хора любов към науката и природата, а не са малко 
и тези, които под влияние на тях са избрали за своя съдба изучаването на природните 
науки и са активни защитници на животинския свят и българската природа. негови 
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научнопопулярни книги са награждавани 4 пъти, а монографията „ Хелминти – жизнени 
цикли и тяхната еволюция“ печели наградата на съюза на учените в България за 1982 
г. Заради таланта си да пише вярно, интересно и увлекателно по проблемите на науката 
и тайните на природата д-р Д. Божков е дългогодишен член на редколегията на  едно 
от най-авторитетните научнопопулярни списания в България до 1990 г.- сп. „космос“ и 
редовен автор в списанията „Природа“ на Бан, „Природа и знание“, „наука и техника 
за младежта“, „ лов и риболов“ и много други.

от началото на 90-те години на ХХ в. д-р Д. Божков е инициатор за създаването 
на Българското зоологическо дружество, на което е и дългогодишен председател 
от 31.Х.1990 г. Той е един от основателите и дългогодишни членове на Българското 
паразитологично дружество и за неговата активна научна дейност и приноси в 
паразитологията е избран през 2005 г. за Почетен член на дружеството. За ползотворната 
му научна и научнопросветителска дейност д-р Д. Божков е носител и на престижния 
държавен орден „св. св. кирил и методий – І степен“ (1982 г.).

Доц. Д. Божков се пенсионира официално през 1982 г., но неговият неизчерпаем 
интерес към науката го поддържа жизнен  и активен още много години след това. Повече 
от 20 години след пенсионирането си той е  един от най-постоянните посетители  и 
читатели в библиотеките на Зоологическия институт и националния природонаучен 
музей, приятен и желан събеседник със сътрудниците от института и музея заради 
неговите богати енциклопедични знания и култура. През този период той написа  още 
десетки научнопопулярни статии и книги, които са ценен източник на биологични знания 
и обогатяват съкровищницата на българската наука и култура. неговите многобройни, 
интересни и полезни научни и научнопопулярни  трудове, му отреждат заслужено място в 
първите  редици на  най-достойните творци  на българската зоология и паразитология. 
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