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Рецензия

за присъждане на академичната длъжност „доцент”на д-р Владимир Парунак
Сакалян

Рецензент: проф. д-р Влада Пенева, Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания, БАН

На  конкурса  за  доцент  по  направление  4.3.  Биологични  науки,  научна  специалност
„Ентомология“, за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните
животни“  на  отдел  „Животинско  разнообразие  и  ресурси“  към  Института  по
биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, обявен в ДВ брой 56 от 24 юли 2015
г.   е  заявил  участие  и  представил  необходимите  документи  д-р  Владимир  Парунак
Сакалян - единствен кандидат по конкурса.

Кариерно и тематично развитие (Кратки биографични данни)

Владимир Парунак Сакалян е роден на 6 юни 1960 г. в гр. София. През 1985 г. завършва с

отличие висше образование в Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

по  специалност  “Зоология”.  През  1990  г.  получава  докторска  степен  по  научната

специалност  Ентомология  с  тема  на  дисертацията: “Фаунистични,  екологични  и

зоогеографски изследвания върху сем. Buprestidae (Coleoptera) от Санданско-Петричката

и Гоцеделчевската котловини”. Заемал е длъжностите препаратор, биолог–специалист и

главен асистент в Института по Зоология, БАН до 2009 г. За времето от 2005 до 2007 г. е

бил  гостуващ  изследовател  в  Международния  център  по  физиология  и  екология  на

насекомите, Найроби, Кения. От 30.09.2010 г. и досега работи като главен асистент в

ИБЕИ - БАН в секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни”. 

Специализирал  е  в  две  реномирани  чуждестранни  институции  –  Институт  по

зоология,  РАН,  Санкт  Петербург  и  Национален  музей,  Прага.  Пребиваването  на  д-р

Сакалян в Кения,  където продължава работата си върху различни групи твърдокрили

насекоми му позволява да събере огромно количество материали, които впоследствие са

основа на редица публикации.
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Основните научни интереси на кандидата са в областта на таксономията, фауната,

екологията и зоогеографията на твърдокрили насекоми.

Научни и научно-приложни приноси

Основните направления в изследователската дейност на кандидата са свързани с

твърдокрили насекоми от сем.  Buprestidae -  златки,  но включват проучвания и  върху

няколко други семейства от същия разред.   Семейство златки,  които биват наричани

колеоптери бижута заради невероятните багри, в които са оцветени, включва повече от

15  000  вида.  Трофичната  база  на  ларвите  са  дървесина,  корени,  листа  на  дървета  и

тревисти  видове,  което  обуславя  важната  им  роля  в  екосистемите.  Сред  тях  има  и

инвазивни видове. Стопанското им значение се определя от повредите, които могат да

причинят  на  горски  дървесни видове,  в  някои  страни се  използват в  бижутерийната

промишленост. Всичко това доказва значението на проучванията върху семейството.

Могат  да  бъдат  очертани  следните  по-важни  области,  в  които  са  направени

значими  научни  приноси:  1)  таксономия  и  фаунистика;  2)  екология  и  биология;  3)

зоогеография и 4 методика.

Приноси в областта на таксономията и фауната 

Описани  са  в  съавторство общо 24  нови вида колеоптери  –  22  вида  от  сем.

Buprestidae (18 вида от род Agrilus, 4 - от род Anthaxia) и 2 вида – от сем. Tenebrionidae

(по един от родовете Oplocheirus и Dysgena). Тези новоописани таксони произхождат от

Кения и други източноафрикански страни (Публикации Б3 №№ 3, 4, 6, 9). Описанията

допринасят  съществено  за  разширяване  познанията  за  биоразнообразието  на  тези

географски райони и са в съответствие със съвременните стандарти в таксономията на

изследваните групи насекоми, илюстрациите (рисунки и фотоси) са с високо качество.

Като  резултат  от  таксономичните  изследвания  са  получени  приноси  в

номенклатурата  на  изследваните групи,  които се  изразяват в  предлагането на  9 нови

синоними,  валидиране  статуса  на  два  подрода  в  рамките  на  род  Chalcophorella,

възстановяване видовия статус на пет таксона и обозначаване на лектотипове на два вида

(Публикации Б1 №2; Б3 №9 и Б4 №№ 13, 14).

По-голямата  част  от  горепосочените  научни  постижения  са  осъществени  в

рамките на няколко таксономични ревизии: на род Chalcophorella,  група видове от род

Anthaxia,  прегледа на род  Sphenoptera от Балканския п-в и на подсем.  Polycestinae от
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България, което е атестат за експертизата и зрелостта на автора. (Публикации Б3 №6, 8;

Б4 № 13, 14)

Бих искала да подчертая също разработването на определителни ключове, което е

особено важно за таксономичната практика и подпомага в голяма степен работата на

фаунисти,  еколози  и  природозащитници.  Кандидатът  е  подготвил  и  публикувал

определителни ключове за видовете от род Sphenoptera от Балканския п-в, подсемейство

Polycestinae от България, за българските видове на род Agrilus и за група видове от род

Anthaxia. (Публикации Б3 № 6, 8; Б4 №№ 11, 13)

Инвентаризирането на регионалните бупрестидни фауни заема съществена част

от изследванията на кандидата и включва, както нашата страна и отделни райони в нея

(Земенски  пролом,  Кресненско  дефиле,  Родопи,  Странджа,  Българско  черноморско

крайбрежие  и  др.),  така  и  съседни  страни  (Албания,  Гърция,  Македония,  Сърбия,

Турция, Черна гора, Хърватска) или други части от света (Кения). В резултат на това са

установени 3 рода и 111 вида и подвида, представляващи нови географски съобщения за

съответните  страни,  същевременно  са  допълнени  данните  за  разпространението  на

редица видове (Публикации Б2 №7; Б3 №5; Б4 №№3, 6-9, 11, 14). Значимо постижение

за кандидата е разработеният каталог на видовете от семейство златки от България (Б1

№2), който представлява обобщение на информацията за таксоните (198 вида и подвида)

от  тази  група  насекоми  от  страната.  Направени  са  и  приноси  към  фауната  на  сем

Cerambycidae (общо 11 нови съобщения за Кения и Турция) и сем. Tenebrionidae (4 нови

съобщения за фауната на Кения (Публикации Б3 №№7, 9; Б4 №15).

За  природозащитната  практика  има  важно  значение  инвентаризацията  на

твърдокрилите от националните паркове Рила, Централен Балкан и Пирин (за последния

парк са представени данни само за ендемични и реликтни видове твърдокрили (Б2  №

№1, 2, 5).

Приноси в областта на биологията и екологията 

В лабораторни условия са изследвани комплексите насекоми от стъбла и клонки

на козя върба със симптоми на повреди, като са установени общо 7 вида колеоптери и

диптери  и  6  вида  паразитоиди  изолирани  от  тях  (два  вида  паразитоиди  са  нови

съобщения за страната). Изследвани са взаимоотношенията паразитоид-гостоприемник и

са установени 2 нови асоциации (Публикация Б3 №1). Проучването на обитателите на

стари галерии на ларвите на един вид сечко, образуващи гали, разкрива таксономичната
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и  екологична  структурата  на  съобществата  на  установените  32  вида  насекоми  и

обогатява познанията за тези специфични микроместообитания (Публикация Б3 №2).

Изследването върху антофилията при твърдокрили насекоми (Публикация Б4 №1)

по-нанатък прераства в изследване поведението на видове бупрестиди по отношение на

цветовете чрез използване на цветни капани (Публикация Б4 №12; Б6 №1).

Проучванията върху биотопичното и височинното разпределение, фенологията и

параметри  на  средата  допринасят  за  разкриване  факторите,  отговорни  за  формиране

комплексите от видове на сем.  Buprestidae и  Carabidae от различни райони в България

(Публикации Б4 №№2, 4, 5, 12; Б6 №2).

Приноси в областта на зоогеографията 

Важна част  от научната  дейност  на  д-р  Сакалян  е  свързана със  зоогеографското

характеризиране на регионалните бупрестидни фауни на България, както и на цялата

страна, като е предложена хипотеза за фауногенезата на сем.  Buprestidae от България.

Анализирани са  също зоогеграфските аспекти на  бупрестидните фауни на  Гърция и

Македония  и  на  подсемейство  Carabinae от  България.  Интерес  представлява

изследването  върху  ендемичните  видове  бегачи  (125  вида/подвида)  от  страната  по

райони, както и това на ендемичните и реликтни видове насекоми (75 вида и подвида)

от Национален парк Пирин и техните фауногенези.  Въпросите на зоогеографията на

различните  групи  твърдокрили  са  разгледани  в  няколко  публикации  на  кандидата

(Б1№1; Б2 №№ 5-10; Б3 №8; Б4 №№ 3, 4, 6, 9).

Методични приноси

Разработеният и изпитан оригинален метод на цветните капани, който може да

бъде  използван  за  фаунистични  и  екологични  проучвания  на  златките  е  резултат  от

проучванията  върху  поводенческите  им  реакции  по  отношение  различните  цветове

(Публикация Б4 №12; Б6 №1).

Макар и твърде лаконична, справката за приносите отразява достатъчно пълно и

точно резултатите и постиженията на д-р Сакалян в областта на ентомологията.

Публикационна активност

Д-р  Сакалян  се  представя  в  настоящия  конкурс  с  общо  44  научни  труда,

разпределени в следните категории: 
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 Автореферат на дисертация;
 Статии, свързани с дисертацията - 6
 Книги – 2
 Глави от книги - 10
 статии в списания с импакт фактор – 9
 статии в списания без импакт фактор –15
 статии в сборници от конференции - 2;

Важно е да се отбележи, че в повече от половината публикации, кандидатът е

първи или единствен автор. Публикациите му са в съавторство с известни наши и чужди

учени  ентомолози,  което  говори  в  подкрепа  на  авторитета  му  на  специалист

колеоптеролог.  Трудовете  му  са  публикувани  в  специализирани  зоологични  и

ентомологични списания като Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Acta Sociatatis

Zoologicae Bohemicae, Acta  zoologica  bulgarica, Beiträge zur Entomologie,  Biodiversity

Data Journal,  Deutsche Entomologische Zeitschrift,  Journal of the Entomological Research

Society, Journal of Pest Science, ZooKeys и др.

Освен публикуването на научните резултати в специализирани научни издания,

значимостта  на  научните постижения на  кандидата  се  доказва и  с  позоваванията  на

неговите трудове – общо 186, от които сравнително малка част (14) са в списания с

импакт  фактор.  Преобладаващата  част  (75%)  от  цитиранията  на  кандидата  са  от

чуждестранни автори, което говори за авторитета му и в чужбина. Друг важен факт, на

когото бих искала да обърна внимание е, че всички научни публикации, с изключение на

една, на д-р Сакалян са били цитирани поне веднъж, което е в подкрепа на значимостта

на научните му резултати.

Ръководство и участие в проекти

От справката, представена в автобиографията на кандидата, д-р Сакалян е бил

ръководител на младежки проект, финансирани от Фонд „Научни изследвания”, бил е

участник  в  три  други  национални  и  три  международни  проекта.  Понастощем  е

координатор  на  проекта  на  отдел  Животинско  разнообразие  и  ресурси  на  ИБЕИ,

финансиран от БАН. Това говори за добрите качества като организатор и умението му

да работи в екип.
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Профил на научноизследователската работа

Научната  продукция  и  дейност  на  д-р  Сакалян  го  представя  като  ентомолог-

колеоптеролог. Основно място в експертизата му като таксоном заемат твърдоклилите

насекоми от сем.  Buprestidae, основната част от публикациите му са свързани с тази

група, но наред с това кандидатът има постижения и в изследването на други семейства

колеоптери. Бих искала да подчертая, че кандидатът е много добър полеви изследовател,

има богата лична колекция от твърдокрили, въз основа на която са разработени голяма

част от представените трудове. 

Подготовка на кадри и експертна дейност

Д-р  Сакалян  е  бил  ръководител  на  отлично  защитил  дипломната  си  работа

магистър.

Бил е секретар на Редколегията на  Acta zoologica bulgarica, редактор  e на една

книга. Членува в Асоциацията на европейските колеоптеролози.

Лични впечатления

Познавам Владимир Сакалян от студентските му години, когато започна работата

си  на  ентомолог.  Още  от  тогава  е  мотивиран  за  научно-изследователска  дейност,

неговата  отдаденост  на  любимата  група  насекоми,  последователност,  прецизност  и

активна колекционерска дейност доведоха до постигнатите важни научни резултати. 

Препоръки

Бих препоръчала на  д-р Владимир Сакалян в бъдеще да  обърне внимание на

използването на молекулярни методи в таксономичните си изследвания.

Заключение

От  гореизложеното  се  вижда,  че  показателите  на  д-р  Владимир  Сакалян  напълно

съответстват  на  изискванията  за  заемането  на  академичната  длъжност  „доцент”

съгласно  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в  РБългария,  както  и  съгласно

Критериите на Научния съвет на ИБЕИ – БАН, а именно: защитена докторска степен,

много  добра  научна  продукция  (38  научни  труда,  от  които  една  монографична

разработка и 9 статии, публикувани в списания с импакт фактор, голям брой цитирания
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(186),  от  които  14  –  в  списания  с  импакт  фактор,  и  значими  научни  приноси,

ръководство и участие в проекти и подготовка на кадри.

В  заключение,  като оценявам високо цялостната  дейност  на  кандидата  давам

положителна оценка на неговата кандидатура за академичната длъжност „доцент” и с

пълна увереност препоръчвам на НС на ИБЕИ да избере на посочената длъжност д-р

Владимир Сакалян. 
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