БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 3–4 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2015 • Sofia

In memoriam
ПРОФ. ДГН ЛУКА ДЕЛЧЕВ ЗЯПКОВ
(1932–2015)
Тази година завинаги ни напусна проф. дгн
Лука Зяпков – виден български географ, хидролог,
ерудиран и уважаван учен. Роден през 1932 г. в с. Поибрене, община Панагюрище, Л. Зяпков завършва
основното и средното си образование в гр. Панагюрище, а висшето си в ГГФ на СУ „Св. Климент
Охридски“ през 1956 г., когато е назначен за научен
сътрудник в Географския институт на БАН, в който
в продължение на 45 г. минава целият му творчески път. През 1971 г. защитава дисертация на тема
„Височинни закономерности във водния баланс на
речните басейни в България“, с която му е присъдено званието „кандидат на географските науки“ (сега
доктор). През 1990 г. е избран за ст.н.с. ІІ ст. (доц.), а
през 1997 г. за ст.н.с. І ст. (проф.), след като защитава дисертация на тема „Речни прииждания в България“ за присъждане на звание „доктор на географските
науки“ (дгн). Името на проф. Лука Зяпков се свързва с физическата география
и по-точно с хидрологията, с изясняването на широк спектър проблеми относно водните ресурси – водния баланс на речните басейни, режима на речния
отток, повърхностните и подземните води, карстовата хидрология, стихийните
хидроложки процеси и явления, антропогенната хидрология, хидрохимичната
среда на водните обекти, използването и опазването на водите, а през последните години усилията му бяха насочени към решаване на проблемите на съвременните колебания и тенденции в измененията на водните ресурси в България.
Особени интереси проф. Л. Зяпков проявяваше към проблемите на стихийните
хидроложки процеси и явления, като съществен научен принос представлява
неговата класификация на реките по степен на поройност и съответните обосновани препоръки за подобряване на териториалната организация на водорегулиращите способности на речните басейни (1988, 1989, 1990, 1995). Интерес
предизвикваха у него и теоретичните и приложните аспекти на геоекологията
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и комплексният екологичен мониторинг и усилията и дейността му бяха насочени към проблемни обекти и територии, като „Асарел“ Медет, Централно
(Панагюрско) Средногорие, райони с открит рудодобив и със специфични литогеохимични условия и др. Проф. Л. Зяпков има публикувани над 100 научни труда самостоятелно или в съавторство и много научнопопулярни статии,
включително и книгата „Реките на Земята“. Като лицензиран експерт по ОВОС
е участвал в разработването на важни за страната ни проекти – по програмата
на международното хидроложко десетилетие на ЮНЕСКО; като ръководител:
при организиране на комплексен екологичен полигон и провеждане на изследвания в региона на „Асарел-Медет“ АД, при изследване на водния потенциал
на планинските области в България и хидроложките проблеми на България и
много други.
Ние, неговите колеги географи, изказваме дълбоко съжаление за кончината
на проф. дгн Лука Зяпков, защото в негово лице загубихме един ерудиран учен,
отзивчив и влиятелен колега, чийто животът и дейност бяха отдадени на развитието на географската наука!
Дълбок поклон пред светлата му памет!
Департамент География – НИГГГ – БАН

PROF. D.Sc. LUKA DELCHEV ZYAPKOV (1932-2015)
In 2015, the geographical community lost Prof. DSc. Luka Delchev Zyapkov – a prominent
Bulgarian geographer, whose 45 years of scientific work passed at the Institute of Geography
at the Bulgarian Academy of Sciences. His studies were devoted to the physical geography
and in particular – hydrology.
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