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Професор д.б.н. Янко Коларов на 70 години
Димитър Н. Бечев
Проф. Янко Ангелов Коларов е роден през 1947 г.
в с. Кочаш, окръг Хасковски. Завършва Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски” през 1973 г. Работи
като учител по биология (1973-1980 г.) и ст. преподавател
във ВМИ – Пловдив. През 1980 г. защитава дисертация
(к.б.н.) на тема „Видов състав и разпространение на сем.
Ichneumonidae (Hymenoptera, Parasitica) в Родопите с
някои биологични и екологични бележки“. През 19831990 г. работи като научен сътрудник по ентомология в
ИИРР – Садово. От 1990 до 2000 г. е доцент по ентомология в
Биологическия факултет на Софийския университет. През 1996 г. защитава
дисертация и получава научната степен доктор на биологическите науки. От
2000 г. до пенсионирането си през 2015 г. работи в Педагогическия факултет
на Пловдивския университет (професор от 2009 г.). Чете лекции по обща
ентомология, селскостопанска и горска ентомология, еволюция и филогения
на насекомите, човекът и природата, биоразнообразие на насекомите,
биогеография, екология, социална екология, екологично образование. Автор
е на учебници: „Ентомология” и „Зоология”.
Основните му научни интереси са в областта на таксономията и
фаунистиката на паразитоидните оси от сем. Ichneumonidae (Hymenoptera,
Insecta) в Западна Палеарктика. Описал е 2 рода и над 70 вида нови за
науката. В резултат основно на неговата нучна дейност са установени близо
2000 вида ихнеумониди в България и голям брой такива в съседните страни.
Автор е на над 200 научни труда, от които 2 монографии от поредицата
„Фауна на България“ – том 25 и том 31, както и на каталози на сем.
Ichneumonidae на Албания, Турция, Гърция и бивша Югославия. През
последните години участва в изследвания на ихнеумонидната фауна на
Република Корея.
Освен със значимите му научни постижения го познаваме и като
интелигентен и отзивчив колега, и приятел.
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