,v,
'

XXXI, N :o 4
1954

1

~

1

N v

C A.,

SUOMEN LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN JULKAISEMA
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Professori Ilmari Välikangas 70-vuotias.
Joulukuun 5 p :nä täytti Suomen Lintutieteellisen Yhclistykseii
kunniajäsen. Helsingin Yliopiston eläintieteen professori Ilmari
Välikan, as 7() vuotta .
Prof. Välikankaan tutkien[olnllnla on keskilaynyl ensi sijassa
planktontutkimuksen ja lintutieteen kysymyksiin . Viimeksi mainitulla alalle hiinen työskentelynsä on huomattavalta osaltaaxi, lähes
20 vuoden -i j,tn, tapahtunut Yliopiston Eläintieteellisen museon
monipuoliseen toimialaan liittyvien kysymysten parissa hänen toimiessaan ensin niuseon vt . kustoksena ja myöhemmin saman viran
vakinaisena haltijana aina professoriksi niniittämiseensä saakka v.
t938. liustoskautenaan hän on suorittanut ansiokkaan päivätyön
Iuuuttolintututkimuksen ja siihen liittyvän, suuret- mittasuhteet saa. rengastustyön järjestäjänä. ja, saatujen. tulosten esittäjänä
vuttavan
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tieteellisesti pätevässä ja yleiskatsauksellisessa muodossa . Työ on
sittemmin yhdessä nuorempien avustajien kanssa jatkunut koko
hänen professorina olonsa ajan. Mainittuun kauteen kuuluu myös
hänen lintuliet, päätyönsä, Suursaaren maalinnustoa koskeva kvantilatiivinen kenttätutkimus valta 1937 sekä eräitä muita nisäkäs- ja
lintulajien levinneisyyskysymyksiä koskevia arvokkaita selvittelyjä .
Näistä on mainittava hänen Pissa tridadyla-vaellusta käsittelevä
laaja kirjoituksensa (v:lta 1930) sekä tornipöllön satunnaista esiintymistä meillä koskeva esityksensä (v. 1936),- joista jälkimmäinen on
julkaistu Ornis Fennicassa. Myöhemmistä töistä mainittakoon J . A .
Palmerin lintujen muuttoieitä koskevan teorian tarkastelu lähinnä
suomalaisen t-engastustyön ja sen tulosten pohjalla (1946)
.sekä
idän uunilinnun ekspansiota koskeva tutkimus (0. F. 1951), jonka
tuloksia käsittelee myös X. Ornitologikongressissa pidetty esitelmä
('kongr . julkaisu 1951) .
Prof, Välikankaan toiminta. Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen.
piirissä on ollut hyvin keskeistä ja ansiokasta. Hän liittyi perustajajäsenenä yhdistykseen sen toiminnan alusta alkaen (1924) ja v.
1935 hänet valittiin prof. Kivirikon jälkeen puheenjohtajaksi . Näitä.
tehtäviä prof. Välikangas hoiti runsaat toistakymmentä vuotta aina
v:een 1948, jolloin hän lisääntyneen työmääränsä vuoksi jätti. nämä
tehtävät nuorempien käsiin . ,Johtokunnan jäsen hän on yhdistyksessä edelleen . Tunnustukseksi hänen ansioistaan maamme lintutiet. tutkimuksen työsaralla sekä yhdistyksen hyväksi tekemistään
suurista palveluksista Lintutieteellinen Yhdistys valitsi hänet v. 1949
kunnia jäsenekseen .
Suomen Lintutieteellinen Yhdistys esittää parhaat onnentoivotuksensa kunniajäsenelleen hänen merkkipäivänsä johdosta ja samalla toivoo, että hän jokapäiväisistä virkatehtävistään nyt vapautuvana saisi tuloksellisesti jatkaa tulkimustyötään niiden kysymysten parissa., jotka ovat hänen sydäntään lähinnä . Näihin toivotuksiin yhtyy myös Ornis Fennian toimitus.

