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Pro Patria .

O. V. Lumiala
Viime kesän raskaitten taistelujen aikana ja niiden uhrina erkani
tästä elämästä luutnantti, fil. kand. ONNI VEIKKO LUMIALA. Hän haavoittui Vuosalmella ja kuoli kenttäsairaalassa 9. VII . 1944.
Onni Lumiala (ent. Lundson) syntyi Kuopiossa 30 . l. 1910 .
Ylioppilaaksi hän tuli v. 1930, fil. kandidaatiksi pääaineena maantiede v. 1943 . Hän toimi Yliopiston maantieteellisen laitoksen ylim.
assistenttina v:sta 1939 ja Geologisen toimikunnan apulais-turvegeologina keväästä 1942 lähtien. Lumialan tieteellinen työ kohdistui pääpainollaan kvartäärigeologiaan ja suotutkimukseen. Sen tuloksena - jo julkaistujen pienempien tutkielmien ohella  kypsyi
lähes valmiiksi vesien umpeenkasvua koskeva väitöskirja .
Sotilaana Lumiala oli ansioitunut ja paljon kokenut rintamåupseeri. Talvisodan ajan hän taisteli Laatokan Karjalassa . Äskeisen
sodan alkuvaiheissa hän osallistui m . m. Sortavalan seudun ja Maan
selän kannaksen koviin taisteluihin . Kesäkuussa 1944 jälleen armeijaan astuttuaan hän joutui Karjalan kannaksen suurkamppailuun,
missä hänen oli määrä kaikkensa antaa .
Suomen lintutieteellisen yhdistyksen jäseneksi . Lumiala valittiin
14. X. 1931 . - Hän oli jo varhaisista kouluvuosistaan saakka voimakkaasti kiintynyt lintuihin, joiden tarkaksi tuntijaksi hän pian
kehittyi, retkeillen ahkerasti kotikaupungin kauniissa ympäristössä .
Vaikkakin hänen varsinainen tieteellinen työnsä suuntautui toisille
urille, ja hän lisäksi oli hyvin monipuolinen luonnonharrastuksessaan ja tutkijainnossaan, pysyi lintujen maailma aina hänelle läheisenä ja rakkaana . Niinpä Lumiala kokosi lukuisilla suotutkimusmatkoillaan säännöllisesti myös lintutieteellistä ainehistoa ja kartutti
siten huomattavasti tietoja maamme eri seutujen lintufaunasta. Kysymykset kulttuurin vaikutuksesta linnustoon sekä eri suotyyppien lin- '
nustosta kiinnostivat häntä erityisesti.
Lumialan useat ornitologiset tutkielmat todistavat hänen kestävää uskollisuuttaan poikavuosien mieliharrastusta kohtaan. Ne säi-
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lyttävät meille muiston nuoresta, lupaavasta tutkijasta, jonka työntäyteinen elämä katkesi sodan myrskyssä, tappioksi Suomelle ja sen
tieteelle.
- -
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