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Marraskuun 12 p :nä 1942 kuoli Tukholmassa Ruotsin Luonnonhistoriallisen valtionmuseon selkärai :kaisosaston ent . johtaja, professori AXEL JOHAN EINAR LÖNNBERG lähes 77 vuotiaana .
Lönnbergistä on sanottu, että hän systemaatikkona, eläinmaantieteilijänä ja anatoomina hallitsi useampia eläinryhmiä kuin kukaan
ruotsalainen zoologi Linnen jälkeen ja että hänen kirjallinen tuo
tantonsa todennäköisesti on laajempi kuin kenenkään muun läntisen
naapurimaamme eläintieteilijän . Tultuaan v. 1904 Luonnonhistoriallisen valtionmuseon johtajaksi, mistä virasta v . 1933 täysinpalvelleena erosi, hän kuitenkin yhä enemmän keskittyi selkärankaistutOrnitologina Lönnberg vuosikymmeniä on ollut näkykimukseen .
vimpiä ruotsalaisia nimiä, ja hänen toimintansa yksin tällä alalla on
hämmästyttävän laaja ja monipuolinen .
Lintutieteen harrastajille on Lönnberg kotimaansa ulkopuolellakin ehkä parhaiten tunnettu käsikirjojen laatijana varsinaisen ornitologian (  Sveriges ryggradsdjur" 1914-15,  Svenska fåglar" 1919)
ja metsästyszoologian (  Sveriges jagtbara djur" 1923) alalla . Useimmat lintutieteelliset tutkielmansa hän julkaisi v, 1906 perustamassaan
kansantajuistieteellisessä aikakauslehdessä  Fauna och Flora" . Kai6) J. FRANZ, Ueber Ernährung und Tagesrhythmus einiger Vögel im
arktischen Winter . Journal f. Ornithologie 91 : 154-165 (1943)._
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kissa näissä, näköjään nopeasti ja vaivattomasti syntyneissä tutkielmissa, koskivatpa ne rotututkimusta, levinneisyyskysymyksiä, muuttoa tai muita ornitologian aloja, kuvastuu Lönnbergin syvällinen 
tietämys ja nopea eläytyminen tieteen uusimpiin saavutuksiin . Pääosa ruotsalaista muuttolintujen rengastustyötä on suoritettu Lönnbergin johdolla ja hän on myös laatinut ansiokkaan katsauksen
ruotsalaisen rengastutkimuksen tuloksiin (Svenska fåglars flyttning"
1935). Painava on edelleen Lönnbergin osuus maansa luonnonsuojelun kehittämisessä .
Kotimaan faunan tutkimus ja tiedon levittäminen siitä laajoihin
kansalaispiireihin on kuitenkin vain osa Lönnbergin ornitologisesia
toiminnasta. Laajoilla tutkimusmatkoillaan Pohjois Amerikkaan (Florida 1892 -93). Aasiaan (Kaspianmerelle 1899) ja Itä-Afrikkaan (1910
-11) hän kokosi laajan eksoottisen eläin-, m . m. lintukokoelman,
jonka hän pääasiassa itse on muokannut. Lintusystemaatikkona ja
.eläinmaantieteilijänä Lönnberg on kansainvälisesti tunnettu nimi.
Erityisesti mainittakoon hänen arvokkaat, suppeaan ja selvään muotoon laatimansa Afrikan ja Pohjois-Amerikan linnuston (osittain
muunkin eläimistön) leviämishistoriaa koskevat katsaukset (,,Origin
of the North American Ornithic Fauna", 1918 ; The Development
and Distribution of the African Fauna in Connection with Climatic
Changes", 1929).
Olavi Kalela .

