Till J . A . Palmens minne . Till J .
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A . Palmens minne.

Av HERM . JOHANSEN .
(Övers . ur tidskriften Uragus 1929 N :r 2, Tomsk).
Den

7 april 1929 hade tio år förflutit från den dag, då Johan
Palmen, vars namn intager hedersplatsen bland utforskarna

Axel
av frågan

om fåglarnas flyttningar, avled .
Han tillämpade på det
mest glänsande sätt en metod för bestämmandet av de olika arternas flyttningar, och hans arbete utgör den grund, på vilken det
moderna

betraktelsesättet 1 )

i

denna fråga baserar sig .
Såsom resultat av bearbetningen av den väldiga mängden iakttagelser gör
P . den slutledningen, att varje art har sin bestämda flyttningsväg .
Han fastställer de för alla bekanta kategorierna om flyttningsvägarna
och förser sitt arbete, som förskaffat honom världsrykte, med en
karta,

.

i vilken för första gången flyttningsvägarna inom Sibiriens ,
territorium införts .
J . A . Palmens liv gestaltade sig som följer 2) . Född den
1845 i Helsingfors i en senatorsfamilj erhöll han i hemstaden såväl
den gymnasiala som ock högskolebildningen, i det han studerade

7 nov.

naturvetenskaper
morbror,

vid

Helsingfors

anatomieprofessorn

E.

J.

universitet .

Här

utövade

hans

Bonsdorff, jämförande anatom
och grundläggare av de osteologiska och ornitologiska samlingarna

vid nämnda universitet, stort inflytande på gången av hans utveckling. Ar 1869 erhöll P . fil . mag . grad och .1874 fil . doktorsgrad
för ett arbete på svenska  Om foglarnes flyttningsvägar" ., som år

1876 i något utvidgad form utkom på tyska under titeln  Heber
die Zugstrassen der Vögel" (Leipzig VI -}- 292 sid . + ovannämnda
karta över stråkvägarna i Europa och Sibirien) .
Detta arbete förskaffade

honom

en vidsträckt ryktbarhet . År 1875 arbetade P . i
K. Gegenbaur, av vilken han emottog outplånliga
intryck och vars morfologiska tänkesätt han tillägnade sig . År 1877
utkom hans arbete Zur Morphologie des Tracheensystems, år 1884
Über paarige Ausfährungsgänge der Geschlechtsorgane bei Insecten,
Heidelberg

nos

Såsom känt har man numera i många stycken en från Palmens
ståndpunkt avvikande åsikt . Denna erinran förringar naturligtvis inte betydelsen av den store forskarens förnämsta ..verk .
För de biografiska uppgifterna om J . A . Palmen har jag att tacka
prof. dr Alex . Luther i Helsingfors, till vilken jag för hans älskvärdhet
härmed hembär min uppriktiga tacksamhet .
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och år 1887 utkommo de av honom bearbetade ornitologiska kollektionerna från Vegas expedition, hopbragta under A. E. Nordenskiölds färd kring Asien (5 :te tornen av expeditionens resultat på
svenska) .')
Ar 1875 blev P. docent i zoologi, år 1877 i jämförande anatomi och 1883 professor i zoologi vid univ. i Helsingfors . Han
omgestaltade grundligt undervisningen i zoologi och grundlade ett
zootomiskt institut ; underhöll med egna medel ett hydrobiologiskt
sommarlaboratorium på Esbo-Lövö och från år 1902 en av honom
själv utrustad zoologisk station i Tvärminne.
Ar 1867 utforskade P. finska Lappmarken och 1887 Kola halvön .
Från 1892 innehade P. ordförandeposten vid det kända sällskapet
Societas pro fauna et flora fennica.
Hela sin förmögenhet, däribland ett omfattande bibliotek och
den zoologiska stationen i Tvärminne testamenterade han åt Helsingfors universitet.
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