Professor K. E. Kivirikko 60 år.

Ordföranden i ornitologiska föreningen dr Kaarlo Emil Kivirikko
fyllde den 28 januari 60 år ; då ve
derfors honom ock äran att hugnas
med professorstitel.
Professor Kivirikko är naturve- ,
tenskapsman av facket, och man
torde ej fara vilse, om man påstår
att fåglarna äro hans älsklingsgebit .
Han är för oss' alla mest känd genom sitt ståtliga arbete , Suomen
linnut" och som föredragare vid
föreningens möten . Men han har
ock utgivit en mängd naturhistoriska
arbeten för skolornas bruk, både
för den lärda skolan och folkskolan .
Professor Kivirikkos lediga framställningssätt gör att alla, yngre sops andre, gärna Lyssna till nonom,
och knappast har heller ett föreningsmöte gått av stapeln utan att
han hållit ett eller flere längre o . kortare andraganden om Finlands
fåglar . Med beundran hava många bland oss sett hans samling av
uppstoppade fåglar i. biologiska grupper, mästerverk i sitt slag.
Professor Kivirikko är friluftsmänska, pedagog, skriftställare ochkonstnär, allt i sällsynt harmonisk förening . , Som exkurrent är han
outtröttlig, som kamrat sympatisk, som överlärare omtyckt av både
äldre, yngre och de yngsta eleverna i hans skola samt många generationer av auskultanter, hans böcker präglas av stilens ledighet och
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flykt ; hans konstnärspersonlighet har tagit sig uttryck förutom i de
redan omtalade biologiska fågelgrupperna i vällyckade fågeltavlor.
Professor Kivirikko är i sitt skriftställeri mångsidig som få, och han
är utan tvivel en bland vårt lands främsta biologer . Hans medarbetarskap har anlitats i många fosterländska publikationsserier,
tidskrifter, bokförlag m . m., och som offentlig föreläsare är han känd
och uppskattad. Också på fågelskyddets område har han varit aktivt
verksam. Under en lång följd av år har han varit viceordförande
i sällskapet Vanamo, Ornitologiska föreningens ordförande är han
alltsedan 1926 .
Under forskningsfärder till ryska Karelen, Transkaspien och Sibirien har professor Kivirikko vidgat sin synkrets ; dessa resor hava bidragit till att skapa den outtömliga fond av bilder, minnen, intryck ,",
varur han öser och som skänker hans framställning en vid bakgrund .
Professor Kivirikko är ungdomligt spänstig, och om inte kyrkoboken lämnade ett ojävaktigt vittnesbörd om hans födelseår, kunde
man lika gärna tro honom nu hava fyllt 50 som 60 år.
Ornitologiska föreningen lyckönskar av hjärtat sin ungdomliga
ordförande och hoppas att han allt framgent skall med samma
framgång som hittills stå i spetsen för densamma. Därtill är han
tack vare sin kunskapsrikedom, fördomsfrihet och sitt jämna, glättiga
lynne säkerligen bättre skickad än någon annan!
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