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Redogörelse för Suomen Lintutieteellisen YhdistyksenOrnitologiska Föreningens i Finland verksamhetsår
1924-25.
Avgiven av B . O L S O N I (sekreterare) .
Ornitologiska föreningen räknar vid slutet av detta verksamhetsår 111
medlemmar, varav 3 stiftande, 16 ständiga, 88 års- och 4 utländska medlemmar . - Föreningen har varit sammankallad till månadsmöten nio gånger,
nämligen tre gånger under våren 1924, fyra gånger under höstterminen 1924
och två gånger under vårterminen 1925 . Därvid ha följande föredrag och ,
längre referat hållits : I. Hortling :  Flyttfåglar på Östersjön" ; E. Merikallio :
 Kuvia Petsamon linnustosta" ; Hj. Schulman :  Om kulturskygga och kultur-
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vänliga fåglar" ; E . Merikallio : ,Petsamon linnustosta" ; K. E. Kivirikko :  Om
stäppfåglar" ; I . Hortling : Hur flytta våra fåglar?" * B . Olsoni :  Träskfåglar
i Kimito" ; 1. Hortling : ., Om inrättande av en ornitologisk centralanstalt i
Finland" ; K. E. Kivirikko :  Turturkyyhkynen" ; R. Faltin :  Om färgvarieteter
av Anas platyrhyneha" ; R. Kreäger :  Om örnarnas fridlysning" ; L Välikangas : ,Dryobates minor muodoista" ; K.-E. Sundström :  De nyaste ringmärkningsres»ltaten från Finland" ; I. Forsius :  Iakttagelser om flyttfåglar, huvudsakligen på Sandhamn" ; E. Qvarnström : ,Äyräpäänjärvi" ; A . v . Schoultz :
 Muscicapa parva, systematik och geografisk utbredning" ; L Hortling : ,Flyttare över de finska fyrarna" . - Dessutom ha talrika anteckningar och meddelanden lämnats till föreningens arkiv . - Ar 1924 utgav föreningen den
första årgången av sin tidskrift Ornis fennica i fyra nummer fördelade på
trenne häften, in summa 80 trycksidor . Andra årgången har inletts med ett
32-sidigt nummer . Tidskriften har förutom medlemmarna 95 prenumeranter .
- Föreningen står i skriftutbyte med följande 19 ornitologiska anstalter,
sällskap och tidskrifter : Dansk Ornithol . Förenings Tidsskrift, Fuglene ved
de danske fyr, Danske Fugle, Der ornithologische Beobachter, Verhandlungen der Ornithol . Gesellschaft in Bayern, Aquila, Zeitschrift für Oologie und
Ornithologie, Ornithologische Monatsberichte, Le Gerfaut, Ardea, Vogelwarte
Rossitten, Norsk ornithologisk Tidsskrift, Institut des vertebres utiles et
nuisibles, Naturwarte Mönne, Vogelwarte Helgoland, Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel, Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen,
Litauische Staatsuniversit^t Kowno, Eidgenössische Inspektion für Forstwesen in Bern . - Föreningen har under det förflutna verksamhetsåret arbetat för inrättande av en ornitologisk centralanstalt i landet . För detta
ändamål har föreningen vänt sig till utrikesministeriet i och för inhämtande
av uppgifter om ornitologiskt arbete i de större kulturländerna. På basen
av talrika erhållna svar och av diskussioner på månadsmötena har styrelsen
avgivit ett betänkande : Suomen Lintutieteellisen Seuran hallituksen mietintö, j oka koskee lintutieteellisen keskusaseman perustamista Suomeen . Betänkandet har ännu ej inlämnats till statsrådet. - Styrelsen uppvaktade i december 1924 undervisningsministern n:ed en anhållan om ett understöd stort 20,000 firjk . för föreningens verksamhet och tidskriftens tryckning. Dessutom sände styrelsen i
januari detta år till alla medlemmar listor för insamling av medel till en
ornitologisk centralanstalt .
- Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta . Titus Csörgey (Budapest) :
Die staatliche Organisation des praktischen Vogelschutzes in Ungarn . - Otto
Herman (Budapest) : Kurze Übersicht der Organisation und Arbeit der königl.
Ungarischen Ornithologischen Zentrale. - De roek (Corvus frugilegus) in
Nederland (Verslagen en Mededelingen van den Plantenziektenkundigen
Dienst te Wageningen) . - Zangstatistiek en Zangverklaring door D . Tollenaar, Wageningen . - De Plantenziektenkundige Dienst in Nederland, Verslagen en Mededel . - Vogelcultuur en Vogelstudie 1922, Verslagen en Mededel . Wageningen. - Sterfte onder de Kerkuilen (Strix flammea) in 1922 .
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Plåntenziektenkundige Dienst, Wageningen . - Handleiding voor het onderzoek naar legsels van Merel, Zanglijsler, Vink, Spreeuw, Leeuwerik e . a .
(Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen) . - Vogelcultuur door G . Wolda
to Wageningen (Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel) .
Verslag van de Ornithologische Afdeeling (Plantenziektenk . Dienst). - Akklimatisierung und Deklimatisierung ; Resultate ornithologischer Untersuchungen in den Jahren 1907-1923 von G . Wolda, Ornitholoog aan den Plantenziektenkundigen Dienst to Wageningen . - De Spreeuw (Sturnus vulgaris),
Verslagen en mededelingen . - Ornithologische Waarneemingen 1921 (Plantenziektenkund . Dienst) . - Oiseaux -insectivores et tenderies (Ministere de
1'Agriculture) Bryssel .
Bird-Lore edited by Frank >l . Chapman Published for the Audubon
Societies by 0 . Appleton C:o, Harrisburg Pa., New York, Nov.-Dec . 1924.
- Naturschutz, Ztschr . für Naturdenkmalpflege insbes . für Vogelschutz .
Herausgeg . Dr Hermann Helfer, Berlin, Lichterfelde. - Die Vogelwelt des
Bezirks Stettin I. und 11 . Teil von Paul Robien (Naturwarte Mönne). -, .

