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Torsten Sijernberg

K

nA. E. Nordenskiöldin voittoisa Vega-alus oli palannut
Tukholmaan juhlitulta Koilisväylän
purjehdukselta
1878-1880 Nordenskiöld pyysi J. A.
Paimenia tutkimaan ja kuvaamaan Vegaretkikunnan lintulöydöksiä. Pohjois-Siperian linnuston selvittäminen retkikunnan
havaintojen ja kokoelmien sekä kaiken aikaisemman kirjallisuuden pohjalta vei joitakin vuosia, mutta ilmestyttyään 1887 se
sai suurta tunnustusta. "Lintujen muuttoreittien kuuluisa tekijä on antanut meille
käsillä olevassa teoksessa yhden tärkeimmistä ja perusteellisimmista tutkimuksis-

ta, etten sanoisi tärkeimmän ja perusteellisimman tutkimuksen, mitä arktisista linnuista on koskaan kirjoitettu", kirjoitti eräs
maailman etevimmistä lintutieteilijöistä
(Stejneger 1888, vrt. myös Leikola 1980).

Kolme kysymystä
Yritän jatkossa valottaa kolme kysymystä:
(1) Miksi nyt maailmankuulu Nordenskiöld pyysi juuri J. A. Paimenia tähän
vaativaan tehtävään?
(2) Miten Palmenista oli tullut maailmankuulu?

(3) Miksi jo vuosia eläkepäiviä viettänyt
professori aloittaa- omalla kustannuksellaan - rengastuksen Suomessa?

Kuva 1. Sinirintakoiras, jonka J. A. Palmen ja J. Sahlberg keräsivät "Neljän Jussin Lapin-

matkalla" Muonioniskassa 17.6.1867. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo,
No. 8603.
Fig. 1. Adult male Bluethroat, collected by J. A. Palmen and J. Sahlberg 17.6.1867 in Muonioniska, western Lappland. Finnish Museum of Natura/ History, Zoological Museum, No.
8603.
Bild 1. Blåhakehane, insamlad i Lappland av J. A. Palmen och J. Sahlberg i Muonioniska

17.6.1867. Naturhistoriska centralmuseet, Zoologiska museet, Nr 8603.
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Johan Axel Palmen syntyi 7.11.1845 Helsingissä ja kuoli 7.4 1919,joten oli kulunut
80 vuotta hänen kuolemastaan, kun rengastuksen 100-vuotisjuhlakokous pidettiin Helsingin yliopistossa 13.2.1999.
J. A. Palmen oli yliopiston lainopin professorin - sittemmin senaattorin, yliopiston
vt. sijaiskanslerin ja vapaaheITan - Johan
Philip Palmenin vanhin poika. Hän varttui
nuoressa pääkaupungissamme, jossa Carl
Ludvig Engelin monumentaalinen, kivinen
empire-keskus oli ollut nousemassa vuodesta 1817 alkaen, yhdeksän vuotta aikaisemmin tapahtuneen tuhoisan tulipalon jälkeen. Nopeassa tahdissa kauniit, klassisen
tyylikkäät talot nousivat Senaatintorin ympärille. Uusi Nikolain kirkko, nykyinen
Tuomiokirkko, valmistui 1852. Muu Helsinki oli keskustaa lukuun ottamatta puutalopikkukaupunki. Katajanokalla oli pittoreskeja puuhökkeleitä, tuulimylly ja vuonna 1819 valmistunut, valtaisa, uusi Meri-
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kasarmi. Ortodoksinen Uspenskin katedraali vihittiin 1868.

Nuori tieteilijä
Kypsyessään tiedemieheksi Palmen sai
ratkaisevia vaikutteita kahdelta Suomen
lintututkimuksen tienraivaajalta, enoltaan
professori Eve1i Julius Bonsdorffilta, suomalaisen lintukokoelman perustajalta (lintukokoelma, joka sai alkunsa 1847, on nykyään osa Eläinmuseon kokoelmia), sekä
suurelta lintumaalarilta ja lintujen tutkij alta Magnus von Wrightiltä. Jo koulupoikana Palmen oli saanut avustaa Bonsdorffia
tämän hyönteiskokoelman järjestämisessä
ja määrittämisessä. Vertailevan anatomian
tutkijana Bonsdorff oli perustanut huomattavan eläinluurankojen kokoelman, ns.
Bonsdorffin museon. Professori Alexander
von Nordmann, joka pitkään oli toiminut
Odessassa paleontologina ja eläintieteilijänä, kunnes 1849 palasi Helsinkiin hoitamaan professuuria, oli Suomen eläintieteen
johtohahmoja 1850-luvulla, J. A. Palmenin
lapsuuden aikaan. Itse Palmen korostaa
maailmankuulun saksalaisen anatomin
Carl Gegenbaurin merkitystä hänen tieteellisen ajattelunsa kehityksessä. Palmen
työskenteli Gegenbaurin laboratoriossa
Heidelbergissä 1875-1876 (Palmen 1903,
Nordqvist 1919).

FINLANDS FOGLAR,
hufvndsakligen till deras drägter

Magnus von Wright taas toimi tähän aikaan yliopiston piirustusmestarina, mutta
myös sekä Bonsdorffin että Eläinmuseon
konservaattorina. Sekä Eläinmuseon, yliopiston muut lintukokoelmat että Societas
pro Fauna et Flora Fennican lintukokoelmat sijaitsivat tuohon aikaan Keisarillisen
Aleksanterin yliopiston (nyk. Helsingin
yliopiston) päärakennuksen ylimmässä
kerroksessa. Vuonna 1848 ilmestyi Magnus von Wrightin Helsingfors traktens fogel-fauna, Suomen ensimmäinen varsinainen paikallislintufauna, ja 1859 hänen
teoksensa Finlands Foglar, ensimmäinen
osa, itse asiassa Suomen ensimmäinen perusteellinen lintukäsikirj a.

Eläinmuseon amanuenssi
Vuonna 1867 (jatkui vuoteen 1882) Palmenista tuli Eläinmuseon ylim. amanuenssi. Samana vuonna hän ystävänsä
Johan August Malmbergin (sittemmin
Aukusti Juhana Mela) kanssa teki retken
Tornion ja Muonion Lappiin. Tästä "Neljän Jussin matkasta" - siihen osallistui
näet myös John Sahlberg ja Johan Petter
Norrlin - syntyi Palmenin ensimmäinen
tieteellinen julkaisu, yhdessä John Sahlbergin kanssa (Palmen & Sahlberg 1868).
Paikallisen väestön suuri tuntemus linnuista ihmetytti retkikuntaa, mutta syyyhteys oli selvä, olihan ensimmäisestä tilhen pesälöydöstä maailmankuulu englantilainen John Wolley asunut Muonioniskassa runsaat kymmenen vuotta aikaisemmin ja saanut aikaiseksi ennennäkemättömän munien keräilyn ja kaupankäynnin.

beskrifna af

MAGNUS von WRIGHT.

Finlands Foglar II
Senare afdelningen,
cfler :f'Odb.ttarcns död 01narbct:id

med s!lrskilcl hllnsyn tili arternas utbredning
och utgifven af

JOHAN AXEL PALMER.

HELSIXGFORS,
Finsb Litteratur-Sällsknpeb tryckeri, 1S73.

Kuva 2. Finlands Foglar -teoksen toisen niteen nimiölehti (1873).

Fig. 2. Title page to Finlands foglar (Finnish birds), volume two (1873).
Bild 2. Titelbladet tili Finlands foglar, volym

11 (1873).
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Magnus von Wrightin kuoltua 1868 ehtimättä saada valmiiksi suurteostaan Finl ands foglar, Palmen sai tehtäväkseen
Suomen Tiedeseuralta (E. J. Bonsdorffin
välityksellä) toisen osan käsikirjoituksen
viimeistelytyön. Olihan teoksen ensimmäinen osa ilmestynyt jo vuonna 1859.
Palmen syventyi aiheeseen perusteellisesti ja kääntyi maamiehiensä puoleen kirjeitse painetun kehotuksen muodossa levinneisyystietojen täydentämiseksi (Palmen
1871), sekä kävi tarkasti läpi kaiken julkaistun aineiston. Vuonna 1873 ilmestyi
Magnus von Wrightin ja J. A. Palmenin
merkkiteos Finlands foglar II. Palmenin
kirjoittama esipuhe on samalla ainutlaatuinen, kriittinen johdatus Suomen aikaisempaan lintutieteelliseen kirjallisuuteen.

Kuva 3. J. A. Palmenin tohtorinväitöskirjan käsikirjoitus. Painetun julkaisun otsikko
on "Om foglarnes flyttningsvägar" (Palmen
1874). Luonnontieteellinen keskusmuseo,
Eläinmuseon arkisto.
Fig. 3. The manuscript to J. A. Palmen's fa-

mous doctoral thesis, published in Swedish in 1874, "Om foglarnes flyttningsvägar", and in German considerably enlarged in 1876, "Ueber die Zugstrassen der
Vögel". Finnish Museum of Natural History, Zoo/ogica/ Museum.
Bild 3. Manuskriptet tili J. A. Palmens be-

römda doktorsavhandling. Den offentliggjordes 1874, med titeln "Om foglarnes
flyttningsvägar". Naturhistoriska centralmuseet, Zoologiska museets arkiv.
Se yleiskuva Pohjolan linnustosta,jonka Palmen sai laatiessaan Finlands Foglarin jälkimmäistä osaa, etenkin pohjoisten
lajien muuttoaikaisesta esiintymisestä, lienee antanut hänelle herätteen maailmankuuluun lintujen muuttoreittejä koskevaan
tutkimukseen.

Miksi maailmankuulu?
Uraauurtavalla väitöskirjallaan "Om foglarnes jlyttningsvägar" ( 1874), saksaksi
käännettynä ja huomattavasti laajennettuna
1876, Palmen oli lunastanut itselleen paikan tieteensä yleisessä historiassa. Teosta
voidaan epäilemättä pitää eräänä lintutieteen käänteentekevimmistä. Käsityksiään
hän puolusti pontevasti kuuluisaa saksalaista lintutieteilijää E. F. von Homeyeriä
vastaan, joka oli kohdistanut niihin ankaraa
arvostelua (Palmen 1882). Polemiikki on
lintutieteellisen kirjallisuuden ehkä kuuluisin. Laajassa teoksessaan lintutieteen kehityksestä Aristoteleen ajoista nykypäiviimme saakka maailmankuulu lintutieteilijä
professori E. Stresemann mainitsee kaksi
suomalaista lintutieteilijää (Stresemann
1951 ): J.A. Palmeninja P. Palmgrenin, molemmat Helsingin yliopiston professoreita
ja Eläinmuseolla toimineita.
Tämä siis oli taustalla, kun Nordenskiöld pyysi nimenomaan J. A. Paimenia
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Maantieteilijä - Suomen kartasto

Kuva 4. Alfred Petreliuksen Kuolan yleiskarttaan on merkitty sekä Suuren Kuolan retken
osareitit 1887 (ehyt viiva) että A. 0. Kihlmanin reitit v. 1889 (katkoviiva). Kartta perustuu
näiden kahden retkikunnan havaintoihin (Kihlman & Palmen 1890).
Fig. 4. The map by A. Petrelius of the Kola peninsula shows the routes of Palmen's expedition in 1887 (Iines) and that of A. 0. Kihlmanin 1889 (broken Iines) are marked (from

Kihlman & Palmen 1890).
Bild 4. På A. Petrelius karta över Kolahalvön finns olika delrutter inritade som förtetogs under den av J. A. Palmen ledda Stora expeditionen tili Kolahalvön 1887 (heldragen linje). A.
0. Kihlmans rutter från 1889 är angivna med bruten linje (ur Kilhlman & Palmen 1890).

tutkimaan Vega-matkan lintutieteellistä
satoa, josta tuli Palmenin viimeinen laajempi tieteellinen työ (Palmen 1887). Reunahuomautuksena on syytä mainita, että
Nordenskiöldin kuoltua Palmen toimi tarmokkaasti hänen arvokkaan kirjastonsaja
karttakokoelmansa saamiseksi Helsingin
yliopistolle.

deetti ja kartoittaja A. Petrelius. Petreliuksen laatima kartta on liitteenä v.1890 julkaistussa retkiselostuksessa (Kihlman &
Palmen 1890; kuva 4).

On väitetty, että "Suomen Maantieteellisen
Seuran perustaminen oli vuoden 1887 retkikunnan suoranainen, merkittävin ja pysyvin tulos" (Kairamo 1938, Rikkinen 1980).
Seurasta tuli 27.1.1888 hyväksyttyjen
sääntöjensä mukaan yhdistys sellaisille
henkilöille, jotka "tutkivat Suomen maata
koskevia maantieteellisiä kysymyksiä ja
tarkoituksena on edistää tätä maata koskevien maantieteellisten aineistojen kokoamista". Palmen halusi pitää seuran,jonka
sihteerinä hän toimi peräti 29 vuotta, puhtaasti tieteellisenä yhteisönä ja tarkoin
erossa kilpailevasta yhdistyksestä. Samoihin aikoihin perustettiin näet myös Ragnar
Hultin toimesta Suomen maantieteellinen
yhdistys (17.12.1887), jonka jäseniksi hyväksyttiin myös maantieteen haiTastajia.
Nämä kaksi järjestöä sulautuivat yhteen
vuonna 1921 nykyiseksi Suomen maantieteelliseksi seuraksi (Rikkinen 1980).
En voi olla mainitsematta Suomen
maantieteellisen seuran näkyvimpiä, varhaisia saavutuksia. Vuonna 1899 seura julkaisi maailmanmaineen saavuttaneen,
maailman ensimmäisen kansallisen kartaston, Suomen kartaston. Tässäkin
Palmen oli tulisieluna ja kirjoitti loistavan
katsauksen Suomen koskioloista. Seuraavaan laitokseen, joka ilmestyi vuonna
1910 hän oli laatinut kartat Ga tekstiosaan
katsaukset) Luurankoisista, mm. kartat

Suuri Kuolan retki 1887
Sekä kontaktit Nordenskiöldiin, 1800-luvun puolestavälistä voimistuva kansallinen herääminen, tarve korostaa suomalaisen tieteen merkitystä, että myös tuntemattoman alueen suuri houkutus, lienevät
ns. Suuren Kuolan retken taustalla. Kuolan retki toteutui v. 1887, J. A. Palmenin
johdolla. Hän oli myös retken pääideologi,
mahdollisesti J. P. Norrlinin kanssa (Rikkinen 1980). Kuolan sisäosissa olivat viimeiset valkoiset laikut Euroopan kartalla.
Olihan siinä haaste, joka edelleenkin houkuttelee luonnontieteilijöitä (vrt. Wallenius & Lavikainen 2000).
Retken muut tiedemiehet olivat eläintieteilijä R. Envald, kasvitieteilijät V F.
Brotherus ja A. 0. Kihlman (sittemmin
Kairamo), geologi W. Ramsay sekä geo-
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Kuva 5. Toinen (vasen) osa J. A. Palmenin 26.5.1887 piirtämästä kuvasta Lujaur-urt
-vuoristojonosta Lowosersk-kylän eteläpuolella keskellä Kuolan niemimaata. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseon arkisto, 22,2 x 35,3.

Fig. 5. The left part of the picture of the Lujaur-urt hi/1 near the village Lowosersk on the
Kola peninsula, drawn by J. A. Palmen on 26th of May 1887. Finnish Museum of Natural
History, Zoological Museum, 22,2 x 35,3.
Bild 5. Vänstra partiet av J. A. Palmens teckning 26.5.1887 av Lujaur-urt-massivet söder

om byn Lowosersk på Kola halvön. Naturhistoriska centralmuseet, Zoologiska museets
arkiv, 22,2 x 35,3.
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muutamien lintulajien levinneisyydestä,
tapetuista ilveksistäjakarhuista (kuva 6).

Paikallisfaunojen herooinen aikakausi

Kuva 6. J. A. Palmenin Suomen Kartaston toiseen laitokseen (1910) laatimat kartat itäisten nisäkäs- ja lintulajien levinneisyydestä Suomessa sekä maassa 1879-1908 tapettujen karhujen alueellisesta jakautumasta. Kartastoon liittyy kaksi tekstiosaa, ruotsiksi,
suomeksi ja ranskaksi.
Fig. 6. The second edition af Atlas öfver Finland (1910), aisa published in French as "Atlas
de Finlande", includes maps compiled by J. A. Palmen on the distribution ranges af some
eastern species af birds and mammals, and on bears killed in 1879-1908. The Atlas aisa
inc/udes two text volumes, in Swedish, Finnish and French.
Bild 6.1 andra upplagan av Atlas öfver Finland (1910) ingår J. A. Palmens karta övervissa
östliga fågel- och däggdjursarters utbredning, samt även över björnar som dödats i landet
under perioden 1879-1908. Tili atlasen hör också två textvolymer, utgivna både på
svenska, finska och franska.

Kuva 7. J. A. Palmenin innoittamien paikallisfaunojen kirjo.
Fig. 7. Some examples af the rich ornithological literature from the early 2dh century.
Most, if not a/1, were inspired by the ideas af J. A Palmen.

Bild 7. De flesta av de ornitologiska lokalfaunor som utgavs i början av 1900-talet hade
inspirerats av J. A. Palmen. Här några exempel.
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Palmenin työ lintutieteen hyväksi ei päättynyt Vega-matkan lintuvolyymiin. Pikemminkin voidaan sanoa, että merkityksellisin
panos on peräisin sitä seuranneelta ajalta.
Vuonna 1885 Palmen julkaisi merkittävän kehoituksensa "Internationelt ornitologiskt samarbete och Finlands andel deri.
Ett upprop tili kännarene af Finlands foglar "ja 23 vuotta myöhemmin kaksikielisen
"Linnuston tutkimasuunnitelma topograjiselta kannalta" (Palmen 1885, 1908). Näiden inspiroimana syntyi lukuisia lintutieteellisiä paikallisfaunoja, jotka antavat ainutlaatuisen kvalitatiivisen ja semikvantitatiivisen kuvan Suomen linnustosta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Tätä kautta on kutsuttu paikallisfaunojen herooiseksi
aikakaudeksi. Palmenin jälki näkyy edelleenkin tämän päivän julkaisuissa.
"On hyvin ratkaisevalta osalta Palmenin ansiota, että omitologia on niitä tie11 P,mtus Palmgrru: l'eupektlv pt. dcn faunfatL.ka 11tfor$k11ing:en nv Itinland

Kuva 8. P. Palmgrenin (1972) laatimassa
kartassa Suomessa julkaistuista lintutieteellisistä paikallisfaunoista näkyy myös J.
A. Palmenin vaikutus.
Fig. 8. Local bird faunas in eastern Fennoscandia according
ta P. Palmgren
(1972). The figures refer ta an appendix in
his paper. One af them, dedicated ta the
memory af J. A Palmen, was published as
late as 1927.
Bild 8. Lokala fågelfaunor i Östfennoskandia enligt P. Palmgren (1972). Siffrorna
hänvisar tili bilaga i hans uppsats Flera av
studierna hänvisar tili J. A. Palmen som
inspirationskälla.
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teen aloja,joilla maamme on ollut eturivissä
tieteellisenä tekijänä" ki1joitti professo1i
Pontus Palmgren (Palmgren 1945). "Hänen
selvä tutkimusohjelmansa ja sumi henkilökohtainen, innoittava vaikutuksensa antoivat
sysäyksen lukuisiin paikallisfaunoihin, joissa seurataan hänen esittämiään periaatteita;
lajien topografinen jakautuminen ja fenologinen tilasto ovat niissä ydinkohtia." Ohjelmakirjoituksissaan Palmen selvästi korosti
lukumääräarvioiden merkitystä määriteltäessä lintujen runsautta eri elinpaikoilla.
Sallittakoon pieni sivupolveke. Kun tämän artikkelin kirjoittaja neljän muun linnuista kiinnostuneen lukiolaisen kanssa
runsaat viisikymmentä vuotta myöhemmin
aloitti Neuvostoliiton palauttaman Porkkalan alueen pohjoisosien linnuston kartoittamisen, ohjenuorana oli antikvariaatista löydetty "Pian för undersökning af fogelfaunan
ur topografisk synpunkt" eli yllä mainittu
"Tutkimasuunnitelma" vuodelta 1908.
Tekijä oli heille silloin lähes tuntematon J.
A. Palmen. Näin hyvin kirjoitettu sana elää
yli sukupolvien tieteessäkin.

Palmenin arkisto
Palmen perusti myös Lintutieteellisen
Arkiston (Palmen 1885),jonka jälkimaailma tuntee nimellä "Palmenin arkisto". Se
sijaitsee Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseossa (esim. Väisänen
1996). Jatkuvasti, eri yhteyksissä, hän kehotti maanmiehiään ilmoittamaan havaintojaan ja toimittamaan näytteitä museon
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kokoelmiin. Palmenin kuningasajatuksia
oli, ettei ilman tarkkoja havaintoaineistoja
voida ratkaista luotettavasti eliömaantieteellisiä kysymyksiä. Vuosina 1879-1883
ilmestyi Suomessa ensimmäinen kuvitettu
munakirja, Gösta Sundmanin kuvittamana
ja J. A. Palmenin tekstein (Sundman &
Palmen 1879-1883, 1881-1885). Sen esipuheessa Palmen kuuluttaa tietoja lintujen
pesimissuhteista Suomen eri osissa. Itse
asiassa hän tässä ennustaa eräänlaista pesäkorttijärjestelmää. Vasta v. 1954 sellainen alkoi toteutua Suomen Tiedeseuran
piirissä professori Lars von Haartmanin
toimesta. Nyt tätä toimintaa jatkaa Eläinmuseo yhdessä Suomen Tiedeseuran
kanssa (Väisänen & Stjernberg 1989).

Opetuksen uudistaja
Helsingin yliopiston eläintieteen professorina (1884-1908) Palmen uudisti opetuksen merkittävällä tavalla, loi omalla
kustannuksellaan kenttäaseman, ensiksi
Espoon Lövöhön (1889-1900), sen jälkeen Tvärminneen ( 1902). Palmenin kuoltua 1919 Tvärminnen eläintieteellinen
asema tuli testamenttilahjoituksena Helsingin yliopistolle. Koska hänellä oli niin
keskeinen asema Suomen tiedeyhteisössä,
eläintieteen professorina, Societas pro
Fauna et Flora Fennican idearikkaana, uutterana ja pitkäaikaisena puheenjohtajana,
Suomen maantieteellisen seuran sihteerinä ja sen Fennia-sarjan toimitussihteerinä
jne., hän suuresti vaikutti Darwinin pol-

veutumisopin tuloon Suomeen. Hän oli
lämmin luonnonsuojelija (vrt. Palmen
1905a, 1905b ), ehdotti vuonna 1904
Luonnonsuojeluyhdistyksen perustamista, ja oli mukana perustamassa Suomen
ensimmäistä luonnonsuojelualuetta
(1913), Nothamnin linnustonsuojelualuetta Snappertunan saaristossa Länsi-Uudellamaalla. Sen lisäksi hän oli uuttera luonnontieteiden kansantajuistaja, joka lukuisilla kirjoituksillaan tavoitti maanmiehiään sekä ruotsiksi että suomeksi.

Lintujen rengastus Suomessa alkaa
Lintujen muuton mekanismeja ja eliömaantieteellisiä kysymyksiä pohdiskelevana Palmen oivalsi rengastusmenetelmän nerokkuuden, vaikka hän ei heti ehtinyt ryhtyä toimenpiteisiin. Oltuaan eläkkeellä jo kuusi vuotta Palmen saattoi
vuonna 1914 kuitenkin kirjoittaa: "Syksyllä 1912 hankin minä 2 000 (n. 2 300
Palmen 1914c mukaan) rengasta, neijää
eri laatua, varustettuina nimelläni ja osoitteellani sekä numerolla. Nämä jaettiin
nuorille ystäville eri osissa maata", mm.
ylioppilas Carl Finnilälle, tohtori Runar
Forsiukselle, taiteilija Johannes Snellmanille, taiteilija Matti Karppaselle, maisteri Einari Merikalliolle, metsänhoitaja
Justus Montellille ja lehtori E. W. Suomalaiselle (Palmen 1914b).
Näin rengastus sai alkunsa Suomessa.
Joitakin rengastuskokeiluja oli tosin tehty
ennen vuotta 1913 Tvärminnen eläintie-

Kuva 9. J. A. Palmen työhuoneessaan. Fig. 9. J. A. Palmen in his office. Bild 9. J. A. Palmen i sitt arbetsrum.
Kuva 10 (oikealla). Gösta Sundmanin kuvittamana ja J. A. Palmenin tekstein varustettuna Finska fogelägg - Suomen lintuin munia
(1879-1883), myös Finnische Vogeleier - Eggs af Finnish birds (1881-1885), on ensimmäinen Suomessa julkaistu lintujen munien
määrityskirja. Työ jäi kesken. Kuvassa maa- ja merikotkan munia teoksen ensimmäisessä litografiassa. 25,3 x 34,5.
Fig. 10 (right). A lithograph with eggs af the Golden Eagle and the White-tailed Sea Eagle, from G. Sundman's and J. A. Palmen's handbook"Finnische Vogeleier- Eggs af Finnish birds (1881-1885, aisa in Swedish and Finnish 1879-1883). This book was the first i/lustrated handbook on birds eggs published in Finland.
Bild 10. Plansch med kungsörnens och havsörnens ägg, ur Gösta Sundmans och J. A Palmens (1879-1883; på tyska och engelska
1881-1885) "Finska fogelägg- Suomen lintuin munia", den första illustrerade ägghandboken i Finland.
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Kuva 11. Suomen ensimmäiset alumiinirenkaat lintujen rengastamista varten J. A. Palmen tilasi syksyllä 1912 Saksasta tehtaalta Joh.
Hoff & Comp. Westfalenin Ludenscheidissä. Sama yhtiö toimitti renkaita myös mm. kuuluisan Rossittenin lintuaseman käyttöön.
Fig. 11. ln autumn 1912J. A. Palmen ordered 2000aluminium rings of fourdifferent sizes from Germany. They have inscribed with his
name, address and numbers.
Bild 11. Hösten 1912 beställde J. A. Palmen från Tyskland 2000 ringar av fyra olika storlekar och försedda med hans namn och adress
samt nummer. De första togs i bruk 1913.

julkaisutoiminnastaan voisi päätellä. Hän päivän tietämykselle havainnoinnillaan, raoli luonnontutkija ja eliömaantieteilijä, porteillaan ja julkaisuillaan. Toinen esijoka alati halusi tutkia ja ymmärtää syväl- merkki voisi olla Rengastuksen 100-vuotislisesti eliöiden ajallista ja alueellista ja- juhlakokous Helsingin yliopistolla helmikautumista. Hän oli aina valmis antamaan kuussa 1999, missä päätin esitelmäni
tukea ja auttamaan muita,jotkarehellisesti Palmenista sanoilla: "Luulen, että J. A.
pyrkivät samoihin päämääriin. Hän ym- Palmen olisi viihtynyt keskuudessamme".
märsi yhteistyön merkityksen eliömaantieteellisten kysymysten ratkaisemisessa,
sekä kotimaan piirissä että kansainvälises- Kiitokset
tikin (esim. Palmen 1885, 1916b). Kun
uusi tekniikka keveiden alumiinirenkai- Kiitokset kuuluvat usealle J. A. Palmenin
den muodossa tarjoutui monien sellaisten elämäkertaa kirjoittaneelle, joista erityieliömaantieteellisten kysymysten ratkai- sesti haluan mainita professorit Anto Leisemiseksi, joita hän ja moni muu olivat kolan, Alexander Lutherin sekä Pontus
pohtineet vuosikymmeniä, hän oli heti Palmgrenin. Olen aika vapaasti käyttänyt
valmis ottamaan ne käyttöönsä.
heidän tekstejään. Toiminta "PalmenJohan Axel Palmen, "Lintu-Palmen", Mela"-näyttelyn työryhmässä (vrt. Leikooli etevä ja innoittava tiedemies, erinomai- la ym. 1997) syvensi näkemyksiäni J. A.
nen opettaja, aikaansa epäitsekkäästi tois- Palmenista. Ritva Talman on kuvannut
ten hyväksi kuluttava, merkittävä per- useimmat kohteet.
soonallisuus ja isänmaallinen idealisti (vrt.
Luther 1921, 1938). Hänen merkityksensä
ulottuu meidän päiviimme saakka. Mainit- Summary: Johan Axel Palmen, the
Miksi juuri J. A. P.?
takoon kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen on pioneer of bird ringing in Finland
vastikään ilmestynyt Muuttuva pesimälinOlen edellä hahmotellut sitä, kuinka vuo- nusto -kirja (Väisänen ym. 1998), joka on Bird ringing in Finland was started in 1913 by the
well-known zoologist and ornithologist, professor
sia eläkkeellä ollut professori J. A. Palmen tuotettu Palmenin vanhalla osastolla, Eläin- Johan Axel Palmen (l 845-1919), by then för several
omalla kustannuksellaan aloitti ja organi- museossa. Sen varsinainen ydin on kuiten- years retired. He was the same man who Adolf Erik
soi lintujen rengastuksen Suomessa. Mut- kin siinä epäitsekkäässä työssä, minkä tu- Nordenskiöld, after his remarkable joumey through
the Northeast passage of 1878-1880, asked to anata samalla on todettava, kuten aikaisem- hannet lintuharrastajat kautta maan ovat lyse the birds seen and collected during the expediminkin on esitetty ( esim. Leikola 1980, vuosien kuluessa suorittaneet tutkiessaan tion on his Vega vessel. This study was published in
1997, Luther 1921, 1938, Palmgren 1945, maamme lähes jokaisen 3 800 atlasrnudun 1887. Palmen is also one ofthe two Finnish omithol1972), että hänen merkityksensä Suomen linnustoa. Silti ei ole syytä unohtaa niitä su- ogists who Stresernann (1951) mentions in his book
on omithology frorn Aristotle to the present day.
luonnontieteelle on huomattavasti laajem- kupolvia - tutkijoita, harrastajia - jotka
!n this paper I try to answer three questions: ( 1)
pi kuin hänen varsinaisesta tieteellisestä ovat toista vuosisataa luoneet pohjaa tämän Why did the world-famous Nordenskiöld choose

teellisellä asemalla ja vuonna 1912 saksalainen Hermann Grote oli rengastanut 80
lintua Kellomäellä Karjalan kannaksella
(Palmen 1914a, b ), mutta varsinainen rengastus Suomessa voidaan katsoa alkaneeksi v. 1913. Miten rengastus kehittyi tästä
eteenpäin tähän Suomen rengastuksen
"herooiseen aikaan", on kuvattu selvittämällä pioneerirengastaja Johannes Snellmanin ensimmäisiä vuosikymmeniä rengastajana (Stjemberg 1988, 1989), mutta
myös yleisemminkin (esim. Välikangas
1942, Nordström 1963, Sten 1974, von
Haartman 1979, Saurola 1988, 1990).
Kuolemaansa saakka J. A. Palmen hoiti
itse rengastukseen liittyvän kirjeenvaihdon, renkaiden tilaukset ja j akelut, rengastusten ja löytöjen rekisteröinnin, myös
Suomen silloisissa poliittisesti epävakaissa oloissa. Hän julkaisi myös muutaman
rengastuksen
vuosiraportin
(Palmen
1914c, d, 1916a).
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Sammanfattning: Johan Axel Palmen,
ringmärkningens banbrytare
i Finland

Sällskapets för

Finlands Geografi av GUNNAR FINNE utförda minnesmedalj över

J . A. P AI.11:!EN.
Kuva 12. Gunnar Finnen Palmenin 70-vuotispäivän kunniaksi suunnittelema J. A.
Palmen -mitalli. Kääntöpuolella kolme joutsenta lentää koilliseen Suomen karttakuvan yli.
Latinankielinen teksti on käännettynä "Sihteerilleen Suomen Maantieteellinen Seura 7.
päivänä marraskuuta 1915". Kuva Jouko ja Liisa Voionmaan teoksessa "Suomen mitallitaidetta" (1964).
Fig. 12. J. A. Palmen was awarded the first J.A. Palmen medal on his 7dh birth day.
According to the latin text ''To its Secretary from the Finnish Geographical Society, fh
November 1915". The medal was designed by Gunnar Finne.
Bild 12. J. A. Palmen -medaljen är formgiven av Gunnar Finne. Texten på latin lyder i
översättning 'Tili sin sekreterare av Sällskapet för Finlands Geografi den 7 november
1915". Medaljen slogs med anledning av J. A. Palmens 70-årsdag. Bilden är ur boken
"Suomen mitalitaidetta" av Jouko och Liisa Voionmaa (1964).
J. A. Palmen för the demanding analysis and result
publication of the omithological data collected during the Vega expedition? (2) Why was J. A. Palmen a
world-famous omithologist? (3) Why did a professor, retired six years, organize and initiate bird ringing in Finland, and an his own expense?
!n 1876 Palmen's doctoral thesis, originally published in Swedish in 1874, was published in German,
"Ueber <lie Zugstrassen der Vögel". Palmen's results
were seriously criticized by an influential Gennan ornithologist. !n 1882 Palmen defended his opinions in
his excellent "Antwort an Herm E. F. von Homeyer
beziiglich der "Zugstrassen der Vögel" -and was after
that well known ali over the scientific world. This debate is one ofthe great ones in omithology, perhaps the
greatest.
The ideas about his "Zugstrassen" Palmen presumably got when he in the early 1870s gathered ali
published and unpublished data on Finnish birds. He
had been asked to complete the manuscript to the second volume ofFinnish birds by the well-known artist
and omithologist Magnus von Wright, who <lied in
1868 beföre volume two ofhis book was published.
Hence, the first and second question has got an
answer- Palmen was known to be skilful, and he was
well acquainted with birds also ofthe far north. The
third question is, perhaps, more complicated. !n
1885, slightly enlarged in 1908 and then also published in Finnish, Palmen published an article, almost
a manual, on how to study the Finnish bird fauna and
its distribution from a regional and topographic point
of view. The two articles were also inspiring appeals
to his fellow-countrymen. Around the tum ofthe last
century a lot of regional omithological faunas were
published in Finland. A century later these faunas
still förm the "heroic age" ofFinnish omithology and
are of immense value as references.
Palmen's influence on science in Finland is
much more important than can be judged from his
publications. !n 1887 he organized and led the Great
Kola expedition in NW Russia, then one of the few
remaining white spots on Europe's maps. He was
chair ofthe oldest scientific society in Finland för al-
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most 30 years, Societas pro Fauna et Flora Fennica.
!n the 1880s he föunded the Finnish Geographical
Society and was secretary and editor för its publication 'Fennia' almost 30 years. He was also one ofthe
leading förces behind the first national atlas in the
world in 1899, Atlas öfver Finland, and its revised
and enlarged second edition in 1910. He was also a
keen nature conservationist and föunded, together
with others, the first bird sanctuary in Finland in
1913. He also actively introduced in Finland Darwin's theory on evolution through natural selection.
As a professor ofzoology in 1884-1908 at the University ofHelsinki Palmen radically renewed teaching and föunded his first field station in Espoo. !n
1902, at his own expense, he föunded Tvärminne
zoological station, since 1919 belonging to the University ofHelsinki and still functioning.
Questions conceming bird migration and
biogeography were always prescnt in Palmen's scientific thinking and practical work. When in 1899 the
new technique oflightweight bird rings of aluminium
came into use, Palmen immediately saw its potential
to give answers to important questions. He had retired as professorin 1908, but still had a lot of duties
in different scientific societies, so it was not until
1912 that he ordered rings (2000, perhaps 2300) from
Germany at his own expense. These rings he distributed to a few naturalists in different parts ofFinland
and they were taken into use in 1913. (Hence ringing
is considered to have started this year, although
Hermann Grote had ringed some birds in SE Finland
in 1912 and a few experiments with bird rings had
been conducted at Tväm1inne zoological station earlier than 1913). J. A. Palmen very clearly realised that
biogeographical questions could be solved only
based on solid data and he also saw the strength of cooperation both on a nationwide and intemational
scale. During his many active decades he enlightened
his fellow-countrymen and encouraged them to make
observations and report their findings. As a scientist
he was a talented and most inspiring person, a splendid university teacher, and always helpful. He was a
great personality.

Ringmärkningen av fåglar i Finland påbörjades i Finland år 1913 på försorg av den väl frejdade zoologen
professor J. A. Palmen (1845-1919), då pensionerad
sedan flera år tillbaka. Palmen var också den person,
som A. E. Nordenskiöld, efter sin världsberömda
upptäckt av Nordostpassagen 1878-1880, vidtalade
att bearbeta de omitologiska observationer och insamlingar som gjorts under Vega-expeditionen.
Studien över den sibiriska kustens fågelfauna utkom
1887. J. A. Palmen är också den ena av de två finländska omitologer som nått sådant världsrykte att de
upptas i Stresemanns bok om omitologins utveckling
från Aristoteles tili nutid (1951 ).
Denna uppsats försöker ge svar på tre frågor: ( 1)
Varför gav den världsberömde Nordenskiöld just J.
A. Palmen det ansvarsfulla och krävande uppdraget
att bearbeta Vega-expeditionens ornitologiska data?
(2) Hur hade J. A. Palmen nått världsrykte som
omitolog? (3) Hur kom det sig att en professor, som
redan varit pensionerad flera år, organiserade och
startade ringmärkningen i Finland, på egen bekostnad?
År 1876 publicerades Palmens doktorsavhandling om fåglamas flyttningsvägar på tyska. På
svenska utkom den redan 1874. Palmens resultat blev
kraftigt kritiserade av en inflytelserik tysk omitolog.
År 1882 utkom Palmens lysande bemötande av kritiken, "Antwort an Herm E. F. von Homeyer beziiglich
der "Zugstrassen der Vögel", och med ett slag var J.
A. Palmen ett respekterat och välkänt namn i vetenskapliga kretsar världen över. Denna debatt är en av
de stora inom omitologin, kanske rent av den största.
Ideema tili sin avhandling om "Foglames flyttningsvägar" torde Palmen ha fått när han i början av
1870-talet samlade allt som fanns dokumenterat och
publicerat om Finlands fågelfauna. Via en omfattande korrespondens och olika upprop tili sina
landsmän kompletterade han uppgiftema om olika
fågelarters utbredning och häckning. Delta
banbrytande arbete gjorde han för att kunna bearbeta
och komplettera manuskriptet tili andra delen av
Magnus von Wrights Finlands Foglar, som blivit
ofullbordat i och med författarens frånfälle 1868.
Finlands Foglar, volym II, utkom 1873, och utgör en
ovärderlig referens över fåglamas förekomst i Finland under 1800-talet, likaså en kritisk översikt av
vad som gjorts tidigare.
Hänned kan fråga ett och två anses i viss mån ha
blivit besvarade - Palmen var en erkänt kunnig
omitolog och väl insatt i de norröna regionemas
fågelfauna. Den tredje frågan är måhända aningen
mera svårbesvarad. År 1885, i aningen utvidgad förm
1908 och då även i både svensk och finsk språkdräkt,
publicerade Palmen en artikel, den senare nästan en
handledning benämnd "Plan för undersökning af
fögelfaunan ur topografisk synpunkt". Palmens båda
uppsatser utmynnade i ett inspirerande upprop tili
sina landsmän och ledde tili att det under ett par, tre
decennier kring sekelskiftet 1800/1900 utkom ett
stort antal omitologiska lokalfaunor. Ännu ett sekel
senare utgör dessa lokalfaunor från denna "lokalfaunomas heroiska tid" en ovärderlig tidsbild att
hämta kunskap ur.
Palmens inflytande på naturvetenskapema och
deras utveckling i Finland är betydligt mera omfattande än hans publikationsverksamhet kunde ge
anledning att tro. År 1887 organiserade han och ledde
den s.k. Stora expeditionen tili Kolahalvön, som var
en av de sista vita fläckama på Europas karta. Cirka
tre decennier var han ordförande för Finlands äldsta
vetenskapliga samfund, Societas pro Fauna et Flora
Fennica. På 1880-talet grundade han Sällskapet för
Finlands Geografi, och var dess sekreterare inemot
30 år och redaktör för dess serie Fennia. Han var
också en av de ledande krafterna bakom världens
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första nationella atlas, Atlas öfver Finland, som sällskapet utgav 1899, i omarbetad upplaga 1910. Han
var en varm förespråkare för naturskydd och med om
att grunda Finlands första fågelskyddsområde
( 1913). Han bidrog också aktivt tili att Darwins teori
om evolution genom naturligt urval vann burskap i
Finland. I egenskap av professori zoologi 1884-1908
vid Helsingfors universitet kmn han radikalt att förnya undervisningen i zoologi. I slutet av 1880-talet
grundade han den första biologiska fältstationen i
vårt land och 1902, på egen bekostnad, Tvärminne
zoologiska station, vilken genom testamente år 1919
tillföll Helsingfors universitet.
Frågor kring fåglars flyttning, deras utbredning i
tid och rum, alltså biogeografiska spörsmål, var ständigt föremål för Palmens vetenskapliga tänkande och
intresse. När H. C. Mortensen 1899 tog i bruk de lätta
aluminiumringarna att användas tili att märka fåglar,
insåg Palmen omedelbart deras stora potential att lösa
viktiga frågor. Han var emellertid på grund av andra
uppdrag förhindrad att omedelbart gripa sig verket
an, han blev pensionerad från sin professur 1908,
men innehade fortsättningsvis framskjutna och arbetsdryga poster i olika vetenskapliga sällskap. Men
hösten l 912 kunde han, på egen bekostnad, beställa
2000 (ev. 2300 st.) aluminiumringar från Tyskland.
Dessa ringar distribuerade han till landsmän runt om i
landet, vilka tog dem i bruk 1913. Ringmärkningen
anses sålunda ha börjat i Finland 1913, men det bör
noteras att vissa experiment hade förekommit redan
tidigare på Tvänninne, och 1912 hade tysken
Hermann Grote ringmärkt 80 fåglar vid Kellomäki
på Karelska näset, då en del av Finland.
J. A. Palmen gav i flera skrifter utryck för sin
klara uppfattning att biogeografiska frågor tillförlitligt endast kan lösas på basis av ett omfattande,
grundligt insamlat basmaterial. Han såg mycket
tydligt behovet av och styrkan i ett omfattande
samarbete, både nationellt och internationellt. Under
många decennier ägnade han sig åt att upplysa sina
landsmän i dylika frågor men också åt att inspirera
dem tili att göra iakttagelser och att rapportera dem
vidare. Som forskare var han ytterst framstående, en
inspirerande person och utomordentlig akademisk
lärare, alltid beredd att stöda och uppmuntra personer
som med ärligt uppsåt strävade mot samma mål.
Bilden av en stor personlighet växer fram.
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