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teen hän on syvällisesti perehtynyt. Harrastuksen merkittävin tulos on kirja
"Elämää vaistojen varassa" (1963, 440 s.), joka kuuluu lintukirjallisuutemme perusteoksiin. Se sisältää, osin tekijän omien havaintosarjojen pohjalta, läpileikkauksen etologisesta tutkimuksesta . Lähdeluettelo ja tekijän oma kuvamateriaali ovat todella mittavia. Samasta näkökulmasta Raitasuo on tarkastellut asioita lukuisissa riistabiologisissa artikkeleissaan, joskin ekologiset ongelmat ovat niissä enemmän nousseet etualalle. Niinpä hän uusimmassa teoksessaan "Kultakukon vuosi" (1977) havaintoaineistonsa pohjalta käsittelee fasaanin ekologisia käyttäytymissopeutumia lumitalviimme ja metsäiseen elinympäristöön.
Raitasuo on julkaissut toistakymmentä tieteellistä tutkielmaa, joista kansainvälisesti tunnetuin on laajaan havaintoaineistoon perustuva selvitys sinisorsan
käyttäytymisestä (1964, Pap. Game Res. 24) . Muita tutkimusaiheita ovat olleet
luhtakanan pesimisbiologia (1951) sekä ryti- ja ruokokerttusen pesinnän ja
käyttäytymisen vertailu (1958) . Laaja aineisto sorsalintujen pesimisbiologiasta
ja lisääntymistuloksesta odottaa kuitenkin vielä käsittelyä.
Vv . 1956-70 Raitasuo on toiminut SLY:n hallituksen jäsenenä, tästä ajan
1963-70 yhdistyksen varapuheenjohtajana.
Varsinaisten ammattitutkijoiden rinnalla Leo Lehtonen ja Kalevi Raitasuo
ovat pitkään olleet ornitologiemme ydinjoukkoa, ja lintutieteen popularisoijina he ovat voimakkaasti vaikuttaneet lintuharrastuksen kasvuun maassamme.
Mukaan liittyy Juhani Paatela erityisesti luonnon äänien mestarillisena tallentajana j a luonnonharrastuksen herättäjänä .

Leo Kaila

Miklos Udvardy 60 år
Professor Miklos Udvardy, State University,
Sacramento, California, fyllde den 23 mars
60 år . Han är sedan länge korresponderande
medlem i OFF. På 1940- och 1950-talet bodde han under några år som forskare i vårt
land och skrev bl .a . en värdefull artikel om
fågelbeståndet kring Tvärminne zoologiska station (Acta Soc. Fauna Flora Fennica 69,
1953) . Hans hos oss mest kända arbete är
hiroboken Dynamic Zoogeography, som också
hos oss används som ldrobok på universitetsnivå . Om Californiens fåglar har han publice-

rat en fälthand'bok, där fotografier av fåglarna
används i stället f6r målade bilder såsom hos
Peterson och dennes otaliga efterf6ljare . F6rs6ket visade sig lyckat och boken har blivit
en bestseller .
Vår forskning har speciella skdl att ägna en
tacksamhetens tanke åt jubilaren. Han har
nämligen gjort en betydande insats som referent av finldndsk fågellitteratur i The Auk .
Han är gift med en finhindska, och familjen
brukar inte så siillan bes6ka vårt land .
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