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Vuonna 1811 julkaistiin Turun kuninkaallisessa akate-
miassa Lars Johan Prytzin (1789−1823) ohjaama kat-
tava ja perusteellinen tutkimus naurulokin biologiasta 
kolmena eri väitöskirjana. Ensimmäistä väitöskirjaa 
puolusti Lars Johanin veli Lars Adolf Prytz (Prytz & 
Prytz 1811), toista Fredrik Adolf Holm (Prytz & Holm 
1811) ja kolmatta David Immanuel Kriander (Prytz 
& Kriander 1811). Sen lisäksi, että Lars Johan Prytz 
toimi kaikkien kolmen opinnäytteen preeseksenä, 
hänen on myös otaksuttu ajan tavan mukaan kirjoit-
taneen nämä väitöskirjat, jotka yhdessä muodostavat 
saumattoman kokonaisuuden. Ensimmäisestä väi-
töskirjasta ilmenee, että maastotyöt tehtiin Paraisten 
Lemlahdessa, ja että molemmat veljekset osallistuivat 
tutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen (Prytz & 
Prytz 1811, Lehikoinen ym. 2009, Lemmetyinen ym. 
2009). Sikäli kuin veljekset tiesivät, kukaan lintutietei-
lijä ei ollut aiemmin tavannut lajia Suomessa. Naurulo-
kin pohjoisimmat tunnetut yhdyskunnat tuohon aikaan 
olivat Skoonessa. (Prytz & Prytz 1811).

Vielä vuonna 1873 piti J. A. Palmén näitä väitöskir-
joja luotettavina tietolähteinä kommentoidessaan Fin-
lands foglarin jälkimmäisessä osassa muutoin varsin kriittisesti aikaisemmin 
julkaistuja tietoja Suomen linnustosta (von Wright & Palmén 1873). 1900-
luvulla alkoi epäilyksen siemen tuntemattomasta syystä kuitenkin itää Pryt-
zin töiden luotettavuutta kohtaan, ja väheksyvä suhtautuminen on jatkunut 
2000-luvulle (Lehikoinen ym. 2009). Kun alun perin latinaksi kirjoitetut 
väitöskirjat on nyttemmin julkaistu suomeksi (Lehikoinen ym. 2009), voi-
daan otaksua vielä tuoreissakin käsikirjoissa ilmenneen epäilyksen näiden 
töiden autenttisuutta kohtaan kuitenkin vähitellen hälvenevän.

Naurulokkitutkimukseen kohdistuvia epäilyjä saattaa olla omiaan edel-
leen vähentämään Kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelmasta hiljattain 
löytynyt lintutieteellinen muistikirja vuosilta 1808–1812. Tähän mennessä 
kokonaan huomiotta jäänyt muistikirja sijaitsee von Wright -veljesten arkis-
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tossa (coll. 384.11.5), ja siitä puuttuvat kannet ja suoranaiset henkilötiedot. 
Muistikirjan sisältö liittää sen kuitenkin mielestäni ilman epäilyksiä Prytzin 
veljeksiin sekä heidän erittäin perinpohjaisiin ja monipuolisiin tutkimuk-
siinsa Kuitian tilalla Paraisten Lemlahdessa pesineestä naurulokkiyhdys-
kunnasta. Yhdyskunnan pesimäpaikkana oli Träsket-niminen matala järvi. 
Muistikirjan naurulokkimerkinnät alkavat 17. kesäkuuta 1808 ja päättyvät 
24. toukokuuta 1811. Kyseisenä ajanjaksona veljekset tutkivat huolellisesti 
naurulokin pesimäbiologiaa ja käyttäytymistä, tekivät monenlaisia maasto-
kokeita, tutkivat tarkoin naurulokin höyhenpukua ja ulkonäköä ja vieläpä 
suorittivat Kuitian tilalla tarhatuilla naurulokeilla kokeita ravinnonvalinnas-
ta ja käyttäytymistavoista.

Kanneton muistikirja on kooltaan 20,0 x 12,3 cm. Pääosin ruotsiksi 
kirjoitetut muistiinpanot on tehty vihreälle lumppupaperille. Muistikirja 
sisältää sivunumerot 3–161, joista varsinaista tekstiä on 112 sivua. Lajit 
esitellään yksitellen omilla sivuillaan. Kaikkiaan muistikirjassa on tietoja 48 
nimetystä lintulajista ja lisäksi neljästä tunnistamattomasta, mutta yksityis-
kohtaisesti kuvatusta pikkulinnusta. Kahtakymmentä lajia koskevat, am-
muttuihin lintuihin perustuvat muistiinpanot ovat hyvin seikkaperäisiä ja 
yksityiskohtaisia höyhenpuvun ja paljaiden ruumiinosien osalta, kolmesta 
lajista ilmoitetaan vain paino ja mitat ja yhdestä lajista pelkkä ruumiinpai-
no. Muistikirjasta löytyy myös muistiinpanoja avattujen lintujen anatomi-
asta sekä niiden ruokatorven, kuvun ja mahalaukun sisällöistä. Tarkkoja 
muistiinpanoja sekä vapaana eläneiden että tarhattujen lintuyksilöiden 
käyttäytymisestä ja ravinnonvalinnasta on runsaasti. Ne harvat tiedot, jotka 
eivät ole perustuneet omiin havaintoihin, on johdonmukaisesti merkitty 
erikseen.

Suurinta osaa lajeista, kaikkiaan 43 lajia, käsitellään muistikirjassa vain 
yhdellä tai kahdella sivulla. Kuudesta lajista on tekstiä 3−4 sivua. Neljästä 
lajista, joiden käyttäytymistä ja ravinnonvalintaa tutkittiin seikkaperäisesti 
myös vankeudessa, tekstiä on kuitenkin lajista riippuen 5−20 sivua: nau-
rulokista täydet 20, punatulkusta 7, tilhestä 6 ja korpista 5 sivua.

Muistikirjan ensimmäinen havainto koskee västäräkkiä ja on kirjattu 26. 
huhtikuuta 1808; viimeinen muistiinpano koskee kirjoittajan 12. kesäkuuta 
1812 tutkimaa törmäpääsky-yhdyskuntaa Ruotsin Mälaren-järven saaressa. 
Vuosien 1808−1811 havainnot on tehty Suomessa, pääosin Kuitian tilan 
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ympäristössä Paraisilla, mutta havaintoja on jonkin verran myös Turusta ja 
kaupunkia ympäröiviltä alueilta. Sen sijaan vuoden 1812 muistiinpanot 
(6.4–12.6) lienevät kaikki Ruotsista, pääasiassa Uppsalasta ja lähialueilta. 
Vuodelta 1812 peräisin olevat havainnot, joiden tarkka havaintopaikka 
Ruotsissa tunnetaan, koskevat lehtopöllöä (6.4.), sininärheä (8.6.) ja tör-
mäpääskyä (12.6.).

Muistikirjaan sisältyvät seuraavat lajit (nykyisillä tieteellisillä nimillään 
[BirdLife Suomi 2020]; tähdellä* merkityt lajit mainitaan vain vuonna 1812, 
ja ne ovat mitä todennäköisimmin peräisin Ruotsista): Podiceps cristatus, 
Anser anser (dom.), Anser fabalis, Anas platyrhynchos, Milvus milvus*, Falco 
tinnunculus*, Tetrao urogallus, Lyrurus tetrix, Tetrastes bonasia, Grus grus, 
Tringa erythropus, Numenius arquata, Larus ridibundus, Larus canus, Sterna 
hirundo, Columba oenas [= palumbus*], Cuculus canorus, Strix aluco*, 
Apus apus, Coracias garrulus*, Dryocopus martius, Picus viridis [= canus?], 
Dendrocopos major, Picoides tridactylus, Riparia riparia*, Hirundo rustica, 
Delichon urbicum, Motacilla alba, Bombycilla garrulus, Prunella modula-
ris*, Phoenicurus phoenicurus, Oenanthe oenanthe, Saxicola rubetra, Tur-
dus pilaris, Ficedula hypoleuca*, Parus major, Cyanistes caeruleus(*), Pica 
pica, Corvus monedula, Corvus cornix, Corvus corax, Garrulus glandarius, 
Sturnus vulgaris, Passer domesticus, Fringilla coelebs, Carduelis flammea, 
Carduelis spinus, Pyrrhula pyrrhula, Passeriformes sp. 4 ex. Merkintä siniti-
aisesta on ilman vuosilukua, mutta laji on mukana niiden lajien joukossa, 
joista on muistiinpanoja vuodelta 1812, eli Ruotsista.

On hyvin kiintoisaa pohtia, kumpi Prytz-veljeksistä on muistiinpanot 
tehnyt. Asia ei helposti selviä tekstistä, jossa on pääosin käytetty joko 
”minä”-muotoa tai passiivia, mutta ei lainkaan ”me”-muotoa. Jo lähtökoh-
taisesti on selvää, että muistikirjan merkinnät on kirjoittanut jompi kumpi 
Prytz-veljeksistä, lähinnä Lars Johan Prytz.

Sinisorsaa käsittelevän tekstin lopussa on mielenkiintoinen myöhäinen 
lisäys vuodelta 1837. Muistikirjassa olevaan ja 28.7.1810 päivättyyn hy-
vin yksityiskohtaiseen kuvaukseen ammutusta sinisorsasta on kirjoitettu 
seuraava lisähuomautus: ”1837. Syysk. 7. 8. Ammuin naaraslinnun joka 
lähes täydellisesti vastaa tätä kuvausta.” Kyseinen lisäys on kirjoitettu jon-
kin verran väljemmällä käsialalla kuin vuosien 1808−1811 muistiinpanot. 
Vuoden 1837 lisähuomautuksen tekstiin sisältyvät kolme k-kirjainta ovat 
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muodoltaan selvästi erilaisia kuin k-kirjaimet aikaisemmissa 
muistiinpanoissa. On tietenkin selvää, ettei vuoden 1837 li-
säystä ole voinut kirjoittaa jo vuonna 1823 menehtynyt Lars 
Johan Prytz.

Jos lähdetään siitä, että Lars Johan Prytz oleskeli Uppsalassa 
vuonna 1812, ja oletetaan lisäksi, että muistikirjan merkinnät 
vuosilta 1808–1812 on kaikki tehty samalla käsialalla, voidaan 
muistiinpanojen kirjoittajaksi suurella todennäköisyydellä tul-
kita Lars Johan Prytz. Tämä päättely saa suoran vahvistuksen 
tilheä koskevasta muistiinpanosta marraskuulta 1810, jossa 
merkinnän kirjoittaja kertoo kuunnelleensa tilhen laulua ”sa-
malla kun Adolf soitti viulua”. Näin on tietenkin voinut kirjoit-
taa vain Lars Adolfin veli Lars Johan Prytz.

Pieni epävarmuus tähän tulkintaan kuitenkin sisältyy, ja se 
liittyy nimenomaan sivuilla 3–18 ja 141–142 oleviin naurulok-
kia koskeviin muistiinpanoihin. Naurulokkia koskevissa mer-

kinnöissä käytetty käsiala muuttuu nimittäin ajan myötä jonkin 
verran harottavasta ja pienikokoisesta hieman väljemmäksi ja 
isokokoisemmaksi. Koska tiedämme molempien veljesten osal-

listuneen naurulokkia koskeviin maastotöihin, on tietenkin mah-
dollista, että kumpikin osallistui ainakin jossain määrin myös muistiinpano-
jen tekemiseen.

Tiedossa ei ole, millä tavoin muistikirja on von Wright -arkistoon aikoi-
naan päätynyt. Magnus von Wright antoi päiväkirjansa perusteella talvella 
ja keväällä 1847 yksityisopetusta piirustuksessa muun muassa Lars Johan 
Prytzin tyttärelle Anna Maria Prytzille (1816–1849). Kyseinen nuori nainen 
oli yhdessä mm. Runebergin ja ”Tengströmin perheen” kanssa vieraillut 
11. tammikuuta 1847 Magnus von Wrightin kotona Helsingissä voidak-
seen katsella ”Ferdinandin ja minun [Magnuksen] lintujani sekä muita maa-
lauksia” (Dagböcker 3:323). Lars Johan Prytz oli ollut naimisissa arkkipiispa 
Tengströmin tyttären Anna Carolinan kanssa (Lehikoinen ym. 2009). On 
siis mahdollista, että muistikirjan välitti Magnus von Wrightille juuri Anna 
Maria Prytz.

Esa
Korostus
kuuluuko tämä olla "lintuja" kun on kaksi omistajaa?


