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Esipuhe 

Eräs Howard Gardner-niminen aivotutkija esitti 80-luvun alussa teorian, jonka mukaan 
olemme kaikki syntyneet erityyppisillä älykkyyksillä varustettuina, mutta että 
kehitämme ja käytämme niitä eri määrin elämämme kuluessa. Gardnerin mukaan 
oppiminen on sitä tehokkaampaa, mitä useampia älykkyyksiä käytämme.  
 
Retki läheiselle purolle tarjoaa hienoja oppimismahdollisuuksia. Siellä oppilaita 
haastetaan ottamaan käyttöön monia kykyjä: kommunikointia, loogista ja matemaattista 
ajattelua, pohdintaa, kehon, käsien ja aistien käyttöä. Jotta tällaisesta kenttätyöpäivästä 
tulisi onnistunut, siihen pitää valmistautua. Olemme laatineet oppilaan vihkon, jota 
voidaan käyttää sekä ennen retkeä läheiselle joelle että sen jälkeen. Vihko sisältää tietoa 
luonnonlohesta ja elämästä joessa, tehtäviä ja ehdotuksia toiminnasta, joka voisi sopia 
kenttätyöpäivän ohjelmaan.  
 
Kalojen tarkkailu läheltä on aina kiehtovaa. Sähkökalastuslaitteen avulla on helppo 
saada eläviä kaloja. Sellaisen laitteen käyttö vaatii kuitenkin opettelua, ja sitä saa käyttää 
vain henkilö, joka on suorittanut laitteen käyttöä koskevan kurssin.  
 
 
Onnistunutta luontoretkeä! 
 

 
 
 
Hankkeen on rahoittanut Pohjois-Trøndelagin lääninhallitus, «Luontoselkäreppu» 
(www.natursekken.no) ja Valtion luonnonvalvontavirasto (Statens naturoppsyn). 

Vihkon ovat laatineet Kjersti Hanssen Valtion luonnonvalvontavirastosta ja Tone Løvold 
Lohi- ja vesiympäristön tietokeskuksesta (Kunnskapssenter for laks og vannmiljø), Per 
Johan Blikeng ja Stian Hjertvik Sørengetin kasvukeskuksesta ovat toimineet 
yhteistyökumppaneina. 

Kuvitus on Åse Nordangerin, missä muuta ei ole mainittu. 

 

Käännös suomeksi: Tellervo Laine 

Käännöksen on rahoittanut: Finnmarkin lääninhallitus (Fylkesmannen i Finnmark) 
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Tervehdys! 

Norjassa on useita satoja pieniä ja suuria jokia. On siksi erittäin todennäköistä, että asut 
jonkin joen lähellä. Tiedät ehkä myös joen nimen? 

Monissa näistä joissa elää lohia tai on ehkä elänyt ennen. Tämä vihko tutustuttaa sinua 
loheen ja muihin joen eliöihin. Lohi on melko nirso ja vaatii puhdasta vettä. Niin ollen, 
jos joessa elää lohia, siellä on paljon muutakin elämää. Tutkimme, missä lohi elää, miten 
se voi ja mitä muita lajeja elää sen kanssa.   

On aika uskomatonta, että vedessä tapahtuu niin paljon jännittävää aivan naapurissasi. 
Retki joelle on sekä hauska että opettavainen, riippumatta siitä, elääkö joessa lohia vai 
ei.  

Hyvää luontoretkeä!  

Tehtävä 1 
a) Minkä niminen on lähin tuntemasi lohijoki? __________________________________________ 
b) Minkä nimistä jokea tai puroa käytte katsomassa? ___________________________________ 
c) Liimaa tai piirrä kartta alla olevaan ruutuun alueesta, jossa käytte:   
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Mäti on naaraslohen munasolurykelmä. 
Maiti on uroslohen siittiöneste. 

Lohen elämä 

Tule käymään joella ja tutustumaan lohen elämään eri vuodenaikoina! 

 

Syksy:  

Joen vesi on nyt kylmää, mutta lohien elämässä on vilskettä. Ne ovat löytäneet paikkansa 
joessa, läheltä niitä syvänteitä, joissa itse varttuivat. Naaraslohi tuntee aikansa tulleen ja 
kaivaa tarmokkaasti kuoppaa joen pohjaan pyrstöevällään. Se laskee varovaisesti 
mätinsä kuoppaan samalla kuin uroslohi ruiskuttaa maitia mädin päälle hedelmöittäen 
sen. Jälkeenpäin naaras peittää mädin pikkukivillä ja soralla, niin että se on turvassa 
muilta kaloilta ja linnuilta. Kutu ottaa voimille, ja jotkut osanottajista uupuvat ja 
vahingoittuvat niin, että ne kuolevat, mutta monet jäävät henkiin.   
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Talvikko on aikuinen lohi, joka on selviytynyt hengissä kudusta. Se palaa mereen ja 
voi tulla kutemaan uudestaan. Silloin se on isokokoinen niin sanottu uudelleenkutija. 

Talvi:  

Kun talven tuulet ulvovat joen jään yllä, ei joessa näyttäisi olevan elämää, mutta 
valkoisen peiton alla on lohia. Pienet lohenpoikaset oleskelevat pohjan lähellä uiden 
aivan mädin piilopaikan yläpuolella.  

Mutta ei siellä pelkästään lohenpoikasia ole! Pienet ja suuret aikuiset lohet liukuvat 
hiljalleen vedessä etsien rauhallisia syvänteitä. Ne ovat talvikkoja, lohia, jotka ovat 
jääneet eloon kudun jälkeen ja jääneet jokeen talveksi. Nyt ne ovat tikunlaihoja, niistä 
näkyy, etteivät ne ole syöneet sen koommin, kun nousivat jokeen jonakin lämpimänä 
kesäpäivänä. Tosi hyvä, että useimmat olivat saaneet syödä kunnolla meressä eläessään, 
niin että ne nyt kestävät hengissä kevääseen saakka ilman ruokaa! 
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Ruskuaispussipoikaset ovat vastakuoriutuneita, ja niillä on eväspussi mukanaan. 
Smoltti on lohi, joka on ensi kertaa valmis sietämään siirtymisen makeasta vedestä 
meriveteen. 

Kevät:  

Puolittain jokisoraan kaivautunut pikku ruskuaispussipoikanen ei ole suuri. 
Kaksisenttisenä se on joen pienin lohi. Vastakuoriutuneena se kurkistelee sorajyvien 
välistä vähän isompia kaloja. Vatsassa oleva iso pussi, ruskuaispussi, ravitsee sitä vielä 
joitakin viikkoja. Pussi sillä oli mukana kuoriutuessaan kaikkien sisarustensa kanssa, ja 
se sisältää juuri kaikki ne ravintoaineet, joita lohenpoikanen tarvitsee alkuun.  

Smoltti on tullut 4-vuotiaaksi. Loheksi se on vielä nuorukainen.  Se on tyytyväinen 
hienoon kirkkaan hopeiseen väriin, jonka se on saanut pintaansa. Niin kuin useimmat 
nuoret, sekin on saanut halun lähteä maailmalle ja on nyt valmis jättämään kotijokensa 
ja siirtymään avaraan mereen. Se lähtee, kun veden lämpötila tuntuu sopivalta, usein 
joen tulviessa. Onneksi monet lähtevät yhdessä.   
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Polaaririntama on rajavyöhyke, missä Atlantin lämmin vesi kohtaa Pohjoisen 
jäämeren kylmän ja vähäsuolaisemman veden. 
Postsmoltti on smoltti, joka on siirtynyt joesta mereen. 
 

Kesä:  

Uidessaan ulos joesta smoltti kohtaa aikuisia lohia, jotka ovat matkalla kotiin 
ravintovaellukseltaan merestä. Ne ovat käyneet kaukana. Osa on kulkenut polaari-
rintamalle jäämeren kynnykselle ja ehkä käyneet Islannin, Huippuvuorten ja 
Färsaarten rannikoilla. Jotkut niistä ovat sukeltaneet suuriin syvyyksiin ravinnonhaussa. 
Tiedämme lohen uineen jopa 550 metrin syvyyteen! 

Vuonoon vaeltava postsmoltti kokee meressä aivan uudenlaisen maailman.  Ravinto on 
toisenlaista, ja uudet vaarat vaanivat. Joessa lohenpoikasia söivät saukot ja sorsalinnut, 
meressä niiden on varottava monia muitakin vihollisia. Mutta ruokaakin siellä on 
nälkäisille lohille enemmän: kalojen toukkia, pikkukaloja, krillejä ja mustekaloja. Smoltit 
syövät ahneesti ja kasvavat nopeasti komeiksi aikuisiksi lohiksi, jotka yhden, parin tai 
useamman vuoden jälkeen suuntaavat taas matkansa kohti kotiaan. 

Myös aikuiset lohet palaavat merestä tähän aikaan. Heti kun ne saavat kiduksiinsa 
makeaa vettä, ne lakkaavat melkein täysin syömästä. Nyt ne käyttävät vain meressä 
hankkimaansa energiaa. Ne ovat vielä hopeanhohtoisia, mutta jonkun kuukauden 
kuluttua ne ovat täydessä kutuasussa. Mutta sitä ennen niillä on edessään kova työ! 
Ennen kuin ne ovat kutualueellaan, niiden on noustava nivojen, koskien ja ehkä 
kalaportaiden ohi. Ne ovat myös vähän ärtyneitä, joku saattaa tulla puraisseeksi 
urheilukalastajan koukkuakin matkallaan ylävirtaan. Kutualueelle päästyään ne 
taistelevat parhaista kutupaikoista. Sitten ne seisovat odottamassa mäteineen ja 
maiteineen, valmiina antamaan panoksensa seuraavalle lohisukupolvelle syksyn tullen. 

Tällainen on lohen fantastinen vuosi. Lohen elinkierto.  
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Syventymistehtävä: 
Lohen elinkierto 

Olet nyt oppinut, että lohi kutee joessa ja lähtee ravintovaellukselle mereen. Näin toimivia 
kaloja kutsutaan anadromisiksi. Haluaisitko piirtää pienen sarjakuvan lohesta mädistä 
aikuiseksi?  

 
Ehdotus piirroksiksi: mäti – silmäpistemäti – ruskuaispussipoikanen – tummalaikkuinen 
jokipoikanen (parri) – hopeakylkinen vaelluspoikanen (smoltti) – meressä elävä lohi ja 
kutulohi.  

 
Jos sinulla on aikaa, voit piirtää useampia yksityiskohtia, kuten laihoja talvella joessa olevia 
aikuisia eli talvikkoja ja sukukypsiä kääpiökoiraita, ”mälliparreja”, jotka eivät ole vielä olleet 
meressä, mutta jotka vaivihkaa tulevat kutupaikoille toivossa osallistua seuraavan 
sukupolven tuottamiseen.  
 

Salomonin vaellusreitti 

Kartasta näkyy tyypillinen vaellusreitti. 
Tämän lohen matka kesti kolme vuotta. 
Se oli seurannut Golfvirtaa pohjoiseen, 
käynyt polaaririntamalla saakka (pilkku-
viiva), uinut Jan Mayenin ohi, käväissyt 
Färsaarilla ja ollut syönnöksellä eri 
puolilla Norjanmerta. Tullessaan koti-
jokeensa se oli 10-kiloinen vonkale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartan olemme ottaneet kirjasta nimeltään «Villaksen Salomon og den store reisen».  
Andrè Vaaler on kirjoittanut tämän kiehtovan tarinan, jossa on myös lohitutkija Audun 
Rikardsenin sovittamaa asiatietoa. Voitaisiinko sitä ehkä lukea ääneen luokassa? 
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Kuinka moni säilyy hengissä? 

Näyttääksemme, että vain parhaiten joessa ja meressä elämiseen 
sopeutuneet jäävät eloon, olemme laatineet laskutehtävän.  
 
Tehtävä 2 
Naaraslohi kutee 5000 mätimunaa. Puolet niistä ei pääse kunnolla kutukuoppaan, vaan 
jää virran vietäväksi. Ne kuolevat ja joutuvat muiden jokielävien ruoaksi. Talven 
kuluessa 700 hedelmöitettyä mätimunaa kuolee suuren tulvan vuoksi. Lisäksi koskikara 
ja sorsalinnut nauttivat ravinteikkaasta mädistä, ja 450 mätimunaa häviää lintujen 
vatsaan. Kuoriutumisen alkaessa 250 ruskuaispussipoikasta käyttää liikaa voimia 
kuoresta irtoamiseen ja menehtyy uupumukseen. Kuoriutuneista joutuu 400 lintujen ja 
kalojen ruoaksi. Kun ruskuaispussi on käytetty 
tyhjäksi, täytyy poikasen löytää ruokansa itse. 
Joessa kasvamisen aikana poikasilla on ankara 
kilpailu sekä ruoasta, tilasta että piilopaikoista, ja 
ennen kuin poikaset ovat tulleet smolteiksi, niistä 
on vielä kuollut 600.   
 
a) Kuinka moni poikanen 5000 mätimunasta lähtee joesta smolttina? 
  
 
________________________________  lähtee joesta smolttina. 
 
 
Ota yllä saamasi vastaus lähtökohdaksi. Nyt katsomme, onko meri vaarallinen paikka 
lohelle. Smolteista 35 joutuu nopeasti reitillä vaanivien hylkeiden, lintujen ja isompien 
kalojen syömiksi parven uidessa vuonoon. Ennen kuin smoltit ehtivät hyville syönnös-
alueille, niistä vielä 15 on hävinnyt. Aika kuluu ja lohi kasvaa. Elämä meressä vaatii 
omansa, ja vielä 35 katoaa, ennen 
kuin on aika palata kotiin, useim-
mat muiden kalojen tai eläinten 
suihin. Vielä 10 katoaa, ennen kuin 
ne ehtivät omaan jokeensa.  
 
b) Montako aikuista lohta jäi 
lopulta jäljelle 5000 mätimunasta?  
 
 
________________________________  aikuista lohta oli lopulta jäljellä 5000 mätimunasta. 
 
 
Tämä laskutehtävä näyttää, että mädistä kutuloheksi varttuvia on vähän. Se on luonnollista ja myös syy sille, 
että lohi tuottaa niin suuren määrän mätiä. Noin 4 kg painava naaraslohi kutee suunnilleen 5 000 
mätimunaa. Tavallisesti 100 munasta kasvaa 2 smolttia. Meressä luonnollinen kuolleisuus on suuri, ja 95 % 
kaikista mereen vaeltaneista smolteista kuolee. Sadasta smoltista jää niin ollen vain 5 aikuista lohta, jotka 
palaavat jokeen kutemaan 

Kuva: Tone Løvold 

Kuva: Eva B. Thorstad 

Kuva: AquaGen 
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Salmo salar 
on meidän 
lohemme 
latinalainen 
nimi. Salar 
tarkoittaa 
juoksijaa.  
 
Viime jää-
kausi vallitsi 
110 000 –
10 000 vuotta 
sitten. Suuri 
osa Eurooppaa 
oli silloin jään 
peitossa. 

Atlantin lohi – laji joka koostuu monista kannoista  

Kaikki Norjan lohet ovat Atlantin lohia (Salmo salar). Vaikka 
kyseessä on vain yksi laji, on eri jokien lohissa kuitenkin eroja. Voi 
sanoa, että jokaisessa joessa on vähintään yksi kanta. Mistä johtuu, 
että lajilla voi olla niin monta eri kantaa?  
 
Lohi oli ensimmäisiä kalalajeja, joka vaelsi jäätikön muodostamiin 
vesistöihin viime jääkauden jään sulaessa. Lohi tuli jääkauden ajan 
jääpeitteettömien alueiden joista.  
 
Jokemme ovat hyvin erilaisia. Jotkut ovat suuria, toiset pieniä, jotkut 
voimakkaasti, toiset hiljaa virtaavia, jotkut kylmävetisiä, toiset 
lämpimämpiä. Lohella on ollut yli 10 000 vuotta aikaa sopeutua 
oman jokensa olosuhteisiin. Parhaiten sopeutuneet ovat siirtäneet 
geeninsä seuraavalle sukupolvelle. Näin on saatu vähintään yhtä 
monta kantaa kuin on jokia. Suuressa joessa, jossa on kova virta, 
kannattaa esimerkiksi olla pitkä ja solakka, kun taas matalassa 
pienessä joessa ei kannata olla liian suuri.  
 
 
Voimme sanoa, että syy niin suuriin eroihin eri jokien lohien välillä on se, että lohi 
aina palaa kotijokeensa ja että sillä on siksi ollut monta tuhatta vuotta aikaa 
sopeutua juuri omaan jokeensa ja omaan vaellukseensa.  
 
 

 
Kaikki valokuvat: Eva B. Thorstad. Atlantin lohi on laji, joka koostuu monista eri kannoista, joilla jokaisella on 
omat erityispiirteensä. Niiden käytös voi olla hieman erilainen ja ne voivat näyttää erilaisilta. Tässä on kolmen 
eri joen aikuisia lohia.   
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Syventymistehtävä: 
Reliktilohikannat 

Kun jääkauden raskas jääpeite suli ja maa alkoi kohota, muodostui moniin jokiin suuria 
koskia. Jotkut koskista olivat liian korkeita lohelle. Merestä nouseva lohi ei enää päässyt 
kosken yläpuolisille kutualueille. Koska alueilla ei enää tapahtunut kutua, ne tyhjenivät 
vähitellen lohista.  
 
Mutta neljän suuren kosken yläpuolella Norjassa tapahtui jotakin merkillistä. Vaikka 
kutulohia ei enää tullutkaan takaisin merestä, eivät lohet hävinneet. Juuri näillä alueilla oli 
sellaiset olosuhteet, että naaraslohetkin pystyivät tulemaan sukukypsiksi käymättä 
meressä. Ne elivät siellä pelkästään siitä ravinnosta, mitä joessa oli, eivätkä siksi kasvaneet 
kovin suuriksi. Tällaiset lohikannat ovat hyvin harvinaisia. Koska ne ovat jääneet lohen 
«entisille alueille», niitä kutsutaan reliktilohikannoiksi, sanan relikti mukaan, joka 
tarkoittaa jäljelle jäänyttä. 
 
Hae netistä, mitä reliktilohikantoja on edelleen olemassa nykyään. Kerro mikä uhkaa niitä, 
ja ehdota, miten voisimme turvata niiden tulevaisuuden.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kalastuksenhoitaja Anton Rikstad huolehtii Namsenin vesistön reliktilohesta (kuva vas. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag). 
Tällä reliktilohella on tyypilliset jokipoikasen laikut läpi koko elämän (kuva oik.: Per Harald Olsen, NTNU). 
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Rasvaevä 
on oikeastaan 
rasvamainen 
ihopoimu, jol-
lainen on vain 
lohikaloilla.   

Lohi – uskomattoman hyvä uimari! 

Osaatko uida? Me ihmiset osaamme uida aika nopeasti käsien ja jalkojen avulla. 
Maailman nopeimmat uivat 100 metriä vähän yli 49 sekunnissa. Lohi pystyy uimaan 4 
kertaa niin pitkän matkan samassa ajassa.  

Miksi luulet lohen pystyvän uimaan niin nopeasti? 

Lohi on virtaviivainen (kuin torpedo), minkä vuoksi se liukuu helpommin vedessä kuin 
me, joilla on kulmikkaampi ruumis. 

Selkäevä ja peräevä auttavat kalaa säilyttämään tasapainon. Rintaevät ja 
vatsaevät ovat vartalon kummallakin puolella, niin kuin sinun kätesi ja 
jalkasi. Niitä käytetään tasapainon ylläpitämiseen, pysähtymiseen,  
peruuttamiseen ja kääntymiseen. Pyrstö on kalan «moottori». Se heiluu 
puolelta toiselle ja vie kalaa eteenpäin. Kun moottori käy täydellä teholla, 
lohi voi ponkaista 5 metriä ilmaan!  

Lohikaloilla on pieni evä nimeltään rasvaevä. Taimen ja nieriä ovat myös lohikaloja.  

Kaikissa evissä, paitsi rasvaevässä, on pieniä ruotoja. Evää voi taittaa kokoon ja levittää 
auki. Jos saat käsiisi kalan, kokeile eviä  

 

 

 

 

 

 

 

  

Peräevä 

Selkäevä 
Rasvaevä 

Pyrstöevä 

Vatsaevä 
Rintaevä 

Kylkiviiva 

Torpedo 
vauhdissa 

 

Piirros: Robin Ade 
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Miltä lohi näyttää sisältä? 

Oletko joskus avannut kalan ja tutkinut, mitä sen sisällä on? Se on vähän suttuista, mutta 
kalan sisälmykset ovat oikeastaan aika jännittäviä. Useimmat elimet, joita meillä on, 
löydät kalankin sisältä. Monilla elimillä on sama tehtävä kaloilla ja ihmisillä, vaikka ne 
eivät ole täsmälleen samanlaisia tai eivät toimi aivan samalla tavalla. 
 
Sisäelimet Niiden tehtävä 
Kidukset Huolehtivat veden hapen siirtämisestä kalan vereen. Ne ovat 

«röpelöiset», koska niiden pinta-alan pitää olla suuri. 
Sydän Pumppuaa verta ympäri kalan ruumista, niin että kaikki solut 

saavat happea ja ravintoa.  
Mahalaukku Ottaa vastaan sen, mitä kala syö. Kala ei pureskele ruokaansa. 

Kaikki ruoka tulee siksi kokonaisena mahalaukkuun.  
Vasta siellä alkaa pilkkominen. 

Maksa Tuottaa aineita, jotka hajottavat (sulattavat) ruoan, niin että 
keho saa kaikki ravintoaineet syömästään ruoasta.    

Umpisuolet Kalalla on monta umpisuolta, meillä on vain yksi. Kaloilla 
umpisuoli osallistuu ravinnon pilkkomiseen.   

Suoli Imee ravintoaineet talteen.   
Perna On osana immuunipuolustusta ja tuottaa valkoisia verisoluja.  
Munuaiset Puhdistavat veren.  
Uimarakko Auttaa kalaa pysymään oikeassa syvyydessä veden alla 

täyttymällä ja tyhjentymällä kaasusta.  
 

 
Valokuva: Tone Løvold 

 
 
 
 
 
Tehtävä 3 
a) Mitä sinulla on kidusten sijasta?  ________________________________________   
b) Mitä sinulla on evien sijasta?  ________________________________________   
c) Miksi lohi voi uida niin nopeasti?  ________________________________________   

Kidus Munuainen   Suoli 
      Perna 

 Umpisuolia ja rasvakudosta 

Maksa 
Sydän 
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Leikkele kala 

Nyt sinun pitää tarkastella lähemmin kalan elimiä. Elimet 
sijaitsevat onkalossa, jonka nimi on vatsaontelo. 

Tarvitset kalan (ei tarvitse olla lohi), terävät sakset ja pinsetin. 
Kalan elimiä on tosi mielenkiintoista katsoa suurennuslasin läpi!  
 
Aseta kala käteesi niin kuin alla olevassa kuvassa. Leikkaa kala 
ensin auki peräaukosta rintaevien väliin asti. Sitten leikkaat 
kaaren peräaukosta kylkiviivaan ja sieltä kiduksiin. On tärkeätä, 
että kalan pää on vasemmalle päin tätä tehdessäsi (Silloin näet nimittäin kalan maksan 
helposti). Irtonaisen riekaleen (vatsanpeitteen) voit irrottaa kokonaan ja heittää pois. 
Nyt näet useimmat elimet.  
 

 
 
 
Tehtävä 4 
Hae nämä kalan elimet: kidukset, maksa, suoli, umpisuolet (sinulla on vain yksi, mutta 
kalalla on monta), perna ja sydän. 
 
 
Löydettyäsi kaikki elimet, voit tutkia vähän. Katso esimerkiksi, mitä silmän sisällä on 
(mykiö on kuin pikkuruinen pyöreä lasipallo), tutki hampaita, kiduksia, kuonoa jne.  
 

 
Kaikki valokuvat: Tone Løvold 
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Lohen aistit  

Tiedätkö, mitkä viisi aistia sinulla on? Nehän ovat näkö, kuulo, hajuaisti, makuaisti ja 
tuntoaisti. Lohellakin on nämä aistit. Ja yksi, jota sinulla ei ole. 
 

1. Näkö 
Ajattele, että silmäsi olisivat kuin lohella, pään kummallakin 
sivulla. Miten näkisit silloin? Lohi näkee sekä eteenpäin, 
taaksepäin että sivuille päätään kääntämättä. Silmät ovat 
toisistaan riippumattomia, niin että toinen silmä voi katsoa 
eteenpäin ja toinen taaksepäin samanaikaisesti. Silmäluomia sillä 
ei ole. Vesi pitää silmät kosteina ja puhtaina. Kalat näkevät värejä 
ja ovat tavallisesti likinäköisiä. 
 

2. Kuulo 
Vaikka et voikaan nähdä kalalla korvia, se kuulee. Sillä on sisäkorvat. Vedessä 
polskimisen lohi kuulee erinomaisesti, mutta ilman kautta kulkevat äänet huonosti. 
Lohen sisäkorva on sen päässä. Korvassa on pieniä irrallisia luita, tasapainokiviä, jotka 
auttavat lohta sekä kuulemaan että pitämään tasapainonsa. Voit siis huoletta puhua 
rannalla häiritsemättä lohta, mutta jos tömistelet veneessä, se kuulee sinut hyvin.  
 

3. Hajuaisti 
Kalan päässä on kaksi sierainaukkoa silmien edessä. Se on kalan nenä. Lohella on 
erittäin hyvä hajuaisti. Hajuaisti on tärkeä ravinnon etsimisessä. Mutta lohi käyttää 
hajuaistiaan myös hakiessaan tietä takaisin kotijokeensa, kun se on tulossa kutemaan. 
Rannikkoa lähestyessään se pystyy haistamaan sen joen, missä se varttui, ja löytämään 
juuri sen kohdan joesta, missä se kuoriutui. Ajattele mitä voi tapahtua, jos joki ei enää 
haise samalta, koska se on saastunut.  
 

4. Makuaisti 
Lohi tuntee makua, ja makuaistimet sijaitsevat sen suussa.  
 

5. Tuntoaisti 
Lohen kyljessä kulkee viiva. Tämä kylkiviiva on erikoinen elin, 
joka on vain kaloilla. Kylkiviivassa on monta pientä reikää, 
jotka tunnistavat liikkeitä ja paineenvaihteluita vedessä. 
Kylkiviiva on hyvä apu vaarojen huomaamisessa ja ravinnon 
löytämisessä.  
 
Monet miettivät, sattuuko loheen, kun se tarttuu koukkuun. 
Tiedämme, että lohi voi tuntea kipua, mutta emme tiedä, miten 
se kokee kivun. Lohen aivot eivät ole ihan samanlaiset kuin 
meidän aivomme.  
 

6. Kuudes aisti? 
Meressä jokeen aikovan lohen on vaellettava pitkiä matkoja. Sillä ei ole GPS:ää eikä 
karttaa, joka näyttäisi tien kotiin. Miten se sitten löytää perille? Uskomatonta kyllä sen 
aivoissa on magneettista rautaa, joka kompassina kertoo sille suunnan. Rannikolla se 
käyttää hajuaistiaan löytääkseen oikean joen.   

Piirrokset: Kirjasta 
 «Hvem bor i Namsen?» 



Suuri lohipeli
Hae pelinappuloita ja noppa. Se joka pääsee ensimmäisenä 
kutupaikalle, on voittanut. 1 Vähän vettä, 

mäti kuivuu
Takaisin 
alkuun.

2 Paljon 
hyönteisiä 
ruoaksi. 
5 ruutua eteen-
päin. 

3 Monta hyvää
piilopaikkaa.
4 ruutua eteenpäin.

4 Soranottoa ja paljon 
liejua joessa. 
Takaisin 5 ruutua.

5 Saasteita joessa. 
Takaisin 6 ruutua

6 Meressä kohtaat 
lohitäitä. 
Heitä noppaa ja katso, 
montako täin toukkaa 
saat. 3 tai enemmän: 
sinulla on iso ongelma. 
Heitä 6 päästäksesi 
eteenpäin.
1 tai 2; olet 
heikentynyt. 
Jätä väliin kierros. 

7 Olet syömässä
meressä. Heitä noppaa 
ja katso, onko tänä 
vuonna paljon ruokaa. 
4-6; paljon ruokaa ja 
ylimääräinen heitto. 
1-3; vähän ruokaa ja 
monta kilpailijaa. Jätä 
väliin kierros.

8 Olet joutunut 
kiilanuottaan. 
Palaa takaisin 
alkuun! 

9 Joudut salakalastajan 
verkkoon, mutta pääset 
säikähdyksellä ja rumilla 
merkeillä. Takaisin 4 ruutua.

10 Pääset hyvin 
ylös ensimmäisestä 
koskesta. Eteenpäin 
3 ruutua.

11 Nappaat 
ärsyttävää perhoa, 
mutta vain kerran! 
Ylimääräinen heitto!

12 Saukko saa sinut 
melkein kiinni. 
Takaisin 4 ruutua.

13 Kalaporras ei
aina toimi yhtä 
hyvin. Heitä 
noppaa ja katso, 
miten on tänään. 1-
3; liian vähän vettä. 
Jätä väliin kierros. 
3-6; hyvät olo-
suhteet. 
Nouse ylös!

14 Vähän vettä 
joessa. Odota 
sadetta. Jätä väliin 
kierros.
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Syventymistehtävä: 
Sekakantoja 

Lohikantojen vahvuus vaihtelee paljon. Joissakin kannoissa on hyvin runsaasti kutulohia, 
kun taas toisissa niitä on juuri ja juuri täyttämään kutupaikat mädillä. Osassa jokia on 
jäljellä hyvin vähän tai ei yhtään lohta. Se merkitsee sitä, että kaikkia lohikantoja ei voi 
kalastaa yhtä paljon. Jotkut joet on suljettu kalastukselta.  
 
Meressä on vaikea nähdä, mihin kantaan lohet kuuluvat, vaikka kannat ovat erilaisia. 
Merikalastuksessa pyydetään näin ollen sekakantoja. Tämä on syy siihen, että 
lohenkalastuksessa on ankarat säännöt ja että säännöt vaihtelevat.  
 

 Voitko ottaa selville, onko lähimmässä joessa lupa pyytää lohta? Milloin niitä siinä 
tapauksessa saa pyytää? Maksaako lohestus joessa?  

 Oliko jokin joista haistamistehtävässä vaaraantuneempi kuin muut? Miksi?  
 

 

Käytä nenääsi kuin lohi ja löydä jokesi? 

Etukäteen:  
Opettaja tekee etukäteen «jokia». «Joet» ovat pahvimukeja, joissa on kussakin erilaiselta 
tuoksuvaa ruokatavaraa, esimerkiksi banaania, salamimakkaraa, hilloa ja pulverikahvia. 
Mukit peitetään kumirenkaalla kiinnitetyllä sideharsolla, niin ettei mukin sisältöä voi 
nähdä.  
 
Pelin kulku: 
Opettaja sijoittaa mukit eri paikoille maastoon.  
Saat opettajalta lapun, jossa lukee yhdessä mukissa olevan 
ruokatavaran nimi. Se on sinun kotijokesi. Älä paljasta 
kenellekään, mitä lapussasi lukee. Nyt lähdet kaikkien 
luokkatovereittesi kanssa etsimään omaa jokeasi. Pystyttekö 
löytämään «kotijoellenne» vain nenää käyttämällä?  
 
Tehtävä 5 
a) Miten tytöt ja pojat jakautuivat eri jokiin? 
b) Onko mahdollista sanoa, missä joessa todennäköisesti on eniten lohenpoikasia ensi 
kesänä? 
c) Noin 5 lohta 100:sta nousee luonnossa muuhun jokeen, kuin missä se varttui. Oliko 
luokassa joku, joka valitsi muun joen kuin sen, mikä lapussa luki?  
d) Veden makuun ja hajuun vaikuttaa se, mitä siihen pääsee. Opettaja voi «saastuttaa» 
yhden joen etikalla. Kuinka helppoa on silloin löytää se joki haistamalla? 
  

Foto: Statens naturoppsyn 
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Missä lohi elää? 

Jokivesi on aina liikkeellä, talvellakin. Joessa elävän kalan täytyy siksi sopeutua elämään 
virtaavassa vedessä. Lohi, jolla on voimakkaat rintaevät, oleskelee usein muutaman 
metrin päässä rannasta, missä virta vie jonkin verran. Taimen sen sijaan oleskelee 
useammin lähempänä rantaa, missä joki on rauhallinen ja matala. Sellaiset kalat kuin 
kolmipiikki elävät mielellään parvissa. Ne eivät ole sopeutuneet voimakkaaseen virtaan, 
niin että ne pysyttäytyvät enimmäkseen matalikossa, usein lahdelmissa, joihin voivat 
kätkeytyä. Löydätkö eri kalalajit alla olevasta väritystehtävästä? Monissa joissa elää 
myös simpukoita. Ne oleskelevat pohjassa ja suodattavat vettä. Löydätkö piirroksesta 
niitäkin?  

Jokivarren metsä on tärkeä joessa eläville kaloille. Se antaa kaloille sekä varjoa että 
piilopaikkoja. Lisäksi pensaista tipahtaa usein veteen hyönteisiä, joista kalat saavat 
vähän lisäravintoa.   

Tehtävä 6 
Väritä piirustus.  
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Syventymistehtävä: 
Jokihyönteisiä 

Hyönteisen ulkomuoto muuttuu huomattavasti toukasta aikuiseksi. Osaatko selvittää, mikä 
toukka kuuluu millekin aikuiselle hyönteiselle? Koeta internetin hakukoneen avulla 
päätellä, mikä näistä on koskikorento, vesiperhonen ja päivänkorento?  

 

 

 

 

Piirrokset: Per-Otto Johansen 

 

 

Mitä lohi syö joessa? 

Lohenpoikaset syövät pieniä ötököitä, joita ne löytävät joesta. Hyönteistoukat ovat 
tavallisimpia ötököitä, joita ne syövät. Hyönteisillä on elinkiertonsa aikana useampia 
toukkavaiheita. Toukkavaiheiden lukumäärä vaihtelee.  

Päivänkorennon, koskikorennon ja vesiperhosen 
toukkia on kaikissa joissa, ja ne ovat lohen herkkua. 
Koska joen vesi on koko ajan liikkeessä, 
hyönteistoukkien täytyy joko kiinnittyä kiviin 
tai elää pohjalla sorassa, missä vesi virtaa 
hitaasti. 

Siksi joessa näkyy harvoin vapaana vedessä 
eläviä ötököitä kuten hyönteisiä. Juuri siksi, 
että virta veisi ne alas jokea.  

Vaikka joessa itsessään on harvoja kasveja ja leviä, jotka voisivat olla ravintoa vedessä 
eläville hyönteisille, putoilee reunakasvillisuudesta onneksi usein lehtiä ja oksia, joita ne 
voivat syödä. Sanomme, että joki ekosysteeminä saa ravintoa ulkopuolelta. Joessa on 
lisäksi pieniä äyriäisiä, joita hyönteiset voivat syödä.  

 

 

Piirrokset: Per Otto Johnsen ja Brage Førland. 
Vasemmalta:. päiväkorennon, koskikorennon ja 
vesiperhosen toukka (kotelossan). 
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Ravintoverkko näyttää miten eri ravintoketjut kytkeytyvät toisiinsa.  
Ravintoketjut kertovat meille kuka syö mitä. Esimerkiksi koskikorennon toukka - taimen - saukko. 

Kuka syö lohia? 

Monet eläimet ovat riippuvaisia lohesta ravintonaan. Jotkut ovat erikoistuneet syömään mätiä ja 
lohenpoikasia, kun taas toiset syövät smoltteja ja jokeen kutemaan tulevia aikuisia lohia.  

Mäti on enimmäkseen hautautuneena soraan, mutta kudun aikana lähistöllä olevilla on 
mahdollisuus napata mätiä. Sekä joen kalat (kuten aikuiset taimenet) että linnut (kuten 
koskikarat) syövät mielellään virran kuljettamaa mätiä.  
Poikasten syöjiä voivat olla linnut (kuten koskelot), kalat (kuten taimenet ja hauet) ja nisäkkäät 
(kuten minkit ja saukot).  
Aikuisia lohia pyytävät ihmiset, mutta ne ovat herkkua myös hylkeille, jotka voivat seurata niitä 
merestä pitkälle isoimpiin jokiin. Kuteneet lohet muuttuvat vähitellen kuukausien kuluessa 
laihoiksi ja osa niistä kuoleekin. Niistä tulee ruokaa merikotkille ja ketuille.  

Tehtävä 7 
Vihreät kasvit valmistavat oman ravintonsa auringon energian avulla, kun taas eläimet saavat 
ravintonsa syömällä kasveja tai muita eläimiä. Ympyröissä olevat eläimet piirroksessa ovat 
oikeastaan pienenpieniä ja suurennettu moninkertaisesti tähän. Laadi ravintoverkko piirtämällä 
nuoli siitä, joka syö, siihen jonka se syö. Tällä tavalla laadit ravintoverkon.  
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Parri  
Lohen ja taimenen 
poikanen, jolla on 
poikaslaikkuja.   
Poikaslaikkuja 
sanotaan myös 
parrilaikuiksi.  

Näetkö eron lohen ja taimenen poikasten välillä? 

Lohen ja taimenen poikaset näyttävät hyvin samanlaisilta ensi silmäyksellä, mutta niissä 
on tosiasiassa aika monia eroja, kun katsot tarkemmin. Lohen ja taimenen poikasia 
kutsutaan myös parreiksi. 
 
Lohenpoikasten tuntomerkkejä ovat: 

 Rasvaevä on harmaanvihreä (voi olla vähän oranssia) 
 8-12 selvää «poikaslaikkua» kalan sivuilla  
 1-3 pilkkua kiduskansissa 
 Yläleuka on vähän lyhyempi kuin taimenella 
 Rintaevät ovat suuret 
 Suorana pyrstöevä on enemmän V:n muotoinen 

  
Taimenpoikasten tuntomerkkejä ovat: 

 Rasvaevä on oranssi 
 Poikaslaikkuja on vähemmän kalan sivuilla, eivätkä ne ole niin selviä kuin lohella  
 3-5 pienempää pilkkua kiduskansissa 
 Yläleuka on vähän pidempi kuin lohella 
 Rintaevät ovat pienemmät kuin lohella 
 Suorana pyrstöevä on enemmän U:n muotoinen 

 
Tehtävä 8 
Tässä on kuva taimenesta ja lohesta. Osaatko lukemasi perusteella päätellä kumpi on 
kumpi? 
 

 

 
Valokuva: Ragnar Holm  
 
Jos saat mahdollisuuden katsella eläviä lohen ja taimenen poikasia vesiastiassa, voit itse 
asiassa todeta nopeasti kumpi on kumpikin. Katso astiaan. Lohella, joka ui 
voimakkaammassa virrassa kuin taimen, on pidemmät ja vahvemmat rintaevät.  

Olen: 

Olen: 
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Merinieriä on myös lohikala. Jos asut Nordlandin, Tromsin tai Finnmarkin 
lääneissä, saattaa joessasi olla lohen ja taimenen lisäksi myös merinieriöitä. Sekin 
tulee smoltiksi ja lähtee syönnösvaellukselle mereen. Nieriän poikasilla on, kuten 
taimenen poikasilla, pidempi yläleuka kuin lohella. Evät ovat hieman terävämmän 
muotoiset. Muuten ne muistuttavat poikasina hyvin paljon taimenia. 

Tehtävä 9 
Jos olet katsonut tarkasti edellistä sivua, osaat piirtää alla olevaan puolivalmiiseen 
piirrokseen eri tuntomerkit. Voit mielellään käyttää värejä ja liioitella eroja. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Piirrokset kirjasta: «Hvem bor i Namsen?» 
 
 
 
Vihje: Tärkeimmät erot ovat leukaluussa, kiduskannessa, rintaevissä, rasvaevässä, 
pyrstöevässä ja kalan laikuissa. Eroja on kuvailtu edellisellä sivulla.  
 

Olen lohen 
poikanen 

Olen taimenen 
poikanen 
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Jokisimpukka 

Nyt saat tutustua toiseenkin joessa elävään eläimeen. Ajattelepa, että se voi liikkua 
yhden sentin tunnissa, elää 280-vuotiaaksi ja kantaa koko ajan mukanaan vedenlaadun 
arkistoa. Sellainen on jokisimpukka! 

 
Riippuvainen kalasta 
Jokisimpukka laskee pienet toukkansa veteen elokuussa. Toukat ajautuvat virran 
mukana kunnes ne löytävät pienen lohen tai taimenen poikasen. Ne kiinnittyvät kalan 
kiduksiin imemään verta. 
Yhdessä kalassa voi olla 
monta sataa toukkaa, mutta 
ne eivät näytä vahingoit-
tavan kalaa. Elettyään näin 
elokuusta kesäkuuhun, ne 
irrottautuvat ja putoavat 
joen pohjaan. Nyt niillä on 
pieni keltainen kuori. Vielä 
ne ovat liian pieniä suodat-
taakseen vettä, joten ne 
ottavat ravintoa jalallaan.  

 
Puhtaampaa vettä 
Jokisimpukka suodattaa vettä. Sillä on kaksi aukkoa, kuten kuvasta näkyy. Vesi menee 
sisään toisesta aukosta ja ulos toisesta. Simpukan sisällä on eräänlainen siivilä, joka 
suodattaa vedestä pikku hiukkasia, joita se syö. Juuri siksi on hyvä, että joessa on paljon 
jokisimpukoita, vesi puhdistuu. Vuorokaudessa simpukka pystyy suodattamaan ja 
puhdistamaan jopa 50 litraa vettä. Ajattelepa! Viisi ämpärillistä vettä!  

 
  

Valokuva: Bjørn Mejdell Larsen 

Piirros: Sarah Wroot 
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Sateenvarjolaji 
Jokisimpukkaa suojelemalla suojelemme myös joen muita eläimiä. Koska jokisimpukan 
toukat ovat riippuvaisia kaloista, meidän on huolehdittava myös joen kaloista ja pikku 
ötököistä. Tällaisia lajeja kutsumme sateenvarjolajeiksi, juuri koska monia muita eläimiä 
voidaan «hoitaa» jokisimpukan «sateenvarjon» alla. 

Tehtävä 10  
Kirjoita joidenkin lajien nimet, jotka elävät  
jokisimpukan sateenvarjon alla? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Helmenkalastus ja kruununjalokivat 
Jokihelmisimpukka on nykyään rauhoi-
tettu, mutta ennen niitä pyydettiin helmien 
löytämiseksi. Hyvin harvoin niissä on 
helmiä. Täytyy avata ainakin 1000 
simpukkaa, jotta löytää yhden helmen, ja 
1000 helmestä on vain yksi, joka on niin 
hieno, että sitä voi käyttää koruihin. 
Kuvassa on vuonna 1846 tehty Norjan 
perintöruhtinaan (kuninkaan) kruunu. 
Siinä on 32 makean veden helmeä.  
 

Tehtävä 11  
Osaatko laskea, kuinka monta simpukkaa on suunnilleen jouduttu avaamaan, jotta on 
saatu tarpeeksi helmiä kuninkaan kruunuun?  
 

                                 simpukkaa on avattu kuninkaan kruunua varten.  

Maalaus: Johannes Flintoe 
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Jokisimpukan tulevaisuus 
Helmenkalastus oli aikaisemmin syynä jokisimpukoiden häviämiseen monesta joesta. 
Viimeisten 150 vuoden aikana pahin uhka on jokisimpukan elinolosuhteiden 
pilaantuminen. Jokisimpukka ei voi elää joessa, joka on saastunut tai jossa on paljon 
liejua. Puolet Euroopan jokisimpukoista elää nyt Norjassa. Sen vuoksi meillä on 
erityinen vastuu niiden ja jokiemme suojelusta. 
 
Luonnon elävä arkisto 
Kuori koostuu kalkista, mutta myös muista joessa olevista aineista. Sillä tavalla voimme 
seurata eräiden ympäristömyrkkyjen kehitystä. Kun tutkitaan 200 vuotta eläneen 
simpukan kuorta, voivat tutkijat esimerkiksi nähdä, milloin alettiin käyttää lyijypitoista 
bensiiniä ja milloin lyijyn käyttö bensiinissä kiellettiin.  
 
Tehtävä 12 
Jokisimpukat kasvavat nopeasti ennen 10–15 vuoden ikää. Silloin ne tulevat 
sukukypsiksi ja kasvu hidastuu. Nuori simpukka voi kasvaa 40 mm vuodessa, kun taas 
hyvin vanha simpukka kasvaa ehkä niin vähän kuin 0,1 mm vuodessa.  

Kasvu tasaantuu 
vähitellen. Siksi 100–
150 vuotta vanhat 
simpukat ovat 
kooltaan 100–150 
mm. Näin voi sanoa, 
että nämä simpukat 
kasvavat noin 1 
mm:n vuodessa. 
  
 
Mittaa merkitty 
pituus ja arvioi 
likimääräisesti 
jokisimpukan ikä. 
 
 
Jokisimpukka on n. 
_______ vuotta vanha. 
  
  

Valokuva: Statens naturoppsyn 
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Lohi on ollut ja on edelleenkin tärkeä meille  

Eräästä Kaukasus-vuorten luolasta tutkijat ovat löytäneet jälkiä, jotka viittaavat siihen, 
että neandertalilaiset olivat 45 000 vuotta sitten syöneet valtavasti lohta. 
Kalliopiirrokset ja -maalaukset kertovat, että lohi oli tärkeä ihmisille jo kauan sitten. Alla 
varmaan 3000–4000 vuotta vanha kalliomaalaus Bjugnista Sør-Trøndelagista. 

 

Lohi mainitaan jumalaistaruissa ja saduissa. Skandinaavisessa mytologiassa on 
esimerkiksi taru Loke-nimisestä jumalasta. Hän oli tehnyt jotakin pahaa ja muutti 
itsensä loheksi. Jotta kukaan ei löytäisi häntä, hän piiloutui koskeen. Tor-jumala sai 
kuitenkin hänet käsiinsä. Vahva Tor sai hyvän otteen lohen pyrstöstä ja puristi sitä lujaa. 
Sillä tavalla lohi sai hoikan pyrstönvartensa, kertoo taru. Haluatko tietää, miten Loken 
kävi? Katso netistä. Se oli aika julmaa. 

Lohesta kerrotaan paljon tarinoita. Nykyajan tarinoissa kerrotaan usein eläytyneesti 
voimakkaista lohista, jotka urheilukalastaja on narrannut koukkuunsa.  

 
Tehtävä 13 
Jos olet ollut pyytämässä lohta, voit kirjoittaa oman 
kalajuttusi. On lupa kerskua! Jos tunnet jonkun 
lohenkalastajan, voit haastatella häntä ja kysyä, 
millaista lohenpyynti on, millä hän kalastaa (madolla, 
perholla, uistimella), kuinka suuri hänen ennätys-
lohensa on jne. Jos tunnet jonkun vanhuksen, joka on 
kokenut lohenkalastusta ennen vanhaan, voit tehdä 
haastattelun lohenkalastuksesta ennen.  

 

Valokuva: Terje Norsted, NIKU 

Valokuva: Terje Tingbø 
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Lohi ja taimen ovat herkkuruokaa 

Lohi ja taimen ovat uskomattoman maukasta ruokaa. Kun luonnonlohi muutama sata 
vuotta sitten oli niin arkipäiväistä ruokaa monelle, että he kyllästyivät siihen, niin 
nykyään se on suorastaan luksusta. Lohenkasvatus on taas tehnyt lohesta arkiruokaa 
monelle.  

Tehtävä 14 
Keittäisimmekö lohikeittoa retkipäivänä? 
 
Tarvitsette:  
kukkakaalia 
porkkanoita 
parsakaalia 
purjoa (tai kevätsipulia)  
sokeriherneitä 
voita 
kuohukermaa 
suolaa ja pippuria 
 
Tee näin:  
Pilko vihannekset pieniksi ja paloittele lohi kuutioiksi. Kuullota vihanneksia runsaassa 
voissa kunnes ne ovat kypsiä. Lisää vähän vettä ja keitä pari minuuttia. Kaada kerma 
mukaan ja lohenpalat. Anna kiehua hiljaa noin 10 minuuttia.  
 

 
Valokuva: Sveion koulu. Keiton voi valmistaa ulkona nuotiolla tai retkikeittimellä. Hyvää ruokahalua! 
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Loinen 
on eliö, joka elää 
toisen lajin 
elävässä 
yksilössä 
saaden siitä 
ravintonsa.  

Mitä lohelle kuuluu? 

Lohet ovat vähentyneet, ja ihmiset ovat suuressa määrin syypäitä siihen.  
 
Olemme tyhjentäneet myrkkyjä ja likaviemäreitä moniin jokiin. Pitkin ja poikin monia 
jokia olemme rakentaneet teitä ajattelematta lohta. Oletko kuullut happosateesta? Se on 
sadetta, joka on saastunut tehtaiden savusta ja joka on happamoittanut ja myrkyttänyt 
lohen veden. Monissa lohijoissa olemme käyttäneet veden voimalaitoksessa sähkö-
voiman tuottamiseen. Tämä on johtanut siihen, että lohelle on jäänyt liian vähän vettä 
tai että pato estää lohta nousemasta osaan joesta. Onneksi voimme korjata asioita, joissa 
olemme tehneet väärin, ja joissakin kohteissa parantaa lohen olosuhteita. Voimme 
esimerkiksi kalkita happamoituneita jokia. Silloin veden myrkyllisyys vähenee, jolloin 
lohi ehkä palaa takaisin.  
 
Meressä lohi voi joutua suurten merikalastusalusten trooliin. Koska tällaiset alukset 
oikeastaan pyytävät silliä tai makrillia, kutsumme lohisaalista sivusaaliiksi. Tutkijat 
pohtivat nykyään, onko meressä liian vähän ravintoa lohille. Ilmastonmuutokset ovat 
saattaneet tehdä meren hieman liian lämpimäksi pieneläimille, joita lohi mielellään syö. 
Ja lohen täytyy kilpailla muiden kalalajien kanssa siitä ravinnosta, mitä siellä on. Näin 
lohelle on vähemmän ravintoa kuin aikaisemmin,  
 
Lohenkasvatus aiheuttaa myös kielteisiä vaikutuksia luonnon-
lohelle. Lohitäi on loinen, joka syö lohen verta ja limaa. Lohen-
kasvatuksen vuoksi lohitäistä on tullut paljon yleisempi. Pieni 
smoltti kuolee, jos siihen tulee liian monta lohitäitä joesta lähtiessä. 
Tutkijat sanovat, että joillakin alueilla on vaarallisen paljon lohitäitä. 
Kasvatuslohia pääsee myös karkuun meressä olevista kasseista ja 
nousemaan jokiin. Joessa ne voivat häiritä luonnonlohta.  
 
Tehtävä 15  
Lue yllä oleva teksti ja piirrä viiva yhteenkuuluvien kuvien ja sanojen välille.  

 

 
Voimalaitospato 
  

 
Sivusaalis 

 

 
Kasvatuslohi 

 

 
Happosade 
 

 

 
Saalistaja 

 

 
Loinen 
 

 

 
Viemäripäästö 

 

 
Ilmastonmuutos 
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Ajattelepa 
Yhdessä kassissa voi olla 
jopa 200 000 kasvatuslohta. 
Eli yhdessä kassissa on 
useampia lohia kuin koko 
Norjassa oli peruskoulun 5–
7 luokan oppilaita v. 2012!  
(182 061 oppilasta) 

Kasvatuslohi on kotieläin  

Nyt lohesta on tullut kotieläin. Noin 40vuotta sitten kerättiin kutuvalmiita lohia monilta 
alueilta Norjasta. Näistä luonnonlohista tuli kasvatuslohien esi-isiä ja esiäitejä. Näin 
ollen ovat kasvatuslohetkin Atlantin lohia. Jotta saataisiin lohia, jotka sopeutuvat 
mahdollisimman hyvin kasvatuskassissa elämiseen, on niitä jalostettu järjestelmällisesti. 
Parhaiten sopeutuneet lohet valitaan koko ajan seuraavan sukupolven vanhemmiksi. 
Tällä tavalla kasvatuslohi on sopeutunut yhä paremmin kasvatusolosuhteisiin. Sanomme 
että se on domestikoitu. Kasvatuslohi muistuttaa siksi yhä vähemmän luonnonvaraista 
Atlantin lohta.  
 
Kasvatuslohen elämä alkaa kalahautomossa. Kasvattaja ostaa hedelmöitettyä mätiä ja 
panee sen istukaskasvattamonsa hautomo-osastolle. Laitoksissa on useita altaita, joihin 
koko ajan virtaa makeaa vettä. Kun poikaset ovat kuoriutuneet ja käyttäneet loppuun 
ruskuaispussinsa ravinnon, niitä täytyy ruokkia. Silloin ne siirretään vähän suurempaan 
altaaseen, missä niitä ruokitaan alkuun starttirehulla. Kasvatuslohen poikaset kasvavat 
nopeasti ja tulevat smolteiksi ennätysajassa verrattuna joessa eläviin poikasiin. 
Kasvattaja määrää vauhdin säätelemällä ravinnonsaantia, valoa ja lämpötilaa. Elettyään 
noin vuoden istukaskasvattamossa poikanen painaa noin 80–100 grammaa ja on valmis 
lähtemään mereen. Luonnonlohi viipyy joessa 2–5 vuotta, ennen kuin se lähtee mereen, 
eikä se ole suurempi kuin 10–30 grammaa. Kun kasvatuspoikaset ovat lähtövalmiita, ne 
lastataan säiliöveneeseen, jolla ne kuljetetaan mereen. Siellä ne sijoitetaan suuriin 
nuottakasseihin, jotka on kiinnitetty aitauksien sisään. Kassissa kasvatuslohet elävät 
kunnes ovat niin isoja, että ne voidaan teurastaa. Ne painavat silloin noin 5 kiloa. Siihen 
menee vajaat kaksi vuotta. Norja on se maa koko maailmassa, jossa tuotetaan eniten 
kasvatuslohia.  
 
Kassit ovat isoja. Kalankasvatuslaitoksessa on monta 
kassia. Kasvatuslohien hoitajat toivovat tietenkin, että 
lohet pysyvät kassissa, mutta nuottakassiin voi 
valitettavasti tulla reikä, josta ne pääsevät karkuun. 
Koska ne eivät ole syntyneet joessa, monet niistä jäävät 
mereen. Monet kuolevat, mutta jotkut löytävät joen, 
johon ne voivat nousta kutukypsiksi tultuaan.  
 

 
Vas. kuvassa on istukas-
kasvattamo. Oikealla on 
kasvatuskasseja meressä. 
Kassien keskellä olevat 
tornit pitävät paikallaan 
verkkoa, joka estää 
merilintuja 
laskeutumasta kassiin 
nappaamaan kaloja.  

Valokuvat: Tone Løvold 
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Tehtävä 16  
Lue teksti luonnonlohen elämästä (sivulta 6) ja kasvatuslohen elämästä (sivulta 32). 
Keskustelkaa luokassa aiheesta kasvatuslohikarkulaiset:  
 
a) Mistä kasvatuslohet ovat peräisin? 
b) Mitä tekstissä kerrotaan kasvatuslohikarkulaisista? 
c) Miksi emme halua, että kasvatuslohia karkaa?  
d) Mitä karkulaiselle tapahtuu?  
 
 
  

Syventymistehtävä: 
 
Kasvatuslohi joessa 

 
Mitä luulet karkuun päässeen kasvatuslohen tekevän joessa? 
Mitä luulet tapahtuvan, kun luonnonlohen kutupaikalle tulee karannut kasvatuslohi? 
Mitä luulet luonnonlohelle tapahtuvan, jos jokeen nousee paljon kasvatuslohia?  
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Luonnonlohen ja kasvatuslohen näkyviä eroja 

Kuvassa on kaksi aikuista lohta. Ylempi on kasvatuslohi ja alempi luonnonlohi.  
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtävä 17 
Katsele yllä olevia kuvia ja koeta löytää näiden kahden lohen välisiä eroja. Piirrä merkki 
kasvatusloheen siihen kohtaan, jossa se mielestäsi on erilainen kuin luonnonlohi. 
 
Jälkeenpäin voitte keskustella luokassa ja kuvailla löytämiänne eroja ja ehkä syitä niiden 
syntymiseen.  
  

Kulunut  rintaevä 

Kasvatuslohi 

Luonnonlohi 

Piirrokset: Robin Ade 
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Yhteenveto 
 

Kysymyksiä lohesta 
1. Minkä niminen on se pieni evä, joka on tunnusomainen lohikaloille? 

 
 
2. Milloin lohi kutee? 

 
 

3. Näkeekö kala värejä? 
 
 
4. Mitä aistia lohi käyttää löytääkseen takaisin syntymäjokeensa? 
 
 
5. Mitä lohi käyttää saadakseen happea? 

 
 

6. Mitä lohenpoikaset syövät? 
 
 
7. Miksi lohen poikasilla on suuremmat rintaevät kuin taimenen poikasilla? 
 
 
8. Mikä on lohikanta? 

 
 
9. Miksi emme halua kasvatuslohikarkulaisia jokiimme? 
 
 
10. Miksi lohen poikasia nimitetään, kun ne muuttuvat hopeanvärisiksi ja 

vaeltavat mereen ensimmäisen kerran? 
 
 

 

Nämä asuvat minun joessani: 
Kalalajit:  

Hyönteiset:  

Muut eläimet, joita näimme joessa tai 
sen rannalla: 

 

Voiko tehdä jotakin joen olosuhteiden 
kohentamiseksi? 

 

 


