
Tyynenmeren lohi on jo pitkään herättänyt tiedemiesten ja kalanviljelijöiden huomion sopeutumisen 

kohteina (FN Rukhlov Life of Pacific lohi, 1982). Itse asiassa niiden yleisesti tunnustettu arvo 

elintarviketuotteena - nopea kasvu luonnollisilla laitumilla meressä ja lopulta paluu kotivesille - 

kuinka olla yrittämättä istuttaa tällaisia ihanteellisia kaloja alueelle, jossa niitä ei ole tai missä niitä 

on hyvin vähän. 

Vuonna 1877 Yhdysvaltoihin tuotiin 800 tuhatta munaa Saksaan ja vuonna 1877 - 350 tuhatta 

lähetettiin Amerikasta Ranskaan. Valitettavasti näiden siirtojen yksityiskohdat ja tulokset ovat meille 

tuntemattomia. Vuonna 1879 noin. Iturupa yritti kuljettaa 40 tuhatta punaista munaa Hokkaidoon, 

mutta vain 4 tuhatta pääsi määränpäähänsä. 

Neuvostoliitossa ensimmäiset yritykset sopeutua joihinkin Tyynenmeren lohilajeihin tehtiin vuonna 

1929, jolloin sockeye -lohikaviaaria kuljetettiin Kamtšatkasta Amurin altaaseen ja syksyn chum -lohta 

Amurista järveen. Baikalilla ja joella. Ob. Ensimmäiset kokeet eivät tuottaneet tulosta, mutta 

tutkijoista ei koskaan ollut pulaa optimisteista, ja työ jatkui. Vuosina 1933-1939 Glavrybvod järjesti 

Amur chum -lohikaviaarin kuljetuksen Valko- ja Barentsinmeren altaille, missä sitä inkuboitiin Taibol- 

ja Onega-hautomoissa. Nämä sopeutumisyritykset eivät kuitenkaan onnistuneet. Vain muutama kala 

palasi kutemaan. 

Vuonna 1955 kuuluisat Neuvostoliiton tutkijat M.S.Lazarev ja A.I.Smirnov ehdottivat 

vaaleanpunaisen lohen kuljettamista Valko- ja Barentsinmeren jokien altaille. Vuosina 1957 ja 1958 

tämän lajin ensimmäiset nuoret vapautettiin jokeen. Cola. Kalaa ei kuitenkaan palautettu ensi 

vuodelle. Kalankasvattajat analysoivat toimintaansa ja päättivät, että poikaset on vapautettava 

myöhemmin, ja päättivät, että kuljetusmittaa on lisättävä. Jos vuonna 1956 noin 5 miljoonaa 

kuljetettiin Taibolin kalan hautomoon, vuonna 1957 - 7,4 miljoonaa vaaleanpunaisen lohen munaa, 

niin vuonna 3958 jo 9,5 miljoonaa toimitettiin Murmanskin alueelle, vuonna 1959 - 14,6 miljoonaa 

kananmunaa. Kuljetuksen aikana elävien lastien kuljetustapaa parannettiin, Euroopan pohjoisosaan 

rakennettiin kolme Kaukoidän tyyppistä lohenhautomoa, vaaleanpunaisen lohen nuoria kasvatettiin 

ennen mereen laskemista. Lisäksi kalanviljelijät eivät rajoittuneet työskentelemään vaaleanpunaisen 

lohen kanssa, vaan alkoivat kuljettaa chum -lohta, kuten 30 -luvulla. Vuonna 1959 toimitettiin 6 

miljoonaa, vuonna 1960 8,7 miljoonaa munaa. 

Aikuisen vaaleanpunaisen lohen paluu Murmanskin alueen jokiin havaittiin vuonna 1960. Seuraavien 

vuosien aikana kaloja esiintyi paitsi Kuolan niemimaan vesistöissä myös Norjan, Spitsbergenin, 

Islannin, Arkangelin alue ja Karjala. Vaaleanpunaisen lohen vaa'an tutkimus osoitti, että se eli 13-15 

kuukautta, eli sama kuin kotimaassaan. Analyysi kalojen esiintymisajankohdasta saaliissa osoitti, että 

kala liikkui Barentsinmeren rannikolla itäsuunnassa. Ensimmäiset yksilöt pyydettiin 16. kesäkuuta 

Norjassa, viimeiset 20. heinäkuuta joessa. Wolong. Vuonna 1960 muutama kala palasi. Joten, r. Sen 

umba oli kymmeniä tuhansia. Karjan kokonaismääräksi arvioitiin 300 tuhatta yksilöä. Kutu tapahtui 

syyskuussa. Vuonna 1961 kaloja oli hyvin vähän, vuonna 1962 odotettiin vaaleanpunaisen lohen 

paluuta, jota voitaisiin jo pitää paikallisena kalana, koska vuonna 1960 osa kaloista kutei Kuolan 

niemimaan luonnollisille kutualueille, ja jotkut pyydettiin keinotekoiseen jalostukseen. Kuitenkin 

munien hautominen laitoksessa meni huonosti - sen kuolema saavutti 99%, mutta elävien toukkien 

joukossa oli paljon rumaa yksilöä. Luonnollinen lisääntyminen ei myöskään ilmeisesti onnistunut, 

koska vuonna 1962 saaliissa ja joissa oli hyvin vähän kaloja.  Luonnollisen kutun tuottavuuden 

tarkistamiseksi Kaakkois -idästä peräisin olevaa lohikaviaaria ei ole tuotu moneen vuoteen. Tutkijat 



ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että ainakin osa vaaleanpunaisesta lohesta kutee luonnollisissa 

olosuhteissa ja antaa elinkelpoisen sukupolven. Erityisen runsas kalanpalautus oli vuonna 1973. 

Hänen kutu tapahtui suotuisissa olosuhteissa. Yleensä sopeutumisen tuloksia ei kuitenkaan voida 

vielä pitää onnistuneina. 

Vaaleanpunaista lohta tuodaan paitsi Neuvostoliiton Euroopan osan pohjoispuolelle myös 

Itämerelle. Tämän kokeilun positiivisia tuloksia ei ole vielä saatu. 

Vuonna 1962 Kaspianmerellä yritettiin sopeutua syksyn chum -lohta. Viiden vuoden aikana tänne on 

toimitettu 7,5 miljoonaa tämän lajin hedelmöitettyä munaa. Ensimmäisenä vuonna ne tuotiin 

Teplovskin kalahautomosta (Amurin vesistö), seuraavina vuosina - Sokolovskin tehtaalta (Sahalinin 

saari). Kaviaaria inkuboitiin Dagestanin autonomisen neuvostotasavallan Samurin tehtaalla, ja 5850 

tuhatta toukkaa päästettiin mereen. Ensimmäiset aikuiset kalat ilmestyivät jokiin vuonna 1964, ja 

vuodesta 1966 lähtien niiden massaliike vesistöalueella on ollut merkittyä. Samur. Chum -lohi kasvoi 

nopeammin kuin kotona, ja kolmantena vuonna se oli jo valmis kutemaan. Kalan keskimääräinen 

paino oli yli 3 kiloa. Siten Kaspianmerellä Sahalinin chum -lohi löysi suotuisat olosuhteet kasvulle ja 

kehitykselle. Tunnettu Neuvostoliiton ichthyologist A.N.Derzhavin oli oikeassa, kun hän ehdotti jo 

vuonna 1936 sopeutuvan Tyynenmeren lohi Kaspianmeren altaaseen. Chum -lohikaviaaria 

inkuboitiin paitsi Dagestanissa myös Volgan Kizan -hautomossa. Suurin tuotto havaittiin vuonna 

1966, kun kaloja tuli Terekin, Sulakin ja Volgan jokiin, ja niitä löytyi saaliista Iranin rannikolta. Lohen 

tuonnin onnistumista tällä alueella voidaan kuitenkin toivoa vain, jos se on hautomo, koska 

luonnollinen kutu voi tapahtua täällä vain hyvin rajoitetusti. 

Tyynenmeren lohen poikkeuksellinen arvo, valtava kasvupotentiaali, jonka ansiosta muutama 

kymmenes gramma painavat nuoret 2-4 vuoden aikana voivat saavuttaa 1,5-3 lajin painon alueilla, 

joilla he eivät asu tai joiden lukumäärä on erittäin alhainen taso. 

Lohiviljelyssä lohikaviaaria kuljetetaan paitsi sopeutumista varten. Ne ovat vieläkin tarpeellisempia 

kalanjalostusyritysten tuotantokapasiteetin täyttämiseksi, jos kaloja ei ole tai pulaa säiliöissä, joissa 

nämä tehtaat sijaitsevat. Kaikissa maissa, joissa on pulaa tuottajista, kaviaaria kerätään muilta 

alueilta ja kuljetetaan joskus melko pitkiä matkoja.  

Tämä käytäntö on ollut olemassa Sahalinin kalanhautomoissa niiden perustamisesta lähtien. 

Hedelmöitetyn lohen ja vaaleanpunaisen lohen tai niiden toukkien kuljettamista harjoitettiin jo 

japanilaisten kalanviljelijöiden Sahalinin kalanhautomoiden toiminnan alussa. Nämä toimenpiteet 

toteutettiin tapauksissa, joissa lohen 1 sei määrä joidenkin vesistöjen altaissa väheni. Japanilaiset 

harjoittivat kananmunien ja toukkien kuljettamista vuoteen 1938 asti ja myöhemmin ne pysähtyivät, 

mikä selitettiin näiden elinsiirtojen positiivisten tulosten puuttumisella.  

Japanilaiset kalankasvattajat harjoittivat myös kaviaarin tuomista vesistöihin, joihin lohi ei päässyt. 

Joten vuodesta 1931 lähtien joka vuosi joessa. Pionerskaya (Länsi -Sahalin) kuljetettiin miljoonalla 

syksyn chum -lohen hedelmöitetyllä munalla Kalininin tehtaalta, ja vuonna 1934 ensimmäiset 166 

aikuista kalaa palasivat tähän säiliöön. Vuonna 1935 he saivat 217 kappaletta. Vuonna 1938 joelle 

rakennettiin kalan hautomo, jonka kapasiteetti oli 2 miljoonaa munaa. 


