
Kaukoidän lohi on pitkään houkutellut 

harjoittajien ja kalatieteen työntekijöiden huomio sopeutumisen kohteeksi joukkokaupallisiksi 

lajeiksi, joille on ominaista nopea kasvuvauhti. Niiden etuja ovat myös hyvät kaupalliset 

ominaisuudet ja 

että he antavat niin herkullisen tuotteen kuin 

punainen kaviaari, arvostettu sekä kotimaassa, 

ja ulkomaisilla markkinoilla. Tässä suhteessa kotimaiset kalanviljelijät ovat toistuvasti ehdottaneet 

ja 

ehdotuksia näiden käyttöönottamiseksi 

kalat luonnollisen alueensa ulkopuolella. Erilaisissa 

vuotta ja Venäjän eri vesistöihin tuodaan (massa tai rajoitettu määrä) istutus 

materiaali vaaleanpunainen lohi, chum lohi, coho lohi, sockeye lohi lähinnä 

tavoitteena muodostaa uusia elinympäristöjä 

lukuisia itseään tuottavia populaatioita, joilla voi olla suurta kaupallista arvoa. 

Kaukoidän käyttöönoton ongelmasta 

lohta niiden luonnollisen alueen ulkopuolella 

Tähän asti keskustellaan sekä tällaisen työn mahdollisuuksista että kohteista, joita on suositeltavaa 

käyttää sopeutumistoimenpiteitä suoritettaessa. Koskematta kysymyksiin 

käyttää kaiken Kaukoidän lohen esittelyyn, tässä työssä rajoitumme harkitsemaan materiaaleja, 

jotka liittyvät johonkin näistä lajeista - vaaleanpunaisesta lohesta, joka sai 1900 -luvun 

jälkipuoliskolla eniten huomiota ja johon pantiin suurimmat toiveet 

massiivisen sopeutumisen alku.  

Lisätietoja tästä lähdetekstistäLähdeteksti vaaditaan käännöksen lisätietoihin. 

Yleiskatsaus esittelyihin 

Työt vaaleanpunaisen lohen käyttöönoton aloittamiseksi Venäjällä alkoivat vuonna 1956, jolloin 

tuotiin 3,8 miljoonaa kappaletta. kaviaaria Etelä -Sahalinista Taibolin hautomoon Murmanskin 

alueella. Kasvatetut nuoret vapautettiin Barentsinmerelle vuonna 1957 

(Pöytä 1). Jatkotyötä johdannon parissa 

vaaleanpunaista lohta tehtiin Venäjän vesillä vuonna 

Barentsin, Valko- ja Kaspianmeren altaat. 

Lisäksi entisen Neuvostoliiton säiliöiden sopeutumissuunnitelmien mukaisesti vaaleanpunaista 

lohta on päästetty Mustalle (Abhasian alueella) ja Itämerelle (Riianlahti) tällä hetkellä Venäjän 

ulkopuolella sijaitseville alueille. 

Pääosa vaaleanpunaisen lohen sopeutumisesta tehtiin Barentsin ja Belyn altaissa 

meret. Vuosina 1957-1999 se julkaistiin täällä 

200,8 miljoonaa kappaletta Kaukoidästä tuotua kaviaaria. Kalan hautomot, 

jotka toimittivat kaviaaria Euroopan pohjoiseen, keräsivät sen pääasiassa kutuviin jokiin 

Sahalin ja Etelä -Kurilisaaret (Iturupin saari), muutamilla Magadanin alueilla 

ja Länsi -Kamtšatka. Magadanista ja Kamtšatkasta 

noin 6,8 miljoonaa kaviaaria kasvatettiin. nuori, 

joka oli 3,4% Barentsin ja Valkoisen meren vesistöihin päästetystä kokonaismäärästä. Klo 

tämä osa tällaisista nuorista vapautettiin pieninä 

erissä vuosina 1959-1961, osa (noin 3,8 miljoonaa kappaletta, 

tai 1,9% kokonaistuotannosta) vuosina 1986, 1997 ja 

1999 Esittelemme nämä pienet määrät nuorten kasvatusta Magadanin alueen jokista tulevista 

munista tehokkuuskysymyksen yhteydessä 

sopeutumistyötä vaaleanpunaisen lohen kanssa, jota käsitellään jäljempänä osassa "naturalisaation 

kulku ...". 

Tuonnista kasvatettujen nuorten lisäksi 

kaviaaria, Kuolan niemimaan kalanviljelylaitoksilla nuoria saatiin vaaleanpunaisesta lohen 

kaviaarista, joka palasi Barentsinmeren ja Valkoisen meren jokiin. 



kutua ruokinnan jälkeen Koillis -Atlantilla. 

Kokeneet kaviaarin poiminnat paikallisesta vaaleanpunaisesta lohesta olivat 

alkoi jo vuonna 1960, eli valmistajien ensimmäisessä joukkoesityksessä. Vuosina 1960-1965. 

Kerättiin 2,93 miljoonaa yksikköä. tällainen kaviaari (Kudersky 

et ai., 1968). Vuosina 1966-1977. se kerättiin 

5,2 miljoonaa kappaletta (Diaghilev, Markevich, 1979). Suhteellisen säännöllinen nuorten kasvatus 

tonnia paikallisilta tuottajilta saatua kaviaaria, 

hyväksytty vuosina 1987-2000. Kaukoidän kaviaarin toimituksen päättymisen aikana. Taulukko 2 

osoittaa 

molempiin meriin vuosina 1961-2000 päästettyjen paikallisesti peräisin olevien nuorten määrä. 

Paikallista alkuperää olevien nuorten päästöt mennessä 

1984 ei vaikuttanut sopeutumisprosessiin. Mutta vuosina 1987–2000 kasvatetuilla nuorilla oli 

ratkaiseva vaikutus naturalisaation kulkuun (ks. 

alla), vaikka yleensä sitä oli rajoitettu määrä - noin 2,0 miljoonaa kappaletta. 

Keskustellaan vaaleanpunaisen lohen käyttöönotosta 

Barentsin ja Valkoisen meren altaat, se on välttämätöntä 

huomioi seuraavat tärkeät yksityiskohdat. V 

Vuosina 1957-1958 vaaleanpunaista lohta tuotettiin kalatiloilta 

Kuolan niemimaan tehtaita toukkavaiheessa vuonna 

Huhti-toukokuu jään alla. Ei hyvityksiä näistä asioista 

Se oli. Vuodesta 1959 lähtien nuoret ovat kasvaneet 

0,27-0,43 g keinotekoista rehua käyttäen. 

Tällä tapahtumalla oli suuri vaikutus - vuonna 1960. 

ensimmäistä kertaa joukkoon tuli seksuaalisesti kypsiä 

kalaa Pohjois -Euroopan jokissa. 

Joitakin vaikutuksia johdannon tuloksiin 

vaaleanpunainen lohi, ilmeisesti, jos se oli luonnollista 

kutua, jota on havaittu syksystä 1960 lähtien. 

Kuolan niemimaan jokissa, Karjalassa, Tšekissä 

huulet, Norja. Tämän kalan luonnollinen lisääntyminen uudella alueella on kuitenkin edelleen 

huonosti ymmärretty. 

 

Nuorten vaaleanpunaisen lohen vapauttaminen toteutettiin 

1957-1999 (23 vuotta) ajoittain. Ensimmäinen 

kaviaarin tuonti Kaukoidästä lopetettiin vuosina 1964-1966 ja nuoret vapautettiin- vuonna 1965- 

1967 tieteellisten järjestöjen ehdotuksesta 

(mukaan lukien Ichthyological Commission Acclimatization Advisory Board) ja perustuu 

erityislautakunnan päätelmät 

silloisen Neuvostoliiton kalatalousvaliokunnan selvittääkseen hyökkääjän luonnollisen 

lisääntymisen. Komissio työskentelee alaisuudessa 

johtajuutemme, analysoitu yksityiskohtaisesti 

vaaleanpunaisen lohen käyttöönotto vuonna 1956-alkupuolisko 

1964, osoitti laiminlyönnit ja 

teki perustellun ehdotuksen Kaukoidän kaviaarin tuonnin keskeyttämisestä (komission muokattu 

raportti julkaistiin; katso: Kudersky et ai., 1968). Tämä suositus hyväksyttiin komitean hallituksen 

erityisellä päätöksellä 

Neuvostoliiton kalastus, joka tarkasteli työn edistymistä 

Kaukoidän lohen sopeutumisesta Pohjois -altaaseen. 

Nuorten vapauttamisen tauko osoitti kolmen 

kahden vuoden ajan (1966 ja 1968) tuottajia ei palautettu, yhden vuoden ajan (1967) se oli heikko 

(katso alla). Näin varmistui, 

Luonnollinen kutu Kuolan jokien jokissa 



niemimaa on mahdollista, mutta ei vuosittain. Toiseksi, 

tuotto luonnollisesta kutemisesta oli pienempi kuin jokiin saapuvien tuottajien määrä 

oli haalistuva luonne. Näiden tietojen perusteella toimitusta päätettiin jatkaa 

Kaukoidän kaviaari. Munien kerääminen Barentsin ja Valkoisen meren altaaseen vietiin kuitenkin 

entiseen tapaan vaaleanpunaisen lohen alueen eteläosassa eikä Magadanin rannikon ja Länsi -

Kamtšatkan jokissa, kuten asiantuntijat ja 

edellä mainittua komissiota. Mutta kuljetusten määrä 

vasikat ovat vähentyneet. Jos vuosina 1959-1964. annettu 

10,4-36,0 miljoonaa kappaletta vuodessa nuoria (keskimäärin 22,3 milj. 

kpl), sitten vuosina 1968-1979. tämä luku putosi 

1,5-7,4 miljoonaa kpl. vuodessa (keskimäärin 4,6 miljoonaa kappaletta) tai vuonna 

4,8 kertaa. 

Toisen kerran Kaukoidän vaaleanpunaisen lohen kaviaarin tuonti lopetettiin vuosina 1979, 1981 ja 

1983. 

VNIROn ehdotus myös, jotta voidaan tarkistaa hyökkääjän itsensä lisääntyvien karjojen ulkonäkö 

kaikki joet (Alekseev, Kulachkova, 2000). Tämä tauko on kuitenkin venynyt melkein nykyaikaan, 

vastoin sen kirjoittajien toiveita. 

Vain vuosina 1985, 1996 ja 19998 tuotiin rajoitettuja määriä kaviaaria. Rajoitetusta huolimatta 

kaviaarin tuontimäärät ilmoitettuina vuosina poikkesivat tehokkuuden suhteen merkittävästi 

edellisistä vuosista. Kaviaaria näinä vuosina toimitettiin Magadanin alueelta, mikä antoi A.P. 

Aleksejevin nimetä 

heidän "Magadan -vaiheensa" vaaleanpunaisen lohen sopeutumisessa Euroopan pohjoiseen. 

Kaviaarin toimitus toimitettiin myös vuosina 1984 ja 1986, mutta tulos 

osoittautui negatiiviseksi lähes täydellisen kuoleman vuoksi 

kaviaaria (Yakovenko, 1998). 

Työskentele vaaleanpunaisen lohen tuomiseksi altaisiin 

Barentsin ja Valkoista merta ei ole pysäytetty ja luultavasti uusien kaviaarilähetysten kuljettaminen 

tästä 

kalaa Kala -Idän kalatiloilta. 

Pohjois -Euroopan merien lisäksi sopeutumistöitä vaaleanpunaisen lohen kanssa tehtiin vuonna 

Kaspianmeri, Musta ja Itämeri. Mutta nuorten vapauttaminen tapahtui lyhyen aikaa: Kaspianmerelle 

ja Mustalle merelle - kaksi vuotta, Itämeri - 

viisi vuotta. Lisäksi istutusmateriaalin määrä oli huomattavasti pienempi. 

verrattuna Barentsin ja Valkoiseen mereen. 

Esittelyjen tulokset 

Ensimmäiset vaaleanpunaisen lohen toukkien päästöt altaaseen 

Barents ja Valkoinen meri eivät menestyneet. V 

Vuonna 1958 valmistajien paluuta ei rekisteröity, mutta 

vuonna 1959 laskettiin yksittäisiä yksilöitä (tiedot 

TSUREN), mutta yleensä uskotaan, että paluu vuonna 1959. 

ei myöskään ollut. Tältä osin on huomattava 

tietoja norjalaisilta asiantuntijoilta 

pani merkille vaaleanpunaisen lohen yksittäisten yksilöiden saaliin vuonna 1958 

(Berg, 1977). Ensimmäinen massiivinen paluu todettiin vuonna 

1960, jolloin saalis kirjattiin 88 328 kpl. 

Tänä vuonna alkaa olennaisesti tuoton laskeminen 

vaaleanpunainen lohi Euroopan pohjoisjokeissa ja keskustelu 

ongelmat (ei yksiselitteisesti ratkaistu nykyhetkeen 

aikaa) tämän kalan naturalisoinnista, joka tapahtui tai ei tapahtunut. Vaaleanpunaisen lohen ja 

tulo jokiin jalostukseen vuonna 1960 ja sitä seuraavina vuosina osoittautui laajaksi eikä rajoittunut 

vain Kuolan niemimaalla, josta 

nuoria. Kalaa kirjattiin Islannissa, Skotlannissa, Norjassa, Huippuvuorilla ja Kuolan joissa 



niemimaalla, Karjalassa ja Arkangelin alueella 

Tšekinlahdelle asti, Pechora- ja Korotaikha -jokiin, Jamalin niemimaan lähellä ja edelleen itään asti 

Diksonin saaret (Azbelev, 1960a, 1962; Azbelev, Yakovenko, 1963; Aklimatisaatio ..., 1961; 

Surkova, 1966; 

Kudersky et ai., 1968; Surkov, Surkova, 1975; Jakovenko, 1998; Pyefinch, 1960; Berg, 1961 jne.). 

Taulukossa 3 esitetään valmistajien todellinen tuotto 

ei täysin heijastu, koska tietoja kalan palautumisesta luonnollisesta kuteesta ei toimiteta. Tähän 

ongelmaan liittyvät materiaalit on esitetty lisäksi taulukossa 4. 

 

liittyy paitsi hautomoiden asemaan Murmanskin alueella, mutta myös eräisiin eroihin Kuolan 

niemimaan, Valkoisen meren altaan Karjalan osan ja 

Arkhangelskin alueen joet (mukaan lukien Pechora -joki). 

Taulukoissa 3 ja 5 esitetään jonkin verran eroja kokonaistuottoasteissa, mikä näyttää johtuvan siitä, 

että tietoja on käytetty 

eri lähteistä. Kumpi on paremmin arvioitavissa todellisen tilanteen kanssa 

vaikeampaa, sitä enemmän, että tuotosta ei ole täydellistä kirjanpitoa. Mutta ilmoitetuista eroista 

huolimatta valmistajien palautusten lokalisoinnissa havaittu ominaisuus säilyy täysin. 

Taulukoiden 3-5 tietoja analysoitaessa on pidettävä mielessä, että annetut tiedot eivät vastaa täysin 

jokiin joutuneen vaaleanpunaisen lohen määrää. Monilla joilla (mukaan lukien useimmat pienet) 

kirjanpitoa ei voitu järjestää vuonna 

yhteydet, joihin tietoja siirtolaisten määrästä 

ei ole vaaleanpunaista lohta. Siksi kirjallisuudessa 

suoran kirjanpidon avulla saatujen lukujen lisäksi annetaan asiantuntija -arviot mahdollisesta 

tuotosta 

tai toinen vuosi, joka ylittää merkittävästi taulukoiden 3-5 materiaalit. Tässä työssä rajoitumme 

esittämään suorien laskelmien tietoja. 

Saat täydelliset palautusominaisuudet 

vaaleanpunainen lohi taulukossa 6 antaa tietoja kirjanpidostaan 

Norjan jokissa, missä hän tapasi alkaen 

maan eteläpuolella ja Venäjän rajalla. Näiden dynamiikka 

tiedot sopivat yhteen taulukoiden 3 ja 4 materiaalien kanssa. 

Taulukoiden 3 ja 4 materiaaleista voidaan nähdä, että paluu 

kutevien jokien vaaleanpunainen lohi ei ollut vuosittainen. Vierailut olivat poissa kokonaan 

seuraavien 11 vuoden aikana: 1958, 1966, 1982, 1983, 1984, 1988, 1990, 

1992, 1994, 1996, 1998. CURENin raportointitiedoissa 

tiedot yksittäisten henkilöiden paluusta vuonna 1959, joten emme sisällytä tätä vuotta 

vuosien lukumäärä ilman vierailuja. 

Lueteltu 11 vuotta kiinnittää huomiota 

kaksi suhdetta. Ensinnäkin kaikki nämä vuodet paitsi 

1983 - jopa. Ne todistavat parillisten vuosien toistuvista menetyksistä ja täydellisestä menetyksestä 

tätä linjaa vuodesta 1982. toiseksi, vaaleanpunaisen lohen paluu 

ei ollut kolme vuotta peräkkäin: vuosina 1982, 1983 ja 1984. On 

tämän perusteella voimme päätellä, että tuloksena 

Kaukoidän kaviaarin tuonnin lopettaminen vuodesta 1979 

sopeutumistyöt vaaleanpunaisen lohen kanssa merillä 

Euroopan pohjoinen vuosina 1982-1984 päättyi 

epäonnistuminen. Toisin sanoen ennen vuotta 1980 

valmistajan palautukset olivat täysin riippuvaisia 

tuontia kaviaaria. Hyökkääjän naturalisointi uudessa 

elinympäristöä ei tapahtunut. Syyt tähän on esitetty seuraavassa osassa, jossa käsitellään 

vaaleanpunaisen lohen naturalisointia. 

Vaaleanpunaisen lohen (nimetty) käyttöönoton toinen vaihe 



A.P. Alekseev "Magadan"), tuli sisään 

1985, kun kaviaaria toimitettiin Magadanin alueelta. 

 

Voidaan sanoa, että tämän vaiheen tuloksena tämän kalan sopeutumisongelman ratkaisu Euroopan 

pohjoisessa alkoi uudelleen. Tämän seurauksena sisään 

Vuonna 1987 palasi valmistajat, jotka 

ensimmäistä kertaa monien vuosien akklimatisaatiotyö tarjosi parittoman rivin 

vuotta luonnollisen kutun vuoksi. Se on tästä 

vuosien pitäisi laskea takaisin naturalisaation historia 

vaaleanpunaista lohta Pohjois -Euroopassa. Saaliit näiden vuosien aikana 

määrä: 1989-96 tonnia, 1991-129,2 tonnia, 1993 - 

70,9 tonnia, 1995-43,0 tonnia, 1997-142,5 tonnia, 1999-50,8 

tonnia, 2001-339,9 tonnia, 2003-122,3. Kuitenkin pitäisi 

selventää, että kalastuspalaute vuosina 1995, 1997, 

Vuodet 1999, 2001 ja 2003 eivät olleet vain kautta 

"Villi" kutu luonnossa, mutta myös keräämällä munia 

paikallisia tuottajia, niiden hautomoa ja nuorten kasvatusta hautomoissa. Mutta tämä selvennys ei 

muuta asian ydintä, koska kalanjalostus 

tehtaat, jotka on päästetty mereen paikallisesti peräisin olevia nuoria, joita ei ole saatu Kaukoidän 

kaviaarista. 

Magadanista peräisin olevan vaaleanpunaisen lohen paluu 

havaittu pääasiassa Valkoisenmeren jokissa 

(Taulukko 7), joka ansaitsee erityistä keskustelua. 

Mutta jopa Valkoisenmeren altaassa, intensiteetti 

tulo eri jokiin ei ollut sama monivuotisessa kontekstissa, kuten dynamiikan vertailu 

saalis joessa. Varzuga (Kitsa -joen kanssa) ja joessa. Umbe.  

Koska parillisten vuosien rivi on menetetty vuodesta 1982 lähtien, sen elvyttämisongelma on 

edelleen ajankohtainen. KANSSA 

Tämän ongelman ratkaisemisen tarkoitus vuonna 1998 Magadanin alueelta toimitettiin Umbskin 

kalan hautomolle 

tehtaan (Kuolan niemimaa) kaviaaria, joka salli 

ensimmäisen nuorten erän vapauttamiseksi vuonna 1999. Huolimatta saadun istutusmateriaalin 

suhteellisesta runsaudesta (2,616 miljoonaa kpl.) 

tuottajien tuotto vuonna 2002 oli pieni ja 0,92 tonnia. 

Tämän tapahtuman parillisten vuosien rivi näyttää tuottajien paluun tulokset vuonna 2004 ja sitä 

seuraavina parillisina vuosina. Kuinka tehokas sisään 

yleensä Barentsin ja Valkoisen meren altaissa tapahtuu vaaleanpunaisen lohen sopeutumisen 

"Magadan" -vaihe 

nähdään tulevina vuosina. 

Päinvastoin kuin Barents ja Valkoinen meri, vaaleanpunaisen lohen tuonti Kaspianmerelle, Mustalle 

ja Itämerelle osoittautui vaatimattomaksi. V 

Kaspianmerellä havaittiin tämän kalan yksittäisten yksilöiden saalis (Magomedov, 1970; Karpevich 

et ai., 

1991), Mustanmeren hyökkäyksen tuloksista ei ole tietoa. Itämerellä valmistajien paluu huomattiin 

seuraavana vuonna julkaisun jälkeen. Vuonna 1974 Riiasta pyydettiin 96 kalaa 

kuilu ja yksi yksilö pyydettiin Suomenlahdelta. Vuonna 1975 kirjattiin 219 saalistapausta 

Latvian rannikoilla ja 7 Suomenlahdella. Vuonna 1976 noin 20 jäi kiinni. Ruotsin rannikolla (Berg, 

1977) ja vuonna 1977 laskettiin 6 kpl. (Rimsh, 1977). Niin 

Siten vaaleanpunainen lohi pystyi menestymään 

ravinnon murtovedessä Itämerellä, mutta sen luonnollinen lisääntyminen 

ei huomioitu. 

Kaupallistamisen edistyminen ja / tai tulokset 



viljely 

Edellä olevista materiaaleista voidaan päätellä, että hyökkääjän uuden elinympäristön 

kehittämisprosessin erityispiirteiden ymmärtämiseksi on suositeltavaa jakaa koko vaaleanpunaisen 

lohen sopeutumistyö kahteen vaiheeseen: 1) alkaen johdannon alku vuoteen 1985 saakka; 2) 

vuodesta 1985 vuoteen 

Nykyhetki. Vaiheiden väliset erot ovat 

alkuperäiskansojen luonne. Ensimmäisen aikana kutemaan palanneet kasvattajat eivät olleet 

paikallisia. Ne tulivat suoraan Kaukoidästä tuodusta kaviaarista. Huolimatta 

toistuvaa luonnollista kutua 

ja luistele (joskus massiivisia) toukkia tällaisesta kutuesta, 

itsensä lisääntyvän väestön muodostuminen 

vaaleanpunaista lohta ei esiintynyt missään joessa. Jonkin verran 

jokiin palanneiden tuottajien "villistä" kuteesta peräisin olevien nuorten määrä ilmestyi. Mutta tämä 

nuorilla ei ollut havaittavaa vaikutusta myöhempiin käyttöönoton tuloksiin, koska ne liukenivat 

Kaukoidän hautomoissa kasvatetun istutusmateriaalin kokonaismassaan 

kaviaari. Lisäksi, kuten toimituskatkot osoittavat 

kaviaari Kaukoidästä, vaaleanpunaisen lohen itsensä lisääntyminen, kun se suunniteltiin, haalistui 

nopeasti ja laski nollaan. Erityisen ohjeellinen tässä suhteessa on alaikäisten vapauttamisen 

lopettaminen vuoden 1979 jälkeen, 

joka johti parillisten vuosien rivin täydelliseen menetykseen, 

vuodesta 1982. Samalla tavalla parittomien vuosien rivi katosi ja vain Magadanin kaviaarin tuonti 

Vuonna 1985 varmistettiin kansalaistamisprosessin alku 

vaaleanpunainen lohi Barentsin ja Valkoisen meren altaassa. 

Vaaleanpunaisen lohen itsensä lisääntymisen heikentyminen uudella alueella sopeutumisen 

ensimmäisessä vaiheessa klo 

paluutapausten olemassaolo, jos ne ovat suurelta osin tai täysin luonnollisia 

lisääntyminen, heijastuu selvästi suurelta osin tai täysin luonnollinen lisääntyminen, näkyy selvästi 

materiaaleissa 

taulukko 8, koottu taulukoiden 5-7 ja 

kirjallista tietoa (Surkov, Surkova, 1977; 

Diaghilev, Markevich, 1979; Kamyshnaya, Smirnov, 

1981 jne.). 

Kuten taulukosta 8 voidaan nähdä, sopeutumisen ensimmäisessä vaiheessa erotetaan vuodet, jolloin 

vaaleanpunaisen lohen saalis saatiin aikaan sen itsensä lisääntymisen vuoksi. 

kokonaan (1967 ja 1975) tai pääasiassa (1973, 1974 ja 1977). Lisäksi vuodet 1971- 

1973-1975-1977 riviin yhdeksi ketjuksi. 

Tämä ketju on kuitenkin nuorten täydennyksestä huolimatta 

Kaukoidän alkuperä (lukuun ottamatta saaliita 

1975), melkein keskeytyi vuonna 1979 (yksittäisten henkilöiden paluu) ja katoaa kokonaan vuonna 

1981. 

Mitä tulee parillisten vuosien riviin, se on jopa muodossa 

ei ollut lyhytaikaista ketjua. Kaikki parillisten vuosien tuotot (paitsi 1974) annettiin 

Kaukoidän kaviaarin toimitus. Ne lakkaavat vuodesta 1980, heti sen jälkeen, kun kaviaarin tuonti 

Kaukoidän kalahautomoista on keskeytetty ja siitä saatu hautomo poikaset on vapautettu. 

 

Sopeutumisen ensimmäisessä vaiheessa paljastui mielenkiintoinen tosiasia parillisten ja parittomien 

vuosien linjojen vaaleanpunaisen lohen erilaisesta laadusta (Diaghilev, 

Markevich, 1979; Agapov, Markevich, 1980; Gordeeva, 

Salmenkova, 2001), mikä vahvistetaan yllä olevilla tuloksilla kunkin linjan tuottajien palautuksesta. 

Joukkotuotot (yli 10 laskutettua) 

tuhat kalaa) parillisten vuosien linjassa havaittiin vuonna 1960 ja 

1974, pariton 1965, 1971, 1973, 1975, 1977 ja 



1979 Parillisten vuosien linjassa hyökkääjien itsensä lisääntymiseen liittyvää vuosien ketjua ei 

muodostettu, parittomina vuosina tällainen ketju tapahtui, vaikka 

ja lyhyen aikaa. Tämä kysymys on epäilemättä kiinnostunut sopeutumisteorian ja -käytännön 

kannalta ja vaatii erityistä 

kehitystä. 

Toinen ("Magadan") esittelyvaihe on pohjimmiltaan erilainen kuin ensimmäinen siinä, että vuoden 

1985 jälkeen Pohjois-Euroopan alueen rajoissa havaitaan vaaleanpunaisen lohen itsensä lisääntyvän 

populaation muodostumisprosessi. Kuten voidaan nähdä taulukoiden 1 ja 8 materiaaleista, kaviaarin 

tuonnin jälkeen 

Magadanin alue, vuodesta 1987 alkaen, muodostettiin vuosien ketju (1987-1989-1991-1993-1995-

1997- 

1999-2001-2003), joka johtuu vaaleanpunaisen lohen itsensä lisääntymisestä ilman ruokintaa 

Kaukoidän kaviaarin vuoksi. Vuonna 2003 ilmestyi yhdeksäs sukupolvi 

tämä ketju, jonka juuret ovat kaviaarin puolueessa, 

tuotu vuonna 1985. Huolimatta palautusarvojen vaihtelusta viereisinä vuosina yleensä sisällä 

Tässä vuosien ketjussa vaaleanpunaisen lohen saalis on lisääntynyt. 

Lähitulevaisuus näyttää, jos tämä 

rivi parittomia vuosia Magadanista ja 

edelleen tai se myös haalistuu samanlaisena 

linja sopeutumisen ensimmäisessä vaiheessa. 

Samanaikaisesti toisessa vaiheessa 

työtä parillisten vuosien linjan muodostamiseksi. Päällä 

kalan hautomoista vuonna 1996, toimitettiin pieni erä Magadanin kaviaaria, mikä salli 

vapauttaa vuonna 1997 merellä 208 tuhatta yksikköä. nuoria. V 

Vuonna 1998 kaviaarin tuontia jatkettiin, minkä vuoksi vuonna 

Vuonna 1999 valmistettiin 2,6 miljoonaa laitetta. Magadanin nuoria 

alkuperä (taulukko 1). Vuonna 2000, paluu tästä 

lähetyksiä oli 11,1 tonnia, mutta vuonna 2002 vain 0,92 tonnia. 

Seuraavat vuodet mahdollistavat toimenpiteen tehokkuuden arvioinnin. 

Ensimmäisen ja toisen tuloksen vertailusta 

vaiheissa huomattava ero sopeutumistyön tehokkuudessa on näkyvissä. Ensimmäisessä vaiheessa 

vuonna 

vuosina 1957-1979 parittomina vuosina (10 vuotta) oli 

tuotti 78,92 miljoonaa kappaletta. nuorta vaaleanpunaista lohta, joka on saatu Kaukoidän 

kaviaarista, ja 379,3 tuhatta kappaletta. 

nuoria, jotka on hankittu kolmella parittomalla vuodella paikallisilta tuottajilta. Kuitenkin Kolan 

itse lisääntyvä karja ei syntynyt. Tällaisia karjoja ei myöskään esiintynyt Norjassa, vaikka kuteva ja 

suotuisat ilmasto -olosuhteet on rekisteröity. Vuosina 1985-2003. ainoasta erästä Magadanin 

kaviaaria, vain 1,0 

milj. kpl nuoret (julkaistu 1986). Mutta he varmistivat yhdeksän sukupolven parittomien vuosien ja 

yhteisen itsensä replikoituvan ketjun muodostumisen 

saalis 993,8 t.  

Herää kysymys siitä, mistä tällainen ero johtuu 

johdannon tulokset. Ilmeisesti vallitsevien välillä on joitain epäjohdonmukaisuuksia 

ensimmäisessä vaiheessa Euroopan pohjoiseen tuodun vaaleanpunaisen lohen sopeutumiskompleksi 

ja joitakin 

elinympäristöstä, jossa hän kohtaa 

uusi alue. Tähän mennessä kertynyt 

melko laaja materiaali mahdollistaa analysoidun ongelman analysoinnin paitsi teoreettisesti myös 

käyttämällä sopeutumistyön aikana saatuja todellisia tietoja. Laajennetussa muodossa tämä 

kysymys 

kuvattu A.F.Karpevichin teoksessa yhdessä tekijöiden kanssa (Karpevich et al., 1991). Siitä 



keskustellaan lyhyesti alla. 

Ensinnäkin alueen ruokintaosan arvioinnista. Kuten massatuottojen tulokset osoittavat 

ensimmäinen ja toinen vaihe Barentsin altaan jokissa 

ja Valkoinen meri ja osittain Norjan meri 

ja vaaleanpunaisen lohen seksuaalinen kypsyminen etenee menestyksekkäästi 

täyssuola- ja murtovedet (Itämeren veden suolapitoisuus on korkeintaan 8-11 ‰). 

Vaaleanpunainen lohi, joka palaa Barentsinmerelle ja Valkoisenmeren jokiin, ei heikentänyt 

kaupallisia ominaisuuksia. 

Sille on ominaista korkea rasvapitoisuus ja yleensä 

hieman suurempi kuin Kaukoidän, mikä todettiin 

jo ensimmäisissä johdannon tuloksia koskevissa töissä. 

Joten vuonna 1960 Murmanin jokista pyydettiin 38-66 cm pitkiä (keskimäärin 49,0 cm) ja 0,4-3,6 

kg painavia kaloja. 

(keskimäärin 1,52 kg), Valkoisen meren Karjalan osa 

vastaavasti 37,6-66,5 cm ja 1,05-2,95 kg, tuumaa 

R. Volonge (Tšekin huuli) vuonna 1961 43,0 cm: stä 

58,5 cm (keskimäärin 50,4 cm) ja 0,8-2,44 kg (keskimäärin) 

1,47 kg). Vaaleanpunaisen lohen koko vuonna 1965 oli suunnilleen sama (Azbelev, 1960b; 

Danilenko, 1962; Mukhomediyarov, 1963; Kudersky et ai., 1968). Sama 

koko havaittiin lähinnä muina vuosina. V 

Valkoisenmeren joet vuosina 1973-1979 saivat vaaleanpunaisen lohen 33,2-61,2 cm pitkiä (urokset 

keskimäärin 47,6 cm, 

naaraat 47,4 cm), paino 0,35-3,35 kg (keskimäärin miehet 1,28 kg, naaraat 1,24 kg), joessa. jonka 

pituus vuonna 1989 

kala oli keskimäärin 51,3 cm, paino 2,2 kg, 

R. Varzuga vuonna 1997, vastaavasti 30,0-50,6 cm ja 

0,37-3,0 kg (Ivanter, 1987; Brovkov, Neklyudov, 

1990; Lysenko, Berestovsky, 1999). Riiassa 

Itämeren lahdella vuonna 1974, miehillä oli sisään 

keskimääräinen pituus 50,1 cm, paino 1,96 kg, naaraat 47,3 cm ja 1,47 kg (Rimsh, 1977), vuonna 

1977 

59,4 cm ja 2,6 kg. 

Vaaleanpunaisen lohen kasvu eri vuosina ei ole sama, kuten 

näytti E.I. Surkov (1966) Murmanskin rannikon jokien esimerkissä. Pieniä eroja havaittiin myös 

Riianlahden vaaleanpunaisessa lohessa vertailussa 

vuosina 1974 ja 1975 pyydettyä kalaa (Rimsh, 1977). V 

Joinain vuosina pieniä kaloja hallitsi joskus. 

Joten, r. Umbessa vuonna 1977 miesten keskimääräinen pituus oli 

43,3 cm, naaraat 44,9 cm (Kamyshnaya ja Smirnov, 1981). 

Vuosittaiset kasvuerot liittyvät ruokintatapoihin yksittäisinä vuosina. Kuitenkin syyt 

 

Tämä ilmiö ei ole selvä, koska vaaleanpunaisen lohen merielämää ei käytännössä tutkita. 

Useimmat tutkijat huomaavat sen 

Kolan vaaleanpunaisen lohen hedelmällisyys on hieman korkeampi kuin 

Kaukoidän, mutta munien koko ensimmäisessä 

vähemmän (Persov, 1960; Galkina, 1965; Diaghilev, 

19780). 

Huolimatta kola -vaaleanpunaisen lohen kasvun vaihtelusta vuosien varrella, yleisesti ottaen näitä 

indikaattoreita sekä murrosikää koskevia materiaaleja ja tietoja tuottajien ravitsemuksellisesta 

tilasta ja rasvapitoisuudesta voidaan pitää todisteena rehun hyvästä tilasta pohja. Rehunvarat eivät 

rajoittaneet Kuolan vaaleanpunaisen lohen (Karpevich ja 

muut, 1991). 



Suolapitoisuus ja ruoan tarjonta eivät kuitenkaan ole 

ainoat tekijät, jotka määräävät vaaleanpunaisen lohen ruokinnan tehokkuuden alueen merialueella, 

miten tämän voi päätellä arvon vaihtelusta 

palata. Tämä luku koko 1957- 

Biennium 1975 vaihteli välillä 0-3,38% (Surkov, Surkova, 

1975; Diaghilev, Markevich, 1979) huolimatta siitä 

nuorten määrä vuodessa vapautui 36,0 miljoonaan. 

PCS. ja ei laskenut alle 3,4 miljoonaa yksikköä. Ja ei 

ei vertailuarvoja, joiden perusteella voitaisiin ennustaa seuraavan hautomon poikasten erän tuottoa. 

Kun otetaan huomioon kalahautomoiden tehokkuus näinä vuosina 

suunnilleen sama (siirtymisen jälkeen vuonna 1959 

aikuisten poikasien vapauttaminen), on otettava huomioon, että 

että tuoton määrää hallitsee 

oli muita tekijöitä, ei suolaisuutta 

vettä ja elintarvikkeita. Mielipide ilmaistiin 

että vaaleanpunaisen lohen paluu on suurempi pohjoisen lämpenemisen ja uusien muodostumisen 

vuosina 

suotuisat lämpötilaolosuhteet alueilla 

ruokinta (esimerkiksi Yakovenko, Neklyudov, 1992 jne.). 

Radikaalimpi näkökulma esitetään artikkelissa 

O.F. Gritsenko ja E.L. Bakshtansky (1975). Sen ydin 

Tämä johtuu siitä, että vaaleanpunaisen lohen itse lisääntyvien populaatioiden luominen Pohjois-

Atlantille 

on pohjimmiltaan mahdotonta joidenkin vaaleanpunaisen lohen biologian piirteiden vuoksi 

olemassaolo Pohjois -Tyynenmeren olosuhteissa. V 

yhteydessä Magadanin kaviaarin tuontiin vuonna 1985 ja parittomien vuosien ketjun syntymiseen 

1987-2003 sekä 

kun otetaan huomioon vaaleanpunaisen lohen kaviaarin tuonti parillisina vuosina vuonna 1998 

kalan kuteessa ja palauttamisessa siitä vuosina 2000-2002, keskustelua käsitellystä ongelmasta olisi 

lykättävä, jotta siihen voidaan palata uuden tiedon saamisen jälkeen. 

Sarjan toinen osa, ympäristöolosuhteet, joissa 

voi myös olla ratkaiseva vaikutus luonnollisen lisääntymisen tehokkuuteen, - lisääntyminen, 

rajoittuu kutuviin jokiin. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että nuoret 

vaaleanpunainen lohi rullaa tyydyttävästi pitkin jokia 

syö ja kasvaa (Muntyan, 1963; Smirnov, Kamyshnaya, 1965; Studenova, Chuksina, 1998). 

Kuitenkin  

kutevan ajan jokien lämpötilaolosuhteet eivät aina ole suotuisia munittujen munien kehittymiselle. 

Kuten on esitetty 

ensimmäisessä vaiheessa tehdyt tutkimukset 

tapauksia, joissa vaaleanpunaista lohta kutee Kuolan niemimaan jokiin varhaisen syksyn kylmänä 

kaviaari kuolee, koska sillä ei ole aikaa saada 200-250 

astetta päivää ja saavuttaa kehitysvaiheen, kestävä 

alennetun lämpötilan vaikutuksesta. Tämä ilmiö havaittiin jo ensimmäisen massiivisen vierailun 

aikana. 

vaaleanpunaista lohta Pohjois -Euroopan jokiin vuonna 1960. Huolimatta valtavasta "villistä" 

kutusta, joka tapahtui, 

toukkien muuttoliike keväällä 1961. Ei käytännössä ollut 

koska munat tuhoutuvat melkein kokonaan alhaisen määrän vuoksi 

veden lämpö alkion alkuvaiheessa. 

Toisin kuin vuonna 1960, vuonna 1961 varhaisen kutukauden aikana 

vaaleanpunainen lohi ja alhaiset lämpötilat 



munat kehittyivät normaalisti ja keväällä 1962 toukat muuttivat merkittävästi (Azbelev et ai. 1962a, 

1962b; Azbelev, Yakovenko, 1963). Vuosia 1960 ja 1961 vastaavat havainnot tehtiin seuraavina 

vuosina. Tältä osin alusta alkaen 

vuosien sopeutumistyössä useimmat asiantuntijat ilmaisivat mielipiteensä 

Kaukoidän kaviaarin tuonnin epäkäytännöllisyys 

levinneisyyden eteläosat (Etelä -Sahalin, eteläinen 

Kuril Islands), josta se toimitettiin ensimmäisessä vaiheessa 

sopeutuminen ja tarve siirtyä työskentelemään kaviaarin kanssa Länsi -Kamtšatkan ja Magadanin 

alueilta. Tämä näkökulma heijastuu 

sopeutumista käsittelevässä erityiskokouksessa 

Kaukoidän lohi Barentsin ja 

Valkoiselta mereltä, pidettiin lokakuun lopulla-alussa 

Marraskuu 1960 Välittömästi ensimmäisen massiivisen tapahtuman jälkeen 

vaaleanpunaisen lohen paluu. Teollisuuden edustaja 

Mietinnössä todettiin selvästi, että on erittäin toivottavaa tuoda kaviaaria Kamtšatkalta ja Okhotskin 

rannikolta, ja tämä 

päättäväinen halu näkyi päätöksessä 

kokoukset erillisenä asiana (Pokrovsky, 1960; 

Päätös…, 1960). Lopuksi mainittu 

sen komission yläpuolella, joka teki yhteenvedon vuosien 1956-1964 sopeutumistoimien tuloksista. 

(Kudersky ja 

muut, 1968), ilmaistiin myös tällainen kiireellinen suositus. Hallituksen päätöksessä 

Neuvostoliiton kalatalousvaliokunta, hyväksytty 

komission työn tulosten mukaan siitä kirjattiin noin 

suunnittelun ja rakentamisen tarve 

Magadanin alueen hautomoille 

sopeutumistyön varmistaminen Euroopan pohjoisosassa. Mutta tämä päätös kestää kauan 

ei suoritettu ja kaviaarin kuljetus niistä 

alueen eteläosat. Vuosina 1968-1979 tästä 

kaviaaria kasvatettiin 108,9 miljoonaa kappaletta. nuoria, jotka tietoisesti eivät varmistaneet 

vaaleanpunaisen lohen naturalisoitumista Barentsin ja Valkoisen meren altaissa. Vain 

toimitukset vuosina 1984, 1985 ja 1986 

Magadanin kaviaari, mutta erät 1984 ja 1986. melkein 

kuollut kokonaan. 

Edellä olevista materiaaleista voidaan päätellä, että tekijöistä, jotka määräävät vaaleanpunaisen 

lohen naturalisoitumisen kulun uudella alueella, kutukauden lämpötilaolosuhteet on ehdottomasti 

ilmoitettu. Mutta niillä oli ehdoton vaikutus sopeutumisen ensimmäisessä vaiheessa, kun eteläisen 

vaaleanpunaisen lohen kanojen kaviaari, erilainen 

myöhäinen kutuvalmius ja herkkyys alkion alkuvaiheessa alhainen 

lämpötilat. Lähitulevaisuus näyttää, onnistui 

voitetaanko tämä epäsuotuisa tekijä sopeutumisen toisessa ("Magadan") vaiheessa kuten vuonna 

parittomien ja parillisten vuosien rivit. 

Kutukauden lämpötilaolosuhteiden lisäksi kirjallisuudessa on käsitelty riittävän yksityiskohtaisesti 

sitä, kuinka petoeläimet ruokkivat vaaleanpunaisen lohen alajuoksulla jokia ja suistoalueita. 

Tämä ilmiö tapahtuu, mutta emme ole halukkaita kiinnittämään siihen ratkaisevaa merkitystä. 

Yhteenveto yllä olevasta keskustelusta vaaleanpunaisen lohen käyttöönoton tuloksista Euroopassa 

Pohjoisessa on suositeltavaa liittyä mielipiteeseen, 

että hänen täydellinen naturalisaationsa uudella alueella 

kunnes se tapahtui. Oletus on edelleen pätevä 

Kummankin rivin katoamismahdollisuudesta 

vuotta (parillinen tai pariton) tai jopa molemmat, johtuen joidenkin ympäristötekijöiden 

voimakkaista vaihteluista. 



Tältä osin kausijulkaisun toistuvasti ilmaistu huomio 

puoli ateriaa (tarvittaessa) muodosta 

väestöstä lisäerien tuonnin vuoksi 

Kaukoidän kaviaari. Siitä on nyt tullut 

vielä selkeämpää, että se on vain tuontia 

kaviaaria Pohjanmeren Okhotsk-karjoista, koska vain Magadanin kaviaari myötävaikutti pitkän 

parittoman vuoden ketjun muodostumiseen itsensä lisääntymisen vuoksi. Huomionarvoista on 

mielipide kannattavuudesta tuoda vaaleanpunaista lohikaviaaria Tyynenmeren alueen 

pohjoisemmista osista, kuten Anadyrista. 

lahti (Alekseev et ai., 2004). 

Merialueille tuomisen lisäksi yritettiin kommentoida  

Sen lisäksi, että merialueille tuodaan, vaaleanpunaista lohta yritettiin kaupallistaa murtovedessä 

Krasnojarskin alueen eteläpuolella. Vaaleanpunainen lohi kasvoi tyydyttävästi ja 

saavuttanut murrosiän. Käytettävissä olevien tietojen mukaan (Siginevich et ai., 1978, 1979; 

Siginevich, Romanov, 1984; Rosrybkhoz Reporting data), toukokuussa 

1977 kalattomissa Utinoe- ja Novo-Troitskoe-järvissä 

Niitä valmistettiin 1138 tuhatta kappaletta. nuorta vaaleanpunaista lohta 

joiden keskimääräinen paino on 0,2 g, myös järvessä. Ankka 

54 kpl / ha, Novo-Troitskoe-järvi 17 yksikköä / ha. Alussa 

Syyskuussa kalan keskimääräinen paino oli lokakuun alussa 40 ja 15 g - 64,6 ja 20 g. 

1978 83,5 tuhatta kappaletta. järveen vapautettiin vaaleanpunaisen lohen nuoria. Bele. Tämän kalan 

painon kasvu järvessä 

osoittautui tällaiseksi: toukokuu 1978-0,4 g, marraskuu 1978 - 

312 g, elokuun alussa 1979, suurin massa 

urokset saavuttivat 1400 g, naaraat - 1000 g. 

kutua r. Tuim. Hänen saalis järvessä oli 7,5 tonnia, 

kalastustuotto - noin 10%. Pahempi kuin vaaleanpunainen lohi 

kasvanut järvessä. Domezhak. Lokakuussa 1978 sen massa oli 76 g, vuoden 1979 puolivälissä - 

keskimäärin 200 g. 

Vaikka nämä teokset olivat luonteeltaan kokeellisia, ne osoittivat käyttömahdollisuuden 

pidetään kaupallisena viljelylajina 

murtovedessä järvien ruokintajärjestelmän mukaisesti 

kalanviljely. Kokeilun haitat ovat 

luonnehtia vaaleanpunaisen lohen massakuolemaa 

talvella alhaisen veden lämpötilan vuoksi. 

Luonnollisissa olosuhteissa tapahtuvan ruokinnan lisäksi vaaleanpunaista lohta yritettiin kasvattaa 

häkeissä käyttämällä keinotekoista rehua (Pokhilyuk, Pokhilyuk, 2001). Nämä teokset ovat 

kuitenkin 

hakuhahmo. 

Toteutettavuus ja käyttöohjeet 

esittelyjä varten 

Vaaleanpunainen lohi herättää huomiota sopeutumisen kohteena nopean kasvunsa, varhaisen 

kypsyytensä ja 

sen valtavat määrät Pohjois -Tyynellämerellä. Se ylläpitää nopeaa kasvua myös uudella alueella. 

Mitä tulee arvioihin sen todennäköisestä kokonaismäärästä Pohjois -Euroopassa 

alueella, tässä suhteessa on suositeltavaa olla varovainen, kun otetaan huomioon seuraavat seikat. 

Kutupaikkojen kanta uudella alueella on huomattavasti pienempi 

verrattuna luonnolliseen. Kuten aiemmin todettiin 

(Kudersky et ai., 1968), jokiverkoston tiheys päällä 

Kuolan niemimaa ja Karjala ovat matalammat kuin Kamtšatkan niemimaa ja Sahalin. 

Laskelmat osoittivat, että vaaleanpunaisen lohen mahdollisten kutualueiden rahasto uudella alueella 

on viisi kertaa pienempi, 



kuin Sahalinin saarella ja 40-50 kertaa vähemmän kuin Kamtšatkalla (Karpevich et al., 1991). 

Mutta Dalnystä 

Idässä on edelleen kutualueita Okhotskinmeren Magadanin rannikon jokissa, Beringinmereen 

virtaavassa (Anadyr -joki jne.) Ja Kurilisaarten jokissa. Kun kansalaistaminen on suotuisa, 

vaaleanpunaisen lohen saaliiden suhde Euroopan pohjoisessa ja Kaukoidässä voi olla noin 

vastaa kutun kokosuhdetta 

rahoitusta näillä alueilla. Tämä on yksi 

objektiiviset vertailuarvot ylätason arviointia varten 

Todennäköiset hyökkääjien kannat Euroopan pohjoisessa. 

Vaaleanpunaisen lohen luonnollinen lisääntyminen Barentsin ja Valkoisen meren altaissa tapahtuu 

useammin 

ankaria ilmasto -olosuhteita. Kutevat joet 

täällä ne sijaitsevat kapealla leveysalueella noin 64 ° N. (Etelä -Kuriles) 

jopa 66 ° N (Beringinmeren pohjoispuolella), ja valtaosa niistä sijaitsee 60 ° N eteläpuolella 

(mukaan lukien 

Ola- ja Yana -joet, joista kaviaaria tuodaan ajanjakson aikana 

Vaaleanpunaisen lohen sopeutumisen "Magadanin vaihe"). 

Siten vaaleanpunaisen lohen lisääntyminen luonnollisella alueella tapahtuu mukavammissa 

olosuhteissa, 

kuin uusi. Siksi, vaikka esiintyy Barentsin ja Valkoisenmeren altaissa, Parittomina ja parillisina 

vuosina tuotetuista linjoista niiden luonnollista lisääntymistä on täydennettävä nuorten tuotannolla 

tehtaalla lähinnä paikallisilta tuottajilta kerätyn kaviaarin kustannuksella. 

Vakaudella on suuri merkitys arvioitaessa kansalaisuuden todennäköistä tehokkuutta. 

tuottajien paluu jokiin vuosittain. Kuten tiedätte, luonnollisella alueella saaliit erillään 

joki vaihtelee suuresti, ja joissakin vuosina mikä tahansa vaaleanpunaisen lohen rivi voi 

katoavat lähes kokonaan. Sitten se palautetaan tulevien valmistajien tulon vuoksi 

muista joista. Tämä prosessi on mahdollista kahdesta syystä. Ensinnäkin vaaleanpunaisen lohen 

kotiutuminen on vähemmän selvää kuin esimerkiksi Atlantin lohessa. Toiseksi, kuteva osa tämän 

luonnollisesta alueesta 

laji ulottui etelästä pohjoiseen 22 maantieteellisessä asteessa. Lisääntymiselle kielteisten 

olosuhteiden syntyminen kaikissa tällaisissa tiloissa 

käytännössä poissuljettu. Euroopan pohjoisessa havaitaan erilainen tilanne. Täällä kutee 

Venäjän alueella sijaitsevat joet sijaitsevat suhteellisen kapealla kaistalla, jonka leveys on etelästä 

pohjoiseen 

vain 6 maantieteellistä astetta. Siksi kaikki riittävän syvät ilmastonmuutokset 

voi vaikuttaa negatiivisesti melkein kututulokseen 

koko uuden alueen kutuosassa. Tässä tapauksessa tilanteeseen, joka on toistuvasti tapahtunut 

sopeutumisen ensimmäisessä vaiheessa, on väistämätöntä: tietyn vuosiryhmän koko väestön 

menetys (täydellinen tai lähes täydellinen). 

Huolimatta siitä, että vaaleanpunainen lohi on lisääntynyt parin vuoden ajan jo yhdeksän 

sukupolven ajan, kuvattua uhkaa ei voida sulkea pois. 

kuten dynamiikan tunnettujen piirteiden yhteydessä 

tämän kalan määrä ja monosyklinen 

ja kyvyttömyys korvata yhden siiman menetys toisen siiman kalojen kustannuksella. Siksi ennen 

Täydellisen luottamuksen syntyminen parittomien vuosien linjan pysyvyyteen ja sen säännöllinen 

lisääntyminen kalastukseen hyväksyttävällä tasolla, on suositeltavaa pitää mielessä tarve toimittaa 

Magadanin kaviaari nopeasti täydennettäväksi 

todennäköisiä tappioita. Yllä oleva voidaan katsoa johtuvan 

parillisten vuosien nousevaa linjaa kohti. 

Sen vaaleanpunaisen lohen sopeutumisen lisäksi, joka on suunniteltu sen naturalisoimiseksi, sen 

kysymys 

kaupallinen viljely luonnollisella rehulla 



perusta kalanviljelyn ruokintasuunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta luonnollista kutua. Tässä 

tapauksessa nuoret 

Sitä kasvatetaan hautomoissa sekä tuontikaviaarista että paikallisilta tuottajilta. Emme ole 

taipuvaisia tukemaan näitä ehdotuksia seuraavista syistä. Ensiksi, 

korkean vakauteen ei ole lujaa luottamusta 

palauttaa valmistajilta, kun otetaan huomioon raskas 

ensimmäisen vaiheen aikana saatu kokemus 

sopeutumiseen ja joka ei ole vielä heitetään "Magadanin vaiheeseen". Toiseksi, varten 

siirtyminen kasvavan kaupallisen ruokintamuotoon 

lohta, on suositeltavaa käyttää muita kaupallisesti hyväksyttäviä lajeja vaaleanpunaisen lohen 

sijasta. He tarjoavat myös gourmet -kaviaaria, 

mutta niiden liha osoittautuu arvokkaammaksi elintarvikkeeksi. 

Viimeksi mainituista syistä vaaleanpunaisen lohen käyttö häkkikalojen kasvatuksessa ei myöskään 

ole riittävän tehokasta. Tähän vesiviljelyn suuntaan tarvittava keinotekoinen rehu on 

tarkoituksenmukaisempaa 

käyttää arvokkaammaksi ja 

myös nopeasti kasvavaa kalaa. 


