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___________________________________________________________________________ 

TIIVISTELMÄ 

Kolkunjokea koekalastettiin kesällä 2016 kahtena päivänä taimenen suomunäytteiden 
keräämiseksi. Suomunäytteistä määritettiin takautuvasti yksilöiden ikä ja kasvu, ja tuloksia 
verrattiin Petäjäveden Könkköjokeen ja Rautalammin reitin koskiin. Koekalastuksissa saatiin 
pyydystettyä vain kuusi taimenta (215–325 mm), joista viidestä saatiin näyte tutkimukseen. 
Isoimman saaliiksi saadun yksilön kaikki suomut olivat ns. uusiutuneita suomuja, joista ei voi 
tehdä luotettavia määrityksiä. Tutkituista suomuista määritettiin Monastyrskyn kaavalla (b = 
0,897) yksilöiden kokonaispituudet takautuvasti kunkin kasvukauden alussa, ja yhdistettyjen 
pituuksien keskiarvoihin sovitettiin von Bertalaffyn kasvuyhtälö. Kolkunjoella taimenen 
kasvu näyttäisi olevan selvästi Könkköjokea ja Rautalammin reittiä hitaampaa, joskaan 
aineistosta johtuen tilastollisesti merkitsevää testausta ei voitu tehdä. Hidas kasvu johtunee 
ympäristöllisistä tekijöistä, joita voivat olla niin vuodenaikasidonnaiset olosuhteet kuin 
niukkaravinteinen jokisysteemi. 

___________________________________________________________________________ 
Kansikuva: Kolkunjoen 30,9 cm pitkän, viisivuotiaaksi määritetyn taimenen suomu. (Jouni 
Kivinen)  
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1. JOHDANTO, TAUSTA JA TUTKIMUSASETELMA 

Kalojen iän ja kasvun takautuvia määrityksiä on tehty eri luutumista lajikohtaisesti jo 
pitkään, ja nykyään se on menetelmänä vakiintunut perustekniikaksi kalakantojen 
tutkimuksessa ja seurannassa. Kalojen suomuihin muodostuu hitaan kasvun aikana tiheään 
kasvurenkaita, joista muodostuu vuosirenkaita (Raitaniemi ym. 2000). Näitä laskemalla 
voidaan määrittää yksilön ikä. Kasvun takautuva määritys kalan suomuista on varsinkin 
nopeakasvuisilla kaloilla mahdollinen, mutta kokemusta vaativa menetelmä. Sillä voidaan 
tarkastella minkä mittainen kala on kunkin kasvukauden alussa ollut, ja paljonko se on 
edeltävinä kasvukausina kasvanut. 

1.1. Tutkimuslaji 

Taimen (Salmo trutta) kuuluu Salmonidae-heimon lohikaloihin, joita on tutkittu 
globaalisti hyvin paljon (Elliott 1994, Jonsson & Jonsson 2011). Valtaosin lohikalat, kuten 
myös taimen, ovat suhteellisen lyhytikäisiä ja nopeakasvuisia (Brown 1946, Jonsson & 
Jonsson 2011). Tosin kirjallisuudessa on havaintoja jopa 38 vuotiaasta taimenesta (Svalastog 
1991), joskin näin vanhat yksilöt lienevät erittäin harvinaisia poikkeuksia. Nykyään Järvi-
Suomen alueella voidaan yli 10-vuotiasta taimenta pitää jo harvinaisuutena (Raitaniemi ym. 
2000, Jukka Syrjänen, Jyväskylän yliopisto, suullinen tiedonanto). Taimenella yksilöiden ja 
populaatioiden väliset hyvin erilaiset ikä- ja kasvuhavainnot kuvastavat lajin erittäin suurta 
monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä. 

Pääosin lohikalojen suomuja (ns. pyörösuomuja) on helppo tarkastella, ja niistä saadaan 
suhteellisen tarkasti määritettyä yksilön ikä, kasvu ja mahdollisesti kalan valitseman 
elinkierron piirteitä, joskin populaatioiden välillä on huomattavasti vaihtelua ja pelkästä 
suomusta tehtävään iän- ja kasvunmääritykseen tulee suhtautua varauksella (Allen 1938, 
Kipling 1962, Jonsson ym. 1999). Lohikalojen kasvun- ja iänmäärityksiä on tehty suomuista 
vuosikymmenien ajan, ja niiden tulkitsemiseen onkin jo muodostunut hyvä rutinoitunut 
perusta (Allen 1938, Laakso & Cope 1956, Kipling 1962, Lindroth 1963, Jonsson ym. 1999, 
Oraluoma 2016). Useimmille kaloille, joiden ikä on mahdollista määrittää suomuista, on 
lajikohtaisesti ilmoitettu ns. standardisuomut, joita määrityksissä tulisi käyttää (Raitaniemi 
ym. 2000). Lohikaloilla yleisesti käytetty ruumiin kohta, jonka suomuja määrityksissä 
käytetään, on selkä- ja rasvaevän välinen alue, hieman kylkiviivan yläpuolelta (Kuva 1, 
Raitaniemi ym. 2000). 

 
Kuva 1. Punaisella merkitty alue, jolta suomunäytteet tulisi kerätä (Kuva: Jouni Kivinen). 

1.2. Tutkimussuunnitelma sekä tutkimus- ja vertailukohteet 

Tässä tutkimuksessa verrataan Kolkunjoen taimenten kasvua Könkköjokeen sekä 
Rautalammin reitin isoihin reittikoskiin. Aiempien tutkimusten perusteella on oletettavaa, että 
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Kolkunjoen taimenen kasvu on ainakin jokivaiheen kaloilla selkeästi hitaampaa verrattuna 
esimerkiksi Rautalammin reitin erittäin tuottaviin koskikohteisiin.  

1.2.1. Kolkunjoki - tutkimuskohde 
Kolkunjoki sijaitsee Pihtiputaan kunnan alueella Keski-Suomen maakunnassa. Se saa 

alkunsa Kolkku-järvestä (järvinumero 14.475.1.006) joka on pienehkö, vesialaltaan noin 906 
ha, voimakkaasti humusleimainen (väriluvun keskiarvo 100,02 mg/l Pt) ja matala 
(keskisyvyys 2,97 m) järvi Kymijoen vesistön latva-alueilla (Tiedot HERTTA-
tietojärjestelmä). Kolkunjoki laskee pienen välilammen, Sammalisen, kautta lopulta 
Kolimaan. Joella on mittaa 13,2 km ja siinä on useita erillisiä koskiosuuksia. Eri tahojen 
tekemissä tutkimuksissa ja seurannoissa on havaittu Kolkunjoessa olevan luonnollisesti 
lisääntyvä taimenkanta, joka vuonna 2015 tehdyssä alkuperätutkimuksessa todettiin 
mahdollisesti geneettiseksi alkuperäiskannaksi, jota istutukset eivät ole sekoittaneet 
(Oraluoma & Sivonen 2015). Kolkunjoelle on tehty vuosina 2013 ja 2014 virtavesikunnostus, 
jonka kalataloudellinen päätavoite oli tukea taimen- ja rapukantoja, palauttamalla uoman 
hydro-morfologisia ominaisuuksia lähemmäksi sen alkuperäistä tilaa. 

1.2.2. Könkköjoki - vertailualue 
Könkköjoki sijaitsee Petäjäveden kunnan alueella Keski-Suomessa. Se on Kolkunjoen 

tapainen pieni metsäjoki, johon ei ole noin viimeiseen 15 vuoteen enää istutettu taimenta. 
Joessa elää nykyisellään elinvoimainen, suurimmaksi osaksi paikallinen taimenkanta, joka on 
jo alkanut eriytyä Rautalammin reitin istutuskannasta, jota Könkköjokeenkin on 
todennäköisesti aikoinaan istutettu (Koskiniemi 2015). 

Könkköjoen vesi on myös vahvasti humusleimaista, väriluvun keskiarvon ollessa 100 
mg/l Pt. Könkköjoelle on tehty virtavesikunnostus vuonna 1999 jonka lisäksi on useampana 
vuotena järjestetty talkookunnostuksia, joissa on pääosin keskitytty soraistamalla 
parantamaan taimenen kutuedellytyksiä. 2000-luvulla on ollut havaittavissa lievää 
poikastiheyden kasvua (kesänvanhojen poikasten keskiarvo 12 yksilöä/100 m2), joskin 
vuosittainen vaihtelu on ollut suurta. Kutupesien lukumäärässä on viime vuosina ollut myös 
lievästi kasvava suuntaus. 

Jyväskylän yliopisto ja Konneveden kalatutkimus ry ovat seuranneet taimenkannan tilaa 
2000-luvulla lähes vuosittaisilla sähkökoekalastuksilla ja kutupesälaskennoilla. Lisäksi 
alueella on toteutettu taimenen merkintätutkimusta sekä kaloista on kerätty DNA- ja 
suomunäytteitä. Tässä tutkimuksessa taustana käytetty Könkköjoen taimenen iän ja 
kasvunmääritysaineisto kuuluu Jouni Kivisen kurssityöhön (Jyväskylän yliopisto). 

1.2.3. Rautalammin reitti - vertailualue 
Rautalammin reitti on pitkä, useamman ison järven ja kosken muodostama reittivesistö 

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Pieni osa reitistä on myös Etelä-Savon 
alueella. Tässä tutkimuksessa tausta- ja vertailutietona käytetty suomuaineisto on kerätty 
Konneveden Siika- ja Kellankoskelta vuosien 1998–2014 aikana. Aineistoa on kerätty niin 
sähkökoekalastusten kuin merkintä- ja vapaa-ajankalastuksen yhteydessä. Rautalammin reitin 
kohteet poikkeavat selkeästi Kolkunjoesta ja Könkköjoesta. Lähtökohtaisesti Siikakoskea ja 
Kellankoskea voidaan pitää taimenen erittäin nopean kasvun ja tiheän yksilölukumäärän 
mahdollistavina kohteina, joissa luontaisesti populaatio olisi vaeltava. 
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1. Näytteiden kerääminen 

Kolkunjoen suomunäytteet kerättiin kesä- ja elokuussa 2016 (21.6.ja 23.8.), 
koekalastamalla perhokalastusvälineillä ja sähkökalastuslaitteella (Hans Grassl IG200-2). 
Perhoissa käytettiin vain yksihaaraisia ja väkäsettömiä koukkuja. Saaliiksi saaduilta yksilöiltä 
kerättiin suomuja kuvassa 1 esitetyltä standardialueelta, jotka säilöttiin paperiseen pussiin 
kuivumaan. Kaloista mitattiin niiden kokonaispituus (kuonosta yhteen puristetun pyrstön 
kärkeen) ja mikäli mahdollista, määritettiin yksilön sukupuoli. Kaikki kalat vapautettiin 
välittömästi näytteenoton jälkeen hyväkuntoisina takaisin jokeen. 

2.2. Kalan ikä ja iän ja kasvun takautuva määritys suomuista 

Kalojen ikä määräytyy kalenterivuoden mukaisesti eli jokaisen kalan syntymäpäivä on 
1.1. kunakin vuonna. Keväällä kuoriutuneet taimenet tulevat siis vuodenvaihteessa ikään yksi, 
vaikka todellisuudessa ne ovat tuolloin noin 8–9 kuukauden ikäisiä. Tämän lisäksi puhutaan 
kasvukaudesta, joka ilmaistaan iän perässä + -merkillä. Esimerkiksi elokuun lopussa saaliiksi 
saatu kala, joka on 2-vuotias, on tuolloin siis 2+ eli kolmannen kasvukautensa loppupuolella. 

Kalan pituus ja suomun pituus riippuvat toisistaan, koska suomujen lukumäärä ei 
lisäänny kalan kasvaessa; mitä pitempi kala on, sitä pitemmät ovat sen suomut (Allen 1938, 
Kipling 1962, Casselman 1990, Raitaniemi ym. 2000). Riippuen lajista ja ikäryhmästä, 
suomun kasvu on allometrista, joskin ainakin osalla lajeista suomujen kasvu on väliaikaisesti 
isometrista (Kipling 1962, Casselman 1990). Kipling (1962) tutki taimenen suomun koon 
suhdetta kalan pituuteen. Hän totesi, että eri elinolosuhteissa kaloilla on erilainen pituuden ja 
suomun pituuden välinen yhteys. Taimenen suomuissa vuosittain muodostuvien 
kasvurenkaiden määrä ei ole vakio, ja tulkintaa vaikeuttavia valerenkaita muodostuu 
epäsäännöllisesti (Kipling 1962, Raitaniemi ym. 2000). Veden lämpötilalla on todettu oleva 
merkittävä vaikutus poikasille muodostuvien kasvurenkaiden lukumäärässä ja nopeudessa 
(Skurdal & Andersen 1985). Mikäli kuoriutumisen jälkeinen kesä on erittäin kylmä, on 
mahdollista, että poikasille ei muodostu suomuja ensimmäisen vuoden aikana (Jensen & 
Johnsen 1982). 

Menetelmällä on, huolimatta sen osittaisesta epävarmuudesta, kuitenkin mahdollista 
tuottaa tietoa alueen kalojen kasvusta ja verrata eri populaatioiden kasvuja keskenään, sekä 
tutkia onko tarkastellussa populaatiossa havaittavissa erilaisia elinkiertostrategioita 
(Oraluoma 2016). Mikäli populaatio on niin sanotusti vaeltava eli osa yksilöistä lähtee 
syönnösvaellukselle läheiselle järvi- tai merialtaalle, on näiden vaeltajien kasvu usein 
paikallisia yksilöitä hitaampaa ennen vaellusta (Elliott 1994, Jonsson & Jonsson 2011). Näin 
ollen esimerkiksi 2–4 -vuotiaiden kalojen kasvunopeudet joen sisäisesti voivat jakautua 
selkeästi kahteen eri tyyppiin. 

2.3. Aineiston käsittely ja mallinnus 

Jokaisesta yksilöstä pyrittiin tarkastelemaan vähintään viisi suomua. Tarkasteluun 
käytettiin Micron 780 -mikrokortin lukulaitetta 48-kertaisella suurennoksella. Mikäli 
mahdollista, määritykseen valittiin käytettäväksi vain mahdollisimman symmetrisiä ja selkeitä 
suomuja. Mittalinjaksi valittiin keskiöstä etukulman ja etulohkon välinen suunta. Suomusta 
mitattiin säde, eli keskiöstä valitun mittalinjan suuntainen mitta suomun ulkoreunaan ja 
etäisyys jokaisen vuosirenkaan ulkoreunaan (Kuva 2). 
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Kuva 2. Valittu mittalinja, säde ja vuosirenkaiden mittapisteet. 

Yksilönkasvu ei ole vuosittain lineaarista, joten pelkkä suora kalan suomun säteen ja 
pyyntihetken kokonaispituuden välinen suhde antaa harhaisen tuloksen aiempien 
kasvukausien osalta. Taimenella yleisesti käytetty kaava kasvun takautuvassa määrityksessä 
on Monastyrskyn (Monastyrsky 1926, 1930) kaava, joka on muotoa: 

Li = (Si/ S)b * L, 

jossa Li = kalan kokonaispituus iässä i (mm), L = kalan mitattu kokonaispituus 
suomunäytteen oton ajankohtana (mm), Si = mitattu kasvurenkaan etäisyys suomun 
keskustasta (mm), S = mitattu suomun säteen kokonaispituus ja b = kasvukerroin. 
Kasvukerroin voidaan isoissa aineistoissa määrittää suoraan aineistosta, mutta tässä 
tutkimuksessa käytettiin yleisesti Keski-Suomen aineistossa käytettyä arvoa 0,897 (Eloranta 
& Olkio 1987, Oraluoma 2016). Tutkimuskohteiden takautuvasti määritettyihin pituuksiin 
sovitettiin von Bertalanffyn kasvuyhtälö (von Bertalanffy 1957): 

Lᵢ = Lmax(1-exp(-K(I-i0))),  

jossa Lᵢ = kalan pituus iässä i (mm), Lmax = estimoitu maksimipituus, jolloin kasvua ei 
enää tapahdu (mm), K = kasvuvakio, I = kalan ikä ja i0 = teoreettinen ajankohta, jolloin kalan 
pituus on 0. Kasvuyhtälöllä määritettävä yksilön teoreettinen maksimipituus ei useinkaan ole 
todellinen havaittava maksimipituus, mutta se on karkea, keskimääräinen pituus, jonka 
populaation yksilöt voivat yleisesti saavuttaa, sekä se mahdollistaa eri populaatioiden välisen 
vertailun. Verrattaessa siis eri populaatioiden Lmax -arvoa voidaan tarkastella eri alueiden 
välistä suhteellista kasvupotentiaalia. Parametrien estimoinnissa käytettiin IBM SPSS 
Statistics -ohjelmaa (versio 22.0.0.0). 

3. TULOKSET 

3.1. Koekalastuksen saalis 

Koekalastuksilla saatiin saaliiksi vain kuusi taimenta. Kolkunjoen taimenkanta on 
ilmeisestikin erittäin harvalukuinen. Havaintoja karkuun päässeistä kaloista ei ollut kuin 
muutamia, niin sähköllä kuin vapavälineillä kalastettaessa. Johtuen tämän tutkimuksen 
erittäin pienestä näytelukumäärästä, mitään tarkempia populaatiomallinnuksia tai tilastollista 
testaamista ei voitu tehdä. Lisäksi isoimman kalan (325 mm) kaikki näytesuomut (12 kpl) 
olivat uusiutuneita (regeneroituneita), eikä niistä voitu luotettavasti voitu tutkia kalan ikää ja 
kasvua. 
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3.2. Kolkunjoen taimenen kasvu 

Tutkituista kaloista kaksi yksilöä oli kolmannella kasvukaudellaan, yksi neljännellä ja 
kaksi kuudennella kasvukaudellaan (Kuva 3).  

 

Kuva 3. Tutkimuksessa tarkasteltujen taimenten yksilökohtainen pituuskasvu (cm) kasvukausien (n+) 
mukaisesti, jossa iässä 2+ olevat olivat kolmannella, 3+ neljännellä ja 5+ kalat kuudennella 
kasvukaudellaan. 

Keskimääräisesti tarkasteltuna kasvu näyttäisi hidastuvan kolmannella kasvukaudella 
(Kuva 4), joskin näin kapealla aineistolla mitään varmaa yleistystä ei voida sanoa. Kuvassa 3 
yksilöillä taimenten 2, 4 & 5 kasvukäyrän gradientti näyttäisi olevan silmämääräisesti 
tarkasteltuna jyrkempi kuin yksilöillä taimen 1 & 3, mikä voi johtua niin yksilökohtaisesta 
vaihtelusta, edeltäneistä paremmista kasvukausista, eri elinkiertostrategioista, eri 
koskialueiden välisistä eroista sekä muista mahdollisista tekijöistä, joiden vaikutusta voidaan 
vain arvailla. Taimenyksilön kasvu on Järvi-Suomessa hidasta, jos kala on 5-vuotiaana alle 30 
cm pituinen (Kuva 4). 

 

Kuva 4. Tutkittujen kalojen (5 kpl) kaikkien tutkittujen suomujen (20 kpl) takautuvasti määritettyjen 
kokonaispituuksien keskiarvo ja vaihteluväli. 
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3.3. Populaatiovertailu 

Kolkunjoen aineistoon sovitettu von Bertalaffyn kasvuyhtälö erosi silmämääräisesti 
tarkasteltuna Könkköjoen ja Rautalammin reitin yhtälöistä huomattavasti (Kuva 5). 
Kolkunjoella kasvu näyttäisi olevan jo heti ensimmäisillä kasvukausilla vertailukohteita 
hitaampaa, ja kaloilta puuttuu selkeät nopean kasvun jaksot. Kasvua tosin jatkuisi pitkään, 
mutta se on hidasta. Teoreettinen yksilöpituuden maksimi (Lmax) on Rautalammin reitillä noin 
72 cm, Könkköjoella 58 cm ja Kolkunjoella 42 cm (Kuva 5), joka tosin saavutettaisiin 
kaikissa kohteissa vasta viidennentoista kasvukauden jälkeen, jota mikään yksilö ei hyvin 
suurella todennäköisyydellä tule saavuttamaan. 

Kolkunjoen aineiston vähyydestä johtuen ikäluokkakohtaisten pituuksien keskiarvoon 
vaikutti yksilöiden erot, ja näin ollen von Bertalaffyn kasvuyhtälön parametrien estimaatit 
voivat olla harhaisia. Vaikka malli sai korkean selitysasteen (R2 = 0,975), teoreettisen yksilön 
maksimipituuden (Lmax) vaihteluväliksi tuli -536,58–1375,77 mm, ja mallin keskivirhe oli 
korkea (se = 222,23 mm). 

 

Kuva 5. von Bertalaffyn kasvuyhtälö (katkoviiva) sovitettuna Rautalammin reitin (vB Rautalammin 
reitti, Lmax = 724,52, K = 0,255, i0 = 0,407), Könkköjoen (vB Könkköjoki, Lmax = 579,52, K = 
0,301, i0 = 0,506) ja Kolkunjoen (vB Kolkunjoki, Lmax = 419,53, K = 0,204, i0 = 0,141) 
taimenen takauvasti määritettyihin kokonaispituuksiin. Neliöillä ja mustalla katkoviivalla on 
merkitty eri ikäluokkien takautuvasti määritetty keskipituus kohdekohtaisesti. 

 

4. TULOSTEN TULKINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vaikka suppean aineiston vuoksi tässä tutkimuksessa ei pystytä tekemään mitään 
tilastollisesti merkitseviä johtopäätöksiä, voidaan tutkittujen yksilöiden perusteella sanoa, että 
taimenen kasvu Kolkunjoessa näyttäisi olevan melko hidasta verrattuna Könkköjoessa tai 
Rautalammin reitillä havaittuun kasvuun. Voi olla, että kasvua Kolkunjoella rajoittavat 
esimerkiksi talven olosuhteet ja karu, niukkaravinteinen ympäristö. Veden lämpötila voi 
vähävetisinä kesinä nousta korkeaksi ja puolestaan laskea talvella lähelle nollaa, millä voi olla 
niin kasvuun kuin yksilötiheyteen huomattavia vaikutuksia. Joskin voi myös olla, että ennen 
virtavesikunnostusta huonot poikas- ja lisääntymisalueet ovat jo sinällään rajoittaneet kannan 
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yksilötiheyttä, mutta todennäköisesti kalayksilökohtaiseen pituuskasvuun kunnostuksella ei 
ole ollut vaikutusta. 

Kolkunjoen valuma-alue on isoilta osin soistuvaa maaperää ja talousmetsää. Ojitukset ja 
valuma-alueen voimakas käyttöaste todennäköisesi heikentävät Kolkunjoen vedenlaatua, 
mikä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti vesistön tuottavuuteen. Tässä työssä ei kyetä 
tarkemmin tarkastelemaan esimerkiksi vedenlaadulliselta kannalta taimenen 
ravinnonlähteiden, kuten pohjaeläinten (hyönteiset) esiintymistä ja runsautta, mutta on 
mahdollista että Kolkunjoen kaltaisessa tummassa vedessä, jossa systeemiin tuleva energia on 
todennäköisesti hyvin suurelta osin alloktonista (eli Kolkunjoen tapauksessa maalta tulevaa 
ainesta, kuten mm. puiden lehdet ym.) alkuperää, voi ravinnon niukkuus myös rajoittaa 
taimenen kasvua ja yksilötiheyttä. 

Mikäli taimenenpoikasten yksilötiheys nousisi Kolkunjoessa korkeaksi, saattaisi jo 
melko matalilla poikastiheyksillä niille muodostua ravinnon niukkuuden vuoksi 
vaelluspainetta, eli ne lähtisivät järvialtaille syönnökselle. Näin ollen nykyisestä 
harvalukuisesta, paikallisesta kannasta voisi kehittyä osin vaeltava kanta. Tällöin joki toimisi 
pääasiassa vain kutupaikkana ja muutaman ensimmäisen poikasvuoden elinalueena, joskin 
vaelluskäyttäytyminen voi taimenella olla myös perinnöllisistä tekijöistä riippuvaista. Tämä 
edellyttäisi myös Koliman osalta järvivaelluksen mahdollistavan kalastuksensäätelyn 
toteuttamista. 

KIRJALLISUUS JA LÄHTEET 

Allen K.R. 1938. Observations on the biology of the trout (Salmo trutta) in Windermere. J. Anim. 
Ecol. 7: 333–349. 

Brown M.E. 1946. The growth of brown trout (Salmo trutta Linn.) II. The growth of two-year-old 
trout at a constant temperature of 11.5°C. J. Exp. Biol. 22: 130–144. 

Casselman J.M. 1990. Growth and relative size of calcified structures of fish. T. Am. Fish. Soc. 119: 
673–688. 

Elliott J.M. 1994. Quantitative ecology and the brown trout. Oxford University Press, Oxford. 

Eloranta A. & Olkio K. 1987: Size, growth and density of brown trout (Salmo trutta L.) in the 
Arvajanjoki watercourse, Finnish Lake District. Biol. Res. Rep.Univ. Jyväskylä 10: 167–188. 

Jensen A.J. & Johnsen B.O. 1982. Difficulties in aging Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout 
(Salmo trutta) from cold rivers due lack of scales as yearlings. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 39: 
321–325. 

Jonsson N., Næsje T.F., Jonsson B., Saksgård R. & Sandlund O.T. 1999. The influence of piscivory on 
life history traits of  brown trout. J. Fish Biol. 55: 1129–1141. 

Jonsson B. & Jonsson N. 2011. Ecology of Atlantic salmon and brown trout. Springer, Dordrecht. 

Kipling C. 1962. The use of the scales of the brown trout (Salmo trutta L.) for the back-calculation of 
growth. Ices J. Mar. Sci. 27: 304–315. 

Koskiniemi J. 2015. Taimenkantojen geneettinen analyysi: Saarijärven Moksinjoki ja Kotajoki, 
Säkylän Pyhäjoki, muutama Päijänteeseen laskeva puro sekä Jyväskylän Keljonpuro ja 
Petäjäveden Könkköjoki ja Ohrajoki. Työraportti, Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto.  
29 s.  

Lindroth A. 1963. The body/scale relationship in Atlantic salmon (Salmo salar L.). A preliminary 
report. J. Cons. int. Explor. Mer. 28: 137–152. 

Monastyrsky G.N. 1926. Metodike opredeleniya rosta ryb po izmereniyam cheshui (Methods of 
determining fish growth from scale measurements). In Sbornik statei po metodike opredeleniya 
vozrasta I rosta ryb. Krasnoyarsk (ref. Tesch 1971 teoksessa Ricker 1971).  



11 

 

Monastyrsky G.N. 1930. O Metodakh opredeleniya lineinogo rosta ryb po cheshue ryb (Methods of 
determining the growth of fish in length by their scales). Trudy nauch. ryb. khozy. 5: 5–44 (ref. 
Tesch 1971 teoksessa Ricker 1971). 

Oraluoma M. 2016. Interpreting feeding migrations of lake-run brown trout (Salmo trutta) by 
measuring growth zones on scales – a model based on relative growth. Pro gradu -tutkielma. 
Jyväskylän yliopisto. 25 s. 

Oraluoma M. & Sivonen K. 2015. Kolkunjoen taimenkannan geneettinen analyysi. Työraportteja, 
Osuuskunta Kala- ja vesistötutkimus Vesi-Visio. 5 s. 

Raitaniemi J., Nyberg K. & Torvi I. 2000. Kalojen iän ja kasvun määritys. Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos, Helsinki. 

Skurdal J. & Andersen R. 1985. Influence of temperature on number of circuli of first year scales of 
brown trout, Salmo trutta L. J.Fish. Biol. 26: 363–366. 

Svalastog D. 1991. A note on maximum age of brown trout, Salmo trutta L. J. Fish Biol. 38: 967–968. 

von Bertalanffy L. 1957. Quantitative Laws in Metabolism and Growth. The Quarterly Review of 
Biology 32: 217–231. 


