
Snöleoparden (Uncia uncia) har i tusentals år levt i världens högsta belägna livsmiljöer 
i bergsområdena i Centralasien. Man uppskattar att det numera finns endast 4 000–6 400 
vilda snöleoparder. Enligt rödlistan för utrotnigshotade djur är arten klassificerad som 
sårbar. Fokus för vårt skyddsarbete är Himalayas bergstrakter.

Klimatförändringen, minskade livsmiljöer, splittring och tjuvjakt utgör hot mot snöleo-
parden. När trädgränsen klättrar uppåt till följd av klimatförändringen minskar den alpina 
zonen och snöleopardens livsmiljöer. Bosättningens, lantbrukets och gruvindustrins sprid-
ning minskar snöleopardens livsmiljöer och samtidigt även deras bytesdjur.

Därför är snöleoparden tvungen att hämta sin föda bland den boskap som betar i samma 
områden. Boskapsherdar som skyddar sin inkomstkälla dödar därför snöleoparder. Tjuv-
skyttarnas begär efter den fläckiga pälsen och andra kroppsdelar kan också bli ödesdigert 
för många snöleoparder.

För att skydda snöleoparden är det ytterst 
viktigt att artens livsmiljöer bevaras. Vi 
ar betar för snöleopardens bästa i Nepal och 
Bhutan i östra Himalaya.

Vi stöder upprätthållandet av skydds-
områden för snöleoparderna och främjar 
inrättandet av nya skyddsområden. Dessut-
om utvecklar vi tillsammans med lokalinvå-
narna alternativa näringsgrenar som tryggar 
arternas fortbestånd och hållbara metoder 
för boskapsskötsel. 

Vi utbildar och utrustar skogsvaktare i 
syfte att stoppa tjuvjakten på snöleoparder 
och informerar om hur viktigt det är att 
skydda naturen. Vi är med och utvecklar 
system för rovdjursersättning, med vars 
hjälp byborna kompenseras för skador som 
snöleoparder orsakar deras boskap.

För att bromsa klimatförändringen 
som  hotar snöleoparden verkar vi på global 
nivå, såväl vid förhandlingsborden som på 
gräsrotsnivå.

Snöleopard

Snöleopardernas antal har under de senaste årtiondena mins-
kat och arten är utrotningshotad. Vårt mål är att få antalet 
snöleoparder att öka så att arten inte längre är hotad.
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MAN UPPSKATTAR ATT 
DET FINNS 4 000–6 400 
VILDA SNÖLEOPARDER
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EN TREDJEDEL AV 
SNÖLEOPARDERNAS 
LEVNADSOMRÅDEN 
RISKERAR ATT UTPLÅ-
NAS TILL FÖLJD AV 
KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Vår lösning

Tjuvjakt och minskade livsmiljöer de största hoten
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”Nu är det bråttom att handla för att 
rädda snöleopardens levnadsområden 

och hela Himalayas unika natur.”
Rinjan Shrestha, 

WWF:s snöleopardexpert
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• Vi kartlägger antalet snöleoparder och deras 
levnadssätt i Himalaya med hjälp av vilt-
kameror och satellitlokalisering. Vi kartläg-
ger även bytesdjursbeståndet.

• Vi stöder upprätthållandet av skyddsom-
råden i Bhutan och Nepal. Vi har varit med 
om att utveckla de två största nationalpar-
kerna i Bhutan, där det finns både snöleo-
parder och tigrar.

• Vi utvecklar system för rovdjursersätt-
ning, som fungerar på samma sätt som 
försäkringar. Ersättningar utbetalas till 
lokalinvånare vars boskap har attackerats 
av snöleoparder.

• Vi utvecklar lösningar för att minska 
kon f likterna mellan snöleoparder och 
människor.

• Vi stöder utvecklingen av hållbara närings-
grenar, såsom ekoturism.

Vi verkar på fältet
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Vi producerar information
• Vi utreder antalet snöleoparder och bytesdjur i det östra Himalayaområdet.
• Vi klarlägger snöleopardernas levnadssätt och skyddets effektivitet med hjälp av DNA- 

undersökningar, kameror som har ställts upp i artens utbredningsområde, satellitlokali-
sering och spår som djuren har lämnat. 

• Vi undersöker klimatförändringens inverkan på snöleopardernas livsmiljö och på hela 
artens överlevnad.

Vi påverkar det politiska beslutsfattandet
• Vi främjar mellanstatligt samarbete för att skydda snöleoparden. År 2013 förband sig 

alla 12 snöleopardländer att skydda snöleoparderna enligt WWF:s mål. Vi övervakar att 
staterna verkställer de åtgärder som de lovar att vidta.

• Många stater i Centralasien har för första gången i historien börjat kartlägga storleken 
på sina snöleopardbestånd tack vare politisk påverkan under en lång tid. Vi hjälper 
snöleopardstaterna att genomföra nationella kartläggningar. 

Vi samarbetar med företag
• Vi samarbetar med företag för att stoppa klimatförändringen och minimera konsekven-

serna av den.

Vi engagerar människor
• I våra internationella projekt samarbetar vi alltid med de lokala samhällena. Samhällena 

deltar i utbildningar, beslutsfattande och förverkligandet av skyddet.
• Vi utbildar medlemmarna i de lokala skyddskommittéerna och lär dem att samla in 

information och observera snöleopardbeståndets utveckling. 
• Vi stöder bysamhällen så att de lär sig att förvalta sina byskogar och använda dem på ett 

hållbart sätt.

WWF Finland är samarbetsorganisation till Finlands utrikesministerium. Skyddet av snöleoparden förverkligas med hjälp av understöd från ministeriet och donationer vi fått av privatpersoner.

Gilla, följ, dela och påverka.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/lumileopardi
wwf.panda.org/snowleopard 
wwf.fi/lumileopardikummiksi
wwf.fi/yritykset

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje
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MAN KÄNNER INTE 
TILL ATT 
SNÖLEOPARDEN 
NÅGONSIN SKULLE 
HA DÖDAT 
EN MÄNNISKA
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SEX SNÖLEOPRADER 
I NEPAL OCH BHUTAN HAR 
FÅTT IDENTIFIKATIONS-
BAND. 
PÅ SÅ SÄTT KAN 
SKYDDET EFFEKTIVERAS 
YTTERLIGARE

Vi skyddar naturen och löser 
miljöproblem – för naturens 
och människornas bästa.

wwf.fitogether possible TM


