
Lumileopardi (Panthera uncia) on elänyt tuhansia vuosia maailman korkeimmissa elin- 
ympäristöissä Keski-Aasian vuorilla. Lumileopardeja arvioidaan elävän villinä enää 4000–
6400 yksilöä. Uhanalaisuusluokituksessa laji on luokiteltu vaarantuneeksi. Suojelutyömme 
painopiste on Himalajan vuoristossa. 

Ilmastonmuutos, elinympäristöjen pieneneminen, pirstoutuminen ja salametsästys aja-
vat lumileopardia ahtaalle. Puu rajan noustessa ilmastonmuutoksen seurauksena vuoristoi sen 
alpiinisen vyöhykkeen koko ja lumileopardin elinalue pienenevät. Asutuksen, maatalouden 
ja kaivosteollisuuden levittäytyminen pienentävät lumileopardin elinalueita ja vähentävät 
niiden saaliseläinten määrää.

Muutoksen vuoksi lumileopardi joutuu etsimään ravintoa samoilla alueilla laiduntavasta 
karjasta. Elinkeinoaan suojelevat karjapaimenet taas tappavat lumileopardeja. Lumileopardin 
kohtaloksi saattavat koitua myös sen turkkia ja muita ruumiinosia himoit sevat salametsästäjät.

Lajin elinalueiden säilyttäminen on äärim-
mäisen tärkeää lumileopardin suojelemi-
seksi. Työskentelemme lumileopardin hy-
väksi itäisen Himalajan alueella Nepalissa 
ja Bhutanissa.

Tuemme lumileopardin suojelualueiden 
ylläpitoa ja edistämme uusien suojelualuei-
den perustamista. Kehitämme myös yhdessä 
paikallisten asukkaiden kanssa vaihtoehtoi-
sia ja lajien säilymistä turvaavia elinkeinoja 
sekä kestäviä karjanhoitomenetelmiä. 

Lumileopardin salametsästyksen py säyt-
tämiseksi koulutamme ja varustamme met-
sänvartijoita ja lisäämme tietoa ympä ristön 
suojelun tärkeydestä. Olemme lisäksi mu-
kana kehittämässä petokorvaus järjestelmiä, 
joiden avulla kyläläisille hyvitetään vahin-
koja, joita lumileopardi aiheuttaa karjalle.

Lumileopardia uhkaavan ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi toimimme maailman-
laajuisesti niin neuvottelupöytien ääressä 
kuin ruohonjuuritasolla.

Lumileopardi

Lumileopardien määrä on kääntynyt viimeisten vuosikym-
menten aikana laskuun, ja laji on uhanalainen. Tavoittee-
namme on saada lumileopardien määrä nousemaan sekä 
suojella sen elinympäristöjä.

4000–6400
ViLLejä LumiLeopar
deja arVioidaan 
oLeVan 4 000–6 400
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KoLmasosa LumiLeo
pardien eLinaLueista 
on Vaarassa häVitä 
iLmastonmuutoKsen 
seurauKsena

ratkaisumme

salametsästys ja elinympäristön pieneneminen uhkana
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”Nyt on kiire toimia lumileopardin 
elinalueiden ja koko Himalajan 

 ainutlaatuisen luonnon pelastamiseksi.”
rinjan Shrestha, 

WWF:n lumileopardiasiantuntija



•  FaKta 2019  •  LumiLeopardi
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• Kartoitamme lumileopardien määrää ja 
elintapoja Himalajalla riistakameroiden 
sekä satelliittipaikannuksen avulla. Selvi-
tämme myös saaliseläinkannan tilannetta.

• Tuemme suojelualueiden perustamista lu- 
mileopardien elinympäristöissä. 

• Nepalissa olemme kouluttaneet paikallisia 
ihmisiä lumileopardien seurantaan ja suo-
jeluun.

• Kehitämme petokorvausjärjestelmiä, jotka 
toimivat vakuutuksen tapaan. Korvauksia 
maksetaan paikallisille, joiden karjan kimp-
puun lumileopardit ovat käyneet.

• Kehitämme ratkaisuja lumileopardien ja ih-
misten välisten konfliktien vähentämiseksi.

• Tuemme kestävien elinkeinojen, kuten eko  -
matkailun, kehittämistä.

6
Kuusi LumiLeopardia on 
pannoitettu nepaLissa 
ja Bhutanissa. 
pannoista saaduiLLa 
tiedoiLLa Lajin suoje
Lua Voidaan tehostaa 
entisestään

toimimme kentällä
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LumiLeopardin ei 
tiedetä KosKaan 
tappaneen yhtään 
ihmistä

tuotamme tietoa
• Tutkimme lumileopardien ja lajin saaliseläinten määrää itäisen Himalajan alueella.
• Selvitämme lumileopardin elintapoja sekä suojelun tehokkuutta DNA-tutkimusten, 

lajin elinalueelle asetettujen kameroiden, satelliittipaikantimien ja eläimien jättämien 
jälkien avulla. 

• Tutkimme ilmastonmuutoksen vaikutuksia lumileopardin elinympäristöön ja koko lajin 
selviytymiseen.

Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon
• Edistämme valtioiden välistä yhteistyötä lumileopardin suojelemiseksi.  Vuonna 2013 

kaikki 12 lumileopardimaata sitoutuivat lumileopardien suojeluun WWF:n tavoitteiden 
mukaisesti. Valvomme, että valtiot toimeenpanevat lupaamansa toimenpiteet.

• Monet Keski-Aasian valtiot ovat ryhtyneet kartoittamaan lumileopardikantojensa kokoa 
ensimmäistä kertaa historiassa pitkään jatkuneen poliittisen vaikuttamisen ansiosta. 
Tuemme lumileopardivaltioita toteuttamaan kansallisia kartoituksia. 

teemme yhteistyötä yritysten kanssa
• Teemme yhteistyötä yritysten kanssa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja vaikutusten 

minimoimiseksi.

otamme ihmiset mukaan
• Työskentelemme kansainvälisissä hankkeissamme aina yhteistyössä paikallisten yhteisöjen 

kanssa. Yhteisöt osallistuvat koulutuksiin, päätöksentekoon sekä suojelun toteutukseen.
• Koulutamme paikallisten suojelutoimikuntien jäseniä keräämään tietoa ja tarkkailemaan 

lumileopardien kannan kehitystä. 
• Tuemme kyläyhteisöjä hallinnoimaan ja käyttämään kestävästi kylämetsiään.

WWF Suomi on Suomen ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö. Lumileopardin suojelua toteutetaan ministeriön tuen lisäksi yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä saatujen lahjoitusten avulla.

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme 
ympäristöongelmia – luonnon 
ja ihmisten hyväksi.

wwf.fitogether possible TM

tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

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

@WWFSuomi
@liisarohweder

wwf.fi/uutiskirje


