
Snöleoparden (Uncia uncia), som kallas Himalayas konung, har levt i världens högsta lev-
nadsmiljöer i bergsområden i Centralasien i tusentals år. Man uppskattar att det idag finns 
endast 4000 – 6500 vilda snöleoparder. Fokusområdet för vårt skyddsarbete är i Himalaya.

Klimatförändringen, minskade, splittrade levnadsmiljöer och tjuvjakt hotar snöleopar-
derna. När trädgränsen vandrar uppåt till följd av klimatförändringen minskar den alpina 
zonens storlek och snöleopardens levnadsområde. Spridningen av bosättning, lantbruk och 
gruv industri minskar även snöleopardens levnadsområden och antalet bytesdjur de kan jaga.

På grund av denna förändring är snöleoparden tvungen att söka efter näring bland boskap 
som betar inom samma områden. Boskapsherdar som skyddar sin näring dödar därför snöleo-
parder. Tjuvjägare med ett begär efter den fläckiga pälsen och andra kroppsdelar kan också bli 
ödesdigra för många snöleoparder.

För att skydda snöleoparden är det viktigt 
att artens levnadsområden bevaras. Vi 
arbetar i östra Himalayaområdet, i Nepal 
och Bhutan. Vi stöder upprätthållandet av 
skyddsområden för snöleoparderna och 
främjar grundandet av nya skyddsområden. 
Dessutom utvecklar vi tillsammans med lo-
kalinvånarna alternativa näringsgrenar som 
tryggar arternas fortbestånd, samt hållbara 
metoder för boskapsskötsel.

Vi utbildar och utrustar skogsvaktare 

i syfte att stoppa tjuvjakten på snöleopar-
der och informerar om hur viktigt det är att 
skydda naturen. Dessutom har vi medverkat 
till att utveckla system för rovdjursersätt-
ning med hjälp av vilka byborna kompen-
seras för skador som snöleoparder orsakar 
deras boskap.

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

Snöleopard

Antalet snöleoparder har minskat kraftigt under de 
två senaste årtiondena och arten har klassificerats som 
starkt hotad. Vårt mål är att få antalet snöleoparder  
att öka så att den inte längre är hotad.

4000–6500
MAN UPPSKATTAR ATT 
DET FINNS 4 000–6 500 
VILDA SNÖLEOPARDER

Våra lösningar

Tjuvjakt och minskade levnadsmiljöer 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

1/3
EN TREDJEDEL AV 
SNÖLEOPARDERNAS 
LEVNADSOMRÅDEN 
RISKERAR ATT UTPLÅ-
NAS TILL FÖLJD AV 
KLIMATFÖRÄNDRINGEN
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• Vi kartlägger antalet snöleoparder och 
deras levnadssätt i Himalaya med hjälp av 
viltkameror och satellitbaserad positio-
nering. Vi kartlägger även fångstdjursbe-
ståndet.

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

• Vi utvecklar system för rovdjursersätt-
ning, som fungerar på samma sätt som 
försäkringar. Ersättningar utbetalas till 

Vi verkar på fältet
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MAN KÄNNER INTE TILL 
ATT SNÖLEOPARDEN 
NÅGONSIN SKULLE HA 
DÖDAT EN MÄNNISKA

de lokalinvånare vars boskap har attackerats av snöleoparder.
• Vi utvecklar lösningar för att minska konflikterna mellan snöleoparder och människor.
• Vi stödjer utvecklandet av hållbara näringsgrenar, såsom ekoturism.

Vi producerar information
• Vi främjar mellanstatligt samarbete för att skydda snöleoparden. År 2013 förband sig alla 12 

snöleopardländer till 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 omfattningen 
av sina snöleopardbestånd tack vare politisk påverkan under en lång tid. Vi hjälper snöleo-
pardstaterna att genomföra nationella kartläggningar.

Vi påverkar politiskt beslutsfattande
• Många stater i Centralasien har för första gången i historien börjat kartlägga omfattning-

en av sina snöleopardbestånd tack vare politisk påverkan under en lång tid.
• Många stater i Centralasien har för första gången i historien börjat kartlägga omfatt-

ningen av 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 minimera konsekvenserna av klimatförändringen och 

för att bevara snöleopardens levnadsområden.

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

deltar i utbildningar, planeringen och beslutsfattandet samt förverkligandet av skyddet.
• Vi utbildar lokala frivilliga medlemmar i skyddskommittéer i att samla in information 

och observera utvecklingen i snöleopardbeståndet.
• Vi stödjer bysamhällen när de grundar skogs- och skyddsområden som de själva förvaltar.

Snöleoparden har redan utrotats från 
flera områden som den tidigare bodde i.

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

LÄS MER OCH DELTA!
wwf.fi/lumileopardi
wwf.panda.org/snowleopard
facebook.com/wwfsuomi
wwf.fi/lumileopardikummiksi
wwf.fi/yritykset

Därför finns vi
Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer 
och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.
 
wwf.fi

2
TVÅ SNÖLEOPARDER HAR 
FÖRSETTS MED SATEL-
LITSÄNDARE I NEPAL. 
PÅ SÅ SÄTT KAN SKYD-
DET EFFEKTIVERAS 
YTTERLIGARE


