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”Saimaannorpat koskettavat sydäntä
ja niitä pitää auttaa kaikin tavoin.”
Marika Miettinen,
saimaannorppa-kummi

Erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on s aatava nopeaan kasvuun. Tämän saavuttamiseksi kuuttien suojaksi on saatava tarpeeksi laaja yhtenäinen alue, jolla verkkokalastusta ei
harjoiteta.
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“Verkottomat vedet, lunta,
jäätä ja rauhaa, kiitos.”

Kalanpyydykset ja ilmastonmuutos uhkana
Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä, eikä sitä esiinny missään
muualla kuin Suomessa Saimaan vesistössä. Saimaannorppa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.
Norppia saattoi 1900-luvun alussa elää Saimaalla tuhatkin yksilöä. Sympaattista viiksiniekkaa pidettiin
kuitenkin vahinkoeläimenä ja siitä maksettiin tapporahaa. Metsästyksen takia norppien määrä väheni niin, että
1980-luvun alussa niitä oli alle 120. Vuonna 1979 aloittamamme aktiivisen suojelun ansiosta norppakanta on
kasvanut noin 360 yksilöön. Saimaannorppia uhkaavat nykyään erityisesti hukkuminen kalanpyydyksiin, ilmastonmuutos ja lisääntyvä ranta-asutus.

Ratkaisumme
Norpan suojelun keinoja ovat norppaystävällinen
kaavoitus ja rakentaminen, yhtenäiset verkkokalastuskiellot tärkeillä norppa-alueilla, norppaystävälliset kalanpyydykset, norpan häirinnän välttäminen
erityisesti pesimäaikaan, norpan suojelututkimuksen
edistäminen sekä ilmastonmuutokseen sopeuttaminen.
Norpat ja niiden kuutit ovat herkkiä häiriöille pesimäaikanaan helmi-maaliskuussa. Norpan pesimäalueilla tulee tällöin vallita rauha. Häiritsevää kesäloma-asutusta ei saa kaavoituksella ohjata norpan pesimäalueille.
Kuutit hukkuvat helposti kalaverkkoihin ja myös
aikuiset norpat voivat kuolla kalanpyydyksiin.

 aimaannorpan suojaksi säädettyjen keväisten
S
verkkokalastusrajoitusten jatkosta päätetään vuoden
2016 alkupuolella. Saimaan asukkaita on kannustettava luopumaan kalaverkoista ja siirtymään norppaystävällisiin pyydyksiin.
Ilmastonmuutos on tulevaisuudessa saimaannorpan vakavin uhka. Leudot talvet ovat jo haitanneet
jäälle lumikinoksen suojiin pesänsä rakentavan
norpan lisääntymistä. Ilmastonmuutosta tulee hillitä.
Lisäksi on tutkimuksen avulla kehitettävä keinoja,
joilla autetaan norppaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Norppa viettää noin
80 % ajastaan vedessä.
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• Saimaannorpan suojelua koskeva tutkimus
aloitettiin käytännössä 1970-luvun lopulla perustamassamme asiantuntijatyöryhmässä. Vielä
nykyäänkin tuemme tutkimusta, jolla etsitään
keinoja norpan elintapojen selvittämiseksi ja sen
suojelemiseksi.

• Autamme saimaannorppaa sopeutumaan
vähälumisiin talviin esimerkiksi rahoittamalla
Itä-Suomen yliopiston hanketta, jossa selvitetään apukinoksien soveltuvuutta tulevaisuuden
suojelukeinoksi. Kevättalvella 2014 apukinokset
otettiin ensimmäistä kertaa laajamittaiseen käyttöön. Huonon lumitilanteen takia Saimaalle
ei syntynyt luonnonkinoksia, ja norpan synnytyspaikoiksi kolattiin yli 240 apukinosta. Niistä jopa noin 90% oli pesintäkäytössä.
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Tuotamme tietoa

Vaikutamme päätöksentekoon
• Asiantuntijamme on jäsenenä norpan suojelua käsittelevissä virallisissa työryhmissä ja toimikunnissa. Seuraamme ehdotusten toteutumista ja vaadimme tarvittaessa parannuksia.
• Esitämme päätöksentekijöille norpan suojelua koskevia vaatimuksia ja aloitteita ja viestimme aiheesta mediassa.
• Keväällä 2011 toteutui keskeinen vaatimuksemme, kun tärkeimpien norpan pesimäalueiden vapaaehtoinen keväinen verkkokalastuskielto täydennettiin asetuksella aukottomaksi. Nykyinen
asetus umpeutuu keväällä 2016, ja olemme olleet aktiivisesti mukana uudistamassa sitä.

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa
• Useat yritykset rahoittavat saimaannorpan tutkimusta ja suojelua tukemalla työtämme. Olemme
saaneet lahjoituksena esimerkiksi ilmatyynyaluksen sekä muita varusteita norppalaskentoihin.

Toimimme kentällä
• Vastaamme Etelä-Saimaan norppakannan inventoinnista.
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• Vapaaehtoisemme osallistuvat tarvittaessa apukinosten tekoon lumettomina talvina.

Otamme ihmiset mukaan
• Valistamme Saimaan asukkaita ja kesämökkiläisiä norpan suojelusta ja verkkokalastuskiellosta. Julistamme myös joka vuosi norpalle pesärauhan yhdessä asukkaiden kanssa.
• Olemme tuottaneet digitaalisen Norppakartan, jonka avulla Saimaalla liikkuvat henkilöt
voivat tarkastella voimassa olevia rajoituksia, jotka koskevat kalaverkkoja ja muita saimaannorpalle vaarallisia kalanpyydyksiä.
• Jaamme Olen norpan ystävä -diplomia kaikille, jotka luopuvat vapaaehtoisesti verkkokalastuksesta Saimaalla.
• Päiväkoti- ja kouluikäisille suunnatun norppasadun avulla kerromme saimaannorpan suojelun tärkeydestä myös perheen pienimmille.
• Öljyntorjuntajoukkomme ovat valmiina auttamaan Saimaalla öljyvahingon tapahtuessa.

wwf.fi

LUE LISÄÄ JA OSALLISTU!
wwf.fi/saimaannorppa
facebook.com/wwfsuomi
wwf.fi/norppakummiksi
wwf.fi/yritykset
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Miksi meitä tarvitaan?
Tavoitteemme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

