Mitä Sinä voit tehdä:

•

Hanki ja jaa tietoa. Lue lisää nettisivulta
www.sll.fi/saimaannorppa ja seuraa norppatiedotusta
www.facebook.com/saimaannorppa.

Liiku norppa-alueilla varoen ja vältä liikkumista
talvella, jotta et häiritse saimaannorpan pesintää.

•

Tue norpansuojelutyötä. Soita numeroon 0600
17110 (5 euroa/soitto), tue netin kautta www.sll.fi/saimaannorppa
tai tee lahjoitus tilille DANSKE BANK FI94 8000 1600 0988 50
(viesti: saimaannorppa).

•

äärimmäisen uhanalainen. Niitä on vain noin
300 koko maailmassa.

• Ihminen on norpan ainoa vihollinen, ja suurin
uhka on verkkokalastus.

• Saimaannorppa on norpan alalaji. Se on

lähi-sukulaisiaan laatokannorppaa ja itämerennorppaa kookkaampi, pituus on 130–145 cm
ja paino 50–90 kg.

Liity Suomen luonnonsuojeluliiton jäseneksi. Tuet
jäsenyydelläsi liiton norpansuojelutyötä. www.sll.fi/liity

• Saimaannorpan väritys on tummanharmaa,

Mitä norppatyöllä on saatu aikaan:

•
•

Suojelutyön ansiosta kanta on kääntynyt kasvuun.

•

Saimaalle on perustettu kaksi kansallispuistoa, Linnansaari
ja Kolovesi, sekä muita suojelualueita norpan turvaksi.

•

Yhteistyön ja yhteisen suojelusuunnitelman avulla norpan
suojelutyötä tehostetaan entisestään.

musta tai ruskea. Sen karvapeitteestä erottuvat
selkeästi yksilölliset rengaskuviot.

• Norpat elävät pieninä osapopulaatioina eri

Kalastusrajoitusten ja tiedotuksen ansiosta kuuttien keväiset
kalanpyydyskuolemat ovat vähentyneet. Norpalle vaarallisten
katiskojen määrä on vähentynyt.

•

Tavoitteena on saimaannorpan kannan kasvaminen moninkertaiseksi nykyisestä. Välitavoitteena on 400 norppaa vuoteen
2025 mennessä.

•

Niin kuuttien kuin aikuistenkin norppien
kalanpyydyskuolemat on saatava loppumaan.

•

Rantarakentamisesta johtuva häiriö erityisesti pesimäaikaan
on estettävä. Tarvittaessa liikkumista on rajoitettava.

•

Valistus- ja tiedotustyötä on tehtävä entistä tehokkaammin.
Tutkimustyölle on turvattava riittävät resurssit.
Rahankeräyslupa 2020/2012/4007.
www.sll.fi/rahankerayslupa

Etelä-Karjalan Osuuskauppa auttaa saimaannorppaa
yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.

osissa Saimaata. Ne pesivät samoilla seuduilla
vuodesta toiseen. Nuoret yksilöt liikkuvat
kuitenkin laajalla alueella.

• Harmaakarvainen kuutti syntyy helmi-maalis-

kuussa suojaisaan lumiluolaan. Se painaa syntyessään 4–5 kiloa. Emo imettää kuuttia jäiden
lähtöön saakka, jonka jälkeen kuutti opettelee
kalastamaan itse oman ruokansa.

KUVAT: EERO KORHOLA, ISMO MARTTINEN, TERO, SIPILÄ, JUHA TASKINEN, KAARINA TIAINEN

mitkä ovat tavoitteemme:

Saimaannorppia ei elä missään muualla
kuin Suomen Saimaalla. Se on välittömässä
vaarassa kuolla sukupuuttoon.
Kun toimimme nyt, voimme vielä pelastaa
sympaattisen hylkeemme!

• Saimaannorppa, Pusa hispida saimensis, on

Jätä kalaverkot naulaan ja pyydä kalat norpalle
turvallisella katiskalla, jossa on nielurajoitin.

•

maailman uhanalaisin hyl je

Tietoa saimaannorpasta

• Norppa on sopeutunut vesielämään. Se

viettää elämästään 60–80 % veden alla.
Sukellus voi kestää jopa 20 minuuttia, mutta
tavallisimmin kuitenkin vain 3–8 minuuttia.

• Viiksikarva-aisti on norpan tärkein aisti,
jonka avulla se suunnistaa ja saalistaa
Saimaan tummissa vesissä.

• Saimaannorppa syö pieniä kaloja kuten
muikkua, kuoretta, särkiä ja ahvenia.

www.sll.fi/saimaannorppa

JUHA TASKINEN

•

Saima annorppa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry
saimaa@sll.fi • www.sll.fi/saimaannorppa

Näin saimaannorppa pelastetaan!

Norpan tulevaisuuden uhkat ja ratkaisut

SAIMAANNORPAN LEVINNEISYYSALUE
Saimaannorpat ovat hajautuneet eri puolille Saimaata.
Kannan kasvaessa norpan toivotaan levittäytyvän takaisin
entisiin elinympäristöihinsä. Silloin norpan voisi tavata
niin Joensuun kuin Mikkelinkin lähiseuduilla.

•Joensuu
•Varkaus

Linnansaaren
kansallispuisto

•Savonlinna
•Mikkeli
Saimaannorpan
keskeiset elinalueet
vuonna 2013
vuonna 1950
1900-luvun alussa

•Imatra
•Lappeenranta

Nielurajoitin suojelee kuuttia
Verkkojen lisäksi katiskat voivat olla norpalle
vaarallisia. Nielurajoitin estää katiskan nielun
laajenemisen, niin että kuutti ei pääse tunkeutumaan katiskaan ja kuole. Hankimme lahjoitusvaroin
nielurajoittimia ja opastamme niiden käytössä.
Norppa tarvitsee rauhaa
Norppa tarvitsee rauhaa pesimäaikaan joulukuusta
huhtikuuhun. Jäällä liikkumisen aiheuttamat äänet
voivat saada norppaemon sukeltamaan pakoon.
Emon paetessa poikanen voi paleltua. Pesimärauha
on erityisen tärkeää norpalle vaikeina, vähälumisina
ja lämpiminä talvina.

Koloveden
kansallispuisto

Lapsissa Saimaan tulevaisuus
Usein norppiin kohdistuneet uhat johtuvat
tietämättömyydestä tai välinpitämättömyydestä.
Tiedotamme ja opastamme sekä kierrämme
kertomassa norpasta Saimaan alueen kouluissa
ja päiväkodeissa.

Kalastusrajoitukset ovat norpan turva
Ajamiemme kalastusrajoitusten ansiosta kuuttien
kevään ja alkukesän kalanpyydyskuolemat ovat
vähentyneet. Opastamme kalastuksessa ja
hankimme lahjoitusvaroin katiskoja kalastajille,
jotka luopuvat vapaaehtoisesti verkoistaan.
Verkkokalastus on norpan pahin uhka.

Lämpimät talvet vaikeuttavat pesimistä
Kun lunta ja pakkasta ei ole tarpeeksi, norppa ei
pysty tekemään talvipesää tai pesä voi romahtaa
liian aikaisin. Norpan sopeutuminen vie aikaa.
Teemme aktiivista ilmastotyötä norpan
tulevaisuuden turvaamiseksi.
Rantarakentaminen kaventaa elinalueita
Saimaan kasvava rantarakentaminen ja lomaasuntojen määrä lisää häiriötekijöitä ja liikkumista
pesimäalueilla. Autamme norppaa puolustamalla
ja suojelemalla sen elinympäristöjä esimerkiksi
kaavoitukseen vaikuttamalla.

?

Tutkimustiedosta edelleen puutetta
Norpan suojelun kannalta tärkeää on kannan
koko, levinneisyys sekä ilmastonmuutoksen
vaikutukset. Paljon tutkimustietoa puuttuu.
Esimerkiksi norpan elämästä veden
alla tiedetään edelleen vähän. Teemme
tiivistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa.
Sattuma voi viedä saimaannorpan
Saimaannorppia on niin vähän, että laji voi kuolla
sukupuuttoon esimerkiksi yllättävän tautiepidemian takia. Myös epäonnistunut pesintä ja laajat
verkkokuolemat voivat samana vuonna sattuessaan koitua sen kohtaloksi. Siksi on tärkeää saada
saimaannorppien määrä kasvuun.

Tue norpansuojelua
soittamalla numeroon

0600 17110

(5 euroa/soitto).
lue lisää:

www.sll.fi/saimaannorppa
441 670, Painotuote
Etelä-Savon Kirjapaino Oy

Saimaannorpan suojelu on yksinkertaista, jos yhteistä tahtoa
löytyy. Ihminen on norpan ainoa vihollinen. Jos me kaikki
luonnonsuojelijat, Saimaan alueen vapaa-ajankalastajat ja
mökkeilijät, osakaskunnat, tutkijat, virkamiehet ja päättäjät
toimimme yhdessä, voimme vielä pelastaa norppamme.

