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

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ:
Hanki ja jaa tietoa. Lue lisää nettisivulta
www.sll.fi/saimaannorppa ja seuraa norppatiedotusta www.facebook.com/saimaannorppa.

TIETOA SAIMAANNORPASTA
Saimaannorppa, Pusa hispida saimensis, on
erittäin uhanalainen. Niitä on vain alle 400
(v. 2017) koko maailmassa.

Liiku norppa-alueilla varoen. Vältä liikkumista talvella, jotta et häiritse saimaannorpan pesintää,
ja avovesiaikaan pysy riittävän kaukana lepokivellä
loikoilevasta norpasta.

•

Ihminen on norpan ainoa vihollinen, ja kalanpyydyskuolemat ovat sen suurin yksittäinen
kuolinsyy.

•

Tue norpansuojelutyötä. Tukea voit netin kautta www.sll.fi/
saimaannorppa tai tekemällä lahjoituksen tilille FI94 8000
1600 0988 50, viesti: saimaannorppa.

•

•

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

Saimaannorppa on norpan alalaji. Se jäi eristyksiin, kun Saimaan ja Itämeren välinen yhteys
katkesi jääkauden lopulla yli 8000 vuotta sitten.
Norppia arvioidaan eläneen Saimaassa parhaimmillaan tuhansia yksilöitä.

•

Saimaannorpan väritys on tummanharmaa,
musta tai ruskea. Sen karvapeitteestä erottuvat
selkeästi yksilölliset rengaskuviot. Se on lähisukulaisiaan laatokannorppaa ja itämerennorppaa kookkaampi: pituus on 130–145 cm
ja paino 50–90 kg.

•

Norpat elävät pieninä osapopulaatioina eri
osissa Saimaata. Ne pesivät samoilla seuduilla
vuodesta toiseen. Etenkin nuoret yksilöt liikkuvat kuitenkin lähes koko Saimaalla.

•

Harmaakarvainen kuutti syntyy helmi–maaliskuussa suojaisaan lumiluolaan. Se painaa
syntyessään 4–5 kiloa. Emo imettää kuuttia
toukokuun tienoille, jonka jälkeen kuutti
opettelee kalastamaan itse oman ruokansa.

•

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.

Jätä kalaverkot naulaan ja pyydä kalat norppaturvallisesti. Hyvä pyyntiväline on esimerkiksi
katiska, jonka nielu ei leviä yli 15 cm.

•

•

Suojelutyön ansiosta kanta on hitaasti kasvanut, joskin kasvu on vielä hyvin epävarmaa.

•

Kalastusrajoitusten ja tiedotuksen ansiosta norpalle vaarallisten katiskojen määrä on vähentynyt. Myös kuuttien verkkokuolemat ovat vähentyneet keväällä, mutta valitettavasti
niitä tapahtuu muina vuodenaikoina, jolloin kalastusrajoitukset ovat puutteellisia.

•

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

•

Yhteistyön ja yhteisen suojelusuunnitelman avulla suojelutyötä tehostetaan entisestään.

MITKÄ OVAT TAVOITTEEMME:

•

Tavoitteena on saimaannorpan suotuisan suojelun taso eli
kannan kasvaminen moninkertaiseksi nykyisestä.

•

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 RA/2016/780.
www.sll.fi/rahankerayslupa

Esitteen painon kustansi Suomen luonnonsuojeluliiton
kannatusyritys Pure Waste Textiles Oy.

KUVAT: EERO KORHOLA, ISMO MARTTINEN, TERO SIPILÄ, JUHA TASKINEN, HANNE KOSONEN

MITÄ NORPPATYÖLLÄ ON SAATU AIKAAN:

www.sll.fi/saimaannorppa

MAAILMAN UHANALAISIN HYLJE
Saimaannorppia ei elä missään muualla
kuin Suomen Saimaalla. Ne ovat välittömässä
vaarassa kuolla sukupuuttoon.
Kun toimimme nyt, voimme vielä pelastaa
sympaattisen hylkeemme!

JUHA TASKINEN

•

•
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SAIMAANNORPPA

NÄIN SAIMAANNORPPA PELASTETAAN!

NORPAN TULEVAISUUDEN UHAT JA RATKAISUT

Saimaannorpat ovat hajautuneet eri puolille Saimaata.
Kannan elpyessä norppa levittäytyy hiljalleen takaisin
entisiin elinympäristöihinsä. Toiveena on, että norppa vielä
joskus eläisi pysyvästi niin Joensuun, Mikkelin kuin Lappeenrannankin lähiseuduilla.
JOENSUU

•

• VARKAUS

Koloveden
kansallispuisto

Linnansaaren
kansallispuisto

Tutkimustiedosta edelleen puutetta
Norpan suojelun kannalta tärkeää on tuntea
kannan koko, levinneisyys sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset. Paljon tutkimustietoa
puuttuu. Esimerkiksi norpan elämästä veden
alla tiedetään edelleen vähän. Teemme tiivistä
yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja osallistumme
norppakannan kehityksen seuraamiseen.

Lämpimät talvet vaikeuttavat pesimistä
Kun lunta ja pakkasta ei ole tarpeeksi, norppa
ei pysty tekemään talvipesää tai pesä voi
romahtaa liian aikaisin. Teemme ilmastotyötä
norpan tulevaisuuden turvaamiseksi. Osallistumme uusiin suojelutyön muotoihin esimerkiksi
kolaamalla apukinoksia vähälumisina talvina.

• MIKKELI
Saimaannorpan
keskeiset elinalueet

• LAPPEENRANTA

Norppaturvallinen katiska ei vaaranna norppaa
Katiskakalastus on hyvä vaihtoehto verkkokalastukselle. Katiskan nielu ei saa kuitenkaan levitä
yli 15 cm. Norppaturvallisia katiskoja voi rakentaa
itse (ks. www.sll.fi/saimaa-katiska), ja vanhoista
katiskoista voi tehdä norppaturvallisia asentamalla niihin nielurajoittimet, joita jaamme ilmaiseksi.
Norppa tarvitsee rauhaa
Norppa tarvitsee rauhaa pesimäaikaan
joulukuusta huhtikuuhun. Jäällä liikkumisen
aiheuttamat äänet voivat saada norppaemon
sukeltamaan pakoon. Emon paetessa poikanen
voi paleltua ja imetys häiriintyä. Pesimärauha on
erityisen tärkeää vähälumisina talvina.

• SAVONLINNA

• IMATRA

Saimaan ja norpan tulevaisuus
on meidän kaikkien asia
Usein norppiin kohdistuneet uhat johtuvat
tietämättömyydestä tai välinpitämättömyydestä. Tiedotamme ja opastamme monella
tavoin. Kierrämme kertomassa norpasta ja
sen suojelusta esimerkiksi Saimaan alueen
kouluissa ja päiväkodeissa, yleisötilaisuuksissa
ja erilaisissa tapahtumissa.

Norppien keskeisin elinalue
Saimaa, lähes
kokonaan norpan
esiintymisalue

Rantarakentaminen kaventaa elinalueita
Saimaan kasvava rantarakentaminen ja
loma-asuntojen määrä lisää häiriötekijöitä ja
liikkumista pesimäalueilla. Puolustamme ja
suojelemme norpan elinympäristöä esimerkiksi
vaikuttamalla kaavoitukseen.

?

Sattuma voi viedä saimaannorpan
Saimaannorppia on niin vähän, että laji voi
kuolla sukupuuttoon esimerkiksi yllättävän
tautiepidemian takia. Myös epäonnistunut
pesintä ja laajat kalanpyydyskuolemat voivat
samana vuonna sattuessaan koitua sen
kohtaloksi. Siksi on tärkeää saada saimaannorppien määrä kasvuun.

TUE NORPANSUOJELUA
LAHJOITUKSELLA OSOITTEESSA

WWW.SLL.FI/LAHJOITA
LUE LISÄÄ:
www.sll.fi/saimaannorppa

Ympäristömerkitty painotuote, 4041 0582
Teroprint Oy, Mikkeli

SAIMAANNORPAN LEVINNEISYYSALUE

Kalastusrajoitukset ovat norpan turva
Ajamiemme kalastusrajoitusten ansiosta kuuttien
kalanpyydyskuolemat ovat vähentyneet keväällä. Keskikesällä, keväisten rajoitusten päätyttyä,
kuolemat ovat lisääntyneet. Verkkokalastus on
edelleen yksi norpan pahimmista uhista. Pyrimme
saamaan lisää kalastusrajoituksia norpan turvaksi
ja opastamme vapaa-ajan kalastajia, jotta he luopuisivat norpille vaarallisista kalanpyydyksistä.

4041
0582
Painotuote
Teroprint Oy, Mikkeli

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 pelastaa norppamme.

