Gör så här när du färdas på
vatten och ser en saimenvikare:
• Håll dig på tillräckligt långt avstånd från vikaren.
Kikaren är ett nyttigt hjälpredskap när du vill se på
vikare.
• Om du fotograferar en vikare, gör det så finkänsligt att
den fortfarande ligger kvar på stenen när du är klar.
Vistats bara korta tider nära vikarens klippstenar.
• Vikaren lyfter upp huvudet när den upptäckt en
människa. Den doppar nunan och morrhåren i vattnet,
då den känner sig hotad. Ge akt på vikarens beteende
och ge dig iväg om den verkad besvärad.
• Kör förbi en vikare långsamt och med jämn hastighet.
Undvik att ändra kurs eller stanna upp. En vikare
upplever en båt som kommer direkt mot den som
mera hotanda än en båt som bara passerar den.
• Öka inte hastigheten när du kör förbi en vikare, för
den dyker ner i vattnet om den störs av båtens
svallvågor.
• Sakta farten om du ser en vikare i vattnet.
Var också förberedd på att väja för en
vikare som dyker upp framför sin båt.

Ringar bland stenarna - ta vikaren i beaktande på sjön
Vikaren har en fin kamouflage på strandstenarna i sin päls med ringliknande figurer och ofta lägger vi inte ens märke till den. Saimenvikaren är i sitt rätta element i vattnet.
Unga nyfikna vikare kan komma alldeles till närheten av båten.
När du rör dig på vattnen i början av sommaren kan du få se en vikare ligga på en sten.
Vikarna tar sig inte upp på stenar för skojs skull, utan orsaken ligger i pälsbytet. I solen
torkar pälsen, vilket underlättar pälsbytet. En vikare dyker ogärna ner i vattnet under
pälsbytet, för då måste den låta pälsen torka på nytt. Det här förlänger pälsbytestiden.

Låt vikaren ligga på stenen i all sköns ro.
När en vikare ligger på en sten vill den bli lämnad i fred. Under pälsbytestiden reagerar
vikare på ca 250 meters avstånd på båtar som närmar sig. Vikaren dyker sedan ner i
vattnet från stenen då båten är på 150 meters avstånd
Det förekommer stora individuella skillnader mellan vikare - en del är skyggare än
andra. Hur snabbt en vikare lämnar stenen beror också på i vilket skede av pälsbytet
den är. Senare på sommaren rastar vikarna på stenar huvudsakligen om nätterna.
Du kan bekanta dig med en video (”Huomioi norppa veneillessäsi Saimaalla”) på
YouTube om hur man ska ta i beaktande vikarna när man åker båt.
Du kan ladda ner denna broschyr (på finska) från NTM-centralen i Södra Savolax
webbsidor ely-keskus.fi/etela-savo.
Mer information om saimenvikaren (på finska): metsa.fi/saimaannorppa (på finska).
Du kan skicka in dina egna observationer av saimenvikare här: norppagalleria.wwf.fi

