Så här kan du trygga
vikarens bofrid:
• Undvik att röra dig nära östränder samt på
uddspetsar och skär med snödrivor.
• Undvik att färdas på stränder med motordrivna
fordon, såsom snöskotrar och terränghjulingar.
• Försök hålla dig till existerande leder
(isvägar, snöskoterleder, skridskoleder, skidspår).
• Lämna snödrivorna på stränder i fred, också de
konstgjorda.
• Håll hundar kopplade. Låt dem inte gräva i
stranddrivorna.
• Undvik skogsavverkning och annat
bullersamt i närheten av ständer i
februari – april.
• Om du ser en vikare på isen,
lämna den i fred. Du kan
titta på den med kikare på
längre avstånd.

Trygga vikarens bofrid
Vikarna förökar sig och diar i februari – mars .Under den här tiden är det speciellt viktigt
att ingen och inget stör bofriden. Kutarna föds och dias i stranddrivor på holmar och
skär, fastän vi inte ser spår att detta utanför drivorna.
Att trygga saimenvikarnas förökning och bofrid har framförallt att göra med hur vi alla
beter oss på isen och stränderna. Målet är att förökningen lyckas och kutarna klarar sig
genom de första månaderna av sitt liv väl. Du kan genom ditt beteende påverka och
trygga vikarnas bofrid i ditt område.

Håll dig borta från drivorna
Kutarna föds i februari – mars, och honan diar i 7 – 12 veckor. En lyckad digivningstid
är en förutsättning för att kuten ska klara sig i liv. När folk rör sig på isarna kan det
uppstå ovanliga ljud, som får honan och kuten att lämna boet eller så vågar honan
inte kliva upp på den öppna isen för att dia ungen. Om kuten får dricka av den feta
modersmjölken, har den större chanser att klara av det första året.
Den nyfödda kuten är känslig för kyla, för den har ännu inget isolerande fettlager. Den
förbrukar därför mycket energi varje gång den tvingas dyka i det kalla vattnet till följd
av störning. Om vikarna störs regelbundet leder det till stress och förändringar i deras
digivningsrytm. I maj avvänjer honorna kutarna och de fullvuxna vikarna byter päls på
strandstenarna.
Du kan ladda ner denna broschyr (på finska) från NTM-centralen i Södra Savolax
webbsidor elykeskus.fi/etela-savo.
Mer information om saimenvikaren (på finska): metsa.fi/saimaannorppa
Du kan skicka in dina egna observationer av saimenvikare här:
www.norppagalleria.wwf.fi
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