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Suomalainen merinisäkäs-asiantuntija Kai Mattsson on kutsuttu luennoimaan uhanalaisen
Itämeren pyöriäisen puolesta Puolan WWF:n konferenssiin 16.12.2014
WWF Puola järjestää 16. joulukuuta 2014 Varsovassa konferenssin New Science, New Policy - the Future of Harbour
Porpoise Conservation in the Polish Baltic Sea (Uusi tiede, uudet toimintatavat – pyöriäisen suojelu Puolan Itämeren
alueella). Konferenssin pääämääränä on on koota yhteen tunnettuja kansainvälisiä asiantuntijoita ja tutkijoita sekä
nostaa esiin kansainvälisestä SAMBAH-projektista saatua Itämeren pyöriäisen levinneisyyttä koskevaa uusinta
tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan luoda pohjaa tuleville toimintatavoille uhanalaisen Itämeren pyöriäisen
hyväksi.
Suomalainen merinisäkäs-asiantuntija, eläinkoulutuksen ammattilainen Kai Mattsson on kutsuttu konferenssiin
luennoimaan aiheesta "The Finnish experience in the protection of porpoises and results of awareness-raising
campaign" (Pyöriäisten suojelu - suomalaiset kokemukset ja tiedotuskampanjan tulokset). Mattsson on kutsuttu
konferenssiin hänen pyöriäisen suojeluun liittyvän laajan asiantuntemuksensa ja pitkän kokemuksensa johdosta.
–

Itämeren pyöriäiskannan suojelemisen ja elpymisen kannalta kansainvälinen yhteistyö on ehdottoman tärkeää.
Itämeren pyöriäinen on epävirallisesti tunnustettu ja luokiteltu asiantutijoiden toimesta omaksi erilliseksi
populaatiokseen, ja tällaisen ainutlaatuisen luonnonvaran häviäminen olisi anteeksiantamatonta, Mattsson
toteaa.

Kolmårdenissa 8. – 9. joulukuuta 2014 esitellyt kansainvälisen SAMBAH-projektin tulokset antavat hyvän käsityksen
Itämeren pyöriäisten määrästä ja alueellisesta levinneisyydestä. SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic
Sea Harbour Porpoise - on kansainvälinen hanke, johon osallistuvat kaikki Itämeren alueen EU-maat. Vuosina 2010 –
2014 käynnissä olleesta tutkimusprojektista saadun tieteellisen näytön tulokset luovat perustan tuleville
toimintatavoille ja toimenpiteille, jotka koskevat pyöriäisen suojelua ItämerereIlä.
-

Nyt myös Suomen vesiltä on saatu tieteellisesti pätevää todistusta, että täällä elää pyöriäisiä. Toki
kansalaishavainnointi kampanja, mitä olemme toteuttaneet ympäristöministeriön johdolla koko 2000-luvn ajan,
on antanut jo tästä vahvasti todisteita ja ennakkotietoa, Mattsson kertoo.

-

Vuonna 2010 pyöriäinen listattiin Suomen osalta paikallisesti hävinneeksi lajiksi (RE). Historiallisesti
pyöriäisen on kuitenkin todettu aikanaan lisääntyneen vesillämme. Muun muassa tämän takia on erityisen
tärkeää, että myös me suomalaiset olemme aktiivisesti mukana kansainvälisissä ponnistuksissa Itämeren
pyöriäiskannan elpymisen hyväksi, Mattsson toteaa.

Kai Mattsson on Särkänniemen Delfinaarion edustaja SAMBAH-projektissa. Mattsson on toiminut 90-luvun
puolivälistä lähtien aktiivisesti kansainvälisen merinisäkäsyhdistyksen EAAM:n ( European Association for Aquatic
Mammals) toiminnassa, mm lähes kymmenen vuoden ajan sen johtokunnassa sekä jo kolmen vuosikymmenen ajan
IMATA-järjestön jäsenenä (Internation Marine Animal Trainers Association). Hän on Suomen asiantuntijaedustajana
pienten valaiden suojeluun Itämerellä ja Pohjanmerellä keskittyneessä Ascobans-järjestössä (Agreement on the
Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas). Lisäksi Mattsson on
työskennellyt Suomen pyöriäistyöryhmän jäsenenä 2000-luvun alusta lähtien. Työryhmä on muun muassa organisoinut
ympäristöministeriön johdolla Suomen pienvalas-havainnointikampanjan (2000 –2014). Kampanjan kautta on saatu
erittäin myönteistä tietoa pyöriäisen esiintymisestä Suomen rannikkovesillä. Pyöriäis-työryhmän muodostavat Suomesta
SAMBAH-tutkimukseen osallistuneet yhteistyötahot: Ympäristäministeriö, TUAS - Turku University of Applied
Science, WWF FinIand ja Särkänniemen Delfinaario.
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