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1 JOHDANTO

Lepakkotutkimus on Suomessa ollut varsin vähäistä, vaikka lepakoita on muualla 

Euroopassa tutkittu jo pitkään. Monet lepakoiden biologiaan liittyvät peruskysymykset 

maassamme ovat edelleen selvittämättä ja tarvitsevat lisää tutkimusta. Kaikki Suomessa 

tavatut lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV a) lajeihin. Luonnonsuojelulain 49 § 

kieltää luontodirektiivin liitteen IV a) lajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikan hävittämisen ja heikentämisen. Suomi on myös ratifioinut EUROBATS 

-sopimuksen, jonka mukaan muuan muassa lepakoille tärkeät muutto- ja ruokailualueet 

tulisi ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.

Osa Suomen lepakkolajeista muuttaa kausittain. Kuten linnuilla, muuttaminen on tärkeä 

osa monien lepakkolajien elämänkiertoa ja välttämätöntä lepakoiden lisääntymiselle ja 

talvehtimiselle (Hutterer et al. 2005). Lepakkolajien todellisista yksilömääristä, 

muuttoajoista, -reiteistä ja mahdollisista kerääntymisalueista ei ole juurikaan tietoa. 

Lepakot voidaan jakaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän matkan muuttajiin. Suomessa 

esiintyviä pitkän matkan muuttajia ovat isolepakko (Nyctalus noctula), kimolepakko 

(Vespertilio murinus), vaivaislepakko (Pipistrellus pipistrellus), pikkulepakko (Pipistrellus 

nathusii) sekä kääpiölepakko (Pipistrellus pygmaeus). Suomessa talvehtivia lyhyen- ja 
keskipitkän matkan muuttajia ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), korvayökkö 

(Plecotus auritus) ja siippalajit (Myotis spp.). Näillä lajeilla esiintyy mahdollisesti myös 

syksyistä vaellusliikehdintää, mutta sen mittakaavasta ei ole tietoa. Uusimpana 
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tulokkaana Suomen lajistoon mainittakoon myös etelänlepakko (Eptesicus serotinus) 

joka on potentiaalinen muuttolepakko.

Sisämaasta muuttavista tai ainakin etelän suuntaan liikehtivistä lepakoista on tehty 

havaintoja Asikkalan Pulkkilanharjulta syksyllä 2008 (Metsänen, 2008). Pulkkilanharju 

tunnetaan hyvänä lintujen tarkkailupaikkana ja se ohjaa useiden lintulajien muuttoa 

etelä-pohjoissuuntaisena muodostelmana. Erittäin todennäköisesti Pulkkilanharju ohjaa 

myös muuttavia lepakoita ja keskittää niitä kapealle harjulle. Tämä luo paikasta 

ihanteellisen sisämaan lepakkomuuton tutkimukselle.

Tämä tutkimus on liitetty osaksi laajempaa lepakoiden muuttoa selvittävää LEMU-

hanketta. Lepakoiden muutto Päijät-Hämeessä -tutkimuksella oli tarkoitus aloittaa 

lepakoiden muuton tutkimus myös sisämaassa. Päämäärät tutkimuksella olivat 

samansuuntaiset kuin valtakunnallisella tutkimuksella:

-Hankkia perustietoa lepakoiden muuton aikana käyttämistä alueista sisämaassa

-Saada selville muuttavat lajit sekä lajien keskinäiset lukumääräsuhteet

-Selvittää muuton ajoittuminen, muuttoreitit ja mahdolliset muuttoa edeltävät 

parveilupaikat

Haluan kiittää seuraavia tahoja ja henkilöitä, jotka mahdollistivat tutkimuksen 

toteuttamisen: Päijät-Hämeen kulttuurirahasto rahoitti tutkimuksen, Janne ja Pekka 

Nikkinen rakensivat detektorin suojakaapin osat ja Janne avusti kaapin kiinnittämisessä 

ja poistamisessa, SLTY:n LEMU-työryhmän jäsenet Ville Vasko, Eeva-Maria 

Kyheröinen, Nina Hagner-Wahlsten ja Esko Inberg auttoivat rahoitushakemuksen 

laatimisessa, laitteiden kalibroinnissa, havaintoaineiston käsittelyssä ja jakoivat 

käytännön kokemustaan. Kiitos myös Metsähallituksen Seppo Kalloselle, jonka kautta 

saatiin sijoituslupa laitteelle Päijänteen kansallispuistoalueelle sekä avopuolisolleni 
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Saara Leinikalle oikoluvuista sekä “tutkimusapulaisuudesta”. Kari Salovaara kommentoi 

pikkulepakoiden ääniä ja ohilentoja.

2 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tutkimus toteutettiin automaattidetektorilla Anabat SD1 (kuva 1.), joka sijoitettiin 

sopivalle paikalle Pulkkilanharjun Karisalmen eteläpuolelle. Laite toimii automaattiisesti, 

siten että se tallentaa ohilentävästä lepakosta tiedoston, joka kuvaa lepakon tuottamaa 

kaikuluotausääntä. Näitä tiedostoja jälkeenpäin tarkastelemalla voidaan tehdä laji- tai 

lajiryhmien määrityksiä. Tiedostojen tarkasteluun ja käsittelyyn käytettiin Anabat-

detektorien valmistajan Analook-ohjelmaa. Detektori sijoitettiin korkealle puuhun säältä 

suojaavaan vesitiiviiseen sähkökaappiin (kuva 2.). Kaapin pohjaan tehtiin reikä, josta 

detektorin mikrofoni tulee ulos. Äänet kerätään mikrofoniin sen alla olevan heijastin levyn 

kautta.

Kuva 1. Anabat SD1 detektori. ©Timo Metsänen
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Oletuksena oli, että lepakot käyttäisivät Pulkkilanharjun päällä kulkevaa tielinjaa 

kulkuväylänään. Koska eri lepakkolajeilla on eri voimakkuuksisia ja taajuuksisia ääniä, ei 

yhdellä detektorilla pysty kattamaan kuin osan harjusta, vaikka se olikin 

sijoituskohdaltaan kapea. Jotkin lepakot voivat ohittaa laitteen myös liian korkealta tai 

matalalta. Laite kirjasi todennäköisesti enemmän kovaäänisempiä (mm. pohjanlepakko) 

kuin hiljaisia lajeja (korvayökkö).

Laitteelta noudettiin muistikorteille tallentunutta aineistoa noin kerran kuukaudessa. 

Havaintopisteestä kerättiin automaattisten loggereiden avulla tietoa myös 

sääolosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa lepakoiden aktiivisuuteen (lämpötila, 

ilmankosteus). Laite oli maastoon sijoitettuna 12.5.-9.11.2009 välisen ajan.

Kuva 2. Laite suojakaappeineen ja varusteineen puuhun kiinnitettynä. ©Janne Nikkinen
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3 HAVAINNOT

Vuonna 2009 Asikkalan Pulkkilanharjun detektori kirjasi yhteensä 2552 

lepakkohavaintoa. Tutkimus osoitti, että harju erittäin todennäköisesti toimii lepakoiden 

kulku- ja muuttoreittinä keväisin syksyisin. Alustavien tulkintojen perusteella harjun 

alueen läpi muuttaa/liikehtii ainakin pikkulepakoita, pohjanlepakoita ja siippalajeja. 

Pulkkilanharjulla on merkitystä lepakoille keskikesälläkin, jolloin varsinkin 

pohjanlepakoista tehtiin runsaasti havaintoja. Tutkimusaineistosta on nähtävissä myös 

havaintojen ajallinen jakaantuminen ”muuttohuippuihin”. Aineisto ja alustavat tulokset 

ovat rohkaisevia ja täyttivät hyvin tutkimukselle asetetut tavoitteet.

Kuva 3. Havainnot lajeittain ja lajiryhmittäin viikkojakaumana.
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Kuvassa 3. on esitetty koko havaintoaineisto viikoittain eriteltynä. Aineisto on haettu 

tiedostoista Analookin ”havaintoja per yö” - asetuksella. Viikolla 21 on siipoilla pieni 

esiintymishuippu, joka voisi viitata muuttaviin yksilöihin. Suurimmat havaintomäärät ovat 

viikoilla 32-34. Siippalajit synnyttävät poikasensa Suomessa heinäkuun puolivälissä 

(Lappalainen, 2002) joten todennäköisesti havaintomäärien lisääntyminen viikolta 31 

alkaen on seurausta yhdyskuntien hajaantumisesta ja nuorien yksilöiden lentokyvyn 

saavuttamisesta.

Pohjanlepakon osalta runsain esiintyminen painottuu viikoille 29-34. Jakso ajoittuu 

heinäkuun puolen välin elokuun kolmannen täyden viikon välille. Etelä-Ruotsissa tehdyn 

tutkimuksen mukaan pohjanlepakot synnyttävät kesä-heinäkuun taitteessa (vk 27) ja 

ensimmäiset nuoret yksilöt ilmestyvät yhdyskuntien ulkopuolelle heinäkuun puolenvälin 

jälkeen (vk 29-30) (Rydell, 1989). Kaarinan seurannassa olevassa 

pohjanlepakkoyhdyskunnassa on myös todettu poikasten saavuttavan lentokyvyn noin 

heinäkuun puolivälissä ja jättävän sen jälkeen yhdyskuntansa (Kosonen, E. 2008). 

Pulkkilanharjun kuvaajaan ilmestyy selvä piikki viikolla 29, joka siis todennäköisesti 

kertoo siitä että lähialueiden nuoret pohjanlepakot ovat tulleet lentokykyisiksi ja alkaneet 

liikkua laajemmalti. Viimeinen pohjanlepakko havaittiin 22.10.2009 ja se oli koko 

aineiston myöhäisin lepakko.

Pikkulepakon osalta aineisto on niin pieni että se häviää muiden lajien sekaan. Laji 

tavattiin nyt ensimmäistä kertaa Päijät-Hämeessä ja siksi sitä on perusteltua tarkastella 

vielä erikseen (kuva 4.). Viikolle 21 osuu kaksi havaintoa lajista, joka on ilmeisesti lajin 

kevätmuuttoaikaa. Viikon 27 havainnot ovat mielenkiintoisia, koska ne on tehty 

heinäkuun alussa ja ovat lajin lisääntymisaikaa. On mahdollisuuksien rajoissa että 

pikkulepakko lisääntyisikin Päijät-Hämeessä. Toisaalta yksittäiset ohilentäjät voivat 

viitata kierteleviin uroksiinkin (Salovaara, 2010).

Lepakkolaji -luokka sisältää sellaiset havainnot, jotka määritettiin lepakoiksi, mutta lajia 

tai lajiryhmää, ei pystytty määrittäämään esim. heikon signaalin vuoksi.
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Kuva 4. Pikkulepakkohavainnot viikoittain Asikkalan Pulkkilanharjulla.

Loput havainnot elo-syyskuulta ovat puolestaan todennäköisesti syysmuuttajia. Lajin on 

todettu olevan luultua yleisempi, varsinkin rannikkoalueillamme. Pulkkilanharjun 

havainnot täydentävät lajin esiintymiskuvaa nyt pitkälle sisämaahan.

4 JATKOTUTKIMUKSET

Vuoden 2009 tulosten perusteella tutkimushankkeelle on päätetty hakea jatkorahoitusta. 

Havaintoaineisto ja käytännön työskentely on herättänyt useita jatkokysymyksiä, joita 

kannattaa tutkia edelleen. Tutkimuksen kolme päätavoitetta pysyvät ennallaan, koska 

vasta eri vuosien vertailu keskenään alkaa tuottaa kokonaiskuvaa lepakoiden muutosta 

ilmiönä alueella.

Tuulivoiman lisärakentamisesta on keskusteltu viime aikoina paljon ja todennäköisesti se 

on laajenemassa myös sisämaahan tekniikan kehittyessä. Päijänteen alue saattaa 

tulevaisuudessa kiinnostaa myös tuulivoimaloiden rakentajia. Tuulivoimaloiden on 
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todettu olevan paikoin ongelmallisia paitsi linnuille myös lepakoille. Ulkomaisissa 

tutkimuksissa lepakoiden on todettu paitsi törmäävän, myös rikkovan keuhkonsa 

tuulivoimaloiden lapojen muodostamassa alipaineessa (NewScientist, 2008).

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arvioinneissa onkin nyt myös Suomessa ryhdytty 

tekemään selvityksiä, joissa tutkitaan mm. voimala-alueiden sijoittumista lepakoiden 

muuttoreiteille. Pulkkilanharjun aineisto voi osoittautua tärkeäksi vertailuaineistoksi mikäli 

tuulivoimalahankkeita ryhdytään sisämaassa toteuttamaan. Ilman vertailuaineistoa ei 

voida tehdä päätelmiä siitä onko alue tärkeä lepakoiden muuttoreitti vai ei.

Lepakoiden tutkimus on Suomessa vielä niin alkutekijöissään, että kaikkia asian tuomia 

tutkimusmahdollisuuksia ei vielä edes tiedetä. Hyönteisiä ravintonaan käyttävinä 

indikaattorilajeina niitä voitaisiin hyödyntää jopa poikkitieteellisissä tutkimuksissa liittyen 

esim. ilmastonmuutokseen ja tai erilaisten ympäristömyrkkyjen kerääntymiseen 

ravintoketjuissa.

Tutkimusta on tarkoitus laajentaa toisella automaattidetektorilla. Kahden laitteen etuna 

on, että ne voidaan sijoittaa harjulle eri kohtiin ja saada näin lisätietoa lepakoiden 

lentosuunnista ja -nopeuksista tai kattavampi kuva yksilömääristä.
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