Lepakko

Lepakoiden, maailman ainoiden lentävien nisäkkäiden tyypilliset elinkierron piirteet, kuten hidas lisääntyminen,
kotipaikkauskollisuus ja pitkäikäisyys, tekevät lepakoista hyvin herkkiä ympäristön muutoksien aiheuttamille
paineille ja asettaa siten lepakot kasvavan suojelutarpeen alaisuuteen maailmanlaajuisesti. Tämä pienikokoisille
nisäkkäille epätavallisten ominaisuuksien yhdistelmä asettaa lepakot myös omaan, kaikista muista lajeista poikkeavaan asemaan sopivimpien suojelutoimenpiteiden valinnassa ja soveltamisessa. Lepakoiden merkitys monissa ekosysteemeissä on hyvin keskeinen.

Napustanmäessä mahdollisesti
kotipaikkaansa pitävä pohjanlepakko, Estesicus nilssoni, saapui takan kautta tutustumiskäynnille reviirilleen ilmestyneeseen omakotitaloon.
Suomessa tavatut lepakkolajit

suunnittelualueen
potentiaaliset
lepakkolajit

lisääntyvät
Suomessa

talvehtivat
Suomessa

1. Pohjanlepakko

Eptesicus nilssonii

x

x

x

2. Vesisiippa

Myotis daubentonii

x

x

x

3. Viiksisiippa

Myotis mystacinus

x

x

x

4. Isoviiksisiippa

Myotis brandtii

x

x

x

5. Korvayökkö

Plecotus auritus

x

x

x

6. Ripsisiippa

Myotis nattereri

x

x

7. Pikkulepakko

Pipistrellus nathusii

x

8. Lampisiippa

Myotis dasycneme

9. Isolepakko

Nyctalus noctula

10. Etelänlepakko

Eptesicus serotinus

11. Vaivaislepakko

Pipistrellus pipistrellus

12. Kääpiölepakko

Pipistrellus pygmaeus

13. Kimolepakko

Vespertilio murinus

x

Maamme lepakot ovat olleet rauhoitettuja ensimmäisestä vuoden 1923 luonnonsuojelulaista lähtien ja edelleen
lepakot, tällä hetkellä 13 maassamme tavattua lepakkolajia, ovat lainsäädännössä tiukasti suojeltuja. Luonnonsuojelulain 49 § mukaisesti lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. EU:n luontodirektiivin liite IV velvoittaa suojelemaan lepakoille tärkeät lisääntymis- ja levähdyspaikat, päiväpiilot, ruokailualueet, talvehtimispaikat sekä muuttoreitit. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää sel-
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vittämään maankäytön muutosten ympäristövaikutukset kaavan laatimisen yhteydessä. Suomi on myös allekirjoittanut kansainvälisen lepakoidensuojelusopimuksen, EUROBATS, joka velvoittaa jäsenmaitaan suojelemaan
lepakoille tärkeitä saalistusalueita.
Suomen kaikki lepakkolajit ovat yöaktiivisia hyönteissyöjiä, jotka näkevät pimeässä lähettämiensä korkeiden ultraäänten avulla. Yhdessä yössä lepakko syö tuhansia hyönteisiä, usein jopa oman painonsa verran. Tyypillisesti
lepakoille mieluisia ovat elinympäristöt, joissa on vanhoja rakennuksia ja kolopuita päiväpiiloiksi sekä reheviä
saalistusalueita kuten vesistöjen rantoja. Päivisin lepakot lepäilevät suojaisissa paikoissa kuten puunkoloissa ja
rakennuksissa. Lepakot käyttävät monenlaisia piilotyyppejä ja jokaisella niistä on oma roolinsa lepakoiden vuodenkierron aikana. Kriittisiä tekijöitä lepakoiden elinympäristössä ovat lisääntymis- ja talvehtimissuojat sekä
saalistusalueiden riittävä yhtenäisyys. Laajoilla metsäalueilla lepakot ovat harvinaisempia, etenkin kun sopivien
kolopuiden määrä on metsätalouden vuoksi vähentynyt.
Kesällä lepakkonaaraat muodostavat lisääntymisyhdyskuntia, joissa ne tavallisesti synnyttävät yhden poikasen.
Merkittävimmät lepakoiden lisääntymispaikat sijaitsevat Suomessa useimmiten rakennuksissa. Tyypillinen yhdyskunnan piilopaikka sijaitsee vuorilaudoituksen alla. Rakennuksissa viihtyvät etenkin pohjanlepakot ja viiksisiippalajit ja yhdyskunnan koko voi olla jopa yli sata yksilöä. Pienempiä kolonioita sijaitsee puunkoloissa ja linnunpöntöissä, jolloin yksilömäärä jää muutamiin yksilöihin. Lepakonpoikaset ovat lentokykyisiä jo kolmen viikon ikäisinä ja lisääntymisyhdyskunnat hajoavat syksyllä poikasten itsenäistyessä. Uroslepakot oleilevat useimmiten yksitellen tai pieninä ryhminä.
Hyönteisiä syöville lepakoille ei talvella ole ravintoa tarjolla. Suomessa talvehtivat lepakot viettävät talvikauden
horrostaen säästääkseen energiaa, koska koko talvi on selvittävä kesällä kerätyllä vararavinnolla. Lepakot suosivat horrospaikkoinaan luonnonkivipintaisia paikkoja, kuten kivistä ladottuja maakellareita tai luonnonluolia,
joissa mikroilmasto säilyy sopivan kosteana ja noin neliasteisena yli talven. Lepakoiden talvehtimispaikat
Suomessa ovat kuitenkin edelleenkin pääosin mysteeri.
Lepakot voidaan jakaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän matkan muuttajiin. Suomessa talvehtivia lyhyen ja keskipitkän matkan muuttajia ovat pohjanlepakko, siippalajit ja korvayökkö. Näillä lajeilla saattaa olla myös syksyistä
vaellusliikehdintää, mutta sen mittakaavasta ei ole tietoa. Pitkän matkan muuttajia ovat isolepakko, pikkulepakko, kääpiölepakko, vaivaislepakko ja kimolepakko. Pitkän matkan muuttajat muuttavat jopa 2000 kilometrin
päähän etelään talvehtimaan. Syysmuutto ajoittuu elokuun loppupuolelta syyskuun alkuun ja kevätmuutto toukokuulle.
Suunnittelualueen lepakkoselvitys. Lepakkoselvitys on laadittu kesien 2015 ja 2016 aikana ja se on tehty
kunnan omana työnä. Kartoitus suoritettiin jalkaisin maastossa liikkuen auringon laskun jälkeen, jolloin lepakoita havainnoitiin sekä ultraäänidetektorilla että näköhavainnoin. Kartoitusta suoritettiin ainoastaan suotuisissa sääolosuhteissa. Kartoituslaitteina käytettiin ultraäänidetektoreita, jotka alentavat lepakon kaikuluotausäänet
ihmiskorvalla kuultaviksi ja joiden perusteella lepakkolajit on mahdollista erottaa toisistaan. Pohjanlepakko on
maamme lepakoista yleisin ja sen kaikuluotausääni kantaa 50-80 metriä. Vesisiippa, viiksisiippa ja isoviiksisiippa
ovat myös yleisiä Suomessa. Ne asustavat metsissä ja karttavat valaistuja alueita. Siipat saalistavat pienillä aukeilla, metsäteiden varsilla ja metsänreunoissa. Niiden kaikuluotausääni kantaa 15-20 metriä. Vesisiippa saalistaa vesistöjen yllä lähellä veden pintaa.
Käytössä oli Ciel-Electonique CDB 301 -yhdistelmädetektori sekä Pettersson Ultrasound D240X -ultraäänidetektori, joilla molemmilla pystyy kuuntelemaan samanaikaisesti HD- ja FD- taajuutta. Heterodyne HD -tilassa pystyy
säätämään kuunneltavan taajuuden ja tunnistamaan lepakot äänen ja taajuusalueen perusteella. Taajuusjako FDtilassa havainnoidaan koko taajuusaluetta yhdellä kertaa, jolloin on mahdollista tarkistaa, onko lähistöllä ylipäätään lepakoita. Yhdistelmädetektorin taajuusalue on 15-130 kHz. HD-kuuntelutaajuutena käytettiin pääsääntöisesti 30 kHz, joka on sopivin pohjanlepakon havainnointiin. Vesistöjen ranta-alueilla suoritettiin kuuntelua myös
40-45 kHz taajuudella, mikä sopii paremmin siippalajien kuunteluun. Tuulennopus ja lämpötila mitattiin Kestrel
2500 -mittarilla.
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Suunnittelualueella potentiaalisten lepakkolajien
yleisyys Suomessa sekä
kaikuluotausäänen taajuus ja kuuluvuus
Yleisyys
Suomessa

Laji
I

II

Kaikuluotausääni

III

taajuus kHz

kuuluvuus m

Pohjanlepakko

x

28 - 32

50 - 80

Vesisiippa

x

40 - 45

15 - 20

Viiksisiippa

x

45 - 50

15 - 20

Isoviiksisiippa

x

45 - 50

15 - 20

Korvayökkö

x

42 - 50

2-5

Lajin yleisyys Suomessa:

I = yleinen
II = harvalukuinen
III = satunnainen
Taajuus kilohertseinä kHz kuvaa vaihteluväliä, jolloin ääni kuuluu parhaiten ja
kuuluvuus metreinä kuvaa etäisyyttä, josta
äänen saattaa havaita.

Maastokartoituksessa todetut lepakkohavainnot::

Maastokartoituksen reitit ja sääolosuhteet 2016
sää

pv

11.7

klo

23.10 – 01.40

kuljettu reitti

C

tuulennopeus
m/s

pilvisyys

21.1 – 14.2

0,5

lähes pilvetön

Kauppilanttie-Vesitornintie-ParvitieFossilantie-Könnintie-Nikkolantie
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12.7

22.45 – 01.20

19.8 – 14.2

0.3

pilvetön

Nikkolantie-Könnintie-PappilantieVesitornintie-Kauppilantie-Tuohistonmäentie-Luomantie-Ilmajoentie

16.8

21.30 – 23.45

14.8 – 11.2

1,6

pilvinen

Välimäki-Röyskölänkuja-KöykkäKuhnala-Peurala-Lahdenkylä-Joupinkuja-Kullaanmäentie-Kalliosalontie-Myllykyläntie-Riistavallintie-Alaanentie

17.8

20.50 – 01.50

17.4 -11.2

1,4

puolipilvinen

Alaanentie-Mäki-Kuhnantie-Alaanentie-Laskunmäentie-Alaanentie

19.8

21.40 -23.00

17.2 – 14.3

0,7

pilvinen

19.9

20.00 – 23.05

12.2 – 7.4

0,2

puolipilvinen

ilkantie-Kauppatie-ValtiontieMattilantie-ym keskustan kadut

20.9

20.40 – 23.50

11.3 – 7.8

0

täyspilvinen

Maatalousoppilaitos-Siltalan alue
Välimäki
Alaanentie-teolisuusalue-KönnintieNikkolantie

21.9

20.40 – 23.50

11.2 – 5,4

0,2

puolipilvinen
räntäkuuro

22.9

20.05 – 23.00

10.7 – 7.9

0

täyspilvinen

Könnintie-Nikkolantie

Yleiskaava-alueella havaitut
lepakkoyksilöiden lukumäärät
Pohjanlepakko

162

Siippalaji

5

Isolepakko

1

Lähes koko suunnittelualueella havaittiin runsaasti pohjanlepakoita. Erityisesti pohjanlepakoita oli vanhan asutuksen ja kotieläintilojen sekä joen ympäristössä, missä on tarjolla sopivia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja,
päiväpiiloja ja talvehtimispaikkoja sekä hyönteisiä ravinnoksi. Lepakkokartoituksen perusteella voi varmuudella
sanoa, että suunnittelualueella sijaitsee todennäköisesti useitakin lepakkokolonisaatioita. Ainut todettu lepakkokolonisaatio sijaitsi Nahkaluoman varressa olevassa vanhassa rakennuksessa aivan suunnittelualueen rajan tuntumassa. Vanha rakennus hajotettiin 2016 ja samalla hävisi myös lepakkoyhdyskunta. Erittäin todennäköistä on
myös, että Kyrönjokialueella esiintyy vesisiippoja, vaikka niistä ei tämän lepakkoselvityksen maastokartoituksessa havaintoja saatukaan. Isolepakkohavainto on tehty vuonna 2017 elokuun lopulla tyynenä, lämpimänä iltana valoisaan aikaan. Havainnon tekijä on luontoharrastaja ja havaintoa voidaan pitää luotettavana. Isolepakko oli
lentänyt noin 5-10 metrin korkeudella ja pysynyt alueella noin useita minuuttia ja jatkanut sitten matkaansa
kohti lähellä sijaitsevaa kotieläintilaan.

Lepakkoalueiden arvotuksessa käytettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen laatimaan luokittelua.
Lepakoille tärkeiden alueiden määrittämisessä ja rajaamisessa käytettiin
Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen laatimaa luokittelua

Luokka 1

Lisääntymis- tai levähdyspaikka

Paikan hävittäminen tai heikentäminen
luonnonsuojelulaissa kielletty.

Luokka 2

Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti

Alueen arvo lepakoille huomioitava
maankäytössä.

Luokka 3

Muu lepakoiden käyttämä alue

Alueen arvo lepakoille huomioitava
mahdollisuuksien mukaan maankäytössä.
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Kartassa on osoitettu havaittu lepakoiden käyttämä ruokailumaasto. Potentiaalinen lepakoiden ruokailumaasto on
kuitenkin moninkertainen kartan alueisiin verrattuna.
Luokkaan 1 kuuluvia lepakkokolonisaatioita ei suunnittelualueelta tässä lepakkoselvityksessä löydetty lukuun
ottamatta Nahkaluoman varressa olevaa yhdyskuntaa, joka hävisi rakennuksen purun yhteydessä. Lepakoiden
runsaslukuisuuden huomioon ottaen voidaan sanoa, että suunnittelualueella on runsaasti lepakoille tärkeää ruokailumaastoa sekä siirtymäreittejä eli luokkaan 2 kuuluvia alueita. Toteutetussa lepakkoselvityksessä saatujen
tietojen perusteella luokkaan 2 kuuluvien alueiden tarkka rajaus ei kuitenkaan ole mahdollista.

Viitasammakko
Viitasammakko, Rana arvalis, on tavallista sammakkoa, Rana temporaria, hieman pienempi aitosammakoihin
kuuluva laji. Viitasammakko on rauhoitettu luonnonsuojelulain 49 § nojalla. Viitasammakko kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin eläinlajeihin tarkoittaen sitä, että viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tällaiset kohteet ovat automaattisesti suojeltuja ja niistä
voidaan poiketa vain luontodirektiivissä mainituin perustein ELY-keskuksen päätöksellä. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN -uhanalaisluokituksessa viitasammakko on luokiteltu elinvoimaiseksi (LC). Viitasammakko kuuluu kuitenkin EU-tasolla suojeltuihin lajeihin, koska laji on maailmanlaajuisesti voimakkaasti taantunut ja
merkittävä osa viitasammakon maailmankannasta esiintyy Suomessa.
Viitasammakko esiintyy melko yleisenä lähes koko Suomessa pohjoisimpia osia lukuun ottamatta. Viitasammakon esiintymisen tärkein edellytys on luhtaisten rantojen olemassaolo elinalueella. Tyypillisiä esiintymispaikkoja
ovat rehevät järvet ja lammet, suot ja umpeenkasvaneet merenlahdet. Pääasia on, että vettä riittää koko kesän
ajan. Mataliin, helposti kuivuviin ojiin tai allikoihin viitasammakko ei kude. Kutuaikaan viitasammakkokoiras pi-
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ää pulputtavaa soidinääntään, josta laji on helposti tunnistettavissa. Viitasammakon lisääntymispaikkoja ovat lajin kutupaikat ja levähdyspaikoiksi katsotaan sen kesäelinympäristö sekä talvehtimispaikat. Talvehtimispaikkana viitasammakko suosii suurempia lampia ja järviä talvehtien ilmeisesti yksinomaan vesien pohjassa. Viitasammakko on paikkauskollinen ja käyttää samoja talvehtimispaikkoja vuodesta toiseen. Keväisin viitasammakot
vaeltavat talvehtimispaikoilta lisääntymisalueille ja syksyllä takaisin. Viitasammakolla on oltava mahdollisuus
liikkua kutupaikan, kesäelinympäristön ja talvehtimispaikan välillä. Reitin katkaisevat esteet, kuten tiealueet, lisäävät aikuisten yksilöiden kuolleisuutta merkittävästi. Viitasammakolle hyviä ekologisia käytäviä ovat ojien ja
purojen varret sekä laajat, yhtenäiset metsäalueet.
Keskustan yleiskaava-alueen lähimmät todetut viitasammakkoesiintymät sijaitsevat Koskenkorvan Konnanmontulla sekä Kyrkösjärven täyttökanavan suistossa. Viitasammakkoselvityksen maastotyöt tehtiin huhtikuun
lopulla ja toukokuun alkupuolella 2015 kunnan omana työnä. Viitasammakoiden esiintymisestä suunnittelualueella ei selvityksen yhteydessä tehty havaintoja. Selvityksen yhteydessä tarkastettiin Varikon alueella sijaitseva lampi, jossa tiedetään viitasammakkoesiintymän sijainneen joitakin vuosia sitten, mutta viitasammakkoesiintymän olemassaololle ei saatu varmuutta tämän selvityksen yhteydessä.
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