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Johdanto

Heinolan Apajalahdenvuoren louhoksesta on ollut tiedossa, että siellä talvehtii lepakoita. 
Tämän inventoinnin tarkoituksena oli selvittää asian nykytilaa, lepakoiden määriä ja 
talvehtivaa lajistoa.

Havainnot

Lepakkoinventointi tehtiin louhokseen 20.2. 2009. Tarkastuksessa käytiin läpi koko louhos, 
korkeimpia holveja lukuunottamatta. Tarkastuksen suoritti ympäristösuunnittelija (AMK) 
Timo Metsänen ja mukana olivat myös Heinolan kaupungin ympäristösuojelusihteeri 
Sinikka Koikkalainen, kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä sekä Lahden Radion toimittaja Vihtori 
Koskinen.

Louhoksesta löydettiin yhteensä kahdeksan talvehtivaa lepakkoa. Näistä viisi lepakkoa 
olivat vesisiippoja (Myotis daubentonii) (kuva 3.), kaksi viiksi-/isoviiksisiippoja (Myotis 
mystacinus/brandtii) (kuva 1.) ja yhden yksilön määritys jäi siippalajin (Myotis sp) tasolle. 
Talvehtivien lepakoiden määrittäminen on haastavaa, koska niihen ei voi koskea tai 
muutenkaan häiritä. Lisäksi usein mahdolliset tuntomerkit ovat piilossa, koska lepakot 
mielellään ahtautuvat pieniin rakoihin ja koloihin.

Korkeiden holvien yläosissa saattaa olla lisää lepakoita, niiden tarkastaminen vaatisi 
kuitenkin pitkiä tikkaita ja/tai kiipeilyvarusteita. Lisää lepakoita voi olla myös erilaisissa 
halkeamissa ja porausrei'issä. Kohde on havaintojen perusteella luonnonsuojelulain 
tarkoittama lisääntymis- tai levähdyspaikka, tässä tapauksessa ainakin lepakoiden 
talvehtimispaikka.

Soveltuvuus lepakoille

Louhos on ilmasto-oloiltaan lepakoille aistinvaraisesti sovelias, kostea ja lämmin. Näitä 
tekijöitä ei kuitenkaan mitattu erikseen. Louhoksen oviaukko on suljettu kiviröykkiöllä ja 
teräsovella, johon on tehty pieni aukko (n. 50cm x 40cm). Aukko on kuitenkin sen verran 
pieni, että siitä ei todennäköisesti pääse paljoakaan kylmää ilmaa louhokseen (kuva 2.). 
Aukon koko on lepakoille enemmän kuin riittävä ja mahdollisesti ne pääsisivät sisään 
pienemmästäkin aukosta. Sisäosissa on runsaasti vapaata seinätilaa, halkeamia ja 
porausreikiä joissa lepakot voivat talvehtia.

Suositukset ja jatkoselvitystarpeet

Kohde olisi hyvä tarkastaa myös lepakoiden lisääntymiskaudella, jotta saataisiin selville 
onko se myös lepakoiden lisääntymispaikka. Lepakoiden talvehtijamääriä on perusteltua 
seurata jatkossakin, koska Suomesta on verrattain vähän tietoa lepakoiden 
talvehtimispaikoista, määristä ja siitä vaihtelevatko ne vuosittain tai talvehtimiskauden 



sisällä. Häirinnän välttämiseksi louhoksen kulkuaukkoon voisi suunnitella rakenteita, jotka 
eivät vaikuta oleellisesti lepakoiden liikehdintään tai louhoksen pienilmastoon, mutta 
estäisivät luvattomien ihmisten pääsyn sisälle.
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Kuva 1. Viiksisiippalaji talvehtimisonkalaossaan. ©Timo Metsänen

Kuva 2. Louhoksen ovi ja siihen tehty kulkuaukko ©Timo Metsänen



Kuva 3. Kastehelminen vesisiippa, jonka tunnistaa isoista jaloista ©Timo Metsänen
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