Pikkulepakko

Trollfladdermus
Pipistrellus nathusii

Luontodirektiivin laji (liite IV)
BOR suojelutaso ei tiedossa

Koodi: 1317

Rauhoitettu (LSL 1096/1996)
Uhanalainen (LSA 471/2013)
Uhanalaisuusluokka (IUCN): vaarantunut (VU)

Luonnehdinta
Pikkulepakko painaa noin 6–10 g ja siipien kärkiväli
on noin 23–25 cm. Selkä on tummanruskea–
punaruskea, vatsapuoli vaaleampi ja hieman kellertävä.
Kuonon kärki, korvat ja lentopoimut ovat tummanruskeat. Koon ja värityksen lisäksi lepakkolajit erotetaan
toisistaan korvien ja korvankansien muodon, hampaiden, kuonon muodon, lentoräpylöiden kiinnityskohtien, lentotavan ja kaikuluotausäänten perusteella.
Elinympäristö ja levinneisyys
Pikkulepakko saalistaa erilaisissa metsäympäristöissä,
puistoissa, pihoissa ja myös vesien lähistöillä. Sen
päiväpiilo sijaitsee yleensä puun kolossa, joskus rakennuksessa tai kallion onkalossa, mutta se kelpuuttaa
asunnokseen myös lepakkopöntön. Talvehtivia pikkulepakoita on löydetty rakennuksista, luolista ja kallionkoloista. Luonnossa sijaitsevat lepokolot tunnetaan
ihmisrakenteiden tarjoamia paikkoja huonommin. Pikkulepakkoa esiintyy harvalukuisena Etelä-Suomessa,
erityisesti rannikkoalueella.
Nykytila ja uhkatekijät
Pikkulepakkoja on tavattu Suomessa 1980-luvulta asti
satunnaisesti, mutta havainnot ovat lisääntyneet viime
vuosina oletettavasti lisääntyneen havainnoinnin ja
kehittyneiden laitteiden vuoksi. Suomesta on löytynyt
kaksi lisääntymisyhdyskuntaa. Ensimmäinen Ruotsinpyhtäältä vuonna 2006 ja toinen pari vuotta myöhemmin Helsingistä. Laji on Suomessa harvalukuinen,
mutta mahdollisesti täällä säännöllisesti lisääntyvä.
Talvehtivia pikkulepakoita Suomesta ei ole löytynyt,
sillä se tiettävästi muuttaa etelämmäksi talvehtimaan.
Vähäisten tietojen perusteella on vaikea arvioida onko
lajilla jotain erityisiä uhkatekijöitä.

Päivitetty 14.4.2014

Hoitosuositukset
Kaavoitusten ja muiden maankäyttösuunnittelujen
yhteydessä sekä erilaisia rakennushankkeita toteutettaessa on syytä välttää pikkulepakolle ja muille lepakoille tärkeiden piilopaikkojen ja saalistusalueiden hävittämistä. Tällaiset alueet tulisi selvittää kartoituksin
hankkeiden yhteydessä. Poikaskolonioita ei saa häiritä.
Metsien ja puistojen kolopuiden säästäminen on monien muiden lajien tavoin myös lepakoille tärkeää. Lepakoille voidaan ripustaa myös lepakkopönttöjä lepopaikoiksi.
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