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Isolepakko 
Stor fladdermus 
Nyctalus noctula 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): arviointiin soveltumaton (NA) EU:n lajikoodi: 1312 

Rauhoitettu (LSA 521/2021) 
Luontodirektiivin laji (liite IV) 
BOR satunnainen laji  

 
Luonnehdinta 
Isolepakko on suurin Suomessa esiintyvistä lepakkolajeista. 
Sen paino on noin 21–30 g ja siipien kärkiväli noin 32–46 
cm. Sen selkä on ruskea–punertavan-ruskea, vatsa vaaleam-
man ruskea. Lentopoimut, kuono ja korvat ovat tummanrus-
keat. Koon ja värityksen lisäksi lepakkolajit erotetaan toisis-
taan korvien ja korvankansien muodon, hampaiden, kuonon 
muodon, lentoräpylöiden kiinnityskohtien, lentotavan ja kai-
kuluotausäänten perusteella. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Laji on laajalle levinnyt ja runsas Euroopassa ja Aasiassa. 
Se saalistaa kosteikkojen, metsien, puistojen ja erilaisten 
puoliavointen ympäristöjen yläpuolella yöperhosia, ja muita 
hyönteisiä. Päiväpiilo on puunkolossa, luolassa, kivikossa ja 
joskus myös rakennuksessa. Isolepakko on Suomessa melko 
harvinainen vierailija. Siitä on tehty 1800-luvulta lähtien 
muutamia kymmeniä yksittäisiä havaintoja eri puolilla 
Etelä-Suomea, erityisesti rannikkoseudulla ja lounaissaaris-
tossa. Havainnot on tehty pääasiassa ohilentävistä tai saalis-
tavista yksilöistä. Laji on kokonsa vuoksi huomiota herät-
tävä ja se lentää usein myös päivänvalossa. Tarkemmin lajin 
elinympäristöjä tai elintapoja Suomessa ei tunneta. Saattaa 
olla, että laji levittäytyy pohjoisemmas ilmaston lämpenemi-
sen myötä. 
 

 
Nykytila ja uhkatekijät 
Isolepakko ei tiettävästi ole lisääntynyt Suomessa, mutta se 
on kuitenkin mahdollista. Laji vierailee meillä nykytietä-
myksen mukaan vain satunnaisesti. Suomesta ei ole löytynyt 
yhtään talvehtivaa isolepakkoa. 
 
Hoitosuositukset 
Lajin vierailuista ja mahdollisista pidempiaikaisista oleske-
luista ja lisääntymisestä tarvitaan lisätietoja. 
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