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Korvayökkö 
Långörad fladdermus 
Plecotus auritus 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): elinvoimainen (LC) EU:n lajikoodi: 1326 

Rauhoitettu (LSA 521/2021) 
Luontodirektiivin laji (liite IV) 
BOR suojelutaso suotuisa, vakaa  

 
Luonnehdinta 
Korvayökkö painaa noin 6–9 g ja siipien kärkiväli on noin 
22–26 cm. Selvin tuntomerkki on suuret korvat, joiden pe-
rusteella lajin voi erottaa muista Suomessa esiintyvistä la-
jeista myös lennosta. Korvien lisäksi lepakkolajit tunniste-
taan koon ja värityksen, hampaiden, kuonon muodon, len-
toräpylöiden kiinnityskohtien, lentotavan ja 
kaikuluotausäänten perusteella. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Laji elää kulttuuriympäristössä, puistoissa ja metsissä. Sen 
voi nähdä saalistamassa pihojen ja teiden yllä, puistoissa ja 
puutarhoissa lehvästön keskellä. Korvayökkö löytää päivä-
piilonsa mm. vanhoista kivirakennuksista ja puunkoloista. 
Horrostavia korvayökköjä on löydetty esimerkiksi kella-
reista, ullakoilta tai maanalaisista käytävistä. Luonnossa si-
jaitsevia lepokoloja ei tunneta niin hyvin kuin ihmisraken-
teissa olevia. Korvayökkö esiintyy melko yleisenä Etelä- ja 
Keski-Suomessa. 
 

 
Nykytila ja uhkatekijät 
Korvayökkökanta on Suomessa elinvoimainen eikä ole tie-
dossa mitään erityisiä sitä vaarantavia tekijöitä. Yleisesti le-
pakoita uhkaa lisääntymis- tai talvehtimisaikainen häirintä, 
sopivien lisääntymis- tai talvehtimispaikkojen puute, saalis-
tusympäristöjen hävittäminen sekä ympäristön kemikalisoi-
tuminen esim. puutavaran suoja-aineet. Myös lisääntyvä 
yöllinen valaistus voi aiheuttaa ongelmia. 
 
Hoitosuositukset 
Korvayökölle ei ole tiedossa erityisiä hoitotarpeita. Kaavoi-
tusten ja muiden maankäyttösuunnittelujen yhteydessä on 
kuitenkin syytä välttää korvayökölle ja muille lepakoille tär-
keiden piilopaikkojen ja saalistusalueiden hävittämistä. Poi-
kaskolonioita tai talvehtivia lepakoita ei saa häiritä. Metsien 
ja puistojen kolopuiden säästäminen on monien muiden 
eläinryhmien tavoin myös lepakoille tärkeää. Lajille tär-
keillä lepo-, lisääntymis- ja ruokailupaikoilla paikoilla pitää 
välttää voimakasta läpi yön valaisemista. 
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