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Vaivaislepakko 
Pipistrell 
Pipistrellus pipistrellus 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): arviointiin soveltumaton (NA) EU:n lajikoodi: 1309 

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

Luonnehdinta 
Vaivaislepakko painaa noin 3–7 g ja siipien kärkiväli on hie-
man yli 20 cm. Selkä on tummanruskea–punaruskea, vatsa-
puoli hieman vaaleampi. Korvat ja siipipoimut ovat mustan-
ruskeat. Koon ja värityksen lisäksi lepakkolajit tunnistetaan 
korvien ja korvankansien muodon, hampaiden, kuonon 
muodon, lentoräpylöiden kiinnityskohtien, lentotavan ja kai-
kuluotausäänten perusteella. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Lajin saalistaa hyvin erilaisissa ympäristöissä: metsäauki-
oilla ja -reunoissa, maatalousympäristöissä, puistoissa ja 
kaupunkialueilla. Päiväpiilot ovat mm. puunraoissa ja raken-
nuksissa, talvehtivia yksilöitä on löydetty mm. rakennuk-
sista ja luolista. Vaivaislepakko on Euroopassa ja Aasiassa 
laajalle levinnyt. Pohjoisessa levinneisyysalue ulottuu Etelä-
Viroon ja Etelä-Ruotsiin. Laji on tavattu Suomesta ensim-
mäisen kerran Hangosta 2001. Sen jälkeen siitä on tehty 
kymmeniä havaintoja eri puolilta etelärannikkoa ja saaristoa 
Vaasan korkeudelle asti pohjoisessa. 
 

Nykytila ja uhkatekijät 
Vaivaislepakko ja kääpiölepakko (Pipistrellus pygma-
eus) erotettiin omiksi lajeikseen 2000-luvun vaih-
teessa. Ennen erottamista lajia P. pipistrellus kutsuttiin 
suomeksi kääpiölepakoksi, mikä saattaa aiheuttaa hie-
man sekaannusta. Nykytietämyksen mukaan laji on 
Suomessa satunnainen vierailija. Sen ei tiedetä lisään-
tyneen eikä talvehtineen Suomessa. 
 
Hoitosuositukset 
Lajin vierailuista ja mahdollisista pidempiaikaisista oleske-
luista ja lisääntymisestä tarvitaan lisätietoja. 
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