
L iedon Nautelankosken vanhassa myl-
lyssä elää runsas vesisiippayhdyskun-
ta. Myllyn vintillä asustaa ainakin pa-
rinsadan yksilön lisääntymisyhdys-

kunta, ja sieltä Luonnontieteellisen keskusmuse-
on intendentti, biologi Thomas Lilley käy nap-
paamassa osaaviin käsiinsä yhden:

– Tällä yksilöllä ei näy enää ruskeaa täplää, 
joka on vesisiipoille tunnusomainen, ja häviää 
lepakon ollessa noin neljävuotias. Arvioisin, 
että tämä naaras on 4–10-vuotias.

Vieressä seuraavat tarkkana Auran yläkou-
lun oppilaat Venla Karppinen ja Katariina 
Marttila, jotka ovat lähteneet kesäkuisena il-

tana lepakkoretkelle. Kaksikko on ollut luon-
nontieteen valinnaisella linjalla, johon kuu-
luu muun muassa lepakkoihin tutustuminen. 
Tytöiltä sateleekin kysymyksiä. Kuinka kauan 
lepakot horrostavat? Miten pitkään poikaset 
elävät emonsa kanssa?

– Poikaset syntyvät juhannuksen tienoilla 
ja pysyvät emonsa ja yhdyskunnan kanssa en-
simmäisen talven yli, joka on ratkaiseva lepa-
kon eloonjäännin kannalta, selittää Lilley.

Lilley, joka asuu itsekin osan viikosta Auras-
sa, on tehnyt yhteistyötä Auran koulun biolo-
gianryhmien kanssa jo vuosia. Kun oma tutki-
mus lepakoiden valkokuonosyndrooman pa-

ympäristö
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rissa pitää tutkijan pitkälti työpöydän 
ääressä, ovat retket ja aika lepakoi-
den ja niistä kiinnostuneiden ihmisten 
kanssa virkistävää vaihtelua.

Tutkija näyttää myllyn puisen raken-
nuksen seinässä nököttävää tieduste-
luaukkoa.

– Tuosta aukosta lepakot ensin kurk-
kivat, ja tuolta alempaa muurinkivien 
välistä ne sitten lähtevät illalla saalis-
tusretkelle.

Kaikki tieto tarvitaan
Vaikka Suomessa on tavattu kolmea-
toista lepakkolajia, tiedetään tästä jyr-
sijöiden jälkeen toiseksi suurimmasta 
nisäkäslahkosta vielä verrattain vähän. 
Laji lisääntyy hitaasti, eikä lepakoiden 
talvehtimistapoja ja muuttokäyttäyty-
mistä tunneta tarkkaan. Ne horrosta-
vat suuren ajan vuodesta, ja ovat liik-
keessä vain lyhyen kesäkauden ajan.

Lepakkotutkijoita Suomessa on vain 
kourallinen. Toistaiseksi.

Thomas Lilley on ollut mukana ve-
tämässä Luonnontieteellisen museon, 
Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön 
ja Liedon museon Lepakot tieteen ja tai-
teen siivin -suurhanketta, jossa näyt-
telyiden, työpajojen ja esitysten avul-
la halutaan jakaa lepakkotietoa ja hou-
kutella ihmisiä tarkkailemaan lepakoi-
ta omilla asuinalueillaan.

– Lepakoita kyllä tapaa, kun vain tie-
tää, mistä etsiä. Vesistöjen liepeillä 
törmää varmimmin vesisiippaan. 
Pohjanlepakko on yleisin laji Suomes-
sa, ja sen levinneisyys kattaa lähes koko 
maan.

Paras ja varmin tapa bongata lepak-
ko on hakeutua vesistöjen äärelle lop-
pukesästä tai alkusyksystä. Auringon-
laskun jälkeen liikkuvia siipiveikkoja 
saattaa nähdä myös kaupunkien kes-
kustoissa, esimerkiksi puistoalueilla, 
jossa ne saalistavat.

Myös koululaisia on osallistettu 
Lukio laiset lepakkotutkijoina -hankkee-
seen, jossa on kerätty lepakoiden ääni-
aineistoa lepakkodetektorien avulla.

– Detektori tallentaa ja muuntaa le-
pakoiden kaikuluotauksessa käyttämät 
ultraäänet ihmiskorvan kuultavak-
si. Niin saadaan arvokasta tietoa le-
pakoiden liikkeistä ja reviireistä, Lil-
ley kertoo.

Mainettaan parempia
Pieni vesisiippa pitää äkäistä, säksättä-
vää ääntä, kun sitä esitellään varovasti 
sitä kummasteleville ihmisille. Lentä-
vä nisäkäs näyttää vähän jyrsijämäisel-
tä, ja sen ohuet varpaat, joita on muu-
ten viisi kuten sormiakin, ovat erikois-
tuneet napsimaan surviaisentoukkia 
vedenpinnalta.

Thomas Lilley kertoo, että vesisiipat 
painavat yleensä vain muutamia gram
moja, vaikka näyttävät lentäessään 
siipi väliltään yllättävän kookkailta.

Lepakon pieni koko yllättääkin Ven
la Karppisen ja Katariina Marttilan, jot
ka tarkkailevat tätä anatomialtaan eri
koi sta nisäkästä keskittyneen kiinnos
tuneina:

– Onpa hienoa, että pääsee näkemään 
lepakon näin läheltä.

Kun Lilley vapauttaa urhean vesisii
pan takaisin myllyyn, lentelee se ensin 
alakerrassa etsiessään lajitovereitaan. 
Lopulta se löytää tien takaisin vintille.

Lilleyllä on hanskat kädessään, sillä 
lepakoita tulee aina käsitellä kädet suo
jattuina. Tavallinen ihminen ei yleensä 
lepakon kanssa näin lähikosketuk
siin pääsekään, ja jos kohtaa loukkaan
tuneen eläimen, siihen ei saa paljain 
käsin koskea.

– Meillä tutkijoilla on tietysti tarvitta
vat rokotukset rabiesta ja jäykkäkouris
tusta vastaan kunnossa.

Lepakot kärsivät vieläkin mainees
taan verenhimoisina taudinlevittäjinä. 
Suomessa esiintyvät siivekkäät nisäk
käät kyllä kantavat joitain tauteja, mut
ta tartunnan saaminen meillä on erit
täin harvinaista.

– Ne eivät ole kiinnostuneita ihmi
sistä, ja taudithan leviävät enimmäk
seen pureman kautta. Sellaisia kohtaa

misia ei ole oikeastaan tiedossa, että 
lepakko purisi tavallista ihmistä.

Ylipäätään lepakoihin kannattaisi 
Lilleyn mukaan suhtautua kuin mihin 
tahansa eläimiin, jotka kuuluvat eko
systeemiimme. Lepakoista on ihmi
sille hyötyäkin. Ne pitävät esimerkik
si tuhohyönteiskantoja kurissa ja ovat 
tropiikissa tärkeitä pölyttäjiä.

– Ilman ihmistä ei olisi niin paljon 
lepa koita. Esimerkiksi Suomessa ne 

horrostavat enimmäkseen ihmisen 
aikaansaamissa rakennuksissa, kuten 
kellareissa tai tämän myllyn kaltaisissa 
asumattomissa paikoissa.

Lepakot ovat hyvin sosiaalisia eläimiä, 
ja naaraat ja poikaset elävät tiiviissä yh
dyskunnissa. Niiden ääntely on vilkas
ta, ja ihminenkin voi kuulla lepakoiden 
keskustelua, kuten niiden toisilleen 
vies timiä varoitusääniä. Lepakot voivat 
myös laulaa toisilleen.

Öinen odotus palkitaan
Kesäkuun valoisassa illassa saa tuta, et
tä lepakot tosiaan ovat yöeläimiä. Muu
taman kymmenen metrin päästä myl
lystä kosken varressa on Thomas Lil
leyn vakiopaikka. Sinne kosken mut
kaan hän asettuu odottamaan lepakoi
ta, jotka saapuvat kohta päivän – tai pi
kemminkin yön – pääaterialleen.

Venla Karppinen ja Katariina Marttila 
ovat saaneet käyttöönsä detektorin, jol
la voi kuunnella lepakoiden ääniä. Valoa 
riittää pitkään, mutta siivekkäitä ei vielä 
keskiyön lähestyessä näy eikä kuulu.

Mutta sitten alkaa suhahdella! 
Päidemme yli liitää yhtäkkiä siipipari, 
toinen ja kolmaskin.

Lepakot kiertävät nopeaa ympyrän
muotoista rinkiä saalistaessaan. Kovin 
pitkälle kotikolostaan niiden ei tarvitse 
lähteä, sillä ravinnoksi kelpaavat lähes 
kaikki alueella elävät hyönteiset.

Vesisiippojen nopea, omalaatuinen 
siivenliike aivan silmien edessä ja kor
vien juuressa on vangitseva kokemus.

– Vau, menipä tuokin läheltä! Lilley in
nostuu.

Retki on selvästi ollut antoisa myös 
Karppiselle ja Marttilalle.

– Odotin, että ehkä saatamme jonkin 
lepakon jostain kaukaa nähdä. Mutta 
että niitä olikin näin monta ja että ne 
lentelevät näin läheltä! iloitsee Karp
pinen. n
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