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Tiivistelmä
Lepakkoselvitys tehtiin Lohjan kaupungin toimeksiannosta alueella, joka kattoi noin 30
hehtaarin alueen Muijalannummentien ympäristössä. Tavoitteena oli kartoittaa lepakkojen
esiintymistä kohdealueella ja antaa ohjeita lepakoiden huomioimiseksi alueen
asemakaavoituksessa. Alueella ei ole aiemmin tehty lepakkoselvitystä.
Selvityksen teki lepakoihin erikoistunut biologi, FM Ville Vasko, ja siihen sisältyi kolme
aktiivikartoituskäyntiä kesän 2020 aikana. Selvitysalue kierrettiin jokaisella kerralla
kattavasti läpi ja etsittiin lepakoiden käyttämiä alueita. Lisäksi selvitykseen kuului
passiividetektoriseurantaa vaihtuvilla paikoilla.
Selvitysalueella havaittiin viisi lepakkolajia: pohjanlepakko, korvayökkö, vesisiippa,
viiksisiippa ja isoviiksisiippa. Näistä pohjanlepakko ja viiksisiipat esiintyivät koko
alueella. Vesisiippaa ja korvayökköä havaittiin alueen länsiosassa.
Selvitysalueen länsiosan varttuneet metsät, pienet lammet ja pihapiirit ovat lepakoille
hyvin sopivaa elinympäristöä. Alueelta rajattiin yksi tärkeä lepakoiden ruokailualue
(luokka II) ja kolme muuta lepakoiden käyttämää aluetta (luokka III). Selvitysalueen
välittömästä läheisyydestä löydettiin pohjanlepakoiden ja viiksisiippojen käyttämä
päiväpiilo, joka on todennäköisesti myös lisääntymispaikka. Lepakoita havaittiin myös
alueen itäosassa, missä suurin osa havainnoista koski yleistä pohjanlepakkoa. Itäosasta ei
ole rajattavissa lepakoille erityisen tärkeitä alueita.
Luokkien II ja III alueet on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä kaavoituksessa
nykyisessä tilassaan. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota puuston säilymiseen ja turhan
valaistuksen välttämiseen, koska lepakot karttavat liian avoimia ja valaistuja alueita.
Alueilla sijaitsevia rakennuksia ei tarvitse säilyttää, koska niissä ei sijaitse lepakoiden
päiväpiiloja.
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1.

Johdanto ja menetelmät
Lepakkoselvitys tehtiin Lohjan kaupungin toimeksiannosta alueella, joka kattoi noin 30
hehtaarin alueen Lohjan Muijalassa (kuva 1). Tämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa
lepakkojen esiintymistä kohdealueella ja antaa ohjeita alueen kaavoitusta varten.
Selvityksen teki Faunatica Oy, jossa maastotöistä sekä raportoinnista vastasi lepakoihin
erikoistunut biologi, FM Ville Vasko. Hän on tehnyt useita kymmeniä lepakkoselvityksiä
vuodesta 2008 alkaen ja on ollut mukana myös Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen
kartoitusohjeen laadinnassa.
Lepakot ovat suojeltuja eläimiä, joiden elinalueet on huomioitava maankäytössä. Kaikki
Suomessa tavattavat lepakkolajit ovat rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n Luontodirektiivin
liitteen IV (a) lajilistaan ja Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan lepakoiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Näitä ovat
lisääntymispaikat, muut säännöllisesti käytetyt kesä-, kevät- ja syysaikaiset päiväpiilot
sekä talvehtimispaikat. Suomi on lisäksi liittynyt vuonna 1999 Euroopan lepakoiden
suojelua koskevaan EUROBATS-sopimukseen, jonka mukaan mm. lepakoiden tärkeät
ruokailualueet ja siirtymäreitit on pyrittävä säilyttämään.
Maassamme on havaittu tähän mennessä 13 lepakkolajia. Kaikki Suomessa tavattavat
lepakkolajit käyttävät ravinnokseen hyönteisiä. Lajeillamme on voimakasta sukupuolten
välistä jakaantumista etenkin kesän aikana: naaraslepakot muodostavat
lisääntymisyhdyskuntia, joissa ne synnyttävät ja huolehtivat poikasistaan. Nämä
yhdyskunnat sijaitsevat useimmilla lajeilla rakennuksissa. Joillain lajeilla yhdyskunnat
eivät ole sidottuna yhteen päiväpiiloon koko lisääntymiskauden ajaksi, vaan vaihtavat
paikkaa toistuvasti, viimeistään poikasten ollessa lentokykyisiä. Erityisesti kantaville ja
imettäville naaraille hyvät saalistusalueet päiväpiilon lähellä ovat tärkeitä. Yhdyskunnat
hajaantuvat loppukesällä poikasten itsenäistyessä. Koiraat liikkuvat kesäisin useimmiten
yksittäin tai pieninä ryhminä ja niitä havaitaan usein yksittäin heikommilla
saalistusalueilla. Loppukesällä lepakot yleensä levittäytyvät tasaisemmin erilaisiin
ympäristöihin.
Lepakoiden herkkyys maankäytön muutoksille vaihtelee lajikohtaisesti. Eräät lajit, kuten
siipat ja korvayökkö, karttavat valoa ja tarvitsevat siksi keskikesällä suojaisia, hämäriä
metsiä saalistuspaikoikseen. Ne tarvitsevat myös suojaisia yhteyksiä päiväpiilojensa ja
saalistuspaikkojensa välille. Toisaalta Suomen yleisin laji, pohjanlepakko, pystyy
saalistamaan hyvin avoimilla alueilla eikä se karta valoa, minkä ansiosta sitä tavataan jopa
kaupunkien keskustoissa eikä se ole kovin herkkä maankäytön muutoksille.
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Kuva 1. Lepakkoselvitysalue, aktiivikartoituksessa kuljetut reitit ja passiividetektorien sijaintipaikat
Lohjan Muijalassa 2020.

Lepakkoselvitys suunniteltiin etukäteen kartan ja ilmakuvien perusteella niin, että selvitys
kattoi koko alueen riittävällä tarkkuudella ja painottui lepakoiden kannalta parhaisiin
elinympäristöihin. Lepakoiden suosimia ympäristöjä ovat mm. rannat, varttuneet metsät,
kulttuurimaisemat sekä alueet, joilla on vanhoja rakennuksia. Liian tiheissä, nuorissa
metsissä tai aivan puuttomilla alueilla lepakot eivät mielellään saalista.
Varsinaiset kartoitusreitit (kuva 1) suunniteltiin maastossa valoisaan aikaan ennen
ensimmäistä kartoitusta siten, että reitti oli pimeällä kulkukelpoinen. Reitit suunniteltiin
siten, että aloitus tapahtui illalla potentiaalisten päiväpiilorakennusten läheltä. Metsissä
kartoitusreitit seurasivat mahdollisuuksien mukaan polkuja tai ojalinjoja. Polkujen käyttö
vähentää oleellisesti korkean kasvillisuuden seassa kävelemisestä aiheutuvaa häiritsevää
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taustamelua sekä helpottaa suunnistamista ja reittien toistettavuutta. Lisäksi polut ja
ojalinjat ovat usein myös lepakoiden suosimia lentolinjoja.
Lepakot käyttävät eri alueita saalistusalueinaan kesän eri ajankohtina. Tämän takia
lepakoita on havainnoitava useaan kertaan kesän aikana. Tässä selvityksessä käynnit
ajoittuivat lepakoiden lisääntymisaikaan ja sen jälkeiseen aikaan (taulukko 1).
Taulukko 1. Lepakkokartoituskäyntien ajankohdat ja sääolosuhteet.
Pvm
Aur. lasku
Lopetusaika
Lämpötila
Tuuli
Pilvisyys
9.6.
22:46
3:00
13-12 °C
3 m/s N
8/8
7.7.
22:46
2:20
12-11 °C
2 m/s W
7/8
8.8.
21:36
1:00
15-10 °C
2 m/s
vaihtelevaa

Kartoitus suoritettiin liikkuen jalkaisin rauhalliseen tahtiin ennakkoon suunniteltuja reittejä
pitkin. Kartoitusten aloitusajankohta oli noin 15 minuuttia auringonlaskun jälkeen ja
kartoitus jatkui niin pitkään, että koko alue oli saatu käytyä kattavasti läpi.
Aktiivikartoituksessa käytettiin koko ajan kahta ultraäänidetektoria, joista toisella
(Pettersson D240X) kuunneltiin lepakoita aktiivisesti ja toinen (Anabat Express) tallensi
havainnot muistikortille paikkatiedon kera. Kortille kertyneet havainnot määritettiin
tietokoneella AnaLook-ohjelmalla ja siirrettiin karttapohjalle. Äänihavainnoista ei tehty
yksilömäärätulkintoja, vaan ne siirrettiin kartalle sellaisenaan. Tämä esitystapa
havainnollistaa hyvin lepakoiden saalistusaktiivisuutta. Yhden äänitiedoston
maksimikestoksi oli asetettu 10 sekuntia, jolloin aktiivisesta saalistuksesta syntyy useita
peräkkäisiä tiedostoja ja siten lähekkäisiä havaintopisteitä kartalle. Ohilentävät yksilöt sen
sijaan näkyvät kartalla yksittäisinä pisteinä.
Aineistojen vertailukelpoisuuden takia lepakoita kartoitettiin vain hyvällä säällä eli
sateettomina, heikkotuulisina ja lämpiminä öinä. Sade, kova tuuli ja kylmyys vähentävät
lepakoiden saalistusaktiivisuutta ja haittaavat havainnointia.
Aktiivikartoituksen lisäksi suoritettiin passiiviseurantaa SongMeter SM2+ detektoreilla.
Seurantayöt olivat samoja kuin aktiivikartoituksessakin. Seurantapaikat on esitetty kuvassa
1. Pisteillä A ja E seurantaa tehtiin kaikkina kartoitusöinä, ja pisteillä B-D kahtena yönä
kolmesta.
Lähtötiedot tarkistettiin seuraavien tahojen tietorekistereistä: Suomen lajitietokeskus
(laji.fi), Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan ELYkeskus, Uudenmaan liitto,
Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan luonnonsuojelupiiri, Lohjan kaupungin Paikkaritietojärjestelmä. Selvitysaluetta koskevia lepakkotietoja ei em. tahoilta löytynyt, mutta
lähialueelta löytyi yksi havainto korvayököstä (laji.fi).
Selvitysalueella sijaitsi yksityisiä pihapiirejä, joilla liikkuminen ei ollut yöaikaan
mahdollista. Tietojen saamiseksi näiltä kohteilta jaettiin kyselylappuja alueen
postilaatikoihin. Vastauksia saatiin yksi kappale.
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Lepakkoalueet arvotettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) suositteleman
kolmeportaisen luokittelun mukaisesti:
Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka.
Ehdottomasti säilytettävä; hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa
kielletty.
● Lepakoiden säännöllisessä käytössä oleva päiväpiilo.
● Hävittämiselle tai heikentämiselle on haettava lupa ELY-keskukselta.
● Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon päiväpiiloon liittyvät lepakoiden käyttämät
kulkureitit ja ruokailualueet.
Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti.
Alueen arvo lepakoille on huomioitava maankäytössä (EUROBATS-sopimus).
● Vahva suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraa luonnonsuojelulain suojaa.
● Alueella saalistaa monta lajia ja/tai merkittävä määrä yksilöitä.
● Aluetta käyttävä laji on harvinainen tai harvalukuinen.
● Todettu tai todennäköinen siirtymäreitti päiväpiilon ja saalistusalueen välillä.
Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue.
Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille.
● Alue on lepakoiden käyttämä, mutta laji ja/tai yksilömäärä on pienempi kuin
luokan II alueella.
● Ei mainittu luonnonsuojelulaissa.
● Ei suosituksia EUROBATS-sopimuksessa.
Lisäksi tilaajan toivomuksesta määriteltiin alueet, jotka eivät varmuudella sovellu
lepakoiden ruokailualueiksi (luokka IV).
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2.

Tulokset ja niiden tarkastelu
Selvitysalueella havaittiin viisi lepakkolajia (kuva 2, taulukot 2 ja 3): pohjanlepakko,
korvayökkö, vesisiippa ja viiksi/isoviiksisiippa. Viiksi- ja isoviiksisiipan erottaminen
toisistaan pelkästään äänen perusteella ei ole mahdollista, mutta on hyvin todennäköistä,
että aineistoon sisältyy molempien lajien edustajia. Jatkossa tästä lajiparista käytetään
raportissa nimitystä ”viiksisiippalajit”.
Pohjanlepakko on koko Suomen yleisin lepakkolaji, jota tavataan monenlaisissa
puoliavoimissa ympäristöissä. Se saalistaa usein melko avoimilla paikoilla puiden latvojen
korkeudella ja pystyy ylittämään laajojakin aukeita alueita. Kesä-heinäkuussa havaittiin
pohjanlepakoita melko paljon ympäri aluetta. Elokuussa havainnot keskittyivät valaistujen
katujen läheisyyteen, missä pohjanlepakot tyypillisesti saalistavat valon houkuttelemia
hyönteisiä.
Viiksisiippalajit ovat Etelä-Suomessa yleisiä, ulkonäöltään ja käyttäytymiseltään hyvin
samankaltaisia metsien lepakkolajeja. Lajit saalistavat joko matalalla puiden
latvuskerroksen alapuolella tai korkealla oksiston aukkopaikoissa. Ne suosivat tiheämpää
metsää kuin pohjanlepakot, mutta liian tiheässä metsässä nekin tarvitsevat aukioita sekä
polku- tai ojalinjoja, joilla ne usein lentävät saalistaessaan edestakaisin.
Alueella havaittiin myös vesisiippa, josta kuitenkin tehtiin havaintoja ainoastaan alueen
länsiosan lammikoilta. Nimensä mukaisesti laji on sidoksissa vesistöihin. Se ruokailee
mielellään avoimen, tyynen veden pinnan yläpuolella mutta voi välillä saalistaa myös
rantametsissä. Alueen lammikot ovat sopivia ruokailupaikkoja vesisiipalle erityisesti
keskikesän valoisina öinä, jolloin se tarvitsee suojaisia ruokailupaikkoja.
Korvayökkö havaittiin ainoastaan passiiviseurannassa. Se on kaikuluotausääneltään hyvin
hiljainen laji, ja on siksi tyypillisesti aliedustettuna lepakkokartoituksissa.
Passiiviseurannassa tehtiin lajista kesän aikana neljä havaintoa alueen länsiosassa, mikä
tarkoittaa, että laji ei ole alueella runsas mutta kuuluu seudun lajistoon.
Passiiviseuranta (taulukko 3) ei tuottanut korvayökön lisäksi muita merkittäviä lisäyksiä
aktiivikartoituksen havaintoihin, mutta sen avulla saatiin parempi käsitys
lepakkoaktiivisuuden vaihtelusta eri osa-aluilla, kuin pelkällä aktiiviseurannalla olisi saatu.
Taulukko 2. Aktiivikartoituksessa tehdyt lepakkohavainnot selvitysalueella. Lukumäärät
ovat eri havaintotilanteita (eivät yksilömääriä).
Pvm
Pohjanlepakko Vesisiippa Viiksisiipat
9.6.
34
7
17
7.7.
40
4
25
8.8.
28
19
Yhteensä
102
11
72
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Kuva 2. Lepakkohavainnot, lepakoiden käyttämät alueet ja lisääntymispaikka Muijalan selvitysalueella vuonna 2020. Kartassa on esitetty myös luokan IV alueet, jotka eivät ole lepakoille
soveltuvia.
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Taulukko 3. Passiivikartoituksessa tehdyt lepakkohavainnot selvitysalueella. Lukumäärät
ovat lepakoiden ohilentoja yön aikana (eivät yksilömääriä).
Pohjanlepakko Viiksisiippalajit Vesisiippa Korvayökkö
Laite A
9.6.
276
55
39
7.7.
183
81
24
1
8.8.
158
128
166
1
Laite B
9.6.
8.8.

31
12

94
43

Laite C
9.6.
7.7.

81
76

22
29

Laite D
7.7.
8.8.

86
55

60
116

5
3

7
3
9

Laite E
9.6.
7.7.
8.8.

11
4

2

Selvityksessä löydettiin yksi lisääntymis- ja levähdyspaikka selvitysalueen välittömässä
läheisyydessä sijaitsevasta asuinrakennuksesta. Havaintomäärien perusteella
lisääntymispaikan sijaintia lähistöllä osattiin epäillä, ja lopullinen paikka löytyi
yleisövihjeen perusteella. Kyseessä on omakotitalo, jonka ulkoseinän rakenteissa on
lepakoille sopivia rakoja. Talosta havaittiin lähtevän lentoon sekä muutamia
pohjanlepakoita että viiksisiippalajeja. Eri lepakkolajien oleskelu samassa rakennuksessa
on tavallista. Todennäköisesti ainakin jompikumpi lajeista käyttää sitä myös
lisääntymispaikkanaan.
Lepakoiden käyttämiksi alueiksi rajattiin selvitysalueen länsiosasta neljä aluetta: yksi
luokan II ruokailualue ja kolme muuta lepakoiden käyttämää, luokan III aluetta.
Itäisin luokan III alue toimii ennen kaikkea lisääntymispaikan tukialueena. Muut alueet
ovat erillisinäkin arvokkaita.
Luokan II alueella esiintyvät kaikki selvityksessä havaitut lajit. Alueeseen kuuluu lampia,
metsää ja mökin pihapiiri. Alueen puusto on vanhaa ja kuusivaltaista, mutta joukossa on
myös paljon suuria haapoja. Puista ei löytynyt koloja, mutta niitä voi silti mahdollisesti
olla tai syntyä tulevaisuudessa, jolloin alueella voisi olla myös lepakoiden päiväpiiloja.
Lampien ja metsän kokonaisuus tarjoaa lepakoille erinomaisen, suojaisan saalistuspaikan,
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jolla on vaihtelevuutensa ja veden läheisyyden ansiosta ravintoa läpi kesän. Osa lammista
on avoimempia, osa lähes täysin puuston sisällä, ja näin niitä voivat hyödyntää
saalistuskäyttäytymiseltään erilaiset lepakkolajit. Lampiverkosto ja vanha metsä jatkuvat
myös selvitysalueen eteläpuolelle, missä vastaan tulee yksityinen piha, eikä sitä voitu
kokonaisuudessaan kartoittaa. Alueen rajaus tehtiin näiltä osin ilmakuvan perusteella.
Läntisin luokan III alue on hieno, vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltainen korpi, jossa
valtapuuna on tervaleppä. Alue on rehevänä ja kosteapohjaisena hyönteisbiomassaltaan
rikas ja siten myös lepakoiden suosima ruokailupaikka, ja sitä käyttävät etenkin
viiksisiippalajit. Puuston aukkopaikoissa on lepakoille sopivasti saalistustilaa.
Keskimmäisestä III luokan alueesta tekee lepakoille arvokkaan ennen kaikkea sillä
sijaitseva lampi. Lampi ei ole luonnontilainen vaan kaivettu, ja puusto sen ympärillä on
melko nuorta. Lammella havaittiin sekä vesisiippa, viiksisiippoja että pohjanlepakoita.
Itäisin III luokan alue sijaitsee välittömästi lisääntymispaikan eteläpuolella ja toimii sen
tukialueena. Alue on osittain metsää, osittain metsittynyttä peltoa ja vanhaa pihapiiriä.
Pihapiirissä on suuria puita, mm. vanha tammi (raportin kansikuvassa), jotka
monipuolistavat maisemarakennetta ja lisäävät lepakoiden ruokailupaikkoja alueella.
Esimerkiksi korvayökkö ruokailee mielellään suurten jalopuiden latvustossa. Alueen
valtalajistoa ovat kuitenkin viiksisiipat ja pohjanlepakko.
Selvitysalueelta rajattiin lisäksi 4 kappaletta luokan IV alueita, jotka ovat lepakoille
soveltumattomia. Niillä puusto on joko liian nuorta ja tiheää, tai sitä on liian vähän.
Loppuosa selvitysalueesta on lepakoiden kannalta tavanomaista talousmetsää, jossa
lepakoita kyllä ruokailee, mutta tiheydet eivät nouse korkeiksi.

11

Lohjan Muijala I asemakaavan lepakkoselvitys 2020

Kuva 3. Lampi alueen länsiosassa on lepakoiden tärkeä ruokailualue (luokka II). Rantapuusto on
vanhaa ja tarjoaa erinomaista suojaa lepakoille, myös valoa karttaville siipoille ja korvayököille.
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3.

Päätelmät ja suositukset
Selvitysalue kartoitettiin kattavasti ja havaintojen perusteella määriteltiin lepakoiden
käyttämät alueet. Kaikkia alueita koskee suositus niiden säilyttämisestä puustoisina ja
valaisemattomina. Seuraavassa annetaan tarkempia, aluekohtaisia suosituksia.
Lisääntymispaikka ja itäisin luokan III alue
Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkaa koskee luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen
hävittämis- ja heikentämiskielto. Lisääntymispaikan ja Muijalannummentien välinen metsä
(itäisimmän III-luokan alueen pohjoisosa) on niin pienialainen kohde, että se tulisi säilyttää
kokonaan nykytilassaan sen säilymiseksi viiksisiipoille soveltuvana lisääntymispaikan
tukialueena ja ruokailualueena, jotta luonnonsuojelulain mukainen levähdyspaikan
heikentämiskielto täyttyy. Myös Muijalantien eteläpuoleinen osuus kyseisestä III-luokan
alueesta, jolla sijaitsee vanha autiotalo, tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää
puustoisena. Kohteella sijaitsee myös hyvin suuri, vanha tammi, joka on paitsi tärkeä
lepakoille, myös jo itsessään on säilyttämisen arvoinen. Täysi luonnontilaisuus ei sinänsä
ole edellytys lepakoiden suojelulle, vaan alueesta voi kehittää myös puistomaisempaa
viheraluetta. Valaistuksen lisäämistä on tällöin kuitenkin vältettävä. Vanhalla,
huonokuntoisella autiotalolla ei ole lepakoille merkitystä, joten rakennukset voi purkaa.
Luokan II ruokailualue
Alueen vanha puusto ja lampiverkosto tulisi säilyttää, eikä valaistusta kohteella tule lisätä.
Lähialueella ei juuri ole vastaavia pienvesistöjä, ja kohde on siksi lepakoille tärkeä.
Tärkeiden ruokailualueiden säästämistä edellyttää EUROBATS-sopimus, johon Suomi
kuuluu.
Läntinen luokan III alue
Korpi olisi mahdollisuuksien mukaan säilytettävä nykyisessä tilassaan puustoisena. Alueen
valaisemista olisi vältettävä, koska valo on etenkin metsää käyttäville siipoille haitallista.
Myös kohteen vesitalouden säilymiseen tulisi kiinnittää huomiota.
Keskimmäinen luokan III alue
Tulisi harkita, voiko lammen jossain muodossa säilyttää alueella. Koska lampi on jo
nykyisellään ihmisen muokkaama, siitä voisi kehittää alueen monimuotoisuutta lisäävän
vesielementin yhdessä luokan II lampien kanssa.
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Liite 1. Lepakoiden ekologiaa
Lepakkonaaraat kerääntyvät alkukesällä tavallisesti 10–50 yksilön muodostamiin
lisääntymisyhdyskuntiin (Rydell 1986; Rydell 1989ab; Kosonen 2008; Dietz & Kiefer
2016). Lisääntymisyhdyskunnat sijaitsevat useimmilla lajeilla, kuten pohjanlepakolla ja
siipoilla, tyypillisesti rakennuksissa, mutta ne voivat sijaita myös pöntöissä ja puunkoloissa
(Michaelsen 2011; Dietz & Kiefer 2016). Naaras synnyttää kesä-heinäkuussa yleensä
yhden poikasen, joka varttuu lentokykyiseksi 3–4 viikossa.
Lisääntymisyhdyskunnat ovat selvästi vakaampia kuin muut yhdyskunnat. On silti
mahdollista, että yhdyskunta vaihtaa paikkaa elinalueensa sisällä myös kesken
lisääntymiskauden. Yhdyskunnat hajaantuvat poikasten itsenäistyttyä. Pohjanlepakoilla
tämä tapahtuu yleensä aikaisemmin, jopa heinäkuun puolivälissä, kun taas
siippayhdyskunnat voivat joskus pysyä koossa elokuun lopulle asti.
Koiraat ja lisääntymättömät naaraat viettävät kesän omissa oloissaan tai pienissä ryhmissä
ja käyttävät päiväpiiloina rakennusten lisäksi myös esimerkiksi puunkoloja (Dietz & Kiefer
2016). Ne myös vaihtavat piilopaikkojaan usein, todennäköisesti selvästi useammin kuin
lisääntyvät naaraat, koska niillä ei ole lentokyvyttömiä poikasia huollettavanaan.
Lepakoiden elinpiirin koko vaihtelee kesän aikana merkittävästi (De Jong 1994; Kosonen
2008; Frafjord 2013). Lisääntymiskauden aikana poikasten ollessa lentokyvyttömiä naaraat
pysyttelevät lähellä yhdyskuntaa niin kauan kuin ravintoa on tarjolla riittävästi. Mikäli
ravintotilanne on huono, voivat pohjanlepakkonaaraiden saalistusmatkat suuntautua jopa
4–5 kilometrin päähän. Öiden pidentyessä ja poikasten itsenäistyessä pohjanlepakoiden
saalistusalue voi ulottua jopa 30 kilometrin päähän ja siippojen vastaavasti useiden
kilometrien päähän (De Jong 1994).
Lajien välisistä eroista kartoituksen kannalta merkittävin on herkkyys valolle: siipat ja
korvayökkö ovat valolle herkkiä lajeja, minkä vuoksi niitä on keskikesän valoisina öinä
turha etsiä kovin avoimilta paikoilta. Pohjanlepakoista poiketen nämä lajit ruokailevat
tyypillisesti keskikesällä varjoisissa metsissä ja vasta öiden pimetessä elokuussa ne
siirtyvät avoimempiin ympäristöihin.
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