
Lepakoita tunnetaan noin 1200 la jia. 
Kullakin lepakkolajilla on oman lai- 
 sen sa ruokavalio, ja ne voi vat syö- 

dä lajista riippuen hyönteisiä ja muita 
sel kä rangattomia, hedelmiä, kukkien met- 
 tä ja sii te pölyä tai jopa pieniä sel kä ran-
kai sia. Osa le pak kolajeista on lä hes tul - 
koon kaik ki ruo kai sia. Kaikki suo malai -
set le pakot ovat hyön teis syöjiä, ja kor-
va yökkö saattaa na pa ta myös lukkeja ja 
hä mähäkkejä.

MedensyöjäLepakot
Maapallon lämpimillä alueilla elää le
pa koita, jotka syövät kukkien mettä ja 
sii te pölyä. Samalla ne auttavat kasveja 
tuot ta maan hedelmiä kuljettamalla sii
te pölyä kukasta toiseen. Ko lum bian
kuonoleikko nuolee mettä ja sii te pö lyä 
enimmäkseen valtavan puumaisen sa
gua ro kaktuksen kukista. Monet aa vi kon 
kak tuk set ja agaavet ovat täy sin riip pu
vai sia nahkasiipisistä pö lyt tä jis tään.

HedeLMäLepakot
Hedelmälepakot saattavat yhden yön ai  
kana popsia yli kaksi kertaa oman pai
non sa verran viikunoita. Viikunat ja mo  
net muut hedelmäpuut ovat riip pu vai 
 sia hedelmälepakoista. Le pa kot syövät 
niiden hedelmiä, ja nii den siemenet kul 
keutuvat lepakon ruo an su la tus kanavan 
läpi. Lepakot saat ta vat lentää pitkiä mat 
koja päi vä lepo ja ruokailupaikkansa vä  
lillä. Kun lepakko ulostaa siemenet 
mat kal la, kasvit pääsevät levittäytymään 
uu sil le alueille.

HyönteissyöjäLepakot
Kaikki Suomessa tavattavat lepakot ovat 
hyönteissyöjiä. Ne syövät valtavia mää  
riä erilaisia selkärangattomia – myös 
meitä kiusaavia hyttysiä sekä yö perho
sia, joiden toukat käyvät syömässä vil je  
lykasveja. Vesisiippa saattaa hotkia sur 
 vi ais sääskiä jopa 2700 kappaletta yhdes 
sä yössä. Lepakot suunnistavat yleensä 

kaikuluotauksen avulla. Korvayökkö 
käyttää kuitenkin suuria korviaan saa
liseläintensä liikkeiden kuunteluun.

kaLastajaLepakko
Kalastajalepakko voi pyydystää 30 pik
kukalaa yhdessä yössä. Onneksi sen ää
ni on niin korkea, että emme voi kuulla 
sitä. Muuten sen kovaääninen huuto 
ni mittäin särkisi korvia.

Lepakonpoikaset
On olemassa eräs ruoka, jota kaikkien 
ni säk käiden tapaan myös kaikki le pa
kot syövät elämänsä alkuvaiheessa – 
nimittäin maito. Lepakot ovat syn nyt  
tyään täysin riippuvaisia emon mai
dosta. Emo jättää yleensä poi ka sen päi 
väpiiloon yöllisten ruo an haku retkiensä 
ajaksi, ja käy vain välillä imet tä mässä 
sitä.

Mitä Lepakot syöVät?

askaRteLe LepakkoMoBiLe

toiMi näin
Liimaa arkit ohuelle kartongille. Vä ri
tä kuvat. Leikkaa lepakot ja nii den ra
vin tokohteet irti ja liimaa oi kea ra vin
to oikeaan lepakkoon. Tee ku hun kin 
lepakkoon reikä rin ku lal la mer kit tyyn 
kohtaan esim. par sin neu lal la.  Leikkaa 
5 kpl n. 40senttistä tum maa om pe lu
lan gan pätkää ja sido ne toisesta pääs
tä lepakoihin tekemiisi rei kiin. Si do 
lankojen toiset päät oheisen kuvan 
mu kai se sti kahteen pilliin. Säädä lan
ko jen korkeudet niin, että lepakot pää 
 se vät liikkumaan toistensa ohitse. Voit 
laittaa kaksipuolista teippiä pillin ym
pä ril le langan sidontakohtiin tai lii ma
ta langat kiinni. 1. Sido langat ensin 
alem man pillin päihin ja 2. etsi sitten 
kes kim mäi sen langan tasapainokohta. 
3. Sido kokonaisuus toisen pil lin toi
seen päähän, yksi lepakko toi seen pää
hän ja yksi suunnilleen kes kel le. 4. Sido 
sitten ripustuslanka kes kim mäi sen le
pa kon ja mobilen toisen osan välille ja 
hae oikea tasapainopiste.
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VaLMis 
LepakkoMoBiLe



keltahedelmälepakko
syö viikunoita ja muita hedelmiä

Kolumbiankuonoleikko
nuolee mettä kaktuksen kukista

Kuvat: Meria Palin



Vaivaislepakon poikanen
imee emonsa maitoa

Korvayökkö
syö erilaisia hyönteisiä

Kalastajalepakko
pyydystää kalaa

Kuvat: Meria Palin


