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Sissejuhatus

Nahkhiired on kasulikud meie ökosüsteemidele ja on sageli meie keskkonna heaolu peeglid. 

Kuid nahkhiirte arvukus aina väheneb ja on vaja teha palju tööd selleks, et nahkhiirte liigid 

säiliks kogu maailmas. Üle maailma on kogu aeg valitsenud ebausk ja see on loonud inimeste 

negatiivsed  hoiakud  nahkhiirte  suhtes.  Inimeste  vaenulikkus  on  mõjunud  kõigile 

nahkhiirteliikidele.  Kuna  loodusturism  on  tänapäeval  üheks  kõige  kiiremini  kasvavaks 

turismisektoriks maailmas ja mõiste säästev turism on just elusloodusele suunatud, võib selle 

õige korraldamine olla võimaluseks parandada inimeste suhtumist nahkhiirtesse ja tulla kasuks 

liikide elujõulisusele ning aitab mõista nahkhiirte tähtsust maailmas. 

Nahkhiirte  arvukus  vähenes  20.  sajandil  märgatavalt  seoses  inimkonna  hüppelise  kasvuga 

(Boyles & Cryan, 2011) .  Nende roll bioloogilise mitmekesisuse säilimisel on väga tähtis ning 

seetõttu  on  teostatud  maailmas  mitmeid  uuringuid,  et  saada  selgust  nahkhiirte  peamistest 

ohuteguritest ja vastavalt saadud andmetele nende kaitset tõhustada.

Seoses  põllumajanduse  intensiivistumisega  20.  sajandil  on  uuritud  selle  mõju  nahkhiirtele 

(Boyles, Cryan  et al 2011), lisaks linnade ja asulate laienemisega ja elektrifitseerimisega on 

tekkinud nahkhiirtele valgusreostuse oht, ning valguse mõju neile on samuti uuritud ( Boldogh 

et al 2007). Selle kohta on andmeid ka Eestist ( Masing, 2010). Mitmeid uuringuid on läbi 

viidud, et mõista paremini nahkhiirte sotsiaalset käitumist ( Kerth, 2008; Schnitzler & Kalko, 

2001)  ja  selgitada  nahkhiirte  ja  inimeste  vahelised  suhted  ning  tõestada  nahkhiirte  kasu 

inimestele ( Kunz, Braun de Torrez et al, 2011; Miller & Surlykke, 2001). Uuringute abil on 

tõestatud  nahkhiirte  tähtsus  ökosüsteemi  võtmeliikidena  (Jones,  Jacobs  et  al  2009;  Kunz, 

Breun de Torres et al 2011). Nahkhiired kasutavad suvel ja talvel erinevaid elupaiku, seetõttu 

on vajalikuks osutunud uurida nende nõudmisi sobivate paikade suhtes ( Halsall, Boyles et al, 

2012; Cryan et al 2011; Michaelsen et al 2013). Kuna talvitumispaigad on nahkhiirtele koduks 

üle poole aastast,  siis on uuritud koobaste mikrokliimat, talvitumiseks sobivat temperatuuri 

ning  selliste  uuringute  alusel  on  võimalik  koobaste  kaitset  paremini  juhtida.  Selliseid 

uuringuid on tehtud ka Eestis, meie nahkhiire-teadlaste poolt (Masing & Lutsar, 2007, Masing, 

2009).  Peale  nende uuringute on hinnatud kliimamuutuste  mõju nahkhiirtele  (  Erickson & 

West,  2002)  ja  turismi mõju nahkhiirtele  (Macmillan & Phillip,  2008;  McDonald,  2010), 
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viimati  nimetatud  uuringuid  on  siiski  tehtud  vähe.  Uurimistööde  teemaks  on  olnud  ka 

nahkhiirte häirimine, mis on enamasti seotud talvitumispaikadega ( Erickson & West, 2002).  

Need  ja  veel  mitmed  teised  uuringud  ning  artiklid  on  võetud  aluseks  käesoleva  töö 

koostamisel, mille peamine eesmärk on:

a) anda ülevaade nahkhiirte ökoloogiast

b) anda ülevaade Eestis elavatest nahkhiirtest

c) kirjeldada nahkhiirte rolli looduses ning seda, kuidas see on loonud vajaduse neid kaitsta

d) selgitada välja, kas loodusturismi ja nahkhiirte kaitset on võimalik ühendada
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1. Käsitiivaliste üldiseloomustus

1.1 Käsitiivalised

Käsitiivalised  (Chiroptera)  on  väga  laia  geograafilise  levikuga  ning  äärmiselt  liigirikas 

imetajate  (Mammalia)  selts.  Neid  leidub  peaaegu  kõikjal  maailmas.  Nende  jaotus  ulatub 

lõunas Lõuna-Ameerikast kuni põhjas Põhja-Skandinaaviani. Neid ei esine ainult poolustel ja 

mõnel üksikul isoleeritud ookeani saarel. Käsitiivalisi on kirjeldatud 1116 liiki (Jones  et al 

2009, Wilson & Reeder, 2005). Nad moodustavad viiendiku kõikidest imetajaliikidest ning on 

oma liikide arvu poolest teine imetajate selts maailmas. Käsitiivalistest rohkem liike kuulub 

vaid seltsi närilised (Jones et al 2009). 

Käsitiivaliste selts jaguneb kaheks alamseltsiks:

Suur-käsitiivaliste (Megachiroptera)  alamseltsi  kuuluvad  vaid  Vana  Maailma  troopikas 

elavad  186  liiki,  kes  kõik  kuuluvad  ühte  sugukonda  tiiburlased  (Pteropodidae).  Suur-

käsitiivalised toituvad peamiselt puuviljadest, nektarist ja õietolmust. Nagu nende seltsi nimigi 

ütleb,  on  suur-käsitiivalised  küllaltki  suured.  Nende  tiibade  siruulatus  võib  ulatuda  kuni 

pooleteise meetrini ja kaal võib olla kuni poolteist kilo.

Väike-käsitiivalisi (Microchiroptera)  on  930  liiki,  kes  kuuluvad  18  sugukonda.  Enamus 

väike-käsitiivalisi  toitub  putukatest,  kuid  on  ka  liha  ja  puuviljasööjaid  ning  vere-  ja 

nektariimejaid.  Lihasööjate  nahkhiirte  toiduks  on  peamiselt  närilised,  kahepaiksed  ja 

roomajad, aga ka teised nahkhiired, väikesed linnud ja isegi kalad. Oma mõõtmetelt jäävad 

väike-käsitiivalised suurtele märgatavalt alla. Nende tiibade siruulatus ulatub maksimaalselt 

70 sentimeetrini ja kaal on kuni 150 grammi ( Altringham, 2011, Schnitzler & Kalko, 2001). 

Euroopa on käsitiivaliste  liikide poolest  võrdlemisi  arvukas,  siin  elab 45 liiki  käsitiivalisi. 

Kahjuks  on  paljud  Euroopa  käsitiivalised  ohus  ja  nende  arvukus  on  oluliselt  vähenenud 

viimastel aastatel ning mõned liigid on juba välja surnud mõningates riikides (Mehr, Brandl, 

Hothorn et al, 2011). Arvukuse languse olulisemaks põhjuseks 20. sajandi jooksul toimunud 

suured muutused maailmas - rahvaarvu kiire tõus, tööstuse areng (Boyles & Cryan, 2011).
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Enamus Euroopas  ja kõik Eestis  elavatest  käsitiivalistest  on putuktoidulised.  Eestis  elavad 

käsitiivalised  kuuluvad  kõik  nahkhiirlaste  (Vespertilionidae)  sugukonda.  Rahvapäraselt 

nimetataksegi käsitiivalisi nahkhiirteks.

1.2 Lennuvõime

Käsitiivalised on elanud maailmas juba rohkem kui 50 miljonit aastat ja nad on ainus imetajate 

rühm, kes tõepoolest  oskavad lennata.  (Sevilla  et  al 2011).  Nende tiivad on moodustunud 

esijäsemete sõrmede vahele kasvanud elastsest ja pehmest lennunahast ehk lennusest. Saba ja 

tagajäsemeid ühendab sabalennus, mis on samuti lendamisel vajalik. Lennu ajaks sirutavad 

käsitiivalised oma lennunaha välja. Tagajäsemed on omapärase kujuga, mis võimaldab neil 

end riputada puhkeasendisse pea alaspidi. Enamasti eelistavad nad siiski valida varjepaikadeks 

väikesi auke või lõhesid. Oma nime on nad saanud selle järgi, et nende esijäsemed on inimese 

käega hämmastavalt sarnased. Sellest tuleneb ka nende teaduslik nimi. Kreeka keeles käsi - 

chiro ja tiib - ptera (Natural Heritage, 2009). 

Tõenäoliselt just lennuvõime on andnud võimaluse käsitiivalistel nii laialdaselt levida ning on 

aluseks  nende  bioloogilisele  mitmekesisusele.  (Jones  et  al 2009).  Käsitiivalised  on 

intelligentsed;  sotsiaalsed  loomad  ja  nende  eluiga  looduses  võib  ulatuda  üle  40  aasta 

(Podlutsky, Khritankov et al 2005).

1.3 Toitumine

Nahkhiired on omapärased loomad oma toitumisviisi poolest. Kuna nahkhiired on enamasti 

öise eluviisiga ja toituvad peamiselt  pimedal ajal,  siis pimeduses orienteerumiseks ja saagi 

püüdmiseks kasutavad nad kajalokatsiooni. 

Nad  saadavad  välja  tugevaid  kõrgsagedusega  helisignaale,  mis  jäävad  inimese  kõrvale 

kuulmatuks. Nad kuulavad väljasaadetud helisignaalide tagasipeegeldunud kaja ja koostavad 

siis „kõlapildi“ oma ümbrusest, mis aitab neil orienteeruda ja püüda oma saaki. Iga liik saadab 

välja erinevat tüüpi helisignaale, mis toimib kõige paremini kindlat tüüpi lennupaigas ja sellele 

liigile  sobivate  saakobjektide  puhul.  Need  erinevused  näitavad  et  nahkhiireliigid  toituvad 

erinevalt ja kasutavad erinevaid elupaiku. Kajalokatsiooni abil püüavad nahkhiired ennekõike 

õhus  lendavaid  putukaid,  kuid  on  ka  neid  liike,  kes  püüavad  ka  erinevatele  pindadele 
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maandunud putukaid. Pindadele maandunud putukate püüdmiseks kasutavad nahkhiired lisaks 

kajalokatsioonile ka kuulmise abi. Nad kuulavad putukate poolt tekitatud hääli ja teevad selle 

abil  kindlaks  saagi  asukoha.  Seetõttu  on  enamikule  nahkhiirtele  arenenud  ka  suured  ja 

tundlikud kõrvad. ( Altringham, 2011, Schnitzler & Kalko, 2001).

1.4 Suvised elupaigad

Nahkhiirte elupaikadeks on mitmesugused erinevad biotoobid, aga valdavalt on nendeks siiski 

kas veekogude äärsed puistud või metsad, lagedatel põldudel leidub nahkhiiri harva. Veekogud 

ja metsad säilitavad endas päevast soojust, mistõttu öösiti kogunevad sellistele aladele suured 

putukaparved, pakkudes nahkhiirtele suurepäraseid toitumisvõimalusi. Lisaks mitmekülgsele 

toidubaasile  pakuvad  metsad  neile  laialdast  valikut  ka  vajaminevate  varjepaikade  näol. 

Enamasti eelistavad nahkhiired päevasel ajal varjuda puuõõnsustesse ja puukoore alla. Koos 

looduslike  metsade  vähenemisega  on  pidanud  nahkhiired  kolima  inimeste  loodud 

elupaikadesse ning paljud liigid eelistavad peituda hoonete müüripragudesse, sildade alla, aga 

ka vanade majade voodrilaudade vahele ning katusealustesse. Nahkhiired magavad päeval ja 

lendavad toitumislennule tavaliselt umbes tund pärast loojangut, aga võivad lennata ka varem, 

eriti pilves ilmaga. Erinevad liigid kasutavad erinevaid toitumisalasid. Mõned liigid toituvad 

oma päevase varjepaiga läheduses, mõned läbivad toiduotsingul suuri vahemaid. Nahkhiired 

lendavad sinna, kus on suveöödel koondunud rohkelt putukaid ja nii võib ühel toitumisalal olla 

mitmeid erinevaid liiki nahkhiiri. Nahkhiired on väga truud oma elupaikadele ning kasutavad 

samu varjepaiku igal aastal  (Cryan, & Veilleux,  2011).

1.5 Talvitumine

Nahkhiiri  liigitatakse  paikseteks  ja  rändliikideks.  Rändliigid  lendavad  nagu  linnudki  talve 

tulekul  lõunapoolsetele  aladele.  Nahkhiirte  rändeteede  pikkus  võib  ulatuda  mitme  tuhande 

kilomeetrini ning rändeteed kulgevad neil nagu lindudelgi enamasti mööda rannikujoont, kuna 

need alad on toiduvaliku poolest rikkalikumad. Talvel nahkhiired aga enamasti ei toitu, seega 

aitab  neil  toiduvaese  aja  üle  elada  talveuni  ehk  tarduni.  Talvitumispaigad  asuvad reeglina 

suvistest  elupaikadest  eraldi,  suviste  elupaikade  ja  talvitumispaikade  vahemaa  võib  olla 

mitusada  kilomeetrit.  Talvitumisperioodiks  kogunevad  nahkhiired  suurtesse  kolooniatesse 

(Cryan et al 2011). Meie nahkhiired rändavad talveks Saksamaale, Prantsusmaale ja teistesse 

lõunapoolsematesse  riikidesse,  kus  nad  talvituvad  näiteks  puuõõnsustes  (Pētersons,  2004). 
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Lisaks puuõõnsustele valivad mitmed Euroopas elavad nahkhiireliigid talvitumiseks paiga, kus 

on sobiv niiskus ja kus keskmine temperatuur püsib talvel 0°...+5°. Sellisteks paikadeks on 

enamasti suured looduslikud koopad, vanad kaevandused või muud maa-alused paigad. Kuid 

mitte kõik ei talvitu koobastes, on ka neid, kes lähevad talvituma näiteks hoonete keldritesse 

ning vahel on nahkhiiri leitud talvitumas isegi vanades kaevudes. Talvitumisperiood kestab 

nahkhiirtel enamasti novembrist aprillini (Michaelsen et al 2013). Kuid see pole reegel, on ka 

liike  kes  saabuvad  talvitumispaikadesse  juba  varem.  Meil  Eestis  saabuvad  mõned  isendid 

talvitumispaikadesse  juba  augustis,  septembris  on  neid  seal  juba  rohkem,  kuid  põhja-

nahkhiirte lisandumine suurtesse talvituspaikadesse võib toimuda isegi jaanuaris veel. Väga 

palju sõltub käesoleva talve ilmadest (Liiva & Masing, 1987). Enne talvituma minekut on 

nahkhiired  kõige  aktiivsemad,  veetes  palju  aega  nii  toidualadel  jahti  pidades  kui 

talvitumispaiku  otsides.  Eestis  on  suur  hulk  maha  jäetud  mõisahooneid,  mille  juures  on 

avaraid keldreid ning just  need on meil  kõige levinumad paigad, kuhu nahkhiired lähevad 

talvituma (Masing & Lutsar, 2007).

1.6 Sigimine

Nahkhiired elavad valdavalt koos mitmesuguse suurusega kolooniates (Kerth, 2008).  Näiteks 

suvel,  poegimisperioodil  (mai-juuni),  moodustavad emased nahkhiired  poegimiskolooniaid, 

kuhu koguneb arvukalt emasloomi. Isased ja mitte tiined emased võivad elada sel ajal üksikult 

või moodustavad väiksemaid kolooniaid (Kunz & Brock, 2003). Poegimiskolooniatesse võib 

koguneda sadu isendeid, kus siis iga emane toob ilmale tavaliselt kas üks või kaks poega, 

sõltuvalt  liigist.  Esialgu  kannab  ema oma poegi  öisel  toitumislennul  endaga kaasas,  paari 

nädala möödudes, kui poeg on juba piisavalt suur, jätab ema poja varjepaika ning suundub ise 

jahile. Pojad saavad lennuvõimeliseks enamasti nelja nädalaga. Kuid kuigi noored nahkhiired 

lähevad  nelja  nädala  vanuselt  juba  õhtul  putukajahile,  ei  ole  nad  jahipidamises  veel  eriti 

tugevad,  ega  saa  sealt  veel  kogu  vajaminevat  toitu  kätte.  Seetõttu  imetab  emasloom oma 

järglasi edasi veel kaks nädalat peale poja lennuvõimeliseks saamist.  Nahkhiired paarituvad 

sügisel või siis talvitumise ajal (Cryan et al 2011).  
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2. Nahkhiired ja inimene

Nahkhiired  on  sageli  seotud inimestega.  Inimeste  elamud pakuvad  neile  varjepaiku suvel, 

milleks  on enamasti  vähe  märgatavad kohad,  näiteks  varjavad nad ennast  vanade hoonete 

seinalaudade  vahel,  katuseräästa  all  või  pööningul,  puuõõnsustes  või  inimese  poolt 

paigaldatud pesakastides.  Talvel  leiavad nad aga  talvituspaiku hoonete  keldrites.  Enamasti 

pole inimesed ise teadlikudki oma majas elavatest saladuslikest kaasüürilistest. Vaid suuremate 

kolooniate  kohalolek  võib  äratada  tähelepanu  oma  iseloomuliku  krabina  või  peene 

piiksumisega, mis kostab varjepaigast (Masing, 1984). Nahkhiired on meile tegelikult igati 

kasulikud  allüürilised.  Nad  lendavad  õhtul  meie  aedades  ja  hävitavad  tuhandeid  tüütuid 

putukaid, näiteks sääski, kuid ka kõikidel teistel hämarikus või pimeduses lendavatel putukatel 

on  potentsiaali  saada  nahkhiirte  saagiks.  Kuid  hoolimata  nahkhiirte  ökoloogilisest  ja 

majanduslikust tähtsusest, ei ole nahkhiired eriti populaarsed inimeste arvates. Praegune avalik 

suhtumine pigem ohustab nende ellujäämist,  kuna esimene rektsioon inimestel  on, kohates 

oma majas nahkhiiri, nendest nii kiiresti kui võimalik vabaneda. (Miller & Surlykke, 2001).

Nahkhiired on pikka aega olnud  kõige tagakiusatumad loomad maailmas. Inimesed kardavad 

ja jälestavad neid, arvates, et nad imevad nende verd. Tingitud sellisest väärast mõtlemisest on 

nahkhiiri minevikus massiliselt tapetud, nende varjepaiku põlema pandud ja mitmetel teistel 

viisidel püütud neid hävitada.  Sellised hoiakud on kahtelemata kaasa toonud olukorra,  kus 

nahkhiirte arvukus on langenud peaaegu 50% ulatuses ja paljud liigid on juba ohustatud või 

peaaegu ohustatud. Tegelikult on nahkhiired ohutud ja intelligentsed loomad (Pennisi  et al. 

2004).  Siiski  on  vampiirnahkhiirtest  loodud  lugudes  ka  kuigipalju  tõtt,  sest  maailmas  on 

olemas tõesti kolm liiki vampiirnahkhiiri,  nad toituvad küll verest,  aga mitte inimeste vaid 

loomade omast.  Vampiirnahkhiired kannavad ka edasi marutaudi,  ning võivad olla seetõttu 

loomakasvatajatele tõsiseks ohuks. Kõik kolm vampiirnahkhiireliiki elavad Kesk-Ameerikas 

(Altringham, 2011).

Inimpopulatsiooni hüppeline kasv alates ≈ üks miljard aastal 1900 kuni seitse miljardit tänasel 

päeval, on toonud kaasa suuri ökoloogilisi muutusi. Inimesed on tunginud metsiku looduse 

aladele  ja  toonud sellega  kaasa drastilise  nahkhiirte  elupaikade  vähenemise (Chomel  et  al 

2007).
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3. Eestis elavad nahkhiireliigid

Eestis on nahkhiirte uurimisega tegeletud juba väga pikka aega. Alates 1958. aastast on meil 

elavad nahkhiired kaitse all ja 1970. aastast tänaseni on süstemaatiliselt tegeletud nahkhiirte 

loendamisega siinsetel aladel. Eestis on leitud 12 nahkhiireliiki ning nad jagunevad paikseteks 

ja rändliikideks:

Tiigilendlane (Myotis dasycneme)  

Veelendlane Myotis daubentonii 

Tõmmulendlane Myotis brandti 

Habelendlane Myotis mystacinus 

Nattereri lendlane Myotis nattereri

Pruun-suurkõrv Plecotus auritus 

Põhja-nahkhiir Eptesicus nilssonii 

Hõbe-nahkhiir Vespertilio murinus 

Suurvidevlane Nyctalus noctula 

Pargi-nahkhiir Pipistrellus nathusii 

Kääbus-nahkhiir Pipistrellus pipistrellus 

Pügmee-nahkhiir Pipistrellus pygmaeus 

Pügmee-nahkhiirel ei ole eraldi liigistaatust olnud mitte väga kaua aega. Palju aastaid kestis 

arutelu  kahe  erineva  liigi  üle,  kuid  morfoloogiliselt  eristati  see  liik  alles  hiljem (Masing, 

2004a, 2004c). Põhja-Euroopas oli kindlaks tehtud kaks liiki perekonnast Pipistrellus: pargi-

nahkhiir  ja  kääbus-nahkhiir.  Detektor-uuringud  on  aga  näidanud,  et  hästi  tuntud  kääbus-

nahkhiir toob kuuldavale kahte erineva sagedusega heli. Selle uuringu tulemusena jagati seni 

teadaolev  liik  kaheks.  Teine  liik  nimetati  pügmee-nahkhiireks.  Need  kaks  nahkhiirt  on 

omavahel  lähedalt  sugulased  (teisikliigid)  ja  välimuselt  ning  suuruselt  on  nad  peaaegu 

identsed.  Üheks  eristustunnuseks  on  kajalokatsiooni  häälitsus,  mis  on  neil  liikidel  erineva 

sagedusega. Kääbus-nahkhiire kajalokatsiooni häälitsus on madalama sagedusega (45 kHz), 

pügmee-nahkhiirel aga kõrgema sagedusega (55 kHz). Kuna pügmee-nahkhiir sai liigi staatuse 

alles hiljuti, polnud võimalik tema esinemist Eestis kirjeldada. Alates 2000 aastast on Eestis 

kogutud tuhandeid nahkhiirte nahkhiirte kajalokatsiooni-impulssidest ja neid analüüsides tehti 

kindlaks, et Eesti aladel on tuvastatud uus nahkhiire liik - pügmee-nahkhiir. Praegu on teada 
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Eestis kolm pügmee-nahkhiire leidu, kõik Eesti lääneosast. Nende väheste leidude põhjal võib 

öelda,  et  pügmee-nahkhiir  on  meil  haruldane  ja  tõenäoliselt  rändliik,  nagu  teisedki  selle 

perekonna liigid (Masing, 2006).

Aastal  2004 valmis Eestis nahkhiirte kaitsekorralduskava,  mis koostati kõigi Eestis elavate 

nahkhiirte kaitseks. Kaitsekorralduskava järgi on Eestis kaitse all 11 nahkhiireliiki, pügmee- 

nahkhiir  ei  ole  Eestis  kaitse  all  (Masing  jt,  2004).  Eestis 2004.  aastal  vastu  võetud 

looduskaitseseaduse järgi jaotatakse kaitsealused liigid kolme kaitsekategooriasse. Kõik meie 

11 nahkhiireliiki kuuluvad II kaitsekategooria liikide hulka. Seaduse järgi tuleb II kategooria 

liikide  puhul  kaitse  alla  võtta  vähemalt  pooled  teadaolevatest  elupaikadest.  Nahkhiirte 

kaitsmisel  tuleb  arvesse  võtta,  et  kaitset  vajavad  nii  suvised  toitumispaigad  kui  talvised 

talvitumispaigad,  mistõttu  nahkhiirte  kaitse  on  keeruline,  kuna  tuleb  arvestada  mitmete 

erinevate teguritega (RT I 2004).

3. 1 Eesti kaitsealuste nahkhiireliikide lühitutvustus

Tiigilendlane (Myotis  dasycneme) on  Eestis  paikne  liik,  kes  elab  meil  aasta  ringi. 

Tiigilendlane  on  küllaltki  harva  esinev  liik,  nende  arvukust  on  hinnatud  suvisel  perioodil 

1000-3000 isendile, talvitumisperioodil on neid loendatud kuni 400 isendit (Masing, 2004a). 

Tiigilendlane  elab  suveperioodil  veekogu äärses,  mis  on ääristatud  hõredamate  puistutega. 

Tema  elupaigad  asuvad  inimeste  elamute  läheduses,  kuna  päevasteks  varjepaikadeks 

kasutavad nad hoonete katusepragusid ja pööninguid, puuõõnsusi kasutavad harvem. Talvitub 

ta suuremates looduslikes- või tehiskoobastes, kuhu võib koonduda kuni 100 isendit. Vahemaa 

suviste elupaikade ja talviste elupaikade vahel võib olla Euroopas kuni 300 km, meil teada 

kuni 124 km (Masing, 2004b). Seega võib ta olla mõnel pool ka rändliikide hulka kuuluv.

Veelendlane (Myotis daubentonii) on samuti Eestis paikne liik, kes elab meil aasta ringi. Oma 

toitumise ja  elupaiga valiku poolest  sarnaneb ta  tiigilendlasega.  Elab ta  samuti  veekogude 

ääres.  Oma suvisteks  varjepaikadeks kasutab  ta  aga puuõõnsusi,  harvem hoonete pragusid 

(Masing, 2004b). Eestis on ta üsna arvukas ja levinud peaaegu kõikjal üle mandri, leidub ka 

saartel. Teda on loendatud suvisel perioodil 10000-50000 isendit, talvel 2000 isendit (Masing, 

2004a).  Talvitumispaikadeks  kasutavad veelendlased  enamasti  tehiskoopaid  aga  ka  näiteks 

vanu mõisakeldreid. Vahemaa nende suviste ja talviste elupaikade vahel on meil kuni 100 km, 

mujal Euroopas kuni 260 km (Masing, 2004b)
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Tõmmulendlane (Myotis  brandti)  on  levinud  paiguti  Eesti  mandriosas,  aga  leitud  ka 

Saaremaal ja Hiiumaal, kuid on seal siiski haruldane (Masing, 2004b). On meil paikne liik. 

Tema arvukus on Eestis suveperioodil 2000-8000, talvel kuni 200 isendit (Masing, 2004a). 

Elupaikadena kasutab ta peamiselt metsi, aga elab ka veekogude läheduses. Päeval varjab ta 

end   seina-  või  katusepragudes  metsaäärsetes  puumajades,  kolib  ka  pööningule  ning 

kirikutornidesse. Talvituspaikadeks valib ta enamasti suured tehiskoopad, kus peidab ennast 

kitsastesse seinapragudesse. Suurem lennu-ulatus on meil 30 km, mujal Euroopas üle 200 km 

(Masing, 2004b). 

Habelendlane (Myotis  mystacinus).  See  liik  valib  oma  suvisteks  elupaikadeks  peamiselt 

metsad,  pargid  ja  aiad.  On  Eestis  paikne  liik,  elab  meil  aastaringselt,  aga  on  võrdlemisi 

harvaesinev.  Loendamise  andmetel  on  suveperioodil  selle  liigi  isendeid  meil  300-2000, 

perioodil 1970-2004 a. on loendatud talvituvaid isendeid ainult viis (Masing, 2004a). Suvel 

varjab habelendlane end hoonete seinapragudes või  puukoorealustes pragudes,  talvel  on ta 

maa-alustes ruumides, tehiskoobastes. Suviste ja talviste elupaikade vahe võib olla kuni 240 

km (Masing, 2004b).

Nattereri  lendlane (Myotis  nattereri) on  meil  vähearvukas  ja  elab  peamiselt  mandriosas 

vanemates metsades. On Eestis paikne liik. Tema arvukuseks on hinnatud suvisel perioodil 

500-2000  isendit  ja  talvel  50  isendit  (Masing,  2004a)  Enamik  talvitub  ilmselt  väljaspool 

teadaolevaid  maa-aluseid  talvituspaigatüüpe.  Nattereri  lendlane  elab  metsades,  parkides  ja 

aedades  ning  päevaste  varjepaikadena  eelistab  puuõõnsusi,  hoonete  seinapragusid,  aga 

puuõõnsuste  vähesuse  korral  võib  kasutada  varjepaikadeks  ka  linnupesakaste. 

Talvitumispaikadeks  valib  ta  paekividest  mõisakeldreid,  koopaid  kasutab  talvituspaikadena 

harva. Suurim kindlaks tehtud lennu-ulatus Euroopas on tal 185 km, meil 102 km (Masing, 

2004b) 

Pruun-suurkõrv (Plecotus auritus) on meil väga laialdaselt levinud ja elab siin aastaringselt. 

Suvise asurkonna suurus on 10 000-50 000 isendit,  talvituspaikades 5000 isendit  (Masing, 

2004a).  Suvel  elavad  nad nii  metsades  kui  asulates,  ka  linnades.  Päevaste  varjepaikadena 

kasutab ta ära kõik looduse ja inimese poolt  pakutavad võimalused. Ta elab puuõõnsustes, 

pööningutel,  katusealustes ja linnupesakastides. Ka talvitumas võib neid leida mitmetes eri 

paikades-koobastes, maa-alustes käikudes, hoonete keldrites ja vanades kaevanduskäikudes. 

Lennu-ulatus tal  eriti  suur ei  ole,  võrreldes eelpool kirjeldatud liikidega,  on see suhteliselt 

väike. See võib olla kuni 88 km, meil on teada lennu-ulatus 66 km, mis on Põhja-Euroopa 
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rekord (Masing, 2004b).

Pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii) on Eestis rändliik ja elab meil maist septembrini. Eestis 

on ta levinud mitmel pool mandriosas ja teda on ka meie suurematel saartel. Eriti arvukas on 

ta aga Lõuna-Eestis (Masing, 2004b). Arvukus ulatub 5000-20 000 isendini (Masing, 2004a). 

Suvisteks  elupaikadeks  on  tal  metsaservad  ja  pargi-tüüpi  puistud,  eelistatult  veekogude 

läheduses.  Teda  leidub  ka  linnade  äärealadelt,  kus  on  rohkem  sobivamaid  toitumispaiku. 

Päeval varjab ta end katusealustes, seinapragudes, puuõõnsustes ja puukoorealustes. Talveks 

lendab pargi-nahkhiir meilt lõuna poolsetele aladele talvituma. Tema talvitumispaikade kaugus 

suvistest elupaikadest võib olla rohkem kui 1500 km (Masing, 2004b).

Kääbus-nahkhiir (Pipistrellus pipistrellus) on samuti Eestis  rändliik ning meil  leiduvatest 

liikidest on ta kõige väiksem nahkhiir (koos teisikliigi pügmee-nahkhiirega). Kääbus-nahkhiir 

on väga sarnane  pargi-nahkhiirega, veel sarnasem pügmee-nahkhiirega. Mõlemal liigil on tihti 

samad toitumis- ja varjepaigad. Peamine erinevus on nende vahel see, et pargi-nahkhiir on 

meil  suhteliselt  arvukas,  kääbus-nahkhiir  on  meil  aga  väga  haruldane  (Masing,  2004b). 

Suvine asurkond on vaid 200-1000 isendit. Talveks lendab ta lõunapoolsematele aladele, kus 

talvitub hoonetes ja koobastes. Tema talvitusalade kaugus Eestist ulatub üle 1000 km (Masing, 

2004a).

Põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) on põhjamaade kõige tavalisem nahkhiireliik. Eestis on 

ta  levinud  kõikjal  mandriosas  ja  paljudel  saartel,  ka  väikesaartel  (Masing,  2004b).  Tema 

arvukus suvisel ajal on 100 000-300 000 isendit, talvituspaikades on loendatud 8000 isendit 

(Masing,  2004a).  Põhja-nahkhiir  on  meil  kõige  arvukam,  ta  on  paikne  liik,  elab  Eestis 

aastaringselt. Nahkhiirte rände uuringul kohatakse neid sageli, aga tõenäoliselt kasutavad nad 

rannikualasid  toitumiseks,  mitte  rände  eesmärgil.  Suvel  elavad  nad  aedades,  parkides, 

veekogude  ääres,  ka  asulates,  sealhulgas  linnades.  Päeval  varjavad  nad  end  hoonete 

seinapragudes, katuseräästas, müürilõhedes, puuõõnsustes. Põhja-nahkhiir peab pimedatel ja 

jahedamatel sügisõhtutel jahti ka linnas tänavalaternate ümber, kuhu on koondunud putukad, 

mistõttu  on  neid  sel  perioodil  suurepärane  võimalus  jälgida.  Talvituma  lähevad  nad 

koobastesse ja keldritesse, pehmema talve korral võivad talvituda ka kuurides ja puuriitades, 

tõenäoliselt ka puuõõnsustes või vanades kaevudes (Masing, 2004b). 

Hõbe-nahkhiir (Vespertilio murinus) on Eestis  kirjeldatud rändliigina,  kes elab Eestis igal 

aastal  maist  septembrini(Masing, 2004a).  Kuid viimastel  aastatel  on andmeid ka selle liigi 

13



talvitumisest, 2010 aastal leiti Eestis (Tallinnas) esimene talvituv hõbe-nahkhiir. 2013. aastal 

aga avastati ka Tartus selle liigi esindajaid, kes tõenäoliselt plaanisid jääda meile talvituma. 

Seega viimaste aastate andmete põhjal võib nimetada hõbe-nahkhiirt ka paikseks liigiks (Mets, 

2013).  Eestis  elab  ta  enamasti  metsades  ja  veeäärsetel  aladel  ning on linnades  mõnevõrra 

haruldasem.  Seevastu  meist  lääne-  ja  lõuna  pool  lendab  ta  sügiseti  just  linnades  ringi. 

Euroopas peetakse hõbe-nahkhiirt peaaegu kõikjal väga haruldaseks, meil on suvisel perioodil 

loendatud neid  500-2000 isendit.  Päevasteks  varjepaikadeks  on neil  hoonete  katusealused, 

seinapraod, puulõhed ja puuõõnsused. Talveks rändab lõuna poole ja talvitub seal koobastes, 

kaljupragudes ja hoonetes. Tema rändetee pikkuseks on üle 1000 km (Masing, 2004b).

Suurvidevlane (Nyctalus  noctula) on  Eestis  rändliik  ja  elab  meil  maist  septembrini. 

Suurvidevlane on meie nahkhiireliikidest kõige suurem. Suveperioodil on meil suurvidevlase 

arvukuseks  pakutud  300-1000  isendit,  järelikult  on  see  liik  meil  võrdlemisi  haruldane. 

Toitumispaikadeks on tal metsad ja suuremad pargid, metsaäärsed lagendikud ja veekogude 

äärealad. Päevasteks varjepaikadeks on enamasti kõrgel asuvad puuõõnsused, aga ka näiteks 

betoonist  õõnsad elektripostid  ja  paneelmajade  praod.  Talvitub  ta  Kesk-Euroopas  ja  mujal 

lõunapoolsetel aladel, koobastes, kaljulõhedes, hoonetes ja sillapragudes. Suurvidevlase rände 

ulatus on kuni 1600 km (Masing, 2004b). 

Eestis  elavad  nahkhiired  oma eluviisilt  kõik  suhteliselt  sarnased,  vahe  on  ainult  selles,  et 

mõned liigid jäävad meile talvituma, mõned rändavad talveks soojematele aladele. Talveks siia 

jäävad nahkhiired valivad omale talvitumispaikadeks tavaliselt maa-alused ruumid, milleks on 

tehis-  või  looduslikud  koopad  ning  hoonete  keldrid.  Nahkhiired  kogunevad  talveks 

talvitmiskolooniatesse.  Ühes  talvitumiskoloonias  võib  olla  kuni  mitutuhat  isendit  (Masing, 

2004a,  2004b).  Näiteks  Piusa  koobastes  asub  Põhja-Euroopa  suurim  nahkhiirte 

talvitumiskoloonia, seal on loendatud üle 3000 isendi. Piusa koobastesse tulevad nahkhiired 

talvituma kuni  100 kilomeetri  raadiusest,  seega ka Lätimaalt  ja Venemaa Pihkva oblastist, 

olles  seetõttu  rahvusvahelise  tähtsusega  nahkhiirte  talvitumispaik  (Masing,  2008).   Eestis 

elavad  nahkhiired  kuuluvad  kõik  sugukonda  nahkhiirlased  (Vespertilionidae)  ja  on 

putuktoidulised (Masing, 2001).
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4. Nahkhiirte ohutegurid

4.1 Põllumajandus

Üheks  väga  oluliseks  põhjuseks  liikide  kadumisele  oli  põllumajanduse  intensiivistumine 

(Kunz, Braun de Torres et al 2011). Kuna enamus Euroopa nahkhiiri sööb ainult putukaid, on 

muutused  põllumajandustegevuses  üheks  oluliseks  teguriks,  mis  vähendab  nahkhiirte 

arvukust.  Näiteks  heinategu  on  asendunud  siloga,  mis  on  putukate  arvukust  oluliselt 

vähendanud ning seetõttu on omakorda on vähendanud nahkhiirte toitumisvõimalusi. Suureks 

kahjuks on ka põllumajanduses kasutatavad putukamürgid (Boyles, Cryan et al 2011).  Kuid 

nahkhiired  toovad maaharijatele  tegelikult  suurt  kasu.  Suvel  söövad nad öö jooksul  suure 

hulga putukaid, millest paljud on kahjurid, kes kahjustavad põllukultuure. Keskmiselt tarbib 

nahkhiir ühe öö jooksul putukaid 25 % oma kehamassist. Mõnikord, põhjustatud organismi 

suurenenud energianõudluset (näiteks imetamise ajal) võib nahkhiir süüa putukaid 100% oma 

kehamassist.

4.2 Tööstus

Seoses inimkonna arenguga suurenes  ka tööstuse areng.  Tekkisid maa-alused kaevandused 

(mis on ühtlasi ka nahkhiirtele soodusteguriteks, kuna paljud mahajäetud koopad on saanud 

nahkhiirte talvituspaikadeks), arenes metsatööstus. Loodusmetsade kiire kadumine seadis ohtu 

seal  elavad  nahkhiireliigid.  Ehitati  mitmeid  vabrikuid,  linnad ja  asulad  laienesid  järjest  ja 

tungisid  aina  kaugematele  looduslikele  aladele.  See  omakorda  tõi  kaasa  muutused 

infrastruktuuris,  vaja  oli  ehitada  uusi  maanteid,  raudteid,  mis  muutis  senised  elupaigad 

killustatuks ning killustatus ohustab nahkhiirte toitumisvõimalusi, kuna putukate arv väheneb. 

Lisaks kogu maa elektrifitseeriti, mis tõi kaasa uue ohuteguri-valgusreostuse (Kunz, Braun de 

Torres  et  al 2011).  Ere kunstlik  valgustus  mõjub nahkhiirtele  ebasoodsalt.  Nende arvukus 

eredalt valgustatud aladel väheneb või äärmisel juhtumil kogu populatsioon hävineb (Boldogh 

et al 2007).
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4.3 Haiguste levik

Lisaks võivad meie bioloogilist mitmekesisust mõjutada ka haigused. Üha kiiremini arenevat 

turismi võib pidada haiguste leviku põhjuseks number üks, kuna reisimine  suurendab ohtu, et 

inimesed kes  võtavad osa  looduses  matkamisest,  looma-  või  linnuvaatlusest  ning  muudest 

turismiga seotud seiklustest,  võivad nakatuda mõne loomal oleva haigusetekitajaga ja selle 

omale maale kaasa tuua (Chomel et al 2007). Näiteks Põhja-Ameerikas on viimastel aastatel 

palju muret tekitanud nahkhiirtel leviv valge nina sündroom (White Nose Syndrome, WNS), 

mille põhjustaja on tõenäoliselt seen Geomyces destructans (Gd) Haigus avastati USA-s 2006. 

aastal. Tänaseks on haigus Põhja-Ameerikas levinud aina suuremale alale ning seda haigust 

esineb juba ka Euroopas. Tõendid näitavad, et inimene võib teadmatult viia seda seent ühest 

koopast  teise.  Näiteks  Ameerika  nahkhiirevaatlejate,  uurijate  ja  ka  turistide  riided  on 

saastunud  haigusetekitajaga  ja  külastades  Euroopas  asuvaid  nahkhiirekoopaid  kannavad 

haiguse  siia  edasi.  Teadlased  tegutsevad  järjekindlalt  selle  nimel,  et  tulla  toime  WNS 

sündroomi levikuga  (Puechmaille, Frick, Kunz et al 2011).

4.4 Häirimine

Suureks ohuteguriks  on  nahkhiirtele  häirimine.  Peamised nahkhiirte  häirijad on inimesed, 

kuna on kasvanud nende huvi külastada erinevaid  koopaid ja maa-aluseid kaevandusi. Üheks 

suureks sellise huvi tekitajaks on loodusturismi areng ja turismiettevõtjad eksponeerivad neid 

paiku üha meelsamini. Nahkhiired on selliseid paiku aga kasutanud talvitumispaikadena ning 

pideva häirimise tagajärjel paljud talvitujad hukkuvad, kuna kulutavad ära oma rasvavarud ja 

ei  pea  kevadeni  vastu  (Jones,  G.,  Jacobs,  D.  S.  et  al  2009).  Nahkhiirte  varjepaikade 

säilitamine,  eriti  talvitumispaikadeks kasutavad koopad, on kõige tähtsam nahkhiirte kaitse 

küsimus,  eriti  kuna  paljud  varjepaigad  on  traditsioonilised  ja  kasutatakse  mitmete 

põlvkondade  jooksul.  Koopad  on  väga  piiratud  ressurss  ning  seetõttu  on  seal  igasugune 

häirimine nahkhiirtele suureks ohuks. Ka pesitsuskolooniate häirimine on nahkhiirtele väga 

ohtlik, kuna inimeste sisenemine koobastesse võib panna nahkhiire loobuma oma järglasest, 

kukutates ta põrandale, kust ta ei saa enam üles, ning sureb. Kuna aga nahkhiired on küll pika 

elueaga, on nende sigimine aeglane, sest enamasti toovad nahkhiired aastas ilmale vaid ühe 

järglase.  Teadlased  on  kindlaks  teinud,  et  häirimine  talveunest  nõuab  nahkhiirelt  suuri 

energiavarusid ning nad võivad kaotada 10 kuni 30 päeva rasvatagavara. Nahkhiired langevad 

küll uuesti tardunne, kuid siis ei pruugi olla enam piisavalt rasvavarusid, et ülejäänud talv üle 
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elada.  Lisaks  on  nahkhiirte  elupaigad  tundlikud  igasugusest  muutusest,  mis  häirib  koopa 

mikrokliimat  (niiskus,  temperatuur  ja  õhu  juurdevool)  ning  see  võib  olla  seoses  koopa 

sissepääsu  muutumisega.  Näiteks  raiudes  koopa  sissepääsu  eest  maha  puid,  võib  see 

põhjustada koopas  temperatuuri  tõusu või  talvel  on külma õhu juurdepääs  liiga  suur  ning 

sellised  muutused  võivad  põhjustada  koopa  elamiskõlblikuks  muutumise   (Mitchell-Jones, 

Bihari et al 2007). Kuid mitte ainult talvitumispaikades häirimine ei ohusta nahkhiiri vaid ka 

suveperioodil  kasutatavate  varjepaikade  hävitamine  on  nahkhiirtele  suureks  ohuteguriks. 

Suviste  varjepaikade  kadumise  põhjusteks  võib  ühe  näitena  vanade  puude  mahavõtmine 

pargis, mille õõnsustes võib asuda mõne nahkhiireliigi poegimiskoloonia ning selliste tegevuse 

tagajärjel  on  nad  sunnitud  nahkhiired  selle  ala  maha  jätma  (Masing,  2012).  Lisaks 

talvitumispaikadele ja suvistele elupaikadele on nahkhiirtele olulised ka veel kolmandat liiki 

elupaigad,  milleks  on  ülemineku-varjepaigad.  Ülemineku-varjepaigad  kujutavad  endast 

vahepealsete  tingimustega  varjepaiku,  mida  nahkhiired  kasutavad  sügisel  ja  kevadel. 

Meelsasti  kasutavad  nad  sellisteks  varjepaikadeks  inimeste  poolt  ehitatud  ja  nüüdseks 

mahajäetud suuri avara sissepääsuga keldreid. Eriti sobivateks vahepealseteks varjepaikadeks 

on  Põhja-  ja  Lääne-Eestis  asuvad  lubjakividest  keldrid.  Tänu  nende  keldrite  avaratele 

sissepääsudele tõuseb temperatuur seal suvel kuni + 15°-ni ning püsib seal välistemperatuurist 

kõrgemal ka sügisel. Selliseid paiku kasutavad nahkhiired enamasti oktoobris ja novembris. 

Kuid kuna need paigad jahtuvad väga kiiresti, siis ei saa neid kasutada talvitumispaikadena. 

Kuid  tänapäeval  on  paljud  maa-alused  keldrid  renoveeritud  ja  muudetud  laoruumideks, 

söögikohtadeks  või  bürooruumideks,  mistõttu  nad  on  muutunud  nahkhiirtele  sobimatuks 

(Masing &Lutsar, 2007).

4.5 Tuulepargid

Uus  oht  nahkhiirtele  on  tuuleturbiinid,  mille  paigaldamist  plaanitakse  enamasti  rannikul. 

Mitmed nahkhiired lendavad talvituma soojematele aladele, kasutades oma rändeteedeks nagu 

linnudki enamasti  rannikuäärseid alasid (McGuire & Boyle,  2013).  Rannikuäärsed alad on 

head toitumispaigad, mida nii linnud kui nahkhiired oma rändel kasutavad. Rannikule on aga 

ehitatud mitmeid tuuleparke ning neid on kavas ehitada veelgi, ka Eestis. Seega on tekkinud 

vajadus uurida tuuleturbiinide mõju nahkhiirtele ning üks sellekohane uuring viidi läbi Rootsis 

aastatel  2002-2003.  Selle  uuringu  tulemus  näitas,  et  tuuleturbiinid  kujutavad  endast 

nahkhiirtele suurt  ohtu (Masing & Lutsar,  2005). Seega,  kui tuuleparkide rajamine sellises 

tempos  jätkub,  on  meie  nahkhiired  suures  ohus.  Esineb  kumulatiivne  efekt,  mida  rohkem 
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tuuleturbiine, seda suurem on hukkunud nahkhiirte koguarv (McGuire & Boyle, 2013). Nimelt 

on üks peamiseid põhjuseid see, miks tuuleturbiinid nahkhiiri mõjutavad, et tihti koonduvad 

nende  tiivikute  lähedusse  ööputukad  massiivsest  alusmastist  kiirgava  soojuse  tõttu. 

Nahkhiired lendavad aeg-ajalt sinna putukaid püüdma ning saavad löögi pöörlevalt tiivikult ja 

hukkuvad (Masing & Lutsar, 2005).

4.6 Kliimamuutused

Kaudsed  nahkhiiri  mõjutavad  põhjused  on  kliimamuutused.  Kliima  soojenemine  on kaasa 

toonud  veetaseme  tõusu  maailmameres,  mistõttu  on  mereäärsetel  aladel  asuvad nahkhiirte 

päevased varjepaigad või talvitumispaigad täitunud veega ning need on tulnud maha jätta. 

Kliiimamuutuse  poolt  põhjustatud  ekstreemsed  põuad,  kuuma-  ja  külmalained  ning  pikad 

vihmaperioodid on kaasa toonud olukorra, mis võib ohustada püsimajäämist teatud liikidele 

(taimed ja loomad), võib muuta nende levikut ülemaailmsel ja kohalikul tasandil ning tuua 

kohalikkesse  kooslustesse  liike,  mis  võivad  olla  hoopis  erinevad  nendest,  mis  praegu 

moodustavad sealse koosluse (Jones,  G.,  Jacobs,  D. S.  et al  2009).  Paljud putuktoidulised 

nahkhiired  võivad  olla  tundlikud  kliimamuutuste  tõttu,  kuna  nahkhiired  kasutavad  suurel 

hulgal  energiat,  et  hoida  oma  kehatemperatuur  stabiilsena.  Ebasoodsad  tingimused  suvel, 

näiteks vihm ja madal temperatuur võivad kaasa tuua täiendavaid energiakulusid ja neil jääb 

vähem  energiat  jahi  pidamiseks.  Seetõttu  võivad  nahkhiired  jääda  neile  iseloomulikku 

tardunne, kuni ilm paraneb, kuid selline tardumus mõjutab nahkhiirte järglasi. Nimelt tiinetel 

loomadel loote areng aeglustub ja sünnitamine võib jääda hilisemaks. Hilinenud poegimise 

tõttu jääb noortel ettevalmistus talveks ebapiisavaks ( Erickson & West, 2002).
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5. Nahkhiirte kaitse 

Inimkonna areng on olnud nahkhiirte arvukuse vähenemise peamiseid põhjuseid,  hävitades 

massiliselt nende elupaiku. Intensiivse tööstuse ja põllumajanduse arengul ei osatud märgata 

tekitatud kahju loodusele. Alles hiljem on hakatud sellele tähelepanu pöörama ning nüüd on 

juba  tehtud  erinevates  maades  rohkelt  uuringuid,  mis  selgitavad  ökosüsteemide  muutuse 

põhjuseid. Ning mõningaid uuringuid on võimalik läbi viia nahkhiirevaatluse põhjal. 

Nahkhiired on meid ümbritseva keskkonna heaolu peeglid. Meie endi huvides on hoolitseda 

terve keskkonna eest  praegu,  et  see säiliks  ka meie  tulevaste  põlvkondade jaoks.  Mistõttu 

nahkhiirte elupaikade kaitse loomine ja tõhustamine võib aidata kaasa nende elutingimuste 

paranemisele ja  arvukuse tõusule. Nahkhiired on väga tundlikud ökosüsteemi muutuste suhtes 

ning nende jälgimine annab meile olulist infot uuritava ala tervise kohta. Nad näitavad meile 

koheselt, kui miski keskkonda rõhub (Kunz, Breun de Torres et al 2011). Teisisõnu, võib mõne 

nahkhiireliigi hävimine kaasa tuua suured muutused ökosüsteemis ja see omakorda ohustab 

teisi seal elavaid taimi ja loomi (Pennisi et al 2004).  

Kõik nahkhiired on Euroopas nüüd seadusega kaitstud. Euroopas nõuavad nahkhiirte kaitsmist 

järgmised lepped:

Euroopa Liidu loodusdirektiiv (EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 

ning  loodusliku  loomastiku  ja  taimestiku  kaitse  kohta). Meie  nahkhiireliikidest  on 

tiigilendlane selle direktiivi II lisas ja IV lisas kõik meie nahkhiireliigid.

Berni konventsioon  (Euroopa looduslike looma- ja taimeliikide ning looduslike elupaikade 

kaitse  konventsioon)  jõustus  1979  aastal.  Selle  konventsiooni  II  lisas  (rangelt  kaitstavad 

loomaliigid)  on  kõik  meie  nahkhiireliigid,  v.a.  kääbus-nahkhiir.  III  lisas  (kaitstavad 

loomaliigid) on täiendavalt kääbus-nahkhiir. 

Bonni konventsioon (rändavate loomaliikide kaitse konventsioon) allkirjastati 1979 ja jõustus 

1983.  Eesti ei ole selle konventsiooniga liitunud.
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Euroopa nahkhiirte kaitse leping (EUROBATS). 1994. aastal jõustus Bonni konventsiooni 

raames  Euroopa  nahkhiirte  kaitse  leping,  milles  antakse  juhiseid  nahkhiire-asurkondade 

kaitseks Euroopa alal. Selle lepinguga on liitunud ka Eesti.

Euroopa nahkhiirte kaitse leping ütleb:

“Iga liikmesriik:

1) keelustab nahkhiirte tahtliku püügi, vangistuses hoidmise või tapmise;

2) määratleb oma territooriumil nahkhiirte kaitseks tähtsad varje- ja toitumispaigad ning 

kaitseb neid paiku kahjustamise või häirimise eest;

3) arvestab nahkhiirte tähtsate elupaikadega kaitstavate alade määratlemisel üldise 

looduskaitse eesmärgil;

4) rakendab meetmeid nahkhiirte kaitse parandamiseks ja avalikkuse teavitamiseks nahkhiirte 

kaitse tähtsusest;

5) korraldab soovituste andmist nahkhiirte kaitseks, eriti hoonetes;

6) võtab tarvitusele täiendavaid omapoolseid meetmeid nahkhiirte populatsioonide 

säilitamiseks, kui neile tekib oht;

7) edendab uurimistööd nahkhiirte kaitse ja selle korraldamise eesmärgil;

8) arvestab pestitsiidide potentsiaalset ohtu nahkhiirtele ning soovitab puidu töötlemisel 

nahkhiirtele väga ohtlike kemikaalide väljavahetamist.”

Batlife Europe on suurim Euroopa vabatahtlik organistsioon, partneriteks paljud nahkhiirte 

kaitse  valitsusvälised  organisatsioonid,  kohustuseks  nahkhiirte  ja  nende  elupaikade  kaitse 

edendamine kogu Euroopas. Loodud 2006. aastal.

Eestis reguleerivad nahkhiire kaitset looduskaitseseadus (LKS, RT I 2004, 38, 258) ning abi 

ja nõu nahkhiirte kohta saab mitmelt poolt: pöörduda võib  MTÜ Suurkõrva,  MTÜ Sicista 

Arenduskeskuse,  Eestimaa  Looduse  Fondi (ELF)  või  kohaliku  keskkonnaameti 

looduskaitsespetsialistide poole.
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6. Nahkhiired ja loodusturism

6.1 Loodusturism

Inimkonna suurenemine on tekitanud nõudlust eluslooduse  ja  loodustoodete järele (Baker, 

Cain  et  al   2013),  mistõttu  on  loodusturism  kõige  jõudsamini  edasiarenev  turismisektor 

tänapäeval  (Higginbottom,  2004).  Loodusturism  sisaldab  kolme  mõõdet:  kurnav  - 

jahipidamine, kalapüük; madal – kurnavus - loomaaed, akvaariumid jne ja mitte – kurnavus - 

loomavaatlus, fotograafia (Duffus & Dearden, 1990). Loodusturism on suunatud looduslikule 

keskkonnale ja võimaldab loodust säästvalt  vaadelda.  Säästva turismi all  mõistetakse kogu 

turismisektori vastavust säästva arengu põhimõtetele  (Higginbottom, 2004). Säästva turismi 

erivormiks  on  ökoturism.  Oluline  roll  ökoturismi  puhul  on  selle  valdkonna  turistidel. 

Ökoturisti  iseloomustavateks  teguriteks  on  soov  õppida,  austada  ja  nautida  puutumatute 

turismisihtkohtade maastikku, taimi, loomi ja kultuuri. 

Ökoturism pakub pikemaajalisi ja mõnikord kasumlikumaid majandamise viise, kui näiteks 

metsaraie,  põllumajandus  või  maavarade  kaevandamine.  Kuna  ökoturismi  piirkonnad  on 

enamasti looduskaitse all, siis on tänu sellele võimalus küsida inimestelt ja ka firmadelt, kes 

seal  reise  korraldada  soovivad,  rohkem raha.  Sellisel  juhul  on  võimalik  rahvusparkidel  ja 

looduskaitsealadel saada kasumit,  et  edendada enda ettevõtet.  Positiivne mõju võib olla ka 

turistidele endale, kes loodetavalt peale õppereisi mõistavad paremini, miks on vaja loodust 

hoida, ning muudavad ka oma elustiili. (Higginbottom, 2004).

Ökoturismi korraldaja peab silmas pidama piirkonna ökoloogilist  taluvusvõimet. Viimast on 

otstarbekas vaadelda kolmest seisukohast. Turistlik taluvusvõime on külastajate piirarv, millest 

suurema külastuste arvu korral kaob reisikoha ainulaadsuse mulje. Ökoloogiline ehk looduslik 

taluvusvõime märgib piiri, millest suurema külastuste või külastajate arvu korral kaasnevad 

pöördumatud  muutused  piirkonna  kooslustes.  Sotsiaalse  taluvusvõime määrab  kohaliku 

elanikkonna taluvus: kui turiste on liiga palju, ei taheta külastajaid enam heal meelel vastu 

võtta.  Piirkonda  mahtuvate  ökoreisijate  arv  on  piiratud  kõige  madalama  taluvusvõimega, 

milleks võib olla sõltuvalt paigast või ajast ükskõik milline nimetatud kolmest taluvusvõimest 

(EUROPARC Federation, 2012).

Ökoreiside korraldaja võtmesõnaks on koostöö kõigi huvirühmadega, kes arendavad turismi: 
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ametivõimud nii looduskaitse, muinsuskaitse kui ka kohaliku omavalitsuse alalt; turismifirmad 

ja  teised  eraettevõtjad,  kes  toovad  reisijad  kohale;  ühiskondlikud  organisatsioonid,  kes 

vahendavad erihuvidega reisijaid, ning mitmesugused fondid ja muud finantseerijad, kes sellist 

reisimist  toetavad  ning  reisisihiks  olevate  väärtuste  säilimiseks  ja  arenguks  raha  pakuvad 

(Higginbottom, 2004).

Ökoturismi  arendamise  kohta  kehtivad  ranged  reeglid.  Kuna  nahkhiired  on  kaitsealused 

loomad, võib neid edukalt kaitsta õigesti korraldatud ökoturismi kaasabil. Loomavaatlus on 

suhteliselt  levinud  turismivaldkond,  kuid  konkreetselt  nahkhiireturismi  kohta  Euroopas 

uuringud puuduvad. Seega on raske öelda, millist majanduslikku kasu võib nahkhiireturism 

tuua. Kuna nahkhiired on üldiselt öise eluviisiga, seab sedalaadi turismi raskemasse olukorda 

(MacMillan  &  Phillip,  2008).  Kuid  õige  turismikorralduse  läbi  on  võimalik  anda  infot 

nahkhiirte kohta ning selgitada inimestele nende kaitse vajadust (Mitchell-Jones, Bihari  et al 

2007).

6.2 Nahkhiirte kaitse loodusturismi kaasabil

Enamuses  Euroopa  riikides  on  nahkhiirte  kaitseks  ühtne  kaitse  kava  ning  kaitsekavades 

juhitakse  eriti  tähelepanu  nahkhiirte  talvitumispaikadele,  milleks  on  enamasti  maa-alused 

ruumid (koopad,  tunnelid).  Seoses  loodusturismi  arengu ja  koobaste  külastuse kasvuga on 

sattunud paljud nahkhiirte talvitumispaigad tõsisesse ohtu. Selliste objektide range kaitsmine 

on  esmatähtis,  ning  turismiettevõtjad  peavad  hoolega  läbi  kaaluma  oma  strateegiad  ja 

veenduma,  et  ei  kahjustataks  seal  olevaid  kaitsealuseid  loomi.  Kuna on koostatud  ranged 

tegevuskavad,  mis  reguleerivad  nahkhiirte  kaitset  ja  arendustegevust,  siis  on  arenadajad 

saanud teadlikumaks kaitse vajadusest ning üldiselt ei võeta enam ette nii palju ebaseaduslikke 

projekte.  Võimalus  saada  spetsialistidelt  nõu  ning  vajadusel  oma  projekti  asukohta 

hoolikamalt  valida,  saab  üha  olulisemaks  (McDonald,  2010).  Kuid  siiski  tuleb  ette  ka 

vastupidiseid  juhtumeid,  kus  on  küll  saadud  spetsialistidelt  nõu,  aga  pole  seda  järgitud. 

Siinkohal võib näiteks tuua Narva bastionis talvituvate nahkhiirtega juhtunu, kus selgelt läheb 

turismi arendus ja nahkhiirte kaitse omavahel vastuollu. Eesti nahkhiireteadlane Matti Masing 

on 2013 aasta jaanuaris Eesti Rahvusringhäälingule (ERR) antud intervjuus õelnud, et talle 

teeb muret Narva Pimeaia ja bastionkäikude plaanitavad renoveerimistööd. Nimelt on Narva 

Pimeaed suurepärane park oma vanade puudega ja jõe lähedusega ning seal elab Eestis leitud 

12 nahkhiireliigist üheksa, mis on Eestis ainuke teadaolev koht, kus on nii palju nahkhiireliike 
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ühel alal koos. Park pakub suurepäraseid võimalusi nahkhiirtele päevasteks varjepaikadeks, 

jõe  lähedus  häid  toitumisalasid,  bastionkäigud  aga  talvituspaiku.  Pargi  renoverimisel 

soovitasid  looduskaitse  eksperdid  jätta  kasvama  sellised  puud,  mis  võivad  pakkuda 

nahkhiirtele varjepaiku päeval ning lisada mahavõetud puude asemele nahkhiire varjekaste. 

Bastionkäikudes lubati renoveerimistöid teostada ainult suvel, kui sealt on lahkunud talvituvad 

nahkhiired (ERR, 2013). Kuid Eestimaa Looduse Fondi (ELF) nahkhiireekspert Lauri Lutsar 

avastas  märtsis,  et  renoveerimistööd  bastionkäikudes  on  alanud  juba  varem,  eelnevalt 

nahkhiire-eksperte  teavitama  ning nendelt  nõu  küsimata.  Sellise  käitumisega  tekitati  suurt 

kahju nahkhiirtele. Kõik meil talvituvad nahkhiired kuuluvad II kategooria kaitsealuste liikide 

hulka.  Nende tahtlik häirimine talvituspaikades on looduskaitseseaduse järgi keelatud ütleb 

nahkhiire-ekspert Lutsar ELFi pressiteates (ELF, 2014).

Seega,  nahkhiirte  talvitumispaigad tuleb  võtta  range kaitse  alla  ja  keelata  turistidel  nende 

paikadele külastamine omal käel. Heaks võimaluseks siinkohal on paigutada koopasuu ette 

väravad või trellid,  jättes võimaluse nahkhiirtel  koopaava kasutada,  kuid sulgeda sissepääs 

turistidele.  Enne  väravate  või  trellide  paigaldamist  tuleb  siiski  veenduda,  et  need  oleks 

nahkhiirtele ohutud, vastasel juhul toovad nad pigem kahju kui kasu.  Kuid ega turism ei pea 

seal olema sellepärast keelatud, vaid seda on võimalik reguleerida  infotahvlitega, mis annavad 

vastavad juhendeid. Võimalus on kindlasti külastada ka koopaid, aga seda tohib teha ainult 

koos  selleks  volitatud  isikuga  ning  eeskirju  tuleb  hoolega  järgida.  Näiteks  isikud,  kes 

külastavad nahkhiirte koopaid, peaksid olema vaikselt, et mitte nahkhiiri oma lärmiga häirida 

ning korraga külastajate arv peab olema limiteeritud. Samuti on vaja jälgida, et matkarajad ei 

läheks liiga lähedalt mööda kaitsealustest koobastest ning et inimesed ei jätaks maha prügi ega 

reostaks muul viisil koopaid (Spanjer & Fenton  2005). Heaks näiteks võib siin tuua Piusa 

koobastiku, mis võeti kaitse alla 1981. aastal (Masing, 2008).  Kuna Piusa koobastes asub 

Põhja-Euroopa  suurim  talvituvate  nahkhiirte  koloonia,  siis  tuleb  seal  hoolega  jälgida,  et 

nahkhiiri  ei  häiritaks.  Nende  häirimise  vältimiseks  on  seal  nahkhiirte  kaitse  ja  turism 

suurepäraselt korraladatud. Nimelt on koobastesse turistidel juurdepääs keelatud ja koobaste 

sissepääsu ette on ehitatud külastajatele hoone, kust külastajaid kaugemale ei lubata. Sinna 

hoonesse lubatakse korraga ainult teatud arv inimesi ja ainult koos giidiga. Giid räägib nende 

koobaste tekkest ja seal elavatest nahkhiirtest. Turist saab seega kätte kogu vajaliku info, ilma 

nahkhiiri häirimata (oma kogemuste põhjal). Lisaks Eesti näitele võib tuua suurepärase näite 

nahkhiireturismi kohta ka Põhja-Ameerikast. Nimelt asub Texases, San Antonio lähedal asuvas 

Bracken  Cave  koopas  maailma  suurim  Mehhiko  nahkhiirte  (Tadarida  brasiliensis) 
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suvekoloonia.  Rahvusvaheline  nahkhiirte  kaitse  organisatsioon  (BCI)  Austinis  korraldab 

turistidele suvel selle koopa juurde ekskursioone. Koobas ise jääb külastajatele suletuks, aga 

huvilistel  on  võimalus  saada  osa  elamusest,  mida  pakub  rohkem  kui  miljoni  nahkhiire 

väljalend koopast, kui nad suunduvad oma õhtusele toitumislennule. Lisaks ekskursioonidele 

koopa juurde on turistidel võimalus jälgida suveõhtutel nahkhiirte lendu  üle Congress Avenue 

silla Austinis, Texases. See on turistide seas väga populaarne ning terve suve jooksul tulevad 

tuhanded turistid  üle Ameerika seda vaatemängu vaatama.  Nahkhiireturism on Texases 

väga  populaarne  ja  turismiga  tegelevad  ettevõtjad  püüavad  üksteis  võidu  pakkuda 

külastajatele erinevaid võimalusi nahkhiirevaatluseks (Tuttle & Moreno, 2005). 

Soovitus  turismi  ja  kaitse  ühendamiseks.  Loodusmetsade  kadumise  tagajärjel  on  pidanud 

nahkhiired  oma  elupaikadeks  uusi  kohti  valima  ning  see  on  toonud  nad  inimese  poolt 

ümberkujundatud aladele. Paljudele liikidele sobib elamine vanades mõisaparkides ja neid on 

meil  Eestis  palju.  Siiski  väheneb  sobivate  mõisaparkide  arv  rekonstrueerimise  tulemusel. 

Vanad mõisapargid sobivad nahkhiirtele seetõttu, et seal paiknevad lähestikku mitmed olulised 

elemendid nagu varjepaigad, toitumispaigad ja putukate elupaigad. Varjepaikadeks on õõnsad 

puud  või  hooned,  talvituspaikadeks  vanad  mõisakeldrid.  Toitumispaikadeks  on  põlismetsa 

meenutav  puistu  vaheldumisi  lagedate  aladega  ja  veekogud.  Selliste  alade  üheskoos 

paiknemine  on  väga  oluline  lühikeses  ja  valges  põhjamaa  öös,  kus  nahkhiirte  kolooniad 

peavad  vajaliku  toidukoguse  kätte  saama  lühikese  aja  jooksul  ja  võimalikult  varjepaikade 

lähedal. Paljud liigid toituvad varjepaikade lähedal ja eelistavad jahti pidada hämaruses puude 

varjus. Kui pargid on piisavalt suured ning seal on kõik sobivad tingimused, võivad mõned 

haruldased nahkhiired tulla sinna elama, näiteks tiigilendlane (Masing, 2009).

Pargid on niisiis tähtsad elupaigad, aga nad on tähtsad kohad ka inimestele. Tänapäeval kiiresti 

arenev  turism  ja  võimalused  saada  rahvusvahelisi  toetusi,  on  andnud  võimaluse  vanad 

mõisapargid  korda  teha  ja  tihtipeale  lisatakse  sinna  ere  kunstlik  valgustus.  Tekkib 

valgusreostus. Paljud liigid on seetõttu parkidest lahkuma sunnitud. Kuid kui arendajad peaks 

enne looduskaitse asjatundjatega nõu, on võimalik ka nahkhiiresõbralikult parke valgustada. 

Soovitav  on  kasutada  öises  pargis  jalgraja  valgustamiseks  lampe,  mis  asuvad  madalal, 

valgustades inimese jalaesist, aga jätavad varju kaugemal ja kõrgemal asuvad puud. Selliselt 

paigaldatud valgustus nahkhiiri ei häiri, vastupidi on nahkhiirtele soodne, moodustades pargis 

valguslaike, koondades sinna saakputukaid (Masing, 2010). Ökoturismi korraldajatel on siin 

soodne  võimalus  oma  arendustegevust  laiendada.  Selliselt  valgustatud  pargid  sobivad 

suurepäraselt suveõhtutel nahkhiirtevaatluste korraldamiseks ja selleteemaliste ekskursioonide 
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läbiviimiseks. Selline vaatlus nahkhiiri ei häiri ning inimesed saavad suurepärase elamuse neid 

saladuslikke  loomi  tundma  õppida.  Põhimõtteliselt  ei  ole  suurt  vahet  linnuvaatlusel  ja 

nahkhiirevaatlusel. Ainus vahe on, et linnud lendavad päeval, nahkhiired öösel (Ahlen, I. & 

Baagøe, H. J. 1999).
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7. Avalikkuse kaasmine

Kuna  nahkhiired  on  kaitsealused  loomad  ning  nende  häirimine  on  lubamatu,  siis 

spetsialiseerumine  nahkhiireturismile  pole  ettevõtjatele  võib-olla  eriti  huvi  pakkuv.  Kuid 

nahkhiirte  tundmaõppimiseks  on  siiski  mitmeid  võimalusi,  mis  nahkhiiri  ei  häiri  ja  on 

võimalik ühendada juba olemasolevate ettevõtmistega. Nahkhiirte kaitset reguleerivad mitmed 

rahvusvahelised  lepped,  riikide   looduskaitseseadused  ning  lisaks  on  igas  riigis  loodud 

mitmeid  erinevaid  valitsusväliseid  organisatsioone,  kes  kõik  annavad  panuse  selleks,  et 

inimeste teadlikust tõsta ja nahkhiirte kaitse vajadust neile õpetada.  Üheks selliseks suureks 

projektiks on nahkhiire öö, mis toimub EUROBATSI abiga.

Nahkhiireöö toimub igal aasl alates 1997 enam kui kolmekümnes Euroopa riigis ning toimub 

tavaliselt  augusti  viimasel  nädalavahetusel.  Looduskaitse  asutused  ja  vabatahtlikud 

organisatsioonid  üle  Euroopa  viivad  sel  ajal  läbi  üritusi,  mille  eesmärgiks  on  üldsuse 

teavitamine  sellest,  kuidas  nahkhiired  elavad.  Korraldatakse  nahkhiirevaatlusi,  pakkudes 

võimalust  kuulata,  mis  häält  nahkhiired  teevad,  kasutades  selleks  ultrahelidetektorite  abi. 

Lisaks saab õppida valmistama nahkhiirte varjekaste, saab infot selle kohta, kuidas käituda kui 

nahkhiir on tuppa tulnud ja palju teisi õppe-eesmärgil korraldatud ettevõtmisi. 

Enamasti on nahkhiire öö kuupäevadeks viimane augustikuu nädalavahetus, kuid mõnikord 

valivad ürituse organiseerijad läbiviimiseks mõne mugavama aja. Sel aastal toimub nahkhiire 

öö juba 18. korda. Huvi selle ürituse vastu on nii silmapaistev ja korraldatakse nii mitmes 

riigis,  et  seda  nimetatakse  nüüd rahvusvaheliseks  nahkhiire  ööks ning  nahkhiire  ööd võib 

pidada üheks tõhusamaks avalikkuse teavitamise vahendiks, et inimesed hakkaksid nahkhiiri 

paremini mõistma (EUROBATS, 2013).

Tänu  nahkhiirte  tõhusamale  kaitsele,  turismiettevõtete  läbimõeldud  strateegiatele  ja 

avalikkusele  suunatud  üritustele  on  nahkhiirte  arvukus  õnneks  hakanud  tõusma.  Euroopa 

Keskkonnaagentuuri andmetel on 45 Euroopa nahkhiireliigi hulgast 16 populatsioonid juba 

tõusuteel.  Kuid kuigi  tulemus  on positiivne,  on nahkhiirtel  veel  palju  ohte,  mistõttu  tuleb 

edaspidigi  teostada  järelvalvet  nende  elupaikades.  Tõhus  nahkhiirte  seire  võimaldaks  ka 

probleeme kiiremini  tähele  panna.  Suureks  ohuks nahkhiirtele  on endiselt  tuuleturbiinid ja 

häirimine (Ravindran, 2014)
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Kokkuvõte

Käsitiivalisi on maailmas kirjeldatud üle 1000 liigi ning nad on ainsad tõeliselt lendavad 

imetajad. Tõenäoliselt on just lennuvõime aidanud neil nii laialdaselt levida, neid leidub igal 

kontinendil, välja arvatud Antarktis ja mõnel üksikul isoleeritud ookeani saarel. Oma 

liigirikkuselt on käsitiivalised teine imetajate selts maailmas, rohkem liike kuulub vaid seltsi 

närilised.  

Kaasajal on nahkhiired seotud inimestega, kasutades meelsasti nende poolt pakutavaid 

varjepaiku. Kuigi inimesed suhtuvad nahkhiirtesse enamasti vaenulikult on nad meile 

tegelikult igati kasulikud. Nad hävitavad hulgaliselt putukaid, hoides nii nende populatsioone 

kontrolli all. Kuid inimkonna hüppeline kasv ja tööstuse areng 20. sajandi II poolel ning 

sellega kaasnenud tungimine üha laialdastematele looduslikele aladele, on toonud kaasa 

nahkhiirte elupaikade drastilise vähenemise, mistõttu on nende arvukus tõsiselt kahanenud.

Kõik Euroopa nahkhiired on range kaitse all. Suurima tähelepanu all on nahkhiirte 

talvitumispaigad, milleks on enamasti maa-alused koopad. Kuid need on tavaliselt ka turistide 

meelispaigad. Järjest laieneva loodusturismi mõjul on nahkhiirte varjepaigad sattunud niisiis 

suurede ohtu. Kuna nahkhiired ei talu häirimist varjepaikades, võivad senised elupaigad 

muutuda neile sobimatuks ja nad on sunnitud need maha jätma. Koopad on aga väga piiratud 

ressurss. Seetõttu on soovitav loodusturism ja nahkhiirte kaitse omavahel ühendada. Seda on 

võimalik teha, kuid ainult väga hästi läbimõeldud strateegia abil. Mõningad turismiettevõtjad 

seda tänapäeval juba ka teevad, näiteks suunates turistid teistesse koobastesse, jättes 

nahkhiirekoopad suletuks. Samas lisatakse nende koobaste juurde infotahvlid, mis kirjeldavad 

seal elavaid liike, nende kaitsmise vajadust ja muud sellelaadset infot. 

Nahkhiired loodusturismi objektina ei ole praegusel hetkel Eestis eriti aktuaalne teema. 

Otseselt nahkhiireturismi ei korraldata, või siis puuduvad sellealased uuringud, aga siiski 

korraldatakse mitmeid erinevaid nahkhiirte vaatlusi, mille peamine eesmärk on tutvustada 

inimestele neid salapäraseid loomi ja teavitada avalikkust nende kaitse vajadustest. Üheks 

selliseks suurepäraseks ürituseks on Euroopas korraldatav Rahvusvaheline Nahkhiire öö, mis 

toimub igal aastal augustikuu viimasel nädalavahetusel juba alates 1997 aastast. Seda 
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korraldatakse 30 erinevas Euroopa riigis ning on see muutub iga aastaga üha populaarsemaks. 

Selle põhjal võib oletada, et nahkhiired loodusturismi objektina võiks olla tõsiselt mõeldav 

teema ka Eestis.
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Summary
Chiroptera     as     a     target     of     ecotourism  

There are about 1000 species of chiroptera in the world, the only flying and the second largest 

order of mammals after the rodents. Chiroptera or bats can be found in almost every part of the 

world, on every continent except Antarctica and some remote islands. Probably an ability to 

fly has helped them to spread so well. 

Nowadays bats are connected to people, using shelters offered by them. Though people’s 

attitude towards bats is hostile these animals are useful for them. Bats consume thousands of 

insects keeping their population under the control. Due to sudden growth of population, 

industrial development and using more natural landscape by people at the second half of 20th 

century resting places of bats and their numerousness have been decreased drastically.   

In Europe bats are under the strict protection. Much attention is payed to their hibernating 

areas that are usually underground caves. These caves are also favourite sights for tourists. 

Due to the growth of ecotourism resting places of bats are more and more in danger. Bats 

cannot stand disturbing and therefore leave their current places. Caves are very limited 

resource either. For this reason ecotourisn, protecting bats and their resting areas should be 

connected. Some tourism entrepreneurs already do that by offering tours to other caves except 

bats’ ones. They have placed signs with information by bats’ caves that describe species living 

there, the need of their protection etc.    

Today discussions about bats as a target of ecotourism is not very actual topic in Estonia. 

Specific bat-tours are not organized or such kind of studies are missing. Indeed, observations 

are organized which aim is to get people more acquainted with bats and inform the public 

about the necessity of their protection. One of those events is International Bat Night that takes 

place in Europe every year since 1997 on the last full weekend of August. It is organized in 

more than 30 countries including Estonia and every year it becomes more and more popular. 

Thereby it can be concluded that a topic of bats as a target of ecotourism could be taken into 

account in Estonia as well.   
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