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املاء يخلق الكهوف

تخرتق مياه األمطار الفجوات الصغرية للرتبة. يف طريقها، تذوب 
بعض الصخور )الحجر الجريي، الرخام( ويخلق الكهوف.

يختلف الكهف من زاوية إىل أخرى

1. منطقة الدخول )الضوء والرياح والرطوبة ودرجة الحرارة تتاموج بشكل كبري(

2. منطقة الشفق )شبه الظالم والرطوبة ودرجة الحرارة تتاموج بشكل أقل(

3. منطقة االنتقال )يتاموج الظالم والرطوبة ودرجة الحرارة قليالً(

4. منطقة عميقة )مظلمة، رطبة جداً ، رطوبة ثابتة ودرجة حرارة ثابتة(

5. منطقة هواء ثابتة )مظلمة، رطبة جًدا، رطوبة ثابتة ودرجة حرارة ثابتة(

6. بحرية جوفية )ظالم، مياه ضحلة راكدة(

7. طبقة املياه الجوفية )الظالم، املياه الراكدة تقريبا(.

8. النهر الجويف )الظالم، تدفق املياه(

يف اليونان وحدها، تم تسجيل 
أكرث من 00001 كهف، ولكن 

متت دراسة أقل من 006 
كهف بشكل منهجي من قبل 

علامء األحياء.

تنقل شبكات الكهوف 
واألنهار الجوفية املياه من 

الثلج الذائب وتزود الينابيع، 
واألنهار، واملستنقعات، واملدن.
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تعيش يف الكهوف حيوانات راكدة

 عىل الرغم من أن النباتات ال تنمو يف الظالم، إال أن بعض الحيوانات
  تكيفت معه وتعيش عن طريق أكل روث الخفافيش

 أو الفطريات أو الحيوانات الصغرية.

العديد من الحيوانات الراكدة مستوطنة، غالبًا يف كهف واحد. تم تسجيل أكرث 
من 068 نوًعا من الحيوانات يف 535 كهًفا يف اليونان. من بني هذه األنواع، هناك 

004 نوع من الالفقاريات مستوطنة يف اليونان 
وما يقرب من 002 نوع حيوانات راكدة. 

ملعرفة الحيوانات التي تعيش يف كل كهف، قم 
بزيارة قاعدة البيانات عرب اإلنرتنت ملعهد أبحاث 

الكهوف يف اليونان

 

لقد تكيفت الحيوانات الراكدة مع الظالم

ال ميكن أن تعيش أنواع الحيوانات »الراكدة« إال يف أعامق الكهوف والشقوق 
املوجودة يف باطن األرض. تتميّز عن األنواع ذات الصلة التي تعيش خارج الكهوف 

لألسباب التالية:

1. لونها فاتح )يف الظالم ال داعي إلخفائها(

2. لديها عيون صغرية جًدا أو بال عيون )ال تحتاجها(

3. لديها هيكل خارجي رقيق أو قرشة )غري معرضة لخطر الجفاف(

4. لها أرجل طويلة وهوائيات )بهؤالء »ترى« يف الظالم(

5. لها عملية متثيل غذايئ بطيئة )تتحرك ببطء، وتتناول القليل من الطعام(

6. تعيش طويال )بسبب التمثيل الغذايئ البطيء(

7. تضع القليل من البيض الكبري )ألن مفرتسات البيض نادرة(

8. عادة ليس لديهم إيقاعات بيولوجية )يتحركون أو ينامون 42 ساعة يف اليوم، 
يتكاثرون يف جميع الفصول(

https://database.inspee.gr/
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تسرتيح الخفافيش يف الكهوف

الخفافيش هي الثدييات الوحيدة التي تطري بنشاط، مصّفقًة »بأيديها« مثل 
األجنحة، ولها أصابع طويلة جًدا متصلة بجلد رقيق.

تصطاد الخفافيش يف جميع أنواع 
املناظر الطبيعية، لكنها تلجأ إىل الكهوف 
واألروقة واملباين املهجورة للراحة وتربية 
صغارها والسقوط يف الخمول عندما ال 

تجد الحرشات

مبفردها أو يف مجموعات

تنام العديد من أنواع الخفافيش معلقة من 
السقف، مثل الرينولوفوس الذي ينام عادة 

مبفرده وملفوفًا بأجنحته.

  أنواع أخرى من الخفافيش،
  مثل الخفافيش املجّنحة، تتجمع بجانب

 بعضها البعض للدفء. تنام بعض األنواع يف 
شقوق الصخور، وثقوب يف الجدران أو الجسور، 
ويف تجاويف األشجار، وحتى يف الشقوق خلف 

اللحاء االشجار املنفصل.
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خفافيش مختلفة يف كل منظر طبيعي

يوجد يف اليونان 53-63 نوًعا من الخفافيش، والتي تصطاد الحرشات لياًل 
باستخدام السونار، مستمعة إىل صدى رصخاتها القصرية والصاخبة )موجات 

فوق صوتية(. يجمع كل منظر طبيعي مختلف املستوطنني ويستضيف العديد 
من أنواع الخفافيش )لكل منها ميوالت مختلفة(:

1. فسيفساء من األشجار / شجريات ومروج الصغرية )رينولوفوس(.

2.غابات بشجريات أو مياه )أنواع مختلفة من امليوتيدات تصطاد يف أوراق 
الشجر، يف الشجريات، يف العشب(.

3. اماكن مفتوحة وأضواء الشوارع )الخّفاش البيتي الطيّار(.

4. املناظر الطبيعية للبحر األبيض املتوسط ذات األشجار عريضة األوراق 
)الخفافيش املجنحة(.

5. السامء املفتوحة )بومة الليل(. 

 األشجار القدمية واملباين
القدمية هي مالجئ

تصطاد العديد من أنواع الخفافيش 
يف فسيفساء املروج باألشجار أو 

الحقول باألسيجة النباتية )األسيجة 
الطبيعية من األشجار والشجريات(.

يف االماكن التي ال توجد بها كهوف، 
تلجأ الخفافيش إىل أجوف األشجار 
القدمية واملباين القدمية واملعارض 

املهجورة.

لسوء الحظ، األنشطة البرشية تقيض 
عىل االسيجة النباتية واألشجار 
القدمية واملباين القدمية وكذلك 

الحرشات )باملبيدات(.
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LIFE GRECABAT برنامج يرصد

 بجمع البيانات العلمية )بزيارات الخرباء وأنظمة املراقبة اإللكرتونية األصلية(،
 نعرف ماذا يعيش يف كل كهف وما إذا كان معرًضا للخطر.

برنامج LIFE GRECABAT يتعاون 

 من خالل العمل مع علامء الكهوف املتطوعني )علم املواطن( وتطبيق
 نظام إنذار مبكرأصيل ، نحدد أي مشاكل قبل فوات األوان
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Cofunded by the European Commission and the Green Fund.

Supported by the A.G. Leventis Foundation and the Stavros Niarchos Foundation.  

 ماذا تعرف 
عن الكهوف

... وسكانها؟

ابق بالقرب من املدخل 

واترك باقي الكهف لسكانه.

LIFE17 NAT/GR/000522 - LIFE GRECABAT مرشوع

»الكهوف والخفافيش اليونانية: إجراءات اإلدارة وتغيري السلوك«:

يعمل عىل تحسني وترميم وحامية 31 كهًفا ومالجئ الخفافيش األخرى. يجمع البيانات 

العلمية عن الكهوف، مع زيارات ميدانية وأنظمة مراقبة إلكرتونية أصلّية. 

يقوي اإلطار املؤّسيس لحامية وإدارة الخفافيش والكهوف، من خالل صياغة خطط 

العمل، ووضع عالمات عىل الكهوف الهامة وإنشاء مالجئ صغرية.

يعمل عىل تحسني السلوك العام من خالل الندوات وورش العمل وزيارات 
 

الكهوف وإصدار دليل اإلدارة الصحيحة 

يتعاون مع متطوعني ويعزز علم املواطنني يف مراقبة الكهوف 
 

ويف نظام إنذار مبكر أصيل

يرفع الوعي عند الجمهور من خالل الندوات اإلعالمية، واملنشورات، واإلعالنات 

التلفزيونية، ولوحات الرشح والتحليل، واألنشطة التعليمية، وتطبيق الواقع االفرتايض، إلخ.

يقرتح ويعرض أساليب ومامرسات اإلدارة، بحيث يتم تطبيقها عىل نطاق 

يشجع السياحة البيئية من خالل تطوير وتقديم حالتني للعمل للتطبيق 
من قبل رشكات محلية. 

 مّدته أربع سنوات )10\90\8102- 82\20\3202(

يتم متويله بنسبة 06 ٪ من أداة التمويل اليف نيترش التابعة للمفوضية 

األوروبية. يتم متويله بشكل مشرتك من قبل الصندوق األخرض ومن موارد 

املقاولني الخاصة.

 وهي مدعومة من قبل مؤسسة أ.غ ليفينديس ومؤسسة ستافروس نيارخوس.

يتم التنفيذ من قبل جامعة كريت، ومعهد أبحاث الكهوف يف اليونان، ورشكة 

أتيب إلدارة النظام البيئي، ووزارة البيئة والطاقة، والصندوق األخرض

ابق يف الكهف 

لفرتة وجيزة، هكذا 

سيكون ازعاجك 

اقّل.

خذ القاممة معك 
عندما تغادر.

 اترك الهوابط 
 )الستاالكتيت( 
ليستمتع بها القادمون.

قم بإلقاء القاممة يف مكب النفايات 

وليس عند مدخل الكهف.

ال تغرّي مدخل الكهف، قد ال يكون 

سكانه قادرين عىل تحمل هذا.

ال تضّخ أو تلّوث 

املياه التي تنتهي يف 

الكهوف، وال تدّمر 

الرتبة املتواجدة 

فوقها.

هل تعرف ماذا تستطيع أن تفعل؟ )للزوار(

 هل تعرف ماذا ميكنك ان تفعل؟
 )ألصحاب املصلحة(
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Φλας, φωνές, μουσική  και θόρυβος θα ενοχλήσουν  και θα διώξουν τις νυχτερίδες!
ATTENTION!Flashes, voices, music and noise  will disturb bats and drive them away! 

Χιλιάδες νυχτερίδες από οκτώ αυστηρά προστατευόμενα είδη  
κυνηγούν έντομα στη γύρω περιοχή, αλλά επιστρέφουν  
στη σπηλιά για να κοιμηθούν, να μεγαλώσουν  τα μικρά τους ή και να διαχειμάσουν όταν ο κρύος  

καιρός κρατάει ναρκωμένα τα έντομα.Η κοπριά των νυχτερίδων είναι τροφή  για τα σπηλαιόβια ασπόνδυλα. Τουλάχιστον  δύο ενδημικά είδη (ένας γρύλος και ένα σκαθάρι)  ζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια σε αυτή τη σπηλιά.Thousands of bats from eight strictly protected  bat species find shelter in this cave after  a night’s hunt. Here they can safely roost,  raise their young and hibernate..Bat droppings provide food for cave-dwelling  
invertebrates. At least two endemic species  (a true cricket and a beetle) have lived in this  cave for thousands of years.

Μην  
εισέρχεστε  

χωρίς άδεια  και συνοδεία!
Μη ρυπαίνετε!

Μην πατάτε παντού!
Μην ενοχλείτε  με θόρυβο και φώτα!

Καταβόθρα Παλαιόμυλου  υπόγειο πέρασμα για το νερό
Paleomylos Sinkhole Akraifnioan underground water passage

Ακραίφνιο

Do not  
enter without  permission  and unescorted!

Do not pollute!
Do not disturb  with noise and lights!Do not tread everywhere!
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Σημαντικό καταφύγιο για  8 είδη νυχτερίδωνImportant refuge for 8 bat species ■ Πτερυγονυχτερίδα – Miniopterus schreibersii –  
Schreiber’s Bent-winged Bat   ■ Μικρομυωτίδα – Myotis blythii – Lesser Mouse-eared Bat 

 ■ Ποδαρομυωτίδα – Myotis capaccinii – Long–fingered Bat 
 ■ Τρανομυωτίδα – Myotis myotis – Greater Mouse-eared 
Bat 

 ■ Ρινόλοφος του Blasius – Rhinolophus blasii –  Blasius’s Horseshoe Bat  ■ Τρανορινόλοφος – Rhinolophus ferrumequinum –  
Greater Horseshoe Bat  ■ Μικρορινόλοφος – Rhinolophus hipposideros –  
Lesser Horseshoe Bat 

 ■ Ρινόλοφος του Mehely – Rhinolophus mehelyi –  
Mehely’s Horseshoe Bat 

Σημαντικό καταφύγιο για τουλάχιστον 2 είδη ενδημικών σπηλαιόβιων ασπόνδυλωνImportant refuge for at least 2 endemic species of cave invertebrates
 ■ Γρύλος Dolichopoda vandeli, ενδημικός σε Βοιωτία-Φωκίδα – Cave-cricket, endemic to Boeotia-Fokida 
region

 ■ Κολεόπτερο (σκαθάρι) Laemostenus vignai, ενδημικό 
σε αυτή τη σπηλιά – Local endemic beetleΕκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν  σε αυτή τη σπηλιά και άλλα είδη που δεν έχουν περιγραφεί ακόμα. – The above list will grow as there are still undescribed species inhabiting the cave.

Τοπικό ενδημικό  κολεόπτερο (σκαθάρι)  Laemostenus vignai  Local endemic  
beetle

Πτερυγονυχτερίδα Miniopterus schreibersiiSchreiber’s  
Bent-winged Bat

Καταβόθρα Παλαιόμυλου , Ακραίφνιο Paleomylos Sinkhole, Akraifnio

Laemostenus vignai 

Ρινόλοφος του Mehely – Rhinolophus mehelyi – Mehely's horseshoe bat  

Με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - In collaboration with the Minsitry of Culture and Sports

يطير بين الشجيرات، صارًخا »يي ... يي ... يي ... يي ...«،كان رينولوفوس الصغير يقضيها ... يأكل. في الليالي الحارة، 
 

 وإذا سمع صدى بعوضة أو ذبابة،
 

 فإنه يستدير ويمسكها.
»هذه هي الحياة!« صرخ بين لقمتين.

5

4

فاسيليس ختزيرفاسانيس

 سسسسسسس،
 أنام أثناء النهار

ماذا تعرف عن حيوانات الكهوف؟

هل تعلم أن ما يقرب من 004 نوع 

 
من الالفقاريات املستوطنة 
 

تعيش حرصًيا ف5ي كهف واحد أو 

 
أكرث من كهوف اليونان؟

هل تعلم أن الفقاريات الكهوف )الخنافس، الحلزون، الديدان 

األلفية، متامثلة األرجل، مزدوجات األرجل، إلخ( تكيفت مع 

العيش يف الظالم، وغالًبا ما تفقد لونها وعيونها 

 
وتتجسس طريقها عرب هوائيات استشعار ضخمة؟

هل تعلم أنه ال ميكن لالفقاريات املوجودة يف الكهوف 

العيش خارج الكهوف؟ 

هل تعلم أن الفقاريات الكهوف تعيش عن طريق أكل روث 

الخفافيش والحيوانات امليتة أو النباتات ا؟

هل تعلم أنه من خالل تغيري طبيعة الكهف )باألضواء، مدخل 

جديد، قاممات، وما إىل ذلك( فإننا نبيد الالفقاريات، 

 
ألنها ال تستطيع الهجرة إىل مكان آخر؟

ماذا تعرف عن الخفافيش؟

هل تعلم أن هناك 0031 نوع من الخفافيش حول العامل، 

لكل منها عاداتها واحتياجاتها؟ 

هل تعلم أن كل خفاش يأكل مئات الحرشات كل ليلة؟

هل تعلم أنهم يصطادون بالسونار، يرصخون ويستمعون إىل 

صدى الحرشات والعوائق؟

هل تعلم أنهم بحاجة إىل 

مالجئ مظلمة وهادئة للنوم 

وقضاء الشتاء وتربية 
 

أطفالهم الصغار؟

هل تعلم أن معظمهم 

معرّضون للخطر بسبب 

تدهور أماكن تغذيتهم 

وبسبب زوار الكهوف غري 

املكرتثني؟

ماذا تعرف عن الكهوف؟

هل تعرف انها توجد اينام يوجد الحجر الجريي؟

هل تعلم أنها حفرت من قبل املياه التي تنحدر من الجبال 

إىل البحر ... وإىل كأسنا؟

هل تعلم أنها تبلغ من العمر مئات اآلالف من السنني وأنها 

تستضيف حيوانات تقريبا من نفس عمرها؟

هل تعلم أن الكهف يشبه جزيرة معزولة بالنسبة 

 
لالفقاريات الكهفية التي ال تطري، مثل الخفافيش؟
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»الكهوف والخفافيش اليونانية: إجراءات اإلدارة وتغيري السلوك«
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برنامج LIFE GRECABAT يوضح الطريق    

 من خالل وضع األبواب املناسبة يف الكهوف وإشارات 
 املعلومات للزوار، نسمح مبرور الخفافيش 

وبقاء الالفقاريات الراكدة.

 من خالل إصالح املباين 
 املهجورة وإنشاء مداخل 

 خاصة، نقدم مالجئ 
مهمة للخفافيش.

برنامج LIFE GRECABAT يعطي معلومات     

 بإعالم املواطنني من خالل التجمعات واإلعالنات التلفزيونية واملواد املطبوعة 
والتعليمية، فإننا نحد من االنزعاج الناتج عن الجهل بحياة الكهوف.
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ماذا يجب ان ال نفعل يف الكهف؟    

دعونا ال نزعج الخفافيش بالضوضاء واألضواء.

 إذا طاروا بسببنا، فسوف ينفقون طاقة مثينة. إذا مل يجدوا حرشات 
كافية خالل وقت قصري، فقد ال يتمكنون من العيش ال هم وال صغارهم.

ماذا يجب ان نفعل يف الكهف؟    

دعونا نقرتب من املدخل ونرتك باقي الكهف لسكانه.

دعونا نجلس يف الكهف لبعض الوقت ليك يكون ازعاجنا أقل.

لنأخذ قامماتنا معنا عندما نغادر.

دعونا نرتك الهوابط كام وجدناها، ليك يتمتّع بها الزوار القادمون.
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https://www.lifegrecabat.eu/  

https://www.facebook.com/LIFEGRECABAT/ 

https://database.inspee.gr/

«Greek Caves and Bats:  
Management Actions and Change of Attitude»

ROOF PROTECTING  
FROM THE RAIN

VENTILATION 
OPENING

LANDING  
SURFACE

(ENGRAVED WITH  
A HARD TOOL)

Cofunded by the European 
Commission and the Green 
Fund.  
Supported by the A.G. 
Leventis Foundation and 
the Stavros Niarchos 
Foundation.

ماذا يجب ان تفعل يف حّينا؟  

دعونا نستخدم القليل من املبيدات الحرشية لرتك الحرشات للخفافيش.

دعونا نجمع يف اكوام الحجارة والفروع إلخفاء الحرشات.

 دعونا ال نغلق الفتحات املوجودة يف القبو وتحت السقف، 
حتى تجد الخفافيش مأوى لها.

دعونا نبني منزاًل عىل شكل بات بوكس عىل الجدار الخارجي ملنزلنا.

عن الحيوانات الكهفية يف كل كهف يف اليونان، يف قاعدة بيانات 
الوصول املجاين، التي أنشأها معهد أبحاث الكهوف يف اليونان.

بتمويل مشرتك من املفوضية 
األوروبية

بتمويل مشرتك من الصندوق األخرض

بدعم من مؤسسة أ.غ ليفينديس 
ومؤسسة ستافروس نيارخوس.

أين سنتعلم املزيد؟      

 والخفافيش، قم بزيارة موقع الربنامج
LIFE GRECABAT عن برنامج
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