يختلف الكهف من زاوية إىل أخرى

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

 .1منطقة الدخول (الضوء والرياح والرطوبة ودرجة الحرارة تتاموج بشكل كبري)
 .2منطقة الشفق (شبه الظالم والرطوبة ودرجة الحرارة تتاموج بشكل أقل)
 .3منطقة االنتقال (يتاموج الظالم والرطوبة ودرجة الحرارة قليالً)
 .4منطقة عميقة (مظلمة ،رطبة جدا ً  ،رطوبة ثابتة ودرجة حرارة ثابتة)
 .5منطقة هواء ثابتة (مظلمة ،رطبة ج ًدا ،رطوبة ثابتة ودرجة حرارة ثابتة)
 .6بحرية جوفية (ظالم ،مياه ضحلة راكدة)
 .7طبقة املياه الجوفية (الظالم ،املياه الراكدة تقريبا).
 .8النهر الجويف (الظالم ،تدفق املياه)

يف اليونان وحدها ،تم تسجيل
أكرث من  00001كهف ،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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لقد تكيفت الحيوانات الراكدة مع الظالم

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 ،غال ًبا يف كهف واحد .تم تسجيل أكرث
من  068نو ًعا من الحيوانات يف  535كهفًا يف اليونان .من بني هذه األنواع ،هناك
 004نوع من الالفقاريات مستوطنة يف اليونان
وما يقرب من  002نوع حيوانات راكدة.
ملعرفة الحيوانات التي تعيش يف كل كهف ،قم
بزيارة قاعدة البيانات عرب اإلنرتنت ملعهد أبحاث
الكهوف يف اليونان

ال ميكن أن تعيش أنواع الحيوانات «الراكدة» إال يف أعامق الكهوف والشقوق
املوجودة يف باطن األرض .تتم ّيز عن األنواع ذات الصلة التي تعيش خارج الكهوف
لألسباب التالية:
 .1لونها فاتح (يف الظالم ال داعي إلخفائها)
 .2لديها عيون صغرية ج ًدا أو بال عيون (ال تحتاجها)
 .3لديها هيكل خارجي رقيق أو قرشة (غري معرضة لخطر الجفاف)
 .4لها أرجل طويلة وهوائيات (بهؤالء «ترى» يف الظالم)
 .5لها عملية متثيل غذايئ بطيئة (تتحرك ببطء ،وتتناول القليل من الطعام)
 .6تعيش طويال (بسبب التمثيل الغذايئ البطيء)
 .7تضع القليل من البيض الكبري (ألن مفرتسات البيض نادرة)
 .8عادة ليس لديهم إيقاعات بيولوجية (يتحركون أو ينامون  42ساعة 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 ،مصفّق ًة «بأيديها» مثل
األجنحة ،ولها أصابع طويلة ج ًدا 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
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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 املج ّنحة ،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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BIRD NESTS

خفافيش مختلفة يف كل منظر طبيعي
ليل
يوجد يف اليونان  63-53نو ًعا من الخفافيش ،والتي تصطاد الحرشات ً
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):
 .1فسيفساء من األشجار  /شجريات ومروج الصغرية (رينولوفوس).
.2غابات بشجريات أو مياه (أنواع مختلفة من امليوتيدات تصطاد يف أوراق
الشجر ،يف الشجريات ،يف العشب).
 .3اماكن مفتوحة وأضواء الشوارع (الخفّاش البيتي الط ّيار).
 .4املناظر الطبيعية للبحر األبيض املتوسط ذات األشجار عريضة األوراق
(الخفافيش املجنحة).
 .5السامء املفتوحة (بومة الليل).
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TRUNK
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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).

برنامج يرصد

LIFE GRECABAT

بجمع البيانات العلمية (بزيارات الخرباء وأنظمة املراقبة اإللكرتونية األصلية)،
معرضا للخطر.
نعرف ماذا يعيش يف كل كهف وما إذا كان ً
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برنامج  LIFE GRECABATيتعاون
من خالل العمل مع علامء الكهوف املتطوعني (علم املواطن) وتطبيق
نظام إنذار مبكرأصيل  ،نحدد أي مشاكل قبل فوات األوان
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 يعطي معلوماتLIFE GRECABAT برنامج

بإعالم املواطنني من خالل التجمعات واإلعالنات التلفزيونية واملواد املطبوعة
. فإننا نحد من االنزعاج الناتج عن الجهل بحياة الكهوف،والتعليمية

METAL SHEET
PREVENTING PREDATORS
ENTRANCE FROM ABOVE

ابق بالقرب من املدخل
.واترك باقي الكهف لسكانه

)
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bat

www.facebook.com/lifegreca

LIFE GRECABAT مرشوع
«الكهوف
:» إجراءات اإلدارة وتغيري السلوك:والخفافيش اليونانية

Texts and drawings by Vassili

Hatzirvassanis

 وسكانها؟...

Photos by Artemis Kafkaletou-Diez

ماذا تعرف
عن الكهوف

Graphic design by Aris Vidalis
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ابق يف الكهف
 هكذا،لفرتة وجيزة
سيكون ازعاجك
ّ
.اقل

31 يعمل عىل تحسني وترميم وحامية
 يجمع البيانات.كهفًا ومالجئ الخفافيش األخرى
 مع،العلمية عن الكهوف
.زيارات ميدانية وأنظمة مراقبة إلكرتونية أصليّة
يقوي اإلطار املؤسّ يس لحامية
 من خالل صياغة خطط،وإدارة الخفافيش والكهوف
 ووضع،العمل
.عالمات عىل الكهوف الهامة وإنشاء مالجئ صغرية
يعمل عىل تحسني السلوك
الكهوف وإصدار دليل اإلدارةالعام من خالل الندوات وورش العمل وزيارات
الصحيحة
يتعاون مع
متطوعني ويعزز علم املواطنني يف مراقبة الكهوف
ويف نظام إنذار مبكر أصيل
يرفع الوعي عند الجمهور من
 واإلعالنات، واملنشورات، ولوحات الرشح خالل الندوات اإلعالمية،التلفزيونية
،والتحليل
. إلخ، وتطبيق الواقع االفرتايض،واألنشطة التعليمية
يقرتح ويعرض أساليب
 بحيث يتم تطبيقها عىل نطاق،ومامرسات اإلدارة
يشجع السياحة البيئية
 من خالل تطوير وتقديم حالتني للعمل للتطبيق.من قبل رشكات محلية

اترك الهوابط
)(الستاالكتيت
.ليستمتع بها القادمون

هل تعرف ماذا ميكنك ان تفعل؟
)(ألصحاب املصلحة

مد
)3202\20\82 -8102\90\10( ّته أربع سنوات
٪ 06 يتم متويله بنسبة
 يتم متويله من أداة التمويل اليف نيترش التابعة للمفوضية.األوروبية
بشكل مشرتك من قبل الصندوق األخرض ومن موارد
.املقاولني الخاصة
وهي مدعومة من قبل
.غ ليفينديس ومؤسسة ستافروس نيارخوس.مؤسسة أ
يتم التنفيذ من قبل جامعة
 ورشكة،ز ومعهد أبحاث الكهوف يف اليونان،كريت
أتيب إلدارة النظام
 والصندوق األخرض، وو ارة البيئة والطاقة،البيئي

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
UNIVERSITY OF CRETE
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ماذا يجب ان نفعل يف الكهف؟

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.

LIFE GRECABAT
)(LIFE17 NAT/GR/000522

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.

LIFE GRECABAT
)(LIFE17 NAT/GR/000522

ماذا يجب ان تفعل يف ح ّينا؟
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.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
.منزل عىل شكل بات بوكس عىل الجدار الخارجي ملنزلنا
ً دعونا نبني

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

أين سنتعلم املزيد؟
 قم بزيارة موقع الربنامج،والخفافيش
 عن برنامجLIFE GRECABAT

ROOF PROTECTING
FROM THE RAIN

https://www.lifegrecabat.eu/

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

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

https://database.inspee.gr/
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Cofunded by the European Commission. With the contribution of the Green Fund.
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