هل تعرف ماذا تستطيع أن تفعل؟ (للزوار)
ابق بالقرب من املدخل
واترك باقي الكهف لسكانه.

هل تعرف ماذا ميكنك ان تفعل؟
(ألصحاب املصلحة)

قم بإلقاء القاممة يف مكب النفايات
وليس عند مدخل الكهف.
ال تض ّخ أو تل ّوث
املياه التي تنتهي يف
الكهوف ،وال تد ّمر
الرتبة املتواجدة
فوقها.
تغي مدخل الكهف ،قد ال يكون
ال ّ
سكانه قادرين عىل تحمل هذا.

www.facebook.com/lifegrecabat

يعمل عىل تحسني وترميم وحامية  31كهفًا ومالجئ الخفافيش األخرى .يجمع البيانات
العلمية عن الكهوف ،مع زيارات ميدانية وأنظمة مراقبة إلكرتونية أصل ّية.
املؤسيس لحامية وإدارة الخفافيش والكهوف ،من خالل صياغة خطط
يقوي اإلطار ّ
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.

م ّدته أربع سنوات ()3202\20\82 -8102\90\10
يتم متويله بنسبة  ٪ 06من 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

ماذا تعرف
عن الكهوف

 ...وسكانها؟

Texts and drawings by Vassili Hatzirvassanis

اترك الهوابط
(الستاالكتيت)
ليستمتع بها القادمون.
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خذ القاممة معك
عندما تغادر.
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ابق يف الكهف
لفرتة وجيزة ،هكذا
سيكون ازعاجك
اقل.
ّ
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ماذا تعرف عن حيوانات الكهوف؟

ماذا تعرف عن الخفافيش؟

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؟

هل تعلم أن هناك  0031نوع 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
مع ّرضون للخطر بسبب
تدهور أماكن تغذيتهم
وبسبب زوار الكهوف غري
املكرتثني؟

هل تعلم أن ما يقرب من  004نوع
من الالفقاريات املستوطنة
تعيش حرصيًا 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 ،وغالبًا 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؟

