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“Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude” 
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 لقد بدأ الظالم.
 حان وقت العودة إلى المنزل، حان وقت النوم...

 ومع ذلك، بالنسبة آلخرين حان وقت االستيقاظ،
 حان وقت طعام اإلفطار
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 في الليالي الحارة، 
كان رينولوفوس الصغير يقضيها ... يأكل.

 يطير بين الشجيرات، صارًخا »يي ... يي ... يي ... يي ...«،
  وإذا سمع صدى بعوضة أو ذبابة،

 فإنه يستدير ويمسكها.

»هذه هي الحياة!« صرخ بين لقمتين.
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 ييييي ... ييييي ... ييييي ...، لكي تشبع كل العث الكبير«،
 صاح الرينولوفوس الكبير الذي كان يتدلى من فرع شجرة.

طار ليلتقط عثة عابرة وعاد إلى غصنه ليمضغها.

 »أوه ... أوه ... أوه ... أوه ...، الطعام الجيد ال يطير، إنه يمشي ... أوه ... أوه«
  قالت الميوتيدات من الغابة ومدت آذانها الشبيهة باذان الفأر لكي

 يسمعوا عناكب على األوراق أو ديدان الفية على العشب.

 »آآآ.. آآآ.. آآآ.. آآآ..   أمسكها بسرعة وال تنتظرها«. صاح الخفاش وهو 
يطير بسرعة من شجرة إلى شجيرة ومن ذبابة إلى عثة. 

 »أوه ... أوه ... أوه ...، اغتنم الفرصة، وال تأكل نفس الطعام كل ليلة،«
 تمتم خفاش الليل، الذي   بهذه الليلة ترك الخنافس الكبيرة بهدوء 

في مرجها لمطاردة العث الكبير في أضواء الشوارع.
6



7



بزغ الفجر وذهبت كل الخفافيش إلى النوم.

أين؟ في المكان األكثر هدوًءا، واألكثر حماية، واألكثر ظلمة.

في كهفهم.
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 »بليتس …بالتس«، تنزل قطرات الماء من الهوابط.
 تجّنبتها الخفافيش من خالل سماع صدى صوتها

 وتوجهوا إلى مساكنهم العالية المفضلة،
 حيث كانت الخفافيش الجائعة تنتظر.

 لقد علقوا رأًسا على عقب من السقف -كل واحد بمفرده،
 الميوتيسات ملتصقة ببعضها البعض، والخفاش المجنح والخفاش
 البيتي محشوران في الثقوب - واألمهات منها سمحت ألطفالهن 

الصغار بالتسلق عليهن إلرضاعهم.

 على األرض، على طبقة سميكة من ذرق الطائر )روث الخفافيش(،
 كانوا يمشون أو يصطادون أو يمضغون عدًدا كبيًرا من جراد

الكهوف ونقار الخشب وام أربع واربعين والفيات االرجل.

وناموا هم جيًدا ونمنا نحن بشكل أفضل.

مع ذلك...
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 دمار! مصيبة!
 في أحد األيام، ظهرت أضواء ساطعة

 ودخل الناس لالستمتاع بالكهف.

 »إنه ألمر مؤسف أال يرى أحد معجزة الطبيعة هذه.
سنضيئ األنوار وسنأتي كل يوم« أآآآآآآآآ« قالوا، 

قالوا ذلك وفعلوه.
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»يا لها من ضجة!« صاح الرينولوفوس الصغير

»بمجرد أن يغادر أحدهم، يأتي اآلخر«، تذمرت الميوتيدات.

 »األطفال ال يستريحون مع الكثير من الضوء«.
 تمتم الخفاش الطائر البيتي.

 حّلقوا في الكهف كله من طرف إلى آخر،
 حتى وجدوا زاوية هادئة.

 من تحتها ُحشرت الجنادب،
 ونقار الخشب والديدان األلفية.
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حّل وقت الغروب.

 حلقت الخفافيش فوق رؤوس الناس
وانحسرت لكي تخرج من الباب الجديد.

كانت جوعى جدا، طوال اليوم بدون طعام.

لحسن الحظ، كان لديهم الليل بطوله للصيد.
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 بزغ الفجر وعادت الخفافيش إلى الكهف،
 لكنها وجدت الباب مغلًقا.

»أين ننام اآلن؟« أخذ الرينولوفوس الصغير يئن.

 »لنذهب إلى ذاك المنزل القديم«، اقترح الرينولوفوس الكبير.

 لكن قبلها تمكنت الميوتيسات والخّفاش الليلّي
الطّيار بصعوبة كبيرة من الحفر في الكهف وأخذوا صغارهم.
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 كان المنزل مهجورًا لسنوات.
 اخترق الهواء والضوء 

والخفافيش النافذة المكسورة.

 طارت الخفافيش إلى أحلك غرفة، واختار كل منها ركنه
  الخاص ونام معلًقا على السقف، وفي المدفأة، 

وخلف الباب، وحتى تحت السرير.

هكذا أمضوا الصيف، حتى يكبر صغارهم.
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 جاء الشتاء. 
 انت الرياح واألمطار تتدفق

 من خالل النافذة المكسورة.

  »أنا أبتّل من المطر، تقدموا قليال لكي استطيع للدخول«، 
تذمر الرينوفولوس الصغير.

  »ال تدفعني ، فأنا أنام وحدي دائًما«،
 قال الرينوفولوس الكبير.

 »ماذا سنفعل ، ما دام  الربيع ال يزال متأخًرا؟«
 تمتم الخّفاش الليلّي الطّيار.

»لنعد إلى كهفنا« قالوا جميًعا وطاروا.
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تغير شيء ما في الكهف.

» تعالوا يا خفافيش !«، كتب على الفتة.

»أيها الناس، راعوا الخفافيش!« كتب على الفتة أخرى.

 »ليس له باب!« صاح الرينوفولوس الصغير.

 »لها سياج مع درابزين أفقي«، قالت الميوتيسات.

 »انظر، يمكنني الطيران بين الدرابزين«،
 تمتم الخفاش الليلّي الطّيار:   

»دعنا نذهب للنوم!« قالوا جميًعا ودخلوا.
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 وفي داخل الكهف
 شيء ما قد تغّير.

  »عمق الكهف مظلم«.
 صاح الرينوفولوس الصغير.

 في هذا المكان بالضبط اخذوا راحتهم لكي
 يناموا. من األسفل جاء الجراد ونقار الخشب والديدان

األلفية التي مرت بمجاعات كبيرة بدون الخفافيش.

 »بعض الناس يعتنون بكهفنا« صاح الرينوفولوس الصغير.
 »ليتهم كانوا يعتنون أيًضا بأشجارنا ...«، تذّمر الرينوفولوس الكبير.

 »... وعثنا ...«، تمتم الخّفاش الليلّي الطّيار 
»سسس، نريد أن ننام!« صاحت الخفافيش األخرى.

وناموا هم جيًدا ونمنا نحن بشكل أفضل.
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الخفافيش
 إنها تطير حًقا، فهي  	

ال تنزلق مثل السناجب الطائرة.
لها أجنحة ذات جلد رقيق تربط أصابع »اليدين« الطويلة بالقدمين وال  	
 تعيش 01-04 سنة، أكثر من الحيوانات الصغيرة األخرى  	

) الفئران تعيش حتى 5، والطيور الصغيرة حتى 01 سنوات (.
تلد بضعة صغار ) الرينوفولوس يلد واحدا فقط، أنواع آخر حتى 2 أو 3 (،  	

يرضعونهم حتى يطيروا
يستخدمون السونار للعثور على فريستهم وطريقهم، حيث يصدرون صرخات  	

قصيرة وبحدة عالية جًدا ) موجات فوق صوتية، التي ال تسمعها األذن البشرية ( 
ويستمعون إلى صدى صوتهم.

يقعون في الخمول عندما ال يجدون الحشرات الصطيادها. 	
 ينتمون إلى أنواع مختلفة )53-63 نوًعا في اليونان(،  	

لكل منها تفضيالت خاصة للحشرات وأماكن الصيد والمأوى.
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ميوتيس

الخفاش المجنح
 الخّفاش

 البيتي الطيّار

» نحن خمسة أنواع وكلنا نصرخ من 
األنف )الذي يذكرنا بهوائي الرادار(، 
ونصطاد بالقرب من المراعي وننام 

ملفوفين في أجنحتنا.«

» أنا األكبر وأحتاج إلى مساحة 
مفتوحة  ) أو أضواء الشوارع ( لكي 

أصطاد، لكن يمكنني النوم في أي 
حفرة هادئة في صخرة أو جدار.«

» أنا أصطاد بسرعة بأجنحتي 
الطويلة في األشجار المتناثرة أو 

الشجيرات، وأصطاد العث في أضواء 
الشوارع، أبيت بصحبة اهلي.«

» نحن عشرة أنواع وكلنا 
نصطاد حول األشجار - أو 

 تحتها - 
وننام ملتصقين ببعضنا البعض 

في الكهوف.«

رينولوفوس 

(Eptesicus 

serotinus) 

(Miniopterus schreibersii) 
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الالفقاريات الكهفية
 ينتمون إلى مجموعات مختلفة من الحيوانات، 	

 ولكل منها العديد من األنواع داخل الكهوف وخارجها.

 بعض األنواع تستخدم الكهوف للمأوى أو التعشيش، 	
  والبعض اآلخر تعيش إما داخلها أو خارجها وبعضها

 تعيش بشكل دائم في عمق الكهوف

   األنواع التي تعيش بشكل دائم في عمق الكهوف »ترى«  	
 في الظالم بهوائيات استشعار طويلة، وليس

بالعيون. ليس لها ألوان ألنها ال تحتاج إلى االختفاء.

 يوجد نوع واحد فقط من تلك التي تعيش بشكل دائم  	
 في عمق الكهوف يعيش في كهوف واحد أو عدد قليل

من كهوف منطقة ما وليس في أي مكان آخر في العالم.
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كوليمبوال
»لدينا ستة أرجل وذيل 

للقفز، ونحن نعيش في 
التربة ونحن كثيرون 

لدرجة أننا لن نضيع 
بغض النظر عما 
يأكله العقرب 

الكاذب«

نيماتومورفو
»نعم، أنا دودة 

وأعيش بداخل حشرة 
أو عنكبوت، لكن لدي 

أقارب ال حصر لهم 
يعيشون في 

التربة.« 

 متماثالت
 األرجل الكهفية

»لدي 41 ساًقا وخياشيم 
)مثل الجمبري من أبناء 

عمومتي(، فقط أعيش في 
الكهوف وأكل النباتات 
الميتة وذرق الطائر« 
)ذرق الطائر = روث 

الخفافيش(.
الحلزون

»أنا أعيش داخل 
وخارج الكهوف«.
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صرصور الكهف
»لدي هوائيات طويلة 

جميلة وأرجل، ألجد 
طريقي إلى الكهف 

المظلم، منزلي«.
العقرب الكاذب

»ليس لدي لدغة، لكنني 
صياد رهيب للحيوانات 

األصغر مني«.

الخنفساء الكهفية 
)خنفساء( 

»أنا عداء وصياد أسود، ألن 
فكي األسود قاسي«

ام اربعة واربعين
»أنام تحت الحجارة 

وأركض الصطياد الحيوانات 
الصغيرة داخل الكهوف 

وخارجها«.
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أمفيبود 
الكهفية 

»لدي أقارب على 
الشواطئ، لكني 
أعيش فقط في 

البرك داخل 
الكهوف.«

ميريابود 
)الدودة األلفية(  

»لدي أرجل أكثر من أي 
شخص آخر، لكنني ال 

أركض ألن النباتات أو 
الحيوانات الميتة التي 
أتناولها ال تمشي على 

اإلطالق.«
العنكبوت

»ثمانية أرجل 
تكفي الصطياد 
الحيوانات في 

الظالم«.

عنكبوت 
الرتيالء

»أتيت أيًضا إلى 
الكهف للصيد، 

لكنني ال أعيش 
هنا«
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نحن والكهوف
الكهوف هي تراث طبيعي، مع قاعات جميلة وحيوانات فريدة من نوعها. 	

 تعد الكهوف تراًثا ثقافًيا مع اكتشافات ما قبل التاريخ،  	
ومقدسات قديمة وأساطير ال حصر لها. 

 الكهوف واألنهار الجوفية هي طريق المياه إلى الينابيع،  	
واألراضي الرطبة، والبحر، ومنازلنا.

لنبقى بالقرب من 
المدخل ونترك باقي 

الكهف لسكانه.

لنجلس في داخل الكهف 
لفترة وجيزة، هكذا 
سيكون إزعاجنا أقل.

ماذا نستطيع ان نفعل؛
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لنترك الهوابط 
لكي يستمتع بها 

القادمون.

دعونا ان ال نغير مدخل 
الكهف، فقد ال يستطيع 

سكانه تحمله.

لنأخذ قمامتنا معنا 
عندما نغادر.

دعونا ان ال نلوث 
المياه التي تنتهي 
في الكهوف، فهذه 
تغذي الينابيع.
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