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Το ενδιαφέρον της επιστημονικής
κοινότητας αλλά και αθηναϊκών
ΜΜΕ προσελκύει ο αγριόγατος
που εντοπίστηκε στον Ομαλό
από βοσκό, με τους ερευνητές
να προσπαθούν να διαπιστώσουν
αν πρόκειται για τον “μυθικό”
φουρόγατο (Felis silvestris
cretensis), ένα σπάνιο ζώο από
την πανίδα της Κρήτης. 

Τ
ο ζώο αναμένεται να ελευθερωθεί

σήμερα στα Λευκά Όρη, ενώ χθες

μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο στα

Χανιά όπου και ναρκώθηκε, του έγιναν

διάφορες μετρήσεις, πάρθηκε αίμα και

τρίχες και θα γίνει η σχετική ανάλυση

και η σύγκριση τους με το DNA “φουρό-

γατου” που φυλάσσεται στο Μουσείο Φυ-

σικής Ιστορίας στο Ηράκλειο. Μέχρι να

γίνει αυτό οι επιστήμονες πάντως δεν

μιλάνε ακόμα για “φουρόγατο” αν και

όλα τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν

πολύ. 

Τα “Χ.Ν.” βρέθηκαν στον  Ομαλό χθες

το πρωί, όπου ο περιβαλλοντολόγος του

«Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σα-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Μεγάλο ενδιαφέρον για 
τον αγριόγατο στον Ομαλό 
» Το DNA θα δείξει αν πρόκειται για τον “μυθικό” φουρόγατο 

“Γλυπτό” της φύσης και όχι απολίθωμα στη Σαμαριά

“Γ
λυπτό” της φύσης και όχι απολίθωμα ψαριού χαρα-

κτηρίζεται από τον καθηγητή του Τμήματος  Μηχα-

νικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ.

Εμμανουήλ Μανούτσογλου, το πέτρωμα το οποίο βρέθηκε

στα Λευκά Όρη και εκ πρώτης όψεως φαίνεται με απολιθωμένο

ψάρι.

«Με χαρά θα ήθελα να δω το εύρημα που υπάρχει στα Λευκά

Όρη» ανέφερε στα “Χανιώτικα νέα”, «αλλά με την πρώτη φω-

τογραφία που είδα, δεν φαίνεται για απολίθωμα. Δεν έχω

παραλάβει το εύρημα, ωστόσο δεν είναι ψάρι. Τα ψάρια απο-

λιθώνονται με διαφορετικό τρόπο».

Β.ΤΩΜ.

Το ζώο λίγο
πριν τη μεταφορά
του στα Χανιά για

τις εξετάσεις.

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ

konstasgeorge@gmail.com

Ο αγριόγατος
ναρκωμένος στο

κτηνιατρείο όπου του
έγιναν εξετάσεις. Σήμερα

αναμένεται να
ελευθερωθεί πάλι στα

Λευκά Όρη. (φωτ. Φορέας
Διαχείρισης Σαμαριάς).
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μαριάς» κ. Δημήτρης Κοντάκος  φωτογρά-

φισε το ζώο και με τη συνδρομή της

δασικής υπηρεσίες το παρέλαβε και το με-

τέφερε σε κτηνιατρείο όπου έγιναν οι εξε-

τάσεις. Βίντεο από το ζώο αναρτήθηκε

στην ιστοσελίδα των “Χ.ν.” με χιλιάδες επι-

σκέπτες από την Κρήτη και την υπόλοιπη

Ελλάδα να κάνουν “κλικ” για να δουν το

εύρημα. 

«Από το ζώο πάρθηκε  αίμα, τρίχες και

μετρήθηκαν τα μορφομετρικά χαρακτηρι-

στικά του (μήκος σώματος και ουράς, μέ-

γεθος κεφαλιού, βάρος, μήκος ποδιών, συ-

νολικό ύψος κα.) για να δούμε αν πρόκειται

για τον Κρητικό αγριόγατο» ανάφερε ο κ.

Κοντάκος, που εδώ και χρόνια έχει στήσει

στα Λευκά Όρη ένα δίκτυο εντοπισμού

και καταγραφής αυτού του ζώου που για

χρόνια θεωρούνταν εξαφανισμένο. Στην

παραλαβή του ζώου βρέθηκε επίσης η δα-

σάρχης κ. Π. Σκλαβάκη, εργαζόμενοι της

Δασικής Υπηρεσίας και του Φορέα αλλά

και αρκετά κάτοικοι της περιοχής που

ήθελαν να το δουν έστω από κοντά.

«ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ»

Το ζώο έπιασε σε παγίδα που είχε στήσει

για ζουρίδες στο κοτέτσι του ο κτηνοτρόφος

κ. Μιχάλης Σεργάκης. «Είχα βάλει μια πα-

γίδα (μεγάλο μεταλλικό κλουβί) με δόλωμα

ψάρι γιατί πίστευα ότι κάποια ζουρίδα έρ-

χεται και μου τρώει τις κότες.  Τη Δευτέρα

το πρωί πήγα να δω αν πιάστηκε κάτι και

είδα το ζώο. Ακούγοντας με  άρχισε να

τρέχει πάνω -κάτω στο κλουβί και να κάνει

θόρυβο» μας είπε ο κ. Σεργάκης που στις

δεκαετίες που βρίσκεται στα βουνά πιστεύει

ότι έχει δει άλλες 3 φορές φουρόγατο.

«Από τα 15 μου βόσκω πρόβατα και κα-

τσίκες. Έχω δει άλλες τρεις φορές φουρό-

γατους πάνω στα Λευκά Όρη, στο Καλλέργη

και σε άλλα σημεία. Μάλιστα μια φορά

κυνηγούσα με το σκύλο μου. Εντόπισε δύο

φουρόγατους και αυτοί κρύφτηκαν σε κάτι

τρύπες  που ο σκύλος δεν μπορούσε να

πλησιάσει. Μια  άλλη φορά είδα έναν στο

Καλλέργη   πρωί -πρωί να

πηγαίνει να τρώει τα απο-

φάγια που πετούσαν από

το καταφύγιο. Πιστεύω

ότι ζουν πολλοί φουρό-

γατοι αλλά είναι σε πολύ

δύσβατα μέρη και σπάνια

κυκλοφορούν τη μέρα για

αυτό είναι και δύσκολο να

τους δει κάποιος» ανάφερε

ο κ. Σεργάκης.

Βλέποντας το ζώο δη-

λώνει σίγουρος ότι θα

αποδειχθεί ότι πρόκει-

ται για φουρόγατο. 

«Είναι πιο μεγάλος

από τις συνηθισμένες

γάτες, έχει διαφορε-

τική ουρά, αυτιά...σί-

γουρα είναι κάτι δια-

φορετικό» καταλήγει

ο συνομιλητής μας.

«Είμαι σίγουρος ότι
ζουν και άλλoι τέτοιοι
φουρόγατοι στα Λευκά

Όρη» δηλώνει στα
“Χ.Ν.” ο κ. Μιχ.

Σεργάκης ο
κτηνοτρόφος που

έπιασε το ζώο.

Η Σαμαριά στο επίκεντρο εκδήλωσης στην Αθήνα 

Ε
ν τω μεταξύ, το Φαράγγι της Σαμαριάς και τα Λευκά

Όρη “μαγνήτισαν” επιστήμονες, διπλωμάτες, φορείς

αλλά και πολίτες σε μια επιτυχημένη εκδήλωση που

πραγματοποιήθηκε στην “καρδιά” της Αθήνας με οργανωτή

την Περιφέρεια Κρήτης και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.  

Η εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης, έγινε στο Γαλλικό

Ινστιτούτο της Ελλάδας στην Αθήνα και  περιελάμβανε

«Στρογγυλή Τράπεζα» αλλά και έκθεση φωτογραφίας για το

Φαράγγι της Σαμαριάς-Λευκά Όρη με συνδιοργανωτές το

Γαλλικό Ινστιτούτο, την Περιφέρεια Κρήτης και το Φορέα

Διαχείρισης Λευκών Ορέων με αφορμή το Διεθνές Έτος

Βιώσιμου Τουρισμού 2017. 

Στο «Στρογγυλό Τραπέζι» αλλά και στα εγκαίνια της έκθεσης

συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης,

ο διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Mikaël Hautchamp,

η  Πολιτιστική Ακόλουθος του Γαλλικού Ινστιτούτου Muriel

Piquet-Viaux, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέματα

Ανάπτυξης Δημήτρης Μιχελογιάννης,  η Πρόεδρος της

Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO Κατερίνα Τζιτζι-

κώστα, επιστήμονες, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες. Οι

ομιλητές εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης αλλά

και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας συμφώνησαν

στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας

και ότι, το επόμενο διάστημα θα υπάρ-

ξουν συγκεκριμένες προτάσεις-δρά-

σεις.

Ο ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Η Κρήτη, όπως αναφέρθηκε

από τον Περιφερειάρχη Σταύρο

Αρναουτάκη και τους συμμε-

τέχοντες ομιλητές,  αποτελεί

τον κορυφαίο προορισμό

για τους επισκέπτες της

Ελλάδας και ίσως τον πιο

πολύ-επίπεδο και πολύ-

μορφο προορισμό σε όλη

την Μεσόγειο. Οι ταξι-

διώτες που επισκέπτονται

τις  παραλίες και τα ξενο-

δοχεία της αυξάνουν τελευταία

στην ενδοχώρα του νησιού με τα

διαρκώς εναλλασσόμενα μοναδικά της τοπία και την πραγ-

ματικά αυθεντική της γαστρονομία την οποία αναδεικνύει

συνεχώς η Περιφέρεια Κρήτης πιστοποιώντας επιχειρήσεις

και προϊόντα με το brand name «ΚΡΗΤΗ» υλοποιώντας την

διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Μάλιστα

αυξάνονται οι μεμονωμένοι τουρίστες που έρχονται στην

Κρήτη αναζητώντας ποιοτικό τουρισμό ειδικών ενδιαφε-

ρόντων και στρέφονται στο πραγματικό αυθεντικό κομμάτι

της Κρήτης, τα εμβληματικά της βουνά με την ενδοχώρα

που τα περιβάλλει. 

Η UNESCO

Στο στρογγυλό τραπέζι που προηγήθηκε των εγκαινίων της

έκθεσης, ο Philippe Pypaert, επικεφαλής του τμήματος

Επιστήμης του Περιφερειακού Γραφείου Βενετίας της UN-

ESCO για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην Ευρώπη

αναφέρθηκε στα Αποθέματα της Βιόσφαιρας της UNESCO

στη Μεσόγειο μέσα από τη σχέση Ανθρώπου και Φύσης

για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Δημήτρης Μιχελογιάννης

παρουσίασε την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Πε-

ριφέρειας Κρήτης που εστιάζει στους 3 φυσικούς τόπους

της Κρήτης που είναι ενταγμένοι στα προγράμματα της

UNESCO, δηλαδή το Φαράγγι της Σαμαριάς-Λευκά Όρη,

τον Ψηλορείτη και την Σητεία. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Τέλος ο Sir Michael Llewellyn Smith, πρώην Πρέσβης του

Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, ιστορικός και συγγραφέας

αναφέρθηκε στο παρελθόν και το παρόν της Δυτικής Κρήτης

μέσα από την εμπειρία των περιηγήσεων του σε αυτήν τα

τελευταία 60 χρόνια. Παράλληλα στην εκδήλωση διανεμήθηκε

δωρεάν η έκδοση του Φορέα Διαχείρισης Λευκών Ορέων

για το Φαράγγι της Σαμαριάς και τα Λευκά Όρη.

Η έκθεση φωτογραφίας για το Φαράγγι της Σαμαριάς και

τα Λευκά Όρη που θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου στο

Γαλλικό Ινστιτούτο πραγματοποιείται με την ευκαιρία της

μετάφρασης στα γαλλικά του βιβλίου Φαράγγι της Σαμα-

ριάς- Καταφύγιο ζωής- ορμητήριο ελευθερίας (Les gorges

de Samaria, refuge de biodiversité, bastion de liberté). 
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