KATTENKLEUREN
Wanneer u de juiste kattenkleur doorgeeft, vergroot u de vindkans van uw
vermiste of gevonden huisdier. Weet u niet zeker om welk kleur het gaat?
Gebruik dan dit overzicht als hulpmiddel. De basiskleuren staan
beschreven met uitleg waarna u foto’s kunt bekijken van de verschillende
kleuren. Lukt het niet om het juiste kattenkleur te noteren? Neem dan
contact op met het meldpunt uit de regio en vraag om hulp.
Doorlinken naar meldpunten-pagina.
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Komt in twee schakeringen voor zwart+rood+wit en blauw+crême+wit
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Komt zeer weinig voor, voornamelijk bij raskatten
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Wildkleur
Komt weinig voor; voornamelijk bij de Abessijn. Er zijn Wildkleur-Europees Korthaarkatten die een cyperse aftekening hebben op kop, poten en staart, en soms ook op de
rest van het lichaam.
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