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Ocicat ry
Ocicat ry on ocicateista kiinnostuneiden oma
rotuyhdistys. Se seuraa ocicattien terveystilannetta ja järjestää kasvattajapäiviä,
joihin ovat tervetulleita kaikki ocicattien
kehityksestä kiinnostuneet.
Yhdistyksen kotisivuilla www.ocicat.fi on
ajankohtaista tietoa rodusta ja pentutilanteesta. Sivustolla on myös jäsenkasvattajien
yhteystiedot ja linkit heidän kotisivuilleen.
Yhdistyksen jäsenlehti, Osikatti, ilmestyy
kolme kertaa vuodessa. Lehti julkaisee
jäsenten värikkäitä juttuja sekä kuvia ocicateista; niin näyttelykissoista, lemmikeistä
kuin merkkipäiväsankareistakin, kertoo
viimeisimmät näyttelytulokset sekä ajankohtaisimmat ocicatteja koskevat uutiset.

Ulkosivun kuvat: oikea Harri Wickstrand, vasen Ulla Korjala.
Sisäsivun kuvat: ylä Jan Wickström, ala Kongro.

Ocicat

BLUENOTE

OCICAT - LEMPEÄ
VIIDAKKOKISSA

Sufia Sirpa Korhonen
Helsinki / 045-650 8818
sirpa.ja.kissat@welho.com
www.bluenoteocis.net

DARRENCAT

Ocicat

Stiina Hakala
Simpele / 046-847 0146
darrencat@luukku.com
www.darrenhoff.net

Ocicat on kaksi vanhaa perinteistä kissarotua – siamilainen ja abessinialainen – yhdistämällä syntynyt
rotu. Rotu syntyi Yhdysvalloissa 1960 – luvulla,
kun yhdistelmästä syntyi yllättäen täplikäs pentu.
Kissan villi ulkonäkö ja vanhemmilta peritty avoin
ja mukava luonne herättivät heti ihastusta. Rotu oli
syntynyt ja sen suunnitelmallinen kasvatus alkoi.
Myöhemmin rotuun yhdistettiin myös Amerikan
lyhytkarvaa, joka toi mukanaan hopeavärityksen.
Maailman suurimmassa rotukissaharrastuksen
kattojärjestössä, CFA:ssa, on sallittu abessinialaiskissojen risteyttäminen ocicattiin nykyisen päätöksen mukaan vuoteen 2012. Villejä kissaeläimiä ei
ocicattien kasvatuksessa ole käytetty koskaan.
Suomeen ensimmäiset ocicatit saapuivat vuonna
1993. Näiden kissojen sekä myöhemmin maahantuotujen ocicattien jälkeläisiä maassamme on
rekisteröity yli 900.

Terveys

						
Ocicateilla ei ole mitään vain tälle rodulle tyypillistä sairautta, ja ne ovat yleisesti ottaen varsin
terveitä kissoja. Valitettavasti ocicatitkaan eivät
ole säästyneet kaikista kissoille – rotukissoille ja
maatiaisille – ominaisista sairauksista. Avoimuudella ja hyvällä yhteistyöllä kasvattajat pyrkivät
vähentämään perinnöllisiä sairauksia.

Luonne
Ocicat on avoin, seurallinen ja vilkas kissa. Monet ovat
hyvinkin puheliaita. Se tarvitsee runsaasti virikkeitä ja jos ei
niitä saa, keksii kyllä itse ei-aina-niin-toivottua tekemistä.
Joskus ocicatit viihtyvät ainoana kissana. Mieluiten ne kuitenkin puuhastelevat kissakaverien kanssa, joilla on samanlainen
temperamentti. Usein käykin niin, että perheeseen tulee
ocicat, pian niitä onkin kaksi. Lapsiperheisiin nämä leikkisät
kissat soveltuvat oikein hyvin. Monilla Ocicateilla on perhepiirissään myös koiria. Leikkisyytensä ne säilyttävät vielä
iäkkäinäkin.

Ulkonäkö

			
Ocicat on rotumääritelmän mukaan lyhytkarvainen, atleettinen ja keskikokoinen tai suuri kissa. Leimallista on kuviointi.
Ainoa hyväksytty kuviointi on täplikäs. Myös klassisia tabbykuvioisia (laikukkaita) sekä yksivärisiä kissoja syntyy aika
ajoin. Luonteeltaan ne ovat yhtä valloittavia, mutta näyttelyssä jäävät vaille sertiä. Hyväksyttyjä värejä on kaksitoista
ruskea-, suklaa- ja kanelitäplikäs, näiden ns. diluutiomuodot
sini-, lila- ja beigetäplikäs sekä hopeamuoto näistä kuudesta.

Hoito

							
Ocicatin hoito on helppoa. Oikean ravinnon ja riittävän liikunnan ansiosta se pysyy jäntevänä ja turkiltaan kiiltävänä.
Erityisesti karvanlähtöaikana säännöllinen turkinharjaus noin
kerran viikossa on hyväksi. Ocicat on sisäkissa, eikä sen tulee
antaa liikkua ulkona valvomatta. Monet ocicat harrastavat
valjaslenkkejä omistajansa kanssa. Ulkotarha tai verkotettu
kerrostalon parveke ovat hyvällä säällä mieluisia lepo- ja leikkipaikkoja.

ONNIKATIN
Raija Paajanen
Uusimaa / 505-442 1775
raija.paajanen@elisanet.fi
		

				

POSEIDONIAN

Maria Kärkkäinen
Kuopio / 044-362 5169
maria@poseidonian.com
www.poseidonian.com

EMBRACE

RECKNAGEL

Eija Välipirtti-Sillanpää
Sastamala / 040-561 2862
embrace03@gmail.com

Marjo & Merja Mäkinen
Sastamala / 040-593 5262
recknagel@ocicat.fi
www.recknagel.org

ERMINTRUDE

ROLLICK

Anu Kaarnavaara
Turku / 040-834 8954
anu.kaarnavaara@pp.inet.fi
www.ermintrudeocicats.com

Pekka & Anne-Mari Kangas
Helsinki / 040-707 1720
cattery@rollick.fi
www.rollick.fi

LIRUKALLION

SILVERCOMET

Leena Vessman
Sastamala / 044-513 4315
lirukallion@ocicat.fi
www.lirukallion.net

Emmi Ruukki / Oulu
emmi@silvercomet.fi
www.silvercomet.fi

MARTINIC

SUNNY’S

Arja & Jukka Martikainen
Vantaa / 050-460 3743
arja.martikainen@primula.fi

Marja & Mikko Heiskanen/Heinola
044-553 1144
marjaheisk@gmail.com

MOOSEGROVE
Sari Jääskeläinen & Ida Sousa
Savonlinna / 044-555 0622
sari@pasit.fi
http://moosegrove.nettisivu.org/

NORTHALLA
Ulla Haapanen & Jari Hopsu
Tampere / 040-830 4676
ocicat@northalla.fi
http://www.northalla.fi

OLD-INDIAN
Ulla korjala
Helsinki / 050-568 7776
ulla.korjala@fuji.fi
www.ziizii.com/ocicat

TOPSPOT
Maija ja Sven Markelin
Helsinki / 040-707 5305
www.topspot-ocicat.com
topspot@ocicat.fi
				

WOODCOCKS

Sanna Lehto/Nurmijärvi
0500-735 827
sanna@woodcocks.fi
www.woodcocks.fi

