
 «Τι ράτσα είναι η γάτα μου;» 

Αυτή είναι η πιο συχνή ερώτηση στα φόρα για γάτες, στις ομάδες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στις 

εκθέσεις μορφολογίας. 

Οι γάτες, είτε ανήκουν σε κάποια φυλή είτε όχι, υπάρχουν σε πολλούς χρωματισμούς, χρώματα, και 

έχουν διάφορα μήκη τριχώματος. Προσθέστε σε ένα ιδιαίτερο χρώμα ή μήκος τριχώματος, ένα 

μοναδικό χαρακτηριστικό προσώπου, ή ένα συγκεκριμένο τύπο σώματος, και οι ιδιοκτήτες αρχίζουν να 

αναρωτιούνται: μήπως η γάτα μου ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη φυλή; Πολλές φορές ακόμη και 

αγγελίες με γατάκια που χαρίζονται αναφέρουν ότι ένα γατάκι προς υιοθεσία είναι Μπλε Ρωσικό, ή 

Περσίας, για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον περισσότερων υποψηφίων. Πριν αποφασίσετε να 

υιοθετήσετε ένα γατάκι, σκεφτείτε αν θέλετε να ανήκει σε κάποια φυλή ή όχι. Αν ψάχνετε γατάκι 

φυλής, αναζητήστε έναν πιστοποιημένο εκτροφέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αν δε σας απασχολεί η 

ράτσα, ανοίξτε την καρδιά σας σε κάποιο αδεσποτάκι που έχει ανάγκη ένα σπίτι. Μην υιοθετήσετε ένα 

αδεσποτάκι μόνο και μόνο επειδή σας είπαν ότι ανήκει σε κάποια φυλή, και θα το υιοθετήσετε χωρίς 

αντίτιμο υιοθεσίας, σίγουρα αυτό είναι λάθος κίνητρο για την υιοθεσία οποιουδήποτε ζώου, και στις 

περισσότερες περιπτώσεις το ότι το ζώο ανήκει σε κάποια φυλή είναι αναληθές. 

 

Η σύντομη απάντηση: 

Αν η γάτα σας δε συνοδεύεται από επίσημα έγγραφα που δηλώνουν τους προγόνους της, τότε η γάτα 

σας δεν ανήκει σε κάποια φυλή. Δε μπορείτε να συμμετέχετε μαζί της σε κάποια έκθεση μορφολογίας 

σε κατηγορία κάποιας φυλής, αλλά μόνο στην κατηγορία της κοινής, οικόσιτης γάτας, και δεν 

επιτρέπεται να συμμετέχει σε πρόγραμμα εκτροφής. 

Φυσικά και υπάρχει περίπτωση μια γατούλα φυλής να χαθεί ή να εγκαταλειφθεί και να καταλήξει είτε 

στο δρόμο είτε σε κάποιο καταφύγιο φιλοζωϊκής οργάνωσης. Παρόλα αυτά, καθώς η τοποθέτηση 

ηλεκτρονικής σήμανσης είναι υποχρεωτική στη χώρα μας, οι εκτροφείς κρατούν επαφή με τους νέους 

ιδιοκτήτες των μικρών τους, και οι ηθικοί εκτροφείς δίνουν αστείρωτα γατάκια της εκάστοτε φυλής για 

υιοθεσία μόνο σε αναγνωρισμένους επίσημα εκτροφείς, το παραπάνω σενάριο γίνεται χρόνο με το 

χρόνο ολοένα και πιο απίθανο. Ωστόσο μπορεί να συμβεί, και σε αυτή την περίπτωση το μόνο που 

μπορείτε να κάνετε είναι να κάνετε κάποιες εικασίες σχετικά με τη φυλή στην οποία ανήκει η γάτα σας, 

καθώς δε γίνεται να αποκτήσει ξανά τα επίσημα έγγραφά της, εκτός αν μέσω της ηλεκτρονικής της 

σήμανσης εντοπίσετε τον εκτροφέα της. 

Έχετε υπόψιν ότι ακόμη κι από μια διασταύρωση μίας γάτας ράτσας με μιας κοινής οικόσιτης, μπορεί 

να προκύψουν γατάκια που μοιάζουν μορφολογικά με το πρότυπο της φυλής, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι ανήκουν σε αυτή. Επίσης χρωματισμοί που μας φαίνονται ασυνήθιστοι, συνήθως λόγω του ότι 

οφείλονται σε υπολειπόμενα γονίδια που εμφανίζονται σε εκτροφικά προγράμματα αλλά όχι τόσο 

συχνά σε τυχαία ζευγαρώματα, όπως για παράδειγμα το χαρακτηριστικό «μπλε» χρώμα της Μπλε 

Ρωσικής, δεν αποτελούν ένδειξη ότι η γάτα μας ανήκει σε αυτή τη φυλή. Η κάθε φυλή περιγράφεται 

από ένα πολύ αυστηρό μορφολογικό πρότυπο, που συμπεριλαμβάνει λεπτομέρειες που το απαίδευτο 

μάτι δε μπορεί να διακρίνει, όπως το σχήμα του κεφαλιού, το μέγεθος και τη θέση των αυτιών, το 

ακριβές χρώμα, ακόμη και την υφή του τριχώματος. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν μια πιο στρογγυλή 

από το συνηθισμένο φατσούλα, ή ένα παράξενο χρώμα γούνας δεν αρκούν ώστε να θεωρηθεί η γάτα 

μας ράτσας. 

Αυτό φυσικά δε σημαίνει πως η γάτα σας δεν είναι μοναδική, όμορφη, έξυπνη, και αγαπημένη. Η κάθε 

γάτα, ράτσας ή μη, μπαίνει στην καρδιά μας ακριβώς γι’ αυτό που είναι: το αγαπημένο μας κατοικίδιο.  

Οπότε τι «είδους» γάτα είναι; 

Αφού έχουμε επιβεβαιώσει ότι η γατούλα μας δεν ανήκει σε κάποια φυλή, μπορούμε να 

προσδιορίσουμε το χρωματισμό της, το μήκος τριχώματος, και ίσως κάποια από τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά της. 



Αρχικά, αν η γάτα σας έχει μακρύ ή μετρίου μήκους τρίχωμα (είναι αυτό που οι περισσότεροι 

αποκαλούν «φουντωτή»), τότε είναι κοινή ευρωπαϊκή μακρύτριχη (Domestic Longhair-DLH). Αν το 

τρίχωμά της είναι κοντό τότε είναι αντίστοιχα κοινή ευρωπαϊκή κοντότριχη (Domestic Shorthair-DSH). 

Έπειτα μπορείτε να προσδιορίσετε το χρώμα και το σχέδιό της. Υπάρχουν πολύ εκτενή άρθρα που 

περιγράφουν τους χρωματισμούς και θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε και το χρωματισμό της δικής 

σας γάτας. Έτσι θα γνωρίζετε αν έχετε μια «κοινή ευρωπαϊκή κοντότριχη μαύρη ραβδωτή με λευκό» ή 

μια «κοινή ευρωπαϊκή μακρύτριχη μπλε αρλεκίνο», για παράδειγμα.  

Τέλος, μπορεί η γάτα μας να έχει κάποιο ιδιαίτερο μορφολογικό γνώρισμα που να μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε στην περιγραφή, για παράδειγμα συγκεκριμένο χρώμα ματιών ή σχήμα ουράς. 


