
Lumiväristen bengalien turkin pohjaväri vaihtelee 
norsunluunvalkeasta vaaleaan beigeen. Se ei ole  
koskaan vitivalkoinen. Kuvioinnin väri vaihtelee 
vaaleanruskeasta tummanruskeaan. Lumibengaleilla 
erotetaan virallisesti kolme eri väritystä: 
himalajanaamio (lynx point), tonkineesinaamio (mink) 
ja burmanaamio (seepia). Näistä himalajanaamio on 
yleensä yleisilmeeltään vaalein ja sillä on siniset silmät. 
Burmanaamio on tummin, ja sillä on vihreät, keltaiset 
tai keltavihreät silmät. Tonkineesinaamion tummuus 
on edellä mainittujen välimuoto, silmät ovat sinivihreät 
tai vihreät.  

Hopeabengalin pohjavärin saa aikaan geeni, joka poistaa 
ruskealla bengalilla olevan kellertävän sävyn turkista. Geeni on 
peräisin roduista, joita on käytetty bengalirodun 
kehittämiseen, esim. Egyptin mausta ja britistä.  
 
Muut värit Myös muita värejä, kuten charcoal, melanistinen 
kokomusta  ja sininen on olemassa. Näistä kaksi viimeksi 
mainittua eivät kuitenkaan toistaiseksi ole virallisia 
näyttelyvärejä kummassakaan kattojärjestössä, mutta esim. 
silloin tällöin syntyvät mustat bengalit ovat haluttuja 
lemmikkejä, ja niitä voidaan tietyin edellytyksin käyttää myös 
siitokseen. 
 
Glitter Useimpien bengalien turkissa on luontaisesti aivan 

ainutlaatuinen, yksinomaan tälle rodulle ominainen kimallus, glitter. Kimalluksen saavat 
aikaan karvan sisällä olevat valoa heijastavat ilmakuplat. Glitterin määrä vaihtelee 
yksilökohtaisesti ja parhaiten sen havaitsee auringonvalossa, jossa näyttää siltä kuin kissan 
turkissa kiiltelisi kultapölyä. Lumivärisillä kissoilla glitter on kristallinhohtoista.  
 
Lisää tietoa yhdistyksestä ja bengaleista on Suomen Bengalikissat ry:n verkkosivuilla.  
www.bengalikissat.com 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 



SUOMEN BENGALIKISSAT RY 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää bengalikissa-harrastusta Suomessa. Yhdistys haluaa 
edistää bengaleiden hyvinvointia, tervettä kasvatustoimintaa ja rodun kehitystä sekä lisätä 
bengalien ymmärtämistä ja arvostusta. 

LIITY JÄSENEKSI! 

Suomen Bengalikissat ry tarjoaa jäsenilleen:  

• Glitteri- jäsenlehden neljästi vuodessa 
• pentuvälitystä 
• hoito- ja jalostusneuvontaa 
• rotutietoutta  
• hauskaa yhdessä oloa  

Jäsenmaksu on 17 € varsinaiselta jäseneltä tai 6 € perhejäseneltä. Liity jäseneksi osoitteessa: 
http://www.bengalikissat.com/jaseneksi 

KASVATTAJAT 

Ajantasainen kasvattajalista on yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa: 

www.bengalikissat.com/kasvattajat 

BENGALIAIHEISTA KESKUSTELUA 

Yhdistyksellä on Facebookissa keskusteluryhmä, jolla voi keskustella bengaliaiheista asioista 
ja kysyä mieltään askarruttavia kysymyksiä bengaleihin liittyen 

Suomen bengalikissat ry - keskusteluryhmä Facebookissa: 

https://www.facebook.com/groups/bengalikissat 

Yhdistyksen Facebook-sivu: 

http://www.facebook.com/pages/Suomen-bengalikissat-ry/241035082685506 

 

 

Bengali on kaunis, ulkonäöltään pientä leopardikissaa muistuttava kesykissa, joka on 
luonteeltaan lempeä ja ihmisrakas. Lemmikkinä bengali on vilkas ja leikkisä ja aina hellyyden 
puuskan sattuessa mitä suloisin kehruukone.  

 
Kotona  
Bengali on innokas puuhastelija kodin askareissa. Ovien 
aukaisu ja valojen sytyttely ovat tuiki tavallisia harrasteita 
nokkelalle bengalille. Bengali oppii kulkemaan valjaissa, mikä 
onkin sisäkissalle ainoa turvallinen tapa tutustua ympäröivään 
luontoon. Bengalit tulevat yleensä hyvin toimeen lasten, 
koirien ja monien muidenkin lemmikkien kanssa.  
 
Perimä  
Bengalin perimästä löytyy pieni villikissa, Aasian leopardikissa 
(ALC), jolta bengali on perinyt ulko-näköönsä erityispiirteitä: 
lihaksikkaan ja pitkänomaisen vartalon, pienehkön pään 
suhteessa vartaloon ja päänpiirteet. 
 

Kuviointi Bengali voi olla täplikäs tai marmorikuvioinen.  
Kuvioinnin ja turkin pohjavärin välisen kontrastin tulee olla mahdollisimman suuri ja sen tulee 
olla joko horisontaalisesti tai satunnaisesti asettunutta.  Täplät voivat olla hyvin monen 
muotoisia. Yksi toivotuimpia on ns. ruusuke, kaksivärinen täplä, jonka keskustan väri on 
kuvion reunaa vaaleampi, samaan tapaan kuin leopardin täplissä.  

 
Marmorikuvio on muodoltaan vaihtelevaa kuvioita, joka antaa 
vaikutelman marmorista. Kuvio saattaa olla kolmi- tai 
useampivärinen. Bengalin marmorikuvion tulee muistuttaa 
mahdollisimman vähän klassista tabby-kuviota.  
 
Värit  
Bengaleiden perinteinen väri on ruskea. Värinimike pitää sisällään 
runsaasti vaihtelua, pohjaväri voi olla sävyltään mm. harmahtava, 
kellertävä hiekka, oranssi tai punaruskea. Myös turkin pohjaväriä 
tummemman kuvioinnin väri vaihtelee erisävyisistä ruskeista 
mustaan. Ruskeiden bengaleiden silmät ovat ruskeat, keltaiset tai 

vihreät. 


