Hoe is de Savannah ontstaan,
De allereerste savannah kat werd geboren op 7 april 1986 uit een ongeplande paring tussen een Serval en
Siamees.
De fokker van deze eerste F1 Savannah was Judee Frank fokker van Bengalen. Ze gaf dit poesje de naam
Savannah wat later dus ook de rasnaam zou worden
Patrick Kelley kocht in 1989 een van de kittens van deze Savannah. Hij was degene met het streven om
naar een gedomesticeerde soort toe te werken. Hiervoor benaderde hij vele serval fokkers om mee te
helpen aan het ontwikkelen van deze soort kat.
Uiteindelijk kreeg hij de hulp van de fokster Joyce Sroufe die met hem stappen ondernam om het ras
erkend te krijgen.
In 1996 schreven zij samen de officiële rasstandaard en presenteerde deze aan het Tica bestuur. 5 jaar
later werd deze geaccepteerd tot een geregistreerde soort
(2001)
In mei 2012 werd het ras geaccepteerd als championship breed en mag dus meedoen aan wedstrijden
georganiseerd door Tica.
Sinds deze datum is het dan ook niet langer toegestaan om anders dan serval in te kruisen. Er mogen dan
ook alleen SBT katten deelnemen voor kampioenschap. Ook de niet
standaard kleuren zoals blue, snow en de minder vaak voorkomende kleuren cinnamon of chocolate zijn
voor kampioenschap uitgesloten.

Patrick Kelley & Joyce Sroufe
History Timeline
Early 1980’s first F1 Savannah Kitten was produced from unplanned paring. 1990’s The first breeder starts
actively breeding for Savannah Cats.
Lorre Smith became the first TICA Savannah Breed Chair Person
Breed accepted into TICA’s New Breed program as an “Experimental New Breed”
Breed advanced to “Preliminary New Breed”
Breed advanced to ” Advanced New Breed” 2012, Brigitte Cowell, was elected the first TICA Savannah
Breed Chairman
2012, TICA accepts the breed for champion statues in the show ring.

Fun Fact
The Bengal Cat had already been around for over 15 years at the time the Savannah Cat had first been
produced. Difficulties producing the Bengal Cat along with temperament.
inherited by the Asian Leopard into the first generations of Bengals is thought to have put breeders off
from wanting to try other hybrid crosses.

Patrick Kelly
Patrick Kelly was and continues to this day to be instrumental in the development and promotion of the
Savannah Cat Breed although he was not a breeder.
He obtained his first pet Savannah Kitten in 1989. From there Patrick Kelly worked encouraging the
establishment of breeding program for Savannahs.

Joyce Sroufe
Joyce Sroufe, considered the first founding breeder of the Savannah. Her first litter of Savannah Kittens
was produced some time in 1994. Joyce has been retired from breeding for over 30 years.
Joyce bred more than just Savannah Cats. She had a lot of cats over the years from Servals, Caracals,
Chausis , Bengals and much more.

