Абисинска
Обозначение: ABY
Група: Късокосместа
Категория:
Произход:Етиопия , Великобритания
Подходяща: за семейства с малки деца, които са активни и през повечето време са
вкъщи , за активни хора.
История на породата:
Независимо от това че абисинската породае извстна отдавна и е една от най-старите
породи котки, относно нейната история до сега няма пълна яснота. Едни изследователи
смятат, че родината на абисинската котка е Етиопия, някогашната Абисиния, други
смятат, че порода има английски произход, а названието и е от африкански външен вид
на тези животни. Принципно по външен вид абисинците напомнят изображение на котки
от Древен Египет- изящно животно със среден размер и хармонично развито тяло. Добри
пропорции, дълги, фини крайници с малки овални лапи, дълга опашка, изтъняваща леко
към края. Изящна глава с триъгълна форма и омекотен контур, дълга шия. Очите са
бадемовидни, блестящи, много изразителни, около клепачите очертани с черно, което ѝ
придава вид сякаш е гримирана. Ушите са големи и заострени в краищата и изглеждат
винаги нащрек. Козината е къса, тънка, плътно прилепваща към торса, с преливащи се
цветове, по-тъмна по гърба и по-светла по корема, гърдите и вътрешната част на лапите.
Изключително грациозна котка. Отличителен белег е характерната за тази порода
окраска между очите под формата на буква М. Котки от тази порода и днес , след
хилядолетия, запазили облика на дивата африканска котка Felis Lybica- предци на
всичките домашни котки. Привърженици на тази версия относно произхода на абисинска
котка, наричат я първа културна, по точно, целенонасочено направена от човек,
европейска порода. Основателя се смята котка /мъжка/ Зула ( Zula), която са докарали
на Британските острови след завършване на Англо-Абисинската война. Понеже година
на приключване на тази война е 1868 г. , то и Зула се появил в Европа по това време. На
външен вид този котарак приличал на заек, той имал тикиран окрас на козина, без таби
рисунка на лапите, муцунка и шия. Това може да се види в книга на британеца Гордън
Стебълс „Котки, техен окрас и особености“, издадена през 1874 год. Надпис под
илюстрацията сочи : „ Зула, собственост на г-жа Каптейн Баррет-Леннард“. Също така
интересно , че декември 1871 год. трето място на Crystal Palace Show , бе отредено на
абисинската котка. Известен руски фелинолог Инна Шустрова също е на мнение, че Зула
се появи в Европа през 1868 год., а на изложбите , както тя твърди, абисинците се появили
16 години след това, т.е. през 1884 год.
За първи път абисинската котка е регистрирана в книгата на Националния котешки клуб
( National Cat Club) през 1896 год. Първия стандарт на породата е бил направен от
Харисън Вейер през 1889 год., който частично се запазил и до ден днешен. Официално
признание на породата станало през 1904тод. След три години двойка абисинските котки
със сребриста окраска били импортирани от Европа до Америка, и това обстоятелство,
принципно, помогна на породата да оцелее. Работа е там , че по време на първа световна
война, абисинците почти изчезнали от европейски континент, и благодарение на
американските развъдчици популация е била възстановена. Първи клуб на любителите
на абисинската котка Abissinian Cat Club бил създаден през 1929 год. в Великобритания.

Външен вид :

Абисинските котки се отнасят към късокосместа група . Това е котка със среден размер
и хармонично развито тяло, пластична , силна и с добре развита мускулатура. Тегло
между 3 до 4,500 кг, мъжките котки ,принципно , по едри от женските. Изящество ,
хармония и грация – това е абисинска котка , която събрала в себе си най-добрите черти.
Абисинска котка , като малка пума, грациозна , силна и бърза.Отличителна черта на
породата е необикновен, преливащ , наситен, топъл окрас, който няма рисунка по тялото.
Глава:
Главата е триъгълна с кръгла муцуна, средни пропорции, с меки очертания, без плоски
повърхности. Главата отлично сбалансирана и пропорционална спрямо тялото. Шията на
Абисинската котка е дълга. Профила е с плавен преход от челото до нос , който е прав и
среден на дължина. Брадичката е добре развита, закръглена.
Очи:
Очите са бадемовидни, блестящи, много изразителни, широко поставени, около
клепачите очертани с черно, което ѝ придава вид сякаш е гримирана. Очите не трябва да
бъдат нито кръгли , нито ориентални. Цвят : чист , ясен от кехлибарен до зелен. При
сребрист окрас предпочитано да бъде зелен.
Уши:
Големи, широки в основата, широко поставени със закръглени краища, и изглеждат
винаги нащрек, на края на ушите има пискюлчета от косми.
Шия:
Сравнително дълга, изящна.
Тяло:
Средна големина, с добре развита мускулатура, пропорционално , добре сбалансирано
и пластично.
Крака:
Достатъчно дълги, тънки, стройни. Добре развита мускулатура.
Лапи:
Лапите на абисинската котка са изящни и малки, овална форма и походката на
животните от тази порода е такава, че все едно се движат на пръсти.
Опашка:
Опашката на Абисинската котка е дебела в основата си , но постепенно се стеснява към
края.

Козина:

Тя е къса, копринена, тънка с не дотолкова голям подкосъм, достатъчно гъста и
блестяща и се прелива в различни цветове, благодарение на така наречения тикингвсеки косъм на тялото на абисинската котка има по няколко цветове нюанса.
Окраска:
Официално са признати четири цвята на козината на Абисинската котка. Първият е
фоун- основата е с цвят слонова кост с тикинг бежаво и розово. Вторият е официално
признат според стандарта цвят е син- на нежен кайсиев фон косъмчета са със сиво
синкав тикинг. Третият цвят е сорел, известен и като синамон- на ярко наситен кайсиев
фон има тикинг с цвят на канела. Последният признат цвят е руди, известен и като дивчервеникаво-кафява основата на козината с черен тикинг. Съществуват още два
варианта шоколадов и лилав, които обаче не са признават от всичките клубове за
развъждане на абисинса котка.
Недостатъци:
За недостатък се смята дълга, тясна или кръгла глава. Прекалено светъл подкосъм,
недостатъчен тикинг. Малки остри уши, кръгли очи с неопределен цвят и отсътствие на
очертание около тях. Недостатъчно дълги крака, къса опашка.
Дисквалификация на изложба:
Сиамски тип телосложения. Бял цвят по тялото.
Дисквалификация отнасяща се за всички породи:
Ампутирани /извадени/ нокти , крипторхизъм, глухота, костни деформации.
Особености и характер:
Популярността на Абисинската котка се дължи до голяма степен на тяхната
необикновена интелигентност и екстровертния им и игрив характер. Те често се
депресират, ако нямат постоянна активност и внимание от собственика си. Абисинките
са много кротки котки с меки гласове. Те могат да бъдат трудни за показване, тъй като
някои индивиди са прекалено плахи и срамежливи пред непознати. Активната и
социална абисинка е идеалният избор за семейства с деца и други домашни любимци.
Тя обича да играе динамични игри, учи номера лесно и обича вниманието, което
получава от децата, ако се отнасят към нея с уважение. Нищо не може да я уплаши и с
удоволствие се сприятелява с кучета, стига да не я тормозят.
Въпреки това, винаги представяйте други домашни животни, включително и други
котки, бавно и в контролирана среда, за да проследите реакциите им.
Здраве и продължителност на живота:
Абисинската котка е предразположена към гингивит, който може да прерасне в посериозната пародонтоза. Бъбречна амидоилоза също е наблюдавана при породата.
Абисинките са имали сериозни проблеми със слепота, причинена от наследствена
дегенерация на ретината, но напоследък това заболяване е по-рядко срещано

благодарение на по-достъпната диагностика, която позволява своевременно откриване
на заболяването и изолирането му от популацията.
Продължителността на живота на абисинските котки е от 9 до 15 години.
Грижи за Абисинска котка :
Козината на Абисинската котка няма нужда от сериозна поддръжка, тъй като е
достатъчно къса. Достатъчно примерно един път седмично да се сресва с метален
гребен. Абисинската котка обича вода, така ,че къпането не предсавлява проблем.Всеки
ден трябва да избърсвате козината около очите.
Хранене на Абисинската котка:
Абисинската котка е доста капризна по отношение на храната, те предпочитат да се
хранят със суха храна но трябва да е премиум клас, с удоволствие хапва котешки
консерви с високо съдържание на протеини. Абисинската котка е склона към
преяждане, затова е необходимо да се следи за нейното хранене.
Селекция:
Допустимо чифтосване със Сомалийска порода.

