Американска късокосместа
Обозначение:
ASH
Группа:
Късокосместа
Категория:
Основна
Произход:
США
Подходяща за семейства с деца
История и произход на породата:
Породата котки "Американска късокосместа" е една от най-търсените за гледане в САЩ,
макар че за нейна родина се смята Англия. Съществува красива легенда за това, че
Кристофър Колумб, тръгвайки да покорява Америка, за да се опази от мишките, взел на
всеки кораб по няколко котки. И ако се вярва на тази легенда, то предците на американска
късокосместапопаднали на този континент имено по такъв романтичен начин още през
XV век.
Тя има много сходства и може да се нарече еквивалент на "Европейската късокосместа",
която е разпространена и у нас. Тези котки са известни с отличните си ловни умения и
именно поради тези ценни качества хората в миналото са ги вземали по кораби, за да
ловят мишки. По този начин Американската късокосместа заедно с други животни
попада на известния кораб "Мейфлауър", с който пилигримите са пътували през периода
1621 - 1639 г от Саутхемптън, Англия до Масачузетс, Северна Америка, който
впоследствие става територия на САЩ. И така, превозвани по кораби, пътуващи в
различни дестинации, тази порода котки постепенно се разпространяват по целия свят.
Фермери, собственици на магазини и домакини осъзнават ползата от ловните
способности на тези котки и виждат в тях сигурен начин да се отърват от мишки и
плъхове, затова започват да ги отглеждат като домашни котки. През 1895 г.
представители на "Американска късокосместа" вземат участие в първата изложба на
котки в САЩ. През 1906 г. тези котки официално са признати за независима порода от
Асоциацията на любителите на котки, а името "Американска късокосместа" получават
през 1966 г.
Външен вид :
Телосложение: набито, издръжливо, даже малко грубовато, с добре развити мускули на
краката, благодарение на които може лесно се катери по дървета, да скача или връхлита
неочаквано.
Глава:
Среден размер, широка, закръглена форма. Пълни бузии силно развити при големи
мъжки представители. Ясно изразен преход от челото до муцунката- достатъчно къс,
широк, донякъде ъгловат, създава впечатление на квадрат. Нос средно къса дължина.
Квадратна брадичка, пълна, здрави и силни челюсти.

Очи:
Кръгли, широко поставени. Цвят съответства на окрас. Желателно цвета да е ясен.
Уши:
Среден размер, широки в основата си и със заоблени краища.

Шия:
Пропорционална с тялото, средно къса, силно развита мускулатура.
Тяло:
Тялото на Американска късокосместа котка е с широк гръден кош и добре развита
мускулатура, хармонично пропорционално.
Крайници:
Средна дължина, пропорционални спрямо тялото, прави, мускулисти
Лапи:
Кръгла форма и са доста едри.
Опашка:
Опашката на Американска късокосместа котка е със средна дължина, дебела в основата
си и изтънява към края.
Козина:
Къса, гъста, гладка, блестяща. Плътно приляга към торса. През зимата с пораснал
подкосъм.
Окрас:
Разнообразен , на тъмни райета, по-пъстри, с кафяви, черни и жълтокафяви шарки,
двуцветни и разноцветни. Най-често се срещат котки със сребристо-черна окраска.
Различават се над 60 различни окраски, отнасящи се до тази порода. Шоколадов и
лилав окрас не се допускат.
Недостатъци:
-

прекалено дълги, заострени или близко поставени уши

-

сребрист окрас /таби и солид/ с не зелени очи

-

прекалено къса и дебела, или дълга и тънка шия

-

тънка, дълга козина

-

издължено или късо тяло

Дисквалификация на изложбите:
Наличие на бели петна.
Дисквалификация отнасяща се за всички породи:
Ампутирани /извадени/ нокти , крипторхизъм, глухота, костни деформации.

Характер и поведение:
Американската къскосместа котка има спокоен характер и умее да се приспособява към
различна среда на живот. Ловните ѝ умения от миналото са запазени, макар че днес
хората гледат на нея като на домашна котка и семеен приятел, а не като ловец на мишки.
Представителите на породата са игриви, уравновесени и любвеобилни. Определят се
като активни животни и по-голямата част от времето са жадни за внимание. Те са умни
и се радват изключително много на интерактивни играчки и пъзели. По природа са много

добронамерени, послушни и общителни. Предпочитат да седят на леглото или на дивана
до стопаните си отколкото в скута им.
Здраве и продължителност на живота:
"Американската къскосместа котка" е плод на кръстоска между други породи, което я
прави податлива на различни видове заболявания, някои от които са ѝ генетично
заложени в природата. Породата е предразположена към Хипертрофичната
кардиомиопатия - сърдечно заболяване, за което все още не е доказано дали се предава
по наследство. Като изключим това може да се каже, че тези котки са най-здрави спрямо
останалите породи. При неправилно отглеждане обаче могат да развиват раково
заболяване или друга често срещана котешка болест. Средната продължителност на
живота е 15-20 години.
Отглеждане
Препоръчва се козината да се сресва няколко пъти седмично със специална четка или
ръкавица, която да обира мъртвите косми и почиства козината от замърсяване и
омазняване. Гъстотата и смяната на козината зависят от промените във времето, които
настъпват със смяната на сезоните. Препоръчва се редовно миене на зъбите като
предпазна мярка срещу пародонтални заболявания. В най-добрия случай нека зъбите на
котката да се мият всеки ден. Ако няма възможност това да стане, един път в седмицата
е добър алтернативен вариант. Ежеседмично трябва да се проверяват ушите за наличие
на инфекции. Ако изглеждат мръсни, почистете ги с памук или кърпичка, която е леко
навлажнена с оцет и топла вода (в съотношение 50:50). Избягвайте употреба на
тампони, защото те могат да раздразнят кожата на ушите. Ъглите на очите може да се
почистват от време на време с влажна кърпичка за да се избегнат замърсявания и
възпаления.
Хранене:
Американската късокосместа котка иска често да ѝ се дава да яде, което крие риск да
започне да затлъстява. Хранете я с мярка, за да не стане прекалено дебела.
Селекция:
Допустимо кръстосване с Американска твърдокосместа котка /грубокосместа/.

