Британска късокосместа
Обозначение: BRI
Група: Късокосместа
Категория: основна
Произход: Великобритания
Подходяща: за всички семейства
История на породата:
Британската късокосместа е може би най-старата британска порода котки. Според една
от теориите за произхода й родословието й може да се проследи до онези далечни
времена преди около 2 000 години, когато римляните завладяват Британия и там започва
да се развива земеделието. Работещите котки - наричани така защото трябвало да
„работят”, за да се нахранят, а не просто да бъдат домашни любимци – били донесени на
острова от римските легионери за да контролират и ограничават популацията от гризачи.
Тези котки живеели около хамбари, плевни и ферми и почти нямали контакт с човека.
Броят им нараствал и те като цяло благоденствали. Стотици години наред в Британия не
се внасяли нови котки и местните екземпляри се кръстосвали в рамките на
съществуващата популация. Резултатът бил специфичен вид едра котка с гъста козина.
Към края на 19 век любителите на котки в Обединеното кралство стигнали до извода, че
британската порода е красива и заслужава признание. С развъждането на найкачествените екземпляри се заел Харисън Уайър – един от създателите на
фелинологията във Великобритания, който бил горещ поклонник на тази порода. По
негова инициатива през 1871 г. точно 20 години след първата съвременна изложба на
кучета отново в Crystal Palace в Лондон се проведежда и първата в света изложба на
котки.Участващите в нея британски късокосмести печелят повечето от наградите. През
1898 г. породата е призната официално – факт, който е отразен в регистрите на
Английския клуб на любителите на котки. Любопитното иначе напредничавите
американски фелинолози я признават едва през 1980. е, че Първи са, разбира се, Cat
Fancier’s Association (CFA), но и днес породата е доста рядко срещана в САЩ.

Външен вид
Британските късокосмести са силни котки със здраво телосложение. Те израстват
много бавно – растат до 4-годишна възраст, а напълно съзряват едва на 5 години. Като
цяло живеят дълго (15 - 16 години) и при правилно отглеждане изглеждат и се чувстват
отлично през целия си живот. Възрастната британска късокосместа котка е с тегло от 6
до 8 кг, а понякога и до 10 – 12. Характерна за породата е значителната разлика между
мъжките и женските – дамите не са с толкова масивно тяло и са с по-малко тегло.
Независимо от окраската си, всички британци трябва да отговарят на определени
стандарти.
Главата на тази котка е кръгла, масивна, с широк череп, поставена на отлично развита
къса и силна шия. Носът й е къс, широк и прав, без изразен „стоп”.

Очи: големи, кръгли, широко поставени. Цветът им е в съответствие с козината. Като
правило при повечето разцветки на козината очите на котката са оранжеви или медни,
при хладните сребристи или златисти оттенъци цветът е изумрудено зелен, а всички
окраски “color point” трябва да са със сини очи. При белите британки може да се срещат
сини, медни или разноцветни очи.
Уши: малки и широки в основата, леко закръглени, широко поставени като
подчертават закръглените контури на главата.
Тялото на британската късокосместа е със среден до голям размер, мускулесто, с
широк гръден кош и рамене, с масивни и едри кости.
Крака: крайниците й са сравнително къси с кръгли и здрави лапи.
Опашка: къса (не повече от 2/3 от дължината на тялото), дебела и със закръглен
връх.
Козината на британската късокосместа котка е къса, плътна, неприлепваща, с гъст
подкосъм.
Окрас : допустими над сто, но за класически окрас се смята син и лилав цвят.
Недостатъци : прекалено плоска глава, прекалено дълъг косъм , отсътствие на
подкосъм
Дисквалификация на изложба:
Медальони и бели белези върху козината.
Дисквалификация отнасяща се за всички породи:
Ампутирани /извадени/ нокти , крипторхизъм, глухота, костни деформации.

Особености и характер:
„Британска късокосместа” –самото съчетание на тези две думи изразява силата и
храбростта, аристократичността и издръжливостта, доброжелателността и характера на
тези котки. Британките са контактни и комуникативни, дружелюбни и ласкави. Те
прекрасно се разбират с всички членове на семейството, а собственика си обичат до
самозабрава. Могат да ви следват навсякъде из дома ви докато не се настаните някъде и
не позволите на британката си да се нагласи близо до вас.
Притежавайки огромно търпение, британските късокосмести котки много обичат деца
и добре се разбират с други домашни любимци включителни и с кучета. Но все пак не
трябва да взимате в дома си представител на тази порода, ако я възприемате като
играчка. Независимо от искрените прояви на симпатия и любов към стопанина си, тази

котка не понася прекалено фамилиарното отношение към нея. А нейната прилика с
плюшена играчка не означава, че ще търпи да се отнасяте неуважително. Ако я
обидите, веднага ще покаже острите си нокти, дотогава скривани прилежно в
калъфчетата им. Но безпричинната агресия и коварството са й напълно чужди.
Британската късокосместа не обича да се настанява в скута ви – може би защото зараси
своята плюшена козина тя се прегрява. Разбира се, ако я уговорите, тя ще се съгласи да
ви достави удоволствие и ще се сгуши за малко в скута ви, но, ако се опитате да я
задържите за по-дълго, непременно ще избяга. Британците не харесват да ги прегръщат
или да ги носят на ръце. Те са щастливи да са редом със собственика си и да го следват
навсякъде. Ако ги носите на ръце, те се чувстват несигурни и зависими, а това е под
тяхното котешко достойнство. Освен това тези едри и тежки животни се чувстват
много неуютно без опора под краката си.
В отношенията си с хората британската късокосместа запазва своята независимост,
която не позволява да станете неин абсолютен собственик, по-скоро е възможно
обратното. Тя прави само това, което счита за нужно. Най-точно може да определим
отношенията им с околните така: британките се отнасят прекрасно само към тези хора,
които ги обичат, и се разбират с само с тези животни, които не им досаждат със своето
трудно поносимо присъствие. Благодарение на независимия си характер и не
изискващата особени грижи козина британските късокосмести котки са много
подходящи за хора, които прекарват много време в службата. Не случайно наричат
британките „котки за бизнесмени”.
Хранене на Британска котка:
Добре сбалансиран рацион.
Селекция:
Допустимо чифтосване – няма.
Породи, създадени с участие на Британска късокосместа – Селкирк рекс.

