
Екзотична късокосместа 

 

Обозначение: ЕХО 

Група: късокосместа 
Категория: основна 
Произход:  САЩ 

Подходяща: за семейства с деца 

История на породата: 

Екзотичната котка е изкуствено създадена порода котки, която се е появила през 60-

те години на миналия век в САЩ. За създаването на породата екзотична котка са 

кръстосвани персийки с американски късокосмести котки. 

Историята на създаването на породата екзотична котка стартира със задачите, които си 

поставили американски селекционери през миналия век. Те искали да направят 

американската късокосместа котка по-красива и да се разнообрази оцветяването ѝ. И 

така сега съществува котка, която прилича на меченце с абсолютно спокоен характер и 

адекватно поведение. И не само съществува: в Америка тази порода заема четвърто 

място по популярност. Първите участници в работата по създаването на породата 

екзотична котка станали персийски котки със сребриста козина. Според селекционерите 

това щяло да даде резултат и да се получи американска късокосместа котка със зелени 

очи и различни видове оцветяване на козината.  

Освен това идеята била персийските котки да дарят по-тежката си костна конструкция 

на котките от новата порода, тъй като американските късокосмести котки са много с 

много по-лека костна система. Но още първото котило учудило селекционерите - родили 

се котета с дебели къси лапи, мила муцунка и къса гъста козина. За съжаление те 

наследили много здравословни проблеми, от които страдат персийските котки. Новите 

котки изобщо не приличали на американската късокосместа котка, но нямало как да не 

се харесат на селекционерите, защото били много красиви.  

За да се разнообрази оцветяването на козината на породата, продължило кръстосването 

с различни породи - руска синя котка и бирманска котка. Благодарение на това са се 

получили късокосмести котки с различни видове оцветяване. През 1966 година е 

установен стандартът и името на породата екзотична котка, която първоначално се е 

наричала късокосместа персийска котка. За първи път официално призната  в CFA през 

1967 год., международно признание през 1986 год. ( FIFE). Днес екзотична късокосместа 

призната по цял свят. 

Външен вид : 

Котки от средна до едра големина, тегло 3-7 кг , с масивно тяло, добре развита 

мускулатура и костна система. Къси крайници с масивни кости.  

Глава: 

Масивна, кръгла форма, с широк череп и закръглено чело. Къса и сплескана муцуна, 

напълнени бузи, къс нос с ясно изразен стоп и широки носни отвори. Носната гъба се 

намира на долната мислена линия на очите. Силна челюст с правилна захапка. 

Oчи:  



Големи, кръгла форма, изразителни, широко поставени. Цвeтът нa oчитe cъoтвeтcтвa нa 

oĸpacĸaтa нa ĸoзинaтa. Πpи пo - гoлямaтa чacт oт eĸзeмпляpитe цвeтът нa oчитe e oт 

opaнжeв дo мeдeн. Изĸлючeниe пpaвят няĸoлĸo видa Πepcийĸи: 

- Koлopпoйнт - cини oчи 

- Чинчилa - зeлeни oчи 

- Бeли Πepcийcĸи ĸoтĸи - cини, opaнжeви или paзнoцвeтни oчи (нaпpимep eднoтo 

e cиньo, a дpyгoтo - opaнжeвo) 

 

Уши: 

Малки ,широко поставени със закръглени краища насочени надолу 

Шия :  

Къс, дебел врат с добре развита мускулатура. 

Тяло: 

Достатъчно едро, масивно. Широк гръден кош, широк и къс гръб. Добре развита 

мускулатура, едър масивен кокал. Пропорционално , добре сбалансирано. Ако 

погледнете на екзотичната котка отстрани, тялото ѝ напомня по форма на квадрат. 

Крака : 

Къси, едри, прави, силни. Добре развита мускулатура. 

Лапи : 

Широки, силни, кръгла форма. 

Опашка : 

Къса, т.е. по дължина пропорционална към тялото, достатъчно дебела и със закръглен 

връх. 

Козина:  

Къса, плътна, гъста красива козина, която е наистина уникална за породата и придава на 

външността на котката мек, приятно закръглен вид и усещане за разкошен плюш на 

допир. 

Окрас:  

Всякакъв , както по вид така и по цвят, допустими всички окраси , характерни за 

персийска порода. 

 

 

Недостатъци : 

 

Дълга или тясна глава, дълъг нос, прекалено големи уши, или прекалено близко 

поставени, малки очи, прекалено дълго тяло, дълги крака или опашка, лапи с овална 

форма и прекалено дълги пръсти. 

 

Дисквалификация на изложба: 



Слабо развита челюст с значителен  дефект. 

 

Дисквалификация отнасяща се за всички породи: 

Ампутирани /извадени/ нокти , крипторхизъм, глухота, костни деформации. 

Характер и поведение на екзотична котка: 

Екзотичната котка е известна като персийка за мързеливи, защото прилича на 

персийска котка, но козината ѝ изисква много по-малко грижи в сравнение с грижите за 

козината на персийските котки. Екзотичната котка има доброжелателен и спокоен 

характер.  Основното, което ги отличава от флегматичните персийски котки, е тяхната 

любознателност. Екзотичната котка е нежна, внимателна и е създадена за перфектен 

домашен любимец . Това е животно, което е добро и мило, но никога не натрапва 

присъствието си и е много възпитано. Екзотичната котка очаква одобрението на 

стопанина си, за да се качи в скута му. Екзотичната котка се привързва много силно 

към стопанина си и изпитва постоянно нужда от контакт с него. Тя е готова да отиде 

навсякъде, само и само да е постоянно със собственика си. Често предаността и 

лоялността на екзотичната котка се сравнява с тази на кучето. 

Отглеждане и грижи : 

Липсата на дългата козина, характерна за персийските котки, прави грижите за 

екзотичната котка много по-лесни. Необходимо е веднъж седмично да разресвате 

козината на екзотичната котка с четка, за да се отстранят излишните мъртви косъмчета 

и да се направи масаж на кожата на животното. Веднъж на два месеца може да къпете 

екзотичната котка, а веднъж седмично е добре да режете ноктите ѝ. След къпане 

екзотичната котка трябва да се изсуши със сешоар, тъй като долният слой козина 

задържа влага за дълго време. Редовно трябва да избърсвате с памуче очите на 

екзотичната котка, тъй като са склонни към сълзене. 

Хранене на Екзотична котка: 

Добре сбалансиран рацион. Само професионална храна супер премиум клас. 

Селекция: 

Допустимо чифтосване – Персийска. 

 

 

 

 

 

 



 


