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Γάτα

Γάτα Burmese
Εάν επιθυμείτε μία γάτα που να είναι προσκολλημένη μαζί σας κάθε λεπτό της ημέρας, μία
φυλή με προσωπικότητα που να μοιάζει πολύ με αυτή του σκύλου, τότε η Burmese είναι η
καταλληλότερη για εσάς, όπως μας εξηγεί η εκτροφέας Εύα Καψάλη. 

Γάτα Burmese



H φυλή αυτή πρωτοεμφανίστηκε το 1930 όταν ο Dr
Joseph Thompson έφερε μια γάτα από τη Βιρμα-
νία στον κλασικό καφέ χρωματισμό και τη ζευγά-
ρωσε με μια γάτα Σιάμ. Έτσι, απομονώθηκε στα-
διακά το γονίδιο που προκαλεί αυτό το ομοιογε-
νές καφέ χρώμα και πλέον έγινε μια νέα φυλή, η

γάτα Burmese (Burma ή Βιρμανία, το παλιότερο όνομα της χώρας
της νοτιοανατολικής Ασίας που σήμερα ονομάζεται Μιανμάρ). 
Στην αρχή είχε μόνο τον καφέ χρωματισμό, όμως όσο περνούσαν
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Όταν ο ιδιοκτήτης λείπει πολλές ώρες
από το σπίτι, η γάτα αυτή σιγά σιγά
πέφτει ψυχολογικά, σε σαφέστατη
αντίθεση με άλλα είδη γάτας που είναι
εντελώς ανεξάρτητα. Αυτός είναι και ο
βασικός λόγος για τον οποίο η
συγκεκριμένη φυλή δεν προτείνεται σε
ανθρώπους που λείπουν συχνά από το
σπίτι τους και έχουν βεβαρημένο ή
ασταθές πρόγραμμα στην
καθημερινότητά τους. 



τα χρόνια, οι αποδεκτοί χρωματισμοί έφτασαν τους δέκα (κόκκι-
νο, λιλά, μπλε, μπεζ, choco, brown, μπλε ταρταρούγα, καφέ ταρ-
ταρούγα, choco ταρταρούγα και λιλά ταρταρούγα). Στην πορεία,
η φυλή αναγνωρίστηκε επίσημα από διεθνείς ομοσπονδίες γάτας,
οπότε και συμμετέχει σε εκθέσεις μορφολογίας και μπορεί να κα-
τακτήσει τους τίτλους και τις διακρίσεις των εκθέσεων. 
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Η συγκεκριμένη φυλή είναι μάλλον άγνωστη στην Ελλάδα, αφού
οι πρώτες προσπάθειες εκτροφής ξεκίνησαν πάρα πολύ πρόσφα-
τα. Πριν δυόμισι χρόνια ήλθε ο συγκεκριμένος γάτος από τη Βου-
δαπέστη, από ένα από τα καλύτερα εκτροφεία του κόσμου για τη
συγκεκριμένη φυλή. Προέρχεται από πολύ καλές γραμμές αίμα-
τος και ως προς τη μορφολογία αλλά και ως προς τον χαρακτήρα,
ενώ οι γονείς του έχουν κατακτήσει πολλούς τίτλους σε διεθνείς
εκθέσεις μορφολογίας. 
Η φυλή είναι πάρα πολύ ανθρωποκεντρική, πολύ χαδιάρικη, είναι
από τις γάτες που τους αρέσουν τα χάδια και η συνεχής ανθρώπι-
νη επαφή, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ανεκτική στα χάδια
σε ολόκληρο το σώμα, ακόμα και στην κοιλιά που οποιαδήποτε
άλλη γάτα δεν αισθάνεται τόσο άνετα. Έτσι ακριβώς συμπεριφέ-
ρεται και ο συγκεκριμένος γάτος, ως άριστο παράδειγμα των χα-
ρακτηριστικών της φυλής: κοιμάται κάθε βράδυ με τους ιδιοκτή-
τες του πάνω στο κρεβάτι, ενώ διαρκώς επιζητά την ανθρώπινη
παρέα και επαφή. 
Είναι πολύ κοινωνικός με άλλες γάτες και ποτέ δεν έχει δημιουρ-
γήσει κανένα πρόβλημα κυριαρχίας, ενώ δεν είναι δύσκολος και
επιλεκτικός στο φαγητό του, τρώει κανονικά χωρίς να δημιουργεί
κανένα πρόβλημα. Η μοναδική πιθανή πηγή προβλημάτων είναι
η έλλειψη της ανθρώπινης παρουσίας, αφού οι συγκεκριμένες γά-
τες δεν είναι από αυτές που μπορούν να κάτσουν μόνες τους για
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν ο ιδιοκτήτης λείπει πολλές
ώρες από το σπίτι, η γάτα αυτή σιγά σιγά πέφτει ψυχολογικά, σε
σαφέστατη αντίθεση με άλλα είδη γάτας που είναι εντελώς ανε-

Ο συγκεκριμένος τύπος Burmese είναι
η “ευρωπαϊκή Burmese”, ενώ υπάρχει
και η “αμερικάνικη Burmese”, η οποία
έχει την ίδια καταγωγή αλλά λίγο
διαφορετικά μορφολογικά
χαρακτηριστικά. Η αμερικάνικη είναι
λίγο πιο συμπαγής σε κατασκευή, έχει
λίγο πιο στρογγυλά μάτια και λίγο πιο
μικρά αυτιά, δεν έχει τόσο έντονα
χαρακτηριστικά όσο η ευρωπαϊκή
Burmese. 
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ξάρτητα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η συγκε-
κριμένη φυλή δεν προτείνεται σε ανθρώπους που λείπουν συχνά
από το σπίτι τους και έχουν βεβαρημένο ή ασταθές πρόγραμμα
στην καθημερινότητά τους. Κατά τα άλλα, όμως, είναι γάτες ήρε-
μες, ήσυχες και ιδιαίτερα βολικές σε κάθε
δραστηριότητα- για παράδειγμα, μαθαί-
νουν εύκολα και αδιαμαρτύρητα να βγαί-
νουν βόλτα με λουρί σε οποιονδήποτε δη-
μόσιο χώρο, ακόμα και στην παραλία μέσα
στην πολυκοσμία. Όσο βρίσκονται κοντά
σε ανθρώπους και δέχονται την προσοχή
και τα χάδια τους, δεν έχουν κανένα άλλο
πρόβλημα και δεν εμφανίζουν καμία άλλη
παραξενιά, απλώς δεν θέλουν να τις αφή-
νουμε μόνες τους.
Το τρίχωμά τους είναι μεταξένιο, πάρα πο-
λύ απαλό και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου
απώλεια τριχώματος (ελάχιστη μόνο το κα-
λοκαίρι λόγω ζέστης). Για να διατηρούν την
μεταξένια και απαλή τρίχα, το πιο σημαντι-
κό είναι η καλή ποιότητα της διατροφής,
ενώ δεν έχουν παραπάνω απαιτήσεις σε
βούρτσισμα από όσο μια κανονική γάτα. Επιπλέον, δέχονται εύ-
κολα το μπάνιο γιατί δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το νερό και
χαίρονται το παιχνίδι και την επαφή με τον ιδιοκτήτη τους.
Στην Ελλάδα οι γάτες αυτές είναι ελάχιστες, πρέπει να υπάρχουν
γύρω στις 10 σε χέρια ιδιοκτητών, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει μια
πρώτη προσπάθεια οργανωμένης εκτροφής. Στο εξωτερικό, η φυ-
λή αυτή είναι πιο δημοφιλής στην Ευρώπη και στην Αυστραλία
και λιγότερο στην Αμερική. Ο συγκεκριμένος τύπος Burmese εί-

ναι η “ευρωπαϊκή Burmese”, ενώ υπάρχει και η “αμερικάνικη Bur-
mese”, η οποία έχει την ίδια καταγωγή αλλά λίγο διαφορετικά
μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η αμερικάνικη είναι λίγο πιο συμ-
παγής σε κατασκευή, έχει λίγο πιο στρογγυλά μάτια και λίγο πιο

μικρά αυτιά, δεν έχει τόσο έντονα χαρα-
κτηριστικά όσο η ευρωπαϊκή Burmese. Στα
θέματα υγείας, υπάρχουν δύο γενετικές
παθήσεις που εξετάζουν οι εκτροφείς
(στέλνοντας δείγματα για ανάλυση σε εξει-
δικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού)
ώστε να γεννιούνται υγιή γατάκια: η μία εί-
ναι η επεισοδιακή υποκαλιαιμία η οποία
εξετάζεται γενετικά ώστε να απορρίπτον-
ται οι γεννήτορες που είναι ασθενείς, ενώ
οι γεννήτορες που δεν είναι ασθενείς αλλά
είναι φορείς, θα πρέπει να ζευγαρώσουν με
γεννήτορα που είναι αρνητικός. Η δεύτερη
είναι μία νευρολογική ασθένεια (gangliosi-
dosis) η οποία είναι πολύ σοβαρή και τελι-
κά θανατηφόρα, όμως επίσης μπορεί να
προβλεφθεί και να αποκλειστεί εάν έχουμε
εξετάσει γενετικά τους γεννήτορες πριν

από κάθε γέννα.
Για τις αμερικάνικες Burmese υπάρχει μία επιπλέον πάθηση που
έχει να κάνει με μια κρανιοεγκεφαλική δυσπλασία που ονομάζε-
ται Burmese Head Defect, όμως αυτό παρουσιάζεται σε πολύ συγ-
κεκριμένες γραμμές και οι εκτροφείς έχουν απομονώσει αυτά τα
γονίδια απορρίπτοντας γάτες από την εκτροφή, οπότε πλέον οι
γάτες που γεννιούνται από υπεύθυνους εκτροφείς έχουν εξαλεί-
ψει τον κίνδυνο εμφάνισης αυτών των προβλημάτων. 

Είναι πολύ κοινωνικός με
άλλες γάτες και ποτέ δεν
έχει δημιουργήσει κανένα
πρόβλημα κυριαρχίας, ενώ

δεν είναι δύσκολος και
επιλεκτικός στο φαγητό

του, τρώει κανονικά χωρίς
να δημιουργεί κανένα

πρόβλημα. 
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Ταυτότητα Ράτσας

Η γάτα Burmese είναι μια φυλή απίστευτα ανθρωποκεντρική, κοινωνική, χαδιάρα, παιχνιδιάρα και με αρκετά «σκυλίσια» χα�
ρακτηριστικά. Λατρεύει τον ιδιοκτήτη της, επιζητεί συνεχώς τα χάδια και τις αγκαλιές του, ενώ το αγαπημένο σημείο ύπνου
της είναι πάνω στον ιδιοκτήτη. Συμβιώνει πολύ καλά με άλλα κατοικίδια, καθώς και με μικρά παιδιά. 
Πρόκειται για μία από τις πιο ναζιάρες φυλές παγκοσμίως. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΚΕΦΑΛΙ: Το πάνω μέρος του κεφαλιού είναι στρογγυλεμένο και ευρύ μεταξύ των αυτιών. Τα ζυγωματικά είναι πλα�
τιά. Βλέποντάς την από προφίλ, η άκρη της μύτης με το σαγόνι σχηματίζουν κάθετη γραμμή. Το σαγόνι
είναι πολύ δυνατό, με την κάτω γνάθο να είναι δυνατότερη από την άνω.    

ΑΥΤΙΑ: Μεσαίου μεγέθους (εξαιρούνται τα γατάκια), ευρεία στη βάση, με ελαφρά καμπυλωτές άκρες. Μεταξύ των
αυτιών υπάρχει αισθητή απόσταση. Οι εξωτερικές γραμμές των αυτιών έρχονται σε πλήρη ευθυγράμμιση
με το πάνω μέρος του προσώπου. 

ΜΑΤΙΑ: Μεγάλα & με αισθητή απόσταση μεταξύ τους. Το πάνω μέρος των ματιών είναι ευθύ, ενώ το κάτω σχημα�
τίζει μια ελαφριά καμπύλη. Είναι πολύ λαμπερά, με έντονο βλέμμα. Επιτρέπονται όλες οι αποχρώσεις του
κίτρινου, από ανοιχτό κίτρινο έως κεχριμπάρι. Προτιμάται όμως το χρυσό. 

ΣΩΜΑ: Είναι μεσαίου μεγέθους, μυώδες, συμπαγές & πιο βαρύ απ’ ότι εμφανισιακά φαίνεται. Ο θώρακας είναι
ευρύς, καμπυλωτός και δυνατός.

ΠΟ�ΙΑ: Tα πόδια είναι σχετικά λεπτά & σε αναλογία με το σώμα, με μικρές οβάλ πατούσες. 

ΟΥΡΑ: H ουρά είναι ευθεία, μεσαίου μήκους & πάχους. 

ΒΑΡΟΣ: Αρσενικά 4�5.5 κιλά. Θηλυκά 3�4.5 κιλά.  

ΤΡΙΧΩΜΑ: Μεταξένιο, κοντό και γυαλιστερό, σχεδόν χωρίς υπόστρωμα. 

ΧΡΩΜΑΤΑ: Σε όλες τις χρωματικές ποικιλίες, το σώμα είναι πιο ανοιχτής απόχρωσης, συγκριτικά με τα άκρα. Αποδεκτά
χρώματα της φυλής είναι το καφέ, το μπλε, το λιλά, το σοκολατί, το κόκκινο, το κρεμ & το τρίχρωμο (καφέ
tortie, μπλε tortie, σοκολατί tortie, λιλά tortie).


