Neva masquerade
Neva masquerade är en syskon ras till Sibiriska katten. Neva är kraftig, muskulös med stora runda
tassar, lång svans och kraftig hals. Kattens ansikte, ögon, ben och svans har mörkare färg medan
kroppsfärgen är generellt ljus och ögonen alltid är blå. Det är en ras som utvecklas långsamt som
dom flesta större katt raser gör. En vuxenvikt på en hane ligger på mellan 6–10 kg. En honas vikt
ligger på ungefär 5 kg.

Bakgrund och historia
I slutet av 1700 talet kom Sibiriska katten med ryska immigranter till Sibirien. Immigranterna
som bland annat var fiskare och jägare hade katten som husdjur. Det var i Sibirien som
katten utvecklade sina unika egenskaper såsom tålighet mot vinterfrosten och dom
växlandes väderförhållandena som sommarhettan och höststormen. Katten har genom
tiderna även utvecklat en smidig kropp för att klara av den hårda miljön. Livet i naturen
formade katten till perfekta jägare då dem fick tjock, lång och vattenavstötande päls.

När sedan Sibiriska katten kom tillbaka till Moskva och Sankt Petersburg under 1980 talet
uppmärksammade ryska kattklubbar den sibiriska katten. Man började med avelsarbete för
att noggrant göra den sibiriska katten till en egen ras. Avelsarbetet ledde till att den första
standarden skapades i Sankt Petersburg för den sibiriska katten år 1987. År 1989 under maj
månad hölls den första internationella kattutställningen i Moskva. I gruppen okända
semilånghår/långhår fanns det 12 sibiriska katter. Däribland fanns den maskade hankatten
Mars. På nästa utställning Mars deltar i blir han novis godkänd som sibirisk katt, vilket ledde
till att han är den första maskade hanen som börjar användas som avelshane. Därav kan man
hitta honom i många stamtavlor hos våra katter.
Dom första som ansökte om att få sibiriska katten godkänd som raskatt var en grupp
entusiaster från Moskva och Leningrad. Det gjorde dom den 16 september 1989, men det
dröjde ända tills augusti 1990 innan den blev godkänd och då blev även den maskade
sibiriska katten godkänd. Då som en färgvariant av sibiriska katten.
Det var då den fick namnet Neva masquerade. Detta betyder att den nu finns i Ryska
förbundet SFFs där den ingår i semilånghår kategorin men att den skiljs från sibiriska katten

genom att få en separat färggrupp. Det för att påvisa att det är samma ras men att den har
maskad färg. Den som först godtog standarden för den sibiriska katten internationellt var
World Cat Federation. Detta skedde 1990. Efter detta uppmärksammades rasen sibirisk katt
och syskonrasen Neva i övriga västra Europa.
Neva masquerade kommer ifrån området kring Sankt Petersburg i Ryssland vid floden Neva.
Katten är namngiven efter floden Neva.

Neva masquerade i Sverige
I januari 2009 blev neva preliminärt godkänd av Federation Internationale Feline (FiFe) som
en syskonras till sibiriska katten, samma år blev den även preliminärt godkänd hos Sveriges
Kattklubbars Riksförbund. Från år 2011 är den godkänd som egen ras av riksförbundet. Den
första nevan registrerades redan 2008. Då som en XLH det vill säga en långhårig blandras.
S*Aleigas Chagall var den första Neva katten i Sverige. Chagall föddes 2007-03-28 hos
uppfödaren Maria Sohlberg som har Aleigas katteri. Hon sålde honom sedan till Ulrika
Johansson på Älvnäs katteri när han var 12 veckor gammal. Chagalls föräldrar är båda
sibiriska katter med nevaanlaget. Chagalls mor heter FIN* Igora Athanasia och är importerad
från Finland. Chagalls far heter Maori von der Goldenen Sima och är importerad från Schweiz

Chagalls far

Chagall har fått 20 stycken avkommor här i Sverige. Hans första kull föddes hos Älvnäs
katteri 26 maj 2008. Han har fått fyra kullar varav dom första tre var med sibiriska honor, där
alla avkommor blev Sibiriska katter. I hans sista kull som föddes 6 juni 2009 parades han med
en Neva hona. Det här var den första parningen i Sverige mellan två Neva katter. När sedan
samma kombination på föräldrar till Chagall gjordes om på Aleigas katteri så föddes det två
nevor i den kullen 22 januari 2008. En hona som heter Aleigas Amazing Zibel som såldes till
Marianne Häljeryd Jönsson på Mannegummans katteri. Zibel har i sin tur fått 12 stycken
avkommor. Den andra nevan var en hane som hette Aleigas Amazing Shico. Han har fått 16
stycken avkommor.
Den 2 september 2008 skriver Dalarnas Tidning ett reportage om Chagall för att
uppmärksamma att det kommit en ny ras till Sverige.
http://www.dt.se/allmant/dalarna/neva-en-ny-kattras

