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P ierwotnie whippety by∏y hodowa-
ne przez ludzi ubogich do celów
typowo u˝ytkowych — mia∏y go-

niç i zabijaç dzikie zwierz´ta, g∏ównie
króliki. Z czasem zainteresowanie nimi
zacz´∏o wzrastaç i te charty angielskie
sta∏y si´ psami wyÊcigowymi, jak rów-
nie˝ rodzinnymi, reprezentacyjnymi,
odnoszàcymi sukcesy na wystawach
psich pi´knoÊci. W Polsce znane sà od
lat i wcià˝ zyskujà popularnoÊç. 

Choç whippety z wyglàdu wydajà si´
delikatne, niepozorne, to potrafià zadzi-
wiç sprawnoÊcià, zwinnoÊcià i precyzjà
w dzia∏aniu. Z ca∏à pewnoÊcià na uwag´
zas∏uguje ich nietuzinkowy charakter. 

Sprinter, nie maratończyk
Nale˝à do psów aktywnych, ale — jak

wi´kszoÊç chartów — Êwietnie znoszà
wielogodzinne przebywanie w mieszka-
niu, sp´dzajàc czas g∏ównie na spaniu.
Dlatego whippet doskonale nadaje si´ na
mieszczucha. Nawet w ma∏ym pomiesz-
czeniu jest niek∏opotliwy i cichy, bo szale-
je wy∏àcznie na spacerach. Kiedy osiàgnie
doros∏oÊç, wystarcza mu harmonogram:

krótkie spacery w zwyk∏e dni, du˝o ruchu
w weekendy. On nie potrzebuje codzien-
nie wyczerpujàcego zaj´cia, choç trzeba
mu zapewniç mo˝liwoÊç wybiegania si´
na wolnej przestrzeni. Nie wolno zbytnio
forsowaç whippeta, nale˝y rodzaj aktyw-
noÊci ruchowej dobieraç indywidualnie
do potrzeb danego osobnika, jego wieku
i ogólnego stanu zdrowia. Whippet jest
sprinterem, ale nie maratoƒczykiem. Po-
rusza si´ z wielkà gracjà, zwinnie i szybko.
Charty z linii wyÊcigowych potrafià osià-
gnàç pr´dkoÊç 60 km/godz. w 15 sekund!
OczywiÊcie przebywajàc w plenerze
whippet nie jest zaj´ty wy∏àcznie biega-
niem. Lubi spenetrowaç pobliskie krzaki,
przyjrzeç si´ okolicy, aportowaç, pokonaç
naturalne przeszkody. Jest wi´c idealnym
kompanem dla ludzi aktywnych, uprawia-
jàcych jogging czy lubiàcych piesze w´-
drówki. Charty te odnoszà sukcesy w wie-
lu psich dyscyplinach sportowych: obe-
dience, agillity, frisbee, flyballu. Doskona-
le radzà sobie tak˝e w coursingu (pogoni
za sztucznym zajàcem na otwartej prze-
strzeni) czy w wyÊcigach torowych. Pod-
czas spacerów w terenie zabudowanym,

zw∏aszcza w pobli˝u szlaków komunika-
cyjnych, lepiej trzymaç charta na smyczy,
poniewa˝ ∏atwo si´ dekoncentruje. Do
g∏osu mogà dojÊç jego naturalne instynk-
ty, a w efekcie zechce urzàdziç sobie po-
goƒ za obranym ruchomym celem. Nie-
stety takie szaleƒcze zrywy mogà skoƒ-
czyç si´ dla niego tragicznie. 

Spokojny współlokator
Whippet to wymarzony pies rodzinny.

Na ogó∏ zachowuje si´ poprawnie, bez
zarzutu. Nie jest te˝ natr´tny, je˝eli opie-
kun poÊwi´ca mu odpowiednio du˝o
czasu. Przywiàzuje si´ do wszystkich do-
mowników, traktujàc ich jednakowo.
Z ludêmi ∏àczy whippeta zawsze wyjàtko-
wa, bardzo silna wi´ê. Ten pies pragnie
towarzyszyç domownikom we wszelkich
zaj´ciach. Bez problemu mo˝na z nim
podró˝owaç, zabieraç na wakacje, gdy˝
∏atwo adaptuje si´ do nowego miejsca. 

Whippet uwielbia wygod´ — cienka
skóra i brak t∏uszczu na ciele nie amor-
tyzujà twardej pod∏ogi, dlatego ch´tnie
wskakuje na ∏ó˝ko czy fotel. Generalnie
whippety sà ciche, niektóre nie szczeka-

Whippety należą do sprinterów. Doskonale spisują się na torach wyścigowych i na zawodach polowych tzw. coursingach. Dla bezpieczeństwa zawsze
biegają w kagańcach.

Ten z pozoru zabiedzony chudzielec z zamiłowania jest sybarytą. Szybko przyzwyczaja się do
dóbr materialnych swojego opiekuna, lecz ten nie może liczyć na to, że whippet dopilnuje jego
mienia. Nie ma żadnych predyspozycji do stróżowania, za to silny instynkt towarzyski.
Zapewne właśnie potrzeba przebywania z ludźmi sprawiła, że whippet Jim, słynny bohater
powieści Terry’ego Darlingtona „Z wąskim psem do Carcassonne”, zniósł trudy morsko-rzecznej
podróży łodzią z Anglii do Francji wraz ze swoimi opiekunami. 


