z pasją

Whippet – kwintesencja gracji
Whippety w obecnym kształcie powstały
w XIX wieku w Wielkiej Brytanii, jako
odpowiedź na zapotrzebowanie uboższych warstw społeczeństwa na psa szybkiego, zwrotnego, a przy tym nie tak
dużego, jak jego kuzyn greyhound.
Pierwsi hodowcy łączyli więc mniejsze
greyhoundy z wysokonożnymi terierami,
niektóre źródła podają że również z charcikami włoskimi i tak powstał whippet.
Jak pozycjonuje się ta rasa?
Wg FCI whippeta zaliczmy do grupy X (charty),
sekcji 3 (charty krótkowłose).
Jakie są najważniejsze cechy rasy? Do jakiego
właściciela pasuje?
Whippet to pies rodzinny, miły, lubiący kontakt
z właścicielem, bardzo przywiązany do wszystkich
domowników. Na spacerach będzie z pasją biegał,
w domu zaś (wybiegany) będzie spokojnie spędzał czas na kanapie. Szczeniaki do pierwszego
roku życia potrzebują dużo ruchu i uwagi, także
ich temperament jest większy niż dojrzałego
przedstawiciela tej rasy. Właściciel młodego whippeta powinien lubić aktywny tryb życia: spacery,
kontakt z naturą. Dorosłe psy dopasują się, ale
zawsze najważniejszy dla nich jest bliski kontakt
z właścicielem.
Jaka jest misja Pani hodowli?
Whippety zagościły w naszym domu na początku
1999 roku. Tak powstał pomysł hodowli psów
rasowych pod przydomkiem „Tylko Ty”. Pierwszy
miot urodził się w styczniu 2001 roku. W 2004 roku
sprowadziliśmy z Irlandii suczkę whippetkę „Mimi”
Barnesmore Hocus Pocus, spełniając kolejne
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marzenie o doskonałej, świeżej krwi w tej rasie
w Polsce. Planujemy ambitne krycia w kraju i za
granicą, ale najważniejsze jest to, żeby psy wychodzące z naszej hodowli były zdrowymi, radosnymi
maluchami, nauczonymi zasad życia w ludzkiej
i psiej rodzinie. Moim marzeniem i celem jest
wyhodowanie linii whippetów, które charakteryzowałyby się dobrze zbalansowanym, długim ciałem o płynnych liniach i głębokim kątowaniu tyłu,
mocną kością, pełną klatką piersiową i długą, elegancką szyją ze szlachetnie wyrzeźbioną, piękną
głową o dużych, ciemnych oczach oraz cudownie
przyjacielskim temperamencie. Mam nadzieję, że
irlandzko-angielska krew naszych suczek w połączeniu z liniami skandynawsko-amerykańskimi
pomoże mi spełnić to marzenie.
Jak prowadzi Pani opiekę nad szczeniętami od
momentu urodzenia do wydania ich do domu
docelowego?
Pierwsze dwa, trzy tygodnie suka ze szczeniętami
przebywa w naszej sypialni. W tym czasie często
przytulamy młode i bierzemy je na ręce. Bardzo

ważne jest, by szczenięta zanim otworzą oczy,
znały zapach i dotyk człowieka. W czwartym tygodniu życia dzielimy kojec na dwie części – sypialnianą i drugą wyłożoną podkładami higienicznymi, na które szczenięta wychodzą załatwić potrzeby fizjologiczne. Kojec stoi zazwyczaj na środku
salonu, tak aby maluchy mogły obserwować życie
rodziny i poznawać wszystkie domowe dźwięki
(odkurzacz i inne). Wtedy też często przychodzą
do nas sąsiedzi i znajomi, tak żeby maluchy poznawały jak najwięcej osób. Mamy w domu koty rasy
maine coon, dzięki nim szczenięta wychodzące od
nas z hodowli mogą doskonale dzielić życie
z kotami w miejscach docelowych. W zależności
od pory roku, nasze maluchy wychodzą od około
piątego tygodnia życia na taras i do ogrodu,
poznają różne nawierzchnie i różne dziwne duże
rzeczy wokół domu (tunele, duże zabawki ogrodowe), czasami mogą pobiegać po ciepłym deszczu.
Na szczepienie i przegląd miotu jadą samochodem. Kontakt z wieloma bodźcami jest dla nas
gwarancją, że szczeniak jest dobrze zsocjalizowany i przygotowany do nowego życia.
Jakie rady daje Pani właścicielowi przed wydaniem szczenięcia do jego docelowej rodziny?
Zawsze przed podjęciem decyzji o wydaniu szczeniaka nowym właścicielom pytam, ile mają dla niego
czasu w pierwszym, najważniejszym okresie życia
– do ukończenia 1 roku. Proszę, żeby byli konsekwentni. Jeśli chcą, by pies spał na swoim posłaniu,
to niech nie biorą go do łóżka, bo już nigdy z niego
nie wyjdzie. Jeśli nie chcą, żeby na nich skakał przy
powitaniu, to tego samego powinni wymagać od
początku. Zasada jest prosta, jeśli czegoś oczekujesz od psa, musisz go tego najpierw nauczyć.
Najlepiej właśnie spokojem, wytrwałością i nagrodami za odpowiednie zachowanie.

