
jà wcale, a wi´kszoÊç z nich mo˝na z ∏a-
twoÊcià nauczyç, ˝eby nie szczeka∏y, np.
na odg∏os kroków na klatce schodowej.
Wymuszanie czegoÊ szczekaniem nie
jest w ich stylu, choç zdarza im si´ ka-
prysiç, zw∏aszcza kiedy coÊ idzie nie po
ich myÊli. Potrafià si´ te˝ obraziç na
opiekuna, niemniej z regu∏y sà doÊç
spokojne i ∏atwe do wychowania. 

Przedstawiciele tej rasy to prawdziwe
pieszczochy, które oczekujà adoracji
opiekuna. Rewan˝ujà si´ równie du˝à
wylewnoÊcià w okazywaniu uczuç. Nie-
które whippety bywajà zazdrosne, a na-
wet zaborcze o wzgl´dy swojego pana.
Poza tym te êle znoszà roz∏àk´ z opieku-
nem. Sà bardzo wra˝liwe, samotne cz´-
sto popadajà w z∏y nastrój, a nawet de-
presj´. Nie nadajà si´ wi´c na psy po-
dwórzowe. Karygodne jest trzymanie
ich na ∏aƒcuchu czy w kojcu! 

Whippety zupe∏nie nie majà predys-
pozycji do bycia stró˝ami mienia, nie
czujà potrzeby ostrzegania domowni-
ków o intruzach, brak im instynktu
obrony terytorium, goÊci z regu∏y witajà
bardzo przyjaênie. 

Pogodny i pomysłowy
Bardziej ni̋  ruchu pies ten potrzebuje to-

warzystwa. JeÊli przez du˝à cz´Êç dnia nie
mo˝e przebywaç z cz∏owiekiem, dobrze, ˝e-
by mia∏ w domu za kompana innego psa albo
kota. Whippety zazwyczaj zgodnie koegzystu-
jà: Êpià, bawià sí , jedzà z jednej miski, nawet
samce nie walczà ze sobà. Zwierz t́a, które
znajà, tolerujà bez problemów, niemniej ich
relacje z drobnymi ssakami, jak Êwinki mor-

skie, chomiki, króliki, mogà wyzwoliç w nich
instynkt pogoni, a w rezultacie potrzeb  ́za-
polowania na nie. 

Charty angielskie poleca si´ do do-
mów, w których sà ma∏e dzieci. Psy te
bez wi´kszych problemów tolerujà ich
obecnoÊç i ˝ywio∏owà natur´. Poniewa˝
dojrzewajà stosunkowo póêno, same
przejawiajà wiele infantylnych zacho-
waƒ, do tego sà bardzo pomys∏owe
i psotne. W mig podejmujà uczestnic-
two w dzieci´cych zabawach, zw∏aszcza
tych o charakterze ruchowym. Jednak
zdarza im si´ zatraciç w zabawie i wtedy
mogà stanowiç zagro˝enie dla ma∏ych
dzieci. Nie chodzi tutaj o przejawianie
agresji, bo ta jest im obca – pr´dzej nie-

chcàcy przewrócà dziecko, naskoczà na
nie czy uderzà ogonem ni˝ warknà czy
k∏apnà z´bami. OczywiÊcie wszystkie
spotkania charta z dzieçmi muszà odby-
waç si´ pod nadzorem doros∏ych. Ale
te˝ trzeba odpowiednio wczeÊnie uczyç
dzieci szacunku do zwierzàt. 

Lubi dobrze się zabawić
Whippety ch´tnie wspó∏pracujà

z opiekunem i na ogó∏ nie wykazujà
sk∏onnoÊci do dominacji. SpoÊród
wszystkich chartów to w∏aÊnie one naj-
bardziej podporzàdkowujà si´ w∏aÊcicie-
lowi, choç potrafià umiej´tnie wodziç
go za nos. Whippet nie znosi rzàdów sil-
nej r´ki i doznanej przemocy nigdy nie
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TO I OWO O RASIE
l Ma∏e charty w typie w whippeta istnia∏y w Anglii ju˝ w staro˝ytnoÊci; sà obecne na

wielu obrazach europejskich od Êredniowiecza poczàwszy. OkreÊlenie „whippet”
pierwszy raz zosta∏o u˝yte w 1610 r. 

l Nazwa rasy pochodzi od angielskiego zwrotu „whip it”, co oznacza robienie czegoÊ
bardzo szybko. 

l Przodkami whippeta by∏y prawdopodobnie: greyhound, charcik w∏oski, teriery
g∏adkow∏ose i szorstkow∏ose.

l W XIX w. te ma∏e charty (taƒsze w utrzymaniu ni˝ du˝e, hodowane przez
arystokracj´) sta∏y si´ psami robotników, którzy wystawiali je przede wszystkim do
bardzo wówczas popularnych sportowych wyÊcigów. 

l Pod koniec XIX w. ustalono wzorzec whippeta obowiàzujàcy do dziÊ z niewielkimi
zmianami.  

l Wed∏ug klasyfikacji angielskiej whippet nale˝y do grupy hound (myÊliwskiej),
natomiast FCI zakwalifikowa∏o go do grupy X, czyli chartów.

l W okresie mi´dzywojennym pojawi∏a si´ d∏ugow∏osa odmiana whippeta uzyskana
przez krzy˝ówk´ whippeta z sheltie. Mi´dzynarodowe Êrodowisko w∏aÊcicieli ma∏ych
chartów uwa˝a za niedopuszczalne nazywanie tych psów whippetami, dlatego
uznana nazwa tej nowej rasy to „silken windhund”, czyli chart jedwabisty. 

l W Polsce pierwsze egzemplarze whippetów pojawi∏y si´ w latach 60. XX w. 
l Aby mieç charta, trzeba uzyskaç odpowiednie zezwolenie od w∏adz lokalnych.

18 Przyjaciel Pies


