
zapomina. Dlatego trzeba umieç obcho-
dziç si´ z nim w∏aÊciwie i wykorzystaç
drzemiàcy w nim potencja∏ edukacyjny.
Te psy potrafià bowiem szybko nabywaç
nowych umiej´tnoÊci. Poniewa˝ whip-
pet ma silnie rozwini´ty instynkt pogo-
ni, w∏aÊciciel musi skupiç si´ na szkole-
niu go w zakresie pos∏uszeƒswa, zw∏asz-
cza z przychodzenia na zawo∏anie. Oczy-
wiÊcie trening powinien kojarzyç si´
chartowi z czymÊ przyjemnym i przebie-
gaç w spokojnej, mi∏ej atmosferze. To
nie jest pies obowiàzkowy z natury, nie
b´dzie wykonywa∏ çwiczeƒ, które sà dla
niego nudne, ˝eby zadowoliç w∏aÊcicie-
la. Dobre efekty daje jedynie uczenie

przez zabaw´ i pozytywnymi metodami,
szczególnie trening z klikerem. 

ABC zdrowia i pielęgnacji
Whippety na ogó∏ cieszà si´ dobrym

zdrowiem, do˝ywajàc leciwej staroÊci.
OczywiÊcie miewajà przypad∏oÊci, o któ-
rych nale˝y pami´taç. Mogà wykazywaç
sk∏onnoÊç do alergii, pokarmowych, jak
i kontaktowych. Zdarzajà im si´ schorze-
nia oczu, serca, dlatego powinno si´ je
badaç profilaktycznie w tym kierunku.
Ich najwi´kszym problemem zdrowot-
nym sà kontuzje doznane podczas szyb-
kich biegów: z∏amania koƒczyn i drobne
urazy skóry, zw∏aszcza na ∏apach – whip-

pet w pogoni nie zwa˝a bowiem na ból
i przeszkody. Natomiast wbrew delikat-
nemu wyglàdowi nie∏atwo si´ przezi´-
biajà. Majà tendencj´ do odk∏adania si´
kamienia naz´bnego, dlatego nale˝y
dbaç o higien´ ich z´bów i dziàse∏. 

Pies tej rasy lubi jeÊç, nie jest wybred-
ny i trzeba uwa˝aç, ˝eby go nie przekar-
miç. Rodzaj karmy nale˝y dostosowaç
do jego wieku i aktywnoÊci, przy czym
dzienna porcja ˝ywieniowa powinna byç
dzielona przynajmniej na dwie cz´Êci. 

Piel´gnacja whippeta nie jest skompli-
kowana, wystarczy regularnie raz w tygo-
dniu wyczesywaç jego sierÊç. Kàpiele po-
winny byç sporadyczne, raz na kwarta∏,
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PLUSY
: inteligentny
: szybko si´ uczy
: pos∏uszny
: towarzyski
: ∏agodny
: nie pachnie psem
: nie jest ha∏aÊliwy

MINUSY
–– bywa zazdrosny i zaborczy o

wzgl´dy swojego opiekuna
–– typ wra˝liwca
–– wymaga ciàg∏ego towarzystwa

cz∏owieka lub innych zwierzàt
–– ma sk∏onnoÊç do gonienia

przedmiotów i innych zwierzàt 
–– ma∏o odporny na zmiennà 

aur´–– bywa szczekliwy

Whippety zachowują sprawność do późnej starości. Ten 13-letni pies wielokrotnie przeskakiwał drewniany bal nie okazując przy tym zmęczenia!

Whippet może być idealnym kompanem dla
dziecka. Dzięki swym niewielkim gabarytom
oraz delikatnej i wesołej psychice świetnie
dogada się z dzieckiem w każdym wieku.

Szczenięta tej rasy są bardzo delikatne
zarówno psychicznie jak i gabarytowo. Od
małego jednak szybko się uczą i potrzebują
kontaktu z człowiekiem.

Whippety najlepiej czują się wśród swoich
pobratymców. Psy żyjące w większej grupie
uwielbiają wylegiwać się na miękkim posłaniu
i wtulać w siebie wzajemnie.


