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Czy wiesz, że... ?

Chart afgański

U psów tej rasy dopuszczalny jest każdy rodzaj umaszczenia, jednak dbanie 
o piękną sierść charta afgańskiego wymaga wiele czasu i poświęcenia. Daw-
niej sierści tych psów używano do wyrobu delikatnych szali.

Wag�:
15 d� 25 k�
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Chart afgański
Charty afgańskie są psami niezwykle eleganckimi, przy czym są bardzo dumne i wy-
niosłe. To bardzo niezależne zwierzęta, które niechętnie poddają się tresurze. W do-
mowym zaciszu zachowują się bardzo grzecznie, są niemal niezauważalne, gdyż 
większość czasu spędzają w pozycji leżącej. 
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Wag�: 
18 d� 35 k�

T�� ���rś��:
�ła�k�, �ró�k� 
� �����eg�jąc�

Po�ho������:
Fr�n�j�

Basset hound

Psy mają charakterystyczne ciemne, orzechowe lub brązowe oczy o bardzo specy-
fi cznym kształcie. Uszy są długie, masywne i bardzo wiotkie. Łapy tej rasy są krót-
kie i silne i pofałdowane. Ogony mają proste, długie i zwężające się ku końcowi.
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Basset hound
Psy tej rasy zdecydowanie nie należą do samotników. Potrzebują towarzystwa, naj-
lepiej ciągłego. Kiedy zostawia się je same w domu, mogą głośno wyć. To rasa bar-
dzo łagodna, z uwagą i niezwykłą cierpliwością znosząca pieszczoty dzieci. Są jed-
nak zwierzętami dość charakternymi i bardzo upartymi. Bassety są bardzo przyjazne 
w stosunku do innych psów. Wykorzystywane jako psy myśliwskie.
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Wag�:
12 d� 15 k�

T�� ���rś��:
�ró�k� 

� �����eg�jąc�

Po�ho������:
An��i�

Beagle

Pies średniej wielkości, o mocnej i krępej budowie. To najmniejsze z psów gończych. Jego 
głowa jest średniej wielkości. Oczy są szeroko rozstawione, o łagodnym wyrazie. Uszy 
są długie, zwisające wzdłuż policzków. Ogon jest prosty, noszony dumnie i wesoło.
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Beagle
To zwierzęta wesołe, ich specjalnością łowiecką jest gonienie po śladzie, głównie zajęcy. 
Odważne, energiczne i zdecydowane, czujne i inteligentne, o zrównoważonym tempera-
mencie. To ruchliwa i sympatyczna rasa, nie ma w niej agresji czy tchórzostwa.  


