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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: Hagijad. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.3:  Väikesekasvulised hagijad. 
Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Bassetite aretajateks peetakse keskajal Prantsusmaal elanud 
munkasid, kes kasutasid neid rasketes maastikutingimustes 
peetaval jahil. Samuti suudavad need koerad jahil hoida nina 
maa lähedal. Kuigi need bassetid on lähedalt seotud prantsuse 
bassetite perekonnaga, aretati see tõug täiuseni sootuks 
Suurbritannias. Basset hound suudab jahtida jäneseid tohutu 
järjekindlusega, suhteliselt aeglase tempoga ning üle 
ülipikkade vahemaade. 
 

ÜLDMULJE: 
Lühikeste jalgadega koer, kes on siiski piisavalt massiivne, 
heas tasakaalus ning heade omadustega. Oluliseks peetakse 
selle tõu puhul sobivust töökoeraks - seega ta peab olema 
tugev, aktiivne ning maastikul vastupidav. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Iidse päritoluga vastupidav koer, kellel on hea haistmismeel, 
tugev karjainstinkt ning madal meloodiline hääl. Rahulik, ei 
ole kunagi agressiivne või arg. Kiinduv. 
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PEA: 
Võivad esineda üksikud voldid kulmude juures ning silmade 
kõrval. Peanahk peab olema piisavalt pehme, et ettepoole 
tõmmates või pead langetades moodustuks mõned kortsud. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Koonu ülajoon on peaaegu paralleelne joonega laubalõikest 
kuklakühmuni ning mitte palju pikem kui pea pikkus 
laubalõikest kuklakühmuni. 
Kolju. Kumer, selgelt väljendunud kuklaluuga. Kulmude kohal 
keskmise laiusega ning koonu suunas ahenev. 
Üleminek laubalt koonule. Mõõdukas. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Täiesti must, välja arvatud heledavärviliste koerte 
puhul, kellel see võib olla pruun või maksapruun. Suured ja 
hästi avatud ninasõõrmed, nina võib ulatuda pisut mokkadest 
ettepoole. 
Koon: Jätab tagasihoidliku üldmulje, ei ole terav. 
Mokad: Ülemine huul katab märgatavalt alumist. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja 
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised 
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Tabletikujulised, ei ole esiletungivad ega asetse 
sügaval. Tumedad, ent heledavärviliste koerte puhul võivad 
olla ka keskmise tumedusega pruunides toonides. Tõsine ja 
rahulik ilme. Heledad või kollased silmad on väga 
ebasoovitavad. 
Kõrvad: Madala asetusega, pisut silmade joonest allpool, 
Pikad. Ulatuvad vaid pisut õige pikkusega koonu tipust 
kaugemale, ent kindlasti mitte liiga kaugele. Terves pikkuses 
kitsad ning sissepoole keerdunud. Väga pehmed, õrnad ning 
tekstuurilt sametised. 
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KAEL: 
Lihaseline, hästi kaardunud ning piisavalt pikk. Kaelal on 
märgatav, ent mitte liiga suur kaelavolt. 
 
KERE: 
Kogu ulatuses pikk ja sügav. Turja ja jäsemete kõrgus on 
enam-vähem sama. 
Selg: Üsna lai ja ühtlane. Turja ja jäsemete alguse vahemaa ei 
ole liiga pikk. 
Nimme: Võib olla kergelt kaardus. 
Rindkere: Eesrinnal on eestvaates selge kõverus. Rinnakuluu 
on hästi väljendunud, ent rindkere ei ole kitsas ega liiga sügav. 
Roided on ümarad ning kaarjad, ilma äärikuta, hästi taha 
ulatuvad. 
Alajoon ja kõht: Rindkere alumine äär peab asetsema 
maapinnast nii kõrgel, et võimaldaks koeral vaevata 
liikuda erinevates maastikutingimustes. 
 
SABA: 
Hea asetusega, üsna pikk, sabatüvi tugev. Tipu poole kitsenev, 
saba allosas on natuke karmi karva. Liikudes on saba hoiak 
püstine ning pisut saablikujuliselt kaarduv, mitte kunagi rõngas 
või ulja hoiakuga. 
 
JÄSEMED: 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Ülemine küünarvars hoiab pisut sissepoole, aga 
mitte sellisel määral, et see segaks vaba liikumist või jalad 
puutuksid seistes või liikudes üksteise vastu. Jäsemete alaosas 
võib esineda mõningaid nahavolte, ent neid ei tohi mingil 
juhul olla palju.  
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Õlad: Abaluud on hästi tahapoole suunatud. Õlad ei ole 
raskepärased. 
Küünarnukid: Ei sisse- ega väljapoole pööratud. Korralikult 
kere lähedal hoitud. 
Küünarvarred: Lühikesed ja jõulised, hea luustikuga esijalad.  
Randmed (randmeliigesed): Kõverad käpad on väga 
ebasoovitavad. 
Esikäpad: Suured ja tugevate kämblaluudega, heade 
padjanditega. Esikäpad võivad olla suunatud otse ette või olla 
pööratud pisut väljapoole, ent igal juhul seisab koer täiesti 
sirgelt. Raskus on jagatud võrdselt varvastele ning 
padjanditele, nii et koer jätab maha suuri käpajälgi ning 
padjandid puudutavad täielikult maad. 
 
TAGAJÄSEMED: 
 
Üldmulje: Väga lihaselised ning väljapoole hoidvad, 
tagantvaates jätavad peaaegu ringikujulise mulje. 
Kannal ning käppadel võivad esineda mõned nahavoldid ning 
liigese tagaküljel võib olla väike nahavolt, ent need ei tohi 
mingil juhul olla liiga suured. 
 
Põlveliiges (põlv): Hea nurgaga. 
Kannad (pöialiigesed): Kannad on hästi madala asetusega ning 
pisut allapoole kaldus, ei sisse- ega väljapoole pööratud. 
Tavalises asendis seistes asetsevad otse kere all. 
Tagakäpad: Suured ja tugevate kämblaluudega, heade 
padjanditega. Igal juhul seisab koer täiesti sirgelt. Raskus on 
jagatud võrdselt varvastele ning padjanditele, nii et koer jätab 
maha suuri käpajälgi ning padjandid puudutavad täielikult 
maad. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Kõige olulisemaks peetakse koera sobivust jahiks. 
Esijäsemed liiguvad sujuvalt, jõuliselt, pingutuseta ning hea 
ulatusega otse ette ning tagajalad on tugeva tõukejõuga. Koera 
esi- ja tagajäsemete liikumine on korrapärane. Kannad ja 
põlveliigesed ei ole liikumisel jäigad, samuti ei tohi varbaid 
lohistada. 
 
 
NAHK: 
Pehme ja elastne ilma liialdusteta. 
 
 
KARVKATE: 
Karv: Sile, lühike ja liibuv, ei ole liiga peene struktuuriga. 
Kogu väline joon on selgepiiriline ning ehiskarva ei ole. Pikk 
karv, pehme karv või ehiskarv on äärmiselt ebasoovitavad. 
 
Värvus: Tavaliselt must, valge ja pruun (kolmevärvilisus); 
sidrunkollane ja valge (kahevärvilisus); ent lubatud on ka kõik 
teised hagija puhul tunnustatud värvused. 
 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: 33-38 cm. 
 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu 
silmas pidades ning koera võimekusest teha tavapärast tööd. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus ja liigne argus. 
 
Selgete füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


