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TÕLGE: Tim Taylor ja Raymond Triquet. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 09.01.1999. 
 
KASUTUS:  
Selle basseti kohta öeldakse, et ta on "kodus ingel, õues 
põrguline". Ta on kirglik jahikoer, kellele tuleb maast-madalast 
õpetada kuuletumist. Jahimehe suurepärane abiline keskmise 
suurusega jahialadel. Ta on tõeline spetsialist jäneste jahtimises, 
ent saab hästi hakkama teiste loomade jahil. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6: Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.  
Alarühm 1.3: Väikesekasvulised hagijad.  
 Töökatsetega.  
  
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Pikka aega oli vendéeni väiksel basset-grifoonil ja suurel 
bassetil ühine tõustandard ning ainsaks erinevuseks oli turja 
kõrgus (34-38 cm). Nende kasutus oli aga väga piiratud, sest 
neil olid poolkõverad jäsemed ning nad olid sama raskepärased 
kui suured bassetid. Seetõttu otsustas Abel Dezamy nende jaoks 
koostada eraldi standardi. Selle hagija kirjeldamiseks 
meenutagem Paul Daubigné poolt kirjapandut: "See ei ole enam 
lihtsalt madalam vendéeni basset, vaid väike basset, kelle kõik 
proportsioonid on harmooniliselt vähendatud ning kelle 
moraalsed omadused on kirglikule jahikoerale sobivad." 
Väikeste bassetite meeskond võitis esimese Euroopa karika 
jänesejahis. 
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ÜLDMULJE: 
Väike, aktiivne ning tugev hagijas, pisut pikendatud kerega. 
Sabahoid on väärikas. Karvkate on karm ja pikk, ilma 
liialdusteta. Väljendusrikas pea, kõrvad on hästi sissepoole 
keerdunud, kaetud pika karvaga ning asetsevad silmade joonest 
allpool. Kõrvad ei ole liiga pikad. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM:  
Käitumine: Kirglik ja julge jahikoer, kellele meeldib pidada jahti 
tihedas võsas. 
Temperament: Sõnakuulelik, ent ka põikpäine ja kirglik. 
 
PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Pisut kumer. Mitte liiga pikendatud ega liiga lai. Silmade 
alt hästi välja joonistunud. Kuklakühm on üsna hästi arenenud. 
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND:  
Ninapeegel: Silmatorkav ja hästi arenenud. Avatud 
ninasõõrmetega. Värvuselt must. Valge ja oranži karvkatte 
puhul on lubatud ka pruun ninapeegel. 
Koon: Palju lühem kui suurel bassetil, ent siiski pisut venitatud 
kujuga ning sirge. Koon on otsast kandiline. 
Mokad: Kaetud rikkalike vuntsidega. 
Lõuad/hambad: Käärhambumus. 
Silmad: Üsna suured ning aruka ilmega, silmavalged ei paista. 
Silma sidekest ei tohi olla nähtav. Kulmud on küll üsna 
silmatorkavad, ent need ei tohi varjata silmi. Silmad peavad 
olema tumedad. 
Kõrvad: Pehmed, kitsad ning peene struktuuriga, kaetud pika 
karvaga. Otsast kergelt ovaalsed ning pikkuselt ei ulatu koonu 
otsani. Hea asetusega silmade joonest madalamal. 
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KAEL: 
Pikk ja tugev, väga lihaseline. Tugeva kinnitusega, ilma 
kaelavoldita. Peahoiak on väärikas. 
 
KERE: 
Selg: Sirge ja ühtlase ülajoonega. 
Nimme: Lihaseline. 
Laudjas: Väga lihaseline ja üsna lai. 
Rindkere: Mitte liiga lai. Üsna sügav, ulatudes küünarnukkideni. 
Roided: Mõõdukalt kumerdunud. 
 
SABA: 
Kõrge asetusega, üsna jämeda sabajuurega, otsa suunas läheb 
järk-järgult peenemaks. Üsna lühike ning kantakse 
saablikujuliselt. 
 
JÄSEMED:  
Üldmulje: Üsna tugeva luustikuga, ent suuruselt ülejäänud 
kerega heas proportsioonis. 
 
ESIJÄSEMED:  
Õlad: Puhtad, kaldega ning kerega hästi seotud. 
Küünarvarred: Hästi arenenud. 
Randmed (randmeliigesed): Väga nõrgalt väljendunud. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Reied: Lihaselised ja vaid pisut ümarad. 
Kannad: Üsna laiad, väikese nurgistusega, ei tohi olla täiesti 
sirged. 
 
KÄPAD: 
Mitte liiga tugevad. Padjandid on kõvad, varbad lähestikku 
asetsevad, küüned tugevad. Soovitav on padjandite hea 
pigmentatsioon. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Väga vaba ja pingutuseta. 
 
NAHK: 
 
Üsna paks. Kolmevärviliste koerte puhul sageli marmorjas. Ilma 
kaelavoldita. 
 
KARVKATE  
 
KARV: Tugev, kuid mitte liiga pikk. Ei tohi olla siidine ega 
villataoline. 
 
VÄRVUS: Must valgete täppidega (must ja valge). Must 
pruunide märgistega (must ja pruun). Must helepruunide 
märgistega. Kollakaspruun (fawn) valgete täppidega (valge ja 
oranž). Kollakaspruun (fawn) musta mantli ja valgete täppidega 
(kolmevärviline). Kollakaspruun (fawn) musta looriga. Hele 
kollakaspruun (fawn) musta loori ja valgete täppidega. Hele 
kollakaspruun (fawn) musta looriga. Traditsioonilised 
nimetused: jänesekarv, hundikarv, mägrakarv, metsseakarv. 
 
SUURUS: 
 
Turja kõrgus: 34-38 cm. 
Lubatud kõikumine 1 cm mõlemas suunas. 
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VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
Pea: 
• Liiga lühike pea. 
• Lame kolju. 
• Ninapeegli, huulte või silmalaugude depigmentatsioon. 
• Lühike koon. 
• Tanghambumus. 
• Heledad silmad. 
• Kõrge asetusega, pikad, mitte piisavalt sissepoole keerdunud 

või puuduliku karvkattega kõrvad. 
 
Kere: 
• Liiga pikk või liiga lühike kere. Mitte piisavalt harmooniline 

kehaehitus. 
• Mitte piisavalt tugev ülajoon. 
• Liiga järsult langev laudjas. 
 
Saba:  
• Kõrvale kalduv saba. 
 
Jäsemed: 
• Nõrk luustik. 
• Puudulik nurgistus. 
• Nõrgad kämblaliigesed. 
 
Karv: 
• Mitte piisavalt tihe karv, peenike karv. 
Käitumine: 
• Arglikkus. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Kartlikkus või agressiivsus. 
• Mittevastavus tõu tüübile. 
• Üle- või alahambumus. 
• Kõõrdsilmsus. Erinevat värvi silmad (heterokroomia). 
• Mitte piisavalt ruumikas rinnakorv. Alt liiga kitsad roided. 
• Keerdus saba. 
• Kõverad või poolkõverad esijalad. 
• Villataoline karv. 
• Ühevärviline must või valge karv. 
• Märgatav depigmentatsioon. 
• Standardile mittevastav turja kõrgus. 
• Märgatav diskvalifitseeriv viga. Anatoomilised väärarengud. 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo.  


