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TÕLGE: Tim Taylor ja Raymond Triquet. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 09.01.1999. 
 
KASUTUS: 
 
Jahimehe täiuslik abiline keskmise suurusega jahialadel. See on 
kõikidest bassetitest kiireim tõug. Sitke, julge ning pisut 
kangekaelne. Talle tuleb maast-madalast õpetada 
sõnakuulelikkust. Tema koolitamine nõuab suurt kindlameelsust 
ja kasutada tuleb ka karistamist, mille peale ta vimma kandma ei 
jää. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 6: Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.3: Väikesekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Bassetid pärinevad kõik väga suurtest hagijatest, nii pärineb ka 
vendéeni suur basset-grifoon suurest grifoonist. Esimese valiku 
tegi selle tõu esindajate hulgast krahv d'Elva 19. sajandi lõpus, 
kes otsis „sirgete jalgadega“ isendeid. Ent selle tõutüübi lõplik 
väljakujundamine oli Paul Dezamy teene. Ta mõistis, et 
jänesejahiks on vaja kindla suurusega koeri ning ta määras 
selleks suuruseks 43 cm. Tänapäeval kasutatakse neid koeri 
erinevate loomade jahil, jänestest kuni metssigadeni. Suurte 
bassetite meeskond võitis viienda Euroopa karika jänesejahis. 
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ÜLDMULJE: 
Pisut pikendatud kerekujuga, sirgete jalgadega ja bassetile 
iseloomuliku kehaehitusega. Ei tohi sarnaneda keskmise 
grifooniga. Heas tasakaalus ja elegantne. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM  
Käitumine: Kiire, kõva häälega kirglik jahikoer. Julge, talle 
meeldib töötada tihedas ja raskestiläbitavas võsas. 
Temperament: Pisut kangekaelne, ent selle vaatamata hästi 
käituv koer. Peremees peab olema piisavalt kindlameelne ja 
suutma oma koera kontrollida. 
 
PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Ei ole raskepärane. Kumer ning piklik, mitte liiga lai. 
Silmade alt hästi välja joonistunud. Kuklaluu on hästi arenenud. 
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud frontaalvagu. 
 
NÄOPIIRKOND:  
Ninapeegel: Silmatorkav. Ninasõõrmed on hästi avatud. Musta 
värvi ja hästi arenenud. Valge ja oranži karvkatte puhul on 
lubatud ka pruun ninapeegel. 
Koon: Koonu ots on kandilise kujuga. Koon on oluliselt pikem 
kui kolju, kergelt kumera joonega. 
Mokad: Üsna rippuvad, katavad hästi alumist lõuga andes koonu 
esiosale üsna kandilise kuju. Vuntsidega hästi kaetud. 
Lõuad/hambad: Hästi arenenud lõuad. Käärhambumus. 
Silmad: Ovaalse kujuga, suured ja tumedad. Silmavalged ei 
paista. Sõbraliku ja aruka ilmega. Sidekest ei tohi olla nähtav. 
Kõrvad: Pehmed, kitsad ja peene struktuuriga. Kaetud pika 
karvaga, otsast pikendatud ovaali kujulised. Hästi sissepoole 
keerdunud. Madala asetusega silmade joonest allpool. Kõrvad 
peavad ulatuma ninaotsast kaugemale. 
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KAEL: 
Pikk, robustne ja väga lihaseline. Tugeva asetusega. Ilma 
kaelavoldita. 
 
KERE: 
Bassetile iseloomulik, ent mitte liiga pikk. 
Selg: Pikk, lai ning täiesti sirge. Ei tohi olla sadulselg. Selja ja 
nimme ühenduskohal kergelt kaarduv. Turi on väga kergelt 
väljendunud. 
Nimme: Tugev, väga lihaseline, kergelt kumer. 
Rind: Üsna lai ja madala asetusega, ulatudes kuni 
küünarnukkideni. 
Roided: Kumerdunud, ei tohi olla lamedad ega silindrikujulised. 
Rindkere on küünarnukkide kõrgusel pisut kitsam, et hõlbustada 
liikumist. 
Küljed: Üsna täidetud, kõht ei tohi olla üles tõmmatud. 
  
SABA: 
Jämeda tüvega, otsa suunas läheb järg-järgult peenemaks. Üsna 
kõrge asetusega. Kantakse saablikujuliselt või kergelt kaardus, 
ei tohi kanda selja kohal või otsast kõverdatult. Saba on üsna 
pikk. 
 
JÄSEMED  
Üldmulje: Arenenud, ent kuiv luustik. Oluline on see, et luustiku 
kvaliteeti ei hinnata niivõrd massiivsuse kuivõrd tiheduse järgi. 
 
ESIJÄSEMED: 
Peavad olema sirged, jämedate küünarvartega. Kergelt 
väljendunud, ent massiivsete randmeliigestega (randmetega). 
Õlad: Pikad, puhtad ja kaldega. 
Küünarnukid: Küünarnukid ei tohi olla liiga kere lähedal ega 
liiga lõdva asetusega. 
Küünarvarred: Jämedad, randmed ei tohi üksteise vastu puutuda. 
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TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Massiivsed ning hästi suunatud kere telgjoone poole. 
Puusad (niudeluud): Nähtavad. 
Reied: Tugevate lihastega, ent mitte liiga ümarad. Korraliku 
luustruktuuri ning nurgistusega. 
Kannaliigesed: Laiad ja heade nurkadega, ei tohi olla sirged. 
Tagantvaates ei tohi olla sisse- ega väljapoole pööratud. 
 
KÄPAD: Tugevad ja lähestikku asetsevate varvastega. Tugevate 
küüntega. Soovitav on padjandite ja küünte hea pigmentatsioon. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Koer peab liikudes jätma vastupidava ja kerge mulje. Liikumine 
peab olema vaba ja harmooniline. 
 
NAHK: 
Üsna paks. Kolmevärviliste koerte puhul sageli marmorjas. Ilma 
kaelavoldita. 
 
KARVKATE  
 
KARV: Karm, mitte liiga pikk ega lame. Ei tohi olla siidine ega 
villataoline. Narmaid ei tohi olla liiga palju. Kõht ja reite 
siseküljed peavad olema karvadega kaetud. Kulmud on hästi 
rõhutatud, ent ei varja silmi. 
 
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. 
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SUURUS: 
 
Turja kõrgus: 
Isased: 40-44 cm. 
Emased: 39-43 cm. 
Lubatud kõikumine 1 cm mõlemas suunas. 
 
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. 
• Lühike koon. 
• Ninapeegli, huulte või silmalaugude depigmentatsioon. 
• Tanghambumus. 
• Heledad silmad. 
• Kõrge asetusega või lühikesed kõrvad. Mitte piisavalt 

sissepoole pöördunud või puuduliku karvkattega kõrvad. 
 
Kere: 
• Liiga pikk või liiga lühike kere. 
• Ebaharmooniline kehaehitus. 
• Mitte piisavalt tugev ülajoon. 
• Liiga järsult langev laudjas. 
 
Saba: 
• Kõrvale kalduv saba. 
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Jäsemed: 
• Puudulik luustruktuur. 
• Liiga sirge nurgistus. 
• Liiga lähestikku asetsevad kannad. 
• Lõdvad kämblaliigesed. 
 
Karvkate:  
• Mitte piisavalt tihe karv, peenike karv. 
 
Käitumine: 
• Arglikkus. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Mittevastavus tõu tüübile. 
• Prognaatne hambumus (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 karvkate. 
• Märgatav depigmentatsioon. 
• Standardile mittevastav turja kõrgus. 
• Märgatavad diskvalifitseerivad vead. 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. 


