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TÕLGE: Tim Taylor ja Raymond Triquet. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 25.03.2003. 
 
KASUTUS: 
Jäneste, küülikute, rebaste, metskitsede ning metssigade jahil 
kasutatav hagijas. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.3:  Väikesekasvulised hagijad. 
Töökatsetega. 
 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
See väike basset sarnaneb omadustelt oma eelkäijaga, kelleks 
oli bretooni liivakarva grifoon. Oma päritolumaal oli ta väga 
populaarne juba XIX sajandil, ent XX sajandi viimase 30 aasta 
jooksul saavutas see tõug ka laiema populaarsuse. 
Tänu oma suurele jahitalendile on ta mitmel korral võitnud 
Prantsusmaa jahikarika jäneste püüdmises ning see tõug on 
saanud väga populaarseks. 
  
 
ÜLDMULJE: 
Bretooni liivakarva basset on väike jässakas koer. Elav ning 
oma suuruse kohta väga kiire. Ta on väga energiline ja 
vastupidav. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Bretooni liivakarva bassetid on kirglikud jahikoerad, ent samas 
ka suurepärased kaaslased. Nad on suhtlemisaltid, kiinduvad 
ning rahulikud. Nad kohanevad kergesti erinevates ning ka 
kõige keerulisemates maastikuoludes ning nad on valmis 
jahtima igasuguseid loomi. Jahil on nad julged, kavalad ja 
järjekindlad ning need omadused tagavad talle ka edu.  
  
PEA: 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Üsna pikk, selgelt väljendunud kuklakühmuga. 
Eestvaates on kolju lameda kaare kujuline, tagant laiem ning 
kulmukaarte suunas kitsenev. Kulmukaared ei ole väga 
esiletungivad. 
Üleminek laubalt koonule: Pisut rohkem väljendunud kui 
bretooni liivakarva grifoonil.  
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must või tumepruun. Hästi avatud 
ninasõõrmetega. 
Koon: Pigem pisut otsa suunas kitsenev kui täiesti kandiline.  
Mokad: Katavad hästi alumist lõualuud, ilma liialdusteta. 
Kerged vuntsid. 
Lõuad/hambad: Lõuad ja hambad on tugevad, täieliku ning 
ühtlase käärhambumusega. Ülemised lõikehambad katavad 
tihedalt alumisi. Lõikehambad asetsevad alalõuas risti. 
Esimeste eespurihammaste puudumine ei ole karistatav. 
Silmad: Ei ole pungis ega asetse liiga sügaval silmakoopas. 
Värvuselt tumepruunid. Sidekest ei ole nähtav. Elava ilmega. 
Kõrvad: Hea kinnitusega, asetsevad silmadega ühel joonel. 
Sirgekstõmmatult ulatuvad ninaotsani. Kõrvad on terava 
otsaga, sissepoole keerdunud ning kaetud pehmema ja lühema 
karvaga kui ülejäänud kere.  
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KAEL: 
Üsna lühike ning tugeva lihastikuga. 
 
KERE: 
Selg: Basseti kohta lühike. Lai. Ei ole nõgus. 
Nimme: Lai ja lihaseline. 
Rind: Sügav ja lai. 
Roided: Üsna ümarad. 
Alakõht: Alajoon suunaga tahapoole on vaid pisut tõusev. 
 
SABA: 
Kantakse pisut sirbikujuliselt. Keskmise pikkusega ning laia 
sabatüvega, sageli harjaseline, peenikese otsaga. Liikudes 
kantakse saba ülajoonest kõrgemal ning see liigub regulaarselt 
ühelt küljelt teisele.  
 
JÄSEMED: 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Hea luustikuga jäsemed. 
Õlad: Kaldega ning rindkerega hästi ühendatud. 
Küünarnukid: Kerega ühel joonel. 
Küünarvarred: Vertikaalse asetusega või pisut sissepoole 
pöördunud (ei ole eesmärgiks). 
Kämblad (kämblaliigesed): Küljelt vaadatuna väikse kaldega. 
Eestvaates kere telgjoonega tasa või kergelt väljapoole 
pöördunud (ei ole eesmärgiks). 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Hea lihastikuga. Jäsemed on heas tasakaalus. 
Tagantvaates on tagajäsemed paralleelsed, ei ole liiga kitsa ega 
liiga laia asetusega. 
Reied: Pikad ja hea lihastikuga. 
Kannad: Hästi madala asetusega ja mõõduka nurgaga. 
Pöiad (pöialiigesed): Vertikaalsed. 
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KÄPAD: 
Kompaktsed, lähestikku asetsevate ning kaardus varvastega. 
Tugevad küüned. Tugevad padjandid.  
 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Elavaloomuline. 
 
 
NAHK: 
Üsna paks ja pehme. Kaelavolti ei ole. 
  
KARVKATE: 
 
KARV: 
Karvkate on väga karm ja kare, üsna lühike. Ei ole villase 
tekstuuriga ega lokkis. Nägu ei tohi olla liiga karvane. 
  
VÄRVUS: 
Kollakaspruun (fawn), kuldsest nisukarva toonist kuni 
telliskivipunaste toonideni. Üksikud mustad karvad seljal ja 
kõrvadel on lubatud. Mõnikord võib rinnal olla väike valge 
täht, ent see ei ole eesmärgiks. 
 
 
KÕRGUS: 
 
Isased ja emased: 
Vähemalt 32 cm (12,6 tolli) 
Kõige rohkem 38 cm (15,5 tolli) 
Kui kõik teised omadused on väga head, on lubatud kõikumine 
2 cm (0,8 tolli). 
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VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende hindamisel tuleb lähtuda konkreetse kõrvalekalde 
ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas 
pidades. 
 
 
TÕSISED VEAD: 
 
Käitumine: 

• Arglikkus. 
Pea: 

• Lai ja lame kolju. Liiga esiletungivad kulmukaared.  
• Lühike või terava otsaga koon. Raske või rippuv 

ülahuul. 
Silmad: 

• Heledad silmad. 
Kõrvad: 

• Lamedad ja suured kõrvad. 
Kere: 

• Nõrk kehaehitus. Mitte piisavalt tasane ülajoon. Liiga 
tõusva alajoonega. 

Saba: 
• Ei ole kerega ühel joonel. 

Jäsemed: 
• Nõrga luustikuga jäsemed. Väljapoole pööratud käpad. 

Karvkate: 
• Hõre, sile, pehme või peenike karv. 

 
 
 



 

FCI-Standard nr 36 / 05.05.2003 
EESTI KENNELLIIT 

7 

 

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
Temperament:  

• Agressiivsus ja liigne argus. 
Mittevastavus tõu tüübile: 

• Ei vasta tõutüübile, mis tähendab seda, et koer 
tervikuna ei sarnane piisavalt teistele selle tõu 
esindajatele. 

Lõuad/hambad: 
• Ülehambumus või alahambumus. 

Silmad: 
• Liiga heledad. 

Pigmentatsioon:  
• Täielikult või osaliselt pigmenteerumata alad nina 

piirkonnas või silmalaugude või huulte äärtel. 
Saba: 

• Kõver saba. 
Esijäsemed: 

• Liiga suure kõverusega. 
Lisavarbad:  

• Lisavarvaste esinemine (sellel tõul ei ole kunagi 
lisavarbaid). 

Karvkate:  
• Pikk ning villase tekstuuriga karv. Kõrvalekalded 

standardis kehtestatud karvkatte tüübist. 
Kõrgus: 

• Ei vasta standardis kehtestatud kõrgusele. 
Vead: 

• Märgatav diskvalifitseeriv viga. Anatoomilised 
väärarengud. 

Selgete füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 Tõlge: Multilingua büroo. 


