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(BASSET HOUND)
Alkuperämaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Ajava ja jäljestävä koira.
Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat,
alaryhmä 1.3 pienet ajokoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Ranskalaisten munkkien uskotaan kehittäneen
bassetit keskiajalla metsästämään hyvin tiheäkasvuisessa maastossa, missä niiden
oli tärkeää työskennellä maavainuisesti. Vaikka basset hound onkin läheistä sukua
ranskalaisille basseteille, se kehitettiin lopullisesti Iso-Britanniassa. Basset hound
kykenee ajamaan luonnollista riistaansa, jänistä, sinnikkäästi suhteellisen rauhallisella vauhdilla hyvinkin pitkiä matkoja.
YLEISVAIKUTELMA: Matalaraajainen, huomattavan vankka, sopusuhtainen ja
hyvärakenteinen. On tärkeää muistaa, että kyseessä on metsästyskoirarotu, jonka
on sovelluttava käyttötarkoitukseensa, eli sen tulee olla voimakas, aktiivinen ja
kykenevä erittäin kestävään työskentelyyn maastossa.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ikivanhaa syntyperää oleva koira, joka metsästää sitkeästi hajujäljen perusteella. Se on ajuekoira, jolla on kumea ja sointuva
ääni. Rauhallinen ja lempeä, ei koskaan arka tai vihainen.
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PÄÄ: Otsalla ja silmien vieressä voi olla vähäiset poimut. Pään nahka on sen verran joustavaa, että se muodostaa hieman poimuja, jos nahkaa vedetään eteenpäin
tai koira laskee päänsä alas. Kuonon selkä on lähes yhdensuuntainen kallon ylälinjan kanssa. Kuono-osa on hieman pitempi kuin kallo-osa.
Kallo: Kupolimainen, korostunut niskakyhmy, kulmakaarien kohdalta kohtuullisen
leveä ja kapenee hieman kuono-osaa kohti.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kirsu: Täysin musta, paitsi vaaleilla yksilöillä, joilla kirsu voi olla ruskea tai maksanvärinen. Suuret, avoimet sieraimet. Kirsun kärki voi ulottua hieman huulilinjan
etupuolelle.
Kuono: Yleisvaikutelmaltaan kapeahko, ei kuitenkaan suippo.
Huulet: Ylähuulet peittävät selvästi alahuulet.
Leuat / hampaat: Leuat voimakkaat. Täydellinen, säännöllinen ja täysihampainen
leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat kevyesti yläleuan etuhampaiden takapintaa. Hampaat kohtisuorassa leukoihin nähden.
Silmät: Vinoneliön muotoiset, eivät ulkonevat eivätkä liian syvällä sijaitsevat.
Tummat, mutta vaaleammilla yksilöillä sallitaan vaaleampi sävy aina keskiruskeaan saakka. Ilme rauhallinen ja vakava. Vaaleat tai keltaiset silmät ovat erittäin
virheelliset.
Korvat: Matalalle, juuri silmien tason alapuolelle kiinnittyneet. Pitkät; ulottuvat
vain hieman yli oikeanpituisen kuononkärjen. Korvat eivät saa olla liioitellun pitkät. Koko pituudeltaan kapeat ja selvästi sisäänpäin kiertyvät. Hyvin taipuisat,
ohuet, pinnaltaan samettimaiset.
KAULA: Lihaksikas, selvästi kaareutuva, melko pitkä. Runsaasti, muttei liioitellusti löysää kaulanalusnahkaa.
RUNKO: Pitkä ja kauttaaltaan syvä; säkä ja lantio suunnilleen samalla korkeudella.
Selkä: Melko leveä ja vaakasuora. Ei liioitellun pitkä säästä lantioon.
Lanne: Voi olla hieman kaartuva.
Rintakehä: Edestäpäin katsottuna eturinta täyttää tiiviisti kaareutuneiden kyynärvarsien muodostaman tilan. Rintalastan kärki esiin työntyvä. Rintakehä ei kapea
eikä liioitellun syvä. Hyvin kaareutuneet normaalinmuotoiset kylkiluut, jotka ulottuvat pitkälle taakse.
Alalinja ja vatsa: Maavaran tulee olla riittävä rintakehän syvimmässä kohdassa,
jotta koira pystyy liikkumaan vaivattomasti kaikenlaisessa maastossa.
HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, melko pitkä, tyvestään paksu ja kapenee kärkeä
kohti. Hännän alapuolella kohtuullisesti jäykkää karvaa. Koiran liikkuessa häntä on
pystyasentoinen hieman sapelimaisesti kaartuen. Häntä ei koskaan saa olla kiertyvä
tai selän päälle kaartuva.
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RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Kyynärvarret hieman sisäänpäin viistot, mutta ei niin voimakkaasti, että se haittaisi vapaata liikuntaa tai että eturaajat koskettaisivat toisiaan
koiran seistessä tai liikkuessa. Välikämmenessä voi olla jonkin verran poimuja,
mutta ei liioitellun runsaasti.
Lavat: Viistot, ei raskaat.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Lyhyet, voimakkaat ja vankkaluustoiset
Välikämmenet: Eteen taipuva ranne on erittäin vakava virhe.
Etukäpälät: Suuret, hyvin kaareutuneet varpaat, vahvat päkiät. Etukäpälät voivat
olla suoraan eteenpäin suuntautuneet tai hieman ulospäin kääntyneet, mutta joka
tapauksessa koira seisoo aina tasapainoisesti ja sen paino jakautuu tasaisesti sekä
varpaille että päkiöille siten, että käpälän jälki on suuren koiran ja vain päkiät koskettavat maata.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Erittäin lihaksikkaat ja tukeva-asentoiset. Takaa katsottuna takaosa näyttää lähes pallomaiselta. Välijalassa voi olla hieman poimuja ja kinnernivelen alapuolella pieni nahkapussi, mutta nämä eivät missään tapauksessa saa olla
liioiteltuja.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Matalat kintereet ja sivusta katsoen hieman viistoasentoiset, eivät sisäeivätkä ulkokierteiset. Koiran seistessä vapaasti kinner on tukevasti juuri rungon
alla.
Takakäpälät: Suuret, hyvin kaareutuneet varpaat, vahvat päkiät. Koira seisoo aina
tasapainoisesti ja sen paino jakautuu tasaisesti sekä varpaille että päkiöille siten,
että käpälän jälki on suuren koiran ja vain päkiät koskettavat maata.
LIIKKEET: On erittäin tärkeää, että koira pystyy liikkumaan käyttötarkoituksensa mukaisesti. Liikunta on joustavaa, voimakasta ja vaivatonta, eturaajat ojentuvat
pitkälle eteen ja takaraajojen työntö on voimakas. Koira liikkuu yhdensuuntaisesti
sekä edestä että takaa katsottuna. Liikkeessä kintereet ja polvet eivät ole koskaan
jäykät eikä koira saa laahata varpaitaan.
NAHKA: Irtonainen ja joustava, ei liioitellun runsas.
KARVAPEITE:
Karva: Sileää, lyhyttä, pinnanmyötäistä, ei liian hienolaatuista. Koira on ääriviivoiltaan kokonaisuudessaan sileä ilman hapsuja. Pitkä, pehmeä tai hapsuinen karvapeite on erittäin vakava virhe.
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Väri: Tavallisesti mustan, valkoisen ja ruskean kirjava (kolmivärinen) tai keltaisen
ja valkoisen kirjava (kaksivärinen), mutta kaikki englantilaisperäisten ajokoirien
värit hyväksytään.
KOKO:
Säkäkorkeus: 33–38 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä sen kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus.
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

