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(GRAND BASSET GRIFFON VENDÉEN) 
Alkuperämaa: Ranska 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Erinomainen apulainen metsästettäessä aseen kanssa keskiko-
koisilla alueilla. Nopein kaikista basset-roduista, sitkeä, peloton ja hieman omapäinen. 
Luoksetulo tulee opettaa jo nuorelle koiralle. 
LYHYT HISTORIAOSUUS : Kaikki basset-rodut on jalostettu kookkaammista koirista, 
grand basset griffon vendeen suurista griffoneista. Kreivi d´Elva teki ensimmäiset valin-
nat viime vuosisadan lopulla etsiessään suoraraajaisia yksilöitä. Kuitenkin nimenomaan 
Paul Dezamy yhtenäisti tyypin. Hän ymmärsi, että koiran tuli olla tietyn kokoinen pysty-
äkseen ottamaan kiinni juoksevan jäniksen. Siksi hän vakiinnutti koon 43 senttimetriin. 
Nykyisin aseen kanssa metsästettäessä rotua voidaan käyttää monenlaisen riistan metsäs-
tykseen aina kanista villisikaan. Grand bassettien joukkue voitti viidennen Eurooppa 
Cupin jäniksenajossa. 
YLEISVAIKUTELMA:  Hieman pitkänomainen, suoraraajainen, tasapainoinen ja tyyli-
käs. Rakenteeltaan basset-tyyppinen, mutta ei saa muistuttaa pientä briquet’ta. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Nopea, hyvä-ääninen, intohimoinen metsästäjä; 
rohkea, rakastaa ryteikköjä ja pensaikkoja. Hieman itsepäinen, mutta silti tottelevainen. 
Isännän on annettava komennot. 
PÄÄ 
KALLO-OSA:  Kaareutunut, pitkänomainen ja silmien alta hyvin meislautunut, ei raskas 
eikä liian leveä. Niskakyhmy on hyvin kehittynyt. 
OTSAPENGER: Otsauurre on selvästi havaittava. 
KIRSU:  Selvästi erottuva ja hyvin kehittynyt. Sieraimet ovat avoimet. Kirsun väri on 
musta, poikkeuksena valko-oranssit yksilöt, joilla ruskea kirsu on sallittu. 
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KUONO-OSA:  Kärjestään neliömäinen, huomattavasti kalloa pitempi, hieman kupera. 
HUULET:  Melko riippuvat, peittävät hyvin alaleuan ja antavat kuonolle neliömäisen 
muodon. Selvät viikset. 
HAMPAAT / PURENTA:  Leuat ovat voimakkaasti kehittyneet. Leikkaava purenta. 
SILMÄT:  Soikeat, suuret ja tummat. Ilme on ystävällinen ja älykäs. Silmänvalkuaiset tai 
sidekalvo eivät saa näkyä. 
KORVAT:  Taipuisat, kapeat, ohuet ja pitkäkarvaiset; korvankärjet ovat pitkänomaisen 
soikion muotoiset. Korvalehdet kiertyvät sisäänpäin; ne ovat kiinnittyneet alas, silmien 
tason alapuolelle ja ulottuvat kuonon kärjen yli. 
KAULA:  Pitkä, vankka, lihaksikas ja tyvestään vahva. Ei löysää kaulanahkaa. 
RUNKO:  Selvästi basset-tyyppinen, mutta ei saa olla liioitellun pitkä. 
SÄKÄ:  Vain hieman erottuva. 
SELKÄ:  Pitkä, leveä ja hyvin suora, ei koskaan painunut. Alkaa kaareutua lanteen yhty-
mäkohdassa. 
LANNE:  Vahva, hyvin lihaksikas ja hieman kaareutuva. 
LANTIO:  Sarvennaiset ovat selvästi erottuvat. 
RINTAKEHÄ:  Melko leveä, ulottuu kyynärpäiden tasolle. Kyljet ovat kaareutuneet, 
eivät koskaan litteät eivätkä pyöreät. Rintakehä kapenee hieman kyynärpäiden tasolla 
helpottaen liikkeitä. 
ALALINJA JA VATSA:  Kupeet ovat melko täyteläiset, vatsalinja ei ole koskaan ylös-
vetäytynyt. 
HÄNTÄ: , Tyvestään paksu, tasaisesti kapeneva ja melko pitkä. Melko korkealle kiinnit-
tynyt, asennoltaan sapelinmuotoinen tai hieman kaareutunut. Ei koskaan selän päällä eikä 
kärjestään kiertynyt. 
RAAJAT:  Vahvaluustoiset ja kuivat. Luusto on pikemminkin tiivis kuin raskas. 
ETURAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Eturaajat ovat suorat.  
LAVAT:  Pitkät, kuivat ja viistot. 
KYYNÄRPÄÄT:  Eivät liian rungonmyötäiset eivätkä ulkonevat. 
KYYNÄRVARRET:  Paksut. 
RANTEET:  Vain hieman erottuvat, mutta hyvin vankat; eivät saa koskettaa toisiaan. 
KÄPÄLÄT:  Vahvat ja tiiviit; päkiät ovat kestävät ja kynnet vahvat. Hyvä pigmentti 
päkiöissä ja kynsissä on toivottava. 
TAKARAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Takaraajat ovat vahvat ja yhdensuuntaiset rungon pituusakselin 
kanssa. 
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REIDET:  Voimakaslihaksiset, mutta eivät liian pyöristyneet. Vankka luusto ja nivelet. 
KINTEREET:  Leveät ja kulmautuneet, eivät koskaan suorat. Takaa katsottuna eivät saa 
näyttää ulos- eivätkä sisäänpäin kiertyviltä. 
KÄPÄLÄT:  Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET:  Liikkuessaan koiran tulee antaa vaikutelma kestävyydestä ja vaivattomuu-
desta. Liikkeiden tulee olla vapaat ja tasapainoiset. 
NAHKA:  Melko paksu, kolmivärisillä yksilöillä usein marmoroitunut. Ei löysää kau-
lanahkaa. 
KARVAPEITE  
KARVA:  Karkeaa ja rungonmyötäistä, ei liian pitkää, ei koskaan silkkistä eikä villavaa. 
Hapsut eivät saa olla liian runsaat, eivätkä vatsa ja reisien sisäsivut paljaat. Kulmakarvat 
ovat hyvin korostuneet, mutta eivät peitä silmiä. 
VÄRI:  Musta valkoisin laikuin (valkoinen ja musta); musta kellanruskein merkein (mus-
ta ja kellanruskea); musta hiekanruskein merkein; kellanruskea valkoisin laikuin (valkoi-
nen ja oranssi); kellanruskea, jossa musta mantteli ja valkoiset laikut (kolmivärinen); 
kellanruskea mustin karvankärjin; hiekanruskea mustin karvankärjin ja valkoisin laikuin; 
hiekanruskea mustin karvankärjin. Perinteiset nimitykset näille väreille ovat riistanväri, 
sudenväri, mäyränväri tai villisianväri. 
KOKO  
SÄKÄKORKEUS:  Urokset 40 - 44 cm, nartut 39 - 43 cm, 1 cm:n poikkeama kumpaan-
kin suuntaan sallitaan. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna 
virheen vakavuuteen. 
Pää: Liian lyhyt pää, tasainen kallo, lyhyt kuono, puutteellinen pigmentti kirsussa, huu-
lissa tai silmäluomissa, tasapurenta, vaaleat silmät; ylös kiinnittyneet tai lyhyet, riittämät-
tömästi kiertyneet tai puutteellisesti karvoittuneet korvat 
Runko: Liian pitkä tai liian lyhyt, sopusuhtaisuuden puute, ei riittävän kiinteä ylälinja, 
laskeva lantio 
Häntä: Normaalista poikkeava 
Raajat: Riittämätön luusto, liian suorat kulmaukset, liian ahdasasentoiset kintereet, haja-
varpaiset käpälät 
Karvapeite: Harva tai hienolaatuinen 
Luonne: Arkuus. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  Puutteellinen tyyppi; ylä- tai alapurenta; herasilmä tai kes-
kenään eriväriset silmät; puutteellinen rintakehän tilavuus eli alaosaa kohti kapeneva 
rintakehä; koukkuhäntä; käyrät tai osittain käyrät eturaajat; villava karvapeite; kauttaal-
taan musta tai valkoinen väritys; huomattava pigmentinpuute; muu kuin rotumääritelmän 
sallima säkäkorkeus; näkyvä invalidisoiva vika; anatomiset epämuodostumat; pelokkuus 
tai aggressiivisuus. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 
kivespussiin. 


