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Ryhmä: 6
FCI:n numero: 36
Hyväksytty: FCI 5.5.2003
SKL-FKK 13.2.2007

Suomen KennelliittoFinska Kennelklubben ry

BRETAGNENBASSETTI
(BASSET FAUVE DE BRETAGNE)
Alkuperämaa: Ranska

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KÄYTTÖTARKOITUS: Kanin, jäniksen, ketun, metsäkauriin ja villisian ajometsästykseen käytettävä koira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat
Alaryhmä 1.3 pienet ajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Tämän pienen bassetin ominaisuudet ovat samat
kuin griffon fauve de bretagnen (bretagnengriffoni), josta se polveutuu. Bretagnenbassetti oli hyvin suosittu rotu alkuperäalueellaan 1800-luvulla ja kansallisen suosion se saavutti 1900-luvun kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana. Poikkeuksellisen hyvien metsästysominaisuuksiensa ansiosta rodun yksilöt ovat voittaneet
useita Ranskan kaninajomestaruuksia, ja rodusta on tullut hyvin suosittu.
YLEISVAIKUTELMA: Bretagnenbassetti on pieni, tanakka, eloisa ja kokoonsa
nähden nopea koira. Se on huomattavan tarmokas ja erinomaisen kestävä.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Bretagnenbassetit ovat intohimoisia metsästäjiä, mutta samalla myös erinomaisia seuralaisia, sosiaalisia, kiintyviä ja tasapainoisia. Ne soveltuvat helposti kaiken riistan ajoon kaikenlaisiin maastoihin, jopa
hankalimpiin. Ajaessaan ne ovat rohkeita, kekseliäitä ja sinnikkäitä, siksi ne ovat
hyvin tehokkaita.
PÄÄ
KALLO-OSA: Melko pitkänomainen ja edestä katsottuna loivasti kaareva, päälaelta tasainen; kapenee kohti kulmakaaria, jotka eivät ole kovin voimakkaat. Niskakyhmy on selvästi erottuva.
OTSAPENGER: Hieman korostuneempi kuin griffon fauve de bretagnella (bretagnengriffoni).
KIRSU: Musta tai tummanruskea. Sieraimet ovat avoimet.
KUONO-OSA: Pikemminkin kapeneva kuin neliömäinen.
HUULET: Peittävät hyvin alaleuan, eivät kuitenkaan liioitellut. Viikset eivät ole
kovin runsaat.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ja hampaat ovat vahvat. Täydellinen
ja säännöllinen leikkaava purenta. Yläleuan etuhampaat peittävät alaleuan etuhampaat tiiviisti. Etuhampaat ovat kohtisuorassa leukoihin nähden. P1-hampaiden puuttuminen ei ole virhe.
SILMÄT: Eivät ulkonevat eivätkä syvällä sijaitsevat, väriltään kastanjanruskeat.
Vilkkuluomi ei ole näkyvissä. Ilme on eloisa.
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KORVAT: Kauniisti silmien tasolle kiinnittyneet, juuri ja juuri kirsun kärkeen
ulottuvat, teräväkärkiset ja sisäänpäin kiertyneet; korvien karva on rungon karvapeitettä lyhyempää ja pehmeämpää.
KAULA: Melko lyhyt, lihaksikas.
RUNKO
SELKÄ: Leveä ja bassetin seläksi lyhyt, ei koskaan notko.
LANNE: Leveä ja lihaksikas.
RINTAKEHÄ: Syvä ja leveä. Kylkiluut ovat melko kaarevat.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on takaosaa kohti vain hieman ylösvetäytynyt.
HÄNTÄ: Asennoltaan hieman sapelimainen, keskipitkä ja tyvestään paksu, harjaskarvainen ja kärkeä kohti kapeneva. Koiran liikkuessa häntä on selkälinjaa ylempänä ja liikkuu säännöllisesti puolelta toiselle.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat hyväluustoiset.
LAVAT: Viistot ja tiiviisti rintakehän myötäiset.
OLKAVARRET: Pystysuorat tai hieman sisäänpäin taipuneet (ei-toivottu ominaisuus).
KYYNÄRPÄÄT: Rungon keskilinjan suuntaiset.
VÄLIKÄMMENET: Sivulta katsottuna hieman viistot, edestä katsottuna rungon
keskilinjan suuntaiset tai hieman ulospäin taipuneet (ei-toivottu ominaisuus).
KÄPÄLÄT: Tiiviit. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet; kynnet ovat
vahvat ja päkiät lujat.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat lihaksikkaat, sopusuhtaiset ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset, eivät ahdas- eivätkä leveäasentoiset.
REIDET: Pitkät ja lihaksikkaat.
KINTEREET: Matalat ja kohtuullisen kulmautuneet.
VÄLIJALAT: Pystysuorat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Eloisat.
NAHKA: Melko paksua, joustavaa. Ei löysää kaulanalusnahkaa.
KARVAPEITE
KARVA: Hyvin karkeaa, kuivaa ja melko lyhyttä, ei koskaan villavaa eikä kähärää. Naaman karva ei saa olla liian pörröistä.
VÄRI: Punaruskea kultaisesta vehnänväristä tiilenpunaiseen. Muutama musta
karva selässä ja korvissa hyväksytään. Rinnassa voi joskus olla valkoinen tähti,
mikä ei kuitenkaan ole toivottavaa.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset ja nartut 32 – 38 cm, ± 2 cm:n poikkeama sallitaan
muuten erinomaisille yksilöille.
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VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
VAKAVAT VIRHEET:
Käyttäytyminen: Pelokkuus.
Pää:
• leveä tai tasainen kallo
• liian voimakkaat kulmakaaret
• suippo tai lyhyt kuono, riippuvat tai paksut huulet
• vaaleat silmät
• litteät tai leveät korvat.
Runko:
• hento olemus
• ei tarpeeksi kiinteä ylälinja
• voimakkaasti nouseva vatsaviiva.
Häntä: vinoasentoinen.
Raajat:
• riittämätön luusto
• hajavarpaiset käpälät.
Karvapeite: riittämätön, sileä, ohut tai pehmeä.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• aggressiivisuus tai arkuus
• rotutyypin puuttuminen (koira ei muistuta muita samanrotuisia yksilöitä)
• ylä- tai alapurenta
• hyvin vaaleat silmät
• osittainen tai täydellinen pigmentin puute kirsussa, silmäluomissa tai huulissa
• koukkuhäntä
• käyrät eturaajat
• takaraajojen kannukset (tämä rotu on aina ilman kannuksia)
• pitkä tai villava karvapeite
• muunlainen kuin rotumääritelmässä mainittu karvapeite
• rotumääritelmän mitoista poikkeava säkäkorkeus
• invalidisoivat viat; rakenteelliset epämuodostumat.
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

