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Lunnikairan käpälät ja varpaista

Vaikka lunnikoirien geneettinen tausta on poikkeuksellisen kapea, jopa niin kapea
ettei niillä nOTITIaalein kennelliiton hyväksymin isyystestein voida aina saada
vaTITIuutta isyyksistä, niin niillä kuitenkin esiintyy hyvin havaittavaa vaihtelua
ulkoasussa. Rodun näkyvimmässä erikoisuudessa, varpaistossa on paljonkin
vaihtelua. Täydellinen varpaisto, jossa joka käpälässä on luustoltaan, niveliltään ja
lihasjännerakenteeltaan kuusi täysin kehittynyttä varvasta, on itse asiassa aika
harvinainen.

Täysin kehittyneet varpaat

Ideaalitapauksessa lunnikoiralla on jokaisessa käpälässään kuusi varvasta. Christen
Langin koti sivuilta http://www.enerhaugen.net/lundehundstandard.html löytyy
rotumääritelmä Norjan lunnikoirayhdistyksen kommentein. Sivulla 8 on röntgenkuva
taka- ja etukäpälästä, joissa molemmissa näkyy erinomaisesti käpälän ja varpaiden
täydellinen luusto.

Etukäpälissä on neljä samanlaista varvasta kuin muillakin koirilla ja sisimpänä viides
myös kolminivelinen varvas, jossa vahva jänne- ja lihasrakenne. Sisäpuolinen
"ylimääräinen" varvas koskettaa ideaalitapauksessa maata. Ylinnä sisäsivulla on
kaksinivelinen kannusvarvas.

Takana on 6 varvasta, joista 4 itse käpälässä. Takakäpälissä on vahvat luulliset
kaksoiskannukset, jotka parhaimmillaan saattavat jopa hipoa maata.

Et:ukäpälä
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Poikkeamat varpaissa

Sekä etukäpälien, että takakäpälien varpaissa esiintyy vaihtelua. Näyttelyssä
varpaistoa arvosteltaessa poikkeamat etukäpälien varpaissa ovat merkittävämpiä kuin
takana.

Parhaimmillaan etukäpälissä on täysin kehittyneet ylimääräiset varpaat, jotka
ulottuvat alustaan sekä kaksinivelinen kannusvarvas. Lisävarpaat voivat kuitenkin olla
luustoltaan hennommat ja/tai lyhyemmät, niistä voi puuttua kolmas nivel ja/tai ne
voivat olla kiinnittyneet korkealle. Sisin kannusvarvas saattaa olla luustoltaan
olematon tai se saattaa puuttua kokonaan.

Takavarpaiden lukumäärälle ja sijainnille näyttelyarvostelussa on vähäisempi
merkitys. Takana kannusvarpaissa saattaa esiintyä "nahkavarpaita" jolloin luuta
puuttuu, antura tai kynsi saattaa puuttua, kynsiä saattaa olla useita, toinen
kannusvarvas saattaa puuttua kokonaan.

On myös muistettava ettei ole virhe jos varpaita on enemmän kuin kuusi.

Etukäpälien erinomaiset lisävarpaat,
jotka koskettavat alustaa.

Etukäpälien hyväksyttävät lisävarpaat

Etukäpälissä vaillinaisesti kehittyneet lisävarpaat
( alentaa arvosanaa näyttelyssä)
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ERINOMAISET ETUVARPAAT
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RIITT ÄVÄ V ARP AISTO KOIRAN ERINOMAISEEN ARVOSANAAN
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PUUTTTEITA VARPAISTOSSA
alentaa arvosanaa, ei sertifikaatin arvoinen
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