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Norjasta tulkintaohjeita lunnikoiran rotumääritelmään 

  
Lunnikoira on hyvin vanha norjalainen koirarotu, jolla on useita anatomisia erikoispiirteitä. Sitä on 

käytetty Pohjois-Norjan rannikolla lunnilintujen metsästykseen. Se kiipeili jyrkillä, liukkailla ja 

kivikkoisilla vuonojen reunoilla ja tunkeutui lunnien pesäkoloihin ja pesimäluolastoihin. 

Lunnikoiran täytyy olla hyvin notkea ja varmajalkainen. 

 

Pää –ei liian karkea eikä liian kevyt. 

Purenta –leikkaava-, tasa- tai tiukka alapurenta. Premolaarien puutos hyväksytään, epätasainen 

purenta esim. tasapurenta ja osa hampaista alapurennassa hyväksytään. 

Silmät –kirkkaat, selvästi erottuvat silmät antavat koiralle valppaan ilmeen. Kellanruskea iris, jossa 

sisempänä kapeampi tai leveämpi tummanruskea rengas pupillin ympärillä. Liian pyöreät silmät 

ovat virhe. 

Korvat –koira sulkee korvakäytävän käyttäen erityistä korvassa olevaa lihasta, jonka puristaa 

yhteen mennessään luolastoon. Tällä tavalla se suojaa korvaa mullalta ja kosteudelta, kun koira 

menee lunnin luolastoon. 

Kaula –lunnikoiralla on ylimmässä niskanikamassa (atlas) erityinen ”tappi”. Tämä auttaa 

kääntämään pään melkeinpä kokonaan taakse selän päälle. Tämä taipuisuus on merkittävä, kun 

koira ryömii ahtaaseen luolastoon. 

Runko –koiran tulee pystyä suorittamaan alkuperäinen tehtävänsä, mennä luolastoon sisään ja 

tuoda lintu sieltä ulos. Suositellaan suhteellisen solakkaa koiraa, ei saa olla tynnyrimäinen eikä 

myöskään liian lyhyt. Suorakaiteen muotoinen ruumiinmuoto suositeltava. 

Häntä –voidaan kantaa alhaalla tai ylhäällä selän päälle kaartuen tai kevyesti rullalla. Ei hännänpää 

liian tiukasti kiertyen tai liian alas sivulle roikkuen. 

Etukäpälät –erittäin elastinen ja taipuisa lapalihaksisto. Uloskääntyneet tassut, joiden tuleekin olla 

ranskalaisessa seisonnassa. Tuomarin tulee kommentoida arvostelussaan, miten lisävarpaat ovat 

kehittyneet. 

Takakäpälät –ei ole virhe, jos takana enemmän kuin kuusi varvasta. Viisi varvasta voi esiintyä 

takana ilman, että siitä rangaistaan. Takalisävarpaat ovat normaalisti heikommin kehittyneet kuin 

etulisävarpaat. Takalisävarpaiden eri variaatioihin sekä sijaintiin että lukumäärään tulee laittaa 

vähemmän painoa suhteessa ideaaliin kuin etutassuissa. 

Liikkeet –arvostelijan tulee olla selvillä, että koiran tulee liikkua tehokkaasti sekä ylös että alaspäin 

jyrkillä lunnien pesimäalueilla. Koiran ylimääräiset varpaat tulevat tässä avuksi sekä ylös että alas 

mentäessä. Ylimääräiset lisävarpaat tulevat silloin suoraan kontaktiin alustan kanssa. Koiralle on 

myöskin apua siitä, että se liikkuu leveästi edestä ja kapeasti takaa, jolloin se tulee paremmin alas. 

Lunnikoiran erityisen vispaavat etuliikkeet ovat yhteydessä koiran hyvin elastiseen ja taipuisaan 

lihaksistoon sekä etulisävarpaiden jännelihasrakenteeseen. Koiran tuleekin siis olla suhteellisen 

leveä edestä ja sillä tuleekin olla suhteellisen ahtaat takaliikkeet. 

Koko –pieni, joustava koira tulisi asettaa etusijalle. Koiran on täytynyt mennä lunnin käytävistöön 

ja siksi se ei saa olla liian suuri tai krouvi rakenteeltaan jottei se esty suorittamasta tehtäväänsä. 

Väri –mustaa ja harmaata värivarianttia ei ole esiintynyt sitten vuoden 1950. Täysin valkoisia 
koiria, joilla voi olla ruskea naamaväritys ja ruskeat korvat on joitain ja ovat täysin sallittuja. 

Samoin koirat, joilla on pääasiallisesti valkoinen kroppa suurilla tai pienillä ruskeilla läikillä. Pää, 

joka on kokonaan tai puoliksi valkoinen ilman silmänympäryspigmenttiä eivät ole toivottavia ja 

alentaa arvosanaa yhdellä. 


