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Val okuva usstud ion lattia I la köl löttelevästä I u ppa korvasta ei heti
ensimmäiseksi tule mieleen koira, joka herättää pelkoa ja risti-
riitaisia tunteita joissakin rotua tuntemattomissa ihmisissä.

,*
ukkaputki, Tappijalka, Maastonakki,
Wunderrtrrrst... Mäyräkoirakennelien

nimet kertovat paljon rodun omintakeisesta

ulkomuodosta. Vaikka ei tietäisi koirista juuri
mitään, lyhykäisten jalkojen ja pitkän selän an-
siosta mäyriikoiraa on mahdoton olla tunnista-
matta. Ei ihme, että "pötlVlä" ja "makkara" ovat
mäykkyjen yleisimpiä lempinimiä.

Sanoihin ei liity minkäänlaista väheksyn-
tää, sillä jos on koskaan tutustunut tarkemmin
yhteenkään mäy'räkoiraan, tietää, että pikkui-
nen, pötkömäinen ulkomuoto on tämän koi-
ran kohdalla epäolennainen sivuseikka. Pienen
pakkauksen sisällä on nimittäin suuri koira, ka-

sakaupalla älyä ja huumorintajua sekä itsenäi-

nen, haastava luonne. Puhumattakaan energi-
asta - mäyräkoiralla pitaa olla riittävästi teke-
mistä, jotta sen ei tarvitsisi käyttää energiaansa
jekkujen keksimiseen.

Mäykyn kanssa voi harrastaa mitä tahan-
sa riistan ajamisesta agility,,n ja jäljestämi-

seen. Omimmillaan se on metsällä: pelottoma-
na luolakoirana, tarkkana jäIjittäjänä ja riistan
Iiikkeelle hätistäjänä. Viime aikoina mäyriikoi-
raa on innostuttu käftämään erityisesti kau-
riinajossa, mutta perinl.eisesti se on al'ustanut
varsinkin janiksen sekä ketun ja muiden luo-
laeläinten pyydystämisessä - siihen tarkoituk-
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seenhan rotu alun perin kehitettiin.



Toki mäyräkoiran kanssa voi tehdä kaikkea

muutakin kuin kulkea metsällä. Sillä on loista-
va hajuaisti, joten kaikenlaiset jäljestystehtävät

sujuvat siltä mainiosti. Toko- tai agilitykoirana
mäykky on reipas ja loppumattoman energinen
kaveri.

Tekemistä lö1tyy myös Suomen mäyräkoira-
liiton paikallisten mäyräkoirakerhojen kautta.
Kerhot järjestävät näyttelyitä, kokeita ja koulu-
tusta.

Napoleon-harha
Koska mäyräkoira on luonteeltaan peloton met-
sästäjä ja korvaamaton apulainen, se ei itse koe

olevansa pieni koira. Useimmilla onkin jon-
kinasteinen Napoleon-kompleksi: ne luule-
vat olevansa vähintään yhta isoja otuksia kuin
vastaantulijat, joten sahäkkä uros hyökkää epä-

röimättä minkä tahansa vihamieliseltä vaikut-
tavan tanskandoggin kimppuun. Siksi uroksen
kanssa saa kadulla kulkiessaan olla valppaam-
pana kuin luulisi.

Kotonakin mäyräkoira olisi mielellään ta-
lon herra. Pienellä tappijalalla on yllättävän
luja tahto, ja se on myös varsin nokkela jotain
halutessaan, joten koira vaatii kasvattajaltaan
suurta johdonmukaisuutta ja huumorintajua.
Moni mäyräkoira on myös todellinen herkku-
suu * varsinkin ihmisten makupalat kelpaisivat
paremmin kuin hyvin.

Silloin, kun ei olla metsällä tai muissa harras-
tuksissa, mäyriikoira voi osoittautua mukar,.uu-
denhaluiseksi persoonaksi. fos ulkona sataa, sen
kanssa ei välttämättä joudu juoksemaan pitkää
Ienkkiä, sillä mäyräkoira Iyö helposti liinat kiin-
ni jo portaiden pielessä. Kuka n1t haluaisi kas-
tella turkkinsa ja tassunsa?

Moni mäyräkoira on
todellinen herkkusuu.
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Karvaajoka lähtöön
Mäyriikoirasta on moneksi myös siinä mielessä, että
rodun sisiille mahtuu kolmea lajia karvaa: ly$tkar-
vaiset, karkeakarvaiset ja pitkakarvaiset. fokaisesta
muunnoksesta on vielä lisäksi kolme kokoa: tavalli-
nen, kääpiö- ja kaniinimäyräkoira.

Kokojaottelu tehdaan rinnanl'rnpäryksen mu-
kaan. Normaalikokoisen mäyriikoiran rinnanympä-
rys on yli 35 senttiä, kaapiOmayrakoiran 30-35 sent-
tiä ja kaniinimä1.räkoiran alle 30 senttiä. Säkäkorke-
us ei siis ratkaise mitään. Sama rotumäaritelma ja
rakennevaatimukset pätevät kaikkiin lajitp,ppeihin,
joten valokuvasta ei pitäisi erottaa, minkä kokoisesta

mäyräkoirasta on kyse.

Turkiltaan helppohoitoisin laji on lyhltkarvainen
versio, jonka karvapeite on tiheä ja kiiltava. Karke-
akarvaisen mäyräkoiran turkki koostuu karkeasta,
vähemmän kiiltävasta peitinkarvasta ja lyhyemmäs-
tä pohjavillasta. Pitkiikarvaisellakin on aluskarvaa ja

sen päällä pitkä, silkkinen, vartalonmyötäinen karva-
peite. ffi

Mistö nöitö soo?
Mäyräkoira on vanha ja vakiin-
tunut rotu, joten niitä on hwin
saatavilla koko maassa.
Kasvattajat ja pentueet löyty-

vät Suomen mäyräkoiraliiton
pentuvälityksen kautta osoit-
teesta www.rn ay rakoi raliitto.fi.
Pennun hinta vaihtelee
karvasta ja koosta riippuen
600-1 000 euron välillä.

Pöhkinönkuoresso
Kotimaa: Saksa.
Käyttötarkoitus: Maan alla ja päällä työs-
kentelevä metsästyskoira, harrastus- ja
seurakoira.
Keski-ikå: 14-15-vuotias mäyräkoira ei ole
ollenkaan harvinainen.
Koko: Normaalikokoisen mäyräkoiran rin-
nanympärys on yli 35 senttiä, kääpiömäy-
räkoiran 30-35 senttiä ja kaniinimäyrä-
koiran alle 30 senttiä. Normaalikokoinen
mäyräkoira ei saisi painaa yli yhdeksää
kiloa.
Luonne: Ystävällinen ja tasapainoinen, ei
arka eikä aggressiivinen.
Karvapeiter Kolmea eri tyyppiä: lyhytkar-
vainen, karkeakarvainen ja pitkäkarvainen.
Turkinhoito: Lyhytkarvaiselle riittää, että
turkista välillä "pyyhitään pölyt". Karkea-
karvaisen turkki nypitään säännöllisesti,
pitkäkarvaisen trimmataan. Pesu tarpeen
mukaan.
Värit: Lyhyt- ja pitkäkarvaisella mäyräkoi-
ralla punainen, punakeltainen tai keltai-
nen. Kaksivärisenä syvänmusta tai ruskea
ruskein tai keltaisin merkein. Laikullisena
yleisväriph aina tumma. epäsäännölliset
harmaat tai kellanruskeat laikut. Juovik-
kaan mäyräkoiran väri on punainen tai kel-
tainen, jossa on pohjaväriä tummempia
juovia. Karkeakarvainen mäyräkoira on
yleensä vaalean tai tumman riistanväri-
nen. Sallittuja ovat myös kulonkeltainen ja
kaikki muut mäyräkoiran värit.
Koulutettavuus: Johdonmukaisesti kou-
lutettuna sopii mihin tahansa harrastuk-
seen. Pieni koko ei oikeuta laiminlyömään
koulutusta, sillä mäyräkoira pyrkii helposti
lauman johtajaksi.
Terveys: Vähän perinnöllisiä sairauksia.
Tunnetuin on mäyräkoirahalvaus, eli selkä-
nikamien välilevyjen varhainen rappeutumi-
nen ja lisääntynyt alttius välilevytyrään.
Lisätietoja: Suomen mäyräkoi ral i itIo, www.

mayrakoiraliitto.fi.
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Jos mäyräkoiralla ei ole tarpeeksi tekemistä, se keksii sitä itse.

"Mäyräkoiran naamasta näkee, että se punoo

koko ajan juonia. Saksanseisojamme saattaa tui-
jottaa kaukaisuuteen tyhjäpä isen nä köisenä, mut-

ta mäyräkoiran katse ei ole koskaan tyhjä."
"Parasta mäyräkoirassa on luonne. Se ei todel-

lakaan ole mikään nössö vaan oikeasti fiksu otus.
Se haastaa omistajansa joka päivä."

Näin ti ivistävät mäyräkoiran syvimmän olemuk-
sen Marko Virtanen ja Nina Lehtolammi, Tappija-

lan kennelin kasvattajat. Likimain kaikki mäyräkoi-

raihmiset al leki rjoittanevat nämä ajatu kset, si I lä

mäykky valitaan lemmikiksi usein juuri kekseliään
luonteensa takia. Sillä se ainakin valloittaa kans-

sai hmisensä lopul I isesti, va ikka hankintapäätös
olisikin tehty toisenlaisin perustein.

"Meille tuli ensimmäinen mäyräkoira, kun olin

13-vuotias. lsä halusi metsästyskoiran, ja äiti vaa-

ti, että koiran pitää olla kaunis. Pitkäkarvainen
mäyräkoira täytti molemmat vaati mukset", Nina

muistelee perheen mäyräkoi rakuu meen al kamista.
Ninan ensimmäisen mäyräkoira Lulu olikin mai-

nio metsästyskoira. Se koitui monen jäniksen koh-

taloksi ja hankki Ninan äidille komean supiturkin.
Kauneusvaadekin täyttyi, sillä Lulu menestyi näyt-

telyissä hyvin, vaikka aloittikin uransa vasta vete-

raanina.

KAIKEN KARVAI 5TA PöTKYIÄÄ
Nykyisin Ninalla ja Markolla on kolme mäyräkoiraa
ja yksi saksanseisoja. Mäyräkoiria riittää lähes
joka lähtöön: kotona asuvat pitkäkarvaiset Elma
ja Lassi sekä karkeakarvainen kääpiömäyräkoira
Sissi. Normaal ikokoiset karkeakarvaiset Hassi ja

Hani asuvat sijoitusperheissä. Vain lyhytkarvaiset
ja kan i i nimäyräkoirat eivät kuu lu val i koi maan.

Myös Elma ja Lassi pääsevät välillä metsälle
Ninan isän kanssa, sillä mäyräkoira on onnellisim-
millaan saadessaan juosta vapaana metsässä,
tonkia ja haistella. Lisäksi Nina harrastaa näytte-

lyitä ja koirakokeita. Mäyräkoirat kun vaativat paljon

tekemistä ja toimintaa, joten vaikka niiden kanssa
ei joudukaan juoksemaan kymmenien kilometrien
lenkkejä, mitään laiskan ihmisen koiria ne eivät ole.

"Jos mäyräkoiralla ei ole tarpeeksi tekemistä,
se keksii sitä itse. Esimerkiksi Lassi on hajottanut
yhden sohvan, maalannut kämpän ja toiset koirat
sekä lämmittänyt pitkään yhtä huonetta saunaksi
salaa termostaattia vääntelemällä", N i na I uettelee
lemmikkinsä ansiolistaa.

"Mäyräkoiran itsepäisyys näkyy siinä, että kun se

on laittanut jonkin homman alulle, se vie sen lop-

puun asti, vaikka kuinka yrittäisi estää. Sohvan ka-

luaminenkin alkoi aivan pienestä reiästä ja päättyi

vasta, kun Lassi oli saanut levitettyä kaikki täytteet
ympäri taloa", Marko kertoo.

RIISTAN HAJU VIE MENNESSÄÄN
Tappijalan koirat myös karkailevat mielellään aina
tilaisuuden tullen tai ainakin haistaessaan riistaeläi-
men. Omasta pihasta ne eivät kuitenkaan karkaa.
Kerran pihaportti olijäänyt tunniksi auki, mutta joka

ikinen koira oli kiltisti tallella.
Mäyräkoiran kiehtovan luonteen varjopuoli on it-

sepintaisuus. Se tekee kouluttamisesta erityisen
pitkäjänteistä pu uhaa - johdon mu kaisuutta tarvi-
taan joka asiassa. Nina neuvoo mäyräkoiran hankki-
jaa miettimään jo etukäteen, millaisille tavoille lem-

mikkinsä haluaa opettaa. Jos ei tahdo, että koira

nukkuu aina ihmisten sängyssä, sitä ei saa sinne
pentunakaan päästää.

Vaikka mäyräkoiran opettaminen tavoille vaatii ih-

miseltä paljon enemmän kuin monen isomman koi-

ran kouluttaminen, sitä voi silti suositella lämpimäs-
ti kaikille liikkuville ja aktiivisille koiraihmisille.

"Mäyräkoiran kanssa voi harrastaa mitä tahansa
agilitystä raunioihin. Kaiken lisäksi se on kätevän

kokoinen kuljettaa ja ottaa joka paikkaan mukaan",
Nina mainostaa.
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