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(CHESAPEAKE BAY RETRIEVER)
Alkuperämaa: USA
KÄYTTÖTARKOITUS: Maalla ja vedessä yhtä taitavasti työskentelevä noutaja.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat,
Alaryhmä 1 noutajat
Käyttökoetulos vaaditaan.
YLEISVAIKUTELMA: Yhtä taitavasti niin maalla kuin vedessäkin työskentelevä chesapeakelahdennoutaja jalostettiin Chesapeakelahden alueella metsästämään
vesilintuja erittäin hankalissa ja rasittavissa sää- ja vesiolosuhteissa. Koira joutuu
usein rikkomaan jäätä noutaessaan riistaa. Se joutuu jatkuvasti työskentelemään
tuulessa ja vuorovedessä sekä uimaan pitkiä matkoja kylmässä vedessä. Rodun
erityispiirteiden vuoksi se kykenee toimimaan tehokkaasti ja sitkeästi. Chesapeakelahdennoutajan kallo on leveä ja pyöreä, otsapenger on keskivoimakas. Leukojen
tulee olla riittävän pitkät ja voimakkaat, jotta koira pystyy kantamaan kookkaita
riistalintuja kevyellä ja pehmeällä otteella. Kaksinkertainen karvapeite muodostuu
lyhyestä, karheasta ja laineikkaasta peitinkarvasta sekä tiheästä, hienosta ja villavasta pohjavillasta, joka on luonnostaan hyvin öljyinen ja ihanteellinen jäisiin ja
karuihin sääolosuhteisiin. Chesapeakelahdennoutaja on vahva, tasapainoinen ja
voimakasrakenteinen keskikokoinen koira, jonka runko ja raajat ovat keskipitkät
sekä rinta syvä ja leveä. Lapojen rakenne mahdollistaa vapaat liikkeet, joissa ei saa
olla heikkoutta etenkään koiran takaosassa. Koko ja massa eivät saa olla liioiteltuja, sillä tällöin liikkuvuus ja kestävyys kärsivät - kyseessähän on toiminnanhaluinen koira.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

CHESAPEAKELAHDENNOUTAJA

2/5

Rodulla on tiettyjä erityispiirteitä. Silmät ovat erittäin kirkkaat, joko kellertävät tai
meripihkanväriset. Lantio on sään tasolla tai hieman sitä korkeammalla. Kaksinkertainen karvapeite on laineikas ainoastaan lavoissa, niskassa, selässä ja lanteessa.
Chesapeakelahdennnoutajan tulee olla eloisa ja iloinen. Se on älykäs, harkitseva,
isäntäväkeensä kiintynyt ja sillä on suojelutaipumus. Voimakas arkuus tai aggressiivisuus ei ole toivottua metsästys- eikä seurakoiralle.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeus mitattuna lapojen korkeimmalta
kohdalta maahan on hieman pienempi kuin rungon pituus mitattuna rintalastan
kärjestä istuinluuhun. Rintakehä ulottuu vähintään kyynärpäiden tasolle. Etäisyyden säästä kyynärpäähän ja kyynärpäästä maahan tulisi olla sama.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, iloinen ja älykäsilmeinen. Rohkeus,
työskentelyhalukkuus, valppaus, hyvä hajuaisti, älykkyys, rakkaus veteen ja ennen
kaikkea luonteen yleisvaikutelma ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia jalostusmateriaalia valittaessa.
PÄÄ
KALLO-OSA: Leveä ja pyöreä.
OTSAPENGER: Keskivoimakas.
KIRSU: Keskilyhyt.
KUONO-OSA: Suunnilleen kallon pituinen, kapeneva ja suippo, ei kuitenkaan
terävä.
HUULET: Ohuet, eivät riippuvat.
PURENTA: Leikkaava purenta on toivotuin, tasapurenta hyväksytään.
SILMÄT: Keskikokoiset, erittäin kirkkaat, kellertävät tai meripihkanväriset; etäällä toisistaan. Älykäs ilme.
KORVAT: Pienet, korkealle kiinnittyneet, vapaasti riippuvat. Korvalehti on keskipaksu.
KAULA: Keskipitkä, voimakaslihaksinen ja lapoihin sulautuva.
RUNKO: Keskipitkä, ei liian lyhyt eikä köyryselkäinen. Selkä on pikemminkin
hieman painunut.
YLÄLINJA: Lantio on sään tasolla tai hieman sitä korkeammalla.
SELKÄ: Lyhyt, tiivis ja voimakas.
LANNE: Kupeet selvästi ylösvetäytyneet.
RINTAKEHÄ: Eturinta on voimakas, syvä ja leveä. Rintakehä on tynnyrimäisen
pyöreä ja syvä.
HÄNTÄ: Keskipitkä, tyvestä keskipaksu. Hännän tulee olla suora tai hieman kaareva, se ei saa kiertyä selän päälle eikä olla mutkalla sivulle.
RAAJAT
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ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Etuosassa ei saa olla taipumusta heikkouteen. Eturaajat
ovat keskipitkät, vankkaluiset ja lihaksikkaat, sekä edestä että takaa katsottuna
suorat.
LAVAT: Viistot, hyvin voimakkaat ja vapaasti liikkuvat.
VÄLIKÄMMENET: Hieman viistot ja keskipitkät.
KÄPÄLÄT: Kookkaat jäniksenkäpälät, joissa on räpylät; varpaat ovat hyvin kaareutuneet ja tiiviit. Kannukset voidaan poistaa.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: On tärkeää, että takaosa on hyvärakenteinen. Sen tulisi
olla vähintään yhtä vahva kuin etuosan eikä siinä saa olla taipumusta heikkouteen.
Takaosan tulee olla erityisen voimakas, koska se toimii voimanlähteenä uidessa.
Takaraajat ovat keskipitkät, vankkaluiset ja lihaksikkaat, sekä edestä että takaa
katsottuna suorat.
POLVET: Hyvin kulmautuneet.
KINTEREET: Keskimatalat.
VÄLIJALAT: Mahdolliset kannukset tulee poistaa.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Sulavat, vapaat ja vaivattomat, antavat vaikutelman suuresta voimasta ja kestävyydestä. Sivulta katsottuna askel on pitkä; etuaskel on vapaa ja takaaskeleessa voimakas työntö; polvet ja kintereet ovat hyvin joustavat. Tiiviit kyynärpäät, ei pihtikinttuisuutta. Vauhdin kiihtyessä käpälät pyrkivät yksijälkisyyteen.
KARVAPEITE
KARVA: Tiheä ja lyhyt, kaikkialla alle 4 cm pitkää. Pohjavilla on tiheää, hienoa ja
villavaa. Päässä ja raajoissa karva on erittäin lyhyttä ja suoraa. Taipumusta laineikkuuteen ainoastaan lavoissa, niskassa, selässä ja lanteessa. Kohtuulliset hapsut
hännässä ja takaosassa ovat sallitut. Karvanlaatu on erittäin tärkeä, koska koiraa
käytetään metsästykseen erittäin hankalissa sääolosuhteissa, se joutuu usein työskentelemään jäässä ja lumessa. Karhean peitinkarvan ja villavan pohjavillan öljyisyys on erittäin arvokas ominaisuus, sillä se estää kylmän veden pääsyn ihoon asti
ja nopeuttaa kuivumista.
Chesapeaken karvapeitteen tulisi hylkiä vettä kuten hanhen sulat. Kun koira nousee
vedestä ja ravistelee, ei karvapeite saisi enää olla märkä vaan ainoastaan kostea.
VÄRI: Chesapeakenlahdennoutajan värin tulee olla mahdollisimman samanlainen
kuin sen työskentely-ympäristön. Mikä tahansa ruskea, sara- tai kuloheinän väri on
hyväksyttävä; yksivärisyys on toivottua. Kaikki värit ovat samanarvoisia. Valkoinen täplä rinnassa, vatsassa, varpaissa tai käpälien takaosassa (heti ison päkiän
yläpuolella) on sallittu, mitä pienempi sitä parempi, yhtenäinen väri on toivotuin.
Karvapeitteen väriin ja laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota näyttelyarvostelussa. Metsästyksessä saadut arvet eivät ole virheitä.
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KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Urokset noin 58 - 66 cm ja nartut noin 53 - 61 cm.
PAINO: Urokset noin 29 - 36 kg ja nartut noin 25 - 32 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

Vihaisuus tai liiallinen arkuus

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

Rodunomaisten erityispiirteiden puuttuminen

Ylä- ja alapurenta

Takaraajojen kannukset

Kihara tai koko rungossa kihartuva karva

Yli 4,5 cm pitkät hapsut hännässä tai raajoissa

Musta väri

Valkoista väriä muualla kuin rinnassa, vatsassa, varpaissa tai käpälien takaosassa
Karvapeite ja yleisvaikutelma ovat tärkeämpiä kuin mitkään muut ominaisuudet.
Chesapeakella tulee olla hyvät mittasuhteet. Koiraa, jolla on hyvä karvapeite ja
jonka muut ominaisuudet ovat tasapainossa on pidettävä parempana kuin koiraa,
joka on joiltakin ominaisuuksiltaan erinomainen, mutta toisilta heikko.
PISTEYTYSTAULUKKO
Pää, huulet, korvat ja silmät
Kaula
Lavat ja runko
Takaosa ja polvet
Kyynärpäät, eturaajat ja käpälät
Väri
Reisien takaosa ja häntä
Karvapeite ja sen laatu
Yleisvaikutelma
Yhteensä

16
4
12
12
12
4
10
18
12
100

CHESAPEAKELAHDENNOUTAJA
OHJEELLISIA MITTOJA
Pään pituus kirsusta niskakyhmyyn
Ympärysmitta korvien kohdalta
Kuono silmien alta
Korvan pituus
Leveys silmien välissä
Kaulan ympärysmitta lähellä lapoja
Ympärysmitta lanteen kohdalta
Pituus niskakyhmystä hännän tyveen
Olkavarren ympärysmitta lähellä lapaa
Reiden ympärysmitta
Korvantyvestä toiseen kallon yli mitattuna
Niskakyhmystä lavan ylimpään kohtaan
Kyynärpäästä kyynärpäähän lapojen yli mitattuna
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n. 24 - 25 cm
n. 51 - 53 cm
n. 25 - 27 cm
n. 11 - 13 cm
n. 6 - 7 cm
n. 51 - 56 cm
n. 61 - 63 cm
n. 86 - 89 cm
n. 25 - 27 cm
n. 48 - 51 cm
n. 13 - 15 cm
n. 23 - 24 cm
n. 63 - 66 cm.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

