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Historia 
 
Chesapeake Bay 

 
Chesapeake Bay on suuri Atlantin lahti USA:n itärannikolla, Marylandissä. Alue koostuu 
suuresta suistoalueesta, jossa useampi joki laskee mereen ja muodostaa lahden. Intiaanit 
jotka nimesivät lahden, antoivat nimeksi Chesepiokk; tarkoittaa Che-iso, Sepi-joki ja ook- 
monta. Eli, ”monta suurta jokea”, nimi joka todella kuvaa aluetta hyvin.  
Alueella käytettiin noutavia koiria jo 200 vuotta sitten. Koirilla oli suuret vaatimukset, 
niiden piti jaksaa noutaa suuria lintumääriä ja kausi oli pitkä. Koirat eivät saaneet hyytyä 
vaikka vesi oli kylmää ja jäistä. Näiden vaatimusten seurauksena alueelle muokkaantui 
koirakanta, joilla oli erittäin kestävä turkki, suuri halu työskennellellä vedessä, 
työskentelyiloa ja voimakas luonne.  
 
Canton ja Sailor, rodun muodostuminen 
 
Chesapeakelahdennoutaja polveutuu nykyisen tiedon mukaan kahdesta 
Newfoundlandinkoirasta, jotka molemmat muodostavat oman linjansa. Mitään tarkkoja 
tietoja ei ole käytettävissä, koska tuli tuhosi kaikki sukutaulut joita säilytettiin The Caroll 
Island Duck Clubin tiloissa Marshy Point:ssa.  
Tarinan mukaan eräs Mr George Law oli Canton-aluksella, kun se tapasi uppoavan 
brittiläisen laivan lähellä Chesapeakelahtea. Uppoavasta laivasta pelastettiin mm. kaksi 
New Foundlandinkoiran pentua, narttu ja uros. Mr Law osti nämä englantilaiselta 
kapteenilta yhdellä guinealla kappaleelta, ja toi ne mukanansa Baltimoreen. Pennut olivat 
eri sukuisia, huippulinjaisia New Foundlandinkoiria, niiden oli tarkoitus päätyä englantiin 
jalostuskoiriksi. Ne olivat suhteellisen pieniä ja tiiviskarvaisia. Uros oli tumman punainen, 
vaalea silmäinen ja sillä oli erityisen vettähylkivä turkki, se oli Sailor nimeltään. Siitä tuli 
kantaisä Chesapeakelahden itäpuolen koirille. Narttu oli musta, Canton nimeltään, ja siitä 
tuli kantaäiti lahden länsipuolen koirille. Tiettävästi näitä koiria ei koskaan astutettu 
keskenään. Ne jäivät historiankirjoihin ennen kaikkea taitavina sorsanoutajina. Niitä 
risteytettiin keltaisiin tai ruskeisiin houndeihin tai coondogseihin.  Silloin tällöin lisättiin 
sekaan vesispanielia, mikä vahvisti noutamistaipumusta.   
 
Alunperin chesapeakelahdennoutaja oli ammattimetsästäjän koira. Se ei siis asunut sisällä 
tai kennelissä, vaan sen paikka oli viltillä riistavajan ulkopuolella jossain suistoalueella. 
Tyypillistä sille oli ettei se juurikaan seurustellut kenenkään ulkopuolisen kanssa, ei koirien 
eikä ihmisten. Chessien ensisijainen tarkoitus oli noutaa isäntänsä ampumia vesilintuja, ja 
näitä saattoi päivässä olla satoja. Toinen tarkoitus oli vartioida, sekä saalista, että 
omistajansa kotia ja omaisuutta, kun omistaja oli muualla myymässä saalistaan. Tämä 
ominaisuus oli tärkeä aikana kun sheriffit tai metsänvartijat eivät ehtineet suistoalueelle 
pitämään huolta metsästäjien oikeuksista. Näiden ominaisuuksien takia chessejä oli myös 
maanomistajilla, ja heillä oli taloudellisia mahdollisuuksia viedä rotua eteenpäin 
suunnitelmallisella jalostamisella.  
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Matka kohti rotumääritelmää 
 
Ensimmäinen yritys hyväksyä rotumääritelmä tehtiin Baltimoressa vuonna 1877. Silloin oli 
kaksi erillistä linjaa, joita molempia kutsuttiin Chesapeake Bay Duck Dog:siksi. Toinen oli 
raskaampi ja pidempikarvainen, punertava väriltään. Tässä linjassa oli piirteitä 
Newfoundlandin koirasta ja Labrador Water Dogista. Toinen tyyppi oli matalampi, mutta 
erittäin kompakti, sillä oli lyhyt turkki, jossa oli alusvilla, ja tassut jotka muistuttivat saukon 
tassuja. Tätä tyyppiä kutsuttiin myös Maryland Ducking Dogsiksi. Tämä tosiasia aiheutti 
jaottelun kolmeen eri luokkaan karvan laadun perusteella: Otter, curlycoated ja straight. 
Rotu jaettiin myös eri luokkiin mittasuhteiden perusteella.  ”The straight haired dog” 
tunnettiin myös nimellä ”Red Winchester Ducking Dog”. ”The otter breed” tunnettiin myös 
nimellä ”The Gunpowder river dog. Myös koko ja väri vaihtelivat, yhteistä oli kuitenkin 
luonne ja kyvyt, mitkä yhdistivät ne kaikki Chesapeakelahteen.  
1885 tehtiin uusi yritys ja samalla perustettiin The Chesapeake Bay dog club. Kumpaakaan 
ei hyväksytty vieläkään AKC:n puolesta. Tässä rotumääritelmäluonnoksessa oli kuitenkin 
paneuduttu nykyistä tarkemmin turkin laatuun.   
 
siinä luki: ( ... kaiken tämän alla on lyhyt villainen turkki, jonka kuuluu peittää iho ja sen 
tulee erottua selvästi kun peitinkarva käännetään sivuun. ) (Baldwin, 1997, s.20) 
 
20 vuotta myöhemmin, 14. elokuuta 1918 AKC vihdoin hyväksyi sekä The American 
Chesapeake Clubin ja rotumääritelmän. Tämä rotumääritelmä on pääosin voimassa 
edelleen, tosin siihen on tehty lisäyksiä ja tarkennuksia vuosien varrella. Tällä hetkellä 
voimassa oleva rotumääritelmä on tehty 1993.  
 
Puhdasveristä työkoiraa jalostettaessa nähtiin paljon vaivaa turkin toiminnallisuuden 
varmistamiseksi. Seuraavaksi paneuduttiin myös väriin. Eri ruskean, tanin ja sedgen sävyjä 
suosittiin. Musta ja maksanvärinen eivät olleet haluttuja, ne  erottuivat taustaa –kaisloja, 
hiekkaa ja liejua-  vastaan turhan hyvin. Vaalea deadgrass muodostui länsirannikon 
metsästäjien tarpeesta, koiran piti sulautua sänkipellon väriin. 1926 hyväksyttiin 
tummanruskea, ja vasta 1976 hyväksyttiin maksanruskea, koska sen erottaminen muista 
ruskean sävyistä oli turhan vaikeaa. 
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Ensimmäinen rekisteröity chesapeakelahdennoutaja oli 1878. Koira, uros nimeltään 
Sunday, oli syntynyt 1875 ja tuli ”Red Winchester Ducking Dog”-linjoista. Sen omistaja, 
G.W. Kierstad, kirjoitti näin: 
 
 
”Niillä on turkki, jonkalaista ei löydy miltään muulta koiralta, se täytyy nähdä ennen kuin 
sen voi ymmärtää. Se on väriltään kuin kuollut ruoho, punasävyinen jossa hiukan ruskeaa 
tai ruskea jossa puhdas punainen sävy (ei maksanruskea). Turkin pituus vaihtelee 2-3cm:n 
välillä. Turkki on erittäin tiivis ja laineikas, ei kihara. Koiralla on turkki, mitä kuvailisin 
sanoilla tiivis ja täyteläinen, se suojaa koiraa kastumiselta. Kun koira nousee vedestä ja 
ravistelee kerran tai kaksi, voisi kuka tahansa todeta että iho ei ole millään kohti märkä. 
Vaikka yrittäisi löytää märkää ihoa ennen ravistamista, ei sitä löydä. Siinä on jotain 
erityistä, sanokaa mitä tahdotte, mutta sitä ei voi sanoin ilmaista. Tosiasia on, että ei ole 
mitään muuta koiraa jolla on niin vedenkestävä turkki kuin tällä”. 
(Horn, 1997) 
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CHESAPEAKELAHDENNOUTAJA 
(Chesapeake bay retriever) 
Alkuperämaa: USA 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  
 
Maalla ja vedessä yhtä taitavasti työskentelevä noutaja. 
 
YLEISVAIKULTELMA:    
 
Chesapeakelahdennoutaja on noutava lintukoira, joka työskentelee yhtä hyvin maalla kuin 
vedessä. Rotu kehitettiin Chesapeakelahden seudulla koillis-USA:ssa 
vesilintumetsästykseen vaihtelevissa sää- ja keliolosuhteissa. Koiran tuli pystyä etenemään 
jäisessä vedessä yhä uudestaan raskaassa maastossa. Rodun tyypilliset ominaisuudet 
mahdollistavat työskentelyn kevyesti, tehokkaasti ja kestävästi.  
Chesapeakelahdennoutajan tulee olla voimakas, tasapainoinen ja voimakas koira. Sen 
tulee olla keskikokoinen, runko ja jalat keskimittaiset. Koko ja massa eivät kuitenkaan saa 
olla liioiteltuja, koska se vaikuttaa kielteisesti liikkumiseen ja kestävyyteen. Takaosan tulee 
olla yhtä korkealla tai korkeammalla kuin säkä. Tyypillinen turkki on rodulle tärkeä.  
 
Kommentti: 
Tyypillinen Chesapeakelahdennoutaja on toimiva, tehokas ja kestävä metsästyskoira. Sen 
kallon tulee olla leveä ja pyöreä, otsapenger on keskivoimakas. Leukojen tulee olla 
riittävän pitkät ja voimakkaat, jotta koira pystyy kantamaan kokkaita riistalintuja kevyellä 
ja pehmeällä otteella. Kaksinkertainen karvapeite muodostuu lyhyestä, karheasta ja 
lainekkaasta 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, koiran liikkeissä ei saa olla heikkoutta etenkään koiran 
takaosassa. Koko ja massa eivät saa olla liioiteltuja, sillä tällöin liikkuvuus ja kestävyys 
kärsivät – kyseessähän on toiminnallinen koira. 
Rodulla on tiettyjä erityispiirteitä. Silmät ovat erittäin kirkkaat, joko kellertävät tai 
meripihkaväriset. Lantio on sään tasolla tai hieman sitä korkeammalla. Kaksinkertainen 
karvapeite on laineikas ainoastaan lavoissa, niskassa, selässä ja lanteessa. 
Chesapeakelahdennoutajaa arvostetaan iloisen ja onnellisen luonteensa takia, sen 
älykkyyden, rauhallisen ja kiintyneen suojelevan luonteen takia. Liiallinen varautuneisuus 
tai aggressiivisuus eivät ole toivottavia piirteitä, ei arkielämässä eikä työskentelyn 
yhteydessä. 
Tärkeintä Chesapeakelahdennoutajalle on turkki ja kokonaisvaikutelma. 
Kokonaisvaikutelma on tärkeämpi kuin yksityiskohdat . 
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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. 
 
Kommentti:  
Kokoa ja massaa ei tule liioitella, koska kyseessä on työskentelevä koira. Toisaalta, liian 
pieni koira ei pysty noutamaan isoja vesilintuja, kuten kanadanhanhia. Alkuperäisen 
rotumääritelmän mukaan liian suuria ja liian pieniä koiria ei tule suosia. Koiran tulee 
mahtua voimakkudesta huolimatta veneeseen tai passipaikan piiloon. 
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:   
 
Rotu on luonteeltaan eloisa ja iloinen. Se on älykäs ja sillä on tervettä järkeä. Sen tulee 
olla omistajaansa kiintynyt ja suojeleva. Työskennellessään sen tulee olla rohkea, 
työhaluinen ja valpas. Sillä tulee olla hyvä hajuaisti, ja sen tulee rakastaa vettä. 
 
Kommentti:  
Chesapeakelahdennoutajan tulee olla vilkas ja iloinen. Sillä tulee olla älykäs ilme. Rohkeus 
ja työskentelyhalu, valppaus, hyvä vainu, viisaus, ja rakkaus veteen ovat rodun 
tunnusmerkkejä. Rodun luonne tulee huomioida erityisesti Chesapeakelahdennoutajan 
kasvatuksessa.  
Chesapeakelahdennoutajan iloisuus ja vilkkaus voivat hämätä niitä jotka eivät rotua tunne. 
Sillä on suuri henkilökohtainen reviiri, koskemattomuuden tarve, luonne joka periytyy 
ajalta jolloin se oli ammattimetsästäjän koira. Se voi olla varautunut vieraita kohtaan, sekä 
ihmisiä että koiria. Chesapeakelahdennoutaja ei arvosta ihmisiä jotka ilmestyvät yllättäen 
kuin puskasta, erotuksena muihin noutajarotuihin. Varautuneisuus tulee hyväksyä, 
aggressiivisuus ei. 
Ohjaajansa kohtaan tyypillisintä on iloinen ja onnellinen mieli. Sen kuuluu myös olla 
uskollinen ohjaajallensa ja jonkin verran suojeleva.  
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PÄÄ: 
 
KALLO-OSA:  Leveä ja pyöreä  
OTSAPENGER: Keskivoimakas 
KIRSU: Keskilyhyt 
KUONO-OSA:  Suunnilleen kallon pituinen, kapeneva ja suippo, ei kuitenkaan terävä. 
LEUAT: Riittävän pitkät ja voimakkaat.  
HUULET:  Ohuet, eivät riippuvat 
PURENTA: Leikaava 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 
 
Kommentti:  
Kuono-osan tulee olla kapeneva mutta ei suippo. Kuten muillakin noutajilla, otsapenger ei 
saa olla liian korostunut. Kuono-osan tulee olla niin voimakas ja pitkä, että koira pystyy 
kantamaan suuren linnun ilman ongelmia. Raskas ilme ei ole toivottava. Raskaat huulet ja 
isot korvat ovat virhe, niin myös liian pyöreä kallo, neliömäinen kuono-osa tai ylikorostunut 
otsapenger.  
Chesapeakelahdennoutajan silmät ovat joko keltaiset tai meripihkan väriset. Silmien väri ei 
välttämättä ole linjassa turkin värin kanssa.  
Korvien tulee olla kiinnittyneet melko korkealle, ettei vesi tunkeudu uidessa korviin. Niiden 
tulee roikkua löyhästi, jotta ilma kiertäisi eikä tulisi korvaongelmia. 

 



9 

 
 



10 

 

KAULA JA RUNKO 
 
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. 
ALALINJA: 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 kaareneva, se 
ei saa kiertyä selän päälle eikä olla mutkalla sivulle. 
 
Kommentti:  
Kaulan tulee olla voimakas ja lihaksikas, jotta koira pystyy kantamaan kanadanhanhen 
kokoista riistaa. Kun Chesapeakelahdennoutaja on vedessä, se työntää riistaa edessään 
kuin proomua edessään työntävä puskuhinaaja. Kun koira pääsee rantaan, sen tulee 
nostaa lintu ylös lapojen korkeuteen ja kantaa se ohjaajalleen. Tämä suoritus vaatii yllä 
mainitunlaisen kaulan.  
Huomaa että liian lyhyt runko saa koiran näyttämään neliömäiseltä, joka on virhe. Sen 
tulee olla suorakaiteen muotoinen, sivusta katsottuna. 
Hännän tarkoitus on toimia ruorina ja tasapainottaa koiraa vedessä. Se ei saa olla liian 
karvainen ja hännän liikkeen vedessä tulee olla kevyt.  
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RAAJAT/ ETURAAJAT 
Etuosassa ei saa olla mitään taipumusta heikkouteen. Eturaajat ovat keskipitkät, 
vankkaluiset ja lihaksikkaat, suorat sekä edestä että takaa katsottuna. 
LAVAT: Viistot, hyvin voimakkaat ja vapaasti liikkuvat. 
OLKAVARSI: Keskipitkä ja suora. 
VÄLIKÄMMENET:  Hieman viistot ja keskipitkät. Etujaloissa olevat kannukset voidaan 
poistaa.  
KÄPÄLÄT:  Kookkaat jäniksenkäpälät, joissa on räpylät; varpaat ovat hyvin kaareutuneet 
ja tiiviit.  
Kommentti:  
Tassut ovat tärkeät. Ne ovat suuret ja kootut, polkuanturat ovat paksut, varpaiden tulee 
olla lihaksikkaat ja niiden välissä tulee olla voimakkaat räpylät. Kynnet ovat myös tärkeät. 
Niiden tulee olla voimakkaat ja keskipitkät antaakseen tukea koiran noustessa luodoille 
tms.  
 
RAAJAT/TAKARAAJAT 
 On tärkeää, että takaosa on hyvärakenteinen. sen tulisi olla vähintään yhtä vahva kuin 
etuosan eikä siinä saa olla mitään taipumusta heikkouteen. Takaosan tulee olla erityisen 
voimakas, koska se toimii voimanlähteenä uidessa. Takaraajat ovat keskipitkät, 
vankkaluiset ja lihaksikkaat, ja sekä edestä että takaa katsottuna suorat.  
POLVET:  Hyvin kulmautuneet. 
KINTEREET: Keskimatalat. 
VÄLIJALAT: Mahdolliset kannukset tulee poistaa. 
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät 
 
Kommentti:  
Chesapeakelahdennoutajan tulee pystyä ottamaan voimakkaita loikkia ja laskeutumaan 
etujaloille. Se on tehokkain tapa edetä liejuisessa suossa tai järvessä joka on liian matala 
uimista varten. Koira jolla on tällainen rakenne, ja suorat jalat, ui myös tehokkaammin ja 
pitemmälle, ilman että kestävyys kärsii.   
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LIIKKEET:  
 
Liikkeiden tulee olla sulavat, vapaat ja vaivattomat, antavat vaikutelman suuresta voimasta 
ja kestävyydestä. Sivulta katsottuna askel on pitkä; etuaskel on vapaa ja taka-askeleessa 
voimakas työntö; polvet ja kintereet on hyvin joustavat. Edestä katsottuna kyynärpäät 
eivät saa kääntyä ulospäin, takajaloissa ei saa olla pihtikinttuisuutta. Vauhdin kiihtyessä 
käpälät pyrkivät yksijälkisyyteen. 
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KARVAPEITE: 
Tiheä ja lyhyt, kaikkialla alle 4 cm pitkää.  
Karvanlaatu: Kaksinkertainen turkki koostuu lyhyistä, karkeista, aaltomaisista 
peitinkarvoista ja tiheästä, hienosta ja villavasta pohjakarvasta. Päässä ja raajoissa karva 
on erittäin lyhyttä ja suoraa. Laineikkuutta tulee olla 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. 
 
Kommentti: 
Rodun yksi erityispiirre on karvapeitteen laatu. Karvan laatu on erityisen tärkeä kun sen 
pitää suojata koiraa rankoissa keliolosuhteissa. Sen tulee olla luonnostaan rasvainen, mikä 
toimii vettä hylkivästi ja se suojaa myös teräviltä kaisloilta, hyönteisten puremilta ja muilta 
vaurioilta. Ravistelun jälkeen karvapeite on ainoastaan kostea, iho on kuiva. Peitinkarvan 
tulee olla tiivis ja riittävän karkea, siihen ei myöskään tartu pakkaslumi. Märkä turkki saa 
koiran palelemaan passipaikan piilossa tai vedessä, eikä se pysty tekemään töitä koko 
päivää.  
Laineikkuutta turkissa saa olla vain kylkien keskilinjan yläpuolella, muuten turkin tulee olla 
sileä, lyhyt ja tiivis. Päässä, jaloissa ja tassuissa tulee myös olla lyhyt, tiivis ja sileä turkki. 
Näiltä alueilta vedestä nousevasta koirasta veden tulee valua nopeasti pois, eikä 
mahdollisesti jäätyä puikoiksi vatsakarvoihin kiinni. 
Turkki on tärkein yksityiskohta chesapeakelahdennoutajaa arvostellessa. Koira jolla on liian 
pehmeä tai kuiva turkki, ei ole toimiva työkoira, eikä sitä tule palkita korkeimmilla 
palkinnoilla.  
Huomioi että chessi pudottaa karvansa kesällä, nartut myös juoksun tai pennutuksen 
jälkeen. Turkki voi silloin olla karkea ja tiiviisti koiran ihossa kiinni. Karvan laadun tuntee 
silti, vaikka koira ei olisikaan täydessä turkissaan.  
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VÄRI:  Chesapeakelahdennoutajan värin tulee olla mahdollisimman samanlainen kuin sen 
työskentely-ympäristön. Mikä tahansa ruskea, sara- tai kuloheinän väri on hyväksyttävä; 
yksivärisyys ja puhdas väri 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. Metsästyksessä saadut 
arvet eivät ole virheitä. 
 
Kommentti:  
Rotumääritelmä tuntee kolme perusväriä; Brown, joka kattaa värit vaalean kaakaon väristä 
tumman suklaan sävyihin; Sedge, joka sisältää kaikki puna-keltaisesta punaiseen ja 
kastanjanväriseen; Deadgrass, joka on kaikkea vaalean tanvärin ja kulottuneen heinän 
värin välillä. Sedgen ja Deadgrassin erottaa siitä että Deadgrass ei sisällä mitään punaisen 
sävyä. Deadgrass voi olla lähes valkoinen tai haalistuneen ruskea ja se voi olla beigen tai 
harmaan (tuhkan) sävyinen. Yksivärinen on suositeltavampi, väri saattaa hiukan vaihdella 
eri osissa. Joillain koirilla voi olla eritasoisia merkkejä, kuten maski (yleensä deadgrass tai 
sedge värisellä),  brindle- vaikutelman voivat antaa koirat joilla on vaaleaa ja tummaa 
väriä rungossa ja raajoissa, voi olla epämääräisiä satulamerkkejä ja agoutia (kaksivärisiä 
karvoja) tai tan-merkkejä.  
Koiralla voi olla myös kaikki kolme perusväriä turkissaan, merkeillä tai ilman. Kaikki ovat 
sallittuja, vaikka yksivärisyyttä tuleekin suosia. Genitaalialueella tai vatsan alla olevat 
valkoiset merkit eivät johda hylkäämiseen. Sama koskee aikaista harmaantumista, mikä on 
aika tavallista rodussa.  
Vaikka yksi- ja puhdasvärisyyttä tuleekin suosia, ei keskivertaista puhdasväristä koiraa tule 
nostaa hyvärakenteisen koiran edelle, vaikka tällä olisikin epätasaisuutta värityksessä. 
Chesapeakelahdennoutajan värin tulee olla mahdollisimman taustan värinen, niin että se 
metsästystilanteissa vaikuttaa lähinnä näkymättömältä. 
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KOKO JA PAINO 
SÄKÄKORKEUS: Urokset noin 58-66cm ja nartut noin 53 –61cm. 
PAINO: Urokset noin 29-36kg ja nartut noin 25-32kg. 
 

 
 
VIRHEET:Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna 
virheen vakavuuteen. 
 
VAKAVAT VIRHEET:  
Yllämainitun säkäkorkeuden ylitys tai alitus. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
1.rodunomaisten erityispiirteiden puuttuminen 
2. ylä- ja alapurenta 
3. takaraajojen kannukset 
4. kihara tai koko rungossa kihartuva karva 
5. yli 4,5cm. pitkät hapsut hännässä tai raajoissa. 
6. musta väri 
7. 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. 
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OHJEELLISIA MITTOJA 
 
Pään pituus kirsusta niskakyhmyyn   24-25cm 
Ympärysmitta korvien kohdalta   51-53cm 
Kuono ympärysmitta silmien alta    25-27cm 
Korvan pituus    11-13cm. 
Leveys silmien välissä     6-7cm 
Kaulan ympärysmitta lähellä lapoja   51-56cm. 
Ympärysmitta lanteen kohdalta   61-63cm. 
Pituus niskakyhmystä hännän tyveen   86-89cm 
Olkavarren ympärysmitta lähellä lapaa  25-27cm. 
Reiden ympärysmitta    48-51cm 
Korvatyvestä toiseen kallon yli mitattuna  13-15cm 
Niskakyhmystä lavan ylimpään kohtaan  23-24cm 
Kyynärpäästä kyynärpäähän lapojen yli mitattuna 63-66cm 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 
kivespussiin. 
Sitä ei tule palkita näyttelyssä jos se osoittaa vihaisuutta tai sillä on rakennevikoja jotka 
voivat vaikuttaa sen terveyteen. 
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Lisäksi: 
 
Tärkeintä arvostellessa Chesapeakelahdennoutajaa on huomioida karvan laatu. 
Selventääkseen painotusta, rodun kotimaassa on laadittu pistetaulukko. Tämä sisältyy 
Amerikan kennelklubin rotumääritelmään. 
 
PISTEYTYSTAULUKKO 
Pää, huulet, korvat ja silmät    16 
Kaula     4 
Lavat ja runko    12 
Takaosa ja polvet    12 
Kyynärpäät, eturaajat ja käpälät   12 
Väri     4 
Reisien takaosa ja häntä    10 
Karvapeite ja sen laatu    18 
Yleisvaikutelma    12 
Yhteensä:     100 
 
 
Rodussa ilmeneviä virheitä joita pitäisi huomioida 
 
Koko – liian pienet tai liian korkeat koirat 
Kapeat rintakehät – rintakehän tulee olla pyöreä 
Rintakehän syvyys – rintakehän tulee ulottua kyynärpäähän asti 
Mutkahäntä – häntä ei saa kaartua selän päälle 
Liian lyhyet rungot – neliömäiset koirat – Chesapeakelahdennoutajan tulee olla 
suorakaiteen muotoinen sivusta katsottuna 
Lyhyt olkavarsi ja huonot etukulmaukset 
Ylikulmautunut kinner 
Heikot takapäät 
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Arvostelussa ota huomioon 
 
 
 
 
Suorakaiteen muotoinen 
 
 
Korvien sijainti – korkealla                              
 
                                            Takaosa sää’n korkeudella tai hiukan korkeammalla 
 
Voimakas kaula 
 
 
 
       Syvä rintakehä 
 
                                                                                             Lihaksikkaat reidet 
 
                                              Kuroutuva vatsalinja 
                                                                                           Hyvinkulmautuneet polvet 
 
Kaareutuneet, tiiviit tassut 
 
 
Kaikkein tärkeimmät: kokonaisvaikutelma ja kaksinkertainen, rasvainen karvanlaatu 
 
 
Chesapeakelahdennoutajia on eri tyyppisiä, jotka kaikki ovat tasavertaisia, edellyttäen että 
ne täyttävät rotumääritelmän vaatimukset 
 
Päässä tulee olla selvä sukupuolileima. Silmien väri on keltainen tai merenpihkan värinen. 
Kirsu voi olla vaalea.  
 
Ylälinjan tulee olla joko suora tai takakorkea. Takaosa ei saa olla säkää alempana.  
 
Perusvärit ovat ruskea, sedge ja deadgrass. Näistä on kuitenkin useampia versiota ja myös 
merkit ja kuviot voivat olla sallittuja. Periaatteena on kuitenkin suosia yksiväristä koiraa. 
Valkoiset merkit rinnassa, tassuissa ja vatsan alla ovat sallittuja, kuitenkin, mitä 
pienemmät, sen parempi.  
 


