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1. YHTEENVETO

Rodun käyttötarkoitus

Chesapeakelahdennoutaja on sekä noutava- että ylösajava metsästyskoira, jota voidaan käyttää myös
pienpetojen pintapyynnissä, kuten myös haavoittuneen- tai liikenteessä loukkaantuneen eläimen
jäljestystehtävissä. Poliisin, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen käytössä rotua käytetään pienessä
määrin rodun alkuperämaassa USA:ssa. Harrastuskoirana chessie on parhaimmillaan fyysisissä ja
toimeliaissa lajeissa kuten noutajien rodunomaiset kokeet.



3

Keskeisimmät jalostustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi

Luonne ja käyttäytyminen

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet

➢ hermorakenteen vahvistaminen
➢ toimintakyvyn (rohkeus) parantaminen
➢ liiallisen pehmeyden karsiminen
➢ mahdollisten pelko- ja aggressiivisten

ominaisuuksien kartoittaminen ja
vähentäminen

➢ luonneominaisuudet tulisi olla  mitattu joko
SKL:n luonnetestissä tai MH- kuvauksella

➢ käytetään vain luonteensa  puolesta riittävän
vakaita koiria

➢ etsiä uusia luonneominaisuuksia mittaavia
metodeja ja -testejä

Terveys

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet

➢ silmäsairauksien vähentäminen
➢ geenitestauksien lisääminen
➢ terveystarkastusten lisääminen
➢ koirien terveystietojen parempi analysointi

rotuyhdistyksessä
➢ rodun pitäminen elinvoimaisena
➢ geenipoolin laajentaminen

➢ silmäsairauksista tiedottamisen lisääminen
koiranomistajille

➢ geenitestien ja terveystarkastusten ryhmä-
testaukset yhdistyksen tapahtumissa

➢ SKL:n KoiraNetin parempi hyödyntäminen
➢ ulkomaisten tietokantojen etsiminen

rodusta ja hyödyntäminen

Lisääntyminen

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet

➢ populaation maltillinen kasvattaminen
➢ parhaiden, oikea ikäisten yksilöiden

löytäminen jalostukseen
➢ uusien kasvattajien löytäminen rotuun
➢ geenipoolin laajentaminen

➢ koiranomistajien verkostoitumisen
lisääminen rotuyhdistyksen tapahtumissa

➢ koirien ominaisuuksiin tutustuminen
rotuyhdistyksen tilaisuuksissa

➢ koiranomistajien kannustaminen- ja
tukeminen pennutusasioissa

➢ ulkomaisten kasvattajien kanssa
verkostoituminen

Rakenteen ja anatomian terveys

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet

➢ vain PEVISA ehtojen täyttävien koirien
käyttö jalostukseen

➢ vain rotumääritelmän mukaisten koirien
käyttö jalostukseen

➢ erityisesti ylisuurten yksilöiden käytön
ehkäiseminen jalostuksessa

➢ rodun värikirjon pitäminen
monipuolisena

➢ koirien omistajien kannustaminen
terveystarkastuksiin:

➢ silmätarkastukset, KAT ja PRA
➢ lonkkakuvaukset
➢ kyynärkuvaukset
➢ selkäkuvaukset, SP, LTV, ja VA

raja-arvo suositus JTO:hon
➢ näyttelykäyntien lisääminen
➢ ulkomuototuomareiden koulutus
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Käyttöominaisuudet

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet

➢ löytää metsästyksessä käytettäviä koiria
jalostukseen

➢ käyttää vain riistaviettisiä koiria
➢ lisätä riistaviettisten koirien määrää

populaatiossa
➢ lisätä koirien rodunomaisissa kokeissa

käyntiä

➢ suositus jalostukseen käytettävillä koirilla
taipumuskoe (NOU) suoritettuna

➢ koirien omistajia kannustetaan
rodunomaisiin kokeisiin osallistumiseen

➢ lisätään rodunomaisten harjoitteiden ja
-koulutusten määrää rotuyhdistyksen
tapahtumissa

Jalostuspohja

Tavoitteet PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet

➢ geenipohjan laajentaminen
➢ koiramäärään hallittu kasvattaminen
➢ ulkomaan tuontien lisääminen
➢ jälkeläismäärän tarkkailu
➢ terveiden koirien tuottaminen rotuun

➢ käytetään parhaita yksilöitä jalostukseen
➢ kannustetaan koiranomistajia pennutukseen
➢ lisätään koti- ja ulkomaista verkostoitumista
➢ tuontikoirien lisääminen, tuontisperman

hyödyntäminen
➢ toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa

ulkomaiselle urokselle

Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot

Chesapeakelahdennoutajien PEVISA –ohjelma:

2. RODUN TAUSTA
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Alkuperä ja käyttötarkoitus
Chesapeakelahdennoutaja on lähtöisin USA:n itärannikon tuntumasta, Marylandin osavaltion alueelta,
Chesapeakelahden pohjoisosasta.

Syksyllä 1807 oli George Law niminen mies matkalla edesmenneelle sedälleen Hugh Thompsonille
kuuluneella Canton nimisellä aluksella USA:n Baltimoreen, kun he kohtasivat Atlantilla jo tyyntyvässä
myrskyssä uppoavan Englantilaisen brigin jonka miehistön he pelastivat. Turskalastissa ollut brittialus oli
matkalla Kanadan Newfoundlandista Poleen Englantiin. Uppoavasta aluksesta pelastettiin myös kaksi
newfoundlandinkoiran pentua, uros- ja narttu. Myöhemmin englantilaismiehistön jatkaessa matkaansa
Norfolkiin ja Cantonin jatkaessa Baltimoreen, Law osti nämä kaksi pentua Englantilaiskapteenilta
guinealla per pentu.

Syy miksi pennut alun perin olivat brittialuksella, oli että varustamon omistajalle oli annettu
toimeksianto etsiä jalostustarkoituksessa Englantiin tuotavaksi kaksi pentua arvostetuimmista
newfoundlandinkoiran sukulinjoista sukusiitosta välttäen.

Joutuessaan sittemmin jatkamaan purjehduksiaan luopui Law koirista ja antoi toisen pennuista,
punaruskean uroksen joka sai nimekseen Sailor, John Mercerille West Riveristä, ja toisen, mustan
narttupennun nimeltään Canton tohtori James Stewartille Sparrow's Pointista.

Narttu Canton pysyi Sparrow's Pointissa kuolemaansa saakka ja sen jälkeläiset olivat ja ovat yhä
edelleen hyvin tunnettuja Patapsco Neckistä Gunpowderiin ja aina Chesapeakelahden yläosiin saakka
vesilintumetsästäjien keskuudessa täyttäen heidän kovat vaatimuksensa.

Näiden koirien maine metsästäjinä oli niin kova, että paikallinen kuvernööri Lloyd vaihtoi
merino-lammas pässinsä Sailor urokseen, vaikka tuohon aikaan oinaita myytiin useiden satojen
dollareiden huippuhintaan. Hän vei koiran tiluksilleen Marylandin itärannikolle, missä sen jälkeläiset
niittivät mainetta metsästyskoirina pitkään. Vielä nykyäänkin saatetaan siellä, kuten sen
länsirannallakin, koirista puhua Sailor -rotuna.(2

Chesapeakelahdennoutaja syntyi ja jalostettiin alueen metsästäjien tarpeisiin. Tällä 320 kilometrin
pituisella Pohjois-Amerikan mantereen suurimmalla estuaarilla, joka sijaitsee Marylandin ja Virginian
osavaltioiden alueella, on kaksi keskeistä ominaisuutta. Ensinnäkin lahti on suhteellisen matala ja sillä
on erittäin pieni kapasiteetti lämmön varastoimiseen, joten syksyisin veden lämpötila laskee nopeasti ja
jäätyminen alkaa varhain jatkuen pitkälle kevääseen asti. Toiseksi se sijaitsee niin sanotun Atlantic
Flywayn varrella, muuttoreitin jota pitkin sorsat ja hanhet lentävät pesimäalueilleen ja takaisin. Joka
vuosi lahden kautta muuttaa kolmannes kaikista itärannikolla talvehtivista vesilinnuista.

Paikalliset metsästäjät halusivat hyödyntää tätä vesilinnustajan paratiisia ja alkoivatkin suunnitella
avukseen noutavaa koiraa joka sopisi hyvin lahden kylmiin ja myrskyisiin vesiin.

Rodun ominaisuudet, paksu, öljyinen, kaksikerroksinen turkki on sekä eristävä että vedenpitävä ja sopii
näin ollen  erinomaisesti paikallisiin olosuhteisiin. Se hylkii kosteutta samalla tavalla kuin ankan
höyhenet. Sen leveä rintakehä toimii aurana   jäälauttoja vastaan ja voimakas takaruumis ja vahvat jalat,
joissa on räpylät varvasväleissä, antavat sille edellytykset työskennellä väsymättä lahdella kovassakin
merenkäynnissä. On kerrottu joidenkin chessien parhaina päivinä noutaneen jopa 300 vesilintua yhden
päivän aikana rankoissa olosuhteissa. Oli tämä luku tarkasti totta tai ei, niin tarina kuitenkin välittää
selkeästi olennaisen viestin että Chessie on luotettava ja väsymätön noutaja.

Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa
Alkuperäisistä koirista eivät kumpikaan olleet mahdottoman kookkaita koiria, molempien turkki oli

https://amchessieclub.org/sailor-and-canton/
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melko lyhyt mutta erittäin tiheä ja molemmilla oli pisaran muotoiset kynnet.
Sailor oli rakenteeltaan vahva ja atleettinen, erittäin lihaksikas lantiosta rintaan saakka. Iso mutta ei
suhteettoman suuri pää, kuono hieman pidempi kuin tämän tyyppisillä koirilla yleensä . Väriltään
punaruskea, hieman valkoista naamassa ja rinnassa. Turkki oli sileä ja epätavallisen paksu, ennemmin
kuten karkea turkis kuin hiusmainen. Häntä oli tuuhea ja pitkäkarvainen jota se kantoi aina hyvin
korkealla.
Silmät olivat hyvin erikoiset, niin vaaleat että antoivat jopa epäluonnollisen vaikutelman. Vielä
parinkymmenen vuoden jälkeen koiran saapumisesta West Riveriin kuvernööri Lloydin mukana, löytyi
joillakin sen jälkeläisistä tämä sama ominaisuus.
Tiettävästi näillä kahdella koiralla ei koskaan teetetty jälkeläisiä keskenään.

1876 vei Samuel N Hyde koiransa Jimin American Poultry and Fanciers Association järjestämään
Baltimore Bench Show -näyttelyyn. Tämä oli ensimmäinen kerta kun Chesapeake Bay Dog -koira
osallistui näyttelyyn. Koira menestyikin ja sai Hyden jatkamaan näyttelyiden kiertämistä.
13.1.1877 The Rod and Gun And American Sportsman -lehti julkaisi artikkelin jossa rotua kuvailtiin
“ A new and exceedingly interesting noveltry at the Baltimore Exhibition was the display of Chesapeake
duck dogs, a breed of surpassing excellence for the purpose for which it is used “.
Hydellä oli myös hyvät taloudelliset resurssit koirien jalostustoimintaan, Latrobe -lehden mukaan “ the
largest and finest duck club and kennel in the country, 18000 ducks over the past thirty years “.
Hän omisti laajalti metsästysoikeuksia Hardford Countyssä Bush River Neck -joella ja Back River -joella
Baltimore Coyntyssä, joka tunnettiin nimellä Hyde Park. Hän oli myös Carroll’s Island Clubin jäsen 1850
ja 1860-luvuilla.

Näihin aikoihin virisi keskustelu, millainen on oikea Chesapeake Bay Dog. Kaikki Baltimoren 1877
näyttelyn rodun 15 koiraa saivat maininnan “ were by no means uniform in appearance, and might be
called mongrels in weight, size, colour or coat, but well-authenticated accounts of the individual
exploits of nearly all of them certainly entitle them to rank among the most hardy and sagacious of the
canine race, and as the best retrievers of the wildfowl in the world “.

Vielä samana vuonna asiasta virisi usean kuukauden mittainen laaja palstakirjoittelu Forest and Stream
ja Rod and Gun lehdissä. Asiaa ratkaisemaan  perustettiin kasvattajien kesken komitea, jota johtivat
John Stewart Jr, J.J. Turner Jr ja O.D. Faulks, luomaan yksityiskohtainen rotumääritelmä Chesapeake Bay
Dog -rodulle. Hieman myöhemmin The Maryland Poultry and Fanciers Association hyväksyikin sen ja
otti käyttöön komitean kolmikohtaisen ehdotuksen rotumääritelmäksi:

The Otter Dog - class otter
The Curly hair dog - class curly
The straight hair dog - class straight

Sukutauluja jäljittämällä on osoitettu, että Sailorin ja Cantonin sukulinjat sekoittuivat keskenään Carroll
Island kennelissä. Tohtori Charles Tilghman, jonka koirat periytyivät Sailorista, toimitti koiria useisiin
kenneleihin Chesapeakelahden varrella, mukaan lukien Carroll Island.

Carroll Island kerhon sukulinja jäljittyy Sailoriin ja Cantoniin John Stewartin Turk koiran kautta, joka
voitti Chesapeake Bay Dog narttujen 1877 näyttelyn. Tämän sukulinjan on varmentanut tohtori W.H.
Keener joka oli itsekin arvostettu kasvattaja.

Turkin tytär Belle jonka omisti John Ridgley Hamptonista, vietiin astutettavaksi General Latrobe
kennneliin Grover C. Cleveland uroksella, joka oli Thomas Jonesin omistamasta Walnut Grove kennelistä
joka taas sijaitsi James Stewartin ja Canton nartun naapurissa Sparrow's Pointissa

Bellen ja Clevelandin jälkeläinen, Duck, sijoittui toiseksi 1890 Baltimore Dog Show -näyttelyssä. Sen
omisti J. Swan Frick, joka myös oli Carroll Island Clubin jäsen kuten Bellen omistaja John Ridgley.(3
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Jossakin vaiheessa jalostuksen alkutaipaleella rotuun sekoitettiin myös Irlannin vesispanelia ja American
Coon Hound rotua. Tuohon aikaan rotua saatettiin kutsua paikkakunnasta riippuen myös nimillä Red
Chester tai Brown Winchester. Vaaleaa väritystä alkoi rotuun ilmaantua 1840-luvun alussa.

Vuonna 1884 kun American Kennel Club perustettiin oli chesapeakelahdennoutaja jo vakiinnuttanut
paikkansa rotuna, joten rotumääritelmä hyväksyttiin ja vahvistettiin 17.4.1890(4

1918 rodun nimeksi AKC:n listoilla vaihtui Chesapeake Bay Retriever.

1933 teki AKC tarkennuksia rotumääritelmään että aikaisemmin rodulle tunnusomainen piirre lievä
notkoselkäisyys ei enää olisi toivottava ominaisuus rodussa(5

Samana vuonna ensimmäinen chesapeakelahdennoutaja rantautui Eurooppaan Englantiin.
1964 rodusta tuli Marylandin osavaltion kansalliskoira ja University of Marylandin virallinen maskotti.

Sukulaisrodut, joiden kanssa yhteinen kehityshistoria
Chesapeakelahdennoutaja on ainoa Amerikkalainen noutajakoirarotu. Rajanaapurissa Kanadassa on
1860 luvulta alkaen vaikuttanut novascotiannoutaja, mutta yhteistä  jalostus- tai muutakaan historiaa ei
roduilla ole.

Eri linjat
Chesapeakelahdennoutaja ei ole rotuna jakautunut käyttö- ja näyttelylinjaisiin yksilöihin, vaan on yhä
edelleen maailmanlaajuisesti eniten alkuperäisiä kaksoisvalioita (Dual Champion DC), käyttö- plus
muotovalioita tuottava noutajarotu. Alkuperämaassaan USA:ssa 16 koiraa ja Euroopassa 1.(6,7

Suomessa DC-kaksoisvalioita ei toistaiseksi ole.

Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys
Ensimmäiset chesapeakelahdennoutajat tulivat  Suomeen Gunilla Holmströmin, Komsalö Kennel,
toimesta 1976. Toinen näistä, uros Eastern Water´s Jeremy Squam jatkoi matkaansa Ruotsiin ja narttu
Eastern Water´s Winnepesaukee jäi Suomeen.
1978 Winne astutettiin Ruotsista tuodulla Chutney nimisellä uroksella ja ensimmäinen pentue, 3 urosta
ja 7 narttua, syntyi kesäkuussa.
Ensimmäinen pentutapaaminen järjestettiin jo syksyllä 1978 Malmin ampumaradalla Helsingissä, tällöin
paikalla oli koko pentue yhtä Ruotsiin myytyä narttua lukuunottamatta.

Kasvatustyö perustui lähinnä tähän narttuun ja kun se 1983 todettiin PRA-kantajaksi, kotimainen
jalostus hiljeni pitkäksi aikaa. 1970 luvun lopulla ja 1980 luvun alussa tuotiin Ruotsista ja Englannista
koiria vahvistamaan kantaa.
Yksittäisten Suomessa syntyneiden pentueiden lisäksi lähes joka vuosi on koiria tuotu ulkomailta,
pääasiassa Englannista, USA:sta ja Ruotsista ja Saksasta. Pentueita on ollut vuosittain keskimäärin 0-2.
Suomessa on kaikkiaan rekisteröity 323 (4/2021) chesapeakelahdennoutajaa. 4/2021 Suomessa oli
SKL:n tilaston mukaan teoriassa 102 alle 13 vuotiasta chesapeakelahdennoutajaa.(8 Luku ei ole tarkka
koska tilastosta puuttuu osalta koirilta merkintä kuolemasta ja toisaalta taas on joitakin
ulkomaantuonteja jotka eivät ole lainkaan SKL:n rekisterissä. Näiden rekisteröimättömien kartoitus on
käynnissä rotuyhdistyksen toimesta.

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

Nykyinen rotua harrastava yhdistys/järjestö ja aiemmat rotujärjestöt

https://www.akc.org/dog-breeds/chesapeake-bay-retriever/
https://amchessieclub.org/wp-content/uploads/2020/01/ILLUSTRATED-JUDGING-GUIDE-2018-UPDATED-FINAL.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Maryland,_Baltimore_County
http://www.chessiepedigree.com/pedigree.asp?id=145
https://www.sedgegrass.de/dualchampions.php
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Chesapeakekerho-Chesapeakeklubben ry on chesapeakelahdennoutajien etuja ajava ja -valvova
rekisteröity yhdistys joka perustettiin keväällä 1981 Gun Holmströmin johdolla.
Hän myös toimi  kerhon puheenjohtajana, lehden päätoimittajana sekä jalostusneuvojana ensimmäiset
vuodet. Kerho on toiminut alusta alkaen tärkeänä yhdyssiteenä chessien omistajien välillä, jakanut
tietoa rodusta ja koulutuksista sekä seurannut rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla.
Kerho julkaisi neljä kertaa vuodessa ilmestynyttä CHESSIE- lehteä, mutta 90 luvun jälkeen lehti ei ole
ilmestynyt yhtä usein ja nykyään yhdistys julkaiseekin sähköistä tiedotetta useamman kerran vuodessa.
Yhdistyksellä on myös omat kotisivut joiden kautta saakin parhaiten ajantasaisinta tietoa rodusta ja
yhdistyksen toiminnasta. Jäsentensä yhteistoiminnassa kerho on aina pyrkinyt panostamaan
vuosittaisiin Chessie-treffeihin, jotka saivat alkunsa jo vuonna 1978 jolloin järjestettiin ensimmäinen
pentutapaaminen. Treffeille on joka vuosi pyritty saamaan rodun hyvin tunteva kouluttaja tai kasvattaja
joko kotimaasta tai ulkomailta kouluttamaan. Lisäksi yhdistys  järjestää vuoden mittaan erilaisia
koulutustapahtumia, noutajien rodunomaisia kokeita, luonnetestejä ja muita aktiviteetteja jäsenilleen.
Chesapeakelahdennoutajien rotujärjestö on alusta alkaen ollut nykyinen Suomen Noutajakoirajärjestö
ry, joka perustettiin 1963 Suomen Noutajakoirayhdistyksenä.

Rotua harrastavan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärä ja sen kehitys
Chesapeakekerho ry:ssä on ollut koko sen olemassaolon ajan vuosittain 50-80 vuosijäsentä,
kymmenisen perhejäsentä ja muutama kunniajäsen. Jäsen määrässä ei todennäköisesti ole
odotettavissa isoa muutosta suuntaan tai toiseen lähitulevaisuudessa.

Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät
Chesapeakelahdennoutajan jalostuksesta vastaa rodun rotujärjestö, Suomen Noutajakoirajärjestö ry
(SNJ), jonka jalostustoimikunnassa toimii jalostusneuvoja.

Jalostusneuvoja toimii rodun rotujärjestön puolueettomana jalostusta ohjaavana henkilönä.
Jalostusneuvojan tulee olla tiedoiltaan riittävän kokenut, jotta pystyy neuvomaan ja ottamaan kantaa
koirissa ja rodussa esiintyviin perinnöllisiin vikoihin ja sairauksiin sekä tunnettuihin jalostuksessa
huomioitaviin ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin.
Jalostusneuvojalla tulee olla riittävät tiedot rodusta ja jalostuksen pääperiaatteista sekä kokemusta
kasvattamisesta. Jalostusneuvojan tulee tuntea rodun historia ja käyttötarkoitus.

4. RODUN NYKYTILANNE

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja

SKL:n suositus rodun monimuotoisuutta turvaavan, enintään 5% yksittäisen koiran elinikäiselle
jälkeläismäärälle, ja toisen polven 10% jälkeläismäärälle laskettuna neljän vuoden rekisteröinti-
määristä ei chesapeakelahdennoutajilla 2011-2020 ole toteutunut.(9 Johtuen rodun populaation
pienuudesta jo ensimmäinen normaali kokoinen pentue ylittää suositusarvon.

Taulukko 1. Vuositilasto – rekisteröinnit

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja
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Rekisteröintimäärät Suomessa
Chesapeakelahdennoutajia on rekisteröity 2011-2020 aikana 95 koiraa, (ka 9,5 koiraa/v),  joista
kotimaisia koiria 58 (ka. 5,8 koiraa/v), ja ulkomaan tuonteja 37 (ka. 3,7 koiraa/v).

Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä
Ulkomaita on tuotu 2011-2020 aikana 37 koiraa, keskimäärin 3,7 koiraa/v.

Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä
Jalostukseen käytettyjen urosten keski-ikä 2011-2020 on 4v 4kk(*:

*)  Keskiarvossa huomioitu 2016 pakasteen käyttö.

Jalostukseen käytettyjen narttujen keski-ikä 2011-2020 on 4v 7kk:

Tietoa sukusiitoksesta
Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä
kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman
esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on
homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on
heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, usein resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin
peittäminä. Sukusiitos vähentää heterotsygoottisia geenipareja.
Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa
jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %.
Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen
verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös
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todennäköisyys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisar- parituksessa 12,5 %.
Sukusiitos ei periydy. Jos koiran vanhemmat eivät ole keskenään sukua, pentujen sukusiitosaste on
nolla. Haitat alkavat näkyä kun sukusiitosaste ylittää 10 %
Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen
ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja
nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia,
vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos
sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa
sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.
Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia
sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu täsmälleen samalla sukupolvimäärällä.
Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle
6,25 %.
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä sukusiitosprosentti lasketaan sillä sukupolvimäärällä, jonka
kohdalla tunnettujen (tallennettujen) esivanhempien määrä ylittää vielä 50 %.
Esimerkiksi kuudennessa sukupolvessa on sukutaulupaikkoja 64 esivanhemmalle. Jos esivanhemmista
vähintään 33 kpl on tiedossa, sukusiitosaste lasketaan kuuden sukupolven mukaan. Jos taas vaikkapa
emän puolella ei sukutaulutiedoissa ole esivanhempia tuossa kohtaa enää ollenkaan, on kuudennessa
sukupolvessa tiedossa enintään 32 koiraa, jolloin sukusiitosaste lasketaan viiden sukupolven mukaan.(10

Rodun vuosittainen sukusiitosaste
Chesapeakelahdennoutajien sukusiitosaste 2011-2020:

Taulukko 2. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen käytetyt urokset

Ajanjakson pennuista yli 50 % on tuotettu käyttämällä 3:a urosta.

Taulukko 3. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen käytetyt nartut

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/sukusiitos
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Jalostuskoirien käyttömäärät
2011-2020 on jalostukseen käytetty 8:aa urosta, joista 1 on Suomessa syntynyt,  3 on tuontikoiria ja 4
ulkomaista urosta. Nartuista on käytetty 9:ää koiraa, joista 5 on Suomessa syntynyt ja 4 tuontikoiria.

Taulukko 4.   Jalostuskoirien käyttö ja tehollinen populaatio

Jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus
2011-2020 jalostukseen käytetyt chesapeakelahdennoutajat ovat hyvin vähän sukua toisilleen.
8 sukupolven aikana on uroksissa yksi iso-iso-isä suhde, nartuissa kolme äiti-tytär sukulaisuutta ja yksi
tytär-isoäiti suhde. Ajanjakson keskimääräinen sukusiitos-% käytetyillä yhdistelmillä on 0,25 %.
Suomen Kennelliiton suositus on neljän-viiden sukupolven pohjalta lasketun sukusiitosasteen pitäminen
alle 6,25 %.

Rodun populaatiot muissa maissa
Chesapeakelahdennoutajien alkuperämaassa USA:ssa, rekisteröidään vuosittain n. 3500 chessiä.
Pohjoismaissa rekisteröidään vuosittain hieman yli 100 chesapeakelahdennoutajaa ja Englannissa
n. 150-200 chessiä. Vuosittaiset rekisteröintimäärät ovat varsin vakiintuneet joka maassa.

Yhteenveto rodun jalostuspohjan laajuudesta
Suomen chesapeakelahdennoutajakanta 2020 lopussa n. 90 yksilöä. 2011-2020 on Suomessa  syntynyt
95 pentua, 8 eri uroksesta ja 9 eri nartusta. Näistä kotimaisia uroksia 1, tuontiuroksia 2, ulkomaisia
uroksia 4 ja tuontispermaa 1 uros. Nartuista kotimaisia on 5 ja tuontikoiria 4.
Populaatiosta on n. 19% koirista käytetty jalostukseen.
SKL:n ohjesääntö monimuotoisuuden osalta on, että populaation tehollinen koko jokaista sukupolvea
kohti olisi enintään neljä kertaa tänä aikana jalostukseen käytettyjen eri sukuisten urosten lukumäärä, ja



12

käytettyjen yksilöiden minimimäärä olisi 25 urosta ja 50 narttua, jotka eivät ole keskenään läheistä
sukua eikä niillä ole yhteisiä sukulaisia kolmen tai neljän sukupolven etäisyydellä. Tämä vastaa tehollista
kokoa 67 joka on suositeltu minimi. Lyhyellä aikavälillä luvun pitäisi olla vähintään 100 ja pitkällä
aikavälillä jopa 1000, jotta sukulaistumisesta johtuva sukusiitos ei rappeuttaisi rotua. Jos tehollinen koko
on alle 50, on rotu kriittisessä tilassa jossa geenimuotoja häviää nopeasti.(11

Chesapeakelahdennoutajien tehollinen populaatio vuositasolla on 53,5 ja sukupolven tasolla 62.

Rodun jalostustyön avuksi haetaan SKL:n toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupamenettely, jolloin
ulkomaisella uroksella saa olla korkeintaan kaksi pentuetta, vaikka siltä puuttuisi PEVISA-ohjelman
edellyttämiä tutkimustuloksia. Yhdistelmä ei tosin saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai SKL:n
koirarekisteriohjeen vastainen.

Rotuyhdistyksen vahva suositus on että uusintayhdistelmä ei käytetä jalostuksessa eikä sukusiitos-%
nouse yli SKL:n suositteleman 6,25%.

Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät
Suurin ongelma jalostuspohjan kapeuteen on chesapeakelahdennoutajien kotimaisen populaation
pienuus. Myös jalostukseen käytettyjen, sekä urosten että narttujen pieni määrä suhteessa
populaatioon kaventaa jalostuspohjaa. Yksittäisten koirien käyttäminen jalostukseen usemmalle kuin
yhdelle pentueelle aiheuttaa helposti näin pienessä populaatiossa heti ongelmia jalostuspohjan
laveuteen.

Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma
Chesapeakelahdennoutajinen PEVISAssa  ei ole rajoituksia jälkeläismäärän suhteen.

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun
käyttötarkoituksesta

FCI.n rotumääritelmä:

Käyttäytyminen / Luonne:
Eloisa, iloinen ja älykäsilmeinen. Rohkeus, työskentelyhalukkuus, valppaus, hyvä hajuaisti, älykkyys,
rakkaus veteen ja ennen kaikkea luonteen yleisvaikutelma ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia
jalostus materiaalia valittaessa.
Käyttötarkoitus:
Maalla ja vedessä yhtä taitavasti työskentelevä noutaja(12

4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
Tilanne luonteissa tänä päivänä
Chesapeakelahdennoutajat ovat nykyäänkin luonteeltaan voimakastahtoisia, melko rauhallisia ja
omassa perheessäänkin yhteen ihmiseen voimakkaimmin kiintyviä koiria. Ne ovat suhteellisen
välinpitämättömiä vieraita ihmisiä ja koiria kohtaan oman reviirinsä ja työympäristönsä ulkopuolella.
Temperamentiltaan nyky chesapeakelahdennoutaja on vilkas, osoittamatta kuitenkaan minkäänlaista
ylisosiaalisuutta. Metsästyskoiran kohtuullisen suuri toimintakyky ja joissakin tapauksissa kovahko
luonne yhdistettynä itsenäiseen työskentelytapaan tekevät tapakasvatuksesta ja lajikoulutuksesta usein
haasteellista. Vartiointivietti ja puolustushalu ovat todettavissa varsin voimakkaina geeniperimässä,
kuten myös rodulle ominainen nouto- ja uimahalukkuus.
Päivittäistilanteissa käyttäytyminen ei muuten poikkea muista noutajaroduista paitsi em. vartiointi- ja
puolustusvietin osalta jotka onkin otettava huolellisesti huomioon alkaen heti pennun saapumisesta
perheeseen.

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/tehollinen-populaatiokoko
https://www.kennelliitto.fi/files/chesapeakelahdennoutaja
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Suomen chesapeakelahdennoutajien luonneominaisuuksien määrittäminen tai todellisen
luonneprofiilin laatiminen tarkasti ja luotettavasti on vaikeaa koska tilastollista aineistoa on niukasti.
SKL:n luonnetestien (30 koiraa), MH-kuvausten (2 koiraa) sekä  C-BARQ-käyttäytymiskyselyn
rotuyhdistyksen jäsenille (22 koiraa) perusteella tällä hetkellä tilanne on keskimäärin melko hyvä.
Rodun alkuperämaan ja alkuvuosien ammattimetsästäjien koirien luonteisiin verrattuna ovat
lähihistorian muutokset olleet yhteiskuntakelpoisempaan suuntaan, mikä on hyvä asia kun ottaa
huomioon nyky-yhteiskunnan tiukat vaatimukset koirien pidolle.
Positiivisena asiana koirien sosiaalisuus ja luonteen lievä pehmeys ovat lisääntynyt ja liiallinen terävyys
vähentynyt. Huonoina asioina on havaittavissa viime aikoina aikana lisääntyneet puutteet
toimintakyvyssä/rohkeudessa, liiallinen pehmeys ja puolustushalun väheneminen.

Tärkein ominaisuus eli hermorakenne, joka on melko hyvällä tasolla eikä ole muuttunut mihinkään
suuntaan viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, mutta jonka tarkkailuun ja parantamiseen on
syytä kiinnittää tulevaisuudessakin erityistä huomiota jalostuksessa koiravalinnoilla.

Taulukko 5.   Chesapeakelahdennoutajien ihanne luonneprofiili SKL:n luonnetestipöytäkirjaan
kirjattuna

Arvosteluohje kokonaisuudessaan löytyy täältä:

Erot eri maiden populaatioiden välillä

https://1579864.168.directo.fi/@Bin/5c3792c94e5eb0d2d67ec3b802b5f408/1619369462/application/pdf/375295/LUONNETESTIN_ARVOSTELUOHJE_2019.pdf
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Suomen chesapeakelahdennoutajat sijoittuvat koirien omistajille tehdyn kyselyn perusteella
luonneominaisuuksiltaan vertailussa korkealle. Aineistona vertailussa on käytetty James A.
Serpellin/University of Pennylvania PENN VETT-tietokantaa. 50000 erirotuista koiraa joista 91
chesapeakelahdennoutajaa maailman laajuisesti, joihin molempiin verrattiin C-BARQ
-käyttäytymiskyselyn pohjalta 22 suomalaista chessiä. (Taulukko 6) Tulostaulukon jokaisella osa-alueella
neljästätoista Suomen chessiet menestyivät paremmin kuin verrokkiryhmät.
Vertailutietokantaa eri maiden chesapeakelahdennoutajista ristiin keskenään ei ole toistaiseksi
saatavilla.

Taulukko 6.    Koirien reakointiasteen vertailu ärsykkeeseen keskiarvona C-BARQ -kyselynä
Reaktio mitattu asteikolla 0-4 jokaisen rivin otsikkoon (klikkaa isommaksi)

Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus
Chesapeakelahdennoutajia on SKL:n Luonnetestissä testattu 32 koiraa ja MH-kuvattu 2 koiraa.
Lte:n keskiarvo on ollut 153 pistettä, uroksilla 149 ja nartuilla 158,  kahden koiran testi on keskeytetty.

Taulukko 7.     Chesapeakelahdennoutajien luonnetestitilasto 2000-2020

https://1579864.168.directo.fi/@Bin/9ee5022f678acbe66ba13f1108e0343b/1619163299/application/pdf/375192/Yhteenveto.pdf


15

Aineisto:  Jorma Lankinen / Lemmikkipalstat.net

Mh-kuvausten tuloksia ei ole taulukoitu niiden vähäisen määrän vuoksi.

4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet
Rodun alkuperäinen käyttö
Alunperin chesapeakelahdennoutaja oli ammattimetsästäjän koira. Se ei asunut sisällä tai kennelissä,
vaan sen paikka oli viltillä riistavajan ulkopuolella jossain suistoalueella. Tyypillistä oli ettei se juurikaan
tavannut ketään ulkopuolisia, ei ihmisiä eikä koiria. Chessien ensisijainen tarkoitus oli noutaa isäntänsä
ampumia vesilintuja, ja näitä saattoi päivässä olla satoja. Toinen tärkeä tehtävä oli vartioida omistajan
saalista, perhettä, kotia ja omaisuutta sillä aikaa kun omistaja oli muualla esim. myymässä saalistaan.
Tämä ominaisuus oli tärkeä aikana kun sheriffit tai metsänvartijat eivät ehtineet suistoalueille pitämään
huolta metsästäjien oikeuksista. Näiden vartiointiominaisuuksien vuoksi chessejä haluttiinkin
myöhemmin myös maanomistajille tuotantoeläimiä ja viljelyksiä turvaamaan, ja heillä olikin enemmän
taloudellisia mahdollisuuksia viedä rotua eteenpäin suunnitelmallisella jalostustoiminnalla. Pikkuhiljaa
rotua saatiinkin muokattua yhtenäisemmäksi ja sellaiseksi kuin se on vielä nykyäänkin.

Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen
Chesapeakelahdennoutaja on metsästyskoira. Yhden ihmisen koira, jopa oman perheen sisällä se kiintyy
enemmän yhteen valitsemaansa henkilöön. Tämä on huolellisesti otettava huomioon esim.
mahdollisissa kodinvaihto-, metsästysseurue-  tai jopa koulutustilanteissa. Koiran ei pidä joutua missään
olosuhteissa valitsemaan luottamiensa henkilöiden välillä, tämä kostautuu yhteistyön heikkenemisenä.
Vahvasta laumasidonnaisuudesta johtuen luottamus on chessielle asia jonka voi menettää vain kerran.
Chessie on perhekoira, tarha- tai jopa kennelolosuhteet eivät sille sovi. Fyysistä rasitusta chessie
tarvitsee reilusti joka päivä, lyhyt remmilenkki ei riitä missään tapauksessa.
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Tähän yhdistettynä välttämättömät ohjatut lajiharjoitteet, erityisesti nenän käyttöön liittyvät ja
vesityöskentely, muokkaavat chessiestä yhteiskuntakelpoisen kumppanin ja käyttökoiran.
Metsästyksessä ja sitä tukevissa harjoitteissa nämä kaikki yhdistyvät parhaiten.

Kokeet
Chesapeakelahdennoutajilla oli 2011-2020  182 starttia noutajien rodunomaisissa kokeissa.
Taipumuskokeissa 49, NOME-B kokeissa 56 Alokas-, 49 Avoimessa ja 17 Voittajaluokassa.
Working Test -startteja oli 11 mutta NOME-A-kokeissa ei ollut startteja lainkaan .

Metsästyskoirien jäljestämiskokeissa chesapeakelahdennoutajilla oli 95 starttia, Rally-toko startteja oli
60, Tottelevaisuuskoe -startteja 17 ja Vesipelastuskoe -startteja 18.
Käyttäytymiskokeessa (BH) kävi 7 koiraa. Yksi koira suorittanut Hyötykoirakokeen tuloksella AvustajaK

Selkeimmän mittarin rodun käyttöominaisuuksiin suhteen, eli taipumuskokeen (NOU) on saanut
hyväksytysti suoritettua 57,1 % ja hylättyjä oli 42,9 % koirista, keskeytyksiä ei ole ollut yhtään.

Taulukko 8.    NOU- ja NOME -startit 2011-2020

Taulukko 9.    WT -startit 2011-2020
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Taulukko 10.    MEJÄ -startit 2011-2020

Taulukko 11.    Rally-toko -startit 2011-2020

Taulukko 12.   TOKO -startit 2011-2020
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Taulukko 13.   Vesipelastuskoe -startit 2011-2020

Taulukko 14.  Käyttäytymiskoe (BH) -startit 2011-2020
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Näyttelyt ja jalostustarkastukset
[lisää tekstiä]
Chesapeakelahdennoutajilla on ulkomuodon arviointi ollut selvästi suosituin metodi kerryttää
jalostuksen avuksi tarvittavaa aineistoa. 2011-2020 on näyttelyssä käyneistä koirista n. 80% saanut
tuloksen ERI ja 16% tuloksen EH.

Taulukko 15.   Chesapeakelahdennoutajien näyttelykäynnit ja -tulokset 2011-2020 tyypeittäin ja
luokittain.

Jalostustarkastuksia ei chesapeakelahdennoutajilla ole ollut käytössä koska rodulta puuttuu
jalostustarkastusorganisaatio kokonaan.

4.2.4 Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen

Yksinoloon liittyvät ongelmat
C-Barq-kyselyn (Taulukko 6) perusteella Suomen chesapeakelahdennoutajilla yksinoloon liittyvät ongelmat
ovat harvinaisia.

Lisääntymiskäyttäytyminen
Chesapeakelahdennoutajat ovat lisääntymisen kannalta varsin alkukantaisia koiria. Niillä on juoksuaika
keskimäärin kaksi kertaa vuodessa ja ne astuvat, synnyttävät ja hoitavat yleensä pentunsa hyvin.
Pentuekoko chesseillä on keskimäärin 7 pentua. Rodussa ei ole juurikaan astumisvaikeuksia,
tiinehtymisvaikeuksia, synnytysongelmia, pentujen hoitoon liittyviä ongelmia, selittämätöntä
pentukuolleisuutta tai synnynnäisiä vikoja ja epämuodostumia

Sosiaalinen käyttäytyminen
Chesapeakelahdennoutajat eivät ehkä ole kovin sosiaalisia. Niiden alkuperäinen käyttötarkoitus kun on
ollut, ja löytyy vieläkin perimästä, toimia yleensä metsästäjän ainoana koirana jahdissa, noutaa
itsenäisesti kaikki riistat ja vielä jäädä vartioimaan talteenotettua riistaa. Oikeanlaisella ja
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määrätietoisella koulutuksella chessien saa kuitenkin hyvin porukassa toimivaksi metsästyskoiraksi ja
yhteiskuntakelpoiseksi kumppaniksi.

Pelot ja ääniherkkyys
C-Barq-kyselyn (Taulukko 6) perusteella Suomen chesapeakelahdennoutajilla esiintyy harvoin arastelua
vieraita koiria kohtaan eikä ihmisiä kohtaan suuntautuvaa pelkoa ole esiintynyt. Ääniherkkyyttä on
esiintynyt jonkin verran mutta tilanne on menossa parempaan suuntaan.

Ikään liittyvät käytöshäiriöt
Chesapeakelahdennoutajilla ei ole todettu vanhenemiseen liittyviä käyttäytymishäiriöitä.

Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen
Chesapeakelahdennoutajat on alunperinkin jalostettu kestäväksi työkoiraksi ja rakenne mahdollisimman
tarkoituksenmukaiseksi. Sen vuoksi kaikki anatomiset piirteet ja rakenteelliset epäkohdat jotka altistavat
vaurioille tai sairauksille ovat vähentyneet jalostuksen myötä, joten niitä ei juurikaan rodussa esiinny.

4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä
ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta

Keskeisimmät ongelmakohdat
Chesapeakelahdennoutajien keskeisimmät ongelmakohdat luonteessa ovat liiallinen pehmeys ja
toimintakyvyn (rohkeus) puute.
SKL:n luonnetestien (30) perusteella chesseistä 23,3% on Pehmeä(-2) ja 53,3% Hieman pehmeä(+1),
Kohtuullisen kova(+3) koirista on 23,3%. Lievä pehmeys on toki suotavaa ajatellen rodun vahtimis- ja
reviirikäyttäytymisen perimää.
Toimintakyvyltään on koirista 3,3% Riittämätön(-2), 23,3% Pieni(-1), 56,7% Kohtuullinen tai Kohtuullisen
pieni(+1a/b) ja 16,7% Hyvä(+2).

Käyttäytymisessä liiallinen pehmeys ja toimintakyvyn puute ilmenee mm. vahtivietin ja
reviirikäyttäytymisen korostumisena joka voi johtaa ongelmakäyttäytymiseen. Tähän mahdollisesti
lisättynä puutteellinen hermorakenne niin tapakasvatus, lajiharjoittelu ja arkielämä käy huomattavasti
haastavammaksi.
Rodulle ominainen tilanteiden ratkaisuhakuisuus ja voimakkaan itsenäinen työskentelyhalu aiheuttaa
helposti ongelmia yhteistyössä ohjaajan kanssa.

Ongelmien syyt ja vähentäminen
Selvin osoitus chesapeakelahdennoutajien vallitsevasta tilanteesta luonteiden osalta on rodun
Suomeen saapumisesta lähtien ollut liiallinen keskittyminen ulkomuotopainotteiseen jalostukseen.
Vasta 2000-luvun alusta lähtien on rotuyhdistys panostanut enemmän noutajien rodunomaisten
kokeiden ja harjoittelun hyötyjen esille tuomiseen ja käyttämiseen jalostuksen apuvälineinä.
SKL:n luonnetestit ja MH-kuvaukset otettiin työkaluiksi muutama vuosi myöhemmin, ja ovatkin
osoittautuneetkin ensiarvoisen tärkeiksi välineiksi jalostukseen suunniteltavia koiria puntaroidessa.

Rotujärjestön ja rotuyhdistyksen vaatimattomasta panostuksesta jalostuksen keskitettyyn ohjaamiseen
on yksittäisten koirien omistajien uhkana ollut jäädä vaille tarvittavaa apua ja opastusta jalostusasioissa,
mahdollistaen väärien valintojen tekemisen käytettävien koirien suhteen.  Pienen populaation ja
valtakunnallisesti hajallaan olevien koirien omistajien huonon verkostoitumisen vuoksi ei
jalostusasioissa ole pystytty tekemään optimiratkaisuja rotua ajatellen.

Luonteen osalta nykytilanteen kehittämiseksi vaaditaan rotuyhdistykseltä, rodun jalostustoiminnan
tärkeimmältä toimijalta lisäpanostusta asiaan; jalostustoimikunnan perustaminen ja siihen
panostaminen; jäsenistön ja yhdistyksen ulkopuolistenkin koirien ja niiden ominaisuuksien
kartoittaminen aktiivisesti; verkostoitumisen lisääminen niin kotimaan koirien omistajien kuin
ulkomaalaisten rotukerhojen ja -kasvattajien kanssa.
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Käyttäytymiseen liittyviä ongelmia saadaan myös vähennettyä lisäämällä rotuyhdistyksen panostusta
realistiseen tiedottamiseen ja informaatioon rodusta, alkaen potentiaalisista koiran tiedustelijoista ja
edelleen uusiin kokemattomiin chessien omistajiin.
Koiran tultua perheeseen tulisi omistajat saada mukaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja
koulutuksiin, joissa sosiaalistaminen, tapakasvatus ja lajiharjoittelut saadaan oikeille raiteille heti alusta
lähtien teoriassa ja käytännön harjoittein kokeneiden rotua tuntevien ohjaajien avulla.

4.3. Terveys ja lisääntyminen

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat

PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset
Cheapeakelahdennoutajien PEVISA on voimassa 1.1.2023-31.12.27. Aiempaan verrattuna, voimassa
1.1.2017-31.12.2022, on lisätty:   Ikä astutushetkellä vähintään 24 kk

PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat

Lonkkanivelen kasvuhäiriö (hip dysplasia, HD)
Se on luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi.
Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu
epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa
mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen.
Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon
jälkeen, liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä.
Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. Tyypillisiä oireita
ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois
takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös
takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen.
Lonkkanivelen kasvuhäiriö vaikeutta tai jopa estää koiran käyttämisen metsästys- tai harrastuskoirana
joten siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota jalostus valintoja tehtäessä.

Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen merkitys.
Ylipaino pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja
pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston koostumusta parantavia aineita
käytetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja,
kuten esimerkiksi lantion häpyluun lämpöluudutus, on myös olemassa.
Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen
tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä
on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen.(13

Lonkkanivelen kasvuhäiriön kartoittamiseen ei toistaiseksi ole olemassa geenitestiä.

Chesapeakelahdennoutajien lonkkakuvauksista n. 85 % on joko A tai B luokassa. Tilanne on siis melko
hyvä, joskaan ei voida sanoa etteikö chesseillä tätä ongelmaa esiintyisi.
Tutkimustietoa muiden maiden lonkkanivelen kasvuhäiriön esiintyvyydestä rodussa on vähän mutta
arvio on että tilanne on samansuuntainen maasta tai maanosasta riippumatta.

Taulukko 16.   Lonkkaniveltilasto 2011-2020

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/tiedotteet/lantion-hapyluun-lampoluudutus-jps-eli-juvenile-pubic-symphysiodesis-ja-lonkkakuvaus
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/lonkkanivelen-kasvuhairio
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Kyynärnivelen kasvuhäiriö (elbow dysplasia, ED)
Se on yleisin koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri
muotoja ovat varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän osan sairaus, olkaluun nivelnastan
(condylus humeralis) sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus
anconaeus). Kyynärnivelen inkongruenssia (nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) pidetään tärkeänä
syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.

Tyypillinen oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen.
Ontuminen voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Toisinaan kasvuhäiriö on molemmissa kyynärnivelissä, vaikka
koira ontuu vain toista jalkaa. Usein oireet huomataan vasta aikuisiällä ja silloin oireet johtuvat
kasvuhäiriön seurauksena kehittyneestä nivelrikosta. Kiinnittymätön kyynärpään uloke ei välttämättä
oireile nuorella koiralla ja se voi olla röntgenkuvauksen sivulöydös.

Kyynärnivelen kasvuhäiriö vaikeuttaa tai jopa estää koiran käyttämisen metsästys- tai harrastuskoirana
joten siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota jalostus valintoja tehtäessä.

Kasvuhäiriöiden ja niiden erilaisten kirurgisten hoitojen tehosta ja pitkäaikaisennusteesta ei ole
olemassa kattavia tutkimuksia. Leikkaushoidon hyöty on epävarma, jos nivelessä on jo selvät nivelrikon
merkit. Kaikkien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoitamattomana yleensä
nivelrikko.
Leikattuunkin jalkaan kehittyy usein jonkin asteinen nivelrikko, mutta sen määrä voi olla vähäisempää
ja se voi kehittyä myöhemmin kuin ilman leikkausta hoidetussa nivelessä. Kyynärnivelen nivelrikko
invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin 60 % on
etuosalla. Nivelrikon hoidossa tärkeitä ovat painon pudotus, liikunnan rajoitus ja tarvittaessa käytetään
myös tulehduskipulääkkeitä. Lisäksi voidaan käyttää nivelnesteen koostumusta parantavia lääkkeitä ja
ravintolisiä.(14

Kyynärnivelen kasvuhäiriön kartoittamiseen ei toistaiseksi ole olemassa geenitestiä

Chesapeakelahdennoutajien kyynärnivelkuvauksista yli 92 % on 0-tuloksia. Tilanne on siis melko hyvä,
joskaan ei voida sanoa etteikö chesseillä tätä ongelmaa esiintyisi.

Tutkimustietoa muiden maiden kyynärnivelen kasvuhäiriön esiintyvyydestä rodussa on hyvin niukasti
mutta arvio on että tilanne rodussa on samansuuntainen maasta tai maanosasta riippumatta.

Taulukko 17.   Kyynärniveltilasto 2011-2020

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/kyynarnivelen-kasvuhairiot


23

Harmaakaihi eli katarakta
Perinnöllinen harmaakaihi samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Useimpien muotojen
periytymismallia ei vielä tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä
molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma
jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Edennyt kaihi aiheuttaa silmän sisäistä
suonikalvontulehdusta ja siten voi aiheuttaa kipua.

Kaihi vaikeutta tai jopa estää koiran käyttämisen metsästys- tai harrastuskoirana joten siihen on
kiinnitettävä erityistä huomiota jalostus valintoja tehtäessä.

Kaihi voi olla perinnöllinen tai ei-perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän
välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta katraktasta on sokeritautiin liittyvä,
usein hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä diabeettinen katarakta.

Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen
kaihi. Ns. nukleaariskleroosi (ei luokitella kaihiksi) on normaaliin ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa
linssin ydin tiivistyessään muuttuu ’opaalinharmaaksi'. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta
näkökykyyn. Kaihi voidaan poistaa leikkauksella fakoemulsifikaatiomentelmällä.
Kaihiin ei ole toistaiseksi ole saatavilla kaikkiin kaihin muotoihin sopivaa yleistä geenitestiä.

Perinnöllinen kaihi -diagnoosin saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Poikkeuksena ovat
perinnölliseksi todetut ja oletetut muut vähämerkitykselliset linssin kaihimuutokset, joita saa käyttää
jalostukseen terveen kumppanin kanssa.(15

Silmätutkimukseen osallistuneista koirista yli 73 % on ollut terveitä, n. 13 % on todettu ja n. 2 % epäilty
KAT.

Etenevä verkkokalvon surkastuma (PRA
Progressiivinen retina atrofia, eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja.
Kyseessä on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia.

PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia ja jopa samassa rodussa voi olla useita eri
muotoja. Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivinen.
Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat liittyen PRA-muodon syntymekanismiin.
Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy epänormaaliin näköhermosolujen kehitykseen.
Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa sen sijaan näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat
rappeutua.
Useimmissa PRA:n muodoissa hämäränäössä tärkeät verkkokalvon sauvasolut surkastuvat. Myöhemmin
koira sokeutuu kokonaan verkkokalvon tappisolujenkin surkastuessa. Silmäterä on laaja ja silmänpohjan
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lisääntynyt heijaste näkyy erityisen selvästi valon kohdistuessa laajentuneeseen pupilliin.
PRA saattaa pisemmälle edenneenä vaikeuttaa tai jopa estää koiran käyttämisen metsästys- tai
harrastuskoirana joten siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota jalostus valintoja tehtäessä.

PRA:han ei ole hoitoa, mutta tutussa ympäristössä sokea koira voi pärjätä erittäin hyvin. Diagnoosi
tehdään yleensä silmänpohjan oftalmoskooppisessa tutkimuksessa. Verkkokalvon sähköisessä
tutkimuksessa (ERG) voidaan havaita muutoksia näköhermosoluissa jo ennen oftalmoskooppisessa
tutkimuksessa nähtäviä selviä verkkokalvon rappeutumamuutoksia.

PRA-sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Geenitestillä kantajaksi todettua koiraa voidaan käyttää
jalostukseen geneettisesti terveen kumppanin kanssa.(15

Silmätutkimukseen osallistuneista koirista 2011-2020 ei yhdelläkään ole todettu PRA:ta. Tilanne on siis

melko hyvä, joskaan ei voida sanoa etteikö chesseillä tätä ongelmaa perimästä löytyisi.

Tutkimustietoa muiden maiden PRA esiintyvyydestä rodussa on vähän, mutta arvio on että tilanne

rodussa on samansuuntainen maasta tai maanosasta riippumatta.

Taulukko 18.   Silmätutkimustilasto 2011-2020

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat
Silmätutkimuksissa 2011-2020 on todettu n. 15 %:lla tutkituista koirista Distichiasis (ylimääräisiä ripsiä),
jossa ripsen karvatuppi sijaitsee luomirauhasessa tai sen vieressä ja karva kasvaa ulos luomen vapaasta
reunasta.

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt
Kuolinsyytilasto on vain suuntaa antava koska koirien kuolemista iso osa jää kirjaamatta SKL:n
JTJ-järjestelmään.

Taulukko 19.   Kuolinsyytilasto 2011-2020  tilanne 16.5.2021

https://www.kennelliitto.fi/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/yleisimmat-silmasairaudet
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4.3.4 Lisääntyminen
Keskimääräinen pentuekoko
Chesapeakelahdennoutajilla keskimääräinen pentuekoko on 7 pentua.

Astumisvaikeudet
Rodussa ei ole tilastoitu astumisvaikeuksia.

Tiinehtymisvaikeudet
Rodussa ei ole tilastoitu tiinehtymisvaikeuksia.

Synnytysongelmat
Rodussa ei ole tilastoitu synnytysongelmia.

Pentujen hoitamiseen liittyvät ongelmat nartuilla
Rodussa ei ole tilastoitu pentujen hoitoon liittyviä ongelmia.

Pentukuolleisuus
Rodussa ei ole tilastoitu selittämätöntä pentukuolleisuutta.

Synnynnäiset viat ja epämuodostumat
Rodussa ei ole tilastoitu synnynnäisiä vikoja ja epämuodostumia.

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet
Ulkomuotoon liittyvät anatomiset piirteet, jotka altistavat rodun yksilöt sairauksille tai lisääntymis- ja
hyvinvointiongelmille
Chesapeakelahdennoutajat ovat historian aikana jalostuksella muokkautuneet anatomisesti
toiminnalliseksi roduksi joten ongelmallisia piirteitä ei juurikaan ole.

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä
Keskeisimmät ongelmakohdat
Chesapeakelahdennoutajilla on fyysisiä ongelmia jonkin verran silmissä kaihin muodossa ja
luonnepuolella diagnosoimattomia käytöshäiriöitä, jotka ovat eskaloituneet koiran lopettamiseen.
Lisääntymisessä ei ole todettu mainittavia ongelmia.
Ongelmien mahdollisia syitä
Chesapeakelahdennoutajilla  ilmenevät silmäongelmat johtuvat suurelta osin kaihin piilevyydestä
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jalostukseen käytetyillä koirilla vaikka kaikkien silmät ovatkin tarkastettu, joillakin useampaan kertaan.
Käyttäytymisongelmien takia lopetettujen koirien taustoista ja historiasta ei ole toistaiseksi tarpeeksi
todennettua tietoa, mutta todennäköisesti väärän rotuvalinnan vuoksi omistajien kokemattomuudella
tai pitkäjännitteisyyden puutteella on yhtä paljon osuutta lopputulokseen kuin itse koirilla.

4.4. Ulkomuoto
Rotumääritelmä
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
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.
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.
Värivariaatiot ovat ovat vähentyneet, ruskeasta on tullut hallitsevin väri. Sedge ja deadgrass ovat
harvinaisempia.
Rodun koirien näyttelykäynnit
Chesapeakelahdennoutajilla on 2011-2020 näyttelykäyntejä 279 kertaa, erittely löytyy kohdasta 4.2.3.
(Taulukko 15).

Rodun koirien jalostustarkastukset
Chesapeakelahdennoutajilla ei ole ollut käytössä jalostustarkastuksia johtuen
jalostustarkastusorganisaation puuttumisesta.

Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus
Chesapeakelahdennoutajan jalostuksessa on koko rodun olemassaolon ajan pyritty ottamaan erityisesti
käyttöominaisuudet huomioon. Tämän ansiosta rodulla ei nykyisin esiinny sellaisia
ulkomuoto-ominaisuuksia jotka voisivat haitata koirien käyttömahdollisuuksia rodunomaisissa
tehtävissä tai joissa liioiteltaisiin rotumääritelmän vaatimuksia, jotka voisivat altistaa rodun koirat
terveydellisille ongelmille.

Keskeisimmät ongelmakohdat
Merkittävimpiä poikkeamia rotumääritelmän suhteen joita voi esiintyä ja ovat tarkkailun alla; liian suuri
koko, varsinkin uroksilla, lyhyet raajat, kippura häntä, aluskarvan puute, kuiva turkki, pystyt lavat tai
heikko takaosa. Myös liian suuria, alaskiinnittyneitä korvia ja hammasmuutoksia voi olla mahdollista
esiintyä.

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN
TOTEUTUMISESTA

Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi
Rodun edellinen jalostuksen tavoiteohjelma oli voimassa 1.1.2018-31.12.2022
Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi
Rodun ensimmäinen vanhemman mallin jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin SKL:n JTT:ssä 4/1989 ja
ensimmäinen PEVISA tuli voimaan 1991, jossa oli HD kuvausikä 12 kk, raja D2, silmätarkastuspakko,
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silmälausunto ei synnytyshetkellä saanut olla 12 kk vanhempi ja poissulkevia silmäsairauksia olivat HC-,
PRA- tai RD. Ensimmäinen uuden mallinen JTO oli voimassa 1.1.2008-31.12.2012

Edelliseen tavoiteohjelmaan kirjatut jalostustavoitteet sekä niiden toteutuminen

Tavoite Toimenpide Tulos

Jakautumisen estäminen
näyttely- ja koelinjoihin

Jalostustoiminnan huolellinen
suunnittelu ja toteutus ja
koiranomistajien opastus

Rotu on pysynyt yhtenäisenä
ilman jakautumista eri
linjoihin.

Rodun terveystilanteen
aktiivinen seuraaminen

Terveysseuranta SKL:n KoiraNetin
kautta sekä yhteydenpito koirien
omistajiin

Seuranta ja tiedon
kerääminen on onnistunut
hyvin

Rodun geenipoolin
laajentaminen

Koiramäärän lisääminen
valtakunnallisesti erityisesti
tuontikoirilla

Ei onnistunut kovin hyvin,
tarvitaan kipeästi lisää
laadukkaita koiria

PEVISAan kuulumattomien
vikojen ja sairauksien
seuraaminen

Terveysseuranta SKL:n KoiraNetin
kautta sekä yhteydenpito koirien
omistajiin

Seuranta ja analysointi
onnistunut hyvin

Geenitestien lisääminen Koiran omistajien valistaminen ja
kannustaminen testeihin.
Yhteist testien järjestäminen
kerhon tapahtumissa

Ei onnistunut hyvin, tarvitaan
lisää geenitestejä.

Luonteiden seuraaminen
aktiivisesti

Koiran omistajien valistaminen ja
kannustaminen viemään koiriaan
SKL:n luonne testeihin ja
MH-kuvauksiin

Ei onnistunut hyvin,
luonetesti- ja MH-kuvaus
käyntejä  tulisi saada lisää
jatkossa

Tuontikoirien tai -sperman
laadun tarkkailu

Ulkomaisten koirien taustojen
tarkistus mahd. mukaan

Ei onnistunut hyvin, vaikeaa
löytää ja hyödyntää
ulkomaisia koiratietokantoja

Jalostuskoirien rotumääritel-
män noudattamisen tarkkailu

Korien ominaisuuksien
vertaileminen rodun viralliseen
rotumäärielmään ja jalostus-
ohjeistukset tämän pohjalta
koirien omistajille

Ei toteutunut hyvin, rodun
hyvin tuntevien ulkomuoto-
tuomarien puute vaikeuttaa
rotumääritelmän eli
ulkomuotoarvostelun kautta
saatavan tiedon määrää

Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus
2011-2020 jalostuksen ulkopuolelle jäävien osuus chesapeakelahdennoutajista on ollut n. 80 %
populaatiosta.

Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi
Jalostussuositukset ovat olleet melko hyvin kohdallaan, PEVISAan on lisätty edellisestä; koiran ikä
astutushetkellä vähintään 24 kk.
Jalostussuosituksiin on lisätty koirien käyttö- ja luonneominaisuuksien mittausten lisääminen ja tulosten
analysoimisen parantaminen.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
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6.1 Jalostuksen tavoitteet
Jalostuspohja
Rodun koira määrää on hallitusti kasvatettva, missä roolissa ulkomaiset tuontikoirat ovat merkittävässä
asemassa. Populaation kasvattaminen ei saa tapahtua laadun kustannuksella vaan pyrittävä käyttämään
mahdollisimman terveitä yksilöitä jalostukseen.

Käyttäytyminen ja luonne
Chesapeakelahdennoutajien luonneominaisuuksista hermorakenteeseen, toimintakykyyn eli
rohkeuteen ja liialliseen pehmeyteen tulee kiinnittää eniten huomiota jalostusvalinnoissa.
Käyttäytymismalleista liiallinen vahtiminen, joka saatta jopa eskaloitua agressiivisuudeksi ja dominanssi
ovat pois karsittavia ominaisuuksia jalostuksessa.

Käyttöominaisuudet
Käyttöominaisuudet ovat chesapeakelahdennoutajilla melko hyvällä mallilla vaikkakin arviointi on ollut
vaikeaa, johtuen koirien vähäisistä koekäynti- määristä ja tiedon puutteellisuudesta metsästykseen
käytettävien koirien määrästä ja metsästykseen käytettävien koirien jahtikerroista. Näiden lisääminen
opastamalla, kouluttamalla, palkitsemalla koiranomistajia aktiivisuudesta sekä tekemällä kyselyjä
asiasta rotuyhdistyksessä tulee antamaan tulevaisuudessa valmiudet arvioida paremmin koirien
käyttöominaisuuksia .

Terveys ja lisääntyminen
Mahdollisimman terveiden yksilöiden käyttäminen jalostukseen kasvattamaan populaatiota.
Silmätarkastusten lisääminen, saatujen tietojen analysointi ja tiedottaminen koirien omistajille on
kärjessä jalostustyössä lonkka- ja kyynärtarkastusten ohella. Erilaisten ryhmätarkastusten lisääminen
rotuyhdistyksen tapahtumissa kuten esim. silmänpeilausten ja geenitestien.

Ulkomuoto
Rotumääritelmän sisällä pysyminen jalostuksessa tuottaa tulevaisuudessakin toiminnallisia metsästys-
ja harrastuskoiria. Ulkomuototuomarien koulutuksen lisääminen yhteistyössä rotuyhdistyksen ja
rotujärjestön kesken.

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista
Jalostuksen tärkein tavoite on säilyttää chesapeakelahdennoutajan terveys sekä käyttöominaisuudet
siten, että se soveltuu tulevaisuudessakin monipuoliseksi metsästys- ja harrastuskoiraksi. Koska
kyseessä on metsästäjän kanssa yhteistyötä tekevä metsästyskoira, tulee rodun luonteeseen kiinnittää
erityistä huomiota. Luustoltaan jalostuskoirien tulisi olla terveitä (lonkat, kyynärpäät, olkanivel, selkä),
silmät vapaat perinnöllisistä sairauksista, eikä niiden tule sairastaa epilepsiaa, allergiaa tai muuta
käyttöä haittaavaa tautia. PRCD-,PRA- ja DM- geenitestien avulla voidaan hallita näiden sairauksien
leviämistä joten jalostuskoirat olisi hyvä testata ko. ominaisuuksien varalta. Suositeltavaa olisi myös että
jalostuskoirat olisivat vähintään läpäisseet noutajien taipumuskokeen (NOU), tai niillä olisi luotettavaa
näyttöä toimivuudesta metsästyksessä, ja että niillä olisi näyttelytulos.

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle
Chesapeakelahdennoutajilla ei ole rajoituksia jälkeläismäärälle. SKL:n suosittama yksittäisen koiran
elinikäinen jälkeläismäärä, enintään 5 %, ja toisen polven jälkeläismäärä korkeintaan 10 % populaatiosta
laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimäärästä ei toteudu rodun pienuudesta johtuen, koska
luvut ylittyvät jo ensimmäisestä pentueesta.

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet
Chesapeakelahdennoutajien rotujärjestö on Suomen Noutajajoiräjärjestö ry (SNJ). Rotujärjestöltä
tarvitaan lisää panostusta ja resursseja valistus- ja tiedotustoimintaan chesapeakelahdennoutajista sekä
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aktiivisemmin  keräämään rodun harrastajat rotujärjestön ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin.
Myös rodun geenitestien saattamiseksi tarpeen vaatimalle tasolle tarvitaan taloudellista panostusta
rotuyhdistyksen tueksi.

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet
Rodulle pahimpia uhkakuvia ovat sen rotuyhdistyksen toiminnan näivettyminen talkoohengen
puutteessa, rodun harrastajien jakaantuminen kuppikuntiin ja koiran omistajien haja-asutus ympäri
Suomea.  Koirapopulaation pienuus ja sitä kautta geenipoolin pieneneminen jos jalostukseen käytetään
vain kotimaisia koiria, sekä rotuyhdistyksen rajalliset taloudelliset resurssit rajoittavat rodun kehitystä.
Koiravalinnat jalostuksessa rotumääritelmästä poikkeamalla sekä piittaamattomuus JTOn
terveyssuosituksista vaarantavat rodun tulevaisuutta.
Toisaalta rotuyhdistyksen pienuus ja toiminnallinen ketteryys helpottavat päätöksentekoa ja
toimenpiteitä rodun hyväksi. Terveydelliseti rotu melko hyvässä kunnossa ja oikeilla koiravalinnoilla
rotua saadaan kehitettyä oikeaan suuntaan

Varautuminen ongelmiin
Rotuyhdistyksen hallitus valvoo jalostuksen tavoiteohjelman seurannan toteutumista ja tekee
yhteístyötä rotujärjestön kanssa rotua uhkaavien epäkohtien löytymiseksi. Välineenä on etupäässä
käytössä SKL:n KoiraNet-tietokantajärjestelmä sekä kasvava yhteistyö ulkomaisten rotutoimioiden
kanssa hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan heidän vastaaviaan.

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta
Rotuyhdistys järjestää vuosittain Chessie-Treffit, Kevätkoulutuspäivät, luonnetestin, käyttäytymis-
kokeen, Chessie-Mestaruuskokeen NoMessa sekä metsästykoirien jäljestyskokeen ja joka kolmas vuosi
kansainvälinen rodun oma Working Dog -testi (WD). Taulukko alla.
Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös kirjoittamaan jalostusaiheisia artikkeleita tai lainaamaan
hyödyllisiä artikkeleja yhdistyksen julkaisuihin ja verkkosivuille.
Yhdistyksen tapahtumiin pyritään saamaan kouluttajaksi rodun hyvin tuntevia asiantuntijoita, joilta
pyydetään tarkkoja, kuvailevia arvosteluja koirista, jotta jalostustoimikunta saa yksittäisten koirien
ulkomuodosta ja käyttöominaisuuksista mahdollisimman tarkkoja tietoja.
Epävirallisissa yhdistyksen tapahtumissa saadaan paljon tietoa myös niistä koirista jotka eivät jostain
syystä halua osallistua virallisiin kokeisiin tai näyttelyihin.
Vuosittain jaetaan noutajien metsästyskokeessa Chessiemestarin arvonimi. Sen saa määritellyn kokeen
paras koira. Mikäli yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta järjestää rodun mestaruuskoetta yksin, se
pyritään tekemään yhteistyössä jonkin paikallisen noutajakoirayhdistyksen kanssa.

Kaikista eo. tapahtumista saatu informaatio koirista tallennetaan jalostustoimikunnan käyttöön joka on
ensisijaisesti vastuussa jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisen seurannasta. Jalostus toimikunta
toimii yhdistyksen hallituksen alaisuudessa.
Jalostuksen tavoiteohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla.
Se päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.

Vuosi Tehtävä tai projekti
2023 Chessie-treffit, Kevätkoulutuspäivät, Lte, BH-koe, CM-koe, MeJä-koe ja WD-testi
2024 Chessie-treffit, Kevätkoulutuspäivät, Lte, BH-koe, CM-koe, MeJä-koe
2025 Chessie-treffit, Kevätkoulutuspäivät, Lte, BH-koe, CM-koe, MeJä-koe
2026 Chessie-treffit, Kevätkoulutuspäivät, Lte, BH-koe, CM-koe, MeJä-koe  ja WD-testi
2027 Chessie-treffit, Kevätkoulutuspäivät, Lte, BH-koe, CM-koe, MeJä-koe

JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen
JTO:n ja PEVISAn vaikutusta rodussa ja koiramateriaalissa seurataan kaikissa em. tapahtumissa ja
mittareilla. Saadut tulokset kirjataan, tallennetaan ja käydään läpi rotuyhdistyksen hallituksen toimesta
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joka tapahtuman jälkeen ja tulokset toimitetaan myös rotujärjestölle.

7. LÄHTEET

1)  SKL / PEVISA
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/pevisa-ja-muut-rotukohtaiset-erityisehdot-vuonna-2020

2)  ACC
https://amchessieclub.org/sailor-and-canton/

3)  Teos
Chesapeake Bay Retrievers, Decoys & Long Guns, Tales of Carroll's Island Ducking Club
C. John Sullivan

4)  AKC
https://www.akc.org/dog-breeds/chesapeake-bay-retriever/

5)  ACC / Rotumääritelmä
https://amchessieclub.org/wp-content/uploads/2020/01/ILLUSTRATED-JUDGING-GUIDE-2018-UPDATE
D-FINAL.pdf

6)  Chessie Pedigree
http://www.chessiepedigree.com/pedigree.asp?id=145
7)  Dual Champions
https://www.sedgegrass.de/dualchampions.php

8)  SKL
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Id=4qxkortxyqqcqfwm5l0pkizb&Sivu=1&Sort=8&R=263&
Rekisteri=FI&Kotimaiset=0

9)  SKL/Rodun monimuotoisuus
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/perinnollinen-
monimuotoisuus-ja-jalostuspohja

10)  SKL/ Sukusiitos
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/sukusiitos

11)  SKL/Tehollinen populaatio

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/tehollinen-pop
ulaatiokoko

12)  SKL/Rotumääritelmä
https://www.kennelliitto.fi/files/chesapeakelahdennoutaja

13)  SKL/Lonkkanivelen kasvuhäiriö
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvoi
nti/lonkkanivelen-kasvuhairio

14)  SKL/Kyynärnivelen kasvuhäiriö
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvoi
nti/kyynarnivelen-kasvuhairiot

15)  SKL/Harmaakaihi eli katarakta

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/pevisa-ja-muut-rotukohtaiset-erityisehdot-vuonna-2020
https://amchessieclub.org/sailor-and-canton/
https://www.akc.org/dog-breeds/chesapeake-bay-retriever/
https://amchessieclub.org/wp-content/uploads/2020/01/ILLUSTRATED-JUDGING-GUIDE-2018-UPDATE%09D-FINAL.pdf
https://amchessieclub.org/wp-content/uploads/2020/01/ILLUSTRATED-JUDGING-GUIDE-2018-UPDATE%09D-FINAL.pdf
http://www.chessiepedigree.com/pedigree.asp?id=145
https://www.sedgegrass.de/dualchampions.php
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Id=4qxkortxyqqcqfwm5l0pkizb&Sivu=1&Sort=8&R=263&%09Rekisteri=FI&Kotimaiset=0
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoirat.aspx?Id=4qxkortxyqqcqfwm5l0pkizb&Sivu=1&Sort=8&R=263&%09Rekisteri=FI&Kotimaiset=0
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/sukusiitos
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/tehollinen-po
https://www.kennelliitto.fi/files/chesapeakelahdennoutaja
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/lonkkanivelen-kasvuhairio
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/lonkkanivelen-kasvuhairio
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinv%09ointi/kyynarnivelen-kasvuhairiot
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinv%09ointi/kyynarnivelen-kasvuhairiot
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https://www.kennelliitto.fi/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/yleisimmat-silmasairaudet

8. LIITTEET

Liite 1.      FCIn Chesapeakelahdennoutajien rotumääritelmä

https://www.kennelliitto.fi/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/yleisimmat-silmasairaudet
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Liite 1.
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