
Rottiksen ja noutajan erot (marraskuu 2010) 

 

Minulta on nyt uutena noutajan omistajana kysytty usein, mikä on suurin ero rottweilerin ja 

labradorinnoutajan välillä. Olenpa sitä oikein miettinyt: 

 

No, siis, eroja on koossa ja nopeudessa, mutta osittain kyse on yksilön eroista, ei rodun. 

 

Rotukohtaisena erona suurin havaittava ero on varmaan noutajan aggression puute; tai vielä 

täsmällisemmin, dominanssin puute ihmistä kohtaan. Ainakaan minun noutajani ei ole 

koskaan, missään tilanteessa noussut vastustamaan minua, vaan korkeintaan väistänyt 

passiivisuuteen. Rottiksen pentu osaa jo nelikuisena sanoa rumasti, jos asia ei satu 

miellyttämään... 

 

Niin, mutta käytännössä suurin ero on muiden, vieraiden ihmisten asenteissa. Kun puolivuotias 

rottiksen pentu karkaa lenkkipolulle, on vastaantulijan naama nurin ja heti käsketään 

pitämään koira kiinni jne...  niin kuin tietysti pitääkin tehdä. Kun puolivuotias labbiksen pentu 

karkaa lenkkipolulle, juoksen minä perään, anteeksi, anteeksi...  on vastaus aina sama: ”voi 

eihän se mitään, niin reipas ja iloinen pentu, eihän tällaista kukaan pelkää...” 

 
 
 
 

Lisääkin eroja löytyy… (lokakuu 2011) 

 

Vuosi sitten kirjoitin edellisen tekstin ja nyt, kun koulutus on edennyt pidemmälle, on eroja 

alkanut ilmetä lisää. 
 

Ensinnäkin koulutuksessa oppimisen ja oivaltamisen nopeus on omaa luokkaansa. Kolmannella 

toistolla Hinni jo ennakoi tehtävää. Toki tämä voi olla yksilökohtaista, mutta kolmannella 

toistolla rottis usein ilmoittaa, että johan minä kahdesti tein, eikö se jo riitä…  

 

Noutaja on erittäin ”herkkä” koira. Se huomioi ympäristöään tarkkaavaisesti ja muistaa 

huomiot erittäin tarkasti paikantaen. Se reagoi myös ääniin tarkasti havainnoiden. Tämä näkyy 

esimerkiksi lenkillä. Kun noutaja havainnoi jotain kaukaa, se muistaa asian pitkään ja tultaessa 

paikalle myöhemmin, noutaja tarkastaa paikan selvittääkseen, mitä se näki paikalla. Ei minun 

rottikseni jääneet muistelemaan mitään… Ei ne kyllä muistaneet pudottamaansa leluakaan 

kovin kauan… Hinni kyllä hakee lelunsa kauempaakin, jos sille muistutetaan asiasta. 

 

Työinto ja asioiden toistettavuus ovat noutajalla ihan eri luokkaa kuin rottiksella. Rottis tekee 

varmasti ja innokkaasti osaamansa asiat; noutaja yrittää innolla kaikkea osasi se tai ei. 

Yrittäjyys ja into voittavat noutajan toiminnassa kovin usein järjen. Voi olla yksilön ero, mutta 

ei minulla tällaista rottista ole koskaan vastaan tullut. 

 

Rottis on kovempi ja määrätietoisempi. Voi olla, että narttukoira on muutenkin pehmeämpi, 

mutta noutajalla dominanssin puute tekee koirasta taipuisan ja hyvin ohjattavan. Hinni on 

taistelutahtoinen ja vie tehtävänsä loppuun halukkaasti. Rottiksella energiaa tehtävän 

suorittamiseen löytyy aggressionkin puolelta, noutajalla se on pelkkää työn tekemisen iloa. 

 

 

 

 

 


