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Te psy cieszą się dużą popularnością 
wśród myśliwych w USA polujących na 
ptactwo wodne. W Polsce chessie – jak 
zdrobniale się je nazywa – są bardzo 
nieliczne, dlatego chciałbym przybliżyć 
tę wyjątkową rasę. Nie ma jednak sen-
su podawanie suchych faktów i danych 
z literatury, takich jak wzorzec rasy itp., 
które każdy może znaleźć w interne-
cie. Skupię się na przedstawieniu cech 
fizycznych oraz psychicznych Chesape-
ake Bay Retrieverów, zarówno zalet, jak 
i wad, pod kątem użytkowości łowiec-
kiej. Mam w tym zakresie własne do-
świadczenia wynikające z czteroletnich 
obserwacji z Gery’ego (Angry od Hostal-
ky) – przedstawiciela tej rasy, mojego 

przyjaciela i towarzysza łowów. Posta-
ram się je skonfrontować z opiniami 
zamieszczonymi w fachowej literaturze 
amerykańskiej. 

retriever z zatoki Chesapeake
Od kilku lat pasjonuję się polowaniem na 
ptactwo wodne z bałwankami. Do tego 
rodzaju łowów nieodzowny jest pies. 
Jako zwolennikowi specjalizacji zależało 
mi na przedstawicielu rasy należącej do 
grupy aporterów. Po przeczytaniu kilku 
artykułów i opinii na forach interneto-
wych zdecydowałem się na Chesapeake 
Bay Retrievera. Dlaczego właśnie ches-
sie? Mam nadzieję, że dalsza część arty-
kułu da odpowiedź na to pytanie.

Ta rasa wywodzi się z USA i jest dość 
młoda. Za datę jej narodzin przyjmu-
je się 1807 r., kiedy to dwa nowofun-
dlandy: pies Sailor oraz suka Canton, 
uratowały się z katastrofy morskiej 
w zatoce Chesapeake i po skrzyżowa-
niu z miejscowymi aporterami dały 
początek nowej rasie – Chesapeake 
Bay Retriever. Do pierwotnych zadań 
CBR należało, oprócz aportowania 
ptactwa, pilnowanie łodzi, sieci i do-
mostw. Jeśli do tego dodamy, że pierw-
szymi właścicielami psów tej rasy byli 
biedni rybacy i zawodowi myśliwi, 
którzy nie mieli czasu ani prawdopo-
dobnie ochoty na szkolenie psów, to 
zrozumiemy, że mogły się uchować 

Urodzony, żeby polować
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do polowania na gęsi się nie zostaje – trzeba się nim urodzić, najlepiej pasuje  
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tylko osobniki o wrodzonym talencie – 
pozostałe eliminowano. W podobny 
sposób odbywało się kojarzenie czwo-
ronogów. Po prostu: dobry pies + dobra 
suka = dobre szczeniaki. Nie wchodziły 
w grę żadne rodowody, linie itp. Wy-
glądało to zatem zupełnie inaczej niż 
w przypadku aporterów angielskich, 
takich jak labrador czy golden retrie-
ver. Tak więc mimo zewnętrznego po-
dobieństwa do nich CBR są pod każdym 
względem odmienne. 

siła i odporność
Przedstawiciele rasy Chesapeake Bay 
Retriever charakteryzują się znaczną 
siłą, wytrwałością i największymi roz-
miarami ciała z całej grupy aporterów. 
Mogą pracować przez cały dzień, pod-
nosić wiele kaczek i nie wykazywać przy 
tym oznak zmęczenia czy zniechęcenia. 
W przypadku Gery’ego prawdziwym 
poligonem okazało się podkładanie 
w czasie polowań na kaczki w Zatorze 
w latach 2015 i 2016. Oprócz naszych 
kaczek i łysek podnosiliśmy sporo pta-
ków na innych stanowiskach. Gery pra-
cował praktycznie non stop, od rana  
do popołudnia, i każdy aport wyko-
nywał z takim samym zapałem oraz  
poświęceniem. 

Wydłużona i szeroka kufa Chesa-
peake Bay Retrievera pozwala na de-
likatny, ale pewny chwyt aportu. Jako 
dowód podam, że Gery w ciągu całej 
swojej kariery podniósł dziesiątki pta-
ków i nie zdarzyło się, aby którykol-
wiek został przez niego wymemłany. 

Jednak najważniejsza i wyróżniają-
ca spośród aporterów cecha fizyczna 
tych psów to dwuwarstwowa sierść 
świetnie zabezpieczająca je przed zim-
nem, wodą i wiatrem. Występuje ona 
w trzech podstawowych odmianach ko-
lorystycznych: brązowej, brązowożółtej 
i żółtej. Tłusta, sztywna, kręcona sierść 
przykrywa gęsty, wełnisty podszer-
stek, dzięki czemu po wyjściu z wody 
i otrząś nięciu się chessie są praktycznie 
suche. W przypadku psów polujących na 
ptactwo wodne odgrywa to szczególnie 
ważną rolę, gdyż w tego rodzaju łowach 
nie ma złej pogody. Podczas polowań na 
kaczki i gęsi doświadczyliśmy z Gerym 
wszystkich warunków atmosferycznych: 
od słońca po ulewę, od upału po mróz, 
i nigdy nie zauważyłem, żeby było mu 
zimno. Co prawda, gdy temperatura 
spada znacznie poniżej zera, zakładam 
mojemu czworonożnemu pomocnikowi 
neoprenową kamizelkę i jeśli nic się nie 
dzieje, to mniej więcej co godzinę rzu-
cam mu kilka aportów bądź idziemy na 
pięciominutowy spacer. Myślę jednak, 
że i bez tych zabiegów nie byłoby pro-
blemu. Z taką sierścią wiąże się jednak 
pewna wada – zapach przywodzący na 
myśl zgniły ser połączony z tranem. 

Chesapeake mają szeroką i dobrze 
umięśnioną klatkę piersiową, dzięki 
której mogą łamać nawet dwucenty-
metrowy lód, a wysoko osadzone bio-
dra (te psy są wyższe w biodrach niż 
w kłębie) plus umięśnione tylne łapy 
powodują, że przedstawiciele tej rasy 
świetnie pływają.
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niezrównany aporter
Na początku artykułu wspomniałem, że chessie idealnie nadaje 
się do polowania na gęsi. Rzecz w tym, że większość psów radzi 
sobie z przytarganiem martwego ptaka, ale prawdziwy goose 
dog zawsze i wszędzie musi to zrobić szybko, pewnie, a jedno-
cześnie delikatnie, nawet gdy ma do czynienia z agresywnie na-
stawionymi postrzałkami. Gery w swojej krótkiej karierze psa 
na gęsi musiał dwukrotnie stoczyć taką walkę i udawało mu się 
to doskonale. 

Każda rasa aporterów charakteryzuje się dwiema przeciw-
stawnymi cechami – pasją łowiecką do ptactwa (z ang. birdi-
ness) i podatnością na układanie (z ang. trainability). Jeśli czwo-
ronóg nie ma pasji, to możemy go nie wiem jak szkolić, a i tak 
nigdy nie będzie dobrym psem na ptactwo. Z drugiej strony 
pasja łowiecka nie powinna też nadmiernie dominować, bo 
wówczas występują problemy z posłuszeństwem na polowaniu. 
W porównaniu z innymi aporterami u chessie pasja zdecydo-
wanie przewyższa podatność na układanie i na łowach te czwo-
ronogi w 100% angażują się w to, co robią. Chesapeake Bay 
Retievery żyją po to, żeby polować. Gery stanowi tego najlepszy 
przykład. Dla niego polowanie mogłoby trwać 24 godziny na 
dobę przez 365 dni w roku. 

Przedstawiciele tej rasy wykazują fenomenalną zdolność do 
zapamiętywania wielu miejsc upadku aportów, co w połączeniu 
z doskonałym wiatrem i nieustępliwością powoduje, że odsetek 
niepodniesionych ptaków jest znikomy. W USA panuje opinia, 
że CBR niezbyt dobrze się sprawdzają w aporcie kierunkowym, 
bez widocznego upadku. Ja mam trochę odmienne zdanie. Gery 
radzi sobie z tym nie najgorzej, czego przykładem było pod-
niesienie kilku kaczek na polowaniach w Zatorze tylko dzięki 
nakierowaniu go na postrzałki za pomocą komend wydawa-
nych głosem i gestów. Na lądzie chessie pośpiesznie wyrusza za 
aportem, lekceważąc wszelkie przeszkody na swojej drodze do 
celu (Gery kilkakrotnie przeszedł przez siatkę maskującą nasze 

CBR nie cierpią szkolenia,  
bo uważają, że wszystko umieją 
i szkoda czasu na głupoty

W wodzie chessie rozpoczyna aport 
długim, niskim wyskokiem i pływa  
aż do znalezienia ptaka



stanowisko). Za to powroty ze zdobyczą 
wyglądają majestatycznie. W wodzie te 
psy rozpoczynają aport długim, niskim 
wyskokiem i pływają aż do skutku, tj. do 
znalezienia ptaka.

trudy układania
W literaturze kynologicznej możemy 
przeczytać, że psy rasy Chesapeake Bay 
Retriever są najtrudniejsze do układa-
nia spośród aporterów oraz że nie po-
leca się ich początkującym menerom. 
Wiele w tym prawdy, ale na pociesze-
nie powiem, że skoro ja wyszkoliłem  
Gery’ego (może nie do końca idealnie), 
to innym też zapewne się uda. 

Niemniej jednak całkowicie się zga-
dzam z opiniami o układaniu przed-
stawicieli tej rasy. Pierwsza mówi, że 
CBR nie cierpią szkolenia, bo uważają, 
że wszystko umieją i szkoda czasu na 
głupoty, dlatego ćwiczenia powinny być 
krótkotrwałe i niemonotonne, przepla-
tane zabawą, pływaniem itp. W USA 
krąży powiedzenie, że jeśli chcemy 
nauczyć chessie jakiejś komendy, to 
musimy mu wytłumaczyć, jak ma to wy-
konać i po co. Wtedy on wybierze jeden 
z wariantów: 1 – nie zrobi tego, 2 – zro-
bi to po swojemu (szczególnie zgadzam 
się z opcją nr 2). Druga opinia dotyczy 
niestosowania siły wobec tych psów, 
ponieważ możemy je złamać i nie bę-
dzie to już prawdziwy Chesapeake Bay 

Retriever. Chessie zdecydowanie nie na-
daje się na psiego robota.

Dawniej z powodu ich wad CBR nie 
uważano za czworonogi rodzinne, więc 
przez długi okres pozostawały tylko 
typowymi psami pracującymi. Dlatego 
obecnie niewiele się różnią pod wzglę-
dem charakteru od swoich przodków 
znad zatoki Chesapeake i tak jak one 
nadal świetnie się sprawdzają jako psy 
stróżujące. Charakteryzują je terytoria-
lizm oraz wielka nieufność do obcych 
osób i zwierząt. Są bardzo inteligentne, 
przebojowe, zdeterminowane w tym, co 
robią, a jednocześnie niezależne. To ty-
powe psy jednego właściciela, z którym 
chcą przebywać non stop, co czasami sta-
je się uciążliwe. Uznaje się je też za naj-
bardziej agresywne ze wszystkich apor-
terów. Ponadto są krnąbrne i uparte – 
Gery stanowi tego doskonały przykład. 

Amerykanie, mający największe do-
świadczenie z CBR, tak podsumowują 
ich osobowość – labrador i golden re-
triever myślą: „Człowiek daje mi jedze-
nie, schronienie i miłość, więc musi być 
Bogiem”, Chesapeake rozumuje zaś: 
„Człowiek daje mi jedzenie, schronienie 
i miłość, więc ja muszę być Bogiem”.  l

Więcej informacji nt. polowań z psem 
rasy Chesapeake Bay Retriever można 

znaleźć na stronie www.chesapeake–
-duck-hunter.pl.

Gery pracował praktycznie non stop, 
od rana do popołudnia, i każdy aport 
wykonywał z takim samym zapałem


