EPAGNEUL FRANCÊS
É um cão continental que deve permanecer e ser julgado como tal.
Com um temperamento muito meigo e pacífico, muito inteligente, quase não precisa de treino e
suporta mal as brutalidades. É um cão para todo o serviço: caça tão bem no bosque como na
planície e nos pântanos, qualquer caça de pena, mas também de pêlo, coelho e lebre.
Com uma constituição mediolínea para obter um esforço contínuo mas económico, não
convém, sem cair no extremo oposto, exigir-lhe uma rapidez excessiva acima das suas
possibilidades.
Semitrotador e galopador médio, deve, em terreno fácil, assegurar um galope
suficientemente regular e fácil, exprimindo uma avidez e uma paixão pela busca. No entanto,
em terreno coberto, poder-se-á tolerar um andamento alternado mais moderado, assim como
no caso de uma aproximação justificada e decisiva.
A BUSCA varia entre os 50 e os 100m no máximo.
Ele caça por instinto, não é mecânico: se por vezes encurtar os lances para dentro ou passar
novamente quase no mesmo sitio, é porque se apercebe de uma emanação e regressa para
controlar para não deixar caça para trás: os controlos no solo, se forem breves e justificáveis,
não devem ser considerados como falta, bem pelo contrário, pois para reencontrar uma peça
ferida ele segue-a pelo rasto instintivamente e é por esta razão que ele é um dos melhores
cães de cobro.
O PORTE DA CABEÇA não deve ser constantemente muito elevado mas variável, deve
detectar a emanação onde esta se encontrar, em todas as condições.
O cão efectua A PARAGEM bem esticado mas sem exagero, exprimindo assim o controlo
sobre si próprio: desliza calma e facilmente.
O COBRO é natural com dente doce.
Para concluir, o Epagneul Francês terá o comportamento de um cão flexível e sensível, com
andamentos convenientes, sem nervosismo excessivo, para satisfazer as necessidades do seu
utilizador.
Nota: estas características pertencem ao nível do desejável: contudo, o exemplar com
desempenhos acima da média não deve ser penalizado, desde que o seu estilo permaneça o
do Epagneul Francês.

