Επανιέλ Μπρετόν

Ταχυκίνητο, ευέλικτο, ακούραστο, υπάκουο, μικρόσωμο με μια έρευνα πολύ μεθοδική που
δεν αφήνει άψαχτο μέρος κυνηγώντας μπεκάτσα στα πυκνά, ορτύκια στο κάμπο η πέρδικα
στο βουνό.Φέρμα πολύ σταθερή, έκφραση εκπληκτική και απόρτ έμφυτο.
Αυτό είναι το Επανιέλ Μπρετόν ένα πολύ καλό κυνηγόσκυλο, αλλά και ένας όμορφος
σύντροφος.
Η ιστορία του αρχίζει ουσιαστικά το 1907 όταν ο Πατριάρχης του Μπρετόν Αρτουρ Ενώ
έφτιαξε τον πρώτο όμιλο στη Γαλλία.Τον επόμενο χρόνο και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο
του 1908 διοργανώνεται η πρώτη έκθεση του ομίλου με 88 συμμετοχές, χωρίς όμως μεγάλη
επιτυχία λόγω της ανομοιομορφίας των σκύλων. Η αρχή όμως είχε γίνει, το Μπρετόν έγινε
γνωστό στους κυνηγούς και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να γίνει ένα από τα
πολυπληθέστερα σκυλιά φέρμας σε όλο τον κόσμο.
Η καταγωγή του είναι από την Βρετάνη, μια χερσόνησο στα Β.Δ. της Γαλλίας όπου σύμφωνα
με πολλές μαρτυρίες, στα τέλη του 1800 περίπου, σκυλιά που ήταν απόγονοι Ισπανικών
κυνηγόσκυλων τύπου (Σπάνιελ-Επανιέλ) ζευγάρωσαν με Αγγλικά Σέττερ και
Σπρίγκερ-Σπάνιελ.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα δυνατά και ανομοιόμορφα ντόπια σκυλιά να αποχτήσουν μια
σχετική ομοιομορφία, να γίνουν ποιο κομψά με πoιo καλό χαρακτήρα, αλλά κυρίως να
βελτιώσουν τα κυνηγετικά τους προσόντα. Όταν το 1908 άρχισε η επίσημη πλέον εκτροφή,
καθιερώθηκαν τα στάνταρ της φυλής τα οποία τροποποιήθηκαν η διορθώθηκαν κατά σειρά
τα έτη: 1908,1923,1933, 1956,1995 και οριστικά πλέον το 2001.

Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία αυτή τροποποίηση τα επίσημα στάνταρ της φυλής είναι
τα παρακάτω :
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Ο πιο μικρός σκύλος φέρμας. Αρμονικά φτιαγμένος με έναν στερεό σκελετό όχι
χονδροειδή. Σύνολο συμπαγές και γεροδεμένο γεμάτο ζωηράδα και ευκινησία,
παραμένοντας αρκετά κομψό. Σκύλος ρωμαλέος, με βλέμμα ζωντανό και έξυπνη έκφραση.
Γενικά έχει όψη ενός μικρού , κοντόχονδρο, γεμάτο ενέργεια, έχοντας διατηρήσει κατά την
εξέλιξη του, το κοντόχονδρο μοντέλο που επιζητήθηκε και σταθεροποιήθηκε από τους
αναμορφωτές της ράτσας.
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ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ
Το κρανίο είναι πιο μακρύ από το ρύγχος με σχέση 3 προς 2. Ύψος θώρακα ελαφρά
μικρότερο από το μισό του ύψους στο ακρώμιο. Μήκος κορμού όμοιο με το ύψος στο
ακρώμιο.

ΚΕΦΑΛΙ
Κρανίο ελαφρώς στρογγυλεμένο, κρανίο-μετωπικές γραμμές παράλληλες, στοπ με ελαφριά
κλήση.
Μάτια ελαφρώς λοξά, έκφραση έξυπνη, γλυκιά, ειλικρινή. Ελαφρώς οβάλ, όχι σφαιρικά, στο
χρώμα της ίριδας σε αρμονία με το τρίχωμα κατά προτίμηση σκούρο. Η έκφραση των
ματιών σε συνδυασμό με την ανύψωση των αυτιών δημιουργούν ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της ράτσας, την "έκφραση Μπρετόν".
Αυτιά προσκολλημένα ψηλά, τριγωνικά, αρκετά πλατειά μάλλον κοντά. (Τραβώντας τα
μπροστά , η άκρη τους δεν πρέπει να ξεπερνά το στοπ).

ΣΩΜΑ
Γραμμή ράχης ευθύγραμμη έως το νεφρό και την αρχή των καπουλιών.
Ακρώμιο αρκετά ευκίνητο, λίγο ανυψωμένο.
Ράχη ευθύγραμμη, κοντή και άκαμπτη, στενά δεμένη με το νεφρό.
Μέση (νεφρό) κοντή φαρδιά και μυώδης.
Θώρακας κατεβασμένος έως το ύψος του αγκώνα, φαρδύς με τις πλευρές καλά κυκλωτές
χωρίς να είναι κυλινδρικός.
Ουρά προσκολλημένη ψηλά φέρεται οριζόντια η ελαφρώς προς τα κάτω. Το Επανιέλ
Μπρετόν μπορεί να γεννηθεί άνουρο η βραχύουρο.

ΤΡΙΧΩΜΑ
Πρέπει να είναι λεπτό, όχι μεταξένιο, ίσιο η ελαφρά κυματοειδές πάνω στο σώμα, ποτέ
κατσαρό.
Λείο στο κεφάλι και στο εμπρός μέρος των ποδιών. Στο πίσω μέρος των ποδιών υπάρχει
άφθονο τρίχωμα με κρόσσια που μικραίνουν προοδευτικά σε μήκος έως τον καρπό η τον
ταρσό αντίστοιχα.

ΧΡΩΜΑ
Λευκό πορτοκαλί, το πιο διαδεδομένο. Λευκό-καστανό, Λευκό-μαύρο, Τρίχρωμο.
Μονοχρωμία δεν είναι αποδεκτή.
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ΥΨΟΣ
Αρσενικά : Ελάχιστο : 48cm με μια ανοχή 1cm λιγότερο.
Μέγιστο : 51cm με μια ανοχή 1cm περισσότερο.
Θηλυκά : Ελάχιστο : 47cm με μια ανοχή 1cm λιγότερο.
Μέγιστο : 50cm με μια ανοχή 1cm περισσότερο.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ
Κίνηση περήφανη, ζωντανή και σπινθηροβόλα. Καλπασμός ενεργητικός και εύκολα
κυλιόμενος, με γρήγορες εναλλαγές μαζεμένων κινήσεων. Απορρίπτεται ο επιμήκης η
πηδητικός καλπασμός.
Κράτημα κεφαλιού ψηλά, όχι υπερβολικά πάνω από την γραμμή της ράχης.
Έρευνα έξυπνη, μεθοδική όχι μηχανική, με σταθερή επαφή νε τον κυναγωγό.
Φέρμα πάντα σε όρθια θέση. Μετά από έναν γρήγορο έλεγχο μιας αναθυμίασης ο σκύλος
πρέπει να ανέβει με δύναμη και σιγουριά για να μπλοκάρει το θήραμα.

ΤΟ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1960 και τα πρώτα αυτά σκυλιά που
προέρχονταν από κάποιες τυχαίες εισαγωγές δεν είχαν την ανταπόκριση που έπρεπε, ίσως
λόγω της όχι και τόσο καλής επιλογής, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν άσχημες
εντυπώσεις σε ορισμένους κυνηγούς. Αργότερα όμως όταν έγιναν σωστές επιλογές
ατόμων, το κλίμα άλλαξε και τα μεγάλα κυνηγετικά προσόντα του Μπρετόν έγιναν γρήγορα
γνωστά στους Έλληνες κυνηγούς. Τα τελευταία χρόνια μετά και από την ίδρυση του ομίλου
Επανιέλ Μπρετόν Ελλάδος το 1994, έγιναν επίλεκτες εισαγωγές σκύλων κυρίως από την
Γαλλία, με μεγάλα προσόντα που έδωσαν νέα ώθηση στη φυλή. Αυτό το βλέπει κανείς αν
δει τα αποτελέσματα (κατάχτηση παγκοσμίου πρωταθλήματος, δεύτερη θέση στο
πανευρωπικό πρωτάθλημα) και άλλες πολλές διακρίσεις. Το τρίπτυχο λοιπόν εισαγωγήεκτροφή- επιλογή είχε σαν αποτέλεσμα, σήμερα να υπάρχουν πολλά σκυλιά Ελληνικής
εκτροφής που είτε βρίσκονται σε χέρια κυνηγών και κυνηγούν στα Ελληνικά βουνά, είτε
διαπρέπουν στα τερέν και του στίβους. Χαρακτηριστικό αυτών που προανέφερα είναι ότι
εφέτος στι εκδηλώσεις του Ομίλου το 90% των συμμετεχόντων ήταν σκυλιά καθαρά
Ελληνικής εκτροφής.
Από τον Ιανουάριο του 2003 το νέο πλέον Δ.Σ. του Ομίλου υπό την προεδρία του Χρήστου
του Καλφόπουλου, έθεσε νέους στόχους, με ορίζοντα την προώθηση και διάδοση της φυλής.
Για το σκοπό αυτό προγραμματίζει εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα με σύνθημα "Γνωρίστε
το Επανιέλ Μπρετόν".
Πριν από μερικά χρόνια διάβαζα σε ένα περιοδικό : "Η αγάπη και η σχέση που υπάρχει
μεταξύ κυνηγού και σκύλου είναι δεδομένη, ξεχωριστή και ο καθένας μας τη βιώνει
διαφορετικά. Μερικές φορές αναρωτιέσαι εάν είναι και το ίδιο το σκυλί που καθορίζει τη
συμπεριφορά του κυνηγού. Η αλήθεια όμως είναι ότι όσοι κυνηγοί έχουν στην κατοχή τους
αυτό το μικρό διαβολάκο, είναι αδύνατο να μην τον αγαπήσουν και να μην αναπτύξουν μια
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ιδιαίτερη σχέση συνεργασίας. Οι Μπρετονάδες που διαβάζουν αυτές τις σειρές
καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ".
Είναι μια αλήθεια που εμείς που έχουμε Μπρετόν όντως την ζούμε καθημερινά και προτείνω
αν θέλει κάποιος να την ζήσει να γίνει κάτοχος ενός Μπρετόν………..κάποια στιγμή θα
θυμηθεί αυτές τις λέξεις ………είμαι σίγουρος!!!!!!
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