
Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub

Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

Suomen Kennelliitto-
Finska Kennelklubben ry

SALUKI 1/3
(SALUKI)
Alkuperä: Lähi-Itä
Vastuu: FCI

KÄYTTÖTARKOITUS: Näkönsä avulla metsästävä koira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 10 vinttikoirat

alaryhmä 1 pitkä- ja hapsukarvaiset vinttikoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Salukeja on useita tyyppejä, mikä on toivottua ja
rodulle tyypillistä. Syy tyyppivaihteluun löytyy salukin erityisasemasta arabiperin-
teessä sekä Lähi-idän suunnattomasta alueesta, missä salukia on käytetty metsäs-
tyskoirana tuhansien vuosien ajan. Alkuaan kullakin heimolla oli salukeja, jotka
sopivat metsästämään parhaiten juuri oman alueen riistaa. Lähi-idän tapojen mu-
kaan salukeja ei ostettu eikä myyty vaan niitä lahjoitettiin kunnioituksenosoitukse-
na. Siten eurooppalaisille lahjoitetut ja Eurooppaan tuodut salukit tulivat hyvin
erilaisista maasto- ja ilmasto-olosuhteista ja olivat siksi myös erilaisia. Ison-
Britannian rotumääritelmä vuodelta 1923 oli ensimmäinen virallinen eurooppalai-
nen salukin rotumääritelmä, ja se oli laadittu kattamaan kaikki nämä alkuperäiset
tyypit.

YLEISVAIKUTELMA: Kokonaisuus ilmentää jaloutta ja sopusuhtaisuutta sekä
suurta nopeutta ja kestävyyttä yhdistyneenä voimaan ja aktiivisuuteen. Sileäkar-
vainen muunnos on muutoin samanlainen kuin pitkäkarvainen, mutta ilman hapsu-
ja.

Ryhmä: 10

FCI:n numero: 269
Hyväksytty: FCI 29.11.2000
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus (mitattuna lapaluun kärjestä
istuinluun kärkeen) on suunnilleen sama kuin säkäkorkeus, vaikkakin koira usein
vaikuttaa pitemmältä kuin mitä se itse asiassa on.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Pidättyväinen vieraita kohtaan, mutta ei
hermostunut eikä aggressiivinen. Arvokas, älykäs ja itsenäinen.

PÄÄ: Pitkä ja kapea, kokonaisuudessaan jalo.
KALLO-OSA: Kohtuullisen leveä korvien välistä, ei kupera.
OTSAPENGER: Vähäinen.
KIRSU: Musta tai maksanruskea.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Hampaat ja leuat ovat vahvat. Säännöllinen,
täydellinen ja täysihampainen leikkaava purenta.
SILMÄT: Väriltään tummasta pähkinänruskeaan; kirkkaat, suuret ja soikeat; eivät
ulkonevat. Ilme on arvokas ja lempeä, katse uskollinen ja etäinen.
KORVAT: Pitkät ja liikkuvaiset, ylös kiinnittyneet ja kallonmyötäisesti riippuvat.
Korvalehteä peittää pitkä, silkinhieno karva.
KAULA: Pitkä, jäntevä ja lihaksikas.
RUNKO
SELKÄ: Melko leveä.
LANNE: Lihaksikas ja hieman kaareva.
LANTIO: Sarvennaiset ovat kaukana toisistaan.
RINTAKEHÄ: Syvä, pitkä ja suhteellisen kapea, ei tynnyrimäinen eikä litteä.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on selvästi kuroutunut.
HÄNTÄ: Pitkä ja alas kiinnittynyt, luonnollisesti kaareutunut. Hännän alapuolella
on pitkät, silkinhienot hapsut, jotka eivät ole tuuheat. Aikuisen koiran häntä ei
nouse selkälinjan yläpuolelle muulloin kuin leikeissä. Hännänpään tulee ulottua
vähintään kintereeseen.
RAAJAT
ETURAAJAT
LAVAT: Viistot, taakse sijoittuneet ja lihaksikkaat, eivät raskaat.
OLKAVARRET: Suunnilleen lapaluiden pituiset ja niihin nähden hyvin kulmau-
tuneet.
KYYNÄRVARRET: Pitkät ja suorat kyynärpäästä ranteeseen.
VÄLIKÄMMENET: Vahvat ja joustavat, hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Kohtalaisen pitkät, eivät hajavarpaiset, mutta eivät myöskään kissan-
käpälät; varpaat ovat pitkät ja hyvin kaareutuneet. Käpälät ovat kokonaisuudessaan
vahvat ja joustavat; varpaiden välit ovat hapsuiset.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat vahvat ja ilmentävät laukka- ja hyppy-
voimaa.
REIDET JA SÄÄRET: Hyvin kehittyneet.
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POLVET: Kohtuullisesti kulmautuneet.
KINTEREET: Matalat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Ravissa sulavat, sujuvat ja vaivattomat. Keveät ja joustavat, niissä on
sekä pituutta että työntövoimaa. Liikkeet eivät ole korkeat (ns. hackney-liikkeet)
eivätkä raskaat.

KARVAPEITE
KARVA: Sileää ja laadultaan pehmeän silkkistä. Hapsutusta on etu- ja takaraajo-
jen takaosassa, aikuisilla koirilla sitä voi olla myös kaulan alapuolella. Pennuilla
voi olla vähäistä villavaa hapsutusta reisissä, säärissä ja lavoissa. Sileäkarvaisella
muunnoksella ei ole hapsutusta.
VÄRI: Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja. Juovikkuus (brindle-väri) ei
ole toivottua.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Uroksilla keskimäärin 58 - 71 cm, nartut ovat suhteellisesti
pienempiä.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Aggressiivisuus tai voimakas arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.


