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SALUKI 
 

(SALUKI) 
 
 
 

 
FCI toimkond: Karin Hedberg (Rootsi), Ute Lennartz (Saksamaa), 
Dr. Alain Campagne (Prantsusmaa), Terry Thorn (Inglismaa), 
Raymond Triquet –FCI Standardikomitee 
 
PÄRITOLU: Kesk-Idamaad / F.C.I. eestkoste. 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         25. 10. 2000. 
 
KASUTUS: Jahipidamine nägemismeele abil. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 10 
Hurdad.   
 
Alarühm 1  
Pikakarvalised hurdad. 
 

 Töökatseteta 
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LÜHIKENE  AJALOOLINE  ÜLEVAADE : 
Salukid on oma tüübilt varieeruvad ning variatsioonide 
rohkus on sellele tõule iseloomulik ning isegi soovitav. 
Tüübipaljususe põhjusteks on salukide eriline asend 
araabia traditsioonides ning Kesk-Idamaade ääretult laiad 
alad, kus salukisid on jahipidamiseks kasutatud juba 
aastatuhandeid. 
Esiaegadel olid igal hõimul nende asualade maastiku ja 
loodustingimustes jahipidamiseks  sobivaimad salukid 
keda Kesk Idamaade traditsioonide kohaselt  ei müüdud 
ega ostetud kuid võidi kinkida lugupidamise märgiks. 
Selle tulemusena erinesid eurooplastele kingitud ja 
Euroopasse toodud salukid  omavahel niivõrd, kuivõrd 
varieeruvad olid nende päritolukoha maastikud ja ilmastik. 
Briti standard sai aastal 1923 esimeseks ametlikuks 
euroopalikuks tõustandardiks salukidele, ühendades  kõik 
need algupärased tüübid. 
 
ÜLDMULJE : 
Selle tõu välimuses avalduvad mõjusalt  graatsilisus ja 
tasakaal, suur kiirus ja vastupidavus ühendatuna tugevuse 
ja väledusega. Lühikarvaline variatsioon on ilma pika 
karvata. 
 
OLULISED PROPORTSIOONID : 
�� Kerepikkus (õlanukist kuni istmikunukini) on peaaegu 

võrdne turjakõrgusega, kuigi koer näib sageli pikem kui 
ta tegelikult on. 

 
KÄITUMINE JA ISELOOM : 
Võõraste suhtes reserveeritud, kuid mitte närviline või 
agressiivne. 
Väärikas, intelligentne ja sõltumatu. 
 
PEA : 
Pea on pikk ja kitsas, ja eriti suursugune 
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PEAPIIRKOND : 
Kolju : Kõrvadevaheline laius mõõdukas. 
Üleminek laubalt koonule : Ei ole rõhutatud. 
 
NÄOPIIRKOND : 
Nina : Ninapeegel on must või maksapruun. 
Lõuad / Hambad : Hambad ja lõuad tugevad, perfektse, 
korrapärase ja täieliku  käärhambumusega.  
Silmad : Tume- kuni pähklipruunid, säravad, suured ja 
ovaalsed,  mitte väljapungituvad. Kaugusesse suunatud 
truu pilguga silmade ilme on väärikas ja pehme. 
Kõrvad : Pikad ja kaetud siidise, pika karvaga, kõrge 
asetusega, liikuvad, tihedalt peadligi hoidvad. 
 
KAEL : 
 Pikk, nõtke ja hästi lihaseline. 
 
KERE :  
Selg : Üsna lai.  
Nimme (lanne) : Veidi kumerdunud ja hästi lihaseline. 
Laudjas : Puusanukid teineteise suhtes laia asetusega. 
Rinnakorv : Sügav, pikk ja mõõdukalt kitsas, mitte tünjas 
ega ka lamedate roietega. 
Alajoon : Selgelt üles kaardunud. 
 
SABA : 
Pikk, madala asetusega, loomulikus olekus 
kaarekujulisena, alaosa kaetud pika ja siidise karvaga, 
mitte puhevil. Täiskasvanud koertel ei  
tõuse kõrgemale seljajoonest, välja arvatud mängimise 
ajal. Sabatipp peab ulatuma vähemalt kannaliigeseni.  
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JÄSEMED : 
 
ESIJÄSEMED : 
Õlad : Hästi taha suunatud, hästi lihaselised ja tugevad 
kuid mitte raskepärased. 
Õlavarred : Ligikaudu sama pikad kui abaluud ning 
moodustavad nendega hea nurga. 
Küünarvarred : Pikad ja sirged küünarnukist kuni 
randmeni. 
Kämblad : Tugevad ja elastsed, veidi kaldus asetusega.  
Esikäpad : Mõõduka pikkusega, varbad pikad ja hästi 
kaardunud, mitte harali, kuid ka mitte kassikäpa kujuliselt, 
ühtaegu nii tugevad kui ka painduvad, varvaste vahel  
karvad. 
 
TAGAJÄSEMED : 
Tugevad, suurepärase galopi-ja hüppevõimega  
Reied ja sääred : Hästi arenenud. 
Põlveliigesed : Mõõdukate nurkadega. 
Kannaliigesed : Madala asetusega. 
Tagakäpad : Sarnased esikäppadega. 
 
LIIKUMINE : 
Sujuv, voogav ja vaevatu traav. 
Kerge ja edasiviivalt sirutava sammupikkusega kuid mitte  
hackney tüüpi ega raskepärane. 
 
KARVKATE : 
 
KARV : 
Sile ja pehme, siidise tekstuuriga. 
Esi – ja tagajalgade  tagaküljed kaetud karvaga, 
täiskasvanud koertel võib esineda karva ka kurgu all, 
kutsikatel aga kerget villavat  karva reitel ja  õlgadel.  
Lühikarvaline variatsioon on ilma pika karvata. 
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VÄRVUS : 
Kõik värvused ja värvikombinatsioonid on lubatud. Brindle 
ei ole soovitatav.  
 
SUURUS : 
Turjakõrgus : Keskmiselt vahemikus 58 –71 cm (23-28 
tolli), emased on proportsionaalselt väiksemad. 
 
VEAD : 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, 
mille aste hindamisel sõltub otseselt kõrvalekalde 
ulatusest 
Diskvalifitseerida tuleb kõik ilmsete füüsiliste 
arenguhäiretega või käitumishälvetega koerad. 
 
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Monica Kullarand  
inglisekeelsest originaalist, august 2006. 
heaks kiidetud AFSA ja EHL  juhatuses 
heaks kiidetud EKL juhatuses 7.septemberil 2006 protokoll nr 10 


