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Companion of Kings
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 Alaryhmä 1: pitkä- ja hapsukarvaiset 

vinttikoirat
 Alkuperä: Lähi-Itä Vastuu: FCI
 Käyttötarkoitus: Näkönsä avulla 

metsästävä koira.
 Saluki on arabien pyhä 

metsästyskoira ”El Hor” ja sen 
tulee olla riittävän kestävä ja 
nopea saavuttaakseen ja 
tappaakseen saaliinsa sekä 
aavikon upottavassa hiekassa 
että kivikkoisessa vuoristossa.



Lyhyt historiaosuus
 Salukeja on useita tyyppejä, mikä on toivottua ja rodulle tyypillistä. 

Syy tyyppivaihteluun löytyy salukin erityisasemasta arabiperinteessä 
sekä Lähi-idän suunnattomasta alueesta, missä salukia on käytetty 
metsästyskoirana tuhansien vuosien ajan. 

 Alkuaan kullakin heimolla oli salukeja, jotka sopivat metsästämään 
parhaiten juuri oman alueen riistaa. Lähi-idän tapojen mukaan 
salukeja ei ostettu eikä myyty vaan niitä lahjoitettiin 
kunnioituksenosoituksena. 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 eurooppalainen salukin rotumääritelmä, ja se oli laadittu 
kattamaan kaikki nämä alkuperäiset tyypit. 
 Vaikka on olemassa useita erityyppisiä salukeja, niin kuitenkaan kaikki ei ole 

sallittua – saluki ei ole oikeaa rotutyyppiä, mikäli se ei täytä rotumääritelmän 
muita rodun yksityiskohtia ja rotupiirteitä.



Saluki –
Companion of Kings
 Alkuperäinen salukin 

rotumääritelmä vuodelta 1923 
on laadittu niiden koirien 
perusteella, joita useat eri 
henkilöt olivat tuoneet Lähi-
Idästä Englantiin.

 Rotumääritelmä kuvaa aina 
rodun ihanneyksilöä –
valionarvoista urosta

 Kaikkia näitä koiria oli käytetty 
metsästyskoirina eli ne olivat 
olleet omistajilleen tärkeitä 
käyttökoiria.

 Näistä koirista ja niiden 
jälkeläisistä on runsaasti 
valokuvia ja aineistoa, jonka 
perusteella voi todeta, että ne 
olisivat yhä edelleen oikean 
tyyppisiä salukeja näyttelyihin ja 
juoksukilpailuihin ja jalostukseen.



Saluki –
Companion of Kings
 Saluki on useita vuosituhansia 

vanha rotu, jonka rotupuhtautta 
on vaalittu kaikki nämä tuhannet 
koirasukupolvet.

 Nykyisten kasvattajien ja 
harrastajien tehtävänä on 
säilyttää rotu sellaisena kuin se 
on tähän asti säilynyt.

 Aina, kun on epävarmuutta 
rotumääritelmän tulkinnassa, on 
palattava niihin koiriin, jotka ovat 
olleet mallikoirina ensimmäistä 
rotumääritelmää laadittaessa. 
Hyvä esimerkki on kenraali 
Lancen Damaskoksesta tuoma 
uros CH Sarona Kelb (kuva 
vuodelta 1927)



Yleisvaikutelma
 Kokonaisuus ilmentää jaloutta ja 

sopusuhtaisuutta sekä suurta 
nopeutta ja kestävyyttä yhdistyneenä 
voimaan ja aktiivisuuteen. 
Sileäkarvainen muunnos on muutoin 
samanlainen kuin pitkäkarvainen, 
mutta ilman hapsuja.
 Saluki on kaunis suurehko 

vinttikoira, jolla on selvä 
sukupuolileima. Mittasuhteiltaan se 
on hieman korkeuttaan pidempi 
verrattuna sukulaisrotuihin 
sloughiin ja azawakhiin, jotka 
molemmat ovat mittasuhteiltaan 
neliömäisempiä ja niukemmin 
kulmautuneita.

 Saluki ei ole liioiteltu, vaan hyvin 
kohtuullinen ja tasapainoinen joka 
suhteessa



Yleisvaikutelma
 Vinttikoiramaisuudestaan ja 

suhteellisen sirosta rakenteestaan 
huolimatta saluki on vahva, jäntevä, 
lihaksikas ja tasapainoinen -
olematta kuitenkaan liian raskas tai 
hento. 

 "Moderate - grace - symmetry" ovat 
avainsanat kuvailemaan salukin 
kokonaisuutta. 

 Saluki on sulavalinjainen ja sen 
lihaksisto on vinttikoiralle tyypillinen 
pitkänomainen - pyöreät lyhyet 
lihakset eivät siis ole salukille 
rodunomaiset. 

 Varsinkin käyttöluokassa 
loppukesästä kilpailevat salukit 
saattavat olla liiankin hyvässä 
lihaskunnossa näyttelyitä ajatellen ja 
siksi liikkuvat jäykästi.



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. 
 Ensivaikutelman tulee 

muodostaa mielikuva 
korkearaajaisesta koirasta eli 
raajakorkeus on aina suurempi 
kuin rungon syvyys. Salukin 
mittasuhteisiin vaikuttaa myös 
hapsutuksen runsaus.

 Saluki on siis tyypillinen vintti-
koira eli kevytrakenteinen ja 
korkeajalkainen koira. Rinta-
kehän syvyys on pienempi kuin 
raajojen korkeus maasta rinta-
kehään. Ravaaja tyyppisillä 
koirilla rungon ja 
raajakorkeuden suhde on 
yleensä 1:1.



Käyttäytyminen ja 
luonne
 Pidättyväinen vieraita kohtaan, 

mutta ei hermostunut eikä 
aggressiivinen. Arvokas, älykäs ja 
itsenäinen.
 Salukin luonteen voisi tiivistää 

kolmeen perusominaisuuteen -
itsenäinen, pidättyväinen vieraita 
kohtaan ja voimakkaan 
metsästysvietin omaava, mikä 
parhaiten tulee esiin koiran 
innokkuudessa ajaa takaa kaikkea 
liikkuvaa. 

 Saluki on yksi itsenäisimmistä 
koiraroduista ja sen luonnetta on 
varmasti helpointa verrata kissaan. 
Erityisesti nuoret salukit saattavat 
väistää tuomaria kehässä ja 
vanhemmatkin ovat joskus 
temppuilevia ja omapäisiä.

 Aggressiivisuus on hyvin 
epätyypillistä salukeille.



Pää
 Pitkä ja kapea, kokonaisuudessaan 

jalo. 
 Ylhäältä katsottuna pää on aina 

kiilanmuotoinen ts. pidempi tai 
lyhyempi kiila ja kapenee tasaisesti 
kirsua kohti. Myös kuononselkä on 
lähes suora ja kuono-osa on 
vähintään yhtä pitkä kuin kallo-osa 
tai hieman pidempi. Kuono-osan 
tulee olla täyteläinen myös silmien 
alta.

 Vaikka pää on pitkä ja kapea, on se 
kuitenkin kallo-osasta leveämpi 
korvien välistä verrattuna borzoin 
päätyyppiin. 

 Erityyppisillä salukeilla on eri-
tyyppisiä päitä ja päät kehittyvät 
hitaasti ja ovat aina suhteessa 
kokonaisuuteen.



KALLO-OSA
 Kohtuullisen leveä korvien 

välistä, ei kupera.
 Kallon ja kuononlinjat ovat 

mahdollisimman 
yhdensuuntaiset. 

 Kallo-osa on tasainen ja 
levein korvien kohdalta ja 
siinä tulee olla riittävästi 
leveyttä salukin aivoille sekä 
kauniille silmille.

 Pyöreä, tai selvästi takaluisu 
tai kapea kallo-osa on 
virheellinen.

 Niskakyhmy voi joillakin 
yksilöillä olla korostunut.



OTSAPENGER

 Vähäinen
 Vain vähäinen, mutta kuitenkin 

selvästi havaittavissa - ei pitkä 
matala eikä liian korostunut 
otsapenger.

 Nuorilla koirilla voivat otsaluut 
olla korostuneet pään ollessa 
vielä kesken kehityksen, mutta 
yleensä ne kuivuvat ja 
kaunistuvat iän myötä.



KIRSU
 Musta tai maksanruskea.

 Kirsun väri vaihtelee 
vuodenaikojen mukaan ja 
talvella Suomen ilmastosta 
johtuen saattaa kirsu vaaleilla 
koirilla olla jopa vaalean-
punainen ja grizzleillä joskus 
vaaleampi pystyraita kirsussa.

 Haalistuneilla väreillä (esim. 
suklaanruskea) myös 
kirsupigmentti on aina 
haalistunut, mutta 
maksanvärinen pigmentti voi 
olla myös kullan- ja 
kermanvärisillä.

 Kirsun väritys voi olla myös 
tummanharmaa koiran 
perusvärin mukaisesti.



LEUAT/HAMPAAT/
PURENTA
 Hampaat ja leuat ovat vahvat. 

Säännöllinen, täydellinen ja täysi-
hampainen leikkaava purenta. 
 Tiivis ja täysihampainen (42 

hammasta) purenta - hampaat ovat 
voimakkaat. Pentuluokan koirilla voi 
purennassa olla väljyyttä, joka 
normaalisti tiivistyy iän myötä. 
Hammaspuutoksia tai kulma-
hampaiden asentovirheitä esiintyy 
vain harvoin, näistä tulee kuitenkin 
mainita arvostelussa samoin kuin 
väljistä purennoista.

 Puutteellinen alaleuka on tänä 
päivänä monen salukin ongelma ja 
siihen tulee myös arvostelussa 
kiinnittää huomiota. Alaleuan tulee 
siis olla riittävän vahva ja kuono-osa 
ei saa olla suippo.

 Huulet ovat kuivat, eivät riippuvat 
eivätkä löysät.



SILMÄT
 Väriltään tummasta pähkinänruskeaan; 

kirkkaat, suuret ja soikeat; eivät ulkonevat. 
Ilme on arvokas ja lempeä, katse uskollinen 
ja etäinen. 
 Silmien tulee olla melko suuret ja 

ovaalinmuotoiset ja tyypillisen 
itämaisen ilmeen levossa lempeä ja 
kauaskatsova - innostuneena ilmeessä 
on myös terävyyttä ja valppautta. 

 Silmien väri vaihtelee karvapeitteen 
mukaisesti tummasta 
pähkinänruskeaan, joka kattaa myös 
melko vaaleat silmät. Suklaanruskeilla 
salukeilla silmät ovat yleensä 
meripihkankeltaiset. 

 Tavallisimpia virheitä ovat pyöreät 
silmät ja ”hämmästyneen lehmän 
ilme” tai pienet, kolmikulmaiset silmät 
ja ”terävä ilme”

 Silmänympäryspigmentti vaikuttaa 
ilmeeseen ja luo vaikutelman silmän 
koosta.

 Vilkkuluomen tulee olla hyvin 
pigmentoitunut ja vaaleat 
vilkkuluomet vaikuttavat ilmeeseen 
erittäin epäedullisesti.



KORVAT
 Pitkät ja liikkuvaiset, ylös kiinnittyneet ja 

kallon-myötäisesti riippuvat. Korvalehteä 
peittää pitkä, silkinhieno karva.
 Korvat ovat korkealle kiinnittyneet 

ja erittäin liikkuvaiset kuvastaen 
koiran mielialaa. Alas kiinnittyneet 
korvat eivät ole toivottavat ja ne 
eivät koskaan ole niin ilmeikkäät ja 
saavat kallo-osan vaikuttamaan 
pyöreältä. 

 Korvalehden tulee ylettyä vähintään 
suupieleen eteen vedettynä. 

 Hapsujen pituudella ei ole 
vaikutusta palkintosijaan ja on 
yksilöitä joilla hapsutusta on 
ainoastaan korvalehden yläosassa. 
Pituutta tärkeämpää on oikea 
silkinhieno karvanlaatu. 

 Sileäkarvaisella salukilla ei 
luonnollisesti ole korvahapsutusta 
lainkaan.



KAULA
 Pitkä, jäntevä ja lihaksikas.

 Kaulan pituus on 
tasapainossa 
kokonaisuuteen - hyvin 
lihaksikas ei ohut. 
Sivulta katsottuna 
niskalinja on hieman 
kaareutunut ja 
kurkunlinja suora. 

 Kaula kiinnittyy 
ylälinjaan sulavasti 
ilman terävää kulmaa.



RUNKO 
SELKÄ
 Melko leveä

 Lihaksikas ylälinja kaartuu 
kevyesti sarvennaisia kohti, 
mikä on tärkeää laukkaavalle 
koiralle. 

 Täysin suora tai 
voimakkaasti köyristyvä 
ylälinja ei ole oikein. 

 Sään takana oleva "dippi" on 
täysin hyväksyttävä ja tämä 
on osattava erottaa 
virheellisestä 
notkoselkäisestä koirasta.



LANNE

 Lihaksikas ja hieman 
kaareva.
 Lanneosa on kevyesti 

kaartuva, leveä, vahva ja 
lihaksikas - ei liian pitkä, ei 
köyry eikä tasainen.



LANTIO

 Sarvennaiset ovat kaukana 
toisistaan
 Lantio on kohtuullisen pitkä 

ja loivasti laskeutuva.
 Laskeva ylälinja, missä 

sarvennaiset ovat säkää 
matalammalla ei ole 
lainkaan tyypillinen salukille. 

 Sarvennaisten väli on leveä 
(noin kolme neljä sormen 
leveyttä) ja mikäli 
sarvennaiset ovat hyvin 
korostuneet, on saluki 
yleensä liian laihassa 
kunnossa ja mikäli niitä ei 
tunnu, on koira liian lihava. 



RINTAKEHÄ

 Syvä, pitkä ja suhteellisen 
kapea, ei tynnyrimäinen 
eikä litteä. 
 Saluki on edestä suhteellisen 

kapea ja eturaajojen väli on 
noin kämmenen leveys. 

 Eturinta ei ole korostunut 
eikä missään tapauksessa 
pulunrinta. Sivulta rintakehä 
ulottuu korkeintaan 
kyynärpäiden tasolle ja sen 
tulee olla myös tarpeeksi 
pitkä



ALALINJA JA VATSA

 Vatsaviiva on selvästi 
kuroutunut.

 Alalinja kuroutuu 
vinttikoiralle tyypillisesti, 
riippuen rintakehän 
pituudesta ja koiran 
kunnosta ja iästä.

 Arabin mielestä saluki on 
hyvä kun kahdella kädellä 
saa lanneosan ympäri kiinni.



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

 Häntä toimii juostessa peräsimenä 
tasapainottamassa liikkeitä ja on 
tärkeää, että häntä on pitkä, 
vähintään kintereisiin ulottuva. 

 Hännän asento riippuu koiran 
luonteesta ja nuori, leikkisä koira tai 
"isotteleva" uros nostaa yleensä 
hännän selkälinjan yläpuolelle, mikä 
on täysin sallittua.

 Tarkista hännän asento 
yksittäisliikkeitä arvosteltaessa.

 Hapsutuksen pituus vaihtelee 
suuresti ja epätoivotun tuuheat 
tarkoittavat "pensasmaista" tai 
"ketunhäntä” hapsutusta



RAAJAT 
ETURAAJAT LAVAT
 Viistot, taakse sijoittuneet 

ja lihaksikkaat, eivät 
raskaat.
 HUOM! Salukin raajaluusto 

on litteä, kapea edestä 
katsottuna ja leveä sivusta 
katsottuna, ei koskaan 
pyöreä.

 Lavat ovat vinttikoiralle 
viistot. Raskaat lavat 
salukilla ovat vakava virhe ja 
silloin koira on usein liian 
eturaskas ja leveä. 



OLKAVARRET
 Suunnilleen lapaluiden pituiset 

ja niihin nähden hyvin 
kulmautuneet. 

 Olkavarren tulee olla vähintään 
samanpituinen kuin lapaluun, 
yleensä se on lähes 10% pitempi.

KYYNÄRVARRET

 Pitkät ja suorat 
kyynärpäästä ranteeseen.

 Kyynärpäät eivät saa painua 
rintakehän alla yhteen, jolloin 
koira seisoo "ranskalaisittain". 
Ne eivät myöskään saa kääntyä 
ulospäin niin että koira seisoisi 
varpaat sisäänpäin.



VÄLIKÄMMENET
 Vahvat ja joustavat, hieman viistot. 

 Ranteiden jousto on erittäin tärkeää 
vinttikoiralle - ranteet eivät ole 
pystyt tai jäykät eivätkä painuneet

KÄPÄLÄT

 Kohtalaisen pitkät, eivät 
hajavarpaiset, mutta eivät 
myöskään kissankäpälät; 
varpaat ovat pitkät ja hyvin 
kaareutuneet. Käpälät ovat 
kokonaisuudessaan vahvat ja 
joustavat; varpaiden välit ovat 
hapsuiset.

 Käpälät ovat malliltaan tiiviit 
jäniksenkäpälät. Litteät 
hajavarpaiset käpälät ovat vakava 
virhe. Salukille on tyypillisempää 
seisoessaan kääntää hiukan käpäliä 
ulospäin kuin seisoa varpaat 
sisäänpäin.



TAKARAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA
 Takaraajat ovat vahvat ja 

ilmentävät laukka- ja hyppyvoimaa
 Takaraajat ovat vain hieman 

voimakkaammin 
kulmautuneet kuin eturaajat. 
Muodissa oleva 
ylikulmautunut takaosa ei 
ole tehokas. 

REIDET JA SÄÄRET
 Hyvin kehittyneet. 

 Leveät ja lihaksikkaat, 
reidet ja sääret yhtä pitkät 
tai sääri vain hieman 
pidempi. 



POLVET
 Kohtuullisesti kulmautuneet. 

KINTEREET
 Matalat

 Matalat kintereet ovat 
edellytys hyvälle laukka- ja 
hyppyvoimalle.

KÄPÄLÄT
 Kuten etukäpälät.

 Kuitenkin lyhyemmät ja 
kaarevammat kuin 
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. 
 Salukin liikkeitä arvostellessa tulee 

muistaa, että sen alkuperäiseen 
käyttö-tarkoitukseen parhaiten 
soveltuva liikuntamuoto on laukka ei 
ravi. Ravissa saluki liikkuu kevein ja 
vaivattomin askelin ja vauhdin 
kasvaessa raajat astuvat rungon 
alla samalle viivalle. 

 Edestakaisia liikkeitä tarkastellessa 
tulee huomioida rotumääritelmän 
vaatimus joustosta ja keveydestä -
saluki ei koskaan liiku edestä 
terrierimäisen jäykin eikä levein 
liikkein. Takaliikkeet eivät myöskään 
ole leveät ja jäykät. 

 Koiria kannattaa liikuttaa kehässä 
enemmän kuin yksi kierros oikean 
rytmin ja tasapainon 
saavuttamiseksi.



Liikkeiden arvostelusta
 Liikkeitä ei tule arvostella liian 

kovassa vauhdissa, joka pilaa 
tyylikkyyden ja joustavuuden -
kyseessähän ei ole juoksukilpailu! 
Esittäjien tulisi huomioida erikokoisia 
koiria esittäessään kullekin yksilölle 
sopiva nopeus.

 Pään asento liikkuessa on 
luonnollinen muodostaen kauniin 
linjan kirsusta hännänpäähän - sitä 
ei "hirtetä" seistessä eikä liikkeessä, 
vaan salukia tulee liikuttaa löysällä 
hihnalla.

 Kaunis sivuaskel on kevyt, joustava ja 
vaivaton – ei raskas, jäykkä tai 
epävakaa – ei koskaan liioiteltu vaan 
etu- ja takaliike ovat tasapainossa ja 
liike on sujuvaa.

 Salukille tyypillistä on myös liikkeiden 
leikkisyys aina tilanteesta riippuen –
tämä ei ole ”hackney-liike”



KARVAPEITE 
KARVA
 Sileää ja laadultaan pehmeän silkkistä. 

Hapsutusta on etu- ja takaraajojen 
takaosassa, aikuisilla koirilla sitä voi olla 
myös kaulan alapuolella. Pennuilla voi olla 
vähäistä villavaa hapsutusta reisissä, säärissä 
ja lavoissa. Sileäkarvaisella muunnoksella ei 
ole hapsutusta. 

 Salukin karvapeitteen laadussa ja 
runsaudessa on paljon vaihtelua 
alkuperäisistä olosuhteista riippuen ja 
tämä on täysin hyväksyttävää -
sileäkarvaisen salukin karvapeite 
eroaa kuitenkin täysin "niukasti 
hapsuttuneesta" salukista. 

 Pennut ja nuoret salukit voivat olla 
kokonaisuudessaan hyvin karvaisia ja 
nuorilla salukeilla voi olla pitkä 
karkeahkoa karvaa selällä.

 Sileä ja silkinhieno karva tuuhenee iän 
ja vuodenaikojen mukaan Suomen 
ilmastossa - samoin koiralla voi olla 
runsaasti tiheää pohjavillaa.

 Mainitse karvattomista reisistä 
arvostelussa, salukin karvan tulee olla 
peittävää



VÄRI
 Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat 

sallittuja. Juovikkuus (brindle-väri) ei ole 
toivottua.
 Hyvin erilaiset värit ja niiden 

yhdistelmät ovat salukeille tyypillisiä 
"hyvä saluki ei voi olla huonon 
värinen"

 Osaathan nähdä salukin laadun ja 
rotutyypin väristä riippumatta

 Karvapeitettä ei trimmata eikä 
leikata sähkökoneella - mikäli 
siistimistä tehdään, tulee sen olla 
mahdollisimman huomaamatonta. 
Ei siis koneella ajeltuja kauloja tai 
vatsalinjoja eikä leikattuja viiksi- tai 
kulmakarvoja.

 Sileäkarvaisille salukeille voi kasvaa 
häntään karkeaa hapsukarvaa ja 
tämä voidaan siistiä ennen 
näyttelyä. 



KOKO 
SÄKÄKORKEUS
 Uroksilla keskimäärin 58-71 cm, nartut 

ovat suhteellisesti pienempiä.
 Kokovaihtelut rodussa ovat suuret, 

koska rotua on esiintynyt laajoilla 
alueilla erilaisissa olosuhteissa ja 
sitä on käytetty monenlaisen riistan 
metsästykseen. 

 Pieni ei välttämättä ole mitätön eikä 
suuri se oikea - tärkeintä on 
jalouden ja tasapainon säilyminen. 
Ylisuuria yksilöitä ei kuitenkaan tule 
näyttelyssä suosia rotutyypin 
kustannuksella.

 Tärkeintä arvostelussa on 
rodunomaisuus, ei koko. On 
näyttelyitä, joissa paras uros on 
ollut säkäkorkeudeltaan yhtä suuri 
tai jopa hieman pienempi kuin paras 
narttu.

 ”keskimäärin” sallii myös koko 
rajojen ulkopuoliset mitat.



Saluki –
Companion of Kings
 VIRHEET: Kaikki poikkeamat 

edellä mainituista kohdista 
luetaan virheiksi suhteutettuna 
virheen vakavuuteen. 

 HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus 
ja sairaalloiset piirteet. 

 HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi 
normaalisti kehittynyttä kivestä 
täysin laskeutuneina 
kivespussiin.



Arvosteluohjeet 
Maastojuoksu
 Yleistä – Salukin olemus ilmentää 

itämaista arvokkuutta, keveyttä, 
voimaa, nopeutta ja tarkoituksen-
mukaisuutta. Ulkoiselta 
olemukseltaan saluki on tasa-
painoinen, liioittelematon, edestä ja 
takaa hyvin kulmautunut. 

 Joustavat jäniksenkäpälät ja pitkät 
varpaat. Raajat vahvat, ranteet 
joustavat. Pitkä kaula ja häntä, loiva 
lantio. Uros on usein narttua selvästi 
kookkaampi ja sukupuolileiman tulee 
olla selvä. 

 Salukista on kaksi tyyppiä, 
hapsullinen ja sileä.

 Salukille on tyypillistä varautunut 
suhtautuminen vieraita kohtaan.



Käyttötarkoitus ja 
metsästystapa
 Salukin käyttötarkoitus 

metsästyskoirana ja 
ulkonäkö ovat säilyneet 
lähes ennallaan 
vuosituhansien ajan.

 Alkuperäisessä 
käytössään saluki 
metsästää yksin tai usean 
koiran ryhmässä 
avoimessa maastossa 
mm. jäniksiä ja gaselleja.

 Saluki on kestävä pitkän 
matkan metsästäjä.



Maastojuoksuissa 
arvosteluun 
vaikuttavia tekijöitä
 Nopeus – Saluki on kokoonsa 

nähden nopea koira. Sen 
juoksussa tulee näkyä 
voimakkuus ja kyky nopeisiin 
rytminvaihdoksiin. Sen pitää 
pystyä vaivattomaan 
joustavaan, matalaan ja 
nopeaan laukkaan maaston 
vaihteluista huolimatta.

 Innokkuus ja seuraaminen –
Salukin innokkuus saada saalis 
kiinni näkyy selvästi koko 
suorituksen ajan, sillä saluki 
pyrkii kaikin tavoin saamaan 
vieheen kiinni. Saluki voi 
ennakoida jonkin verran saaliin 
liikkeitä, mutta koiran on 
seurattava tiukasti saalista 
katseellaan, jopa korvillaan.



Maastojuoksuissa 
arvosteluun 
vaikuttavia tekijöitä
 Mikäli saluki kadottaa vieheen, on 

sen pyrittävä etsimään se. 
Tappoisku ja aggressiivinenkin 
saaliin suojeleminen kuuluvat 
asiaan.

 Älykkyys ja ajotyöskentely –
Salukin tulee olla itsenäinen ja 
aloitteellinen metsästäessään. Sen 
on oltava koko ajan valmiudessa 
reagoimaan vieheen suunnan ja 
nopeuden muutokseen. Salukin 
huomion tulee olla koko ajan 
vieheessä. 

 Salukin pitää juostessaan myös 
tarkkailla maastoa ja sen 
vaihteluita. Salukin tulee 
suhteuttaa oma juoksu- vauhtinsa 
maaston ja saaliin vauhtiin.



Maastojuoksuissa 
arvosteluun 
vaikuttavia tekijöitä
 Saluki juoksee matalalla, maata 

voittavalla askeleella, mutta 
saaliin tehdessä yllättäviä 
suunnanvaihteluita juoksu-
asento muuttuu pystymmäksi 
ja olemus tarkkaavaisemmaksi

 Ketteryys – Saluki on kokoonsa 
nähden erittäin ketterä koira ja 
se pystyy nopeisiin 
rytminvaihdoksiin. Saluki 
käyttää häntäänsä apuna 
nopeissa käännöksissä, ja 
pystyy kääntymään jopa 
ilmassa. Salukin pitää pystyä 
kääntymään välittömästi 
vieheen kääntyessä.



Maastojuoksuissa 
arvosteluun 
vaikuttavia tekijöitä
 Kestävyys – Saluki 

on fyysisiltä ja 
henkisiltä 
ominaisuuksiltaan 
erittäin kestävä. 
Salukin tulee pystyä 
useampaan ja 
pidempäänkin ajoon 
saman päivän 
aikana.



Maureen Lucas 
presentation –
forechest vs speed



Kiitos mielenkiinnosta 


