SSaK Jalostusseminaari 2021 - linkkeja
Historiallisia salukivideoita YouTube-kanavalla British Pathe
ENGLAND: Saluki Dog Trials (1928)
➢

https://www.youtube.com/watch?v=wrU3apM5z3U

The Greyhound Of The East (1923)
➢

https://www.youtube.com/watch?v=H3Qw9R1D_Wo

Saluki - Gazelle Hounds (1933)
➢

https://www.youtube.com/watch?v=yAVxxEAkarM

Horse And Hounds - Arabian Only (1955)
➢

https://www.youtube.com/watch?v=AR_xwngXXn4

Kuvia ja artikkeleita
Sir Terence Clarkin kotisivuilla on laajin yksittäinen kokoelma kuvia ja artikkeleita viime
vuosikymmenien alkuperäsalukeista:
➢

https://web.archive.org/web/20210506190912/http://www.saluqi.net/

Brian Dugganin kirjoituksia:
➢

https://sites.google.com/site/briandugganssalukiresearch/breed-history

The genetic diversity of Salukis in the United States (väitöskirja vuodelta 2018, jossa myös asiaa
aavikoista) - linkki pdf:ään sivun alalaidassa:
➢

https://ir.library.oregonstate.edu/concern/honors_college_theses/vd66w547 j

Lisää genetiikkaa:
➢

https://csus-dspace.calstate.edu/bitstream/handle/10211.3/176583/KDAhrens%20Thesis.pdf?sequence=1

Sir Terence Clark ja Silkkitie n metsästyskoirat:
➢

https://edspace.american.edu/silkroadjournal/wp-content/uploads/sites/984/2017/09/Hunting-Houndsalong-the-Silk-Road.pdf

Paula Heikkinen-Lehkosen ja Micaela Lehtosen artikkeleita vuosien takaa:
➢

http://www.qashani.com/artikkelit.html
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Society For the Perpetuation of Desertbred Salukis
Mm. Kuti Aharonin (Israel) artikkeli Israelin salukeista:
➢

https://www.desertbred.org/archive/newsletters/SPDBSNL2006_FALL.pdf

Salukeista Iranissa, Turkissa, Kazakhstanissa ja Egyptissä:
➢

https://desertbred.org/learning/archived-spdbs-newsletters/2006-winter-spdbs-newsletter/

Syyrialaiset salukit:
➢

https://desertbred.org/learning/archived-spdbs-newsletters/2005-summer-spdbs-newsletter/

Typistyksistä:
➢

https://desertbred.org/learning/the-practice-of-ear-cropping/

Alkuperämaita ja niiden salukeja :
➢

https://desertbred.org/countries-of-origin/

Saluki-lehden numeroita joissa artikkeleita mm. alkuperämaiden salukeista
Micaela Syyriassa osa 1:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2005-2.pdf

Osa 2:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2005-4.pdf

Ranja ja Pirjo Intiassa osa 1 (missä osa 2?):
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2009-1.pdf

Perinteet ja muutokset salukien alkuperämaissa osa 1
- Mesopotamiasta Keski-Aikaan (Sir Terence Clark):
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2010-2.pdf

Salukit nykyaikana Lähi-Idässä:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2010-4.pdf

Perinteet ja muutokset salukien alkuperämaissa osa 2
- Keskiajalta nykypäivään:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2011-1.pdf

Tuloksia DLA-kartoituksesta sekä Gulf Cham pionships:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2011-4.pdf
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Salukit alkuperämaissa - joitakin muutoksia (Terence Clark); sekä Saluki Saudi Arabiassa
(Alsharif Hisham Alghalib), sekä huomioita 800-luvulta (G. Rex Smith) sekä Lauran juttu
Dubaista:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2014-3.pdf

Irakin Kurdistan (Terence Clark):
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2015-3.pdf

Vera Watkins:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2015-4.pdf

Lauran juttu Emiraateista; Amherst & T.E. Lawrence; sekä turkkilaisista salukeista:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2016-1.pdf

Dan Belkin:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2017-1.pdf

Rotumääritelmästä (Gail Goodman - paljon kuvia alkuperäkoirista):
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2017-3.pdf

Salukien värit ja genetiikka:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2018-1.pdf

Suomalainen Qashani-haastattelu (SPDBS:n lehdessä oleva ehkä enemmän liittyen
rotuunottoihin jne.):
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2018-3.pdf

Salukin evoluutio (Joanne Mahon):
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2018-4.pdf

Lauran juttu arvostelemisesta sikäläisessä näyttelyssä:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2019-1.pdf

Kertomus Iranista (Janika Buchwald):
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2019-3.pdf

Tuijan matkaterveisiä Iranista, paljon upeita kuvia:
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-2019-4.pdf

Metsästystä Arabiassa (G. Rex Smith), sekä Salukimme Autiomaasta (Anne Henderson, kennel
Kumasi):
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-1992-1.pdf

Salukin kehitysvaiheita-piirokset (Sandra Cody):
➢

https://www.media.saluki.fi/lehtiarkisto/Salukilehti-1992-3.pdf

3

