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SLUGIS
(Sloughi)
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VERTĖ: Aušra Miškinytė

VIRŠUGALVIS:
Kaukolė: ganėtinai plati, žiūrint iš šono – plokščia. Atstumas nuo vienos ausies
iki kitos sudaro 4-6 colius (12-14 cm). Kaukolės užpakalinė dalis ryškiai
apvalaina ir harmoningai išgaubtais šonais. Antakių lankai silpnai išreikšti,
įdubimas per kaukolės vidurį nežymus, pakaušio gumburas sunkiai įžiūrimas.
Perėjimas tarp kaktos ir snukio: silpnai išreikštas.

KILMĖS ŠALIS: Marokas
GALIOJANČIO STANDARTO ORIGINALO PASKELBIMO DATA:
1998 m. sausio 8 d.

PASKIRTIS: medžioklė vadovaujantis rega.
FCI KLASIFIKACIJA:

PRIEKINĖ GALVOS DALIS:
Nosis: juoda, pakankamai stipri, kad nebūtų sužnybta. Šnervės atviros. Į kaulą
nesiremianti nosies dalis yra šiek tiek nuožulni.
Snukis: ištęsto, tačiau ne pernelyg išreikšto pleišto, kuris yra akivaizdžiai
tokio pat ilgio kaip ir kaukolė, formos. Viršunosė yra tiesi nuo pat pagrindo.
Lūpos: plonos ir elastingos, vos uždengiančios apatinį žandikaulį. Lūpų
kampučiai turi būti kuo mažiau matomi.
Žandikauliai ir dantys: dantys normalūs, žandikauliai stiprūs ir taisyklingi.
Sukandimas žirkliškas.
Akys: didelės, tamsios, nei įkritusios, nei išsprogusios, kartais vos
uždengiamos kiek nuožulniais vokais. Išraiška švelni, kiek liūdna, žvilgsnis –
su nostalgija. Jei kailio spalva šviesi, akys gali būti gintaro spalvos. Akių
apvadėliai turi pigmento.
Ausys: išaugusios aukštai, kiek aukščiau akių linijos, kabančios, prigludusios
prie galvos, ne pernelyg didelės, trikampio formos, kiek užapvalintais
galiukais.

10 grupė. Kurtai.
3 skyrius. Trumpaplaukiai kurtai
Neturi darbinės klasės, leidžiama dalyvauti
lenktynėse

TRUMPA KILMĖS ISTORIJA: slugiai Šiaurės Afrikoje gyveno daugelį
metų. Šiuo metu daugiausia slugių sutinkama Maroke. Ši šalis ir atsako už
veislės standartą. Slugiai būna tik trumpaplaukiai.

BENDRA IŠVAIZDA: dėl elgesio, audinių plonumo ir raumenų formos,
šuo atrodo labai energingas ir elegantiškas.
SVARBIOS PROPORCIJOS: idealaus, t.y. 27,5 colių (70 cm), ūgio šuns
kūno ilgis nuo menčių iki sėdmenų sudaro 26-27 colius (67-68 cm). Idealaus,
t.y. 26 colių (65 cm), ūgio kalės kūno ilgis nuo menčių iki sėdmenų sudaro
24-25 colius (62-63 cm).
Kūno ilgio (nuo menčių iki sėdmenų) ir ūgio teis ketera santykis turi būti 0,96
(9,6 : 10).
Krūtinės gylio ir ūgio ties ketera santykis turi būti 0,4 (4 : 10).
Priekinės galvos dalies ilgio ir viso galvos ilgio santykis turi būti 0,5 (I :2)

KAKLAS: ilgas, taisyklingai išaugęs iš menčių. Viršutinė linija (kaklo ketera)
kiek išgaubta. Kaklo ilgis akivaizdžiai lygūs galvos ilgiui. Oda plona,
glaudžiai prigludusi, nesudaranti pagurklio. Plaukai labai švelnūs.
KŪNAS:

Viršutinė profilio linija: švelniai ir harmoningai išgaubta link ryškaus kryžiaus.
Jos aukštis lygus ar kiek didesnis už ūgį ties ketera.
Ketera: ryškiai išreikšta.
Nugara: trumpa, beveik horizontali.
Juosmuo: trumpas, tvirtas, platus ir kiek išgaubtas.
Kryžius: kaulingas, platus ir nuožulnus, tačiau nuožulnumas nestaigus.
Krūtinė: ne pernelyg plati, giliausiame taške vos siekia alkūnių lygį.
Pakankamai ilga. Šonkauliai plokšti.
Apatinė profilio linija ir pilvas: krūtinkaulis ilgas ir pakeltas, pilvas ir šonai
įtraukti. Apatinė profilio linija tolygiai išgaubta, nei staigiai „nukirsta“, nei
panaši į vipeto.

ELGESYS IR TEMPERAMENTAS: nors ir didingas bei išdidus, slugis
labai prisirišęs prie šeimininko ir, esant reikalui, jį gina. Jam būdingas
medžiotojo instinktas, ištvermė, tačiau tuo pat metu šis šuo mėgsta namų
jaukumą.
GALVA: žiūrint iš šono, galva ištęsta, daili, grakšti, tačiau pakankamai stipri.
Žiūrint iš viršaus, ji yra ilgo pleišto formos, kurio plačiausia dalis – nosies
galiuko link smailėjantis kaukolė.
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proporcingai nukrypimo laipsniui:
• neteisingas kūno ilgio ir ūgio ties ketera santykis;
• galva ir kūnas kiek per grubūs;
• perėjimas nuo kaktos prie snukio perdaug ar nepakankamai ryškus;
• pernelyg šviesios akys;
• nehorizontali viršutinė profilio linija;
• siauras, pernelyg ar nepakankamai nuožulnus kryžius;
• nepakankamai įtrauktas pilvas
• apvalūs šonkauliai;
• nepakankamai ilga, žiūrint iš šono „nukursta“ ar labai išgaubta krūtinė;
• pernelyg trumpa, pernelyg gausiai apaugusi, neteisingai laikoma uodega;
• apvalūs ir labai ryškūs raumenys;
• tvirti ir šiurkštūs plaukai;
• smulkios baltos dėmės ant krūtinės.

UODEGA: plona, išaugusi ties kryžiaus lygiu ir laikoma žemiau nugaros
linijos. Ji negali būti trumpesnė nei iki kulnų. Uodegos galiukas ryškiai
užriestas.

GALŪNĖS:
PRIEKINĖS GALŪNĖS:
Bendras vaizdas: priekinės galūnės vertikalios ir lygiagrečios.
Mentės: ilgos ir nuožulnios.
Žastai: stiprūs.
Dilbiai: kaulingi ir raumeningi.
Plaštakų sąnariai ir plaštakos: lanksčios ir stiprios.

UŽPAKALINĖS GALŪNĖS:
Bendras vaizdas: žiūrint iš nugaros, užpakalinės galūnės vertikalios ir
lygiagrečios, raumenys plokšti, sausgyslės ryškios.
Šlaunys: plokščios ir raumeningos.
Blauzdos: ilgos ir raumeningos.
Kulnai: stiprūs, gerais kampais.
Čiurnos: stiprios, be pridėtinių pirštų.

YDOS, DĖL KURIŲ DISKVALIFIKUOJAMA:
• kūnas ilgis akivaizdžiai didesnis už aukštį, kryžius žemiau nei ketera;
• dėmės be pigmento ant gleivinės;
• nesankanda ar perkanda;
• stačios ausys, pakeltos ausys su nulėpusiais galiukais, pernelyg ilgos, atgal
atlenktos (rožės žiedlapio formos) ausys;

PĖDOS: plonos, ištęsto ovalo formos. Daugelio smulkesnių slugių pėda
primena „kiškio letenos“ formą. Du viduriniai pirštai yra žymiai ilgesni už
kitus. Nagai juodos arba kitos spalvos.

•
•
•
•

EISENA IR JUDESIAI: ėjimas žingsniu, risčia ir bėgimas šuoliais. Judesiai
plastiški, tolygūs, žingsnis platus.

PASTABA: Patinai privalo turėti dvi akivaizdžiai normaliai išsivysčiusias
sėklides, visiškai nusileidusias į kapšelį.

ODA: labai plona, glaudžiai prigludusi prie kūno, be raukšlių ar pagurklio.
KAILIS
PLAUKAI: labai trumpi, tankūs, švelnūs.
SPALVA: gali būti įvairiausių atspalvių nuo šviesios smėlio iki raudono smėlio
(raudos) spalvos, su juoda „kauke“ ar be jos, su juoda „mantija“ ar be jos,
tigrinė su juoda spalva ar be jos, su juodomis dėmėmis ar be jų.
DYDIS:
Ūgis ties ketera:

pusiau ilgi plaukai;
karčiukai ant kojų ar uodegos;.
baltos „kojinaitės“, didelės baltos žymės;
standarto neatitinkanti spalva.

šunų 26-29 coliai (66-72 cm),
kalių 24-27 coliai (61-68 cm).

TRŪKUMAI: Bet koks nukrypimas nuo aukščiau išvardintų punktų turi būti
vertinamas kaip trūkumas, kurio rimtumas kvalifikuojamas tiesiogiai
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