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Pasiūlė: ponia Karin Hedberg (Švedija), ponia Ute Lennartz (Vokietija), dr. 
Alain Campagne (Prancūzija), ponas Terry Thorn (Didžioji Britanija), FCI 
Standartų komisijos Prezidentas Raymond Triquet. 

KILMĖ: Vidurio rytai / FCI globa. 

GALIOJANČIO STANDARTO ORIGINALO PASKELBIMO DATA:  
2000 m. spalio 25 d. 

PASKIRTIS: medžioklė ir persekiojimo varžybos 

FCI  KLASIFIKACIJA:  10 grupė. Kurtai 
                                            1 skyrius. Ilgaplaukiai arba karčiuotieji kurtai  
                                            Neturi darbinės klasės 

TRUMPA KILMĖS ISTORIJA: saliukiai būna įvairių tipų ir tokie skirtumai 
pageidautini ir būdingi šiai veislei. Skirtumai atsirado dėl ypatingos padėties, 
kurią saliukiai užėmė pagal arabų tradicijas bei didžiulio vidurio rytų ploto, 
kuriame saliukiai tūkstančius metų buvo naudojamas medžioklei. Iš pradžių 
kiekviena gentis laikydavo tipinius saliukus, geriausius prisitaikiusius 
atitinkamoje vietovėje paplitusių žvėrių medžioklei, tačiau pagal vidurio rytų 
tradiciją saliukiai nebuvo perkami ar parduodami. Jie buvo dovanojami kaip 
pagarbos ženklas. Taigi, tokios europiečiams įteiktos dovanos atkeliavo į 
Europą iš įvairiausių vietovių ir klimatų sąlygų. Tai ir yra saliukių tipų 
skirtumų priežastis. Britiškasis 1923 metų standartas buvo pirmasis oficialus 
Europoje patvirtintas saliukių veislės standartas. Jame buvo stengiamasi 
apibūdinti visus originalius saliukių tipus.   
   
BENDRA IŠVAIZDA: šios veislės atstovai palieka grakštumo, simetrijos, 
greičio ir ištvermės, derančios su jėga ir judrumu, įspūdį.  
Trumpaplaukiai saliukiai: pagrindinės savybės tokios pat, išskyrus kailį, kuris 
nesudaro kirpčiukų 

SVARBIOS PROPORCIJOS:  
• Kūno ilgis (nuo menčių iki sėdmenų) apytikriai lygus ūgiui ties 

ketera, nors šuo kartais atrodo ilgesnis, nei yra iš tiesų. 

ELGESYS IR TEMPERAMENTAS: su nepažįstamaisiais santūrus, tačiau 
ne baikštus ar agresyvus. Orus, protingas ir nepriklausomas. 

GALVA: ilga ir siaura, kilni. 

VIRŠUGALVIS: 
Kaukolė: vidutiniškai plati tarp ausų, ne kupolo formos. 
Perėjimas tarp kaktos ir snukio: neryškus. 

PRIEKINĖ GALVOS DALIS:  
Nosis: juoda arba rudos kepenėlių spalvos. 
Žandikauliai ir dantys: dantys ir žandikauliai stiprūs, taisyklinga ir išbaigta 
žirkliška sankanda. 
Akys: tamsios ar šviesiai rudos ir šviesios, didelės, ovalo formos, tačiau ne 
pernelyg iškilios. Žvilgsnis orus ir švelnus, atsidavęs ir įžvalgus. 
Ausys: ilgos, apaugusios ilgu šilkiniu plauku, išaugusios aukštai, paslankios, 
kabančios, priglaustos prie kaukolės. 

KAKLAS: ilgas, liesas ir raumeningas. 

KŪNAS: 
Nugara: pakankamai plati. 
Juosmuo: kiek išlenktas ir raumeningas. 
Kryžius: klubikauliai toli vienas nuo kito. 
Krūtinė: gili, ilga ir vidutiniškai siaura. Šonkauliai nei statinės formos, nei 
plokšti. 
Apatinė profilio linija: įtraukta. 
  
UODEGA: ilga, išaugusi žemai ir judesyje natūraliai užriesta, apačia gerai 
apaugusi ilgu šilkiniu plauku (netankiu). Suaugusių šunų neužriesta aukščiau 
nugaros linijos, išskyrus tuos atvejus, kai šuo žaidžia. Galiukas turi siekti bent 
jau kulnus. 

GALŪNĖS  

PRIEKINĖS GALŪNĖS:  
Mentės: gerai atloštos, raumeningos, tačiau ne grubios. 
Žastai: apytikriai tokio pat ilgio kaip mentė ir sudaro gerą kampą su ja. 
Dilbiai: ilgi ir tiesūs nuo alkūnės iki riešo. 
Plaštakos: stiprios ir lanksčios, šiek tiek nuolaidžios. 
Priekinės letenos: vidutinio ilgio, pirštai ilgi ir gražiai išgaubti, neišskėsti, 
tačiau tuo pat metu ne kaip katės pėda; visa forma stipri ir lanksti; tarpupirščiai 
apžėlę. 

UŽPAKALINĖS GALŪNĖS: stiprios, tvirtai atsispiriančios žingsniui ir 
šuoliui. 
Šlaunys ir blauzdos: gerai išsivysčiusios. 
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Keliai: vidutiniškai išgaubti. 
Kulkšnys: pakankamai nuleistos. 
Užpakalinės letenos: panašios į priekines letenas. 

ŽINGSNIS IR JUDESIAI: sklandūs, plaukiantys. Atrodo, kad risčia bėgama 
be jokių pastangų. Žingsnis lengvas ir besikilnojantis, galūnių judesiai pirmyn 
ir atgal švelnūs. 

KAILIS:  

PLAUKAS: trumpas, švelnus, šilkinis, užpakalinės letenų ir šlaunų dalys 
apaugusios karčiais, suaugę šunys gali turėti karčiukų ant snukio, šuniukai gali 
turėti šiek tiek pūkuotus karčiukus ant šlaunų ir pečių. Trumpaplaukio tipo 
šunys neturi karčių. 

SPALVA: leidžiama bet kokia spalva ar jų deriniai. Tigrinė spalva 
nepageidautina. 

DYDIS: 
Ūgis ties ketera: vidutinis tarp 58 - 71 cm (23-28 colių), kalės atitinkamai 
mažesnės. 

TRŪKUMAI: bet koks nukrypimas nuo aukščiau išvardintų punktų turi būti 
vertinamas kaip trūkumas, kurio rimtumas kvalifikuojamas tiesiogiai 
proporcingai nukrypimo laipsniui. 

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