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Gołąb o średniej wielkości, wydłużonej i eleganckiej sylwetce, o średniej długoś-
ci nogach, energiczny, żywotny i o dużym temperamencie.

Głowa:

Oczy:

Brwi:
Dziób:

Średniej wielkości, jasne (dopuszcza się lekko zaczerwienioną 
tęczówkę) lub żółto-pomarańczowe.

Średniej wielkości, ciemię lekko spłaszczone, czoło nie za sze-
rokie, nieco wypukłe. Występują odmiany gładkogłowe lub 
z czubkiem. Czubek w formie stożka przechodzący w grzywę, 
który tworzy z tyłem głowy siodełko w kształcie litery U.

Od szarej do ciemnoszarej, średniej szerokości, nie za wąskie.
Średniej długości, nie za cienki, szaroczarny (u starszych 
gołębi dopuszczalny rogowy), z czołem tworzy kąt rozwarty, 
woskówki małe, przylegające, jasne, lekko przypudrowane.
Średniej długości, dość mocna i szeroka w ramionach, zwęża-
jąca się łagodnie w kierunku głowy, podgardle dobrze zaokrą-
glone.

Rasa została wyhodowana w Polsce w połowie XX wieku przez hodowców ziemi 
zamojskiej, chełmskiej i lubelskiej. Obecnie hodowany również na Podkarpaciu 
i Śląsku.

Pochodzenie:

Szyja:
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Wygląd ogólny – postawa i budowa – upierzenie – głowa, oczy, brwi, dziób – 
skrzydła – plecy – ogon – nogi.
Obrączka nr 7

Rodzaje kolorów
Czarny, niebieski.   
Kolor i rysunek

Białolote: czarne, niebieskie i niebiesko grochowe, białe  lotki pierwszego rzędu.

Cechy pożądane, preferowane podczas oceniania: 

Jednobarwne: czarne, niebieskie i niebiesko grochowe. Czarne – słabe nasyce-
nie barwy czarnej , widoczne czarne pasy na skrzydłach ; niebieskie i niebieskie 
grochowe - kolor niebieski mocno nasycony, możliwie ciemny.

Białoogoniaste: czarne, niebieskie, niebiesko grochowe. Białe wszystkie ste-
rówki oraz lotki I rzędu. Dopuszcza się lotki na przemian białe i kolorowe. 
Pstre: czarne, niebieskie, niebiesko grochowe. Rysunek dowolny , lecz w miarę 
równomierny  po obu stronach. U wszystkich odmian barwnych obowiązkowo 
biały „ pas” lub białe pióra na kuprze.

- u białolotych , białoogoniastych i pstrych  wymaga się jednak , aby najdłuższe 
lotki I rzędu  od 1 do 4 były kolorowe , białe piórka za oczami tzw. „łezki”,  białe 
pióra na skrzydełkach, oraz  tzw. „ róże” na tarczach skrzydeł  w okolicy łokci. We  
wszystkich odmianach barwnych, za wyjątkiem czarnej, powinny występować 
czerwono-brązowe pasy na tarczach skrzydeł, a u  grochowych  czerwono-brą-
zowy rysunek . 
Duże wady
Jasny lub zbyt długi dziób, biała brew, ciemne oczy lub łamane, skrzydła noszone 
poniżej ogona, daszkowaty ogon, sterówek więcej niż 12, nieproporcjonalna 
budowa, za wysokie lub za niskie nogi, więcej niż dwa białe pióra różnicy w lot-
kach.

Dane do oceny

Wady wykluczające z oceny: wszystkie białe pazurki, brak białych piór na po-
krywie ogona.

Pierś:
Plecy: Mocne, nie za szerokie, zwężające się w  kierunku ogona.

Średniej długości, proporcjonalne do wielkości gołębia, nie-
upierzone, pazurki czarno-szare.
Dość długi, lekko rozszerzony przy końcu, z plecami tworzy 
jedną linię, składający się z 12 sterówek.

Mocne, przylegające do tułowia, noszone na ogonie, nie 
dochodzące do końca ogona.

Mocna, lekko uniesiona do góry, nieco wysunięta do przodu.

Miękkie, bogate, dobrze przylegające, lotki oraz sterówki 
szerokie i elastyczne.
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