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CAPITOLUL I.  

1.1. CUVÂNT ÎNAINTE 

 

În România creşterea porumbeilor de zbor şi de agrement are o istorie îndelungată, 

mulŃi crescători s-au ocupat timp de decenii cu crearea, formarea şi creşterea preŃioaselor 

rase româneşti.  

Din actualele rase existente şi crescute câteva sunt răspândite şi recunoscute în 

occident, se bucură de recunoaştere europeană; pentru creşterea acestora s-au format 

diverse cluburi şi asociaŃii. Astfel de rase sunt: jucătorul de Timişoara, jucătorul de 

GalaŃi, zburătorul gât golaş românesc, jucătorul de Ardeal, castaniul de Craiova şi nu 

numai. 

În ceea ce priveşte alegerea temei “Studiul privind rasele de porumbei din 

România”, menŃionez următoarele: 

- creşterea porumbeilor este o tradiŃie în oraşul Târgu Secuiesc şi în familia noastră  

- din copilărie am avut ocazia de a aborda şi studia creşterea porumbeilor  

- pasionaŃii crescători m-au motivat să aleg ca temă de doctorat studiul porumbeilor 

- am avut la îndemână o sursă bogată de material bibliografic  

- sute de columbofili se ocupă cu creşterea porumbeilor 

- la nici o specie domestică nu există aşa de multe rase ca la porumbei  

- de la mijlocul anilor 1980 columbofilia românească a cunoscut modificări substanŃiale 

- sunt membru al AsociaŃiei crescătorilor de animale mici şi păsări “Columba”,  din 

Târgu Secuiesc, sunt crescător de porumbei, particip la expoziŃii  

- în columbofilie mereu apar noutăŃi, intervin în permanenŃă schimbări 

……………………………………………………………………………………………... 

 Studiul a avut o latură atât practică cât şi teoretică şi consider că ambele au 

contribuit în egală măsură la abordarea şi dezbaterea temei.  

Am utilizat literatura de specialitate din Ńară şi străinătate şi de asemenea cunoştinŃele şi 

publicaŃiile apărute pe Internet.  

 Studiul concret al raselor româneşti a avut loc în cadrul expoziŃiilor naŃionale, 

zonale şi locale, în cadrul diferitelor târguri sau la diverşi crescători şi la două expoziŃii 

de talie europeană în Ungaria, la Dabas respectiv la Székesfehérvár.  



 

Am participat la expoziŃia naŃională din 2004 la Sibiu, în 2006 la expoziŃia naŃională din 

Cluj, în 2007 la expoziŃiile din Braşov, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, tot în 

anul 2007 la a doua expoziŃie (naŃională) la Braşov, la expoziŃia naŃională din 2007 la Cluj Napoca, 

la expoziŃia internaŃională din 2007 din Ungaria, la expoziŃiile locale organizate la Miercurea Ciuc, 

Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc în anul 2008, la expoziŃia europeană din 2009 la Székesfehervár 

şi la expoziŃia locală din 2009 la Târgu Secuiesc. 

        Crescătorii experimentaŃi mi-au fost de un real ajutor, furnizândumi informaŃii 

preŃioase, la fel de mult m-au ajutat şi arbitrii naŃionali, care cunosc şi arbitrează 

porumbeii de multă vreme.      

……………………………………………………………………………………………... 

Referitor la titlul lucrării “Studiul privind rasele de porumbei din România” trebuie 

specificat că studiul nu cuprinde toate rasele care se cresc în România ci numai rasele 

care s-au format în România (rasele româneşti). 

Lucrarea conŃine 366 pagini dintre care 270 constituie partea specială, adică un 

raport de 26, 23 % partea generală sau studiul bibliografic şi 73,77 % partea specială sau 

cercetările proprii. Lucrarea conŃine 123 surse bibliografice din literatura de specialitate 

autohtonă respectiv străină. Lucrarea conŃine de asemenea 46 tabele, 226 figuri, respectiv 

poze. Anexa conŃine: bibliografia, indexul autorilor, prescurtările.  

Partea generală a lucrării sintetizează concis istoria creşterii porumbeilor, originea 

porumbeilor, importanŃa pe care o au în cadrul creşterii animalelor, precum şi importanŃa 

economică a acestora. Am considerat esenŃial descrierea celor mai importante aspecte 

morfofiziologice respectiv cunoştinŃele de genetică şi ameliorare, fără de care este 

imposibilă practicarea creşterii porumbeilor chiar şi empiric. Am amintit particularităŃile 

adăpostirii şi creşterii porumbeilor care sunt noi şi actuale în columbofilie dar şi 

generalităŃile privind tehnoprofilaxia şi combaterea bolilor respectiv bunăstarea 

porumbeilor.  

 

Partea specială este împărŃită în următoarele capitole propriu zise:  

- obiectivele urmărite 

- materiale şi metode 

- rezultate şi discuŃii 



 

- concluzii  

- recomandări 

- anexe: bibliografia (123 surse bibliografice din literatura de specialitate autohtonă 

respectiv străină), indexul autorilor, prescurtările.  

……………………………………………………………………………………………... 

Aş vrea să mulŃumesc tuturor persoanelor care m-au ajutat în realizarea studiului şi a tezei.  

În primul rând vreu să mulŃumesc domnului Profesor universitar, Doctor, Roman 

Morar, titularul disciplinei de Zootehnie al FacultăŃii de Medicină Veterinară Cluj 

Napoca. MulŃumiri pentru tot profesionalismului şi răbdarea cu care m-a ajutat, îndrumat 

şi format pe parcursul anilor de studii doctorale.  

MulŃumiri doamnei ConferenŃiar, Doctor, Dana Pusta şi domnului ConferenŃiar, 

Doctor, Paşca Ioan pentru ajutorul  pe care  mi l-au acordat pe parcurs. 

MulŃumesc tuturor profesorilor şi cadrelor didactice din cadrul USAMV care m-au 

format pe parcursul anilor facultăŃii. În USAMV am finalizat studiile de masterat şi de 

pregătire pedagogică. 

MulŃumiri crescătorilor de porumbei din localitatea Târgu Secuiesc care m-au 

motivat şi mi-au pus la dispoziŃie multitudinea de reviste şi cărŃi care au apărut în 

ultimele 4 decenii.  

Aş vrea să menŃionez pe domnul Várdó Zoltán vicepreşedintele asociaŃiei Columba, 

multiplu campion naŃional, campion european unul din cel mai mari specialişti în domeniul 

columbofiliei, şi pe domnul Tankó Lajos membru al asociaŃiei, renumit crescător.  

MulŃumesc domnilor Stanciu Dumitru, Ciurea Ovidiu, Ciurea Marius, arbitrii 

naŃionali, domnului Iftode Gheorghe vicepreşedintele AsociaŃiei columbofile de agrement 

şi sport din România şi tuturor crescătorilor pentru toată răbdarea şi ajutorul  pe care  mi 

l-au acordat pe parcurs. MulŃumiri domnului Cornea Mihai preşedintele 

U.G.C.P.P.A.M.R. şi domnului Baciu Ioan redactor şef al revistei “Porumbelul” pentru că 

au făcut posibil publicarea articolelor mele în revista menŃionată. 

Nu în ultimul rând mulŃumesc domnului Bárány István din Ungaria, columbofil 

recunoscut şi autor a mai multor cărŃi şi a zecilor de articole de specialitate; dânsul a 

făcut posibil ca să public articolele în revistele de specialitate din Ungaria. 

 MulŃumesc tuturor care m-au ajutat chiar şi cu o vorbă bună sau cu un sfat bun. 



 

1.2. INTRODUCERE 

 
Varietatea raselor de porumbei este foarte mare. Dacă Ńinem cont de faptul că din 

cele aproape 2000 de rase câteva zeci sunt rase româneşti, ajungem la concluzia că 

columbofilia românească a progresat, s-a dezvoltat foarte mult şi a atins un nivel ridicat. 

 Astăzi columbofilia este practicată pe nivele diferite, în sensul că unii cresc 

porumbei doar pentru hobby, pentru simplă recreere, alŃii în schimb practică columbofilie  

profesionist, ceea ce înseamnă că în permanenŃă îmbunătăŃesc, modelează, efectivul, vor 

să perfecŃioneze rasele, participă în mod regulat la diferite expoziŃii şi fac eforturi pentru 

crearea de noi varietăŃi sau chiar rase.  

În Ńara noastră din ce în ce mai mulŃi se ocupă cu creşterea porumbeilor. Aşa cum 

creşterea unor specii cum ar fi pisica, câinele, alte animale de hobby a luat un avânt, tot 

aşa numărul columbofililor este din ce în ce mai mare, sportul columbofil este în 

expansiune şi acest fapt se datoreşte în parte influenŃelor occidentale, europenizării. 

Astăzi, când toată lumea a devenit foarte ocupată, mulŃi oameni constată că este nevoie 

de recreaŃie, relaxare, de un hobby şi mulŃi au găsit şi găsesc acest hobby în columbofilie.  

Columbofilia este practicată în Ńara noastră de secole, cunoaşte progrese în 

permanenŃă ceea ce se traduce - deşi mai rar - prin apariŃia unor noi rase sau varietăŃi.  

Succesul este reflectat şi de faptul că unele rase se bucură de succes internaŃional, sunt 

omologate şi au standard internaŃional şi urmează ca alte rase să fie recunoscute în tările 

occidentale. Pornind de la rasele existente se pot crea noi rase în timp relativ scurt de 10-

15 ani dar fixarea corespunzătoare a caracterelor poate dura decenii. În ultimii 10-20 ani 

au apărut noi rase care au devenit populare, ceea ce iarăşi dovedeşte că columbofilia 

românească face progrese în permanenŃă. De menŃionat şi eşecul, deoarece câteva rase au 

dispărut în totalitate şi altele sunt pe cale de dispariŃie, cu toate că sunt câŃva crescători 

care fac eforturi pentru a le salva. 

Creşterea  raselor de porumbei româneşti poate avea ca scop sportul pentru care 

sunt porumbeii: rotitori, jucători, rolleri, căzători şi în scop de agrement.  

Pe parcursul timpului, multe rase au pierdut capacitatea de zbor sau particularităŃile 

de zbor care au fost caracteristice unei anumite rase, dar sunt şi cazuri, deşi mai rare, în 

care o rasă a recăpătat aptitudinile de zbor pierdute. 



 

Crescătorii au început să conştientizeze faptul că nu trebuie să tindem spre extreme, 

deoarece în trecutul nu prea îndepărtat o rasă era şi frumoasă şi bun zburătoare. Acest 

aspect şi tendinŃă ar trebui urmată de către toŃi crescători - o rasă degeaba e bun zburător 

dacă a pierdut trăsăturile morfologice caracteristice rasei şi invers - degeaba este perfectă 

din punct de vedere al aspectului exterior dacă a pierdut particularităŃile sau aptitudinea 

de zbor. 

Latura economică a creşterii porumbeilor nu este neglijabilă, pentru o pereche bună 

de porumbei de rasă se plătesc sume relativ mari, concret pentru o pereche de porumbei 

valoroşi de rasă pură se plătesc cu uşurinŃă în jur de 200-300 de lei. 

............................................................................................................................................... 

Chiar şi crescătorii începători din Ńara noastră ştiu că în domeniul columbofil există 

două cărŃi monumentale pe care le-au citit sau le iau ca bază toŃi columbofilii:  

- cartea domnului arhitect Feliciu BonaŃiu: „Rasele de porumbei din România”, editată în 

1985. 

- cartea academicianului Prof. Dr. Ştefan Péterfi: „Creşterea porumbelului”, editată în 

1961 şi 1970.  

Aceste două cărŃi descriu cunoştinŃele legate de creşterea porumbeilor, descriu rasele 

inclusiv pe cele româneşti, prezintă standardul fiecărei rase.  

        Dintre revistele de specialitate, revista „Columbofilul” a Ńinut la curent pasionaŃii 

crescători de porumbei, timp de ani de zile. Astăzi revista „Porumbelul” ne informează 

despre actualităŃile apărute în domeniu.  

În 2006 a apărut cartea profesorului Gheorghe Iftode intitulată „Porumbei de agrement şi 

sport din România” unde sunt prezentate inclusiv rasele recent apărute. 

Chiar dacă cartea “Sportul columbofil românesc” se adresează crescătorilor de porumbei 

voiajori, totuşi multe aspecte sunt valabile inclusiv în cazul porumbeilor de zbor şi de 

agrement. Cartea menŃionată a fost editată în 1985, iar autorul este domnul colonel (rez) 

Georgică Popescu. MenŃionez în mod deosebit faptul că pasionaŃii crescători au salvat de 

la dispariŃie multe rase şi au creat rase noi. 

 

 

 



 

1.3. IMPORTANłA SPECIEI 

Fără a intra în detaliu-pentru că este prezentat în partea generală în mod amănunŃit-

importanŃa economică este primordială, fiecare rasă poate fi considerată o comoară naŃională 

pentru crearea căruia mai mulŃi crescători sau străduit timp de ani sau decenii. Astăzi se 

formează mai multe cluburi şi asociaŃii cu scopul de a organiza expoziŃii de nivel înalt, 

fiecare expoziŃie bucurându-se de o vizită deosebită. Organizarea expoziŃiilor, procurarea şi 

creşterea porumbeilor necesită deseori un sacrificiu material important şi timp. 

1.3.1. Din punct de vedere ştiin Ńific:  columbofilia nu este practicată neadecvat, 

empiric, crearea fiecărei rase, linii sau varietăŃi a avut şi are la bază cunoştinŃe ştiinŃifice 

temeinice; ar fi imposibilă crearea unei noi rase sau chiar a unei varietăŃi de culoare fără 

cunoştinŃe de genetică. Totodată dacă a fost creată o nouă rasă, însuşirile şi 

caracteristicile dorite care au apărut pot fi păstrate şi îmbunătăŃite numai prin selecŃie şi 

ameliorare judicios condusă. Columbofilia a contribuit la dezvoltarea geneticii ca ştiinŃă 

în primul rând prin faptul că această specie este deosebit de prolifică, deosebit de variată 

în special din punct de vedere morfologic (forma şi aspectul diferitelor regiuni corporale, 

colorit şi desen). Însuşi Darwin a studiat deseori originea şi problematica porumbeilor şi 

a făcut referiri numeroase la această specie. 

1.3.2. Din punct de vedere alimentar: porumbeii de carne, de utilitate au 

capacitate de înmulŃire extraordinară, statură ideală, pieptul şi pulpa bine dezvoltate, 

creştere rapidă, rezistenŃă faŃă de boli. Această nouă orientare a atras atenŃia asupra cărnii 

de porumbel. Din păcate singura rasă românească de carne care a rămas este uriaşul de 

Salonta, dar şi aceasta este pe cale de dispariŃie şi nu mai respectă standardul datorită 

consangvinizării excesive. 

1.3.3. Din punct de vedere terapeutic: carnea de porumbel este gustoasă, 

suculentă, uşor digerabilă şi bogată în proteine, este o adevărată delicatese şi nu în 

ultimul rând datorită valorii biologice ridicate poate constitui un aliment chiar şi pentru 

bolnavi sau cei care Ńin o anumită dietă.  

Nu este lipsit de impotanŃă nici din punct de vedere psihomedical, s-a arătat prin 

studii că oamenii care au un hobby în deosebi creşterea diferitelor specii de animale sunt 

mai fericiŃi, mai bucuroşi, mai sănătoşi şi echilibraŃi. 

1.3.4. Din punct de vedere sanitar veterinar: au importanŃă în transmiterea unor 



 

zoonoze, dintre care cea mai importantă este ornitoza. În timpul epidemiei de gripă aviară 

sau urmărit şi porumbeii şi s-a ajuns la concluzia că nu sunt receptivi la virusul gripal, dar 

pot avea importanŃă în transmiterea bolii.  

1.3.5. Din punct de vedere cultural: dacă pe vremuri au avut o mare importanŃă, în 

zilele noastre acest aspect s-a diminuat, totuşi şi astăzi porumbelul alb a rămas simbolul 

păcii şi libertăŃii şi există Ńări în care porumbelul este încă venerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL II. SCOPUL LUCR ĂRII  

 

Scopul lucrării a fost următorul: 

- actualizarea cunoştinŃelor teoretice şi practice legate de columbofilia românească şi 

descrierea raselor româneşti 

- studierea însuşirilor morfofiziologice ale porumbeilor, modificările care au survenit pe 

parcursul timpului la fiecare rasă în parte şi actualizarea standardelor 

- stabilirea măsurilor ce trebuiesc luate pentru salvarea raselor pe cale de dispariŃie 

- studierea porumbelului comun ca potenŃial genetic de perspectivă 

- plecând de la rasele autohtone de porumbei am descris schema creerii unei rase de carne  

 

 

CAPITOLUL III. OBIECTIVELE CERCET ĂRII  

 

3.2. OBIECTIVE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII 

 
- Studierea situaŃiei actuale a raselor de porumbei româneşti.  

- Clasificarea potrivită a raselor româneşti după un criteriu cât mai concludent. 

- O scurtă privire istorică inclusiv originea diferitelor rase, modificările care au apărut pe 

parcursul timpului în special în ultimele trei decenii şi perspectivele.  

- Aria de răspândire a diferitelor rase, popularitatea acestora..  

- Modificările care au apărut în standard pe parcursul timpului şi prezentarea standardului 

actualizat cu completarea caracteristicilor şi trăsăturilor „uitate”.  

- DiferenŃele între situaŃia reală şi datele prezentate în standard.  

- Care au fost factorii care au contribuit la dispariŃia unor rase sau varietăŃi şi la scăderea 

numerică a acestora?  

- Care sunt măsurile ce trebuie impuse pentru ca o rasă să nu dispară sau ce trebuie făcut 

ca o rasă în prezent răspândită să nu ajungă pe pragul dispariŃiei?  

- Precizarea raselor care au pierdut capacitatea de zbor sau nu mai zboară conform 

standardului.  



 

- Prezentarea raselor a căror denumire trebuie schimbată pentru că nu mai reflectă 

realitatea fie în privinŃa zborului, fie în privinŃa morfologiei.  

- Precizarea raselor care au fost omologate la nivel european.  

- Prezentarea situaŃiei în care o varietate a devenit sau cel puŃin este considerat o rasă 

distinctă.  

- Care sunt greşelile morfologice cele mai frecvente şi cum pot fi prevenite sau înlăturate?  

- Descrierea unor caracteristici ale porumbeilor comuni, nesemnalate până în prezent în 

literatura de specialitate. 

- Aplicarea geneticii în practica columbofilă curentă  

- Descrierea bolilor pe care am întâlnit la porumbei pe parcursul studiului 
 
 

 3.3. OBIECTIVE PROPRIU ZISE ALE CERCETĂRILOR 

 

- Parcurgerea aprofundată a literaturii de specialitate: studiu comparativ între publicaŃiile 

interne şi internaŃionale. 

- Interogarea amănunŃită a arbitrilor cu experienŃă vastă în domeniul columbofiliei. 

- Interogarea columbofililor renumiŃi care au câştigat diverse campionate de talie 

naŃională sau europeană. 

- Observarea şi studierea raselor româneşti la diferite expoziŃii naŃionale, zonale şi locale. 

- Parcurgerea cataloagelor editate în cadrul diferitelor expoziŃii, inclusiv a celor cu 

vechime de câteva zeci de ani. 

- Observarea, măsurarea porumbeilor în diverse crescătorii. 

- Fotografierea şi înregistrare video prin care şi ulterior se poate observa sau studia o 

anumită rasă în amănunt. 

- Descoperirea asemănărilor şi deosebirilor dintre observaŃiile proprii şi cele prezentate în 

literatura de specialitate. 

- Propunerea unui standard nou, actualizat la rasele la care în urma studierii parametrilor 

corporali am obŃinut alte date decât cele menŃionate în literatură. 

- Descoperirea asemănărilor şi deosebirilor dintre părerile unor arbitri şi diverşi crescători 

consacraŃi referitor la o rasă anume. 

- Prezentarea standardului precis şi neinterpretabil a fiecărei rase. 



 

- Punerea unui accent deosebit asupra caracteristicilor de zbor. 

- Precizarea şi descrierea regiunilor corporale „uitate”, deoarece cu cât mai multe regiuni 

corporale sunt prezentate, cu atât standardul este mai precis şi se poate realiza o arbitrare 

foarte obiectivă a fiecărei rase. 

- Observarea porumbeilor nu numai la expoziŃii ci şi „la ei acasă” în crescătorii. 

 Fiecare studiu şi metodă are ca scop, ca obiectivele să fie realizate cât mai complet 

şi cât mai precis.  

 Studierea porumbeilor şi descrierea standardului trebuie să fie realizat după o ordine 

anume, numai aşa putem fi convinşi că nu omitem nici un criteriu.   

Deci partea practică se bazează pe studierea literaturii de specialitate, observaŃie, 

măsurare, fotografiere, înregistrare video şi interogare. ObservaŃia are loc în expoziŃii, în 

crescătorii şi ulterior prin parcurgerea înregistrărilor foto şi video. MensuraŃia se 

realizează cu cântarul şi panglica. Tot aici includem cronometrarea adică măsurarea 

timpului de zbor şi a caracteristicilor de zbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  CAPITOLUL IV. MATERIALE ŞI METODE 

 

4.1. MATERIAL BIOLOGIC 

 

Astăzi sunt cunoscute peste 300 de specii de porumbei; unei singure specii 

(porumbelul de stâncă) îi aparŃin cele 2000 de rase existente în prezent. 

 Porumbelul pe scară zoologică aparŃine regnului animal, subregnului vertebratelor, 

încrengătura: Cordate, subîncrengătura: Craniota, secŃia: Amniota, clasa: Aves, subclasa: 

Orniture, supraordinul: Carinate, ordinul: Columbiformes, subordinul: Columbae, 

familia: Columbidae, subfamilia: Columbinae, genul: Columba livia. (BonaŃiu, 1985)  

Dintre aceste 2000 de rase le-am studiat pe cele româneşti (mai precis rasele care s-

au format în România) al căror număr în prezent este de 44 dintre care 33 rase răspândite, 

8 rase în curs de dispariŃie, 3 rase nou formate. La începutul până spre mijlocul anilor 80 

erau 51 de rase dintre care 10 au dispărut în totalitate sau nimeni nu a mai auzit de ele. În 

cadrul fiecărei rase sunt prezentate varietăŃile de culoare, de desen şi varietăŃile locale. 

Caracteristicile şi particularităŃile fiecărei rase româneşti sunt prezentate în 

subcapitolul 4.4. Am urmărit cu atenŃie deosebită caracteristicile morfologice şi 

fiziologice ale porumbeilor. 

Următoarea figură prezintă părŃile corporale (regiuni corporale) care sunt precizate 

şi prezentate în standard. Arbitrarea se realizează pe baza acestor aspecte.  

 

                             



 

Standardul prezintă următorii parametri corporali: 

1. lungimea corporală: se măsoară la porumbelul având gâtul extins, de la 

vârful ciocului până la vârful cozii 

2. greutatea corporală: se determină înainte de furajare 

3. lungimea ciocului: se măsoară de la vârful ciocului până la penele frunŃii 

4. lungimea aripii: este măsurată de la baza aripii până la vârful remigei cele 

mai lungi 

5. anvergura aripilor: este distanŃa dintre vârfurile celei două aripi deschise 

6. perimetrul toracic: se măsoară circumferinŃa cutiei toracice introducând 

panglica sub aripi, imediat după baza acestora 

7. lungimea cozii: reprezentată de lungimea rectricelor mijlocii 

8. lungimea picioarelor: se măsoară de la baza acestora până la talpa 

porumbelului 

Punctarea şi arbitrarea porumbeilor se realizează luând în considerare atât 

caracteristicile morfologice cât şi cele fiziologice. Cele fiziologice se arbitrează separat- 

mă refer la zbor- în cadrul concursurilor de zbor. La expoziŃii se punctează trăsăturile 

exteriorare, dar se iau în considerare şi fi şele de zbor (ar trebui să se ia în considerare), 

numai astfel rezultă o arbitrare obiectivă, corectă, o arbitrare „per total” sau „ad 

integrum” 

............................................................................................................................................... 

      Exteriorul, adică morfologia per ansamblu, respectiv pe regiuni corporale a fost 

studiată în primul rând prin metoda somatoscopică, prin simplă inspecŃie. Analiza 

dimensiunilor corporale s-a realizat cu ajutorul panglicii respectiv cu cântar, deci am 

utilizat metoda somatometrică.    

      Înainte să analizăm fiecare regiune corporală în parte am efectuat un examen de 

ansamblu, un examen general. Dimensiunea corporală redusă face posibilă examinarea 

porumbelului din toate poziŃiile, inclusiv din poziŃia de sus. Pentru examenul cât mai real 

al culorilor este necesară prezenŃa luminii naturale, fiindcă este importantă evaluarea 

chiar a unor nuanŃe de culoare. 

 

 



 

4.2. METODA DE LUCRU 

 

 Analiza porumbelului, arbitrarea respectiv punctarea se poate realiza numai pe baza 

standardului rasei respective, standard care prezintă atât însuşirile exteriorului cât şi 

caracteristicile de zbor şi este aprobat de către Comisia de Omologare a Raselor de 

Porumbei de Agrement şi Sport.  

În perioada 2004-2009 am participat la expoziŃii locale, zonale, naŃionale, europene 

şi internaŃionale. Am participat la expoziŃia naŃională din 2004 la Sibiu, în 2006 la 

expoziŃia naŃională din Cluj, în 2007 la expoziŃiile din Braşov, Miercurea Ciuc, Sfântu 

Gheorghe, Târgu Secuiesc, tot în anul 2007 la a doua expoziŃie (naŃională) la Braşov, la 

expoziŃia naŃională din 2007 la Cluj Napoca, la expoziŃia internaŃională din 2007 din 

Ungaria, la expoziŃiile locale organizate la Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Târgu 

Secuiesc în anul 2008, la expoziŃia europeană din 2009 la Székesfehervár şi la expoziŃia 

locală din 2009 la Târgu Secuiesc.  

Studiul a avut loc în cadrul expoziŃiilor enumerate, la diverse crescătorii, în cadrul 

târgurilor, la efectivul propriu de porumbei.  

Studiul porumbeilor s-a realizat prin observaŃie, fotografiere, înregistrări video, 

analize de calculator şi prin măsurarea parametrilor corporali.  

Prima metodă prin care am studiat un porumbel a fost somatoscopia. Am analizat 

prin simplă inspecŃie diferitele însuşiri morfologice, ulterior porumbelul era luat în mână 

pentru a privi şi a examina regiunile corporale mai detaliat şi mai precis.  

Porumbeii au fost fotografiaŃi iar pozele au fost uşor prelucrate pe calculator deoarece 

prin tehnici de clarificare (luminozitate, contrast) pozele au devenit mai estetice, mai clare, mai 

expresive. În schimb aceste prelucrări nu au deteriorat în nici un fel forma şi însuşirile unor 

regiuni corporale sau coloraŃia reală a penajului şi nu au creat impresia de „artificial sau fals”.  

Am măsurat şi analizat parametrii corporali la fiecare rasă; între 14 şi 18 exemplare, 

dintre care jumătate erau femele, jumătate masculi. Precizez că metoda somatometrică nu 

este folosită în mod curent de către arbitrii numai în cazuri speciale, când avem dubii, 

rezultate “la limită”, în caz de contestaŃii, etc. De exemplu dacă ciocul este prea lung, 

picioarele prea scurte, porumbelul este prea uşor sau toracele este prea îngust atunci 

efectuăm măsurători şi rezultatele vor fi luate în considerare la verdictul final. În schimb, 



 

utilizarea metodei somatometrice devine obligatorie în cazul actualizării standardului 

oricărei rase. La unele rase am propus un standard actualizat şi un barem de zbor nou. 

Am discutat cu arbitrii şi am participat la acordarea punctajului. Am vizitat 

crescători din Ńară şi străinătate pentru a cunoaşte metodele de întreŃinere şi creştere al 

porumbeilor. Posed o bogată experienŃă în creşterea porumbeilor deoarece tata este 

crescător de porumbei şi eu deasemenea sunt membru activ al AsociaŃiei locale Columba 

şi particip cu regularitate la organizarea expoziŃiilor. 

Dacă o rasă are standard european, aceasta trebuie luat în considerare, cu 

specificarea că un standard este elaborat în Ńara de origine, unde s-a creat o rasă anume. 

După ce standardul a fost acceptat de Ńara de origine, deci rasa a fost omologată şi 

recunoscută, urmează ca standardul să fie prezentat Comisiei Europene care acceptă sau 

nu, recunoaşte sau nu standardul, respectiv rasa. Standard există numai unul singur, 

tendinŃele de creştere pot diferi de la o Ńară la altul.  

Nu este adevărată afirmaŃia: inclusiv standardul raselor româneşti este dictat de 

către occident în special de către germani, deoarece pot dicta o anumită tendinŃă de 

creştere, dar standardul poate fi modificat, schimbat numai de către Ńara în care s-a format 

rasa, iar ulterior este trimis pentru Comisia Europeană pentru omologare.     

De menŃionat faptul că metoda somatometrică rareori este folosită în cazul 

porumbeilor de zbor şi de frumuseŃe, în schimb se foloseşte cu regularitate în cazul 

raselor de porumbei de utilitate, destinate pentru producŃia de carne.  

Tot prin metode somatoscopice se realizează şi arbitrarea zborului a cărui durată 

este măsurată prin cronometraj, iar pentru a aprecia înălŃimea de zbor folosim următorul 

barem orientativ: porumbelul care zboară la o înălŃime de 300 metri are mărimea unui 

măr, la 700 metri a unei piersici, la 1200 metri a unei cireşe, la 1400 metri apare ca un 

punct, de la 1400 metri în sus, care este considerat înălŃimea de dispariŃie mai licăreşte 

uneori, ca apoi la 1700 metri să nu mai fie vizibil cu ochiul liber. (Péterfi, 1970)  

Arbitrarea se bazează pe metoda punctelor sau a punctajului luând în considerare 10 

criterii de bază 1. capul, ochii, genele, 2. ciocul şi umflăturile ciocului, 3. culoarea, luciul 

penajului, 4. structura penajului, 5. desenul, 6. gâtul, aripile, coada, 7. picioarele, statura, 

8. structura corpului, Ńinuta, 9. pregătirea, îngrijirea, 10. impresia generală. 

  



 

 4.3. METODE STATISTICO - MATEMATICE 

 
În interpretarea rezultatelor am utilizat următoarele metode statistico-matematice: 

 

- calcularea mediei parametrilor corporali măsuraŃi, compararea acestor date cu valoarea 

standard, calculul deviaŃiei standard. 

- calcule matematice simple: de exemplu: din x rase româneşti y sunt pe cale de 

dispariŃie; sau: din cele x rase răspândite y sunt rase de agrement, etc. 

- calcule comparative: de exemplu: raportat la anii 80 când o rasă x a avut y varietăŃi de 

culoare, astăzi au rămas numai z. Dacă în anii 80 x sau y rase erau bun zburători astăzi 

aceste rase au pierdut capacitatea de zbor sau s-a redus foarte mult. 

- calcule de procentaj: pe baza regulii de trei simple. De exemplu: din rasele existente la 

ora actuală X % sunt zburători, Y % sunt jucători, Z % sunt rase de frumuşeŃe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL V. REZULTATE ŞI DISCUłII 

 

 5.1. STANDARDUL (DESCRIEREA RASEI) 

  

      Rasele de porumbei se deosebesc între ele datorită unor însuşiri sau caractere morfo 

-fiziologice specifice fiecărei rase în parte. Totalitatea acestor caractere sunt cuprinse în 

standard, care este o descriere perfectă a tipului dorit spre care se tinde în creşterea rasei 

respective. 

      Dacă în trecut, în creşterea porumbeilor, standardul cuprindea îndeosebi descrierea  

caracterelor morfologice, azi cuprinde inclusiv însuşirile care arată scopurile productive 

pentru care se creşte rasa. Astfel pentru porumbeii de ornament caracterele cele mai 

importante sunt mărimea corpului, structura, forma, Ńinuta, culoarea sau desenul 

penajului; pentru porumbelul de carne greutatea corpului, lăŃimea pieptului; pentru 

porumbelul de zbor se va urmări alcătuirea armonioasă, aerodinamică a corpului, 

musculatura puternică, structura penajului, forma aripii. Toate aceste caractere 

condiŃionează capacitatea de zbor. 

      Standardul, în funcŃie de rasă, va cuprinde impresia generală şi caracterele de rasă ale 

capului, gâtului, trunchiului, cozii, aripii, membrelor, desenul, culoarea, în mod detaliat. 

Standardul va specifica caracterele nedorite grave şi uşoare, străine rasei respective, care 

pot fi penalizate sau chiar eliminatorii (descalificative) în cazul greşelilor grave. 

      Un standard se consideră actual şi bun unei anumite rase, atunci când caracterele pe 

care le conŃine sunt caracteristice pentru majoritatea exemplarelor rasei.  

      Calitatea majorităŃii porumbeilor aparŃinând unei rase se cere să corespundă 

nivelului mediu al tipului rasei respective, adică standardului.  

În crescătorii avem însă exemplare de valori diferite, care pot obŃine calificative 

exprimate în puncte, de pildă de la 70 până la 96 puncte. Ca urmare este nevoie de un 

efort deosebit pentru a aduce valoarea porumbeilor la nivelul cerut de standard, adică să 

fie cât mai aproape de punctajul maxim. 

      În cazul în care majoritatea porumbeilor aparŃinând unei rase deŃin caractere care diferă 

în mod vizibil de cele prevăzute în standard, se consideră ca rasa a evoluat, iar standardul a 

fost depăşit şi trebuie să fie reactualizat. SelecŃia se realizează pe baza standardului.  



 

      Nu este obligatoriu ca să se introducă tendinŃe noi de creştere, noi orientări, numai 

pentru simplul fapt că au trecut ani şi decenii, trebuie schimbat neapărat o oarecare 

însuşire sau caracter. Se întâmplă în multe cazuri că apar noi tendinŃe în selectarea 

anumitor însuşiri în dauna altora, ba mai mult, crescătorii ajung în situaŃia că nici nu s-a 

fixat bine un caracter, deja apar diverse alte orientări. Acest aspect poate contribui şi 

contribuie la distrugerea treptată a raselor. Încrucişările şi hibridizările conduse după 

bunul plac al crescătorilor au condus la dispariŃia unor rase sau varietăŃi şi contribuie la 

degenerarea altora. Pentru un crescător, primordial trebuie să fie standardul şi selecŃia pe 

bază de standard şi nu tendinŃele respectiv orientările. 

      Acest fapt nu înseamnă că nu avem voie să creăm noi varietăŃi, să creăm noi însuşiri 

morfologice chiar fiziologice, dar crescătorul trebuie să fie conştient că columbofilia nu 

este o modă. Porumbelul nu este un obiect de modă, nu este crescut după bunul plac al 

unora sau altora. Degeaba propunem să creăm noi trăsături, să schimbăm anumite 

însuşiri la o rasă, dacă aceasta posedă multe greşeli şi care nu are încă anumite 

caracteristici bine fixate.   

      Crescătorii care acordă prioritate zborului şi care pun în plan second însuşirile 

morfologice se tem de standard, afirmând că selecŃia după standard distruge zborul. Ei 

susŃin că standardul este vinovat de transformarea unor rase de zbor în rase de agrement. 

Modul în care se pune problema este greşită fiindcă vina nu aparŃine standardului, ci 

revine în exclusivitate acelor crescători, care în mod consecvent au practicat o selecŃie 

unilaterală, exclusiv după caracterele morfologice, cu ignorarea necesităŃii selecŃiei şi 

după aptitudinile de zbor.  

      Standardul fiind doar un instrument, vina o poartă cei ce folosesc greşit, unilateral. 

Standardul cuprinde nu numai însuşirile de exterior ci şi pe cele fiziologice. Deoarece 

nici un porumbel nu respectă standardul în proporŃie de 100 %, reprezentarea 

porumbelului ideal (model) se face prin pictură (ilustraŃie).  

      Orice porumbel de zbor aparŃine unei rase distincte, cu caractere morfologice bine 

stabilite. Este absolut necesar şi obligatoriu să se Ńină seama cu ocazia selecŃiei şi de 

aceste caractere, acordându-se însă prioritate zborului. Nu se poate accepta poziŃia 

extremistă a acelor crescători care practică selecŃia numai pe baza aptitudinilor de zbor. 

Caracterele cuprinse în standard, deosebesc o rasă de alta. (BonaŃiu, 1985)  



 

      Dacă selecŃia s-ar face în mod unilateral, numai după aptitudinile de zbor, trecându-

se cu vederea caracterele morfologice ale porumbelului, s-ar diminua în mod progresiv 

caracteristicile fixate dealungul timpului, ajungându-se la dispariŃia graniŃelor dintre rase. 

Nu standardul, ci Ńinutul în captivitate distruge porumbeii de zbor. MulŃi crescători 

posedă porumbei de o deosebită valoare care respectă morfologia rasei descrisă în 

standard în proporŃie de aproape 100 %, dar capacitatea de zbor caracteristică rasei s-a 

redus considerabil sau în totalitate. Cum sună afirmaŃia: porumbelul jucător x sau 

porumbelul zburător y nu joacă şi nu zboară? Este un lucru inadmisibil. 

      Practicând o selecŃie prin care să se Ńină seama atât de zbor cât si de aspectul 

exterior prevăzut în standard, vom ajunge să avem porumbei buni zburători, dar tipici 

pentru caracterele rasei din care fac parte.  

Arbitrarea zborului se realizează pe baza foii de arbitraj pentru concursul de zbor. 

Fără a intra în detalii aceasta trebuie să conŃină următoarele: numele concurentului, 

adresa concurentului, rasa porumbeilor, numărul porumbeilor, numerotarea şi semnul 

porumbeilor, dacă e vorba de adulŃi sau tineret, data concursului, condiŃiile 

meteorologice, arbitrii, desfăşurarea concursului, menŃiuni şi semnături.  

Desfăşurarea concursului trebuie să indice: ora lansării stolului, durata zborului (de 

la ora până la ora), în cât timp s-a ridicat la înălŃimea de zbor şi în cât timp a intrat în 

dispariŃie, cât timp zboară la înălŃimea de zbor (de la ora până la ora), cât timp zboară la 

înălŃimea de dispariŃie (de la ora până la ora), învârtiturile efectuate, numărul şi timpul 

precis al porumbeilor aşezaŃi în timpul concursului înainte de îndeplinirea baremului de 

zbor pentru rasa respectivă, numărul porumbeilor aşezaŃi în timpul concursului după 

îndeplinirea baremului de zbor pentru rasa respectivă, numărul porumbeilor aşezaŃi la 

terminarea concursului, ora precisă la terminarea concursului, penalizări. Ar fi bine să 

existe o clasificare a raselor de porumbei pe baza standardului de zbor care să cuprindă 3 

categorii de porumbei:  

I. categorie: porumbeii care să aibă obligativitatea de a realiza zbor la înălŃimea de 

dispariŃie; II. categorie: porumbei la care zborul la înălŃimea de dispariŃie să nu fie 

obligatorie; III. categorie: porumbei jucători şi rolleri. 

 

 



 

5.2. DESPRE STANDARDIZARE 

 

AsociaŃia Cluburilor Columbofile de Agrement şi Sport din România (ACCASR) 

înregistrează rasele româneşti de porumbei de sport şi agrement, eliberează atestate de 

origine în conformitate cu normele interne şi internaŃionale, sub controlul direct al 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin AgenŃia NaŃională pentru 

Ameliorare şi ReproducŃie în Zootehnie.  

      AsociaŃia Cluburilor Columbofile de Agrement şi Sport din România funcŃionează 

în baza unui regulament propriu elaborat şi aprobat de către AgenŃia NaŃională pentru 

Ameliorare şi ReproducŃie în Zootehnie.  

Omologarea raselor de porumbei româneşti de sport şi de agrement se va face prin 

intermediul Comisiei de Omologare a Raselor de Porumbei de Agrement şi Sport, 

comisie care are ca principale atribute elaborarea, verificarea şi validarea certificatelor de 

origine (pedigree), prelucrarea şi stocarea informatizată a datelor, sistematizarea, 

conservarea şi dezvoltarea resurselor genetice a raselor româneşti de porumbei de zbor şi 

agrement, monitorizarea raselor de porumbei româneşti. Din păcate elaborarea de 

pedigree nu se practică în cazul porumbeilor de agrement şi zbor, numai exceptional la 

porumbeii voiajori. 

 În 2006 Uniunea Generală a Crescătorilor de Porumbei, Păsări şi Animale Mici din 

Cluj-Napoca (UGCPPAM) s-a afiliat la AsociaŃia Europeană a Crescătorilor de Păsări şi 

Iepuri (Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture) Amândouă asociaŃii 

(ACCASR şi UGCPPAM) sunt recunoscute de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. 

         Porumbelul trebuie să poartă obligatoriu un inel pe piciorul drept, inel care trebuie 

să fie de tip european. Culoarea inelului variează în funcŃie de an: astfel în 2003 era 

negru, în 2004 alb, în 2005 galben, în 2006 albastru, în 2007 verde, în 2008 gri, în 2009 

alb. Inelul trebuie să conŃină următoarele date: Ńara de origine (RO), anul (07), şi numărul 

curent al porumbelului (sau o literă şi o cifră). Începând din anul 2008 inelul conŃine 

iniŃialele EE (Entente Européenne), ceea ce reflectă identitatea europeană.  

Nu sunt admise la expoziŃii porumbei cu alte tipuri de inele (ex. inele care conŃin 

numele crescătorului).  



 

Pentru ca o rasă să fie omologată la nivel naŃional, prima dată trei până la cinci 

crescători prezintă la trei expoziŃii locale consecutive rasa nou creată, împreună cu 

prezentarea standardului întocmit care să descrie trăsăturile.  

La sfârşitul arbitrării se întocmeşte un proces verbal, care relevă dacă rasa prezentată 

respectă prevederile pentru a putea fi catalogată ca una nouă. Dacă totul este în regulă 

rasa urmează să fie prezentată la cel puŃin două expoziŃii naŃionale unde se verifică 

standardul şi procesul verbal, se arbitrează, se întocmeşte un nou proces verbal şi ulterior 

va fi omologată de către Comisia de Omologare. În final dacă se doreşte omologarea 

europeană, rasa este prezentată Comisiei Europene de Omologare şi pot fi omologate 

inclusiv european. 

      În ultimele 15-20 de ani a devenit tot mai evidentă preocuparea columbofililor şi a 

cluburilor de a actualiza standardele raselor de porumbei sau de a omologa noi rase sau 

varietăŃi create.    

      Aceasta activitate de creştere, dezvoltare a raselor implică însă o abordare 

responsabilă şi o metodologie bine elaborată. 

      Standardul sau descrierea rasei trebuie să dea informaŃii precise, clare despre 

caracterele de rasă, să descrie concret în termeni clari şi neinterpretabili fiecare însuşire 

atât morfologică cât şi fiziologică. O regiune anatomică neinclusă face ca arbirtarea să fie 

incompletă, cu neajunsuri şi lasă loc de interpretări. ParticularităŃile de ordin morfologic 

dar şi caracterele de zbor, temperamentul, creşterea puilor, etc, sunt caractere care 

definesc o rasă şi trebuie prezentate în parte, detaliat. Trebuie specificate defectele grave 

şi uşoare la care este predispusă rasa, care apar frecvent dar şi calităŃile care sunt 

apreciate şi măresc valoarea porumbelului.  

      La zburătorii rotitori şi jucători se menŃionează aspectul, durata zborului şi jocului. 

Un standard incorect, depăşit şi greşit făcut, cu orice fel de neajuns, interpretabil sau 

incomplet va genera probleme foarte mari nu numai pentru arbitrii ci şi pentru crescătorii 

rasei, având un efect contrar celui scontat. 

      În cadrul standardului oricărei rase, fiecare regiune corporală este analizată şi se are 

în vedere caracteristicile sale (formă, mărime, înclinaŃie, poziŃie, culoare, anumite 

particularităŃi, etc.) folosind termeni clari, concişi. (Cocu, 2006) 

       



 

Astfel urmărim: Ńinuta porumbelului, caracteristicile corpului, trăsăturile capului 

(maxilarul superior, inferior, nările, umflăturile ciocului, fruntea, creştetul, ceafa, obrajii, 

pleoapele, irisul, pupila), bărbiei, gâtului, trunchiului (pieptul, abdomen, spinarea, 

crupion), cozii, aripilor, picioarelor. 

    Descrierea caracteristicilor fiecărei regiuni anatomice conduce în această manieră la 

realizarea unui standard precis, util atât crescătorului în munca de selecŃie cât şi arbitrilor 

columbofili în munca de examinare şi evaluare la expoziŃii. 

 

5.3. ARBITRAREA PORUMBEILOR 

 

S-au stabilit următoarele 10 grupe de criterii de apreciere, după cum urmează:  

1. capul, ochii, genele 

2. ciocul şi umflăturile ciocului 

3. culoarea, luciul penajului 

4. structura penajului 

5. desenul 

6. gâtul, aripile, coada 

7. picioarele, statura 

8. structura corpului, Ńinuta 

9. pregătirea, îngrijirea 

10. impresia generală 

Analizând separat valoarea celor 10 criterii, avem posibilitatea de a aprecia într-

adevăr însuşirile esenŃiale ale rasei respective. 

      Pentru fiecare criteriu se acordă maximum 10 puncte, rezultând pentru cele 10 

criterii un total teoretic de 100 de puncte. Stabilirea punctajului se face nu prin 

adiŃionarea punctelor acordate pentru cele 10 criterii, ci adunând punctele negative, apoi 

suma punctelor negative se scade din 100, obŃinându-se valoarea exprimată în puncte a 

porumbelului. Pentru greşeli uşoare se scad 1-3 puncte, pentru cele mai grave 4-10 

puncte penalizatoare.  

      Dacă la un criteriu se ajunge la 8 sau mai multe puncte penalizatoare atunci 

porumbelul nu poate obŃine decât calificativul bun sau poate fi chiar descalificat.  



 

      Dacă totalul punctelor penalizatoare a ajuns în jurul lui 10, atunci la impresia 

generală se scade un punct, dacă trece de 10 atunci se scad 2 sau 3 puncte.  

      Pe baza punctajului total obŃinut la cele 10 criterii, porumbeii pot obŃine 

următoarele calificative: între 94 - 100 puncte = excepŃional; între 86 - 93 puncte = foarte 

bun; între 78 - 85 = bun; între 70 - 77 = corespunzător 

      Din porumbeii excepŃionali se aleg apoi campionii. De obicei pentru a se putea 

declara un campion, de exemplu un mascul pentru o anumită rasă, trebuie ca în cadrul 

rasei respective să fi obŃinut la aceea expoziŃie calificativul excepŃional, cel puŃin 3 masculi. 

La fel şi la femele.  

      Dacă la o expoziŃie dintr-o anumită rasă sunt expuse un număr mare de exemplare, 

se pot acorda titluri de campion, nu numai pe rase ci şi pe culori. Din toŃi campionii se 

aleg apoi „Învingătorul expoziŃiei”, care primeşte trofeul expoziŃiei. (BonaŃiu, 1981)  

      Numărul arbitrilor necesari pentru o expoziŃie se stabileşte în funcŃie de numărul 

porumbeilor. Arbitrajul poate fi efectuat individual sau de către un colectiv de arbitrii.  

      Colectivul poate fi format din 3-5 arbitri şi un secretar. De obicei pentru un colectiv 

de arbitrii se repartizează 50 dar maximum 80 de porumbei. Fiecare arbitru trebuie să 

facă de unul singur arbitrajul, deci separat de ceilalŃi arbitrii pentru a nu se inspira 

reciproc unul de la altul. 

Începând din anul 2009 a intrat în vigoare noul sistem de arbitraj european conform 

căreia porumbeii pot primi 5 tipuri de calificări: 90 puncte=corespunzător, 91-92 

puncte=bun, 93-95=foarte bun, 96=excelent, 97=excepŃional. Pe foaia de arbitraj se 

menŃionează avantajele, cerinŃele şi greşelile, dar trebuie să figureze inclusiv numărul 

coteŃului, numele rasei, sexul, numărul inelului, calificativul şi punctajul acordat, numele 

arbitrului(lor).  

 

5.4. CLASIFICAREA RASELOR DE PORUMBEI ROMÂNEŞTI 

 

      Zburătorii sunt porumbei de zbor pentru viteză şi orientare, înălŃime şi durată sau 

pentru joc. (Iftode, 2006)  

      După caracteristicile de zbor şi respectiv după performanŃele lor, rasele se clasifică 

în următoarele grupe:  



 

– porumbei de zbor pentru durată şi înălŃime sau rotitori,  

– porumbei de zbor cu joc,  

– porumbei de zbor căzători,  

      Porumbeii de zbor pentru înălŃime şi durată sau porumbeii rotitori sunt rase de 

porumbei care după lansare se înalŃă foarte sus deasupra adăpostului. 

După înălŃare se rotesc deasupra porumbăriei în grup sau solist, în funcŃie şi de 

antrenament în medie 4-5 ore, ajung la 10-14 şi chiar 20 de ore, şi dacă nu au revenit 

seara, continuă zborul toată noaptea.  

      Porumbeii de zbor cu joc sau porumbeii jucători sunt rase al căror joc se 

caracterizează prin aceea că odată lansaŃi în zbor, se rostogolesc spre înapoi o dată sau de 

două ori. Denumirea de jucător se referă la porumbeii cu zbor specific, care la înălŃimi 

convenabile se dau peste cap, executând una sau mai multe tumbe. 

      Porumbeii de zbor căzători sunt rase de porumbei care se caracterizează prin zbor 

îndelungat în jurul porumbăriei şi printr-un joc în timpul zborului, care constă în 

întoarcerea peste cap înspre înapoi de 15-30 de ori în care cad aproximativ tot atâŃia 

metrii. Căzători sunt porumbei de zbor şi de joc, care în timpul zborului execută tumbe, 

rostogolindu-se uneori până la pământ. 

Porumbeii roller sunt de fapt porumbei jucători cu un joc mare, iar morişcarii 

execută şnururi lungi de tumbe. 

 

      5.5. PORUMBEI ZBURĂTORI – ROTITORI  

 

Rotitorii zboară descriind cercuri (rotesc) deasupra adăpostului în grup sau solist. 

ÎnălŃimea, viteza şi durata zborului sunt caractere de rasă, dar  se manifestă, în funcŃie de 

durata şi intensitatea antrenamentului.  

      Când porumbeii rotitori sunt lansaŃi, se ridică în spirală în înălŃimi, apoi dacă au 

atins înălŃimea de zbor, o păstrează rotind liniştiŃi, ore întregi, cu aripile întinse, în grup 

strâns, păstrând doar distanŃa necesară între ei, pentru a nu se jena unul pe altul. 

      Se afirmă, că este logic, ca porumbeii de zbor înalŃi şi de durată sunt de obicei 

porumbei cu zborul lin, planat, deci lent, căci nu ar putea rezista unei durate mari, cu un 

zbor rapid. De aceea, în mod firesc, cu cât a crescut durata, cu atât a scăzut viteza de zbor.  



 

      5.5.1. Porumbei rotitiori ciungi 

      Zburătorii ciungi în general sunt porumbei cu coadă lată sau foarte lată, plată sau cu 

suprafaŃa convexă şi cu cioc mijlociu. Crescătorii ploieşteni afirmau că denumirea de 

ciung provine din faptul că crescătorii tăiau remigele porumbeilor pentru a împiedica 

zborul de foarte mare înălŃime, în schimb crescătorii din Bucureşti sunt de părere că 

denumirea se referă la un crescător cu numele Ion Ciungu, care a creat rasa şi pe vremuri 

era denumită rasa lui Ciungu.  

O altă teorie spune că ciungii roşii de Bucureşti având remigele primare şi rectricele de 

culoare argintie, la o anumită înălŃime acestea nu se mai zăreau pe fondul azuriu al cerului, 

iar porumbeii păreau ciuntiŃi, adică ciungi. (BonaŃiu, 1988)   

Se cresc în principal în Bucureşti şi Ploieşti respectiv în zonele limitrofe. 

      Ciungii sunt zburători excelenŃi, fiind rase de zbor de înălŃime şi durată, la 

dispariŃie. Maniera lor de zbor este cu bătăi rapide şi continue de aripi, pe toată durata 

zborului, în stol sau solo. 

      Zborul este de înălŃime şi durată, rapid aşa zis zbor liliachiu iar în timpul zborului 

nu corăbiază. Durata zborului este de 2-6 ore. Cu câteva decenii în urmă unele stoluri 

zburau chiar şi 12 ore. Descrierea zburătorilor de ciung a fost făcută prima dată de către 

Ştefan Péterfi în anul 1949 în revista De Sierduif.  

BonaŃiu (1981) în revista Columbofilul afirmă: „cea mai valoroasă rasă românească a 

porumbeilor de zbor este rasa „ciungilor” 

      Zburătorilor ciungi aparŃin 3 rase distincte: zburătorul ciung de Bucureşti (Fig. 1), 

zburătorul ciung chel (Fig. 2, 3) sau zburătorul gât golaş românesc, zburătorul ciung de 

Ploieşti (Fig. 4-6). 

 

5.5.2. Porumbei zburători rotitori care provin din rasa ciung de Bucureşti 

        Din zburătorii ciungi de Bucureşti s-au desprins şi au devenit rase distincte 

zburătorul argintiu românesc (Fig. 7) şi  zburătorul bujor românesc (Fig. 8).  

      Aceste porumbei la început erau considerate doar varietăŃi ai ciungilor de Bucureşti. 

 

 

 



 

5.5.3. Porumbei zburători rotitori cu coad ă albă 

Există mai multe rase cu coada albă, fiecare cu caractetistici distincte care le asigură 

identitatea şi deosebesc vizibil unele de altele. Însă există şi multe asemănări cum ar fi 

mărimea şi forma corpului, lungimea mijlocie a ciocului, lăŃimea cozii formată din 14-16 

rectrice, aripi trenate, lipsa moŃului. Porumbeii cu coadă lată provin din Moldova şi 

Muntenia, regiuni în care sunt răspândite şi astăzi. Capacitatea de zbor era în medie între 

1 şi 3 ore, însuşiri care puteau fi şi pot fi ameliorate la crescătoriile unde au acces afară.  

      Din grupa porumbeilor cu coada albă face parte zburătorul cafeniu codalb, 

zburătorul negru codalb, albastru codalb, vişiniu codalb şi zburătorul vărgat românesc. 

Fiecare dintre acestea este o rasă distinctă inclusiv cafeniul codalb care s-a format din 

încrucişarea codalbilor pe vişiniu cu codalbii pe negru. În privinŃa parametrilor corporali 

nu există diferenŃe între ele. 

      Din grupa porumbeilor cu coada albă face parte zburătorul cafeniu codalb (Fig. 9), 

vişiniu codalb (Fig. 10), albastru codalb (Fig. 11), zburătorul negru codalb (Fig. 12) şi 

zburătorul vărgat românesc (Fig. 13). Fiecare dintre acestea este o rasă distinctă inclusiv 

cafeniul codalb care s-a format din încrucişarea codalbilor pe vişiniu cu codalbii pe 

negru.  

 

5.5.4. Porumbei zburători rotitori dunga Ńi  

 Porumbelul rotitor gagiu românesc (Fig. 14), porumbelul rotitor bragagiu 

românesc (dungat pe argintiu) (Fig. 15) şi porumbelul rotitor dungat de Arad (Fig. 16) 

aparŃin zburătorilor cu cioc mijlociu şi coadă lată. Atât gagiul românesc cât şi porumbelul 

bragagiu erau varietăŃi de culoare a porumbelului zburător dungat românesc şi ulterior au 

devenit (au fost considerate) rase distincte. În privinŃa parametrilor corporali nu există 

diferenŃe între porumbelul gagiu şi bragagiu românesc. 

 

5.5.5. Alte rase de porumbei rotitori 

Tot din categoria porumbeilor zburători face parte rotitorul orbeŃean românesc (Fig. 17, 18). 

 

 

 



 

5.6. PORUMBEI ZBURĂTORI JUCĂTORI 

    

      Jocul este o predispoziŃie al unor rase de porumbei care se moşteneşte ereditar, iar 

un bun jucător execută ,,tumbe” nu numai în timpul zborului ci şi la coborârea de pe 

acoperişul casei, în curte sau chiar şi în volieră. 

     Maniera jocului este o particularitate de rasă, dar şi individuală. La majoritatea 

raselor de jucători se observă că la un moment dat porumbelul se opreşte, îşi bate aripile 

împreunându-le deasupra spatelui, îşi saltă simultan coada, apoi cade înapoi executând cu 

repeziciune tumba, pe urmă revine cu o bătaie puternică în poziŃia orizontală, 

continuându-şi zborul.  

      Tumba poate fi executată o singură dată sau de 2, 4, 6 ori, în lanŃ. Porumbeii care 

execută mai multe tumbe pierd din înălŃime în pauza inerentă dintre ele.  

      Unele exemplare joacă atât de tare încât cad şi se zdrobesc de acoperişuri sau de 

pământ; aceşti porumbei sunt denumiŃi ,,căzători”. 

      Cea mai răspândită rasă românească este porumbelul jucător de GalaŃi (Fig. 19-21). 

Porumbelul jucător ardelean are două varietăŃi: porumbelul jucător ardelean nemoŃat 

(Fig. 22, 23) şi porumbelul jucător unimoŃat ardelean (Fig. 24). 

      Din categoria porumbeilor jucători dublumoŃaŃi fac parte următoarele rase: 

porumbelul jucător bimoŃat ardelean (Fig. 25, 26), porumbelul jucător dublu moŃat de 

Botoşani (Fig. 27, 28) şi porumbelul jucător dublu moŃat de Călăraşi (Fig. 29). 

      Alte rase de porumbei zburători jucători sunt: porumbelul jucător de Timişoara 

(Fig. 30), jucătorul bălŃat românesc (Fig. 31), jucătorul bălŃat de Arad (Fig. 32), 

jucătorul pestriŃ de Satu Mare, jucătorul de ConstanŃa (Fig. 33-34), jucătorul scurt de 

Brăila (Fig. 35, 36), jucătorul lung de Brăila (Fig. 37-38) şi porumbelul jucător de Buzău 

(Fig. 39).  

 

5.7. PORUMBEI ZBURĂTORI JUCĂTORI ROLLERI 

 

      Maniera de zbor a rolleriilor diferă în sensul că se înalŃă în mod compact, în stoluri 

de câte 20-25 exemplare la înălŃimea convenabilă lor, zboară câteva minute, apoi se 

lansează în 6-8 rostogoliri executate cu repeziciune fantastică.  



 

      Aceste rostogoliri pot fi uneori de 20-40 m. Apoi, iar se adună şi după un zbor de 

scurtă durată execută un set nou de rostogoliri.      

       De menŃionat că rollerul oriental roteşte cu aripile numai pe jumătate deschise, iar 

coada lată o foloseşte la frânarea rostogolirii.  

      Modul în care se execută rostogolirile diferă de tumbele celorlalte rase. Rollerul se 

întoarce în zbor cu o mare viteză şi îndemânare, executând întoarcerea înapoi, peste cap. 

Exemplarele care se întorc peste axul longitudinal de pe o aripă pe alta, deci lateral, sunt 

cei mai apreciaŃi. 

      Porumbeii jucători şi rollerii au obligaŃia ca jumătate din timpul de zbor să-1 

folosească pentru rotire (zbor), iar jumătate pentru joc, respectiv pentru rostogoliri. 

Rasele româneşti de roller provin din rollerul oriental neîncălŃat respectiv încălŃat. 

        Din rollerul oriental încălŃat s-a format porumbelul roller de Cluj (Fig. 40, 41) iar 

din rollerul oriental neîncălŃat s-au format două rase: porumbelul roller de Lugoj (Fig. 

42) şi rollerul de Timişoara.  

 

5.8. PORUMBEI DE AGREMENT 

 

Aici încadrăm rasele la care caracteristica, criteriul cel mai important este aspectul 

exterior: constituŃia, culoarea, desenul şi care include rasele crescute pentru aspectul lor, 

pentru frumuşeŃea formei corpului, pentru structura, culoarea sau desenul penajului etc.  

      Porumbeii de agrement sunt crescuŃi din considerente  recreative, pentru plăcerea 

crescătorului. 

      Două rase pot fi încadrate în această categorie: porumbelul Castaniu de Craiova 

(Fig. 43) şi porumbelul negru trenat de Bucureşti (Fig. 44).  

 

5.9. PORUMBEI CARE SE AFLĂ PE PRAGUL DISPARIłIEI 

 

 Următoarele rase au ajuns pe pragul dispariŃiei: rotitorul roşu de Târgovişte (Fig. 

45), vişiniul românesc (Fig. 46), jucătorul bălan de Iaşi (Fig. 47), jucătorul de Iaşi, 

porumbelul jucător albastru mic de Cluj (Fig. 48), porumbelul jucător-căzător ardelean 

(Fig. 49), moŃatul de Ploieşti şi porumbelul uriaş de Salonta.  



 

5.10. RASE DE PORUMBEI RECENT FORMATE 

 

 Rasele recent formate sunt: porumbelul carunculat de Oradea (Fig. 50, 51), 

jucătorul pag de Iaşi (Fig. 52) şi porumbelul jucător de Bucovina (Fig. 53).  

 

5.11. RASE DE PORUMBEI DISPĂRUTE 

 

Rasele româneşti care au dispărut sunt: rotitorul străin românesc, jucătorul de 

Caracal, jucătorul de Alexandria, jucătorul de Giurgiu, jucătorul moŃat de Dobrogea, 

porumbelul negru cărărat românesc, porumbelul mare de Calafat, porumbelul voltat 

rustic Dobrogean, rotitorul pestriŃ de Arad şi jucătorul nemoŃat de Satu Mare. 

 

   5.12. PORUMBELUL COMUN (Fig. 54) 

 

   La următoarele rase, pe baza măsurătorilor şi a studiului morfologiei 

corporale, am propus un standard actualizat: 

 

1. La porumbelul dungat de Arad, greutatea corporală şi lungimea ciocului 

(valoarea medie) obŃinute în urma măsurătorilor nu sunt identice cu cele menŃionate în 

standard. DiferenŃa (deviaŃia standard) este semnificativă, în concluzie propun 

actualizarea standardului. (Tabel 1)  

2. La porumbelul jucător ardelean, lungimea ciocului (valoarea medie) obŃinută în 

urma măsurătorilor nu este identică cu cel menŃionat în standard. DiferenŃa (deviaŃia 

standard) este mică, totuşi semnificativă, deoarece rasa face parte din grupa porumbeilor 

cu cioc scurt. În concluzie propun actualizarea standardului. (Tabel 2)  

3. La porumbelul bimoŃat ardelean, lungimea ciocului (valoarea medie) obŃinută în urma 

măsurătorilor este identică cu cel menŃionat în standard. Totuşi, rasa face parte din grupa 

porumbeilor cu cioc scurt, ca atare este de dorit o lungime de cel mult 12 mm. În concluzie 

propun actualizarea standardului din punct de vedere al dimensiunii ciocului. (Tabel 3) 

Din punct de vedere al desenului propun să fie inclus şi precizat în standard (la pestriŃi) 

uniformitatea bălŃăturii, adică penele albe şi colorate să fie distribuite aproape în mod uniform. 



 

4. La porumbelul jucător de Timişoara, greutatea corporală (valoarea medie) 

obŃinută în urma măsurătorilor nu este identică cu cele menŃionate în standard. DiferenŃa 

(deviaŃia standard) este semnificativă, în concluzie propun actualizarea standardului. 

(Tabel 4) 

5. La porumbelul jucător pestriŃ bălŃat de Satu Mare, valorile parametrilor corporali 

(valoarea medie) obŃinute în urma măsurătorilor sunt identice cu cele menŃionate în 

standard (Tabel 5). Dar din punct de vedere al desenului propun să fie inclus şi precizat în 

standard uniformitatea bălŃăturii, adică penele albe şi colorate să fie distribuite aproape în 

mod uniform. 

6. La porumbelul jucător de Buzău, valorile parametrilor corporali (valoarea medie) 

obŃinute în urma măsurătorilor sunt identice cu cele menŃionate în standard (Tabel 6). 

Însă referitor la culoare şi desen propun să fie inclus în standard noua varietate albastră 

unicoloră, iar denumirea veche- jucător căpăcit de Buzău-să fie abandonată. 

7. Porumbelul roller de Cluj: referitor la culoare şi desen propun să fie inclus în 

standard noua varietate bălŃată oglindată. 

8. La porumbelul roller de Lugoj, valorile parametrilor corporali (valoarea medie) 

obŃinute în urma măsurătorilor sunt identice cu cele menŃionate în standard (Tabel 7). 

Referitor la culoare şi desen propun să fie precizat în standard, la varietatea pestriŃă 

simetria şi uniformitatea bălŃăturii. 

9. La porumbelul roller de Timişoara, valorile parametrilor corporali (valoarea 

medie) obŃinute în urma măsurătorilor sunt identice cu cele menŃionate în standard (Tabel 

8). Referitor la culoare şi desen propun să fie precizat în standard, la varietatea pestriŃă 

simetria şi uniformitatea bălŃăturii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Tabel 1    
Parametrii corporali măsuraŃi la porumbelul dungat de Arad (original) 

 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                   Tabel 2 

   Parametrii corporali măsuraŃi la porumbelul jucător ardelean (original) 

 

RASA Număr de 
porumbei 
măsuraŃi 

8  perechi 

P o r u m b e l  r o t i t o r  d u n g a t  d e  A r a d  

Greutatea 
corporală 

Lungimea 
corporală 

Lungimea 
ciocului 

Perimetrul 
toracic 

Lungimea 
cozii 

Lungimea 
aripilor 

Anvergura 
aripilor 

Lungimea 
picioarelor 

Parametrii 
corporali 
măsuraŃi 

g cm mm cm cm cm cm cm 
Sexul M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 290 300 32 33 15 15 20 24 13 14 23 22 60 62 8 8 

2 300 280 33 32 16 17 24 23 14 13 22 24 62 60 7 7 
3 310 290 35 33 16 15 23 25 13 12 24 22 60 61 8 7 
4 280 280 33 33 15 15 25 22 12 14 22 25 61 63 7 7,5 
5 290 320 33 32 17 16 22 24 14 14 25 23 62 61 7 7 
6 280 280 32 34 15 15 24 23 13 15 22 24 60 60 8 8 
7 300 290 33 32 15 17 23 25 12 12 24 25 61 63 7 8 
8 280 280 33 33 17 17 25 22 14 14 22 24 62 61 8 8 

291,2 290 33 32,7 15,7 15,8 23,2 23,5 13,1 13,5 23 23,6 61 61,3 7,5 7,5 Valoarea 
medie 290,6 32,8 15,7 23,3 13,3 23,3 61,1 7,5 

Valoarea 
standard 

350-380 32-34 20 25 12 22-24 63-65 7-8 

DeviaŃia 
standard 

- 59,4 SIS - 4,3 - 1,7 + 1,3 SIS - 1,9 SIS 

Concluzia S NS S NS NS NS NS S 

RASA Număr de 
porumbei 
măsuraŃi 

9  perechi 

P o r u m b e l  j u c ă t o r  a r d e l e a n  

Greutatea 
corporală 

Lungimea 
corporală 

Lungimea 
ciocului 

Perimetrul 
toracic 

Lungimea 
cozii 

Lungimea 
aripilor 

Anvergura 
aripilor 

Lungimea 
picioarelor 

Parametrii 
corporali 
măsuraŃi 

g cm mm cm cm cm cm cm 
Sexul M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 280 290 27 31 10 9 19 23 11,5 11 20,5 21 58 60 8 8 

2 260 290 31 28 9 9 25 20 11 12 21 21 61 62 7 7,5 
3 270 250 31 33 9 9 25 24 13 11 21 23 60 64 7 7 
4 300 270 28 28 10 9 19 25 12 13 20 23 62 63 7 8 
5 250 270 33 33 9 10 23 23 13 13 22 24 64 62 8 8 
6 300 230 27 31 9 9 18 22 11 12 19 21 60 64 7 7 
7 240 260 32 28 9 9 24 26 13 12 21 20 64 60 8 7 
8 280 280 28 33 9 9 18 23 11 12 22 21 62 62 7,5 8 

9 280 220 31 30 9 9 23 20 13 11,5 22 22 64 58 8 6,5 
273,3 262,2 29,7 30,5 9,2 9,1 21,5 22,8 12 11,9 20,9 21,7 61,6 61,6 7,5 7,4 Valoarea 

medie 267,7 30,1 9,1 22,1 11,9 21,3 61,6 7,4 

Valoarea 
standard 

240-280 30-32 10-11 24-26 11-13 21-23 61-65 7-8 

DeviaŃia 
standard 

SIS SIS - 0,9 - 1,9 SIS SIS SIS SIS 

Concluzia NS NS S NS NS NS NS NS 



 

                                                                                                                                   Tabel 3 
Parametrii corporali măsuraŃi la porumbelul jucător bimoŃat de ardelean (original) 

 

                                                                                                                                   Tabel 4 
Parametrii corporali măsuraŃi la porumbelul jucător de Timişoara (original) 

RASA Număr de 
porumbei 
măsuraŃi 

9  perechi 

P o r u m b e l  j u c ă t o r  b i m o Ń a t  a r d e l e a n  

Greutatea 
corporală 

Lungimea 
corporală 

Lungimea 
ciocului 

Perimetrul 
toracic 

Lungimea 
cozii 

Lungimea 
aripilor 

Anvergura 
aripilor 

Lungimea 
picioarelor 

Parametrii 
corporali 
măsuraŃi 

g cm mm cm cm cm cm cm 
Sexul M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 320 280 30 30 14 12 24 20 14 13 24 22 66 62 8 8 

2 280 260 32 33 13 13 24 24 12 12 24 22 62 62 7 8 
3 260 300 31 33 13 14 23 23 12 12 22 22 65 67 7 7 
4 300 310 33 32 14 12 22 26 14 14 24 23 63 66 7 8 
5 320 240 32 30 12 13 24 24 14 14 24 20 65 65 7,5 7 
6 280 320 34 32 13 12 25 22 11 12 22 22 66 67 7 7 
7 260 280 32 34 13 13 24 24 12 14 24 23 67 68 7 7 
8 300 260 33 32 13 14 23 25 12 11 23 22 67 65 7 7 

9 300 300 34 33 14 13 22 24 14 12 22 22 66 67 8 7 
291,1 283,3 32,3 32,1 13,2 12,8 23,4 23,5 12,7 12,6 23,2 22 65,2 65,4 7,2 7,3 Valoarea 

medie 287,2 32,2 13 23,4 12,6 22,6 65,3 7,2 

Valoarea 
standard 

250-300 32 13-14 25 11-12 22 64-68 7 

DeviaŃia 
standard 

SIS + 0,2 SIS - 1,6 + 0,6 + 0,6 SIS + 0,2 

Concluzia NS NS NS NS NS NS NS NS 

RASA Număr de 
porumbei 
măsuraŃi 

8  perechi 

P o r u m b e l  j u c ă t o r  d e  T i m i ş o a r a  

Greutatea 
corporală 

Lungimea 
corporală 

Lungimea 
ciocului 

Perimetrul 
toracic 

Lungimea 
cozii 

Lungimea 
aripilor 

Anvergura 
aripilor 

Lungimea 
picioarelor 

Parametrii 
corporali 
măsuraŃi 

g cm mm cm cm cm cm cm 
Sexul M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 260 280 32 31 11 13 19 27 11,5 13 22,5 21 64 61 7 8,5 

2 290 300 29 33 12 11 23 19 12 13,5 23 21 57 64 8 7,5 
3 300 310 30 33 12 12 24 28 11 13 22 20 59 57 8 8 
4 290 290 31 30 12 12 26 20 12 14 19 22 60 60 7,5 8,5 
5 280 290 28 28 12 11 28 25 12 12 23 24 57 60 7 7,5 
6 280 280 28 29 13 12 20 23 14 14 23 19 63 59 7 7 
7 290 270 29 28 11 12 21 26 11,5 13 21 23 63 57 8 8,5 
8 300 300 30 31 13 13 23 26 12 14 22 23 62 61 8 8 

286,2 290 29,6 30,3 12 12 23 24,2 12 13,3 21,9 21,6 60,6 59,8 7,5 7,9 Valoarea 
medie 288,1 29,9 12 23,6 12,6 21,7 60,2 7,7 

Valoarea 
standard 

340-390 28-30 11-13 24-27 12-13 20-22 58-62 7,5-8,5 

DeviaŃia 
standard 

- 51,9 SIS SIS - 0,4 SIS SIS SIS SIS 

Concluzia S NS NS NS NS NS NS NS 



 

                                                                                                                                  Tabel 5 
Parametrii corporali măsuraŃi la porumbelul jucător pestriŃ-bălŃat de Satu Mare (original) 

 

                                                                                                                                   Tabel 6 
Parametrii corporali măsuraŃi la porumbelul jucător de Buzău (original) 

 

RASA Număr de 
porumbei 
măsuraŃi 

8  perechi 

P o r u m b e l  j u c ă t o r  p e s t r i Ń - b ă l Ń a t  S a t u  M a r e  

Greutatea 
corporală 

Lungimea 
corporală 

Lungimea 
ciocului 

Perimetrul 
toracic 

Lungimea 
cozii 

Lungimea 
aripilor 

Anvergura 
aripilor 

Lungimea 
picioarelor 

Parametrii 
corporali 
măsuraŃi 

g cm mm cm cm cm cm cm 
Sexul M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 360 350 32 33 15 15 23 26 12 14 21 24 62 60 8 8 

2 300 310 31 32 14 14 25 22 14 11 20 21 62 62 7 7 
3 310 290 35 33 13 13 24 23 11 13 24 24 60 60 8 7 
4 320 280 33 34 14 14 23 26 12 14 23 21 61 58 7 7,5 
5 320 320 33 32 13 15 22 24 11 12 22 19 63 65 8 8 
6 280 300 32 34 14 14 23 25 14 14 24 23 65 63 7 7 
7 330 310 33 32 14 14 25 22 14 11 23 22 67 65 8 7 
8 370 340 33 34 16 15 24 24 14 12 23 23 63 65 7 7,5 

323,7 312,5 32,7 33 14,2 14,2 23,6 24 12,7 12,6 22,5 22,1 62,8 62,2 7,5 7,3 Valoarea 
medie 318,1 32,8 14,2 23,8 12,6 22,3 62,5 7,4 

Valoarea 
standard 

350-380 33-34 14-16 23-25 11-13 20-23 62-64 7,5-8 

DeviaŃia 
standard 

- 31,9 - 0,2 SIS SIS SIS SIS SIS - 0,1 

Concluzia NS NS NS NS NS NS NS NS 

RASA Număr de 
porumbei 
măsuraŃi 

7  perechi 

P o r u m b e l  j u c ă t o r  d e  B u ză u  

Greutatea 
corporală 

Lungimea 
corporală 

Lungimea 
ciocului 

Perimetrul 
toracic 

Lungimea 
cozii 

Lungimea 
aripilor 

Anvergura 
aripilor 

Lungimea 
picioarelor 

Parametrii 
corporali 
măsuraŃi 

g cm mm cm cm cm cm cm 
Sexul M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 230 290 28 30 10 10 23 25 11 12 24 22 64 61 8 8 

2 260 240 31 28 11 9 22 23 12 12 22 22 57 62 7 7 
3 270 250 31 33 10 10 22 25 11 11 24 22 58 57 8 7 
4 290 270 29 28 9 9 25 27 10 11 21 25 60 60 7 8 
5 260 260 33 33 11 10 23 20 13 12 25 23 58 60 7 8 
6 250 220 28 31 10 11 24 26 12 10 22 22 63 60 7 8 
7 270 250 32 28 11 11 26 20 12 10 22 21 63 57 7 7 

261,4 254,2 30,2 30,1 10,2 10 23,5 23,7 11,5 11,1 22,8 22,4 60,4 59,5 7,2 7,5 Valoarea 
medie 257,8 30,1 10,1 23,6 11,3 22,6 59,9 7,3 

Valoarea 
standard 

225-274 29-31 10-11 21-24 10-12 22 58-62 7-8 

DeviaŃia 
standard 

SIS SIS SIS SIS SIS + 0,6 SIS SIS 

Concluzia NS NS NS NS NS NS NS NS 



 

                                                                                                                                   Tabel 7 
Parametrii corporali măsuraŃi la porumbelul roller de Lugoj (original) 

 

                                                                                                                                   Tabel 8 
Parametrii corporali măsuraŃi la porumbelul roller de Timişoara (original) 

 

RASA Număr de 
porumbei 
măsuraŃi 

7  perechi 

P o r u m b e l  r o l l e r  d e  L u g o j  

Greutatea 
corporală 

Lungimea 
corporală 

Lungimea 
ciocului 

Perimetrul 
toracic 

Lungimea 
cozii 

Lungimea 
aripilor 

Anvergura 
aripilor 

Lungimea 
picioarelor 

Parametrii 
corporali 
măsuraŃi 

g cm mm cm cm cm cm cm 
Sexul M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 370 330 31 31 15 16 25 27 11 11 19 19 65 67 7 7 

2 320 350 29 30 17 18 24 22 12 12 21 22 67 65 7 7 
3 370 290 30 33 17 15 23 28 13 13 24 19 65 64 7 8 
4 290 320 32 32 16 16 26 23 13 12 21 25 64 61 7,5 7,5 
5 280 300 28 27 18 16 28 25 14 14 25 23 66 67 8 7 
6 340 370 28 33 17 17 22 25 12 12 21 23 69 66 7 7 
7 320 360 29 29 17 17 25 26 11 12 24 25 64 62 7 7,5 

327,1 331,4 29,5 30,7 16,7 16,4 24,7 25,1 12,2 12,2 22,1 22,2 65,7 64,5 7,2 7,2 Valoarea 
medie 329,2 30,1 16,5 24,9 12,2 22,1 65,1 7,2 

Valoarea 
standard 

340-380 30-32 15-17 26 11-13 21-24 64-66 7 

DeviaŃia 
standard 

- 10,8 SIS SIS - 1,1 SIS SIS SIS + 0,2 

Concluzia NS NS NS NS NS NS NS NS 

RASA Număr de 
porumbei 
măsuraŃi 

7  perechi 

P o r u m b e l  r o l l e r  d e  T i m i ş o a r a  

Greutatea 
corporală 

Lungimea 
corporală 

Lungimea 
ciocului 

Perimetrul 
toracic 

Lungimea 
cozii 

Lungimea 
aripilor 

Anvergura 
aripilor 

Lungimea 
picioarelor 

Parametrii  
corporali 
măsuraŃi g cm mm cm cm cm cm cm 

Sexul M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 340 380 38 37 19 19 24 23 12 12 21 22 70 65 7 8 

2 310 350 35 35 20 20 23 28 13 13 24 19 65 64 8 8 
3 410 340 34 34 19 18 26 23 13 12 21 25 64 61 8 8 
4 320 330 35 35 21 17 28 25 14 14 25 23 66 67 8 7 
5 300 380 33 34 20 19 22 27 12 12 19 23 69 66 7 7 
6 360 400 35 35 20 18 27 26 11 12 24 25 64 68 8 8 
7 300 330 38 34 19 18 23 26 12 10 22 19 66 67 7,5 7 

334,2 358,5 35,4 34,8 19,7 18,4 24,7 25,4 12,4 12,1 22,2 22,2 66,2 65,4 7,6 7,5 Valoarea 
medie 346,3 35,1 19 25 12,2 22,2 65,8 7,5 

Valoarea 
standard 

380-410 35-37 19-21 26-27 12-14 20-24 65-69 8 

DeviaŃia 
standard 

- 33,7 + 0,1 SIS - 1 SIS SIS SIS - 0,5 

Concluzia NS NS NS NS NS NS NS NS 



 

 La următoarele rase am propus un barem de zbor, luând în considerare categoria 

zburătorilor din care fac parte: 

 

1. Ciung de Bucureşti: Ńinând cont de baremul de zbor prevăzut la rasa ciung de Ploieşti, 

propun pentru porumbei maturi minim 3 ore de zbor din care 40 de minute dispariŃie, iar 

pentru tineret 1,5 ore de zbor cu 20 de minute dispariŃie. 

2. Gât golaş românesc: Ńinând cont de baremul de zbor propus la rasa ciung de Bucureşti 

(din care s-a format porumbelul gât golaş românesc), propun pentru porumbei maturi o 

durată de minim 3 ore de zbor din care 40 de minute dispariŃie, iar pentru tineret 1,5 ore 

de zbor cu 20 de minute dispariŃie. 

3. Argintiu românesc, bujor românesc: baremul de zbor pe care l-am propus la rasa ciung 

de Bucureşti este valabil pentru porumbelul argintiu românesc şi bujor românesc. Astfel, 

propun pentru porumbei maturi o durată de minim 3 ore de zbor din care 40 de minute 

dispariŃie, iar pentru tineret 1,5 ore de zbor cu 20 de minute dispariŃie. 

4. La porumbeii codalbi propun o durată de zbor de minimum două ore, în stol, la mare 

înălŃime, însă fără dispariŃie.  

5. La porumbelul gagiu şi bragagiu românesc propun o durată de zbor de minimum două 

ore, în stol, la mare înălŃime, însă fără dispariŃie.  

6. Dungat de Arad:Ńinând cont de faptul că provine din zburătorul de Seghedin, propun o 

durată de zbor de 3,5 ore, atât la adulŃi cât şi la tineret, în stol.  

7. La porumbelul orbeŃean românesc propun o durată de zbor de minimum o oră în stol, 

la înălŃime, fără dispariŃie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           5.13. APLICAłII PRACTICE DE GENETICĂ ÎN COLUMBOFILIE 

 

  Crearea unei rase de porumbel de carne, incluzând rase româneşti  

Dintre rasele de carne marele de Calafat, voltatul rustic dobrogean sunt dispărute, 

iar uriaşul de Salonta, respectiv moŃatul de Ploieşti se află în prag de dispariŃiei.  

Actualmente porumbelul uriaş de Salonta are cea mai mare greutate corporală în ciuda 

exemplarelor consangvine rămase, alături de jucătorul de Brăila care are o greutate 

corporală relativ mare. Există mai ales varietăŃi unicolore: galben, roşu, negru. 

Porumbelul carunculat de Oradea este o rasă creată relativ recent şi are o constituŃie 

robustă. Deci aceste trei rase româneşti împreună cu trei rase străine (King, Strasser, 

Mondain) ar putea fi utilizate pentru producŃia de carne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   5.14. BOLILE PE CARE AM ÎNTÂLNIT PE PARCURSUL STUDIULUI 

 

- paramixoviroza 

- variola 

- catarul infecŃios 

- salmoneloza 

- colibaciloza 

- ornitoza 

- trichomonoza 

- coccidioza 

- infestaŃia cu helminŃi 

- ectoparazitoze 

- rahitismul 

- canibalismul 

- stomatita 

- indigestia ingluvială 

- rănile 

- inele încastrate 

- cioc cu anomalii 

- infecunditatea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CAPITOLUL VI. CONCLUZII  

 

6.1. concluzii referitoare la situaŃia actuală a raselor româneşti şi la clasificarea lor 

6.1.1.creşterea porumbeilor a trecut pe parcursul ultimelor decenii prin modificări şi 

schimbări importante, s-au format (sunt în curs de formare) 3 rase noi, 8 au ajuns în 

pragul dispariŃiei şi 10 au dispărut în totalitate sau nimeni nu a mai auzit de ele.  

6.1.2 din categoria raselor răspândite 14 rase (42,5%) sunt zburători, 14 rase (42,5 %) 

jucători, 3 rolleri (9 %), 2 de agrement (6 %); din categoria raselor în curs de dispariŃie 2 

sunt zburători, 4 jucători şi 2 rase de carne (câmpeneşti) Referitor la rasele în curs de 

dispariŃie încadrarea lor este pur didactică conform denumirii deoarece au pierdut 

caracteristicile de zbor şi joc, excepŃie constituind rasa roşu de Târgovişte.  

6.1.3. multe (8) rase din cauza creşterii empirice, datorită hazardului şi datorită selecŃiei şi 

ameliorării necorespunzătoare nu mai corespund standardului, se cresc în număr restrâns şi au 

ajuns în pragul dispariŃiei. O altă cauză era lipsa de popularitate a raselor dispărute  

6.1.4. din rasele răspândite 14 rase au pierdut aptitudinile de zbor şi joc. Acestea sunt 

următoarele: jucătorul de Ardeal, jucătorul moŃat de Ardeal, jucătorul dublu moŃat de 

Ardeal, rotitorul orbeŃean românesc, jucătorul dublu moŃat de Botoşani, jucătorul bălŃat 

de Arad, jucătorul de Timişoara, jucătorul de ConstanŃa, jucătorul scurt de Brăila, 

jucătorul lung de Brăila, rollerii (Cluj, Lugoj, Timişora) şi desigur castaniul de Craiova 

respectiv negrul trenat de Bucureşti. 

6.1.5. comparativ cu anii 1980 au apărut noi varietăŃi de culoare la rasele: rotitor ciung 

chel, jucător bimoŃat de Ardeal, jucător de Buzău, jucător lung de Brăila, roller de Cluj, 

deci din rasele răspândite la 5 au apărut noi varietăŃi de culoare.  

 

6.2. concluzii privind răspândirea raselor de porumbei româneşti 

6.2.1. există rase (mai ales căzătorul de Turda, uriaşul de Salonta şi moŃatul de Ploieşti, la 

care numai câteva exemplare mai reprezintă rasa şi rase care se cresc de ordinul miilor 

(jucătorul de GalaŃi), sunt răspândite în întreaga Ńară în mai multe varietăŃi. 

6.2.2. unele rase sunt crescute, cunoscute şi recunoscute, omologate în străinătate (la 

nivel european), există cluburi şi asociaŃii care se ocupă cu creşterea lor.  

Aceste rase omologate sunt: rotitor gât golaş românesc, rotitor negru codalb românesc, 



 

rotitor dungat de Arad, jucător de Ardeal (nemoŃat, unimoŃat), jucător de Ardeal bimoŃat, 

jucător dublu moŃat de Botoşani, jucător de Timişoara, jucător bălŃat românesc.  

Recent (2008) au fost omologate următoarele rase: rotitor orbeŃean, rotitor gagiu 

românesc, rotitor bragagiu românesc, rotitor bujor românesc, jucător de GalaŃi, roller de 

Cluj, castaniu de Craiova, negru trenat de Bucureşti, rotitor roşu de Târgovişte, jucător 

albastru mic de Cluj. (în total 18 rase) Se cresc în străinătate şi alte rase româneşti, chiar 

dacă nu sunt omologate şi standardizate european. Urmează ca alte rase să fie propuse 

pentru omologare: ciung de Ploieşti, roller de Lugoj, bălan de Iaşi. 

6.2.3. procentul de răspândire: tabelul următor prezintă procentul de răspândire a raselor 

româneşti, la nivel naŃional.  

*    Tabelul a fost întocmit luând în considerare judeŃele din care au participat crescătorii cu porumbeii la       
        expoziŃii naŃionale, în ultimii 4 ani 

**   Tabelul a fost întocmit pe baza cataloagelor elaborate în ultimii 4 ani în cadrul expoziŃiilor naŃionale 

*** Tabelul nu este în concordanŃă directă cu numărul de porumbei crescuŃi dintr-o rasă anume, la nivel naŃional  

Categoria Rasa de porumbel Numărul 
judeŃelor  în 

care este 
răspândită 

Procentul (%) de 
răspândire raportat la 
totalitatea judeŃelor 

Ciung de Bucureşti 5 12,19 % 
Gât golaş românesc 5 12,19 % 

Ciung de Ploieşti 10 24,39 % 
Argintiu românesc 5 12,19 % 

Rotitori ciungi 

Bujor românesc 7 17,07 % 
Cafeniu codalb românesc 7 17,07 % 
Vişiniu codalb românesc 5 12,19 % 

Vioriu codalb românesc 5 12,19 % 
Negru codalb românesc 8 19,51 % 

Rotitori codalbi 

Vărgat românesc 5 12,19 % 
Gagiu românesc 7 17,07 % 
Bragagiu românesc 7 17,07 % 

Rotitori dungaŃi 

Dungat de Arad 3 7,31 % 

 
Porumbei 
zburători  
rotitori 

Alte rase OrbeŃean românesc 9 21,95 % 

 GalaŃi 13 31,70 % 

Jucător ardelean NemoŃat şi unimoŃat 9 21,95 % 
Ardelean bimoŃat  8 19,51 % 
Dublu moŃat de Botoşani 8 19,51 % 

Jucătorii 
dublumoŃaŃi 

Dublu moŃat de Călăraşi 7 17,07 % 
Timişoara 4 9,75 % 
BălŃat de Arad 2 4,87 % 
PestriŃ de Satu Mare 3 7,31 % 
BălŃat românesc 3 7,31 % 
ConstanŃa 3 7,31 % 
Scurt de Brăila 4 9,75 % 
Lung de Brăila 3 7,31 % 

Porumbei 
zburători 
jucători 

Alte rase de jucători 

Buzău 2 4,87 % 
Roller de Cluj 4 9,75 % 
Roller de Lugoj 1 2,43 % 

Porumbei jucători rolleri 

Roller de Timişoara 3 7,31 % 
Castaniu de Craiova 6 14,63 % Porumbei de agrement 
Negru trenat de Bucureşti 6 14,63 % 



 

6.3. concluzii referitoare la standard: 

6.3.1. standardul s-a schimbat, a evoluat, la unele rase chiar substanŃial pe parcursul 

timpului (cel mai elocvent exemplu: jucătorul de GalaŃi) şi se schimbă în continuu (nu 

brusc şi nu în permanenŃă) ceea ce este un aspect normal şi firesc. Degenerarea unei rase, 

tendinŃele diverse de creştere fără un scop bine stabilit şi fără cunoştinŃe de genetică nu 

este echivalent cu evoluŃia firească a standardului.  

6.3.2. există rase la care standardul deşi a evoluat nu a fost de multă vreme actualizat fie 

datorită neglijenŃei sau datorită unei evoluŃii care nu a cuprins majoritatea efectivului 

aparŃinând rasei (rotitor dungat de Arad, jucător ardelean nemoŃat, jucător ardelean 

unimoŃat, jucător ardelean bimoŃat, jucător de Timişoara, jucător pestriŃ de Satu Mare, 

jucător de Buzău, roller de Cluj, roller de Lugoj, roller de Timişoara). La aceste rase, pe 

baza măsurătorilor şi a studiului morfologiei corporale, am propus un standard actualizat. 

6.3.3. există rase româneşti care în general nu mai respectă standardul într-o măsură mai 

mică sau mai mare fără a fi vorba de o evoluŃie, o depăşire a standardului (o parte din 

rasele în curs de dispariŃie). 

6.3.4. la rasele aflate în pragul dispariŃiei, trebuie urmat standardul iniŃial, original. 

6.3.5. nu există rasă care să corespundă în proporŃie de 100 % standardului. Punctajul 

maxim pe care l-am observat în cadrul expoziŃiilor a fost de 98 de puncte. 

6.3.6. diferenŃa dintre masculi şi femele în privinŃa parametrilor corporali este 

nesemnificativă, de aceea nici standardul nu descrie separat valoarea acestor parametrii. 

ExcepŃie constituie rasele uriaşe pentru producŃia de carne. 

 

6.4. concluzii asupra raselor dispărute sau în curs de dispariŃie: 

6.4.1. cauzele dispariŃiei unor rase sunt: neglijenŃa, dezinteresul unor crescători, lipsa de 

cunoştinŃe practice, dar mai ales teoretice, popularitatea mai slabă a unor rase, 

consangvinizarea îndelungată, lipsa reîmprospătării efectivului, încrucişările hazardate 

(hibridizări). 

6.4.2. toŃi aceşti factori pun în pericol existenŃa raselor încă existente, dar în curs de dispariŃie. 

6.4.3. la rasele aflate pe pragul dispariŃiei se impun următoarele măsuri urgente: 

- Uniunea Generală a Crescătorilor de Porumbei şi Animale Mici, împreună cu asociaŃile 

locale să identifice şi să ia în evidenŃă urgent crescătorii care se ocupă cu aceste rase.  



 

- crescătorii trebuie informaŃi că rasele lor sunt unice şi există mijloace prin care ar putea 

fi salvate: creşterea efectivului, selecŃii, respectarea standardului, respectarea condiŃiilor 

de creştere. 

- este necesar sprijinul financiar şi moral al crescătorilor  

- specialiştii să ofere sprijin ştiinŃific continu până când efectivul trece peste pragul critic.  

- asociaŃile să ceară sprijin de la alte foruri  

- în cadrul diverselor conferinŃe să fie discutate şi dezbătute aspectele care Ńin de salvarea 

lor.  

- în revistele de specialitate să fie incluse articole despre situaŃia actuală şi despre 

perspectivele privind viitorul raselor pe cale de dispariŃie.  

- este nevoie de atragerea atenŃiei opiniei publice pentru colectarea de fonduri în vederea 

sprijinirii crescătorilor. 

 

6.5. concluzii asupra performanŃelor de zbor: 

6.5.1. multe rase au devenit rase de agrement pe parcursul timpului, deşi mai poartă 

denumirea de zburător, jucător, căzător, roller. 

6.5.2. în cadrul expoziŃiilor nu se ia în considerare şi nu se impun decât în rare cazuri 

prezentarea fişei de zbor (jucător de GalaŃi) şi puŃine rase respectiv exemplare se 

arbitrează şi din punct de vedere al capacităŃii şi caracteristicilor de zbor (jucător de 

GalaŃi, ciung de Ploieşti, roşu de Târgovişte) 

6.5.3. dacă se iau măsuri atunci se pot reda capacităŃile de zbor conform standardului în 

aproximativ cinci ani, fără a neglija trăsăturile morfologice. 

6.5.4. la rasele care nu aveau un barem de zbor, am stabilit unul, luând în considerare 

categoria zburătorilor din care fac parte (ciung de Bucureşti, gât golaş românesc, argintiu 

românesc, bujor românesc, zburători codalbi, gagiu românesc, bragagiu românesc, dungat 

de Arad, orbeŃean românesc) . 

  

6.6. concluzii asupra transformării unei variet ăŃi în rasă distinctă 

6.6.1. au fost cazuri când o varietate a devenit sau cel puŃin este considerată rasă 

distinctă: rotitorii codalbi, rotitorul gagiu, rotitorul bragagiu, jucătorul unimoŃat Ardelean, 

jucător pestriŃ de Satu Mare, jucătorul căzător de Turda. 



 

6.6.2. au fost cazuri când o varietate a fost prezentată şi declarată rasă distinctă nedrept 

deoarece nu îndeplineşte toate condiŃiile de rasă (jucătorul căzător de Turda)  

 

6.7. concluzii referitoare la omologare: 

6.7.1.  multe rase sunt omologate european. (concluzia 5.2.2.) 

6.7.2. omologarea raselor de porumbei româneşti se va face prin intermediul Comisiei de 

Omologare a Raselor de Porumbei de Agrement şi Sport, comisie care are ca principale 

atribute elaborarea, verificarea şi validarea certificatelor de origine, prelucrarea şi 

stocarea informatizată a datelor, sistematizarea, conservarea şi dezvoltarea resurselor 

genetice a raselor româneşti de porumbei de zbor şi agrement, monitorizarea raselor de 

porumbei româneşti. 

 

6.8. concluzii privind denumirile raselor: 

6.8.1. o rasă care şi-a pierdut aptitudinile de zbor, nu mai este normal să poarte numele de 

zburător, jucător, roller. În această situaŃie se află majoritatea raselor româneşti. 

6.8.2. dacă în cadrul rasei au apărut alte varietăŃi de culoare decât cea sugerată de 

denumire, aceasta trebuie schimbată deoarece nu reflectă realitatea decât eventual parŃial. 

Exemplu: jucător căpăcit de Buzău. 

6.8.3. o rasă în curs de formare (jucătorul de Bucovina) nu poate să aibă o denumire pe 

care o are sau a fost a altei rase. 

 

6.9. concluzii referitoare la porumbeii comuni:  

6.9.1. sunt foarte puŃin dezbătuŃi în cărŃile de specialitate, deşi au un mod de viaŃă, 

însuşiri morfofiziologice, etologice interesante. 

6.9.2. pot fi crescuŃi în captivitate cu foarte mare uşurinŃă asemănător orcărei rase.  

6.9.3. porumbeii comuni pot contribui la formarea unor rase noi din următoarele motive:  

- din punct de vedere al provenienŃei şi al însuşirilor morfofiziologice sunt cei mai 

apropiaŃi porumbelului de stâncă, care stă la originea tuturor raselor 

- au o capacitate extraordinară de zbor 

- au capacitatea de a procura hrana de pe câmpii 

- au rezistenŃă remarcabilă la boli şi condiŃii meteo nefavorabile 



 

- sunt foarte prolifici 

- cresc şi îngrijesc foarte bine puii 

- există extrem de multe combinaŃii de culori şi desen 

- transmit urmaşilor în mod fidel însuşirile pozitive pe care le posedă 

 

6.10. concluzii privind aplicarea geneticii în practica columbofilă:  

6.10.1. legile mendeliene sunt valabile şi pot fi utilizate cu succes în practica columbofilă 

curentă 

6.10.2. afirmaŃia de mai sus este valabilă chiar şi în cazul particularităŃilor de transmitere 

a caracterelor 

6.10.3. multitudinea de culori şi desene existente la porumbei, poate crea dificultăŃi 

pentru crescători privind fixarea acestora 

6.10.4. se pot crea rase noi, pentru producŃia de carne, pornind de la rasele străine 

destinate acestui acest scop, incluzând rasele româneşti cu statură şi greutate mai mare. 

 

6.11. principalele boli pe care am întâlnit pe parcursul studiului: paramixoviroza, 

variola, catarul infecŃios, salmoneloza, colibaciloza, ornitoza, trichomonoza, coccidioza, 

infestaŃia cu helminŃi, ectoparazitoze, rahitismul, canibalismul, stomatita, indigestia 

ingluvială, rănile, inele încastrate, cioc cu anomalii, infecunditatea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CAPITOLUL VII. RECOMAND ĂRI  

 

   Problemele nerezolvate sunt:  

 

- trebuie să se facă eforturi în permanenŃă pentru a obŃine noi rase şi noi varietăŃi, 

inclusiv crearea unei noi rase de carne 

- rasele rare să fie salvate de pericolul dispariŃiei 

- columbofilia să fie practicată în mod profesionist conform nivelului european, prin 

organizarea de cursuri, conferinŃe, cercuri, în care să se discute aspectele teoretice şi 

practice de creştere, selecŃie, potrivirea perechilor, etc. 

- crescătorii să participe în mod regulat la expoziŃii pentru că vor avea ocazia     

schimbului de experienŃă, foarte util în columbofilie 

- actualizarea standardelor depăşite 

-    să fie luate în considerare standardele actualizate propuse 

- punerea unui accent deosebit asupra caracteristicilor de zbor urmărind standardul 

- să se facă periodic reîmprospătări în efective pentru a evita efectele consangvinizării 

pe termen lung 

-    însuşirea principalelor noŃiuni de genetică, necesară pentru practicarea columbofiliei 

- respectarea standardului şi nu a tendinŃelor mai mult sau mai puŃin nefondate 

-    prevenirea principalelor boli utilizând măsuri tehnoprofilactice eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

 
1. BONAłIU, F., 1985, Rasele de porumbei din România, Intreprinderea Poligrafică  

“13   Decembrie 1918”, Bucureşti, 106-139. 
 
2. BONAłIU, F., 1981, Probleme actuale de arbitraj a porumbeilor de agrement în  

expoziŃii, Columbofilul, 1, 47-49.  
 
3. BURDUŞEL, C., 2006, Roşu de Târgovişte, Porumbelul, 2, 20. 
 
4. COCU, A., 2006, Despre standardizare, Porumbelul, 4, 4-6. 
 
5. CONSTANTINESCU, H., 2006, Locul porumbelului în creşterea animalelor,  

Porumbelul, 3, 2-3. 
 
6. DĂNĂRICU, A., GHERGEVICI, P., 1981, Rase de porumbei româneşti: porumbei  

vişinii, Columbofilul, 5, 34-35.  
 
7. HEINRICH, M., 2004, Creşterea porumbeilor, Ed. M.A.S.T., Bucureşti, 116-134. 
    
8. HEINRICH, M., 1992 , Rassetauben, Ed. Eugen Ulmer, Stuttgart, 31-38, 98-102. 
 
9. IFTODE, GH., 2006, Porumbei de agrement şi sport din România, Ed. Lidana,  

Suceava. 
 
10. MORAR, R. şi DANA PUSTA, 1999, Zootehnie specială vol.II. Suine, păsări, Ed.  

Relief, Cluj-Napoca, 185-188. 
 
11. PÉTERFI, ŞT., 1970, Creşterea porumbelului domestic, Ed. Ceres, Bucureşti. 
 
12. POPESCU, G.,1985, Sportul columbofil românesc, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 173-182. 
 
13. PUSTA, DANA LIANA, 2006, Citogenetică şi genetică mendeliană, Ed. Alma  

Mater, Cluj-Napoca, 57, 58, 81, 84, 89, 95.  
 
14. SCHNELL, C., 2005, Jucătorul de Timişoara, Porumbelul, 4, 4-5. 
 
15. RADU, T., 2005, Pregătirea porumbeilor pentru expoziŃii, Porumbelul, 2, 5. 
 
16. ***, 2005, Jucătorul căzător ardelean, Porumbelul, 4, 6. 
 
17. ***, 2004, Proiect de standard-Roller de Cluj, Porumbelul, 1, 8. 
 
18. ***, 1983, Standarde: Porumbei româneşti cu coadă albă, Columbofilul, 4, 36-38. 
 
 



 

UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY 
                      MEDICINE CLUJ-NAPOCA 

DOCTORAL SCHOOL 
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 

 
 
 

Dr. CONSTANTINESCU HERMAN 
 
 
 
 
 
 

A STUDY OF ROMANIAN PIGEON RACES 
 

(SUMMARY OF Ph.D. THESIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   SCIENTIFIC COORDONATOR                                          
                                                    Prof. univ. dr. ROMAN MORAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUJ-NAPOCA 
 

2009 



 

UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY 
MEDICINE CLUJ-NAPOCA 

DOCTORAL SCHOOL 
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 

 
 
 

Dr. CONSTANTINESCU HERMAN 
 
 
 
 
 
 

A STUDY OF ROMANIAN PIGEON RACES 
 

(SUMMARY OF Ph.D. THESIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   SCIENTIFIC COORDON ATOR                                          
                                                    Prof. univ. dr. ROMAN MORAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUJ-NAPOCA 
 

2009 



 

CONTENTS 
          Thesis Summary 
 
 
 
CHAPTER I……………… ………………………............................….1             1 

1.1. FOREWORD…..................................................................................1             1 
1.2. INTRODUCTION..............................................................................7             4 

 1.3. THE IMPORTANCE OF THE SPECIES.......................................... 9            6 
CHAPTER II. THE PURPOSE OF THE PAPER..............................97           8     
CHAPTER III. THE OJECTIVE OF MY STUDY.............. ..............97           8       

3.1. THE METHODOLOGICAL OBJECTIVES OF MY STUDY.........97            8 
         3.2. THE OBJECTIVES OF MY RESEARCH.....................................100             9 
CHAPTER IV. MATERIALS AND METHODS.................. ............102           11 
 4.1. BIOLOGICAL MATERIAL...........................................................102           11 
     4.2. WORK METHOD...........................................................................104           13 

    4.3. STATISTICAL – MATHEMATICAL METHODS........................106           15 
CHAPTER V. RESULTS AND DISCUSSIONS...............................107           16 
 5.1. THE STANDARD (DESCRIPTION OF RACE)...........................107           16 
       5.2. ABOUT STANDARDISATION ………………………................110          19 

     5.3. THE JUDGING OF PIGEONS ………………………....…..........118           21 
5.4. CLASSIFICATION OF ROMANIAN PIGEON RACES..............120           22 

     5.5. HIGHFLIER PIGEONS..................................................................121           23 
        5.5.1. Ciung Highflier Pigeons.........................................................121           24                     
             5.5.2. Highfliers that come from the Bucharest Ciung Highflier........136           24 
             5.5.3. White Tail Highflier Pigeons.................................................143           25 
             5.5.4. Barred Highflier Pigeons.......................................................157           25 
          5.5.5. Other races of Highfliers  ......................................................166          25 
        5.6. TUMBLER PIGEONS....................................................................180          26 
        5.7. ROLLER PIGEONS.........................................................................250          26 
        5.8. FANCY PIGEONS...........................................................................260          27 
        5.9. PIGEON RACE SON THE EDGE OF EXTINCTION...................274          27 
        5.10. RECENTLY FORMED RACES OF PIGEONS............................302          28 
        5.11. EXTINCT RACES OF PIGEONS.................................................315          28 
        5.12. COMMON PIGEON......................................................................325          28 
        5.13. PRACTICAL APPLICATIONS OF GENETICS………………........329           35  
        5.14. DISEASES THAT I ENCOUNTERED DURING THE STUDY.................. 343              36 
CHAPTER VI. CONCLUSIONS........................................................358           37 
CHAPTER VII. RECOMMENDATIONS…………………………. 366          43 

BIBLIOGRAPHY 
PHOTO ALBUM  

 



 

CHAPTER I 

1.1. FOREWORD 

 

Highflyer pigeons and fancy pigeons have been bred in Romania for a long time 

and for decades many breeders have created, formed and raised the valuable Romanian 

races of pigeons.  

Among the existing races some have spread and been recognized in the western countries 

and have been appreciated in Europe too; various clubs and associations were established by the 

breeders. Some of the breeds are the Timişoara Tumbler, the GalaŃi Tumbler, the Romanian 

Nacked-Neck Tumbler, the Transylvania Tumbler, the Craiova Brown and more others. 

On the choice of my theme “A study of Romanian pigeon races” I can make the 

following observations: 

- the breeding of pigeons has been a tradition in my hometown, Târgu Secuiesc, and in my family 

- I had the opportunity to get in touch with and study pigeon breeding ever since I was a child 

- I was motivated by passionate pigeon breeders to choose the study of pigeons for my 

doctorate theme 

- I have had exhaustive bibliographic source material  

- hundreds of pigeon fanciers are engaged in breeding pigeons 

- there is no other species with so many races like pigeons 

- there have been substantial changes in the Romanian pigeon breeding since the mid 80s 

- I am a member of the “Columba” Association of small animal and birds’ breeders in 

Târgu Secuiesc as a breeder of pigeons and I paricipate in exhibitions too 

- in pigeon breeding there are always new things and changes 

……………………………………………………………………………………………... 

My study has a practical as well as a theoretical side that have contributed, in my 

opinion, equally to the approach and discussion of the theme.  

I made use of the specialized literature in Romania and from abroad and of the materials 

published on the Internet.  

 The concrete studying of the Romanian races was made at the national, regional and 

local exhibitions, within various fairs or at different breeders and at two international 

exhibitions in Hungary, at Dabas and Székesfehérvár.  



 

I  participated in the national exhibition in Sibiu in 2004, in the national exhibition in 

Cluj in 2006 and in 2007 in the exhibitions in Braşov, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, 

Târgu Secuiesc; in 2007 I participated in the second national exhibtion in Braşov, in 2007 I 

took part in the national exhibition in Cluj, in the national exhibition of Hungary in 2007 and in 

the local exhibitions organized in  Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe and Târgu Secuiesc in 

2008, and finally in 2009 I participated in the European exhibition in Székesfehérvár and in the 

local exhibition in Târgu Secuiesc.  

        I received real help from the experienced breeders and from the national judges, 

who have been judging pigeons for a long time.  

……………………………………………………………………………………………... 

Regarding the title of my work “A study of Romanian pigeon races”, I have to 

observe that it does not refer to all the races in Romania, only to the ones that have been 

formed here (the Romanian races). 

 My study contains a number of 366 pages, of which 270 pages make up the special 

part, respectively 26,23 % , as the general or bibliographic study, and 73,77 % is  my 

own research. The study contains 123 bibliographic sources from the specialty literature 

in Romania and from abroad. The study also contains 46 tables, 226 illustrations and 

pictures. The annex contains the bibliography, the index of authors and the abbreviations.  

The general part of the study synthesizes the history of pigeon breeding, the 

pigeons’ origin, their importance in the keeping of animals as well as their economical 

importance. I have considered essential the description of the most important morpho-

physiological aspects, respectively the theories of genetics and improvement, without 

which the breeding of pigeons is impossible, even empirically. I mentioned the 

particularities of sheltering the pigeons, which are relatively new and current subjects in 

pigeon-breeding along with the general aspects regarding the techno-prophylaxis of 

controlling diseases and the pigeons’ well-being.  

 

The special part of my study is structured into the following chapters: 

• my objectives 

• materials and methods  

• results and analysis 



 

• conclusion 

• recommendations 

• annexes: bibliography (123 sources from Romanian and foreign specialty 

literature), index of authors, abbreviations 

……………………………………………………………………………………………... 

I would like to express my gratitude to all the persons who helped me in the 

elaboration of this study.  

First of all I would like to thank professor doctor Roman Morar, the lecturer of livestock 

breeding at the Veterinary Faculty of the University of Cluj. I would like to thank him for the 

professionalism and patience with which he helped, guided and formed me during the years of 

my doctorate studies.  

I would like to thank to Associate Professor Doctor Dana Pusta and to Associate 

Professor Doctor Paşca Ioan for their support in the elaboration of this paper.   

I am also thanking the professors and assistants at USAMV who formed me during my 

university studies. I completed my master studies and pedagogical training within USAMV. 

Many thanks to the pigeon breeders in Târgu Secuiesc who motivated me in this matter and put 

at my disposal the numerous books and magazines that have been published in the last four decades.  

I would like to mention Mr. Várdó Zoltán, vice-president of the “Columba” 

Association of small animal and birds’ breeders in Târgu Secuiesc , national champion in 

many years, Eropean champion, one of the most respected specialists  in pigeon-breeding 

and Mr.Tankó Lajos, member of the association, a well-known pigeon breeder.   

I would like to thank Mr. Stanciu Dumitru, to Mr. Ciurea Ovidiu and to Mr. Ciurea Marius, 

national judges and to Mr. Iftode Gheorghe, the vice-president of the Association of pigeon-breeders 

in Romania and to all the breeders for their patience during the elaboration of my study.  

Many thanks to Mr. Cornea Mihai, president of the U.G.C.P.P.A.M.R, and to Mr. 

Baciu Ioan editor of the “Porumbelelul” magazine, for publishing my articles in the 

above mentioned magazine.  

Last but not least I would like to thank Mr. Bárány István in Hungary, an authority 

in Hungarian pigeon-breeding, author of many books and articles in the domain, who 

supported me in publishing my articles in the specialty magazines in Hungary.  

 I am thanking to all who helped me with  any good advice in this respect.  



 

1.2. INTRODUCTION 

 

There is a great variety of pigeon races. If we consider the fact that out of the 

almost two thousand pigeon races a few tens are of Romanian origin, we can draw the 

conclusion that Romanian pigeon breeding has gone through a significant progress and 

development and has reached a high level. 

Nowadays pigeon breeding is practiced at different levels, in the sense that some 

people do it as a hobby, for pure pleasure, others, on the other hand, practice pigeon 

breeding professionally, which means that they improve, adapt and perfect their 

effectives and races permanently, participate in exhibitions regularly and make efforts to 

create new varieties and races.  

In Romania the number of pigeon breeders is growing. Just as the keeping of cats 

and dogs and other pets has grown, the number of pigeon breeders has grown too and the 

pigeon sports are intensifying as a consequence of western and European influence. 

Nowadays, when people have a very busy schedule, more people take up pigeon breeding 

as means of recreation and relaxation.  

Pigeon breeding has been practiced in our country for centuries and has achieved 

important progress in the appearance of new races and varieties.  

           Success is reflected in the fact that some races enjoy international success, have 

been acknowledged and have an international standard while other races are about to be 

acknowledged in western countries. On the basis of the existing races, new ones could be 

created within a relatively short period of 10-15 years but the adequate settling could last 

for decades. Within the last 10-20 years new races have appeared and become popular, 

which demonstrate that Romanian pigeon breeding is progressing permanently. It is 

worth mentioning the failure of some races that became extinct or are disappearing 

against the effort of some breeders that struggle to save them. 

Pigeon breeding in Romania can have the purpose of sport performance through 

races like: highfyers, tumblers, rollers, fallers and that of recreation.  

In time many races have lost their capacity or ability to fly that once characterized 

them or, there are a few cases when a race has regained its flying characteristics. 

 



 

Pigeon breeders have recognized the fact that we should not aim at extreme targets 

based on the fact that not so long ago a race was beautiful and had good flying 

characteristics. This is the aspect and tendency that all breeders should follow – there is 

no use when the pigeons of  a race are good fliers but have lost the morphological traits 

that characterize the race, and, on the other hand, there is no use bearing a perfect 

appearance if  they have lost the characteristics and abilities to fly. 

The expenses of pigeon breeding should also be considered, as a good pair of 

breed pigeons can easily cost up to 200-300 RON. 

……………………………………………………………………………………………... 

Even the beginner pigeon breeders in Romania know that there are two 

monumental works in the domain that have been widely read and taken as basis by all 

interested in this field:  

- „Rasele de porumbei din România” by Feliciu BonaŃiu, published in 1985 

- „Creşterea porumbelului” by Ştefan Péterfi, member of academy, published in 1961 

and 1970.  

These two books contain the knowledge required in pigeon-breeding, describe the races, 

the Romanian races included, and present the standards for each race.  

          From among the specialty magazines, the „Columbofilul”  had informed the 

passionate breeders for years. Today the „Porumbelul” magazine informs the readers 

about news in the domain.  

In 2006, the book „Porumbei de agrement şi sport în România” was published by 

professor Gheorghe Iftode, in which there are presented the recently appeared races.  

Even if the book „Sportul columbofil românesc” is addressed to breeders of homer 

pigeons, many of the aspects treated in the book are applicable to other races. The 

mentioned book was published in 1985 and the author is Colonel Georgică Popescu.  

I must mention that the passionate breeders have saved many species of pigeons from 

extinction and created new races. 

 

 

 

 



 

1.3. THE IMPORTANCE OF THE SPECIES 

Without going into details as it is presented in the general presentation – the 

economical importance of the races is essential as each race can be considered a treasure 

for which many breeders have been working for years or decades. Nowadays, there are 

established clubs and associations to organize high-level exhibitions, each one of them 

enjoying an outstanding attendance. The organizing of exhibitions, the buying and 

growing of pigeons take up important financial and time resources from the part of the 

breeders.  

1.3.1. From the scientific point of view pigeon breeding is done inadequately,  

because the creation of each line or variety has required thorough scientific knowledge; 

the creation of a new race would be impossible without the knowledge of genetics.  At 

the same time with the creation of a new race the newly obtained characteristics can be 

kept and improved only through appropriate selection. Pigeon breeding has contributed to 

the advance of genetics because this species is outstandingly prolific, exceptionally 

varied from the morphological point of view (the shape and aspect of some parts of its 

body, color and pattern). Darwin himself had often studied the origin of pigeons and their 

problems and made many references about this species in his books. 

1.3.2. From the point of view of a food supplier – meat pigeons  have an 

extraordinary capacity to reproduce, to grow rapidly and to resist to diseases, they have  

an ideal body with well-developed breast and legs. This new orientation has raised 

interest in pigeon meat production. Unfortunately, the only Romanian meat pigeon race is 

the Giant of Salonta, which is becoming extinct and does not respect the standards due to 

its excessive consanguinity. 

1.3.3. From the therapeutic point of view  -  pigeon meat is delicious, juicy, 

easily digestible and rich in proteins, which lends it a high biological value, a proper food 

for sick people who are on diet. 

Pigeon breeding has got a psychological value too; it has been proved that people 

who pursue a hobby in breeding different species of animals are happier, healthier and 

more balanced in their everyday life. 

1.3.4. From the veterinary health assistance point of view – pigeons have an 

important role in the  transmission of zoonoses, of which the most important is the 



 

ornithosis. Pigeons were monitored during the epidemic of bird flu and specialists 

concluded that they are not receptive to influenza, but may play an important role in the 

transmission of the disease. 

1.3.5. From the cultural point of view: - if pigeon breeding used to have a great 

importance in the past, today this has diminished. However, the white dove still remained 

the symbol of peace and freedom and there are countries where the bird is still venerated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPTER II. THE PURPOSE OF THE PAPER 

 

This paper has the following purposes: 

 

- updating theoretical and practical knowledge about Romanian pigeon breeding and 

offering description of the Romanian races. 

- studying the morpho-physiological characteristics of pigeons, the changes that have 

occurred in time at each race and updating standards 

- establishing the measures that have to be taken to prevent the extinction of some races 

- the studying of the common pigeon as a future genetic potential   

- based on the indigenous pigeon races I have described the scheme of the creation of a 

meat pigeon race 

 

CHAPTER III. THE OJECTIVE OF MY STUDY  

 

3.2. THE METHODOLOGICAL OBJECTIVES OF MY STUDY 

 
-  studying of the current situation of the Romanian pigeon breeds  

- classification of the Romanian races according to a most conclusive criterion  

- a short highlight of the origin and evolution of the different races, the changes that 

appeared, especially in the last three decades, perspectives 

- the spreading area of the various races and their popularity 

- the presentation of changes that have appeared in time and the presentation of the 

current standard completed with the “forgotten” features and characteristics 

- the differences between the current situation and the data presented in the standard 

- What were the factors that contributed to the extinction of some races or varieties or 

contributed to the diminishing of the number of some populations? 

 - What are the measures that have to be applied in order to save a race from extinction 

and what has to be done to prevent a now wide-spread race from becoming extinct? 

 - identification of  the races that have lost their flying skills or do not fly according to the 

standard  



 

- presentation of some races whose names do not reflect the reality regarding their flight 

or regarding their morphology 

- presentation of the races that have been approved at European level 

- presentation of the situation in which a variety has become or is considered to be a 

distinct race  

- What are the most frequent morphological imperfections and how can they be prevented 

or eliminated?  

- description of some characteristics of the common pigeons that have not yet been 

included in the literature of specialty 

- application of genetics in the current pigeon-breeding 

- description of the diseases that  I encountered during the study. 

 
 
 3.3 THE OBJECTIVES OF MY RESEARCH 

 

- reading through of the literature of specialty: comparative study between publications  

appeared in Romania and abroad  

- interviewing  experienced judges  for details in pigeon-breeding 

- interviewing well-known pigeon-breeders who won national or European 

championships 

- observation and analysis of the Romanian races at various national, regional and local 

exhibitions 

- studyof registers edited at different exhibitions, including those of many decades before 

- observation and measuring of pigeons in various pigeon farms  

- photography and video recording of details of a race that can be observed and studied later  

- finding similarities and differences between my own observations and those presented 

in the literature of specialty 

- suggestion of a new, updated standard at the races whose study of bodily measures were 

different from the data recorded in the literature of specialty 

- discovery of similarities and differences between the opinion of some judges and well-

known breeders concerning a particular race 

- presentation of the accurate and unchangeable standard of each race 



 

- emphasis of flight characteristics  

- specification and description of “forgotten” bodily spots, the more bodily spots are 

presented the more accurate the standard is and an accurate and objective judging can be 

done at each race 

- observation of pigeons not only in exhibition environment but within their “home” 

farms  

 The aim of each study and method is the accurate and complete achievement of the 

objectives. The studying of the pigeons and the description of the standard has to be done 

according to a particular order so that we do not omit any of the criteria.  

Thus, the practical part is based on the studying of the literature of specialty, 

observation, measurement, photography, video recording and interviewing. The 

observation is done at exhibitions, in pigeon farms and later through the studying of 

photo and video materials. The measurement is done with the scales and the ribbon. This 

section also includes timing of flights and observation of flight characteristics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  CHAPTER IV. MATERIALS AND METHODS 

 

4.1. BIOLOGICAL MATERIAL 

 

Today there are over 300 species of pigeons known; a single species, (the rock 

pigeon) has got 2000 races. 

The pigeon on zoological scale belongs to the reign of animals, to the sub-reign of 

vertebrates, to the phylum of the “Cordate”, to the sub-phylum of the “Craniota”, to the 

section of the “Amniota”, to the class of the “Aves”, to the sub-class of the “Orniture”, to 

the supra-order of the “Carinate”, to the order of the “Columbiformes”, to the sub-order 

of the “Columbae”, to the family of the “Columbidae”, to the subfamily of the 

“Columbinae”, to the genus of the “Columba livia”. (BonaŃiu, 1985) 

From among these 2000 races I have studied the 44 Romanian ones (those that were 

formed in Romania), from which 33 races are wide-spread, 8 races are becoming extinct 

and 3 races have just formed. At the beginning towards the mid 80s, there were 51 races 

from which 10 have disappeared, nothing is known about them. Within each race there 

are presented the range of colors, of pattern and the local varieties.  

The characteristics and particularities of each Romanian race are presented in 

subchapter 4.4. I have observed with special attention the morphological and 

physiological characteristics of the pigeons.  

The following figure presents the body parts that are specified and presented in the 

standard. The judging is based on these aspects.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  The standard presents the following bodily measurements: 

9. the length of the body: it is measured from the tip of the beak to the end of 

the tail, the measurement is being done with the pigeon’s neck stretched. 

10. the weight of the body: it is determined before feeding 

11. the length of the beak: it is measured from the tip of the beak to the feathers 

of the forehead  

12. the length of wings: it is measured from the base of the wing to the tip of 

the longest wing quill 

13. the span of the wings: it is the distance between the tips of the two stretched 

wings  

14. the perimeter of the chest: the circumference of the thorax box is measured 

at the base of the wings 

15. the length of the tail: it is represented by the length of the middle retrix 

16. the length of the legs: it is measured from the base of the legs to the sole 

At the grading and judging of the pigeons both the morphological and the 

physiological characteristics are taken into consideration. The physiological 

characteristics are judged separately – I am referring to their flight – at the flight 

competitions. At exhibitions they grade the outer characteristics, but also the flight 

records are also taken into account (at least they should be), which normally lead to a 

correct judging,  an overall or “ad integrum” judging. 

……………………………………………………………………………………………... 

     The exterior, the overall morphology, the bodily spots respectively, have been 

studied by the somatoscopic method, by the simple examination of the body. The analysis 

of the body measurements have been done using a ribbon and scales, so I used the 

somatometric method.   

      Before we examined each body region, we had performed an overall examination.    

The small body of the pigeon makes possible the examination of it in all positions, 

including from above. It is important to examine color shades and therefore the 

examination of the colors must be done in natural light, which offers more realistic 

conditions.  

 



 

 4.2. WORK METHOD 

 

The analysis of pigeon individuals, respectively the judging and scoring, can only 

be done based on the race’s standard, which presents the characteristics of both 

appearance and flight that are approved by the Commission of Approval of the 

Recreation and Sport Races of Pigeons in Romania. 

In the period between 2004-2009 I participated in local, regional, national, European and 

international exhibitions. In 2004 I attended the national exhibition in Sibiu, in 2006 I 

participated in the national exhibition in Cluj; in 2007 I took part in exhibitions in Braşov, 

Miercurea Ciuc, Sf. Gheorge, Târgu Secuiesc; in the same year I participated in the second 

national exhibition in Braşov and in a national exhibition in Cluj Napoca, I also participated 

in the international exhibition in Hungary; in 2008 I attended the local exhibitions organized 

in Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorge, Târgu Secuiesc and in 2009 I participated in the 

European exhibition in Székesfehérvár and in a local exhibition in Târgu Secuiesc. 

The study has been conducted within the numerous exhibitions that I attended, at 

the breeding farms, at the markets and within my own effective of pigeons. 

The study of the pigeons was done through observation, photography, video recordings, 

processing of data on computer and through measuring the pigeons’ body parameters.   

The first method I applied for studying the pigeons was somathoscopie. I 

inspected the different morphological characteristics, then I held the pigeon in my hand 

to examine its body more precisely.  

Pigeons were photographed and the pictures were slightly processed by computer 

techniques to make them clearer (brightness, contrast) so that the pictures have become 

more aesthetic, clearer and more expressive. In turn, these processes did not damage in 

the characteristics of body regions or actual color of plumage and did not create the 

impression of "artificial or false" 

 I measured and analyzed the body parameters for each race; the number of 

measured individuals varied between 14 and 18, half of whom were female and half 

male. The somatometric method is not used routinely by judges, it is used only in special 

cases when the results are doubted, in case of results “on the limit of standards" in case of 

appeal against judgment, etc.. For example if the beak is too long, the legs too short, the 



 

pigeon is too light or the thorax is too narrow then we make measurements and the results 

will be considered in the final verdict. On the other hand, the somatometric method 

becomes mandatory when the standard of any race is being upgraded. At some races I 

have proposed an updated standard scale and a new flight scale.  

I talked to the judges and participated in granting the score. I visited the breeders 

in the country and abroad to see the methods of keeping and growing the pigeons. I have 

had a considerable experience in raising pigeons since my father is a breeder of pigeons 

and I am also an active member of the local Columba Association and I participate 

regularly in organizing exhibitions. 

If a race conforms to the European standard, it should be taken into account, 

specifying that a standard is developed in the country of origin, where the race in question 

was created. After the standard has been accepted in the country of origin and the race has 

been approved and recognized, the standard is to be presented to the European Commission 

which can or cannot accept and approve the standard or race. There is only one standard, the 

tendencies in the breeding may vary from one country to another. 

The statement that “the standard of Romanian races too is dictated by the West in 

particular by the Germans “ is not true, because they can dictate a certain tendency, but 

the standard can be modified, changed only by the country in which the race has been 

created and subsequently sent to the European Commission for approval. 

It is worth mentioning that the somatometric method is rarely used for flight or show 

pigeons, but it is used regularly at judging utility pigeons intended for meat production. 

Somatoscopic methods are also used for judging pigeons whose flight duration is 

measured by timekeeping, and to assess the height of flight the following scale indication 

is used: the pigeon which is flying at a height of 300 meters is the size of apple, at 700 

meters it is the size of a peach, at 1200 meters of a cherry , at 1400 meters it appears as a 

point and above 1400 meters it is considered difficult to follow with the naked eye to 

become no longer visible above 1700 meters. (Péterfi, 1970) 

Judging is based on the method of score points taking into account the 10 basic criteria 1. head, 

eyes, gene, 2. beak and beak lumps, 3. color, gloss of feathers, 4. structure of feathers, 5. pattern, 

6. neck, wings, tail, 7. legs, stature, 8. the body, bearing, 9.preparation, care 10. general 

impression. 



 

 4.3.STATISTICAL – MATHEMATICAL METHODS  

 
In interpreting the results I used the following statistical – mathematical methods: 

- calculation of the average body measurements, their comparison with the standard 

values, calculation of standard deviation  

- simple mathematical calculations: for example: out of the X Romanian races Y are 

becoming extinct; or of the X spread races Y are for recreation, etc. 

- comparative calculations: for example: compared to the 80s when an x race had y 

varieties in color, today there are only z left. If in the 80s an x or y race were good fliers, 

today these races have lost their capacity to fly or it had been significantly diminished. 

- calculations of percentage: based on the simple rule of three; for example: out of the X 

existing races X% are highfliers, Y% are tumblers and Z% are beauty (fancy) races.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHAPTER V. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

5.1. THE STANDARD (DESCRIPTION OF RACE) 

 

Pigeon races differentiate on their morpho-physiological characteristics specific to 

each race. All these characteristics are included in the standard, which is a perfect 

description of the desired type that tends to develop the race in question.  

         If in the past the standard contained mostly the description of the morphological 

characteristics, today it includes the characteristics for which the race is kept. Thus, for 

show pigeons the most important characteristics are the size of the body, its structure, its 

form, its bearing, the color or pattern of feathers; for meat pigeons their weight, width of 

breast; for flight pigeons they will examine the smoothness and aerodynamics of body, 

strength of muscles,  structure of feathers and shape of wings. All these characteristics 

influence the capacity of flying. 

          Depending on the race, the standard includes details about the general impression, 

about the characteristics of the head, neck, trunk, tail, wing, limbs, design, pattern and 

color. The standard specifies unwanted serious and slight characteristics, unspecific 

characteristics, which can be penalized or lead to disqualifying, if they are significant. 

A standard of a race is considered good and actual, when the characteristicss it 

contains are typical for most specimens of the race.  

           It is required that the majority of the individuals within a race to match the average 

of the respective breed type, respectively to correspond to the standard.  

In the same pigeon farm there may be individuals of different value, which can obtain 

different scores, for example, between 70 and 96 points. Therefore a special effort is 

needed to bring the pigeons to the required level of standard, i.e. to be as close as 

possible to maximum score. 

   If the majority of individuals within a race of pigeons possess characteristics that 

are visibly dissimilar from the characteristics specified in the standard, the race is 

considered to have progressed and that the standard has been  exceeded and must be 

updated. Selection is made based on the standard.  

The introduction of new breeding trends and orientations is not compulsory just 



 

for the mere fact that years and decades have passed and a trait or a characteristic must be 

changed. In many cases, it happens that new tendencies appear in the selection of some 

characteristics on the detriment of others; moreover, breeders find themselves in the 

situation when new characteristics have not yet been fixed and new tendencies appear. 

This can  contribute to the gradual destruction of  races. Crossbreeding and hybridization 

conducted at the pleasure of the farmers led to the disappearance of races or varieties and 

contributed to the degeneration and others. For a breeder, the most important thing must 

be the standard and the selection based on standard guidelines not on trends.  

       This does not mean that we are not allowed to create new varieties, to create new 

morphological and even physiological traits but the breeders must be aware of the fact 

that pigeon breeding is not a fashion show. Pigeons are not objects of fashion and mustn’t 

be bred at the pleasure of some or others. It is useless aiming to create new traits, to 

change some characteristics of a race if this contains many flaws and if these 

characteristics are not fixed. 

The breeders who offer priority to flight characteristics and place morphological 

characteristics on a secondary plan are afraid of the standard saying that the selection 

according to the standard damages flight. They argue that the standard is responsible for 

the change of some flight races into recreation races. This is a false problem because the 

blame should not fall on the standard but on those breeders who applied a one sided 

selection based on morphological characteristics only, consequently  ignoring the need 

for selection according to flying skills.  

The standard is just a tool, the blame falls on those who apply it wrongly, 

unilaterally. The standard covers not only the physical characteristics but also on the 

psychological ones. As no pigeon meets the standard 100% the representation of the ideal 

pigeon (model) is made by painting (illustration).  

Any flying pigeon belongs to a distinct race with well-defined morphological 

characters. Considering the morphological characteristics at selection is absolutely 

necessary and compulsory, but flight skills must be given priority. It is unacceptable the 

extremist position of those breeders who apply selection based on flight skills solely.  

The characteristics contained in the standard distinguish one race from another. (BonaŃiu, 

1985) 



 

If the selection was made one sided according to the flying skills, without 

observing the  morphological characteristics of the pigeons,  the characteristics fixed over 

the time would diminish gradually, which would lead to the disappearance of the 

distinguishing characteristics between races. Not the standard, but their being held in 

captivity is what destroys flight pigeons. Many breeders of pigeons have valuable 

individuals that comply almost 100%, with the morphology described in the standard of 

the race, but the ability of the race to fly was reduced significantly or totally. It is 

inadmissible that a flight pigeon should not fly and a roller pigeon should not roll. 

        Making a selection which takes into account both flying and appearance standards, 

will  result in good flying pigeons, typical for the characteristics of the races they belong to. 

      The judging of flight is done according to the  judging sheet for the flight. Without 

going into details, it should include the following data: name of the competitor, the 

competitor’s address, the pigeons’ race, the number of  pigeons, the number and sign of 

pigeons, if they are mature or young, the date of the competition, weather conditions, the 

judges’ names, the schedule of the competition, observations and signatures. 

The report about the competition must indicate: the time of launching the flight, 

duration of flight (from /until), the time elapsed until the flock ascended to the height of 

flight and the time it takes the flock to fade away, the period of time flying at the height 

of flight (from/until), how long they fly at the fade away height (from/until time), the 

number of twists made, the number of pigeons and the exact time when the pigeons sit 

during the competition before completing the flight standard for that particular race, the 

number of pigeons that sit during the competition after having completed the flight 

standard for that particular race, the number of pigeons sat after the completion of the 

competition, the exact time of the end of the competition, penalties. It is advisable to 

have a rank of the races according to the flight standard that contains three categories of 

pigeons: 

1st category: pigeons must cover the distance at the flight height of  fading away;  

2nd category: the fade away flight height is not compulsory;  

3rd category: tumbler pigeons and rollers. 

 

 



 

5.2 ABOUT STANDARDISATION 

 

The Association of Recreation and Sport Pigeon Breeder’s Clubs in Romania 

(ACCASR) has the right to register the races of recreation and sport pigeons, to release 

certificates of origin issued in accordance with the domestic and international standards 

under the direct control of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, 

through the National Agency for Improvement and Breeding in Livestock Breeding. 

The Association of Recreation and Sport Pigeon Breeder’s Clubs in Romania 

functions based on regulations properly prepared and approved by the National Agency 

for Improvement and Breeding in Livestock Breeding. 

The approval of the Romanian sport and recreation races of pigeons will be made through 

the Commission for Approval of Recreation and Sport Races of Pigeons, which has the 

task of issuing, verifying and validation of certificates of origin (pedigree), processing 

and storage of data, systematization, the preservation and development of the genetic 

resources of Romanian races of homing and recreation pigeons, the monitoring of the 

Romanian races of  pigeons. Unfortunately, the elaboration of pedigree for recreation and 

flight pigeons is not made, the only exception is for homer pigeons. 

In 2006, the General Union of  Pigeon Breeders, Birds and Small Animals in Cluj-

Napoca (UGCPPAM) affiliated to the Association of European Breeders of Rabbits and 

Birds (Entente Européenne d'aAviculture et de Cuniculture) Both associations (ACCASR 

and UGCPPAM) are recognized by the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural 

Development.  

          It is compulsory that pigeons wear a ring on the right leg, a ring that must be of 

European type. The color of the ring varies according to the year: in 2003 was black, in 

2004 it was white, in 2005 it was yellow, in 2006 it was blue, in 2007 it was green, in 

2008 it was gray and in 2009 it is white again. The ring must contain the following data: 

country of origin (RO), year (07) and the number of the bird (or a letter and a digit). 

Since 2008, the ring contains the initials EE (Entente Européenne), which reflects the 

European identity.  

The pigeons wearing other kinds of rings (e.g. rings that contain the name of the 

breeder) are not allowed in exhibitions. 



 

      For a race to be approved at national level, first, the race has to be presented at three 

consecutive local exhibitions by three to five breeders, along with the presentation of the 

elaborated standard containing the description of the race characteristics. 

At the end of the judging a report is done, which reveals if the race complies with the set of 

standards required to be classified as a new one. If these requirements are met the race is to be 

presented in at least two exhibitions where the standards and the minute are checked, the race 

is judged and a new minute is made which will be later approved by the Commission of 

Approval. Finally, if there is demand for European approval for the race, it is presented to the 

European Commission for approval and it may be approved at continental level.  

         In the last 15-20 years it has become increasingly obvious the breeders and 

associations’ concern for upgrading the standards of the pigeon races or the approval of 

the new races and varieties created.  

This activity of breeding and developing of races involves a more responsible 

approach and a well-prepared methodology. 

The standard or the description of the race should contain accurate and clear 

information about the characters of the race as well as concrete and unalterable 

description of each morphological and physiological characteristic. If an anatomical 

region is left out of the description, the judging is incomplete, which can lead to different 

interpretations. Morphological characteristics, flight characteristics, temperament and 

nurturing characteristics are special particularities that define a race and must be 

presented separately and in detail. Serious and mild defects to which the race presents a 

pre-disposition or occur frequently as well as the qualities that are appreciated and 

increase the value of the race must be specified. 

           Appearance, flight and playing duration are mentioned in the case of highfliers 

and tumblers.  

An incorrect, overdue and inaccurate standard, containing shortcomings of any kind, 

ambiguous and incomplete, will generate significant problems not only for judges but 

also for the breeders of the race, having contrary effect to what is expected. 

        Within any race’s standard, each body region is analyzed and is considered 

according to its characteristics (shape, size, inclination, position, color, certain features, 

etc.) in clear concise terms. (Cocu, 2006) 



 

Thus we inspect the following features: the pigeon’s posture, its body 

characteristics, the features of the head (upper and lower jaw, nostrils, the lumps on the 

beak, forehead, head, neck, cheeks, eyelids, irises, pupil), chin, neck, trunk (chest, 

abdomen, back, crupion ), tail, wings and legs.  

           The description of the characteristics of each anatomical region results in a precise 

standard, useful for the breeders in their everyday selection as well as for the judges in 

their judging and evaluation of pigeons at the exhibitions.  

 

5.3. JUDGING OF PIGEONS 

 

There were established 10 groups of assessment criteria, as follows:  

1. head, eyes, lashes 

2. beak and lumps of beak  

3. color, glimmering of feathers   

4. structure of feathers 

5. patterns 

6. neck, wings, tail  

7. legs, stature  

8. the structure of the body, bearing  

9. preparation, caring  

10. general impression  

      Analyzing the value of these 10 separate criteria, we are able to assess the 

characteristics that are essential for the race in question.  

        For each criterion is given a maximum of 10 points, theoretically resulting in a total 

amount of 100 points for the 10 criteria. Setting the score is not done by the addition of points 

awarded for the 10 criteria, but collecting the negative points which are then subtracted from 

100, resulting in the amount of points for the pigeon. For minor errors 1-3 points are 

subtracted, for more serious ones the pigeons are penalized with 4-10 points.  

If a criterion has accumulated 8 or more points of penalty, then the pigeon can not obtain 

more than the classification ‘good‘ or may even be disqualified.  

 If the total penalty points reached around 10, then the general impression is deducted a 



 

point, if the total exceeds 10, then  2 or 3 points are subtracted.  

        Based on the total score obtained in the 10 criteria, pigeons can obtain the following 

classifications: between 94 - 100 points = exceptional; between 86 - 93 points = very 

good, between 78 - 85 = good; between 70 - 77 = appropriate  

        Champions are selected from among the exceptional pigeons. Usually, in order to 

declare a champion, for example a male for a certain race, it is necessary that at least 4 

males of the same race to have obtained the exceptional classification at the same 

exhibition. The same thing is applicable for the females. 

        If at an exhibition a race has a large number of competitors, the titles of champion 

may be issued not only on race but also on color. The ‘winner of the exhibition’ is chosen 

from among the champions and receives the trophy of the exhibition. (BonaŃiu, 1985) 

          The number of judges required for an exhibition is established depending on the 

number of pigeons. Judging can be performed individually or by a group of judges. 

The team of judges may be composed of 3-5 judges and a secretary. Usually, a 

group of judges are allocated 50, maximum 80 pigeons. Each judge judges the pigeons 

separately for not influencing the other judges’ decisions. 

In 2009 the new European system of judging has come into force, which 

establishes five classifications:  90 points = appropriate,  91-92 points = good, 93-95 

points = very good, 96 points = excellent, 97 points = exceptional. On the judging sheet 

should be mentioned the advantages, the requirements and mistakes, at the same time it 

must contain the number of the pigeon’s cage, the name of the race, sex, the number of 

the ring, classification, awarded score and the name of the judge. 

 

5.4. CLASSIFICATION OF ROMANIAN PIGEON RACES 

 

Flyer pigeons  are grown for velocity of flight, orientation, height  and duration of 

flight or for rolling. (Iftode, 2006) 

According to flight characteristics and performances pigeon races are divided into the 

following groups: 

 

 



 

• highfliers for long distances and or tumblers 

• tumblers 

• fallers 

Highflier and duration flyer pigeons or tumblers are races of pigeons that fly very 

high above their loft after launching. 

After they have reached their flight height they fly round the loft individually or in flock 

for 4-5 hours, depending on their training, but they can fly round for 10-14 even 20 hours 

and if they have not returned before dark, they can fly all night. 

Tumbler pigeons or rollers are races which after have launched into flight tumble 

backwards once or twice. The term of roller refers to pigeons with specific flight, which 

at convenient height roll over their head, making one or more tumbles.  

        Fallers are races of pigeons which are characterized by a long flight around the loft 

whose play during the flight consists of rolling backwards over their heads for 15-30 

times or fall approximately the same the same distance. Fallers are playing fliers which 

during their flight make tumbles, sometimes rolling until they reach the ground. 

Roller pigeons are players with intense playing and make long chains of tumbles. 

 

5.5. HIGHFLIER PIGEONS 

 

Highflier pigeons fly in circles round their loft individually or in flock. Height, 

velocity and duration of flight are race characteristics that can change according to the 

duration and intensity of training. 

When roller pigeons are released they rise flying in spiral circles until they reach 

their flying height, at which they keep flying round calmly in circles for hours, with 

spread wings, closely grouped, keeping only the necessary distance between them,  not to 

hurt each other.  

 They say that it is logical that highflier pigeons of duration are pigeons with 

smooth, slow flight that otherwise could not keep up for so long with a rapid flight.  

Therefore, it is obvious that the increased length of flight results in the lower speed. 

 

 



 

5.5.1. Ciung Highflier Pigeons 

Usually, Ciung Highfliers have very wide tails of flat or convex surface and 

middle beaks. The breeders from Ploiesti say that the name of the race comes from the 

fact that breeders used to cut the remix of the pigeons to prevent them from flying very 

high, on the other hand, the breeders in Bucharest think that the name refers to a farmer 

named Ion Ciungu, who created the race, which was known as Ciungu’s race at the time.  

Another theory says that the pigeons of the Red Ciungu of Bucharest race had their 

primary remixes and rectrices of silver color and at a certain height they could be no 

longer seen against the background of the azure sky and the pigeons seemed crippled. 

(BonaŃiu, 1985) 

They are bred mainly in Bucharest and Ploieşti and in the surrounding areas.  

Ciung highfliers  are excellent flyers as they are highfliers of duration at fading 

away height. Their flight is done through rapid and continuous wing beats throughout the 

flight, either solo or in flock. 

They flight is high and of duration and it is rapid resembling with that of the bats’; 

during the flight they don’t sail. The duration of flight is 2-6 hours. A few decades ago 

some flocks flew even for 12 hours. The first description of the ciung pigeons was made 

by Ştefan Péterfi in 1949 in the magazine Sierduif.  

BonaŃiu (1981) in “Columbofilul” magazine says: "the most valuable Romanian 

race of flying pigeons is the Ciung”  

Ciung fliers are classified in three 3 distinct races: the Bucharest Ciung Highflier, 

(Fig. 1), the Bald Ciung (Fig. 2, 3) or the Romanian Naked-Neck Tumbler and the Ploieşti 

Ciung Highflier (Fig. 4-6). 

 

5.5.2. Highfliers that come from the Bucharest Ciung Highflier 

          From the Bucharest Ciung Highflier  were separated and became distinct 

races:  the Romanian Silver Highflier (Fig. 7) and the Romanian Peony Highflier (Fig. 8).  

        At first these pigeons were considered only varieties of the Bucharest Ciung race. 

 

 

 



 

5.5.3. White Tail Highflier Pigeons 

       There are several white-tail races, each with distinct characteristics which provide 

them identity and differentiate the races from each other. On the other hand, there are 

many similarities such as body size and shape, the beak’s middle length, width of tail that 

is made up of 14-16 rectrices, the low wings and the absence of the crest. Pigeons with 

flat tails had come from Moldova and Muntenia, where they are widely spread to this 

day. Flight capacity was on average between 1 and 3 hours, an ability which could and 

can be improved on the farms where they can go outside.  

 The following races belong to the group of  white-tailed pigeons: the Coffee 

Coloured White-Tailed Highflier, the Black White-Tailed Highflier, the Sky-blue White-

Tailed Highflier, the Black-Cherry White-Tailed Highflier and the Romanian Barred 

White-Tailed Highflier. Each is a distinct race including the Coffee Coloured White-

Tailed Highflier which was formed from crosses of Black-Cherry Highflier with the 

Black White-Tailed Highflier. Regarding body parameters no differences between them.  

In the group of white-tailed pigeons are the Coffee Coloured White-Tailed Highflier 

(Fig. 9), the Black-Cherry White-Tailed Highflier (Fig. 10), the Sky-blue White-Tailed 

Highflier (Fig. 11), the Black White-Tailed Highflier (Fig. 12) and the Romanian Barred 

White-Tailed Highflier (Fig. 13). Each is a distinct race including the Coffee Coloured  

White-Tailed Highflier which was formed from crosses of Black-Cherry Highflier with the 

Black White-Tailed Highflier.      

 

5.5.4. Barred Highflier Pigeons  

The Barred Romanian Gagiu Highflier (Fig. 14), the Barred Romanian Bragagiu 

(streaked on silver) Highflier (Fig. 15) and the Arad Barred Highflier (Fig. 16) belong to the 

highfliers with middle beaks and wide tail. Both the Barred Romanian Gagiu Highflier and the 

Barred Romanian Bragagiu were a variety of the Barred Romanian Highflier and later became 

(were considered) distinct races. Regarding body parameters there are no differences between 

the Barred Romanian Gagiu Highflier and the Barred Romanian Bragagiu merchant.  

 

5.5.5. Other races of Highfliers   

Another race that belongs to the highfliers is the Romanian OrbeŃean Highflier (Fig. 17, 18).  



 

 5.6. TUMBLER PIGEONS  

 

Tumbling is a hereditary predisposition of certain races of pigeons and a good 

tumbler makes tumbles not only during the flight but also at descending from of the roof 

of the house in the yard or even in the cage. 

The course of their playing is a feature of the race as well as of the individual. At 

most tumbler races it can be observed that the pigeon stops, beats its wings putting them 

together above its back, simultaneously raises its wings then falls executing swiftly a 

tumble to come back in horizontal position with a strong beat flying on.  

       The tumble can be performed once or 2, 4, 6 times in chain. Pigeons performing 

more tumbles lose height because of the pauses between the tumbles.  

        Some individuals play so hard that they get crushed to the roof or ground; these 

pigeons are called “fallers”.  

The most common Romanian race is the GalaŃi Tumbler (Fig. 19-21). The 

Transylvanian Tumbler has two varieties: the Uncrested Transylvanian Tumbler (Fig. 22, 

23) and the Transylvania Crested Tumbler (Fig. 24).  

In the category of Double Crested Tumblers there are the following  races: the 

Transylvanian Double Crested Fig. 25, 26), the Botoşani Double Crested Tumbler (Fig. 

27, 28) and the Călăraşi Double Crested Tumbler (Fig. 29 ).  

Some other races of tumblers are: the Timişoara Tumbler (Fig. 30), the Romanian 

Speckled tumbler (Fig. 31),  the Mottled Arad Tumbler (Fig. 32), the Variegated Satu 

Mare Tumbler, the ConstanŃa Tumbler (Fig. 33-34), the Short Beak Brăila Tumbler (Fig. 

35, 36), the Long Beak Brăila Tumbler (Fig. 37-38) and the Buzău Tumbler (Fig. 39). 

. 

5.7. ROLLER  PIGEONS 

 

The manner of flight differs in that rollers  rise in compact flocks of 20-25 pigeons 

to their convenient height, flying for a few minutes, then start their performance of 6-8 

rolls executed with fantastic rapidity.  

Sometimes these rolls can go on for 20-40 m. Then they gather again and after a 

short flight they perform a new set of rolls.  



 

It is worth mentioning that the Oriental Roller rolls with its wings half open using 

its wide tail to brake.  

The way roller pigeons perform their rolls differs from the tumbles of other races. 

The individuals that twist along the longitudinal axle from one wing to the other, are 

appreciated the most.  

        Tumbler and roller pigeons must perform rolls and tumbles during half of their 

flight time and half for playing or rolling.  

Romanian rollers originate from oriental rollers, the so called ‘no leg feathers’ and 

‘with leg feathers’.  

       The Cluj Rollers originate from oriental rollers with leg feathers and the Lugoj 

Roller and the Timişoara Roller originate from oriental rollers with no leg feathers.  

 

5.8. FANCY PIGEONS 

 

          This category contains the races for which the most important feature is  

appearance: body frame, colour, pattern; this category also includes the races grown for 

their appearance, the beauty of their body, for their body frame, colour or pattern of 

feathers.  

           Fancy pigeons are bred for recreational reasons to please the breeder. 

           There are two races that can be classified in this category: the Craiova Brown  

Pigeon (Fig. 43) and  the Bucharest Black Low Wing Pigeon (Fig. 44).  

 

5.9. PIGEON RACES ON THE EDGE OF EXTINCTION 

 

The following races have reached the brink of extinction: the Târgovişte Red 

Highflier (Fig. 45), the Romanian Black-Cherry Highflier (Fig. 46), the Iaşi Fair Tumbler 

(Fig. 47), the Iaşi Tumbler, the Cluj Blue Tumbler (Fig. 48), the Transylvania Falling-

Tumbler (Fig. 49), the Crested of Ploieşti  and the Giant of Salonta Pigeon. 

 

 

 



 

5.10. RECENTLY FORMED RACES OF PIGEONS 

  

Races recently formed are: the Oradea Carunculae Pigeon (Fig. 50, 51), the Iaşi 

Skewbald Tumbler (Fig. 52) and the Bukovina Tumbler (Fig. 53).  

 

5.11. EXTINCT RACES OF PIGEONS  

 

The Romanian races that have disappeared are: the Romanian Silverblue (collect) 

Highflier, the Tumbler of Caracal, the Alexandria Tumbler, the Giurgiu Tumbler, the 

Crested Tumbler of Dobrogea, the Romanian Black Barred, the Great of Calafat, the 

Great Vogtland of Dobrogea, the Variegated Arad Highflier and the Satu Mare Uncrested 

Tumbler. 

 

5.12. THE COMMON PIGEON (Fig. 54)  

 

Based on body measurements and morphological study, I proposed an 

updated standard for the following races:  

 

1. Arad Barred Pigeon -  the weight and length of beak  (average value) obtained 

from measurements are not identical to those specified in the standard. The difference 

(standard deviation) is significant, therefore I propose to update the standard. (Table 1)  

2. Transylvania Tumbler Pigeon – the length of  beak (average value) obtained 

from measurements is not identical with the standard value. The difference (standard 

deviation) is small, yet significant, because this race is part of the short-beaked birds. In 

conclusion I propose updating the standard. (Table 2)  

3. Transylvania Double Crested  -  the length of beak (average value) obtained from 

measurements is identical with the value mentioned in the standard. However, this race is 

part of the short-beaked birds’ race and it is desired that the length does not exceed 12 mm. 

As a conclusion I propose the update of the standard in terms of the beak size. (Table 3) In terms of 

the feathers’ design I propose to be included and specified in the standard (at variegated 

individuals) the uniformity of horehound, white and colored feathers should be distributed evenly. 



 

  4. Timişoara Tumbler – the weight (average value) obtained from measurements is 

not identical with the values specified in the standard. The difference (standard deviation) 

is significant, therefore I propose the update of the standard. (Table 4)  

5. Variegated Satu Mare Tumbler - body parameter values (average value) 

obtained from measurements are identical to those specified in the standard (Table 5). 

But in terms of design I propose to be included and specified in the standard the 

uniformity of horehound, white and colored feathers should be distributed evenly. 

6. Buzău Tumbler – the body parameter values (average value) obtained from 

measurements are identical to those specified in the standard (Table 6). But with 

reference to the color and design I propose that the standard blue mono-color variety be 

included in the standard and the old name of Buzău roller shopuld be abandoned. 

7. Cluj Roller - with reference to the color and design I propose the new mirror 

striped variety to be included in the standard.  

8. Lugoj Roller - body parameter values (average value) obtained from 

measurements are identical to those specified in the standard (Table 7). Regarding color 

and design I propose that at the variegated variety the standard should specify the 

symmetry and uniformity of horehound 

9.Timişoara Roller - body parameter values (average) obtained from 

measurements are identical to those specified in the standard (Table 8). Regarding color 

and design I propose that at the variegated variety the standard should specify the 

symmetry and uniformity of horehound 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Table 1    
Measured body parameters of Arad Barred Highflier Pigeon (original) 

 

  prescurtări: S=SIGNIFICANT, IS=INSIGNIFICANT, ES=EMPLOY STANDARD                                                                                                                                   

                                                                                                                                   Table 2 
   Measured body parameters of Transylvania Tumbler Pigeon (original) 

 

RACE Number of 
measured 
pigeons 

8  pair 

A r a d  B a r r e d  H i g h f l i e r  

Body 
weight 

Body 
lenght 

Beak 
lenght 

Chest 
perimeter 

Tail  
lenght 

Wings 
lenght 

Wings 
span 

Legs 
lenght 

Measured 
body 

parameters 
g cm mm cm cm cm cm cm 

Sex M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 290 300 32 33 15 15 20 24 13 14 23 22 60 62 8 8 

2 300 280 33 32 16 17 24 23 14 13 22 24 62 60 7 7 
3 310 290 35 33 16 15 23 25 13 12 24 22 60 61 8 7 
4 280 280 33 33 15 15 25 22 12 14 22 25 61 63 7 7,5 
5 290 320 33 32 17 16 22 24 14 14 25 23 62 61 7 7 
6 280 280 32 34 15 15 24 23 13 15 22 24 60 60 8 8 
7 300 290 33 32 15 17 23 25 12 12 24 25 61 63 7 8 
8 280 280 33 33 17 17 25 22 14 14 22 24 62 61 8 8 

291,2 290 33 32,7 15,7 15,8 23,2 23,5 13,1 13,5 23 23,6 61 61,3 7,5 7,5 Average 
value 290,6 32,8 15,7 23,3 13,3 23,3 61,1 7,5 

Standard 
value 

350-380 32-34 20 25 12 22-24 63-65 7-8 

Standard 
deviation 

- 59,4 ES - 4,3 - 1,7 + 1,3 ES - 1,9 ES 

Conclusion S IS S IS IS IS IS S 

RACE Number of 
measured 
pigeons 

9  pair 

T r a n s y l v a n i a  T u m b l e r  

Body  
weight 

Body 
lenght 

Beak 
lenght 

Chest 
perimeter 

Tail  
lenght 

Wings 
lenght 

Wings  
span 

Legs 
lenght 

Measured 
body 

parameters 
g cm mm cm cm cm cm cm 

Sex M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 280 290 27 31 10 9 19 23 11,5 11 20,5 21 58 60 8 8 

2 260 290 31 28 9 9 25 20 11 12 21 21 61 62 7 7,5 
3 270 250 31 33 9 9 25 24 13 11 21 23 60 64 7 7 
4 300 270 28 28 10 9 19 25 12 13 20 23 62 63 7 8 
5 250 270 33 33 9 10 23 23 13 13 22 24 64 62 8 8 
6 300 230 27 31 9 9 18 22 11 12 19 21 60 64 7 7 
7 240 260 32 28 9 9 24 26 13 12 21 20 64 60 8 7 
8 280 280 28 33 9 9 18 23 11 12 22 21 62 62 7,5 8 

9 280 220 31 30 9 9 23 20 13 11,5 22 22 64 58 8 6,5 
273,3 262,2 29,7 30,5 9,2 9,1 21,5 22,8 12 11,9 20,9 21,7 61,6 61,6 7,5 7,4 Average 

value 267,7 30,1 9,1 22,1 11,9 21,3 61,6 7,4 

Standard 
value 

240-280 30-32 10-11 24-26 11-13 21-23 61-65 7-8 

Standard 
deviation 

ES ES - 0,9 - 1,9 ES ES ES ES 

Conclusion IS IS S IS IS IS IS IS 



 

                                                                                                                                   Table 3 
Measured body parameters of Transylvania Double Crested pigeon (original) 

 

                                                                                                                                   Table 4 
Measured body parameters of Timişoara Tumbler pigeon (original) 

RACE Number of 
measured 
pigeons 

9  pair 

T r a n s y l v a n i a  D o u b l e  C r e s t e d  T u m b l e r  

Body  
weight 

Body 
lenght 

Beak 
lenght 

Chest 
perimeter 

Tail  
lenght 

Wings 
lenght 

Wings  
span 

Legs 
lenght 

Measured 
body 

parameters 
g cm mm cm cm cm cm cm 

Sex M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 320 280 30 30 14 12 24 20 14 13 24 22 66 62 8 8 

2 280 260 32 33 13 13 24 24 12 12 24 22 62 62 7 8 
3 260 300 31 33 13 14 23 23 12 12 22 22 65 67 7 7 
4 300 310 33 32 14 12 22 26 14 14 24 23 63 66 7 8 
5 320 240 32 30 12 13 24 24 14 14 24 20 65 65 7,5 7 
6 280 320 34 32 13 12 25 22 11 12 22 22 66 67 7 7 
7 260 280 32 34 13 13 24 24 12 14 24 23 67 68 7 7 
8 300 260 33 32 13 14 23 25 12 11 23 22 67 65 7 7 

9 300 300 34 33 14 13 22 24 14 12 22 22 66 67 8 7 
291,1 283,3 32,3 32,1 13,2 12,8 23,4 23,5 12,7 12,6 23,2 22 65,2 65,4 7,2 7,3 Average 

value 287,2 32,2 13 23,4 12,6 22,6 65,3 7,2 

Standard 
value 

250-300 32 13-14 25 11-12 22 64-68 7 

Standard 
deviation 

ES + 0,2 ES - 1,6 + 0,6 + 0,6 ES + 0,2 

Conclusion IS IS IS IS IS IS IS IS 

RACE Number of 
measured 
pigeons 

8  pair 

T i m i ş o a r a  T u m b l e r  

Body  
weight 

Body 
lenght 

Beak 
lenght 

Chest 
perimeter 

Tail  
lenght 

Wings 
lenght 

Wings  
span 

Legs  
lenght 

Measured 
body 

parameters 
g cm mm cm cm cm cm cm 

Sex M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 260 280 32 31 11 13 19 27 11,5 13 22,5 21 64 61 7 8,5 

2 290 300 29 33 12 11 23 19 12 13,5 23 21 57 64 8 7,5 
3 300 310 30 33 12 12 24 28 11 13 22 20 59 57 8 8 
4 290 290 31 30 12 12 26 20 12 14 19 22 60 60 7,5 8,5 
5 280 290 28 28 12 11 28 25 12 12 23 24 57 60 7 7,5 
6 280 280 28 29 13 12 20 23 14 14 23 19 63 59 7 7 
7 290 270 29 28 11 12 21 26 11,5 13 21 23 63 57 8 8,5 
8 300 300 30 31 13 13 23 26 12 14 22 23 62 61 8 8 

286,2 290 29,6 30,3 12 12 23 24,2 12 13,3 21,9 21,6 60,6 59,8 7,5 7,9 Average 
value 288,1 29,9 12 23,6 12,6 21,7 60,2 7,7 

Standard 
value 

340-390 28-30 11-13 24-27 12-13 20-22 58-62 7,5-8,5 

Standard 
deviation 

- 51,9 ES ES - 0,4 ES ES ES ES 

Conclusion S IS IS IS IS IS IS IS 



 

                                                                                                                                  Table 5 
Measured body parameters of Variegated Satu Mare Tumbler pigeon (original) 

 

                                                                                                                                   Table 6 
Measured body parameters of Buzău Tumbler pigeon (original) 

 

RACE Number of 
measured 
pigeons 

8  pair 

V a r i e g a t e d  S a t u  M a r e  T u m b l e r  

Body  
weight 

Body 
lenght 

Beak 
lenght 

Chest 
perimeter 

Tail  
lenght 

Wings 
lenght 

Wings  
span 

Legs  
lenght 

Measured 
body 

parameters 
g cm mm cm cm cm cm cm 

Sex M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 360 350 32 33 15 15 23 26 12 14 21 24 62 60 8 8 

2 300 310 31 32 14 14 25 22 14 11 20 21 62 62 7 7 
3 310 290 35 33 13 13 24 23 11 13 24 24 60 60 8 7 
4 320 280 33 34 14 14 23 26 12 14 23 21 61 58 7 7,5 
5 320 320 33 32 13 15 22 24 11 12 22 19 63 65 8 8 
6 280 300 32 34 14 14 23 25 14 14 24 23 65 63 7 7 
7 330 310 33 32 14 14 25 22 14 11 23 22 67 65 8 7 
8 370 340 33 34 16 15 24 24 14 12 23 23 63 65 7 7,5 

323,7 312,5 32,7 33 14,2 14,2 23,6 24 12,7 12,6 22,5 22,1 62,8 62,2 7,5 7,3 Average 
value 318,1 32,8 14,2 23,8 12,6 22,3 62,5 7,4 

Standard 
value 

350-380 33-34 14-16 23-25 11-13 20-23 62-64 7,5-8 

Standard 
deviation 

- 31,9 - 0,2 ES ES ES ES ES - 0,1 

Conclusion IS IS IS IS IS IS IS IS 

RACE Number of 
measured 
pigeons 

7  pair 

B u z ă u  T u m b l e r  

Body  
weight 

Body 
lenght 

Beak 
lenght 

Chest 
perimeter 

Tail  
lenght 

Wings 
lenght 

Wings  
span 

Legs  
lenght 

Measured 
body 

parameters 
g cm mm cm cm cm cm cm 

Sex M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 230 290 28 30 10 10 23 25 11 12 24 22 64 61 8 8 

2 260 240 31 28 11 9 22 23 12 12 22 22 57 62 7 7 
3 270 250 31 33 10 10 22 25 11 11 24 22 58 57 8 7 
4 290 270 29 28 9 9 25 27 10 11 21 25 60 60 7 8 
5 260 260 33 33 11 10 23 20 13 12 25 23 58 60 7 8 
6 250 220 28 31 10 11 24 26 12 10 22 22 63 60 7 8 
7 270 250 32 28 11 11 26 20 12 10 22 21 63 57 7 7 

261,4 254,2 30,2 30,1 10,2 10 23,5 23,7 11,5 11,1 22,8 22,4 60,4 59,5 7,2 7,5 Average 
value 257,8 30,1 10,1 23,6 11,3 22,6 59,9 7,3 

Standard 
value 

225-274 29-31 10-11 21-24 10-12 22 58-62 7-8 

Standard 
deviation 

ES ES ES ES ES + 0,6 ES ES 

Conclusion IS IS IS IS IS IS IS IS 



 

                                                                                                                                   Table 7 
Measured body parameters of Lugoj Roller pigeon (original) 

 

                                                                                                                                   Table 8 
Measured body parameters of Timişoara Roller pigeon (original) 

 

 

RACE Number of 
measured 
pigeons 

7  pair 

L u g o j  R o l l e r  

Body  
weight 

Body 
lenght 

Beak 
lenght 

Chest 
perimeter 

Tail  
lenght 

Wings 
lenght 

Wings  
span 

Legs  
lenght 

Measured 
body 

parameters 
g cm mm cm cm cm cm cm 

Sex M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 370 330 31 31 15 16 25 27 11 11 19 19 65 67 7 7 

2 320 350 29 30 17 18 24 22 12 12 21 22 67 65 7 7 
3 370 290 30 33 17 15 23 28 13 13 24 19 65 64 7 8 
4 290 320 32 32 16 16 26 23 13 12 21 25 64 61 7,5 7,5 
5 280 300 28 27 18 16 28 25 14 14 25 23 66 67 8 7 
6 340 370 28 33 17 17 22 25 12 12 21 23 69 66 7 7 
7 320 360 29 29 17 17 25 26 11 12 24 25 64 62 7 7,5 

327,1 331,4 29,5 30,7 16,7 16,4 24,7 25,1 12,2 12,2 22,1 22,2 65,7 64,5 7,2 7,2 Average 
value 329,2 30,1 16,5 24,9 12,2 22,1 65,1 7,2 

Standard 
value 

340-380 30-32 15-17 26 11-13 21-24 64-66 7 

Standard 
deviation 

- 10,8 ES ES - 1,1 ES ES ES + 0,2 

Conclusion IS IS IS IS IS IS IS IS 

RACE Number of 
measured 
pigeons 

7  pair 

T i m i ş o a r a  R o l l e r  

Body  
weight 

Body 
lenght 

Beak 
lenght 

Chest 
perimeter 

Tail  
lenght 

Wings 
lenght 

Wings  
span 

Legs  
lenght 

Measured 
body 

parameters 
g cm mm cm cm cm cm cm 

Sex M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 340 380 38 37 19 19 24 23 12 12 21 22 70 65 7 8 

2 310 350 35 35 20 20 23 28 13 13 24 19 65 64 8 8 
3 410 340 34 34 19 18 26 23 13 12 21 25 64 61 8 8 
4 320 330 35 35 21 17 28 25 14 14 25 23 66 67 8 7 
5 300 380 33 34 20 19 22 27 12 12 19 23 69 66 7 7 
6 360 400 35 35 20 18 27 26 11 12 24 25 64 68 8 8 
7 300 330 38 34 19 18 23 26 12 10 22 19 66 67 7,5 7 

334,2 358,5 35,4 34,8 19,7 18,4 24,7 25,4 12,4 12,1 22,2 22,2 66,2 65,4 7,6 7,5 Average 
value 346,3 35,1 19 25 12,2 22,2 65,8 7,5 

Standard 
value 

380-410 35-37 19-21 26-27 12-14 20-24 65-69 8 

Standard 
deviation 

- 33,7 + 0,1 ES - 1 ES ES ES - 0,5 

Conclusion IS IS IS IS IS IS IS IS 



 

At the following races I proposed a standard of flight, taking into account the 

flying category they belong to:  

 

1. Bucharest Ciung: taking into account the standard of flight expected for the Ploieşti 

Ciung, I proposed for the mature pigeons a minimum of 3 hours flight with 40 minutes of 

fade away flight and for the youth 1.5 hours of flight with  20 minutes  of fade away.  

2. Romanian Naked-Neck: taking into account the standard of  flight suggested for the 

Bucharest Ciung (from which the Romanian Naked-Neck was formed), I proposed for 

mature pigeons a flight of at least 3 hours with 40 minutes of fade away and for the youth 

1.5 hours of flight with  20 minutes  of fade away.  

3. Romanian Silver and Romanian Peony: the standard of flight that I proposed for the 

Bucharest Ciung is valid for the Romanian Silver and Peony. I proposed for the mature 

pigeons a minimum of 3 hours flight with 40 minutes of fade away flight and for the 

youth 1.5 hours of flight with  20 minutes  of fade away.  

4. For the White-Tailed pigeons I suggest a flight of at least two hours in flock, at high 

altitude, but without fade away.  

5. For the Romanian Barred Gagiu and Bragagiu I propose a flight of at least two hours, 

in  flock, at high altitude, but without fade away. 

6. Arad Barred: taking into account that it comes from Szeged Highflier, I propose a 

flight of 3.5 hours, both adults and youth in flock.   

7. Romanian OrbeŃean: I propose a period of  at least one hour of flight in flock, at height 

without fade away. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.13. PRACTICAL APPLICATIONS OF GENETICS IN PIGEON BREEDING  

 

    The creation of a breed of meat pigeon, including Romanian breeds  

Some races that belong to the Great of Calafat, the Dobrogea Great Vogtland are 

extinct and the Great of Salonta and the Ploieşti Crested are on the verge of extinction.  

Currently the Great of Salonta pigeons have the highest body weight despite the similarly 

heavy individuals in the Brăila Long Tumbler race. In particular, there are some mono-

color varieties in yellow, red and black. The Oradea Carunculae is a race that has been 

created recently, a race with a robust body frame. So these three Roamnian races  along 

with three foreign races (King, Strasser, Mondain) could be used for meat production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.14. THE MAIN DISEASES THAT I ENCOUNTERED DURING THE STUDY 

 

- paramixovirosis 

- smallpox 

- coryza 

- salmonelosis 

- colibacilosis 

- ornithosis 

- trichomonosis 

- coccidiosis 

- infestation with worms 

- ectoparazitosis 

- rickets 

- canibalism 

- stomatitis 

- ingluvial indigestion 

- wounds 

- embedded rings  

-  beak deformation, 

- infecundity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CHAPTER VI. CONCLUSIONS  

 

6.1. Conclusions concerning the current situation of Romanian races and their classification  

6.1.1.Pigeon breeding has gone through important changes in the recent decades, there 

are 3 new races that have been formed (or are in the process of formation) 8 races are on 

the verge of extinction and 10 races became extinct or no one heard from them. 

6.1.2 In the category of  prevalent races there are 14 races (42.5%) of  highfliers, 14 races (42.5%) 

of tumblers, 3 rollers 3 (9%), 2 of fancy pigeons (6%); in the category of races in the process of 

extinction there are 2 highfliers, 4 tumblers and 2 races of meat pigeons (câmpeneşti). Regarding 

the races in the process of extinction, the classification is purely didactic from their names’ point of 

view because they lost flight and playing characteristics, except the Târgovişte Red.  

6.1.3. As many as (8) races do not meet the standard because empirical growth due to  

inadequate selection and improvement; they are grown in limited numbers and are on the 

verge of extinction. Another reason for this situation is their low popularity. 

 6.1.4. From among the prevalent races 14 have lost their flight and rolling  skills. They 

are: the Uncrested Transylvania Tumbler, the Crested Transylvania Tumbler, the 

Transylvanian Double Crested,  the Romanian OrbeŃean Highflier, the Botoşani Double 

Crested Tumbler, the Arad Mottled Tumbler, the Timişoara Tumbler, the Constanta 

Tumbler, the Brăila Short Beak Tumbler, the Long Beak Brăila Tumbler, the rollers 

(Cluj, Lugoj , Timişora) and of course the Craiova Brown and the Bucharest Black Low.  

6.1.5. Compared to the 1980s,  new varieties of color races have appeared in the 

following races: the Romanian Naked-Neck, the Transylvanian Double Crested, the 

Buzău Tumbler, the Brăila Long Beak Tumbler, the Cluj Roller; in conclusion in 5 of the 

prevalent races have appeared new color varieties. 

 

6.2. Conclusions on the spreading of Romanian races of pigeons  

6.2.1. There are races (especially the Falling of Turda, the Great of Salonta and the Ploieşti 

Crested) in which only a few individuals still represent the race, and there are races that number 

thousands of individuals (GalaŃi Tumbler), and are scattered around the country in several varieties.  

6.2.2. Some races are grown, known and recognized, approved abroad (in Europe), there 

are clubs and associations dealing with their breeding.  



 

These approved races are as follows: the Romanian Naked Neck  Highflier, the  Black 

White-Tailed Highflier, the Arad Barred Highflier, the Transylvania Tumbler (uncrested, 

Crested), the Transylvania Double Crested Tumbler, the Botosani Double Crested 

Tumbler, the Timişoara Tumbler, the Romanian Spoted Tumbler.  

The following races were approved recently (2008): the OrbeŃean Highflier, the Romanian Barred 

Gagiu, the Romanian Barred Bragagiu Highflier, the Romanian Peony Highflier, the GalaŃi 

Tumbler, the Cluj Roller, the Craiova Brown, the Bucharest Black Low Wings, the Târgoviste 

Red Highflier, the Cluj Blue Tumbler (18 races in total) There are Romanian races that are grown 

abroad, even if they are not approved at the European standard. There are other Romanian races 

that have been proposed for approval: the Ploieşti Ciung, the Lugoj Roller, the Iaşi Flair Tumbler.  

6.2.3. The following table shows the percentage of spreading of Romanian races at national level. 

* The table was drawn up taking into account the counties with pigeon breeders who participated in national exhibitions in the last 4 years  
** The table was elaborated based on catalogs carried out over the last 4 years at the national exhibitions  
*** The table is not inconformity with the number of pigeons kept in a particular race at national level. 

Category Pigeon race Number of 
counties in which 

it is spread 

Percent of spreading 
related to the number of 

counties 
Bucharest Ciung 5 12,19 % 
Romanian Naked-Neck 5 12,19 % 

Ploieşti Ciung 10 24,39 % 
Romanian Silver 5 12,19 % 

Ciung Highfliers 

Romanian Peony 7 17,07 % 
Coffee Coloured White-Tailed 7 17,07 % 
Black-Cherry White-Tailed 5 12,19 % 

Sky-Blue White-Tailed 5 12,19 % 
Black White Tailed 8 19,51 % 

White Tailed 
Highfliers 

Barred White-Tailed 5 12,19 % 
Barred Gagiu 7 17,07 % 
Barred Bragagiu 7 17,07 % 

Barred Highfliers 

Barred Arad 3 7,31 % 

 
Highflier 
pigeons 

Another races Romanian OrbeŃean 9 21,95 % 

 GalaŃi Tumbler 13 31,70 % 

Transilvanya Tumbler Uncrested and Crested 9 21,95 % 
Double Crested Transilvanya 8 19,51 % 
Double Crested Botoşani 8 19,51 % 

Double Crested 
Tumblers 

Double Crested Călăraşi 7 17,07 % 
Timişoara 4 9,75 % 
Arad Mottled 2 4,87 % 
Variegated Satu Mare 3 7,31 % 
Romanian Spoted 3 7,31 % 
ConstanŃa  3 7,31 % 
Short Beak Brăila 4 9,75 % 
Long Beak Brăila 3 7,31 % 

Tumbler 
pigeons 

Another Tumblers 

Buzău  2 4,87 % 
Cluj Roller  4 9,75 % 
Lugoj Roll 1 2,43 % 

Roller pigeons 

Timişoara Roller 3 7,31 % 
Craiova Brown 6 14,63 % Fancy pigeons 
Bucharest Black Low wings 6 14,63 % 



 

6.3. Conclusions about the standard:  

6.3.1. The standard has changed, evolved, at some races even changed significantly over 

the time (the best example: the tumbler of GalaŃi) and change continuously (not suddenly 

and not continuously) which is a normal and natural aspect. Degeneration of the race, 

different trends of breeding without a well-defined aim and proper genetics  knowledge is 

not equivalent with  the natural evolution of the standard.  

6.3.2. There are races at which the standard has evolved, yet hasn’t been updated due to 

negligence or due to evolutions that have not covered the majority of the effective of the 

race (Arad Barred Highflier, Transylvania Uncrested Tumbler, Transylvania Crested 

Tumbler, Transylvania Double Crested Tumbler, Timişoara Tumbler, Variegated Satu 

Mare Tumbler, Buzău Tumbler, Cluj Roller, Lugoj Roller, Timişoara Roller). For these 

races, based on body measurements and morphological studies, we proposed an updated 

standard.  

6.3.3. There are Romanian races that to a lesser or greater extent, without speaking of 

evolution or overriding the standard (part of the races threatened by extinction) do not 

meet the standard.  

6.3.4. In the case of races that are on the verge of extinction the initial and original 

standard needs to be followed.  

6.3.5. There is no race to meet the standard 100%. The maximum score that we have 

noticed in exhibitions was 98 points.  

6.3.6. Regarding body parameters the difference between males and females is 

insignificant, which is why there is no separate description for male and female pigeons 

in the standard. The exception is the giant races for meat production. 

 

6.4. Conclusions about extinct races and races on the verge of extinction:  

6.4.1. The causes of disappearance of races are the following : negligence, the breeder’s 

lack of interest, lack of practical knowledge; but in theoretical terms, lower popularity of 

some races, long consangvinization, lack of the effectives’ refreshment, hazardous 

crossings (hybridization).  

6.4.2. All these factors threaten the existence of the remaining races on the verge of 

extinction. 



 

6.4.3. The following steps are required for the races that are on the verge of extinction:  

- The General Union of Pigeon Breeders and Small Animals together with the local 

associations should identify and take record of breeders who breed these races of 

pigeons.  

- Breeders should be informed that their races are unique and there are ways through 

which they could be saved: increase of effectives, selections, meeting the standards, 

respecting the breeding conditions.  

- Breeders need financial and moral support  

- Specialists should provide permanent support until the effective passes over the critical 

threshold.  

- The associations should seek support from other forums  

- There should be organized discussions and debates on their rescuing at various 

conferences 

- Specialist magazines should include articles about the current situation and about the 

prospects for the future of endangered races.  

- Public opinion should be alerted to collect funds to support farmers.  

 

6.5. conclusions on flight performance:  

6.5.1. Over the time many races have become recreational races, though they still bear 

the names of highflier, tumbler, faller or roller.  

6.5.2. At exhibitions are not taken into consideration and are seldom imposed  the 

presentation of the flight report (GalaŃi Tumbler) and only a few races and individuals are 

judged in terms of capacity and flight characteristics (GalaŃi Tumbler, Ploieşti Ciung 

Highflier, Târgovişte Red Highflier)  

6.5.3. If action is taken, flight capacities can be regained in about five years, without 

neglecting the morphological features.  

6.5.4. For the races that had not had a flight standard, I set one, taking into account the 

category of fliers they belong to (Bucharest Ciung Highflier, Romanian Nacked-Neck 

Highflier, Romanian Silver Highflier, Romanian Peony Highflier, White-Tailed 

Highfliers, Romanian Barred Gagiu and Bragagiu Highfliers, Arad Barred Highflier, 

OrbeŃean Highflier). 



 

6.6. Conclusions about the transformation of a variety into a separate race  

6.6.1.There have been cases when a variety has become, or at least is considered a 

distinct race: the White-tailed Highflier, the Romanian Barred Gagiu and the Bragagiu 

Highflier, the Transylvania Uncrested Tumbler, the Variegated Satu Mare Tumbler, the 

Turda Faller. 

6.6.2.There have been cases when a variety was presented and declared a distinct race 

unfairly because it does not meet all the conditions (the Faller of Turda)  

 

6.7. Conclusions about the approval of a race:  

6.7.1. Many European races are approved. (conclusion 5.2.2.)  

6.7.2. Romanian pigeon races are  approved by the Commission for Approval of 

Recreation and Sport Pigeon Races, the commission whose main task is elaboration, 

inspection and approval of certificates of origin, procession and stocking of data, 

systematization, conservation and development of genetic resources of Romanian flight 

and recreation races, monitoring the Romanian pigeon races. 

 

6.8. Conclusions regarding names of the races:  

6.8.1. It is not right that a race which lost flight ability to bear names like, player, flier or 

roller. The majority of the Romanian races are in this situation.  

6.8.2. If within the race have appeared other varieties of color than those suggested by the 

name, it should be changed, because it does not reflect reality, or the reality is only 

partially reflected.  Example: the Hooded Tumbler of Buzău. 

6.8.3. An emerging race (Bucovina Tumbler) cannot have a name that is or was held by  

another race.  

 

6.9. Conclusions on common pigeons:  

6.9.1. They are very little discussed in specialized books, although they have a way of life 

and interesting morpho-physiological and ethological qualities.  

6.9.2. Like any other race, they can be bred in captivity very easily.  

6.9.3. Common pigeon races can contribute to the formation of new races for the 

following reasons:  



 

- In terms of origin and morpho-physiological characteristics are the closest to the Rock 

Pigeon, which is the origin of all pigeon races  

- They have an extraordinary ability to fly  

- They have the ability to get food from the plains  

- They have remarkable resistance to diseases and adverse weather conditions  

- They are very prolific  

- They grow and care for their chicks well  

- There are characterized by very many combinations of colors and patterns  

- They  transmit their positive qualities to their successors with fidelity  

 

6.10. Conclusions about application of practical genetics in pigeon breeding:  

6.10.1. Mendel’s laws are valid and can be successfully applied in current genetics 

practiced in pigeon breeding 

6.10.2.The  above statement is valid even in the case of transmission particalarities  

6.10.3. The multitude of colors and patterns available at pigeons may create difficulties 

fix them  

6.10.4. New races can be created for meat production using foreign races of this kind as 

well as indigenous races of Romanian races with big body and weight.  

 

6.11. The main diseases that I encountered during the study: paramixovirosis, 

smallpox, coryza, salmonellosis, colibacilosis, ornithosis, trichomonosis, coccidiosis, 

infestation with worms, ectoparazitosis, rickets, cannibalism, stomatitis, ingluvial 

indigestion, wounds, rings embedded, beak deformation, infecundity. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPTER VII. RECOMMENDATIONS   

 

There are unsolved issues like:   

 

- efforts should be directed toward obtaining new races and new varieties, including a    

   new race of meat  

- rare races must be saved from the danger of extinction  

- pigeon breeding should be practiced professionally at European standards, by  

organizing lectures, conferences, discussions about theoretical and practical aspects of  

breeding, selection, matching pairs, etc..  

- breeders should participate regularly at exhibitions where hey have the opportunity to 

exchange opinions, a very important aspect of pigeon breeding  

- updating exceeded standards 

- proposals of updated standards should be considered   

- strong emphasis should be placed on flight characteristics according to the standard 

- effectives should be refreshed periodically to avoid the long-term effects of  

consangvinity 

- acquiring the main concepts in genetics, necessary for practicing pigeon breeding  

- meeting the standard and not the more or less founded trends   

- prevention of major diseases using effective tehnoprofilactical measures 
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