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Zamojskie i roztoczańskie wysokolotne – piękne gołębie sportowe 

 

 

Ludzie zajmują się hodowlą gołębi od zarania dziejów. Badacze historii hodowli gołębi 

wykazują, że udomowienie tych ptaków nastąpiło już pod koniec epoki kamienia łupanego 

w starożytnej Fenicji (tereny współczesnego Libanu i Syrii). 

Hodowaliśmy i hodujemy gołębie z wielu powodów: między innymi w celu podziwiania piękna 

tych ptaków w różnorodnych formach, jakie udało się nam wypracować w wyniku trwającej tysiące lat 

pracy hodowlanej, czy dla ich smacznego mięsa; wreszcie też hodujemy je dla podziwiania tego, 

do czego zostały one stworzone, a mianowicie ich lotu. 

Możliwość udziału w rywalizacji sportowej dla hodowców gołębi kojarzy się przede wszystkim 

z organizacją lotów konkursowych dla gołębi pocztowych. W skrócie rywalizacja ta polega na tym, 

że wygrywa ją gołąb, który w najkrótszym czasie powróci do swojego gołębnika z miejsca 

wypuszczenia – zupełnie nieznanego ptakom uczestniczącym w takim wyścigu. 

Jednak są jeszcze inne możliwości uczestnictwa hodowców gołębi w rywalizacji sportowej 

swoich podopiecznych. Jedną z nich jest organizowanie lotów konkursowych dla gołębi ras 

wysokolotnych.  

W takiej rywalizacji w locie konkursowym bierze udział stado lotowe, wyselekcjonowane przez 

hodowcę z jego najlepszych ptaków. Rywalizacja polega na tym, żeby ptaki wykazały się jak 

najdłuższym lotem ponad gołębnikiem. Tutaj ocenia się nie tylko długość lotu, ale także to czy jego 

styl jest właściwy dla poszczególnych ras. Premiowane jest to, że gołębie osiągają wysoki pułap lotu. 

Ważne jest również to, aby gołębie nie oddalały się na boki, lecz pozostawały przez cały lot ponad 

gołębnikiem. Wśród gołębi sportowych uczestniczących w lotach konkursowych są również gołębie 

akrobatyczne. Ptaki tych ras wykonują w powietrzu ewolucje. Najczęściej są to wywroty, które gołębie 

robią podczas lotu. Tutaj premiowana jest aktywność gołębi w tym zakresie i ich chęć 

do koziołkowania. 

 

 
Stadko gołębi zamojskich opadające na gołębnik na tle zachodzącego słońca. 

 

Hodowcy gołębi wysokolotnych, jak łatwo się domyślić, hodują gołębie przede wszystkim 

po to, aby doskonalić je w ich zdolnościach do wytrwałego, pięknego stylowo lotu na dużej wysokości. 

Niestety wielu hodowców zupełnie przestało zwracać uwagę na niezwykłe umiejętności lotowe swoich 

podopiecznych i doprowadzili wręcz do zaniku tych cech, które z taką pieczołowitością doskonalili nasi 

poprzednicy. Doprowadziło to do tego, że gołębie wielu ras całkowicie zatraciły swoje zdolności 

lotowe. Ten smutny los spotkał niestety gołębie wielu polskich ras. 
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Na szczęście są jeszcze dzisiaj gołębie, które charakteryzują się wybitnymi umiejętnościami 

w locie, które możemy podziwiać. Często ich lot w znacznym stopniu odbiega od lotu przodków gołębi 

domowych, czyli gołębi skalnych. Należą do nich gołębie pocztowe, posiadające zdolność 

do powracania ze znacznych odległości. To tylko gołębie rasowe są zdolne do dokonywania w locie 

rozmaitych akrobacji. Poszczególne rasy gołębi wywrotnych potrafią wywracać się podczas lotu 

zarówno w przód, w tył, czy przez skrzydło. Jeszcze inne są zdolne do wykonywania całej serii 

wywrotów, czyli tak zwanego młynkowania. Gołębie niektórych ras potrafią w locie składać skrzydła 

i opadać przy tej ewolucji w dół (tak jak u naszej rasy garłaczy – stawaków polskich – niestety coraz 

rzadziej).  

Wśród gołębi rasowych jest też spora grupa gołębi wysokolotnych. Te ptaki są zdolne 

do wielogodzinnego lotu na bardzo wysokim pułapie. Często wznoszą się przy tym tak wysoko, że nie 

możemy ich wypatrzyć nawet z wykorzystaniem dobrej klasy lornetki. 

Opisane powyżej cechy lotowe gołębi rasowych dają hodowcom możliwość udziału 

w rywalizacji sportowej. Jedną z nich jest organizowanie lotów konkursowych dla gołębi ras 

wysokolotnych.  

Wśród ras gołębi wysokolotnych na Świecie znane są przede wszystkim tipplery angielskie, 

które potrafią latać ponad gołębnikiem nawet przez kilkanaście godzin. Najdłuższe odnotowane 

w historii czasy lotu gołębi tej rasy przekraczają nawet 20 godzin. Wśród gołębi cechujących się 

wytrwałym lotem znajdują się także inne rasy, np. serbskie wysokolotne, budapesztańskie 

wysokolotne, czy węgierskie lotne oszronione – tzw. „deresze”.  

 

 
Charakterystyczna sylwetka gołębi zamojskich z szeroko rozpostartymi ogonami. 

 

Wśród ras gołębi wysokolotnych są także ptaki wyhodowane i ukształtowane w Polsce. 

Należą do nich gołębie rasy zamojski oraz spokrewnione z nimi roztoczańskie wysokolotne. Cechują 

się one wybitnymi zdolnościami lotowymi. Często latają na wysokości, przy której stają się już 

niewidoczne gołym okiem, a nawet z wykorzystaniem dobrej lornetki. Osiągniecie tak wysokiego 

pułapu lotu przez gołębie hodowcy nazywają „wchodzeniem w zakrycie”.  

Lot zamojskich i roztoczańskich wysokolotnych jest nie tylko wysoki, ale przede wszystkim 

piękny. Gołębie obu tych ras mają praktycznie taki sam styl lotu. Tak więc w dalszej części tekstu 

będę dla nich używał określenie „zamojskie”. Obie te rasy wywodzą się z terenów Zamojszczyzny, 

Ziemi Lubelskiej i Podkarpacia W odróżnieniu od innych ras gołębi wysokolotnych zamojskie lecą 

powoli, często szybują. Kiedy obserwuje się stadko zamojskich na niebie gołębie sprawiają wrażenie 

jakby płynęły bez żadnego wysiłku. Ptaki te doskonale umieją wykorzystywać korzystne dla nich prądy 

powietrza.  
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Zamojskie nie zachowują się w powietrzu jak atleci – co cechuje przede wszystkim gołębie 

pocztowe, ale także tipplery czy gołębie wspomnianych ras węgierskich. Zamojskie to raczej wirtuozi 

podniebnych przestrzeni. Ich lot jest, w porównaniu z lotem wspomnianych ras gołębi, raczej powolny. 

Zamojskie nie latają w koło ponad gołębnikiem, lecz wykonują zwroty, lecą w linii prostej lub lotem 

spiralnym. Stado gołębi w locie skupia się lub zaczyna się stopniować – wtedy szybują samodzielnie, 

odbijają od grupy na większą wysokość lub nieco się obniżają w locie, by ponownie się skupiać. 

Czasami zaś stado lotowe rozdziela się na mniejsze grupy lub pojedyncze gołębie oddzielają się 

od stada i albo podejmują wysiłek w celu podwyższenia pułapu lotu, albo obniżają lot i podejmują 

decyzję o wylądowaniu na gołębniku. Z tego też względu często dzieje się tak, że gołębie zamojskie 

nie lądują całym stadem.  

Tak jak wspomniałem wyżej lot gołębi zamojskich jest powolny, lekki. Ptaki często szybują, 

wykorzystując korzystne dla nich prądy powietrza i podczas lotu szeroko rozkładają ogony. Jest 

jeszcze jedna cecha charakterystyczna dla zamojskich, otóż gołębie tej rasy zawsze pozostają 

w zenicie – ponad gołębnikiem. Jeżeli obserwator traci te gołębie z pola widzenia to nie dlatego, 

że ptaki odleciały na bok i oddaliły się poza linię horyzontu. Kiedy tracimy te ptaki z pola widzenia to 

tylko dlatego, że przy pochmurnej pogodzie wleciały w chmury, przy dobrej zaś pogodzie wzniosły się 

na pułap tak wysoki, że stają się po prostu niewidoczne. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, 

że pułap, na którym gołębie stają się niewidoczne dla obserwatora to często wysokość przekraczająca 

1500-1700 metrów. Pamiętajmy jednak, że zamojskie podczas lotu wznoszą się jeszcze wyżej ponad 

tą wysokość. 

 

 
 

  Samiczka rasy zamojski. 

 

Gołębie zamojskie nie latają z reguły w dużych grupach. Kiedy ptaki samodzielnie podrywają 

się do lotu to najczęściej w mało liczebnej grupie – od 5 do 10, rzadko liczącej kilkanaście gołębi. 

To właśnie w takim niedużym stadzie gołębie te osiągają najlepsze wyniki lotowe, czyli osiągają 

najwyższy pułap lotu z pozostawaniem w zakryciu i najdłużej pozostają w powietrzu. Cechą właściwą 

dla tej rasy jest też to, że gołębie często lądują na gołębniku pojedynczo lub po kilka sztuk, podczas 

gdy pozostałe jeszcze kontynuują lot. Wówczas, gdy część ptaków podejmuje decyzje o lądowaniu 

pozostała część stada podąża często za nimi i obniża lot. Na szczęście jednak z reguły ptaki chętne 

do kontynuowania lotu z powrotem prą do góry i pociągają za sobą resztę stada. Czasami, zwłaszcza 

wtedy, gdy gołębie są na wysokim pułapie – to, że część ptaków decyduje się zakończyć lot – nie 

wpływa na pozostałe ptaki i reszta stada lotowego wciąż pozostaje na dużej wysokości. 

Mając na uwadze tą cechę hodowca powinien dobierać do lotów konkursowych jak najlepsze 

gołębie, tak aby te najsłabsze nie sprowadzały reszty ptaków zbyt wcześnie na dół. 
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Zamojskie to nie tylko ptaki charakteryzujące się wybitnymi cechami lotowymi. To przede 

wszystkim gołębie o pięknej i harmonijnej sylwetce. Cechuje je dumna postawa. Mają bardzo bogate 

upierzenie. Gołębie te są wprost stworzone do lotu, mają piękne długie skrzydła, które dodatkowo 

jeszcze posiadają tzw. żagle, które tworzą się poprzez charakterystyczne ułożenie lotek drugiego 

rzędu. Zamojskie mają też obfite ogony, o szerokich sterówkach. Ptaki te potrafią szeroko rozkładać 

ogony, kiedy są trzymane w ręku. Podczas lotu zamojskie praktycznie nie składają ogonów, a kiedy 

szybują rozkładają je na całą szerokość, niczym wachlarze. Zamojskie to nie tylko gołębie cechujące 

się piękną i szlachetną budową. Do ich wielu zalet należy też to, że gołębie te występują w wielu 

różnorodnych wzorach i kolorach umaszczenia. Wreszcie hodowcy tych gołębi mają też do wyboru 

gołębie czubate i gładkogłowe. 

 

 
  Samczyk rasy zamojski. 

 

Zamojskie to także gołębie samodzielnie karmiące swoje młode. Nie ma żadnych problemów, 

aby pary przeznaczone do rozpłodu wychowały w jednym sezonie po cztery, a nawet pięć lęgów 

młódków. Osobiście uważam, że w zupełności wystarczy, aby pozwolić im na wykarmienie 

maksymalnie trzech lęgów. Należy tak postępować, aby pozwolić dorosłym gołębiom dobrze się 

wypierzyć przed zimą, a młode będą dzięki temu w pełni zdolne do lotu pod koniec lata i na początku 

jesieni – w szczycie sezonu lotowego. 

Jak wskazuje nazwa opisywanych gołębi, zamojskie zostały wyhodowane w południowo-

wschodniej Polsce, w okolicach Zamościa. Jak powszechnie uważa się wśród hodowców tej rasy 

gołębi, zostały one wyhodowane kilka wieków temu, poprzez krzyżowanie miejscowych gołębi lotnych 

z gołębiami przywiezionymi z dawnej Persji. W regionie skąd się ta rasa wywodzi, ze względu 

na domniemane pochodzenie tych gołębi używa się dla nich nazwy "perskie". Ze względu zaś 

na charakteryzującą je zdolność do wytrwałego lotu na dużych wysokościach, zwane są również 

„górnymi”. 

Zamojskie zostały zarejestrowane jako odrębna rasa gołębi w Polskim Związku Hodowców 

Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Wzorzec rasy dla 

roztoczańskich wysokolotnych został opracowany na początku lat 2000-nych. 

 

Historia powstania gołębi zamojskich nie została (jak to najczęściej ma miejsce) 

udokumentowana. Najstarsze zapiski o tej rasie gołębi znalazłem w artykule „Gołąb perski 

wysokolotny”, opublikowanym w numerze 8 miesięcznika pt. „Hodowca Gołębi”, wydanym w roku 

1926 we Lwowie. Periodyk ten wydawał pan Władysław Chwałek, wielki orędownik hodowli gołębi. 
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Autorem wspomnianego artykułu był hodowca gołębi, który przedstawiał się pseudonimem Nałęcz. 

Opisywał on naszego perskiego takimi oto słowami: „Gołąb rasy wschodniej perski, budową podobny 

do mewki, ma dziób cienki i długi, nogi niskie, upierzenie o barwie niewyraźnej, robi na pierwszy rzut 

oka wrażenie zwyczajnego polucha bez wartości — a jednak dla amatora i miłośnika dobrego lotu jest 

on więcej wart, jak najpiękniejsze okazy innych ras. Słuszne więc tu przysłowie: „że nie to dobre 

wszystko, co się świeci”. Gołąb ten wypuszczony z pod siatki wylotu z wielkim łoskotem, trzaskiem 

i życiem wylatuje, powoli wybija się w górę, a po jakimś czasie (zależnie od pogody i wiatru) okazuje 

się nam jako mały punkt na horyzoncie, widzimy go jakby stał w powietrzu, to znów różnymi ruchami 

zachwyca obserwatora, a niektóre chociaż pięknie koziołkują wcale się nie obniżają w locie. Czasem 

znów jakiś zabłąkany gołąb pragnie ich towarzystwa i zbliża się do nich, wysila — jednak spada w dół 

nie mogąc dorównać im. Lot tych gołębi nie można długo obserwować gołem okiem, a tylko przez 

lornetkę lub w wodzie (stawia się dużą balję pełną wody na podwórzu, siada przy niej i w niej 

obserwuje lot i ruchy gołębi). Tak jak hodowca gołębi pocztowych oczekuje powrotu swoich 

ulubieńców z podróży z bijącem sercem i tęsknotą — tak znów zwolennik dobrego lotu z piersią 

i pełną radości — patrzy i cieszy się swojem stadkiem, które tworzy małe punkty na błękicie, to znów 

znika za chmurami, by wrócić po paru godzinach. Te więc najrozmaitsze zalety gołębi same naszą 

familję gołębiarską podzieliły, na różne działy i kierunki, a przecież wszyscy — choć nie jednej i tej 

samej rasy — kochamy gołębie i dla nich wyrzekamy się często wszystkiego i poświęcamy bez 

granic”. … „Barwa upierzenia, jak u niektórych ras nie gra tu ważniejszej roli. U nich największą zaletą 

to górny i długi lot. Gołąb ten podczas lotu trzyma się pilnie swego stadka i nigdy nie siada na obcy 

dach”. 

 

 
  Samczyk rasy roztoczański wysokolotny. 

 

Pan Nałęcz był zwolennikiem organizacji lotów konkursowych dla gołębi ras wysokolotnych już 

blisko 100 lat temu. We wspomnianym artykule pisał: „U nas lot gołębi wysokolotnych mało znany 

i ceniony i śmiało możemy stwierdzić, że zanika, ginie — a należałoby się tem więcej zająć. Mamy 

wprawdzie kilku wybitnych hodowców tych gołębi, ale to mała liczba, dopiero przez okazywanie tych 

gołębi na naszych wystawach i wykazywanie pisemne lotu, możemy bardzo dużo zrobić i zachęcić 

innych do chowu tychże. Chociaż z polskich ras sokół gdański także należy do wysokolotnych gołębi, 
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ma jednak mało miłośników, bo nie cenimy lotu, tylko wyszukujemy to wszystko co jest 

nieuzasadnione i wprost szkodliwe dla danej rasy”. 

 

Warto by było te wypowiedziane blisko 100 lat temu słowa zachęty do hodowli polskich ras 

gołębi wysokolotnych wdrożyć w czyn. Wśród wspominanych przez Nałęcza sokołów gdańskich 

trudno już dzisiaj znaleźć gołębie, które zachowały jeszcze doskonałe cechy lotowe swoich przodków. 

Na szczęście jednak wśród zamojskich występują gołębie, które potrafią latać w charakterystycznym 

dla nich pięknym stylu przez osiem, a nawet więcej godzin. 

 

Zachęta do organizacji lotów konkursowych gołębi wysokolotnych kierowana przez naszych 

przodków jest współcześnie realizowana. W naszym kraju w ostatnich latach powstało kilka 

organizacji zrzeszających hodowców gołębi wysokolotnych, którzy uczestniczą w sportowej rywalizacji 

ze swoimi ptakami. Wśród nich jest nasz Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych 

i Akrobatycznych. 

 

 
 Lądowanie gołębi zamojskich. 

 

Organizacja lotu konkursowego gołębiami wysokolotnymi polega na tym, że hodowca zgłasza 

planowany termin lotu odpowiednim władzom swojego klubu. W tym zgłoszeniu zamieszcza 

informację o dacie i godzinie rozpoczęcia lotu, liczbie gołębi biorących udział w locie, wskazuje rasę 

gołębi, dla której organizowany jest lot, a także informuje o tym, kto spośród hodowców gołębi 

zrzeszonych w danym klubie będzie pełnił rolę obserwatora lotu konkursowego. 

Hodowca oraz obserwator (względnie obserwatorzy), uczestniczący w obserwacji lotu konkursowego 

sporządzają, wymagany obowiązującymi w danym klubie przepisami protokół. Zamieszcza się w nim 

szczegółowe informacje na temat przebiegu lotu. Oprócz nazwiska hodowcy i obserwatorów oraz 

dokładnego czasu wystartowania lotu wpisuje się do niego numery obrączek gołębi, biorących w nim 

udział. Wpisuje się także dokładny czas wylądowania poszczególnych gołębi.  

Ponadto zamieszcza się tam informacje o tym jak długo poszczególne ptaki pozostawały w zakryciu 

i inne dane istotne dla oceny lotu. Dla niektórych ras opracowane zostały regulaminy punktowej oceny 

lotu. Taki sposób oceny lotu pozwala docenić nie tylko samą długość lotu, ale wziąć także pod uwagę 

jego jakość a więc zgodność ze stylem lotu, właściwym dla danej rasy. Wspomniane loty konkursowe 

organizuje się osobno dla gołębi młodych i dorosłych. 
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Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób organizuje się loty konkursowe dla gołębi 

wysokolotnych i akrobatycznych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce 

„Regulaminy Lotów”. 

Zachęcam też do zapoznania się z wynikami lotów konkursowych uzyskanych przez 

hodowców zrzeszonych w naszym klubie. Znajdziecie je na naszej stronie internetowej w zakładkach: 

„Mistrzowie lotów” oraz „Archiwum lotów”. 

 

Gorąco zachęcam wszystkich miłośników gołębi i ich wspaniałego lotu do hodowli ras 

wysokolotnych, a przede wszystkim naszych – polskich – pięknych i dzielnych lotników – zamojskich 

i roztoczańskich wysokolotnych. Zachęcam także wszystkich, którzy pragną rozpocząć przygodę 

w ramach sportowej rywalizacji w lotach konkursowych dla gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych 

do wstępowania w szeregi naszego klubu. 
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