
Eredet-egyike a legrégebbi galambfajtáknak,Indiából került Európába a XVI századba.
Összbenyomás-parádéállásba a galamb lábujjhegyen áll.Fejét hátrahúzott nyakkal az elülső farokpárnán tartja.A test minden oldalról nézve lekerekített.Az állás széles,mély.A mell amennyire lehetséges emelt,a keskeny szárnyak szorosan zártak,mélyen a legszélső faroktollak mellett hordottak.A faroktányér kissé konkáv,olyan széles és lapos amennyire lehetséges,magasan hordott,oldalról nézve majdnem függőleges,jól zárt,feszes.
Fajtajegyek
Fej-kicsi,elegáns,kissé lekerekített,sima.
Szemek-ragyogóan tiszta,éber,finom szemgyűrűvel szegélyezett.Sötét a fehéreknél,gyöngy  vagy narancs színű a többieknél,de a gyöngy színűre kell törekedni.A szemgyűrű keskeny alig észrevehető.
Csőr-középhosszú,keskeny.Világos színű a fehéreknél,vörösöknél,sárgáknál,színes farkúaknál,pajzsosaknál fekete színű,sötét színű a kéknél,szaru színű az ezüstöknél.A csőrdudor kicsi,sima.
Nyak-karcsú,könnyen és kecsesen hordott,fokozatosan elvékonyodó a fejet közelítve.A nyak hosszának igazodni kell a hát hosszához úgy,hogy a fej szorosan a farokpárnán feküdjön,s nem dughatja a faroktányéron keresztül.
Alak,forma-kicsitől a középnagyságig,rövid és kerek,labdaszerű,mindenféle sarkosságtól mentes.Töretlen ívet alkot a melltől a talpig.
Mell-széles,telt,jól lekerekített,erősen emelt tartású.A test legmagasabb pontját képzi.
Hát-középső részén kis bemélyedés húzódik.Hossza megegyezik a nyak hosszával,ezzel lehetővé teszi,hogy a fej közvetlen a farokpárnán pihenjen.
Szárnyak-keskenyek,zártak,szűken fekvők.Az evezőtollak végei,kissé érnek hátrébb,mint a farokvég.A szárnybúbokat a mell tollazata betakarja.
Farokpárnák-teltek,feszesek,s olyan magasan amennyire lehetséges befedik elől és hátul a faroktányért.Az elülső farokpárna a fej nyugvópontjául szolgál.Annál jobb minél szélesebb és tömöttebb.A hátsó párna amelyet éktollak képeznek,széles,tömött,és feszes.
Faroktányér-a testnagysághoz igazodó méretű,arányaiban  sem túl kicsi,sem túl nagy,kissé konkáv,kör alakú,mindkét oldalon könnyedé érinti a talajt,nagyon dús és feszes,hosszú,széles tollakból álló,mindegyik toll ráfed a másikra.A tollak száma nem mérvadó a faroktányér minőségét nézve.A tollzászló jól zár,kis frizírozottság megengedett.
Lábak-tollatlanok,rövidek,erősek,topogóak,széles állásúak.Egymás közötti távolságuk a törzs szélességéből következik.Az alsó combokat a hastollak majdnem egészen befedik,a mell lekerekített formájához törés nélkül csatlakoznak.
Talp-kicsi,finom,elegáns,élénkpiros színű.
Tollazat-tiszta,tömör,fényes,feszesen illeszkedő.
Súlyos hibák
-túl hosszú,vagy túl rövid hát
-túl nagy test,nem elégségesen lekerekített testforma
-túl magas állás,túl rövid lábak
-a faroktányéron átdugott fej
-ferdén hordott,túl kicsi,hiányos farok
-tölcsér-esernyőforma faroktányér
-keskeny vagy puha faroktollazat
-harisnyás lábak
-túl távoli,hátulülő lábállás
-erősen látható szárnybúbok
-túl hosszú evezőtollak
-nagyon hiányos szín vagy rajz
Gyűrűméret- 8mm


