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Artikel fra bogen The Pigeon af 

Dr. vet. Colin Walker 

 

En almindelig  forespørgsel, fra de brevduefolk, der kommer i min klinik 
med deres duer, er angående deres duers kondition, samt spørgsmål om en 
trænings og foderplan. Generelt må man dog sige, at der er mange faktorer 
der afgør om slagets kapflyvere er i form. 

En ting er dog helt sikkert, og det er, at en due der ikke er sund ikke kan være i 
form, og som dyrlæge ser jeg på duernes helbred som min vigtigste rolle. At få 
sine duer sunde og raske, er en opgave der giver en indsigt i sine duers genetiske 
potentiale. Hvis hvert år bød på de samme forhold ved kapflyvningerne, kunne 
det enkelte slag bare finde den helt rigtige opskrift, og derefter følge den år efter 
år.  Så enkelt er det bare ikke, fordi der ikke er to år der byder på de samme 
forhold ved diverse kaplyvninger.  
Hvis et år byder på vanskeligere flyvninger, koldt vejr osv., skal det system slaget 
sædvanligvis har fulgt modereres både i fodring og træning. Det er vigtigt at 
forstå, at den enkelte brevdueholder må omlægge sit system ved at iagttage 
duernes opførsel på slaget, deres villighed til flyvetræning om slaget, give en 
realistisk analyse af kapflyvningerne osv. På dette grundlag må man 
omstrukturere træninger og foderplaner for igen at få sine duer i form. Den 
enkelte brevdueholder må kende sine egne duer til bunds, og vide hvorfor duerne 
reagerer som de gør, for derefter at handle rigtigt i situationen.   
Man må derfor ikke gå i den fælde hvor man bare gør som sidste år,  hvilket vil 
give et dårligt resultatmæssigt år.  Hvad gør man hvis duerne fx bliver for tunge i 
handlen, eller føles for lette og måske ikke har flyvelyst? Den følgende 
information vil give brevdueholderen en ide om hvad der kan gøres hvis duerne 
ikke er i form. Svaret på hvad man kan gøre hvis duerne er for tunge eller for 
lette, står i enden af artiklen, men svaret skulle gerne være givet inden da. 
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Energi til musklerne 

Når duen bruger vingerne, kræver det energi til flyvemusklerne, og forskellige 
energirecurser er til rådighed for duens krop. Al energi bliver dannet til en 
substans kaldt ATP, der igen danner APD, og det er denne proces der danner 
energien. Mængden og forbruget af ATP, afhænger af hvor meget energi der skal 
bruges til musklerne. Energien kan dannes både med og uden ilt i processen.  

Hvad ATP er, forklares i neden stående   
 

ATP dannes i de såkaldte Mitokondrier: 
Mitokondrier varier i form og størrelse men er ofte aflange cigarformede, og de 
er omgivet af en dobbeltmembran. Mitokondrier er undertiden beskrevet som 
"cellulære kraftværker", fordi de skaber cellens energimolekyler. Den blå farve er 
hvor ATP dannes gennem syntese partikler.  
Nedenunder ser vi en grafisk fremstilling af en Mitokondrie, og til højre ser vi 
kæder af Mitokondrier gennem elektronmikroskop. 
 

   
 
ATP kan sammenlignes med dampen genereret i et damplokomotiv. Ved 
damplokomotivet giver dampen energi til toget, og ved ATP i duen bliver der 
produceret energi til flyvemusklerne, der driver vingerne med 5.5 vingeslag 
pr./sekund! 
Adenosintrifosfat (ATP) er en organisk kemisk forbindelse, der 
fungerer som biologisk energi- og effektormolekyle. Fosfater er 
meget energirige, og organismer har enzymsystemer, der kan 
formidle den nødvendige energi. ATP er den vigtigste kilde til 
energi i celler. 
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Aerobic med ilt i processen 

ATP kan dannes gennem iltning ved to stoffer: 

1. Glukose: Glukose lagres i muskler og lever som glykogen, og omdannes ved en 
kemisk proces via ilt til ATP. Et granulat af glukose omdannes til 36 molekyler af 
ATP.  
 
Glykogen findes i dyr som energidepot især i lever og muskulatur. 
Billeder fra et elektronmikroskop: Til venstre ses glykogenet som små 
granulater på musklerne. Til højre ses leveren spækket med granulat af glykogen 
Glykogen er et meget stort, forgrenet molekyle opbygget af glukoseenheder. 
 

   
 

Glykogen er dyrenes modstykke til planternes stivelse. Det er 
et kulhydrat, som kemisk set er et polysakkarid, og det består 
af forgrenede kæder af Glukose. Til højre ses et todimensionalt 
billede af et molekyle glykogen med utallige glukoseenheder. I 
midten et molekyle glucogenin, et enzym der er nødvendig for 
at starte opbygningen af et glykogenmolekyle. 
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2. Fedt: Fedt omdannes og nedbrydes til aminofedtsyrer via leveren, og i denne 
proces produceres kuldioxid, vand, varme og energi. Aminofedtsyrer 
transporteres via blodet til musklerne, hvor det optages, og denne proces tager 
ca. 20 minutter. Denne måde at optage energi på er anderledes end hos pattedyr 
såsom heste, greyhounds og mennesker. Processen er vigtig hos brevduer, fordi 
de kan udholde meget lange strækninger i mange timer. Et granulat af fedt kan 
producere 129 molekyler af ATP. Dette faktum betyder, at fedt indeholder meget 
mere energi end glukose.   

 

 Lipider er en samlet betegnelse for fedtstof og fedtlignende stoffer. Lipiderne 
omfatter fedtstoffer, vitaminer, kolesterol, galdesyrer og hormoner.  
På billederne nederst: Ttil venstre et udsnit af en Lipid, hvor de små fedtperler 
tydeligt ses som et bånd af røde klumper, hvor der også er kolesterol, protein og 
kulhydrater. Til højre ses Lipider som røde klumper optaget i et lysmikroskop. 
Sådan ser lagrene af fedt ud i vores duer!  

    

 

Anaerobic uden ilt i processen 

Aerobic processen er hovedkilden til energi i duen. Når duen arbejder hårdt, 
bliver der ikke tilført musklerne nok ilt til arbejdsprocessen, og derfor vil 
anaerobic processen spille en rolle med tilførsel af ekstra energi. Energi til ATP 
kan udløses anaerobic, hvilket kan ske på to måder. 

1. ATP er allerede i cirkulation i duen, men tilstødende tilføres kreatin fosfater 
(salte) til ATP, hvilket tager mindre end 10 sekunder. 

2. Glykogenet vil blive nedbrudt af enzymer hvis der mangler ilt, men denne 
proces er mindre effektiv, og producerer kun 3 molekyler ATP fra et granulat 
glukose. På  samme måde  vil  manglen på  ilt få enzymerne  til  at akkumulere og 
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danne mælkesyre. Denne mælkesyre akkumuleres da i musklerne og nedsætter 
musklernes PH værdi, samtidig med at mælkesyreren går med blodstrømmen til 
leveren hvor den omdannes. Hvor højt op mælkesyrer stiger, kommer an på 
duens form.  

Enzymer er biomolekyler der forøger hastigheden af kemiske 
reaktioner, og næsten alle enzymer er proteiner. Næsten alle 
processer i en celle behøver enzymer for at kunne arbejde 
tilstrækkeligt hurtigt i en given proces. Enzymer er ekstremt 
selektiv, og arbejder bedst ved bestemte situationer. 

   

Duens forbrug af energi 
Er træningen rimelig komfortabel, vil energien blive dannet aerobic gennem 
forbrænding af glukose og fedt. Bliver træning/kapflyvning mere anstrengende, 
øges iltoptagelsen gennem en øget vejrtrækning, men hvis den anstrengende 
flyvning fortsætter, vil mængden af ilt ikke være nok. Denne tilstand med 
manglende ilt kaldes "iltnings underskud", og underskuddet af energi vil da blive 
produceret anaerobic som ATP og enzymer vil akkumulere, og i løbet af 6-8 
sekunder omdanne glukose til mælkesyre i musklerne.  
Når duerne letter fra kurvene, er de afhængige af deres lager af ATP og energi 
skabt fra enzymernes arbejde og akkumulation. Efter den hurtige opstart, 
kommer energien fra glukose i blodet. Hvis der i denne første fase er nok energi, 
vil der efter 20 minutter begynde en proces med nedbrydning og omdannelse af 
glykogen, og denne proces kan holde duen kørende i 3-400 km, eller allerhøjest 
den halve dag.  Når lagrene af glykogen slipper op, går duen over til at omdanne 
fedt, hvilket sker gennem leveren. 

 

Her viser venstre tegning nedslaget med store flyvemuskel, og til højre 
vises opslaget med de mindre muskler. 
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Dette er grunden til at duer på en rimelig nem kapflyvning op til 400 km, kan 
sendes med succes på et let foder og hvor "kampvægten" er let. Ved de lange 
flyvninger kræves der reserver af fedt for at klare turen, og duen skal derfor være 
tungere i vægt for ikke at "løbe tør for brændstof". Det er af den simple grund, at 
duer til sprint og langdistance, skal forberedes vidt forskelligt op til en 
kommende kapflyvning. Hvis der på ruten sker noget pludseligt der kæver stor 
anstrengelse, eller duen simpelthen bliver udmattet, vil duen nå den grænse-
værdi hvor den ikke kan producere nok ilt. Er denne grænseværdi nået, vil 
glukosen blive omdannet via enzymer til mælkesyrer, og denne tilstand kan føre 
til det der kaldes myositis (muskelbetændelse) og kramper i flyvemusklen. 
 

 
 

Træning af duerne 
Bliver duerne trænet jævnligt, specielt før en sæson, vil duernes evne til at optage 
ilt forbedret og konsolideret. Det samme gør sig gældende ved duens flyve-
muskler ved træningerne, således at mælkesyren vil blive mere effektivt fjernet 
ved den forhøjede cirkulation gennem træningerne. Duerne kan således blive 
trænet op til at undgå en eventuel  ophobning af mælkesyre og deraf følgende 
muskelbetændelse og muskel kramper. Overdreven træning kan føre til 
nedsat udnyttelse af glykogen, samt forhøjet udnyttelse af fedt depoterne. 
Denne tilstand viser sig ved forhøjet antal enzymer til stofskiftet af fedt 
depoterne. En logisk konsekvens af dette er, at duer der flyver de lange afstande, 
behøver en nødvendig hvile til at genopbygge formen. 
Unge duer vil sædvanligvis flyve ivrigt omkring slaget da de er unge og i vigør, 
men de sent udviklede etårs duer, vil efter nogle få kapflyvninger ikke være 
villige til flyvetræning, derfor behøver disse ungduer mere træning eller tvinges 
til flyvetræning om slaget ved hjælp af et flag. Både træning og flagning har deres 
"bagside af medaljen", fordi flagning kan skræmme duerne væk fra det sted de 
skulle være sikre, og ved træning kan ungduer blive beskadiget eller blive mistet. 
Duer der er nedkørt eller syge skal have ro og gradvist bringes i form igen. 

 

Muskelskader: 
Det venstre billede viser 
tydeligt en skade ved det lyse, 
der på næste billede er 
"repareret". 
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Det er vigtigt ved starten af sæsonen, at tilpasse træningen til den form duerne er 
i på trænings tidspunktet, således at den tid duerne er i luften omkring slaget og 
på træninger, gradvist bliver øget. Når duerne er i form, skal træningens længde 
være tilpas, og samtidig skal foderet indeholde de kulhydrater og fedt der skal til 
for at understøtte duen.  
Det er vigtigt, at man ikke forveksler duer med muskelbetændelse, med duer der 
er i topform. Duer der trænes/kapflyves ud over duens kapacitet, vil efter 
hjemkomsten pga. en muskelbetændelse, have opsvulmet flyvemuskler flere dage 
efter. Fordi disse duer har opbrugt deres fedt depoter, vil de være lette og have 
god opdrift, hvilket kan forveksles med duer der er i super form. Denne type due 
vil undgå at flyve og bryder sig ikke om at blive håndteret pga. smerter i 
flyvemusklerne. Nogle gange vil flyvemusklerne antage et blåligt skær, og 
brystbenet vil være lyserødt eller pinkagtigt kulør. Findes disse tegn bør duen 
have ro og hvile, for senere at blive bragt i form igen. 
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Elektrolytter 
 

Samtidig med at de forskellige energi reserver i duens krop bliver brugt, vil 
kroppens reserver af vand og elektrolytter (salte), og specielt natrium og kalium, 
også blive forbrugt. Har duerne været ude på en nem træning/kapflyvning hvor 
energiforsyningen "kører på" aerobic energi, vil duerne være oppe igen ved bare 
at drikke vand, men dog forudsat at duernes depot af natrium ikke er ret lavt. 
Tager vi derimod en anstrengende træning/kapflyvning, hvor duerne tvinges til 
at "køre på" anaerobic hvor ilt indtaget ikke er nok til energi, vil der blive 
produceret mælkesyre i musklerne. I dette tilfælde vil natrium være bundet til 
mælkesyren, og den mængde natrium brugt vil blive udskilt gennem urinen, og er 
derfor fjernet fra duens naturlige depot. Udover natrium og kalium, vil i mindre 
grad calcium og magnesium også blive forbrugt. I takt med at mængden af duens 
kalium falder, vil flyvemusklerne blive svækket og dermed betyde træthed hos 
duen. Efter en lang kapflyvning, vil duen derfor  være i underskud af elektrolytter, 
og hvis duen kun får vand, vil dette yderligere tære på elektrolytterne, hvilket kan 
føre til "vand forgiftning" og kan føre til en længere periode før duen igen er i top. 
Tilføres elektrolytter til vandet, vil den normale tilstand af elektrolytter i duen 
hurtigt være normal igen, og duen vil hurtigt regenerere. 
 

 

        

Der findes flere fabrikater af elektrolyt - her nogle eksempler 
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Elektrolytter og enkesystemet 
Denne problematik med elektrolytter, er specielt vigtigt i Europa, hvor enke-
systemet er ret udbredt, således at alle hanner i nogle rum i slaget, sendes på 
kapflyvning. Afstandene er som regel op til 500 km, og ved de erfarne duer er 
tiden mellem første og sidste due på slaget ofte på ½ time. Det er almindeligt at 
sende enke/total duerne hver uge, og i den situation skal alle duerne  have 
elektrolytter for hurtigt at få formen igen til næste weekends flyvninger.  
I Australien vil kapfløjne duer dele vandtrug med duer der har været hjemme på 
slaget, og hjemkomsterne kan tage flere timer. Det er dog ikke så presserende at 
bringe individuelle duer tilbage i formen, men det er under alle omstændigheder 
en god ide at give duerne en mulighed for at genopbygge formen. 
Hvis duer der ikke har været på kapflyvning drikker vand med elektrolytter, 
skader det ikke på nogen måde, idet duens krop tager hvad den behøver og 

resten går ud med urinen. Det er dog svært at 
komme uden om, at en due efter en lang kapflyvning 
i varmt vejr, skal have elektrolytter for at 
genopbygge formen igen. Der findes adskillige 
udmærkede elektrolytter i handelen.   
Grit og picksten indeholder også mineralske salte, og 
gives der ikke elektrolytter vil duerne indtage disse 
ting og gradvist opbygge sit behov på den måde. 
Bliver en due forsinket ret meget, vil den 
formodentlig tage nogle mineraler i noget ler. 
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Foderet 
 

Hjemkommet efter kapflyvning, er det ikke nok at tilføre elektrolyt og væske, 
men energi gennem foderet skal også tilføres, fordi blodsukkeret er lavt. Det må 
derfor være formålet, at bringe blodsukkeret tilbage til normalen så hurtigt som 
muligt, og også hurtigst muligt fylde duens depoter op igen til den næste 
kapflyvning. Af den grund skal bruges et godt foder med frøsorter der giver 
kulhydrater med god stivelse og sukker fx majs, durra, hvede og safflor. Det vil 
også være en god ide at tilføre foderet nogle frø af mindre størrelser, idet duens 
mave/tarmsystem lettere gennem enzymerne kan optage næringen og hurtigere 
genvinde formen. 

 

                   

På billederne Durra: Til venstre som plante til højre som frø 

     

På billederne Safflor: Til venstre som frø og til højre som blomst 
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Når duerne efter hjemkomsten er fodret og har hvilet sig, vil det inden 24 timer 
være en god ide at tilsætte foderet proteinholdige bælgfrugter såsom ærter og 
sojabønner og andet protein rigt foder, hvilket skal ske resten af ugen for at fylde 
duens depoter. Tilskud af protein og kulhydrater, bør varieres efter behov alt 
efter hvad duerne skal præstere, fx hvis duerne har flyvetrænet meget eller haft 
en kort træning i køligt vejr, vil duernes blodsukker være lavt. Hvis dette er 
tilfældet, bør man give ekstra tilskud af kulhydrater i foderet. Modsat vil en varm 
dag med kort flyvetræning eller en kort træning af duerne, ikke have indflydelse 
på blodsukkeret. 
Bliver duerne fodret med rigelige kulhydrater, vil den ekstra energi blive 
konverteret til fedt i duens depoter, og duen risikerer derfor at blive for tung. 
Lige netop her kommer den enkelte brevdueholders kunnen "i faget" til sin 
ret, ved at observere, håndtere duerne og have evnen til at modificere det 
system flyveduerne "køres med", til at passe til situationen. Opdager man på 
slaget, at tingene ikke kører som det skal, forsøges der at rette op indtil næste 
kapflyvning. 
Der er ikke usædvanligt, at et slags flyveduer er for tunge hvis foderet indeholder 
for mange kulhydrater, samtidig med at duerne ikke har krævende flyve-
træninger omkring slaget eller nok træning. Det naturlige i denne situation, ville 
være at sænke mængden af kulhydrater og øge duernes "arbejds mængde" 
gennem træning, således at duerne bliver lettere og har mere opdrift. Er duerne 
derimod lettere, skal mængden af kulhydrater og fedt i foderet øges, og samtidig 
mindske antal timer i luften. 
 
Gives duerne et godt foder, vil det erstatte den tabte glukose og fedt i duen, og 
virkningen af dette vil være, at duerne kommer mere i vigør og viser mere 
flyvelyst.  Viser duerne gode tegn, varer det ikke længe inden topformen 
indfinder sig. Angående foderet findes ingen endegyldig formular, men jeg 
anbefaler fx denne foderblanding:  

Min grund blanding er således: 

Ærter 25 % Majs 15-20 % 

 Saflor 15-20 % Dari 10-15% 

Hvede 5-15 ¤ Småfrø 5 % 

 Småfrø: Hirse, hørfrø, paddyris og raps. 
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Det blålige muskel syndrom 

Når brevdueholderen undersøger sine duer før afsendelsen til en kapflyvning, vil 
den normale procedure være også at undersøge flyvemusklerne og deres farve. 
Den rigtige farve på flyvemusklerne er rosarødt/pink, men nogle gange kan 
farven have en blålig misfarvning. Meget er blevet sagt og skrevet om denne 
misfarvning af flyvemusklerne, men det ser umiddelbart ud til, at det er tilknyttet 
de nedenstående situationer: 
 

  

 

 

1. Når duerne har besvær med iltning af blodet og vejrtrækningen.  
Blod med lavt iltindhold bliver blåligt, og når blodet gennemstrømmer musklerne 
farves de let blålige. Mulige årsager kan være en luftvejsinfektion hvor blodet ikke 
iltes tilstrækkeligt, eller også noget der hindrer  vejrtrækningen, såsom en blokering 
af svælget. Når duen trækker vejret normalt igen, vil farven på musklerne blive 
normale igen.  

2. Raske duer der presses ud over deres formkurve. 
Disse duer udvikler myositis (muskelbetændelse) eller muskelkramper. I en sund 
flyvemuskel omdannes energien ved brug af musklerne, og affaldsprodukter af dette 
stofskifte, bliver fjernet ved cirkulationen i musklerne. Er en flyvemuskel i form, har 
den evnen til såvel at lagre energi og fjerne affaldsprodukterne.  
Bliver flyvemusklerne presset ud over deres ydeevne, kan de ikke klare mængden af 
affaldsprodukter (mest mælkesyre), og disse affaldsprodukter bliver i musklerne og 
vil beskadige dem. I mildere tilfælde, vil musklerne få en blålig farve, meget lig en 
slagskade, men i sværere tilfælde vil musklerne også svulme op og være ømfindtlige. 
I disse tilfælde vil misfarvningen normalt forsvinde i løbet af fire til fem dage. 

Den rigtige rosenrøde/pink farve på 
flyvemusklerne samt det hvide 
brystben  på en rask due 

En due med myositis, hvor flyvemusklerne 
er presset ud over deres ydeevne. Bemærk 
den dyb lilla farve på musklerne, samt det 
rødlige skær ved brystbenet. 
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3. Dårligt helbred eller misrøgt, hindrer en god form. 
Set ud fra et veterinært synspunkt, vil især Gul Knop og luftvejsinfektioner, hindre 
en due i at udføre selv et mindre trænings forløb. Set ud fra et ledelsesmæssigt 
synspunkt, er det vigtigt at give duerne et fuldgyldige foder der giver både fedt og 
proteiner, hvilket igen giver energi til timer på vingerne. For mange duer på slaget 
eller alt for høj fugtighed tilmed, kan også være den underliggende faktor ved den 
beskrevne tilstand. 

 

Dr. Walker:  Foder i praksis til kapflyvning 
Optimale foderblandinger bør indeholde: 
 

Protein-indhold Fedt Aminofedtsyre 
Avlsfoder            15-20% Avlsfoder       5-11% Duer indtager føde indtil 

Kapflyvning       12-14% Kapflyvng.  10-15% aminosyre føles dækket. 

Sprint              max. 12%  Vigtigt med balancen af 

Flyvefoder må ikke  fedtsyrer i foderet = 

overstige 14%  Duer spiser mindre  -  

  hurtig mæt - bedre i form 

 

 


