Effekten af hede og
fugt i kapflyvninger
Af Dr. Collin Walker
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Artikel fra bogen The Pigeon af
Dr. vet. Colin Walker
Australiens klima kan være en udfordring for at kapflyve med duer.
De længste kapflyvninger i Australien er lagt i enden af sæsonen, hvilket vil
sige i begyndelsen af sommeren i oktober måned. Løsladelserne af
langflyvningerne sker oftest i den centrale ørken midt i Australien, hvor
duernes rute går tilbage mod de større byer ved kystområderne.
Temperaturerne hvor duerne bliver løsladt kan nemt være 30 grader og til
tider 40 grader.

Duernes reaktion på varme

Er temperaturerne høje kan det være svært for duerne at holde legemet kølet
ned, idet duer ikke har kirtler der afgiver varme. Fugle kan kun holde sig nedkølet
ved en fordampningsemission, dvs. ved at køle gennem luftsækkene. Bliver en
due overophedet begynder den med åbent næb at ventilere luftsækkene og dette
giver en kølende effekt. Ved denne ventilation af luftsækkene, taber duen dog
noget kropsvæske, men indtagelse af vand vil genetablere duens væskebalance.
Hvis duerne ved 25 grader ikke har adgang til vand, vil duen blive 5% dehydreret
på 24 timer, og sker dette for en due vil den blive stille og puste fjerene op. Har
dehydreringen nået 10%, vil omtalte tegn blive mere udtalt. Ved 15%
dehydrering vil der ske alvorlige ting, idet det vil påvirke blodets cirkulation og
visse organer fungere dårligt, og er dehydreringen over de 15% vil dødsfald
indtræde. Er temperaturen 25 grader og duerne har adgang til vand, er der ingen
fare for dehydrering. Dvs. at hvis duerne på en varm dag over 25 grader, ikke har
adgang til vand under transporten, kan man risikere at duerne vil ankomme til
slaget med en vis grad af dehydrering. En due vil altid ved hjemkomsten forsøge
at reetablere en mulig dehydrering.
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Problemer med høje temperaturer og fugt kan skabe
problemer for duerne i en kapflyvning;
1. Høje temperaturer. Temperaturer over 25 grader vil automatisk øge
fordampningen fra luftsækkene, og dette leder til en øget dehydrering med
mindre der er adgang til vand.

2. Høj fugtighed. Er fugtigheden i luften højere end i duens
luftsække, kan fordampningen ikke ske. Logisk set kan duen
derfor ikke komme af med fordampningen fra luftsækkene, og
duen vil få for høj legemstemperatur.
En fugtprocent over 90% er for meget og kan altså give
duerne problemer.

3. Lav fugtighed. En lav fugtighed har en lignende effekt på luftsækkenes
funktion som ved høje temperaturer. En meget lav luftfugtigheds % vil uvægerligt
udtørre luftsækkene, der igen fører til hurtigere dehydrering.
En luftfugtighed på 40% og under vil give hurtigere dehydrering.
4. Modvind. En eventuel kraftig modvind vil kræve en øget energiudladning, der
igen vil øge mængden af kuldioxid i blodet og kræve en ekstra ventilation af
luftsækkene. Dette vil derfor naturligvis give en vis grad af dehydrering af duen.
5, Kapflyvning gennem områder uden adgang til vand. En balanceret
dehydrering i duen kan opretholdes under selv ekstreme temperaturer og
fugtighed i en kapflyvning, men det forudsætter naturligvis adgang til vand. Er
der på ruten ikke adgang til vand ved fx høje temperaturer har duerne faktisk et
problem.
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Kapflyvninger af kvalitet

Det er naturligvis det bedste for duerne ikke at bryde ned p.g.a. væskemangel i en
given kapflyvning, hvilket kan bringe duerne ud i vanskeligheder og derved
influere på kapflyvningens resultat.
Bliver duens væskebalance bragt ned på et kritisk niveau, vil duens stofskifte
blive kritisk forstyrret, (duen kører "sukkerkold") og denne situation gør duen
usikker og svag. Denne situation gør at duen må stoppe turen hjemad.
De brevduefolk der sender duer på kapflyvning, er selvfølgelig bekymret for
deres duers velfærd. For at sikre en god afvikling af kapflyvningerne, må den
organisation der arrangere kapflyvninger sørge for følgende:
1. Duerne løslades under betrykkende forhold. De moderne og vidt
fremskredne teknologiske forhold inden for det meteorologiske, vil give et væld
af informationer der understøtter en god løsladelse.
2. Duerne bliver transporteret under betryggende forhold. Klimaet i en
trailer til transport af duer er lidt af en udfordring. Traileren skal være
velventileret og hvor duerne har adgang til vand. Duer har en høj
legemstemperatur på 41,8 grader, og med kurve relativt tæt pakket med duer, vil
dette generere en del varme selv på kølige dage. I en kurv med duer kan
temperaturen derfor hurtigt komme op på 25 grader eller højere.
Er traileren velventileret og har duerne adgang til vand hele tiden, skulle der ikke
kunne opstå problemer for duerne med dehydrering. Hvis traileren ikke er
velventileret og der ikke er adgang til vand for duerne, vil der uvægerligt med
tiden opstå en høj luftfugtighed i transportkabinen, og sker dette kan duerne ikke
komme af med den forhøjede kropsvarme og duerne bliver derved overophedet.
Bliver duerne således overophedet vil duerne få en dårligt start ved slip, og det
kan eventuel forventes at en dehydreret due kan have problemer med
orienteringen og desuden være ude af form. Ønsker man en velafviklet
kapflyvning, er det derfor vigtigt, at transportkabinen er velventileret og duerne
har adgang til vand.
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Moderne transporter til brevduer
For at få billeder til artiklen om transportere til brevduer, gik jeg på Internettet
med søgeordet "Racing Pigeon transporter", og derved får man sig en
overraskelse! Billederne viser den ene supermoderne transporter til brevduer
efter den anden, med moderne kurve med trådnet i bunden og rindende vand!
Ser i fremtidens perspektiv, må man nok indrømme, at det er den vej vi skal med
moderne kurve og trailere her i dansk brevduesport. Kurvene skal nok bare
trykspules med rengøringsmiddel og vand, hvilket vil minimere eventuel smitte.

Se videoer af pakning af duer og kurvene i trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=FGRKOXeWjU8
https://www.youtube.com/watch?v=FIjBQViiq08

BrevdueNord.dk

Side 6

Høje temperaturer i Europa
Af Ove Fuglsang Jensen

Af Dr. Walkers artikel fremgår det, at de lange flyvninger starter inde i centrale
del af Australien hvor der er store områder med varmt og tørt klima. Klimaet her
i Europa er dog ikke så ekstremt som i Australien, men der kan dog være meget
varmt i sydlige Tyskland hvor nogle af vores stationer ligger.

Eksempel på ekstreme maksimum temperaturer 2. August 2015. Dele af
Skandinavien når kun op på 25 grader, men læg her også mærke til
Områderne i nordvestlige Frankrig og Holland/Belgien med 25 grader!
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Højeste middeltemperaturer i Tyskland Juli/August 2018-19

Temperaturskala foroven til højre på temakort.
Det er nemt at se, at Juli/August 2018 var en varm sag i Tyskland. Ved et år
med ekstrem varme i Tyskland, er der vel en udfordring på Lang og
Landsflyvninger. Er varmen ekstrem i Delstaten Bayern, vil det nok være
klogest at flytte duerne vestpå til en reserverstation.
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