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Artikel fra bogen The Pigeon af
Dr. vet. Colin Walker
At vurdere om en due er i form til at præstere en kapflyvning, er en af de
ting brevduemanden må opøve, hvis man skal have vedvarende succes i
diverse kapflyvninger. Udvælgelsen af duer til kapflyvning hver uge, er ikke
en nem praksis, når man lige ser bort fra de kortere flyvninger til
vedligeholdelse af formen. Duer til de længere og mere anstrengende
flyvninger, kræver imidlertid at det er de bedst egnede duer der bliver sat i
kurvene.
Slag der ikke vægter en vurdering af sine flyveduer, sender som regel bare de
duer der "står for tur", og lader måske de bedste være tilbage på slaget. Det er
vigtigt at man kender sine duer også individuelt, således at den enkelte dues
potentiale bliver udnyttet hele sæsonen. Er der fx 80 duer at kapflyve, bør man
forsøge at kende dem alle så godt som muligt.
Duer udtaget til kapflyvning er baseret på følgende:
 Hvorledes er duerne under håndteringen og hvordan ser de ud
 Duernes opførsel generelt
 Duernes gødning

Håndtering
Det er ikke muligt at se om en due er i form kun ved at håndtere duen. En due ude
af form eller syg men dog i god foderstand, vil ikke vise dette kun ved
håndteringen af duen, men ved træningen af duerne vil der vise sig svaghedstegn.
Derfor kan man kun se duens formkurve gennem omhyggelige observationer af
duens opførsel i slaget og ved turene omkring slaget. Hvorledes er det dog muligt
ved håndtering at finde ud af duens formkurve? Heldigvis er der visse tegn ved
følgende: Flyvemuskler - skelettets styrke -vægt - fødder - øjne -svælg næbvorter og fjerene.
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Flyvemusklerne

Den visuelle og følelsen af flyvemusklerne, giver et godt signal om duens form.
Hvis vi forstår hvad det er der giver forandringer i flyvemusklerne, bliver det
nemmere at undersøge dem. Størrelsen og udseendet af flyvemusklerne,
afhænger af en række faktorer, inklusive hvad der kræves af musklerne. Når en
muskel arbejder udvikler den sig og bliver større og stærkere, hvilket er naturligt
for en muskel der vil udvikle sig til de krav den får.
Når en muskel arbejder dannes der mælkesyre, og i en sund muskel føres
mælkesyren væk. Arbejder musklen udover sin kapacitet, bliver der problemer
med at arbejde mælkesyren væk og det akkumulerer sig i musklen, og dette vil
beskadige musklen rent kemisk, og give en betændelse i musklen. Denne tilstand
vil få musklen til at svulme og blive hård, samt give musklen en let blålig farve.
Musklen føles øm for duen og den modsætter sig en håndtering.
Flyvemusklens størrelse
Der kan være stor forskellighed på flyvemusklens
størrelse ved de individuelle duer. Nogle brevduefolk
har en fast ide om hvordan duens muskulatur skal
føles, men efter min opfattelse er dette forkert. Nogle
typer duer har en tendens til at svulme noget ved en
topform, og dette gælder fx Janssen duerne, medens
andre typer duer har en flyvemuskel der danner et V
væk fra brystbenet. Der kan altså være variationer
indenfor stammer og familier.
Som en generel regel, kan det siges at flyvemusklen
øges i omfang når duen er i form. Når dette er sagt,
må man dog huske, at duer med overanstrengte flyvemuskler, vil mærkes store
og kraftige, hvor man skulle tro dette viste form, men reelt er det modsatte. Får
en due for lidt motion og er overfodret, vil dette også vise sig som en kraftig
flyvemuskel.
Flyvemusklerne ved en
due består af 2 typer
muskler: Den ydre
kraftige til nedslaget,
og den mindre muskel
til bevægelsen opad.
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Flyvemusklens konsistens
Når flyvemusklerne føles efter med fingrene, skal de have en bestemt konsistens,
og ikke være hverken hårde eller bløde. En avlsdue der ligger på æg, vil ikke have
meget fylde i musklerne, medens en due i topform, vil have en god fylde i
muskulaturen. En brevduemand betroede mig, at en due i topform var som at
mærke på en kvindes bryst! Overanstrengte flyvemuskler vil altid føles hårde.
Flyvemusklernes farve
Farven på flyvemusklerne i en due i topform, varierer
fra rosenrødt til farvetoner i violet/lilla. Disse tegn
viser, at duens muskler har en god blodcirkulation til
flyvemusklerne, og indikerer således en flyvemuskel
der kan gøre et godt arbejde.
Nogle duer er i form når musklerne er let violet, og
dette skyldes nogle melamin pigmenter der findes i hud
og muskler, og disse findes også i duens fjer. Det er
derfor at duer der er røde, brogede og hvide, næsten
altid har violette flyvemuskler.
Blålige flyvemuskler findes i følgende tilfælde:
1. Duer der er overanstrengt med ødelagte muskler af mælkesyre.
2. Syge duer eller duer uden form, der efter en træning hiver efter vejret, men
som efter en tid får blodet iltet igen. Ved luftvejs sygdomme vil iltningen af
blodet tage lang tid.
3. Duer der generelt har et dårligt helbred.
Huden over flyvemusklerne
Ved duer der er i form, vil huden over flyvemusklerne virke tynd, transparent og
denne tilstand fortæller os, at muskelmassen er øget og er tegn på at duen er i
topform. Huden der dækker musklerne synes nærmest elastisk som ved en
ballon. I en due der har været i
form over længere tid, kan
muskelmasen forandres løbende,
men er dog svær at observere.
Billedet viser vinderen af Victoria
Statewide Race 2001 (1200km).
Dave Gray står med sin champion
foran slaget.
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Brystbenet
Farven på brystbenet bør være hvid og ikke rødlig, og er farven rødlig, er det tegn
på at duen er overanstrengt. En tydeligt defineret "blodstænk" på det hvide
brystben, indikere godt helbred uden stress, men må ikke forveksles med god
form. Dette kan også ses i avlsduer.
Som en grundregel kan siges, at hvis en dues flyvemuskler er fyldige og let
rosenrød, samtidig med at brystbenet er hvidt, vil duen være det vi kan kalde i
topform. Viser duen samtidig stor flyvelyst og udholdenhed, viser det samtidig at
duens form er for opadgående.
Duens vægt
Er alle de nævnte kriterier for en dues topform på plads, må duen samtidig ikke
virke for tung, men have en vis lethed uden at have mistet sin styrke, og duen vil
på den måde have en god opdrift i flugten. Det er på dette punkt at den enkelte
brevdueholder står sin prøve: Man skal være i stand til ikke kun at observere
forandringer i duens formkurve, men skal her også løfte den opgave, at fodre sine
duer efter det akutte behov for at rette formkurven til det bedre. Duer der er fede
og overvægtige virker for tunge ved håndtering, medens duer der ikke arbejder
som de skal, virker for slappe ved håndteringen.
Mange forskellige forhold kan virke ind på duens tab af form, hvoraf den største
synder nok er Gul Knop, og i dette tilfælde vil duen stadig flyve omkring slaget,
men vil i den svækkede tilstand ikke bruge sin styrke optimalt. En due i den
tilstand kan umuligt øge sin formkurve, og giver derfor ingen resultater i
kapflyvningerne. Er en due for tung og fed, må man knappe på olie og
stivelseholdige frø, hvilket nok er en bedre måde end bare at give mindre foder.
På den anden side skal duer der er lette, nok have et kraftigere foder hvor man
tilsætter hvedekim, raps og hampfrøolie.

Turene omkring slaget øger duernes formkurve
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Duens fødder
Fugle er ikke anderledes end os mennesker, hvor vi når vi har det dårligt får et
lavt blodtryk og bliver blege og sensitive mod kulde. Det samme gælder duer, hvis
blodtrykket falder får blege og kolde fødder. Ved dehydrerede duer, kan fødder
faktisk skrumpe ind. Ved raske duer er fødderne fyldige og rødlige, og de er rene
og varme selv i koldt og fugtigt vejr.
Duens øjne
Duens øjne skal virke våde, gnistrende og klare.
Der må ikke være for meget væske i øjet. Iris skal
være farverig og pupillen skal respondere hurtigt
ved lyspåvirkning. Blinkhinden skal være bag
øjelåget og skal ved raske duer pulsere i takt med
hjertet. Er blinkhinden opsvulmet er det i forbindelse med en luftvejsinfektion. Blinkhinden
svulmer op og kan ikke skjules bag duens øjelåg.
Ved en rask due, arbejder blinkhinden så hurtigt at det ikke kan ses. Det
interessante her er, at duen kun blinker med blinkhinden og ikke øjelågene der
kun kan lukkes ind til kant af pupillen.
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Duens svælg
Kanten af svælget skal være lys rødlig ikke bleg. Stærkt rødlige eller grålige
farver på kanten af svælg er tegn på betændelse eller angreb af Gul Knop. Der må
ikke være for meget slim i svælget, og det slim der er skal være klart. Mandlerne
der ligger over luftrøret, skal være flade og matche farven på øvrige svælg.
Luftrøret skal være roligt og form af en ellipse
Revnen eller slisken i overnæbbet må ikke have udflåd og skal være åben. Hvis
der er betændelse kan slisken svulme op og måske lukkes. Tungen skal ligge fladt
ned mod undernæbbets bund, og tungen skal være lyserød i farven, men nogle
typer duer har pigmenteret tungespids. Næbbet skal ellers normalt være lukket
ved håndtering af duen. Undersøgelse af svælget må ikke ske efter
træning/luftning, eller efter fodringen af duerne.
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Duens næbvorter
Næbvorterne skal være kridhvide og fri for misfarvning, men raske duer kan have
næbvorterne rødlige ved flyvning gennem byger, eller være mørkere ved
opmadning. Der kan også ske misfarvning hvis duen har luftvejs sygdomme, og
slim fra sinus drænet gennem revne i overnæbbet og ned i svælget.
Næbvorterne virker som en slags svamp der ved mulige infektioner misfarver
næbvorterne med gullige og brunlige farver. Ved en mild luftvejs infektion, vil der
flyde en klar væske ud af duens næsebor, og dette vil få næbbet til at virke
mørkere og skinnende. Øjenvorterne skal være kraftige og hvide, dog med
undtagelse af due typer med rødlige øjenvorter.
Duens fjer
Fjerene skal være dækket med det makrofine fjerstøv, være stramme og holdt tæt
ind til kroppen, men samtidig være skinnende og føles som silke. Halen skal virke
kompakt og tæt som var det en fjer. I perioder vil fjerene virke mere friske i
farver og markeringer, og det samme i en broget fjerdragt. Hovedfældningen sker
en gang om året, Der kan dog ske et fjerskifte året rundt ved duen, men det bør
noteres at det kun sker hvis duens helbred er i top. For at en dues fjerdragt er i
top, kræves et fint dække af det makrofine fjerstøv, og er dette i orden ved en due,
er den ved godt helbred og god form.
Er fjerdragten dækket af et flor af det fine "duestøv", vil fjerdragten være
silkeagtig og have et smukt skinnende udtryk. På de yderste svingfjer vil
"duestøvet" akkumulere sig på yderkanten af svingfjerene som en hvid kant, og
dette vil lede til de såkaldte "friktions mærker" på vingen der dannes under
duens flugt. Når man håndtere en due i god form, vil det fine flor af "duestøv"
sætte sig på hænder og tøj. En kendt aktør i sporten i Australien, Graham Davison,
mener at når hans duer er helt i top bliver slaget helt hvidligt. Specielt på varme
dage vil produktionen af det makro fine støv øges og give sunde duer hvis de vel
og mærke ikke overtrænes eller bades for meget. Ved nogle duetyper vil fjerene
ved øret blive pustet op når fjerdragten er i topform.
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Tegn på topform
Som jeg har gjort opmærksom på før, er det ikke muligt at vurdere en given due
alene ved at håndtere den. Det er derfor vitalt at foretage en vurdering af slagets
duer ved at observere duerne både i slaget, men også i luften omkring slaget i
løbet af ugen. Det er vigtigt at observere duernes opførsel ved luftningen omkring
slaget, men ikke mindst at notere sig hvorledes duerne lander både fra en tur
omkring slaget, men også efter en træningstur. Det er kun gennem disse
observationer, man kan få en ide om den enkelte dues tolerance i forhold til hvad
den kan yde.
Ved at håndtere en due, samtidig med at man får andre input om duen, vil disse
observationer afgøre om duen skal sendes eller ej (fx om en hun er ægbunden –
har en mindre skade - eller flyver lidt underligt osv.). På denne måde kan man
forstærke indtrykket at den enkelte dues tilstand og om der skulle være sygdom.
Jo Herbots fortalte mig, at hans far havde det vigtige job at observere duerne
omkring slaget. På denne måde havde man en ekstra sikkerhed for, at de rigtige
duer blev sendt på kapflyvning, og nogle ikke blev sendt.
Victoria Homing Association
Champion 2012 Alf Vella
ved sit dueslag

Tegn på formen i slaget
En due i god form skal være i vigør og aktivitet og samtidig have flyvelyst. Duer
der har flyvelyst vil holde formen af sig selv, men det er dog ikke alle duer i
topform der reagerer ens, fx kan nogle hanner gå amok i aktivitet i slaget og
måske overtage en ekstra rede - en hun vil ikke ind i slaget efter turene omkring
slaget osv. Man kan ved at observere en dues adfærd og sammenligne det med
dens resultater, få et billede af de enkelte duers tidspunkt for topformen. For at
en due skal blive i absolut topform, må den være i mentalt balance, og dette er
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grunden til at man ikke kan forcere en dues form, uanset om man træner nok så
meget eller prøver ad fodringens vej. Hvor mange gange ser man en ung han
overtage en ledig rede, eller en ung hun begynde at flirte og rigtig blusse op?
For at den sande form skal indfinde sig, må duerne være glade og tilfredse med
deres slag. Den nu afdøde Keith Saggers brugte udtrykket "loft happy" (slag
lykkelige) og det er en god vending, idet duer i form er tilfredse med deres
position i slaget. Dette kan ses i følgende adfærd: Duerne hviler og sover godt, og
det ses derfor nogle gange at vingen falder ned - duerne er relativt tamme og
viser slagpasseren tillid, men er samtidig årvågne og nysgerrige over for hvad der
sker. Duerne skal være parate til at forsvare deres siddeplads og vil også skændes
over foderet. Dueslag der huser duer i form er støjende og aktive.
Tegn ved luftning af duerne
Duerne er sædvanligvis ivrige for at komme ud til flyveturen omkring slaget, og
duer i form vil flyve med iver og hurtighed og nogle gange forsvinde fra området.
Duerne skal helst ikke flyve uden gnist eller være utrygge ved slaget. Duer i god
form bør flyve ½-1½ time ved eksercitsen, men der er dog undtagelser, hvor
hannen vil gå ind i slaget for at se om andre hanner har overtaget reden.
Det er usædvanligt for duer der er bundet til deres slag, at flyve mere end1½
time. Nogle folk i sporten fortæller, at deres duer er ude 2-4 timer, men jeg mener
at duer der er stærkt bundet til deres slag ikke er væk i mange timer, og jeg vil i
den forbindelse undre mig over, om der er noget der skræmmer duerne siden de
er så længe væk fra slaget. Det er rart at se duerne i luften over slaget, men tiden i
luften må ikke overdrives idet energien bør bruges på den kommende
kapflyvning.
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Tegn på formen ved træning
Ved træning skal duerne være på mærkerne før slip, og ved slippet hurtigt danne
en tæt flok og hurtigt forlade slipstedet, og ved ankomsten til slaget skal duerne
være hurtigt oven på igen. Ved landingen på slaget noterer jeg mig specielt de
duer der skal på den kommende kapflyvning. Hvis en due efter en træning på 1
time i modvind ser frisk ud efterfølgende, er der ikke noget i vejen for at sende
den.
Jeg noterer mig også måden duerne ankommer til slaget, og det skal være på en
kontant og ligefrem ankomst. Hvis duerne ankommer let gispende men hurtigt
genfinder balancen igen, tager jeg det som et udtryk for at duerne er i topform og
villige til at yde en indsats. Duer der ikke er i form, ankommer noget udhængte og
lidt konfuse, og de vil tage nogen tid med at komme sig.

Iagtag gødningen
Udseendet af gødningen giver et fingerpeg om duens helbredstilstand. Gødningen
skal for det meste være brunlig eller grønlig (grønlig ved foder med klorofyl fx
ærter). Gødningen bør have en fast konsistens. Ser man om morgenen en fast
gødning urørt, har duen haft en god hvile og er i god form. Ligger der en fjer
fældet på gødningen, indikerer det også en due i god form.
Gødningen på hele loftet skulle gerne være af ens udseende, og det indikerer at
flokken har et godt helbred. Problemer med fx Gul Knop vil influere de enkelte
duer ramt, hvilket resulterer i variationer i gødningen på slaget. Nogle folk i
sporten fremhæver, at urinen (hvid klat), bør være på toppen eller i bunden af
gødningen, og at gødningen bør ligge i en afstand fra duen, være tørre og
nøddeagtige.
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Afsluttende bemærkninger

Alle disse tegn og observationer, ser nok noget forvirrende og usammenhængende ud, men hen ad vejen med nogen erfaring, vil det ligge mere naturligt
at observere og uddrage nogle konklusioner. Som sagt tidligere, findes der ikke
nogen fasttømret eller gylden regel om, hvornår en due er i topform, og derfor må
den enkelte brevdueholder bruge sine øjne, hænder og sin egen fornemmelse og
fornuft. Når den enkelte brevdueholder har en vis erfaring, vil det være muligt for
vedkommende at opdage den eller de sikre tegn der viser en due i topform. For
den enkelte udøver af sporten må det, at opbygge sin flyvebestand til et niveau
hvor duerne har et vinderpotentiale, være det optimale formål.

Normalt vil det være sådan at gode
langdistance duer vil være i god form
og helbred som vist på billedet. Dette
er 1 VHA Federation, 850 km, 3000
duer løsladt kl.6.00 og stemplet kl.
18.30, ejer B. Villemsen.

Et flor af "duestøv" afsat på de
yderste svingfjer, viser en due
i god form.
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