You Tube videoer af
brevduevinger
Redigeret af Ove Fuglsang Jensen
I denne artikel har du mulighed for at koble dig på 3 forskellige videoer der
handler om brevduens vinge. Den første er med Les. Parkinson, England,
den anden er fra Sydafrika og den tredje er fra The Royal Veterinary
College, England. You Tube Adresserne er på sidste side.
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You Tube video med Les. Parkinson

Les. Parkinson viser hvordan man håndterer en due når man skal vise
vingen på den rigtige måde, nemlig som duen holder dem i flugten.

Her vises en ægte langflyver med vel udbygget indervinge. Duen har fløjet de helt
lange flyvninger over Kanalen, bl.a. Barcelona (1340 km). Læg mærke til hvor
bred indervingen er fra slagfjer og ind mod kroppen.

Her vises en Sprint/Mellemdistancedue. Indervingen er her meget smal fra
slagfjerene og ind til kroppen. Med denne due fortæller og viser Parkinson om
vingeteorien, ved at arbejde med vingen.
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You Tube video fra Sydafrika
Denne brevduemand der her viser sine duers vinger, er fra foreningen Kwa
Zulu Natal Racing Club i Sydafrika. Han fortæller i videoen, at han har 3
linjer i slaget: Sprint, Mellemdistance og Langdistance, og han viser en due
fra hver kategori samt en unge til sidst. Alle duer er absolut topduer.

Foroven: Sprintdue: Rødtavlet han med ret flad vinge, der nærmest "falder af"
hvis man rykker vingen ud som ejeren udtrykker det.
Mellemdistance/Sprintdue: Blåtavlet han med typisk sprintervinge.
Nederst: Samme due fra før set bagfra med hvælvet vinge, hvilket ejeren lægger
stor vægt på ved sine hurtige duer.
Langflyverdue: Blåbåndet hun der kan holde sig på vingerne i 14 timer. Ejeren
siger overraskende til sidst om duen, "at han ikke kan lide denne vinge", hvilket
kan undre når duen kan holde sig på vingerne i optimalt tidsrum for en due.
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You Tube videnskabelig undersøgelse
Videoen viser bl.a. videnskabelige undersøgelser af brevduens flugt lavet
på The Royal Veterinary College, England, og dette vises 3 minutter inde i
videoen og dette klip varer ca. 3 minutter.

Billedet viser hvorledes duen spreder alle svingfjerene og drejer dem, således at
opdriften af duen er optimal. Optagelserne er optaget med film af høj hastighed.

Her vises vingens skelet indtegnet i duen med overarm, albueben/spoleben og
fingrene yderst på det der udgør vingens skelet.
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Download You Tube videoer
Venstreklik på adressen og dukker dialogboks op tryk på Allow. Startes
med dansk reklame, da vent i 5 sekunder og tryk ud nede til højre.

You Tube med Les. Parkinson:
http://www.youtube.com/watch?v=SSc1rkNl_h0

You Tube med Sydafrikansk brevduemand:
http://www.youtube.com/watch?v=1ONgCCmwiQY

You Tube videnskabelig undersøgelse:
http://www.youtube.com/watch?v=mErNcUhKExY

Brevduers flugt undersøges i laboratorium for at se detaljer i fugles flugt.
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