Temperatuur in wagen 7 van Afdeling 9 (Oost-Nederland) tijdens het transport van
de jonge-duivenvlucht vanuit Heusden-Zolder op 22 t/m 24 juli 2016
Buitenlucht
Centraal in gangpad

Voorzijde - boven
Voorzijde - onder

Midden - boven
Midden - onder

Achterzijde - boven
Achterzijde - onder

40
Tijdens rijden slechts kleine
verschillen (tot ca. 3 °C) tussen
de posities onder/boven en
tussen voor/midden/achter

Temperatuur (°C)

35
30

Overdag vermoedelijk de deuren
geheel open: verschillen door de
wagen heen worden vrijwel nul

•
•
•
•
•

Rijden

Zon op: 5:57 | zon onder: 21:42
Dakluiken: open
Duiven per mand: 25 jonge duiven
Belading: 180 manden van 218 plaatsen
Bezetting: ca. 4500 duiven
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ΔT (verschil binnen-buiten)
tijdens het rijden tussen
circa 5 en 10 °C

15
10
5

22:00
Aanbrengen
loggers

0

22-07-16
21:00

ΔT (verschil binnen-buiten)
op de losplaats telkens
beneden 5 °C

02:30
Aankomst losplaats
Deuren open
23-07-16
3:00

23-07-16
6:00

23-07-16
9:00

23-07-16
12:00

23-07-16
15:00

23-07-16
18:00

's Nachts vermoedelijk de deuren weer
iets meer dicht: de verschillen met
buiten en de verschillen tussen de
posities lopen wat op. Temperatuur
blijft tussen 19 en 27 graden. Dit had
mogelijk nog enkele graden lager
gekund door de tempertuur te checken
en de deuren iets wijder te openen?
23-07-16
21:00

24-07-16
3:00

24-07-16
6:00

Lossing:
buiten beeld!
Om 13:30 uur

24-07-16
9:00

24-07-16
12:00

Algemene beoordeling:
Tijdens het feitelijk rijden was de temperatuur in de manden circa 5 tot 10 graden hoger dan buiten. Bij een buitentemperatuur van rond 20 °C bedroeg de
binnentemperatuur daarmee circa 25 tot 30 °C. Het binnenklimaat tijdens het rijden (25 tot 30 °C gedurende circa 4 uren, bij 20 °C buiten) kan als
acceptabel tot goed worden beoordeeld. Idealiter zou de temperatuur echter een graad of 2-4 lager zijn. Tijdens het rijden waren de
temperatuurverschillen door de wagen heen klein (<3 graden). Bij de genoemde temperaturen bedroeg de relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 70%,
wat binnen acceptabele grenzen valt (idealiter: 45 tot 65%). Op de losplaats valt het verschil op tussen perioden overdag waarbij alle
temperatuurverschillen door de wagen wegvallen (deuren geheel open?) en perioden ’s nachts waarbij de temperaturen weer uiteen gaan lopen (deuren
meer dicht?). Het klimaat in de wagen tijdens het verblijf op de losplaats kan als uitstekend worden beoordeeld.
September 2016,
Albert Winkel en Roland den Blanken

