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 Analyse Dresden 
4. august 2019 

 Ove Fuglsang Jensen 
Langdistanceflyvningen fra Dresden for Regionerne Syd og Nord, blev lidt af 
en trist oplevelse for mange medlemmer. Det blev til spredte hjemkomster 
på dagen og resten de næste dage. 
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Vejrfakta Dresden 4. august kl. 06.30 

      

      

Dresden ligger i Delstaten Sachsen i det sydøstligste hjørne af Tyskland, og 
de meteorologiske målinger er følgende:  

Vejret er letskyet med sol.  Fugtprocenterne er ret høje ved og omkring 
Dresden (rød plet) og der er henholdsvis 97-96-94 og 99 % fugtighed. 
Temperaturerne er rimeligt lave med 12-13 grader. Vinden er let i alle 
mulige retninger, altså ikke meget vind. 
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Grundlaget for en Inversion  
Et hurtigt blik på de data vi har fra Delstaten Sachsen med Dresden i 
midten, viser os en letskyet morgen med helt utroligt høje fugtprocenter i et 
ret stort område, og det specielt ved Dresden og vestpå. Temperaturerne er 
rimeligt lave og vind er der ikke meget af. Hvordan er denne vejrsituation 
opstået? Svaret er lige til højrebenet: Det har regnet dagen før 3. august. 

 

Til venstre ses hvor meget 
regn der er faldet i Sachsen 
den 3. august i 12 timer. 
Målingen går til kl. 20.00 
om aftenen, og dvs. at det 
regnvand der er faldet ikke 
er fordampet, men vil gøre 
det den  næste dag fra 
morgenstunden. 
 
 

De ovenfor beskrevne vejrforhold er lige efter bogen til en såkaldt 
Bundinversion, hvor der er koldt og klamt ved jorden og varmere længere 
oppe, samtidigt med næsten ingen vind. 

Hvad er en Inversion? 
Temperaturen falder normalt i højden, men der findes vejrsituationer hvor 
temperaturen stiger i højden, og dette kaldes en Inversion. De luftlag hvor dette 
sker kaldes for Inversionslag, og navnet betyder "omvendt" = inverst, altså en 
omvendt temperaturfordeling. 
Bundinversion 
Denne type Inversion opstår i klare 
nætter hvor der er en stor udstråling fra 
jordoverfladen, som derfor hurtigt 
afkøles. Langsomt spredes afkølingen 
opefter, men det tager tid og der vil da 
altid være mest koldt forneden ved 
jordoverfladen. På illustrationen ses 
tydeligt de forskellige typer luftlag. 
Visuelle tegn: Jordtåge eller "mose-
konebryg" - sigten er lav (5-8 km) - let 
dis i horisonten - relativ høj fugt. 
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Webcam fra Dresden 4. august kl. 06.20 

 

 

Som beskrevet om en Bundinversion: Let dis i horisonten og høj 
fugtprocent.  
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Duernes reaktion på en Inversion 
 

Man har i en del år været klar over hvordan en Inversion påvirker vores 
duer , og navnlig I Holland har man arbejdet med dette fænomen.  
Når duerne bliver sluppet stiger de hurtigt opad, og på et tidspunkt rammer 
de overgangen fra den kølige til den varme luft, og denne pludselige 
forandring påvirker åbenbart duernes navigering og de vil kredse i de øvre 
luftlag, men mange duer bliver "fanget" i luftlaget og flyver derfor 
magtesløst med den vind der hersker i dette luftlag, og bliver da ført langt 
væk fra slipstedet før de får en pejling.  
 

 

Her på illustrationen vises vindforholdene i en Inversion. Cold calm air 
betyder kolde rolige luftlag, og man kan tydeligt se at der sker noget 
imellem de to luftlag hvor der er nogen turbulens. I den varmere luft er der 
en stabil vind og denne vind fører duerne ad "H-til"! 
Der er ingen tvivl om, at duernes oplevelse med det pludselige skift i 
temperatur sammen med den turbulente luft, vil gøre mange duer noget 
"kulret" og mange vil miste deres evne til navigering. Sammen med en 
koldfront er en inversion noget af det værste vores duer kan blive udsat for! 
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Løsladelser af kvalitet 

Den her omtalte Dresdenflyvning vil uvægerligt sætte sig spor blandt 
medlemmer der har sendt duer til Dresden. Set i mesterskabsregi og en 
flyvning med guldringe, er der meget der står på spil for mange medlemmer 
i flyvningen fra Dresden, ingen tvivl om det. Så vidt vides har nogle 
medlemmer ikke fået en eneste due på dagen fra Dresden, og ser vi på 
registreringen i foreløbige Resultater, er procenten af  ikke hjemkomne 
duer alt for stor.  
Jeg husker min gamle lærermester ud i løsladelsens mysterier, Jan 
Rungholm, der havde den mening, at det bedste er løsladelser med kvalitet. 
Får vi løsladelser med kvalitet opnår vi to ting: Tilfredse medlemmer, samt 
en god økonomi i DdB. Det går simpelt hen ikke at hjemkomsterne er så 
dårlige og at der samtidigt mangler duer. Vi må simpelthen opruste 
indenfor den platform der hedder løsladelse af duer, og det nytter ikke 
noget, at HB sidder med foldede hænder og ikke har nogen visioner på dette 
felt. 

  

     

Sidder man i et lille fly der går gennem Inversions lagene, mærker man 
tydeligt den kraftige turbulens. Mon ikke vores duer gør det samme? 


