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Hvad gik galt i Bremen 27. juni 2020?

De fleste af os havde vel duer med i Bremen, og vi blev alle ramt af tab af duer.
Denne artikel har det helt enkle formål at belyse omstændighederne ved
slippene denne morgen i Bremen.
Omstændighederne ved slippene i Bremen var af en sådan karakter, at det måtte
være løsladerudvalget der skulle komme med en udtalelse om denne
kapflyvning. Der har dog ikke været noget fra DdB i sæsonen, men efter sæsonen
udtaler Landsformanden på regionmøderne følgende: "En detaljeret
redegørelse for slippene i Bremen i uge 26 vil blive givet i det første farvede
nummer af Brevduen efter sæsonen". I det første farvet Brevduen omtaler
Villy Petersen det Tyske løsladersystem og i den forbindelse udtaler han
følgende: "Man har testet det tyske løsladersystem, som bidrager med
værdifulde oplysninger om først og fremmest inversionsfænomener, som
ikke belyses af de konventionelle vejrtjenester vi har brugt. En nærmere
plan for emplementering af dette system og undervisning af vore løsladere
vil blive udarbejdet".
Ud over dette har en gruppe medlemmer med Allan Ljatifi i spidsen bragt det
tyske løsladersystem på banen, og har i den forbindelse vist nok lavet en form for
analyse af Bremen i uge 26. Jeg har mailet Allan for at se dette indlæg, men har
ikke fået svar, og så vidt vides er dette sikkert udmærkede indlæg ikke været
bragt offentligt.
Kort sagt var det en Højinversion der var skyld i miseren i Bremen, og der
vil i denne artikel blive bragt meteorologiske data og informationer om
hvad en inversion er, hvordan de dannes og ikke mindst hvordan de
påvirker vores duer. Alle informationer og billeder er hentet på Internettet.

Højinversion i en storby. Forureningen viser os bunden af højinversionen.
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Meteorologiske data Bremen 27. juni 2020

I perioden op til den 27.
juni dannedes et kraftigt
højtryk, der dækkede
centrale Rusland, centrale
Europa og Middelhavet.
Højtrykket gav i dagene
op til den 27. juni en høj
blå himmel, ingen vind af
betydning og deraf ret
høje temperaturer.
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Dannelsen og opbygningen af et lav/højtryk

Den ultrakorte forklaring på dannelsen af lav/højtryk er, at Polarfronten bugter sig
omkring den nordligste halvkugle, og samtidig med at polarfronten bugter sig vertikalt,
bugter den sig også op og ned og danner derved lavtryk og højtryk.

I et lavtryk er der et lavt tryk og det "suger" vindene til sig imod uret.
Indeni lavtrykket er der ingen vind. Som tegningen viser, er det en
varm vind der går ind i lavtrykket og stiger til vejrs og bliver afkølet.
Dette giver skyer og regn.
I et højtryk er der et højt tryk, der skyder vindene væk fra sig i retning
med uret. Kølig luft synker ned oppe fra og bliver opvarmet ved
jorden. Højtryk giver en klar skyfri himmel.
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Meteorologiske data 27. juni kl. 06.30

Bremen

Ser vi på de meteorologiske data om morgenen 27. juni, ser det faktisk ikke
værst ud: Øverst ses fugtprocent på ca. 80, hvilket giver en sigt på ca. 30 km.
Temperaturen er ca. 19 grader og vinden let fra sydøst. Alle disse data ser
gode ud til slip af duer, men man skal ikke lade sig narre idet chancen for en
inversion er til stede! Hvad er en Inversion er, beskrives på de næste sider.
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Der er 2 forskellige inversioner
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 "mosekonebryg" - sigten er lav (5-8 km) - let
dis i horisonten - relativ høj fugt.

En Bundinversion er usynlig, men røgen fra bålet viser os hvor
Inversionslaget er.
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Til venstre på tegningen ses meter i højden og i bunden ses temperaturskalaen.
Temperaturerne i Bremen var 17-19 grader, og det passer fint med viste tegning.
Inversionslagets top er sat til 300 meter over jordoverfladen, hvorefter temperaturen
vil stige markant opefter.

Højinversion
Højinversion også kaldt subsidensinversion, er en såkaldt nedsynkningsinversion der dannes i højtryks områder og skyldes luftens nedsynkning i
højtrykket. Ved luftens nedsynkning opvarmes luften og vil herved udtørre og det
er derfor normalt med tørt og solrigt i områder med højtryk. I denne proces kan
luften ikke synke ned til overfladen, men må i det laveste lag bredes ud
langs overfladen. Dette lag over inversionen hedder friktionslaget og er ca.
1000 meter tykt.
Vi vil derfor normalt opleve, at temperaturen fra jordoverfladen og opefter til
inversionslaget vil falde noget, hvorefter temperaturen over inveresionslaget vil
stige støt indtil omtalte top på 1000 meter. Selve inversionslaget er normalt ca.
300 meter tykt.
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Duernes reaktion på en Højinversion
Efter ovenstående gennemgang af de to typer inversioner, kan vi nu komme
ind på hvordan duerne reagerer på de to typer inversioner.

Bundinversion

En bundinversion opstår i de tidlige morgentimer hvor stillestående fugtig luft på
en klar sommermorgen danner en inversion. Bundinversionen vil normalt vare
en time eller to, hvorefter solen vil opvarme luftlagene og på den måde
"brænde inversionen af". Når duerne slippes vil de gå op i inversionslaget hvor
de bliver "fanget" og ført med den herskende vind i inversionslaget. Duerne
mister simpelt hen evnen til at navigere i kortere eller længere tid. Denne type
inversion har der været mange af i tidens løb både i sektion og DdB regi.

Højinversion

Som man kan se på tegningen af en Højinversion, fungerer denne inversion meget
anderledes end bundinversionen. Som beskrevet dannes en Højinversion i et
højtryk med klar blå himmel hvor inversionen er usynlig. På tegningen er der to
skorstene der sender røg op således man kan se inversionen, men ellers en den
usynlig.
Når duerne slippes vil de mærke en opdrift mod inversionen ca. 300 meter oppe,
og når de ankommer heroppe går det rigtig galt. Højinversionen er sådan
indrettet, at den løfter luftens ilt/oxygen, fugt og de infrarøde stråler op i
inversionslaget. Duerne vil da blive "fanget" i inversionslaget og længere
oppe, fordi de ultraviolette stråler fra solen som duerne bruger i deres
navigering er trukket op over inversionslaget. Duerne vil da instinktivt
søge efter en navigering. De infrarøde stråler er også tilstede oppe over
inversionen, og disse stråler vil skabe desorientering og usikkerhed hos
duerne.
Det skæbnesvangre ved den beskrevne tilstand i en Højinversion er, at fordi
duerne har mistet orienteringen, kan de blive ført tusinder af kilometer
væk fra slipstedet. Ser vi på temperaturen i Højinversionen, er der ret
varmt selv 8-900 meter oppe, og her flyver duerne rask af sted i de
herskende vinde øverst oppe.
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Hvad skete denne morgen 27. juni i Bremen?

Duernes reaktion på en inversion er veldokumenteret. Det Hollandske
brevdueforbund har arbejdet meget med inversionernes indflydelse på duerne,
og også det tyske forbund har arbejdet med det. Det tyske løsladersystem har i
samarbejde med det tyske Wetterdienst, udarbejdet et program der dækker hele
Tyskland. I dette program er også indarbejdet mulige inversioner. Som bekendt
har DdB fået lov til at bruge dette program, hvilket er ganske udmærket.

Bremen 27. juni

Hvis vi nu prøver at efterrationalisere hvad
der egentlig skete den skæbnesvangre
morgen i Bremen, tyder udfaldet af
flyvningen på at det er en Højinversion der
var på spil. Helt vildt havnede en del duer i
England og Norge, og de fleste duer har nok
taget turen ud over Nordsøen og hvorfor
nu lige det? Vi ved at vinden ved
jordoverfladen var fra sydøst, men hvordan
var den længere oppe? Hvis man tænker
logisk drejer et højtryk med uret, og hvis
duerne er ca. 1 km. oppe vil den herskende
vind nok dreje mod nordvest og nordøst, og
duerne kan altså havne i England og Norge!
Jeg har læst et sted, at faren for
Højinversion er størst i kanten af et højtryk, og ser vi på frontkortet ligger
Bremen i kanten af et stort højtryk!

Højinversion næste år?
Der har i denne sæson været to tilfælde af kraftige højtryk over Tyskland med
skyfri himmel og høje temperaturer - vil det komme næste år? Det vil det
sandsynligvis fordi det vi ser her på vores dejlige klode er klimaforandringer, og
polarfronten som overordnet bestemmer vores vejr opfører sig nogle gange helt
underligt, således at vejret her i Europa har forandret sig meget de seneste år.
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