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6-STJERNEDE TOPVINE

trækfugle

Havternen er klodens mest berejste dyr
Grønlandske havterner
rejser gerne 71.000 km
fra Grønland til Antarktis og tilbage igen for at
yngle. Et nyt forskningsprojekt har kortlagt
den imponerende rejse.

En flittig flyver

Seks stjerner/glas/proptrækkere er den ultimative og sjældne
anerkendelse af en enestående vin. Så du kan være sikker på, at
vinen ikke blot er kvaliteten fremragende, den er også fremragende
til prisen. Vi har pt. 14 vine i denne kategori. Se dem alle online!

2006 Barbaresco
Produttori

2007 Le Quintessence
Rouge

Den grønlandske havterne, samme art, som findes i Danmark, flyver fra ynglepladserne ved Grønland og Island til et overvintringsområde ved Weddellhavet
i pakisbæltet i Antarktis og tilbage igen – en rejse på 71.000 km i gennemsnit.
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Havternerne flyver fra Grønland
og Island i august

VIDENSKABSREDAKTØR

Omvej på 10.000 kilometer
Et enkelt eksemplar fór vild og nåede næsten til Australien, før den kom på ret kurs
på vej mod sit vinterkvarter. Den tog en
omvej på 10.000 kilometer og nåede at
ﬂyve 81.000 på sin færd frem og tilbage.
Til sammenligning kører en gennemsnitlig dansk familie omkring 17.000 kilometer årlig i deres bil.
Blandt de ting, der har overrasket forskerne, er havternens veldeﬁnerede ruter
og de indlagte ædepauser.

årtiets
portvinskup

I maj er de tilbage for at
yngle. Hjemturen
tilbagelægges dobbelt så
hurtigt som udturen

T

rods dens lidenhed – den vejer blot
omkring 100 gram – er havternen
en yderst udholdende ﬂyver. Det
dokumenterer et dansk anført forskerhold nu med en detaljeret kortlægning af
fuglens årlige færd tur-retur fra yngleområderne i Grønland og Island i nord til
dens vinterkvarter ved Antarktis i syd.
»Alle kender til havternens fantastiske
træk, men store dele af dens trækrute har
været ukendt. Med det her projekt har vi
fundet ud af, præcis hvilken rute den ﬂyver, hvor langt den ﬂyver, og hvor den opholder sig undervejs«, fortæller biolog
Carsten Egevang fra Grønlands Naturinstitut. Han er leder af det treårige forskningsprojekt, der har kortlagt havternens
færden i samarbejde med forskere fra Island, USA og Storbritannien.
I gennemsnit tilbagelagde de mærkede
havterner, som forskerne fulgte, omkring
71.000 kilometer. Dermed er den formentlig det dyr på kloden, der bevæger
sig længst i løbet af et år. Havternen tager
turen hvert år i august for at komme væk
fra yngleområdet i nord, når kulden sætter ind, for så at vende tilbage i maj sammen med foråret. I vores vintermåneder
er klimaet nemlig en anelse mildere på
den sydlige halvkugle, selv ved Antarktis.
»Vi havde ikke regnet med, at de ﬂøj så
langt, som det faktisk har vist sig nu«, siger Egevang, som i går havde travlt med
at svare på spørgsmål fra medier verden
over, efter at forskerholdets resultater
blev offentliggjort i det ansete amerikanske videnskabstidsskrift Proceedings of
the National Academy of Sciences.
Egentlig er turen frem og tilbage mellem Grønland og Weddellhavet ved Antarktis, hvor ternerne overvintrer, kun
40.000 km – i fugleﬂugtslinje. Men naturen har indrettet havternen så smart, at
den vælger den længere rute mod til gengæld at kunne ﬁnde føde ved et par stop
undervejs og samtidig udnytte de fremherskende vinde over Atlanten til at få
mest mulig medvind eller sidevind.

Havterne
Sterna paradisaea

På vejen opholder ternerne sig en
måned midt på Atlanterhavet i et
område, hvor der er fisk, de kan æde

Også på hjemrejsen
gør ternerne holdt
for at fouragere

Vægt: 80-120 gr
Vingefang: ca. 80-95 cm
Længde: 35 cm
Flyvehastighed: omkring 40-50 km/t
Levetid: op til 34 år

AZORERNE

Verdensbestanden af havterner er på mellem
en og to millioner par. I Danmark findes
omkring 8.000-9.000 ynglende par.

Her deler fuglene sig i to
grupper. Fuglene vælger en
kurs, som giver optimal medeller sidevind

Ternen følges med en lille
datalogger, som sættes på dens
ben, når den er nordpå for at yngle
om foråret og sommeren.

AFRIKA

Kup på masser af portvin tilbage til årgang 1937.
73 år gammel portvin fra før 2. Verdenskrig...
1937, 1963 og 1955 er virkelig sjældenheder fra
legendariske årgange. Vinen har ligget så længe
på fad, at det største tab er fordampningen! Vi har
tømt Burmesters lager for de absolut sidste gamle
årgange sammen med masser af andet ædel portvin
for mere end 30 millioner kroner. Portvinene kan
enten nydes nu eller gemmes mange år frem i tiden.
Skynd dig at sikre dig din andel i dette historiske
kup.
2003 Late Bottled Vintage

I april sætter de kursen mod nord.
Fuglene finder optimale
vindforhold tværs over Atlanten
og op langs Nordamerikas østkyst

Datalogger

vinforum.dk
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ATLANTERHAVET
SYDAMERIKA

Udstyret vejer blot 2 gr.
Under flyvningen måler loggeren
lysets intensitet og registrerer
tidspunktet for målingen. Disse
data gemmes, og når fuglen igen
vender tilbage til sin yngleplads,
tages dataloggeren af. Ved hjælp af
de opsamlede data kortlægges
havternens geografiske rejse.
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1997 Vintage port

Når de har passeret
det tropiske område
og nærmer sig
Antarktis, holder de
igen en ædepause

Ved Antarktis opholder de sig
fra december til april i et
geografisk begrænset område
ANTARKTIS

Grafik: Jens Herskind 10014 Foto: Carsten Egevang Kilde: DOF, Grønlands Naturinstitut Tekst: Morten Garly Andersen

Vi havde ikke
regnet med, at
de ﬂøj så langt,
som det faktisk
har vist sig nu
Carsten
Egevang,
biolog

»De følger en rute, der har form som en
S-kurve, og som sikrer dem optimale
vindforhold undervejs. Desuden holder
de en pause ude på åbent hav i Atlanten i
en måneds tid, og det syntes vi var mærkeligt, indtil vi via satellitbilleder fandt
ud af, at disse områder er rige på biologisk aktivitet i form af plankton, alger og
ﬁsk. De områder ﬁnder ternerne så for at
æde, og bagefter ﬂyver de direkte gennem det tropiske område, indtil de nærmer sig den sydlige polarfront, hvor de
igen bruger tid på at fouragere, før de ﬂyver helt til Antarktis«, siger den danske
forsker.
»Tidligere har man også antaget, at terner, der kom fra Island og Grønland,
spredte sig omkring hele Antarktis. Nu
ved vi, at de opholder sig i et relativt begrænset geograﬁsk område«.

Havternen yngler også i Danmark, men
det er fugle, der har Grønland og Island
som yngleplads, som er blevet mærket og
fulgt i forbindelse med projektet. På verdensplan ﬁndes i alt 1-2 millioner par havterner.

Et videnskabeligt kapløb
Forskerne har forsynet 50 fugle med en
lille sensor om benet, der opsamler data,
som afslører, hvor den beﬁnder sig på et
givet tidspunkt. Men de små dataopsamlere kan ikke sende deres data. Derfor skal
fuglene indfanges igen, så sensorerne
kan tages af og data lægges over i computere, hvorefter bevægelsesmønstrene kan
kortlægges.
Derfor måtte forskerne til Grønland for
at indfange havterner i yngletiden.
»Vi har stået inde blandt ﬂokke med et
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par tusind fugle og så prøvet at spotte og
fange dem, der var mærket. Vi ﬁk fanget
10 terner, og det er dem, resultaterne er
baseret på«, fortæller Carsten Egevang.
Men det har været besværet værd. Dels
har forskerne kortlagt fuglens veje og
fundet en effektiv metode, der kan bruges
til at udpege havområder, som der i særlig grad bør værnes om for at beskytte
havfugle. Desuden har man vundet et
mindre videnskabeligt kapløb. Den danske biolog og hans kolleger er nemlig ikke de eneste, der har arbejdet på en kortlægning af havternens rejsemønstre.
»Med den teknologi, der er til rådighed
i dag, lå det lige til højrebenet at ﬁnde ud
af, hvor ternen ﬂøj hen, og det arbejder
ﬂere forskerhold på«, siger han.
»Men vi kom først«.
morten.g.andersen@pol.dk
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98 PTS
OLDENBURG
73 ÅR GAMMEL
PORTVIN I DEN LEGENDARISKE ÅRGANG 1937
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1955
99 PTS
OLDENBURG
96 PTS
VINHULEN
54 ÅR GAMMEL PORTVIN
I DEN LEGENDARISKE
ÅRGANG 1955
MAX 12 STK. PR KUNDE
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OLDENBURG
97 PTS
PORTVIN.NU
47 ÅR GAMMEL
PORTVIN I DEN LEGENDARISKE ÅRGANG 1963
MAX 3 STK. PR KUNDE
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1997
Ekstra Bladet
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Priser er kun gældende ved online-køb. Tilbud gælder til og med 17-01-10.
Besparelser udregnes i forhold til vinens 1-fl. pris. Forbehold for trykfejl.

