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Knortegæs er på sen rejse til Sibirien

Fuglelivet i den nordligste 
del af Vadehavet – nær-
mere bestemt Ho Bugt og 
Varde Ådal – er lige nu i 
yngletidens tegn. Men det 
er alligevel en sandhed 
med modifikationer, da 
der stadigvæk er nogle få 
trækfugle, der endnu ikke 
har taget den sidste del af 
rejsen fra vinterkvartererne 
til yngleområderne. Hvor-
for er de så sent afsted, og 
kan de overhovedet nå at 
yngle i den resterende del 
af sommeren? De afven-
ter et eller andet, og det er 
nok en indrestyret proces, 
der bygger på millioner af 
generationers erfaring ind-
kodet i deres DNA. Nemlig 
at deres ynglepladser i det 
højarktiske stadig er iskol-
de og sandsynligvis dæk-
ket af sne. Og ja, de kan 
godt nå det, men så skal de 
også snart påbegynde rej-
sen mod nord. 

Det oplevede jeg i sidste 
uge, hvor en lille gruppe af 
mørkbugede knortegæs gik 
og fouragerede hvor Varde 
Å løber ud i Ho Bugt ved 
Myrthue. Seks individer 
hyggede sig gevaldigt, og 

pudsede fjer i så lang tid, at 
jeg tænkte, at de måske var 
lidt pyntesyge… Men al-
ting har en årsag, og plud-
selig forstod jeg, hvorfor de 
havde så travlt med fjerple-
je. For uden en lyd lettede 
alle seks simultant, og de 
har formodentligt påbe-
gyndt eller færdiggjort de-
res returtræk mod den ve-
strussiske tundra i Sibirien. 
Jeg fulgte dem med kikkert 
og kamera, indtil det gik op 
for mig, at dette var alvor. 

Det var en 
smuk op-
levelse, og 
tanken om, 
at de skul-
le ud på en 
længere rej-
se satte denne eftermiddag 
i perspektiv.

Det er nok de sidste træk-
fugle, der sammen med 
andre arter som krum-
næbbede ryler og bramgæs 
trækker mod nord i disse 
dage, for om få dage starter 

efterårstrækket mod syd, 
og det er et af naturens pa-
radokser at trækket nordpå 
og sydpå faktisk overlapper 
hinanden. Det vil jeg for-
tælle om næste gang.  

Tekst og foto: Søren Brinch

Vadehavets fugle Er du over 18 år, kan lidt tysk, er smilende 
og glad for at tale med turister?

Så kunne du være den, vi søger som avisuddeler  
på havnen i Esbjerg lørdag den 2., lørdag den 16.  
og lørdag den 30. juli fra klokken 9.

En god, fornuftig voksenløn gives.

Send et par ord til  
mail@hjertingposten.dk  
eller send SMS til 42 41 09 99 

Avisuddeler søges

Mørkbugede knortegæs ved udløbet af Varde Å  
i Ho Bugt. De fløj sent mod Sibirien i år.     

Blåhat sigter til blomster-
hovedernes form og farve. 
Knautia efter den tyske 
botaniker Christian Knaut. 
Arvensis betyder voksende 
på marker, arvum betyder 
mark, ager. Flittigt brugt 
I folkemedicin mod bl.a. 
hoste og hæshed, hjerte-
smerter, hæmorider, bylder, 
skab, syfilis, hudsygdom-
me og som sveddrivende, 
sårhelende, blodrensende 
og feberstillende middel. 
Planten har også været 
anvendt mod lus og lop-
per. De velduftende blom-
ster kan bruges i en kryd-
dersnaps. Undertiden kan 
blomsterhovederne være 
’født’ hvide eller røde, men 
man kan dog selv spille na-
turen et puds, for lægger 
man et blomsterhoved på 
en myretue, og myrerne 
angriber den med deres 
myresyre, farves blomster-
ne røde, blomsterfarven 
er nemlig følsom overfor 
pH-ændringen forårsaget 
af myresyren, derved op-
fører blomsterne hos blåhat 
sig som lakmuspapir. Pu-
ster man i stedet tobaksrøg 
på blomsterne, bliver de 
angiveligt grønlige. Blåhat 
kaldes også blåmand, sno-
geurt, flueøje, sypude, jom-

fruhat og luseknap. Plan-
ten er en farveplante, idet 
bladene farver garn og stof 
blåt og grønt.

Planten er meget nøjsom 
og hårdfør velsignet med 
en dybtgående pælerod, 
som kan sikre vandforsy-
ningen i selv tørre perio-
der. Plantens indehold af 
bitterstoffer, tanniner og 
saponinner samt den stiv-
hårede stængel kan tjene 
som beskyttelse mod at 
blive udsuget eller blive 
spist af bl.a. myrer, snegle 

og sommerfuglelarver. Når 
frugtmodningen er tilen-
debragt visner planten og 
blomsterhovederne ligger 
slapt ned mod jorden, hvil-
ket er en tilpasning til my-
respredning, som også ses 
hos mange andre planter 
med myrespredning. 

Almindelig røllike hed 
på gammeldansk rølikæ, 
navnet stammer fra krølle, 

rulle og sigter til de kru-
sede, findelte blade. Achil-
lea henviser til sagnhelten 
Akilles, som under den 

trojanske krig angiveligt 
anvendte planten som me-
dicinplante. Millefolium 
betyder tusindblad og hen-
tyder til vandplanteslægten 
tusindblad på grund af de 
mange bladafsnit. I folke-
medicin med mangesidige 
anvendelsesmuligheder, 
f.eks. mod insektbid, slan-
gebid, betændte led og 
øjne, fordøjelsesbesvær 
(bitterstofferne er bl.a. for-
døjelsesstimulerende), ma-
vepine, hovedpine og som 

feberstillende, sårhelende, 
vanddrivende, karsam-
mentrækkende og slimløs-
nende middel. I køkkenet 

kan den krydrede og bitre 
plante anvendes som kryd-
deri i kryddersmør eller 
som drys, som suppevisk 
eller stoppes i fisk, kylling 
og mørbrad, før de koges 
eller steges. Kan tillige 
bruges i urtete, de nyud-
sprungne blomster kan 
benyttes i likør og kryd-
dersnaps. Planten er også 
blevet røget som tobak og 
tygget som skrå og snus 
samt anvendt til ølbryg-
ning som konserverings-
middel og som erstatning 
for humle og sågar som 
myggebalsam og rynke-
fjerner. 

Røllike har mange sigen-
de navne, som godt kan 
sætte fantasien i sving, så-
som sårurt og soldaterurt, 
jordhumle, nyseurt, røv-
snerpe, præstekrave, to-
baksblomst, kattepersille, 
brystnellike og tømmerurt.

(Uddrag af Floraen i Mar-
bæk – en naturperle ved 
Vadehavet og Varde Å. 
Nedsat til kun 150 kroner. 
Bestil den via mail@hjer-
tingposten.dk)
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Nu blomstrer blåhat og røllike i Marbæk
Blåhat reagerer som 
lakmuspapir.

Røllike er en gammelkendt 
medicinplante.

Flora i Marbæk

ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.
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