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Onsdag 29. juni 2016

Snarere holder regjeringen seg med en minister som
opptrer som hun er privatpraktiserende. Erna Solberg
er overbevist om at en streng asylpolitikk er nødvendig,
selv om hun ikke liker høyrefløyens retorikk, men hun
var ikke forberedt på at Listhaug skulle bruke statsrådposten som et springbrett til å overta eget parti på
bekostning av politikken.
Marie Simonsen, Dagbladet

b Det går mot slutten av juni. Mange elever har nett-

opp begynt sin sommerferie, og mange har sin siste
skoleuke før ferien. Og landets lærere har begynt, eller
skal snart begynne, sin ferie- og avspaseringsperiode.
Jeg har tre ting jeg vil si til landets lærere: 1) Takk! 2)
Hvil deg godt! 3) Behold trua på det du gjør! (...)
Jeg vet det kan gi dårlig magefølelse å jobbe ryggen
av seg helt til siste dag før elevenes sommerferie, for

så å få et «klapp på skulderen» i form av, den etter
hvert så kjente, politiske sutringen om «koseskole» og
«surreskole» og «bortkasta tid.»
Men jeg håper du beholder trua på det du gjør, for
det du gjør er uvurderlig. (...) Så jeg håper du nok en
gang klarer å legge den rause siden til, lett omskrive
Arnulf Øverland og tenke: «Tilgi dem, for de vet ikke
hva de gjør».
Tarjei Helland i Dagsavisen

DAGENS KOMMENTAR: Det finnes mange naturopplevelsene for deg som ikke vil sove bort sommernatta.

Nattlige naturopplevelser
Nattmagi Det er noe helt spesielt med de lange, lyse sommernettene.
Det finnes nemlig et magisk liv der ute få kjenner til.

I

fjor kjøpte jeg en lysfelle for fangst av nattsommerfugler og det åpnet opp en helt ny
verden for meg. Det var som å finne en nøkkel til en av naturen mest hemmelighetsfulle
og skjulte rom.

Mange kvier seg dessverre for å oppsøke naturen
om natta, da mørket oppfattes som skremmende
og uoversiktlig. Mørket hemmer synssansen vår,
som ellers er en av våre viktigste sanser for å oppfatte omgivelsene omkring oss. Samtidig blir vi negativt påvirket av historier og filmer som bygger
opp om skremmende forestillinger om mørke steder som farlige.
Kombinasjonen av dårlig syn og oversikt, lyder
vi ikke klarer å identifisere, skumle historier og
mulig nedarvet frykt for mørket gjør at mange kvier seg for å oppsøke naturen om natten. Heldigvis
trenger du ikke dra langt ut i den mørkeste skogen
for å få en nattlig naturopplevelse, og sommerkveldene sent i juni og tidlig i juli er såpass lyse at mørket ikke blir for overveldende.
Om natten våkner mange merkelige og fascinerende skapninger til liv! Mange dyr og planter er
nattaktive. Det er flere grunner til det. Mørket gir
skjul for predatorer som jakter på dagen, arter som
jakter på natta slipper konkurranse fra arter som
jakter om dagen i samme område og i tropene er
mange dyr aktive på natta for å unnslippe varmen
på dagtid.
Nattsommerfugler er en gruppe nattaktive dyr.
Noen vil mene at disse dyrene er skumle, stygge og
fargeløse møll, men da har de aldri sett en punkttigerspinner, stor snabelsvermer eller bjørnespinner på nært hold! En av de mest fascinerende
nattaktive skapningene jeg har blitt bedre kjent
med er den enorme Ligustersvermeren. Det er den
største nattsommerfuglen vi har her til lands, og
kan ha et vingespenn på 12 centimeter. En kjempe
blant våre norske insekter!

En annen fantastisk nattsommerfugl som svermer på denne tiden er kveldpåfugløye som skremmer vekk rovdyr med to falske «øyne» på vingene
sine. Med et makroobjektiv kan du ta flotte bilder
og få frem alle detaljer.
Før fanget og drepte man sommerfuglene til private samlinger. I dag samler de fleste sommerfuglentusiaster artene i digital form. De fanges med
lys, luktstoffer, søtlige blandinger eller med håv,
og knipses deretter med fotoapparatet før de slippes fri. Om du har lyst til å finne og studere dine
egne nattsommerfugler trenger du ikke dyrt utstyr.
Mange nattsommerfugler tiltrekkes nemlig av lys.
Har du utelamper vil nattsommerfuglene sverme
omkring- eller hvile på veggen ved lyskilden.
Dette er også en spennende aktivitet for barn.
Det er noe ekstra ved få lov til å være lenge oppe
en sommernatt for å lete etter nattsommerfugler.

DEBATT

KATTUGLA: Om du er heldig kan du høre kattugla om du er ute en sen sommernatt.
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De som bor på en naturtomt med skog i nærheten
har mulighet til å få besøk av mange ulike sommerfuglarter i løpet av natta. Mange nattsommerfugler
elsker de populære hageplantene kaprifolium og
syrin. Se gjerne nærmere på dem neste gang du
kommer sent hjem.

synger ofte i skumringen. Er du ekstra heldig kan
du høre og se en våre norske ugler. Kattugla er lett
å kjenne igjen med sine «uuh...uh-uh-uuuh». Den
ornitologiske foreningen i Telemark arrangerer
iblant lytteturer om sommeren. Det anbefales å bli
med om man ønsker å lære mer om fuglesang!

For de nevenyttige går det an å bygge egne flaggermuskasser eller ugleholker som kan henges opp
Mariken
i nærheten av der man bor. Vi vet ikke så mye om
flaggermusenes liv, eller om nattaktive dyr gene- Kjøhl-Røsand
relt, men her har man en mulighet til å få besøk av Økolog og fylkesdisse fascinerende skapningene.
koordinator i
Forum for Natur
Denne tiden er også perfekt for å dra på lyttetuog Frilufsliv
rer etter nattsangere. Nattergalen og myrsangeren
i Telemark

Nattlig friluftsliv trenger ikke være avansert.
Ta med deg madrassen ut på verandaen og nyt
stjernehimmelen. Kanskje du ser et stjerneskudd
eller to? Gå ut og lytt til fuglesangen. Ta med soveposen og legg deg under åpen himmel i din nærmeste skog, men husk myggnetting.
Ha en god utenatt!
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