
Insekter i og omkring søen
Eksempler på insekter du kan møde

Dansemyg

Larverne lever på søbunden, mens de voksne flyver 
omkring søen. De kan være brune, sorte, grønne eller 
grå. Hannerne flyver i store sværme i mønstre, der ser 
ud, som om de danser. Dansen skal tiltrække hunnerne 
til parringen og derfor hedder de ”Dansemyg”. 
Dansemyggen stikker ikke og de voksne spiser faktisk 
ikke i de få dage de lever.

Guldsmede

Guldsmeden har en lang krop med to vingepar. 
Larverne ligner de voksne, men har ingen vinger og 
lever i ferskvand. Guldsmede er rovdyr, men de 
hverken stikker eller bider mennesker. I Danmark 
findes der 53 arter af guldsmede.

Vårflue

Nogle af larverne bygger huse af bl.a. småsten og sand. 
De lever i vandet, mens de voksne flyver omkring 
vandet. De er mest aktive om aftenen. Vingerne er 
brune eller mørke.

Dovenflue

Larverne lever i vandet, de voksne lever på land. Her er 
de dog ikke særlig aktive, hvorfor de har fået deres 
navn som dovenfluer. Vingerne er mørkebrune med 
striber.

Byg din egen insektfælde

Hvis du har lyst til at se insekterne tættere på, kan du nemt 
lave din egen insektfælde. Du skal bruge et glas (fx et tomt 
syltetøjsglas), en lille skovl, lokkemad (frugt) og et tag af bark 
eller træ. 

Find et sted til fælden, hvor den kan stå til næste dag uden 
at forstyrre andre besøgende. 

Grav glasset ned i jorden, så åbningen er plan med 
jordoverfladen. 

Lokkemaden, fx et lille stykke frugt, lægges ned i fælden.

Læg et lille stykke bark eller et stykke træ over fælden som 
tag, så det ikke regner ned i den. Læg evt. også nogle sten på 
taget, så det ikke flyver væk.

Tøm insektfælden i en bakke næste dag og se, hvad du har 
fanget. 

Husk at fjerne fælden efter brug - tag glasset op af jorden 
igen og dæk hullet til.
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