
INSEKTERNE 
Fra Cykelmyggen Egon 

på Bellevue Teatret

I dette lille hæfte kan du få læst højt om 
nogle af de mange insekter, der er med i 

teaterforestillingen om Cykelmyggen Egon.

Hvad er de for nogen? Hvad spiser de?
Hvem er deres venner og fjender? 

Du kan også se et billede af, hvordan de ser ud i 
teaterforestillingen og et billede af, hvordan 

de ser ud i virkeligheden. 

Syntes du det er spændende med insekterne? 
Så kan du finde endnu flere insekter i bøgerne om 
Cykelmyggen Egon, der er flot tegnet og fortalt af 

Flemming Quist Møller.



Myg kan stikke så det klør. Men det er faktisk ikke alle myg, 
der stikker. Dansemyg står bare og danser op og ned i 
luften. De gør os slet ikke noget. 

Det er Skovmyggens hunner, der stikker og suger blod af 
os. Når de stikker os, kan man se, hvordan deres bagkrop 
svulmer op. Den bliver stor og rød, fordi de suger blod af 
os. Blodet bruger de som næring - altså mad - til deres æg, 
så æggene kan vokse. 

Æggene lægges i en vandpyt. Når det ikke regner og det 
er meget tørt, så er der ikke så mange vandpytter. Derfor 
kommer der heller ikke så mange myg. For hvor skal 
myggene så lægge deres æg?

Myg er irriterende, når de stikker. Men mange fugle og 
edderkopper lever af dem, så for dem er de vigtige.

I både bøgerne og i teaterforestillingen om cykelmyggen 
kan du opleve mange forskellige slags myg.

MYG



EDDERKOPPER
Edderkoppen sidder i sit spind og venter på, at der 
kommer en myg eller en flue flyvende, og bliver fanget
i spindet. 

Edderkopper, der bor i Danmark, er ikke farlige for 
mennesker, så der er ingen grund til at være bange for dem. 
Vi skal faktisk være glade for dem, fordi de fanger mange 
fluer og myg. 

Edderkopper er meget dygtige til at spinde deres spind 
af tynde silketråde. Silketråden kommer ud af spindevor-
ter på deres bagkrop. Den er meget stærk og elastisk, så            
edderkoppen kan bruge den som sikringsline, hvis den 
kaster sig ud fra et højt træ. Tænk, hvis du også kunne det! 
Hvad ville du så bruge det til?

Ikke alle edderkopper laver spind. Jagtedderkopper går på 
jagt, ligesom løver, ved at løbe efter deres bytte på jorden.
Og fugledderkopper sidder på lur i et rør i jorden og venter 
på, at der kommer et bytte forbi, som de kan fange. 



KÅLORMEN
Kålormen er ikke en rigtig orm, men en larve. Som voksen 
forvandler den sig til den smukke hvide kålsommerfugl.

Den første del af navnet er rigtig nok, for kålormen lever af 
kål. Dem, der har kålplanter i haven, er derfor ikke så glade 
for kålsommerfuglelarverne - som de rigtigt hedder. 

Kålsommerfuglen lægger en masse æg i skjul under kål-
bladet. Snart vrimler det frem med små sultne sorte 
larver. De æder og vokser hurtigt og kan nemt æde et helt 
kålhoved. 

Larverne vokser så hurtigt, at de ikke kan være i deres hud. 
De må skifte til en større hud flere gange. Ved hudskiftet 
bliver larven også mere farvestrålende gul og sort. 

Fugle spiser rigtig mange af larverne. Men hvis de ikke 
bliver spist, bliver de til sidst så store, at de er klar til at 
forpuppe sig. Inde i puppen forvandler larven sig til en kål-
sommerfugl. Den er nu klar til at suge nektar fra blomster 
og parre sig, så den kan lægge nye æg under et kålblad.



LOPPER
Lopper er små vingeløse insekter. De lever af at suge blod 
hos mennesker og dyr, ligesom lus og myg. Der findes 
forskellige slags lopper. I gamle dage var menneskelopper 
meget almindelige og næsten alle havde dem. De kan 
heldigvis ikke bo i de rene, tørre huse, vi har nu. 

Måske har du en gang været på loppemarked, hvor folk 
sælger de ting, de ikke skal bruge længere? Markedet 
hedder sådan, fordi man i gamle dage kunne være uheldig, 
at man fik lopper med hjem fra de ting eller tøj, man købte. 

Engang fandtes der loppecirkus, hvor rigtige menneske-
lopper gik på line, trak små bitte vogne og meget mere. 
Cirkusdirektøren måtte selv lægge arm til, når lopperne 
skulle fodres med blod. Det sidste loppecirkus i Danmark 
lukkede i 1967. 

Katte og hunde får også lopper, men de kan heldigvis ikke 
leve på mennesker. Loppernes bid klør på dyrene, så de 
kradser sig hele tiden. De er svære at få øje på, for de er 
kun 1-3 millimeter lange.



GRÆSHOPPER
Har du set en græshoppe hoppe eller hørt den spille? 

Græshopper kan være svære at få øje på, fordi de gemmer 
sig i træernes blade eller i det høje græs på marken. Men 
du har helt sikkert hørt dem om sommeren, når de spiller 
musik på deres ben eller vinger. Det er ligesom, når man 
spiller på en violin. 

Det kan også være, at du har set dem springe væk, når du 
går gennem højt græs. Græshopper er fantastisk gode til at 
hoppe med deres lange bagben, men de kan faktisk også 
flyve. De kan godt lide lyset fra vores huse og kommer 
nogen gange flyvende ind gennem et åbent vindue om 
aftenen.

Græshopper hedder sådan, fordi de fleste af dem æder… 
græs! De grå og brune Markgræshopper lever i og af græs.

Men de flotte grønne Løvgræshopper gemmer sig i 
træernes blade om dagen. Når det bliver mørkt, bevæger 
de sig rundt og æder insekter, edderkopper og planter. 



BIER
Honningbier lever sammen i familier med mange tusind 
bier i samme bo. De bliver holdt som husdyr af biavlere.
Det er der, vi får honning fra. 

Bierne samler nektar i blomsterne og laver det om til 
honning. Samtidig hjælper de blomsterne ved at flytte 
pollen fra den ene blomst til den anden. Det hedder, at 
de bestøver blomsterne. Uden dem ville blomsterne ikke 
kunne lave frø, så der kan komme nye blomster. 

Der er også andre slags bier, der lever alene, og som man 
ikke kan få honning fra. Dem skal vi passe på, for de 
bestøver alle de blomster, som honningbien ikke kan nå. 
Du kender måske humlebier, eller brumbasser, som er 
deres kælenavn? Nogle humlebier har meget lange tunger, 
som de kan hente nektar fra meget dybe blomster med. 

Alle hunbier har en giftbrod, som de bruger til at forsvare 
sig med. De stikker dog helst ikke. Hvis du bliver stukket 
i sensommeren, er det sandsynligvis af en tosset hveps, 
eller gedehams, som de rigtigt hedder, og ikke en bi.



En forening for selvejende dag- og specialinstitutioner

Der er mange flere insekter...
Både i bøgerne og i teaterforestillingen er der 
mange flere insekter. Du møder for eksempel 
også en møgbille. De elsker møg eller lort - man 
kunne også kalde dem for lortebiller. 

De voksne møgbiller flyver fra den ene bunke møg 
til den anden. Når de har fundet en god heste-
pære eller kokasse, æder de af den og hunnen 
lægger sine æg der. 

Når æggene klækkes, æder larverne sig tykke og 
fede i møgbunken. Bagefter graver sig ned i jor-
den og forpupper sig. Inde i puppen forvandler 
larven sig til en voksen møgbille, der flyver ud og 
finder nye møgbunker. 

Måske kan du finde et af insekterne her fra hæftet 
udenfor? Hvis du har en lup, kan du komme helt 
tæt på. Så kan du måske selv opdage, hvad de 
spiser og hvem der er deres venner og fjender...
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