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INNLEDNING 

Insektordenen "Tovinger" - Diptera - har mer enn 100 familier 

i Norge. Fire av disse: Athericidae "Ibisfluer", Rhagionidae 

"Snappefluer" , Scenopinidae "Vindusfluer" og Acroceridae 

"Kulefluer" er med i denne tabellen. "Kulefluene" var ikke 

tatt med i f0rste utgave av tabellen fra 1982. 

Kjennskapet til disse fire familiene i Norge er i dag ganske 

godt. Rhagionidae og Athericidae er behandlet i Danmarks Fauna 

Bd. 66 (Lyneborg, L. 1960),videre er Rhagionidae ogsã 

behandlet i Greve ( 1984 A), Greve, Solem & Bretten (1987) , 

Athericidae i Greve (1981), Scenopinidae i Danmarks Fauna 

Bd.70 (Lyneborg, L. 1965) og Acroceridae i Ellefsen(S01i) & 

Greve (1984), og tre av fire familier i f0rste utgave av 

tabellen fra 1982. 

T.Soot-Ryen pabegynte et st0rre arbeid om de familier som 

er tatt med her samt flere andre fluefamilier, men hans 

resultater er ikke fullf0rt til publisering, se litteratur 

listen. 

Noen arter kan v~re litt vanskelige ã bestemme etter 

tabellen fordi detaljerte beskrivelser av genitalia ikke er 

tatt mede Dette er notert for de arter det gjelder. 

I arbeider f0r ca. 1980 er fam.Athericidae sammenholdt med 

Rhagionidae . Arbeider som Lyneborg(1960) , Meinander & 

Panelius (1969) og "Checklist of the British insects"(1976) er 

eksempler pa dette. 

Tabellen baserer seg pa materiale i muséene i Oslo, Bergen, 

Trondhe~m, Mo i RanQ og Troms0. Det er ogsa tatt hensyn til 
r ~ • 
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materiale i private samlinger (Reidar Mehl, Tore Randulff 

Nielsen og Knut Rognes o.a.) Forfatteren har i en rekke ar 

samlet inn materiale av disse fluene, og kan fremdeles ta imot 

nytt materiale (i begrenset gradil til bestemmelse. 

M0rke arter kan gjerne nales, for i sprit kan det v~re 

vanskelig a se viktige detaljer pa m0rke dyr. De fleste arter 

kan ellers bestemmes spritfiksert savel som nalet. Det er 

her ikke tatt med larvebeskrivelser (se eventuellt Lyneborg, 

1960,1965). Larvene avalIe familier skal pa sprit. 

Slik skiller en ut disse familiene fra andre lavere fluer 

"Orthorrhapha" (se Andersson,1991): 

N0KKEL 

I.F0tter med to fotputer - pulviller. I tillegg er empodium 

som vanligvis er tradformet, utformet som en lignende pute 

slik at foten tilsynelatende har tre fotputer. Fig. 

7 ••...••.••••..••.•••....•..•••......•••........••.. 2.
 

F0tter med to fotputer, tradformet empodium......... 5.
 

2.	 ytterste deI av tredje antennesegment er segmentert 

............. Familier som Stratiomyidae, Tabanidae etc. 

ytterste antenneledd er ikke segmentert............... 3. 

3.	 Slanke fluer, hodet omtrent sã bredt som thorax, eller 

bredere 4. 

Fluer med n~rmest kulerunde kropper, sma hoder som er 

tydelig smalere enn thorax Acroceridae s.17 

4.	 3.antenneledd "nyreformet, usymmetrisk og basalleddet kort, 

Fig. 4 . R1 og R 2+3 danner en lukket celle (NB! Dette 

skillet skal bare nyttes pa dette stedet i tabellen ) 

......................................... Athericidae s.5
 

http:��...��.����..��.���....�..���......���........��
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A 

Fig. 1.	 Scenopinus - vinge. se - Subcosta, R - Radius, 
M - Media, A - Analis. Etter 1 ex. fra Ost0ya, B~rum. 

{]
C':.·:~ 

Fig. 2. Scenopinus - Antenne. Fig. 3. Scenopinus - Hodet 
Etter 1 ex. fra sett i profil. 
Ost0ya, B~rum. Etter 1 ex. fra 

Ost0ya, B~rum. 

,,~. )·frr 
Fig. 4. Atherix -. Antenne. (Etter W.Lundbeck). 
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3.	 antenneledd av variende form, som regeI "10kformet". Om det 

er "nyreformet" da er l.basalledd langt, Fig. 11. RI og 

R2+3 danner ingen lukket celle Rhagionidae 5.6 

5.	 Antenner har alltid arista diverse familier 

Antenner - arista Fig. 2. Sma m0rke fluer .. Scenopinidaes.16 

Familien Athericidae "Ibisfluer" 

Bare I slekt Atherix i Fennoskandia og Danmark.
 

Middelstore fluer, opptil 10 mm, med 0yne uten har. Hos dd
 

st0ter 0ynene nesten sammen, hos 99 er de bredt adskilte.
 

Bakskinneben med 2 sporer. Analcellen lukket. Hittil er 1 art
 

funnet i Norge. I s0r-sverige og Danmark kjennes en annen art
 

A.marginata (Fabr.). Andersson (1991) fores lar a kalle denne
 

familien for "Bekkefluer" fordi larvene lever i rennede vann.
 

SI. Atherix.
 

N0kkel til arter: 

Bakkroppen hos dd m0nstret i sort og gulbrunt. Vingemerket 

pterostigma, er to-farget. Avstanden mellom 0ynene hos 99 

bredere enn 0yets bredde A.ibis (Fabr.) 

Bakkroppen hos dd svart. Pannestripen hos 99 smalere enn 

0yebredden (A.marginata (Fabr.) Kjent fra 

Danmark og S0r-Sverige). 

A.ibis er kun kjent fra Finmark (Greve,19B1). 

Arten finnes ellers spredd i NordFinland og Nord

Sverige. Hunner av denne slekten legger egg fes

tet pa grener eller kvister i en felles klase, eller 

under broer, se Itamies, Kuusela & Raina (1990). Nar 

hunnen sa d0r blir den oftest sittende festet til egg 

klasen. D0de 99 tjener som fór for nyklekkete larver. 
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Klasen kan bli stor som en manns-neve og finnes pa 

vegetasjon som henger utover vann. Slike eggklaser 

skulle altsa v~re langt lettere a observere enn de 

voksne fluene. Opplysninger om eggklaser taes gjerne i 

mote Larvene er ellers vannlevende rovdyr. Det kjennes 

bare et annet funn fra Norge etter Greve(1981) slik at 

A.ibis ma regnes som sjelden. 

Familien Rhagionidae "Snappefluer" 

snappefluene varierer noe i kroppsform, men de fleste er 

slanke med lang, slank abdomen. Antennene har tre ledd og 

tredje ledd har en lang f0lehorn-b0rste eller antenne-b0rste 

arista . Arista er ikke oppdelt. Formen pa antenner med arista 

har systematisk verdi. Hannene har 0yne som st0ter sammen over 

antennefestene - og de kalles der for holoptiske. Hos hunnene 

er 0ynene skilt av en pannestripe av varierende bredde og 

slike 0yne kalles dioptiske. Munndelene er stikkende 

sugende. vingene er brede, Radiusribben = R 4+5 er 

gaffelgrenet ytterst, og Mediaribben = M har fire grener, Fig. 

5 og 6. Vingemerket - pterostigma - er hos flere arter meget 

fremtredende . Bortsett fra en art har de fleste snappefluer 

helt klare vinger. AlIe ben har som tidligere nevnt tre 

fotputer. 

vi deler snappefluene i to underfamilier: 

N0kkel til underfamilier: 

Tibia pa tredje benpar med 2 endestilte 

b0rsterjsporer U.fam.Rhagioninae s. 7 

Tibia pa tredje benpar med I b0rstejspore . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U. fam. Chrysopilinae s .11 



- 7 

u.fam. Rhagioninae 

Slekten Rhagio er den eneste slekten hos osso Dette er store 

og middelstore fluer med lange bein og bakkroppen farget i 

m0nster av gult og svart-svartjbrunt. Hodet er omtrent 

halvkuleformet og antennene star tett sammen, litt under 

profilmidtpunktet. Det tredje, ytterste antenneleddet er 

10kformet og med lang arista Fig. 8. 0yefasettene har 

innbyrdes ganske lik st0rrelse. Vingenes bredde varierer lite 

fra art til arte Analcellen er apen. 

N0kkel til arter: 

I n0kkelen er det inkludert en kort beskrivelse i () av 

noen skandinaviske arter som ikke hittil er funnet i Norge. 

1.	 Vinger med brune eller svartbrune flekker og mest brunt i 

langs vingens kant, 8 - 14 mm R.scolopaceus (L.) 

Dette er langt var vanlige arte R.scolopaceus er kjent 

fra hele landet og fra lokaliteter godt over tregrensen 

(Greve,1980). V~r oppmerksom pa at individene av denne 

arten viser stor variasjon innbyrdes.Eldre forfattere 

har beskrevet en rekke varieteter . (En annen Rhagio

art med flekkete vinger - R.latipennis (Loew) - er 

kjent fra noen fa lokaliteter i S0rJylland.R.latipennis 

har gult bryst - thorax- og guIe hofter - coxa- mot gra 

hos R.scolopaceus , for ytterligere skilletegn se 

Lyneborg (1960) ). 

Vinger ensfargete. Noen med svakt m0rkfarget 

vingespiss. pterostigma kan v~re tydelig 

farget 2. 

2.	 Pterostigma helt eller delvis m0rkebrunt, 

klart markert mot vingens grunnfarge 3. 
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~	 ~
 
Fig. 5.	 Rhagio - Vinge. Fig. 6. Chrysopilus - Vinge. 

~ 

Fig. 7.	 Rhagio - Ben. Del av tibia og alle tars-ledd med k10r, 
2 sidestilte pulviller og 1 midtstilt empodium. 

~ ~ 
~~ 

Fig. 8. Rhagio - Antenne. 
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pterostigma gulaktig. Fargen gar ofte nesten i ett med 

vingens grunnfarge og kan v~re meget utydelig 4. 

3. pterostigma med to adskilte, m0rkebrune flekker som 

vist pa Fig. 9 R.maculatus (De Geer) 

R.maculatus har grafarget hode. Antennene er gulaktige 

hos hanner, brunaktige hos hunner. Hunnens bakkropp noe 

m0rkere enn hannens. 8 - 10 mm. Kjent nord til 

Tr0ndelag, fra M0re og pa 0stlandet. Hittil ikke funnet 

i VestNorge. Ikke vanlig. 

pterostigma ensfarget m0rkebrunt .... R.lineola (Fabr.) 

R.lineola har s0lvgratt hode. Vingene er klare, se 

Fig.10. 

Scutellum er gulfarget. Bakre lar er guIe. Ogsa her 

varierer fargem0nster endel. Slektens minste art her i 

landet ,6-8 mm. 

(R.notatus (Meigen) er lik R.lineola i fargene, men 

kjennes pa m0rkebrune baklar. Arten er ikke funnet i 

Sverige og har kjent nordgrense pa Jylland 

(Lyneborg,	 1960). Arten er tydelig st0rre enn 

R.lineola, ca. 11-12 mm.) 

R.lineola er meget vanlig i S0r-Norge hvor den kan 

opptre tallrikt pa enkelte lokaliteter. Den opptrer 

helt sporadisk pa h0yereliggende lokaliter og lite 

vanlig nordover i landet . Noen fa funn fra de 

nordligste fylker. 

4.	 Scutellum askegra. Ryggplaten pa f0rste bakkropps-segment 

tergit- er helt svart R.annulatus (De Geer) 

R.annulatus har grasvarte antenner. Hunnen har gra 

pannestripe. Bakkroppen er gul med svarte flekker 
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Fig. 9. Rhagio maculata - Del av vinge med pterostigma. 

R2 +3 

Fig. la. Rhagio lineola - Del av vinge med pterostigma. 
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dorsalt, sma hos hannen, litt st0rre hos hunnen. Femte 

tergit er m0rk med gul bakrand og de siste to synlige 

tergitter er helt svarte. 9-11mm. utbredd til Nordland, 

men ikke vanlig. 

Scutellum gul. F0rste tergit helt gul ... R.tringarius (L.) 

R.tringarius har gratt hode hos begge kj0nn. Hunnen med 

gulaktig pannestripe. Antennene er guIe med gratt 

basalledd. Thorax med tre guIe striper og gul til 

r0dgul bakkropp. Flekkene pa bakkroppens dorsalside 

relativt sma hos begge kj0nn i norsk materiale. Hele 

dyret virker ofte temmelig gult, "Sm0rbukken", i denne 

slekten.I Europa ellers er denne arten meget variabel 

og det er beskrevet en rekke underarter. R.tringarius 

er en stor art 9 - 14 mm. I lavlandet i s0r-Norge med 

utbredelsestyngdepunkt i s0r-0st. Ellers ogsa kjent i 

Nord-Sverige. Ikke vanlig. 
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Kraftige fluer rned kort, fortykket arista
 

(Sl. Ornphalophora - kjent fra Finland, ikke ellers i
 

Skandinavia) .
 

4.	 3.antenneledd rned midtstilt arista, Fig.1? Ribbem0nster i 

vinge Fig.13 Sl. ptiolina s. 15 

3.antenneledd med ut10per fra nedre kant av leddet. Denne 

del gar jevnt over i leddets underste kant. Ribbem0nster i 

vingen Fig. 14 s1. (Spania). s .16 

( Sl.Spania er hittil ikke rapportert fra Norge. Artenl 

Spania nigra Meigen er kjent fra Sverige. Dette er den 

eneste arten i Europa.) 

Slekten chrysopilus 

Chrysopilus artene ligner srna Rhagio arter, rnen har bare en 

spore pa bak-tibia. Hodet er ofte ganske bredt og kan v~re 

bredere enn brystet. 0ynene hos dd har en skarp grense mellorn 

de 0vre, forst0rrete 0yenfasettene og de nedre, mindre 

fasettene. Basal-cellen er lukket, hos Rhagio er den apen. 

Thorax er ofte tett beharet , pa d0de individer faller slike 

har fort avo 

N0kkel til arter: 

1.	 Bakkroppen er mer eller mindre gul-farget. Vingene har en 

mer eller mindre utviklet r0kfarget flekk 2. 

Bakkroppen er svart eller grasvart. Vingene er helt klare 

uten r0kfarget flekk 3. 

2.	 Antenner og palper gule. Bakkroppen gul . pterostigma og 

den r0kfargete flekken mindre tydelig .. C.luteolus (Fallén) 
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C.luteolus er funnet spredd over hele landet, men er 

ikke vanlig. Den ser ut til a forekomme like hyppig bade 

i nord og s0r. C.luteolus er sjelden i Danmark. 

Antenner og palper brune. 3,antenneledd kan v~re brunsvart. 

Brunaktig bakkropp med smale guIe band pa tvers av 

tergittenes bakre kant. 6 - 8 mm C.nubecula Fallén 

En sjelden art som bare kjennes fra fa lokaliteter i 

s0rNorge. 

OBS! C.luteolus og C.nubecula kan v~re vanskelige a 

skille. T0rrpreparerte individer av C.luteolus har en 

tendens til a m0rkne slik at antennene blir temmelig 

brune. ~~ kan skilles pa genitalia ( Nartshuk, 1969 ). 

3. GuIe lar (C.aureus Meigen) 

(C.aureus Meigen er hittil bare kjent nord til S0r

Sverige. Arten har lysegratt hode, guIe ben og brunlige 

tarser, 5-6 mm) 

Svarte	 eller brunsvarte lar C.auratus Fabr. 

(OBS! Like navn som er lett a forveksle !) 

C.auratus har m0rkt gratt eller brunlig hode. Antenne 

og palper er svarte, palpene med lange sorte har. ( Hos 

C.aureus har palpene hvitlige har). C.auratus har 

basalt litt gulige vinger. Hunnene har tre dorsale 

lengdestriper pa thorax. Hoftene er svarte eller 

brunsvarte som larene, tibia og tarser er gulbrune og 

blir m0rkere mot spissen. 6 - 9 mm.Kjent fra 

lokaliteter i s0rlige Norge, men ikke vanlig. Kjennes 

fra nord-Sverige. 
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~ - ~ 

Fig. 11.	 Symphoromyia crassicornis Fig. 12. Chrysopilus 
- Antenne. - Antenne. 

~ ~
 
Fig. 13. Ptiolina - Vinge. Fig.	 14. Spania - Vinge. 

(Etter Lyneborg) 
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Slekten Symphoromyia 

Bare 1 art hos oss ..... Symphoromyia crassicornis Panzer 

S.crassicornis er karakterisert ved formen pa antennene , Fig. 

11. (Sammenlign antenner hos Athericidae Fig.4 som ligner 

endel.)Mellom- og bak-kropp er grasvarte hos hanner, mer 

lysere gra hos hunner. Brunaktige ben. Vinger med litt 

gulskj~r ved basis, svakt gralige ellers. 6 - 8 mm. I Asia og 

Amerika finnes det arter av slekten Symphoromyia som biter 

mennesker (Greve, 1984 B). S.crassicornis er ikke vanlig 

lavlandet i S0rNorge, men er funnet hist og her. Arten er 

ganske vanlig i fjellstr0k i S0rNorge og kjennes ogsa fra 

deler av NordNorge. 

Slekten ptiolina 

Det er pr. i dag ikke mulig a lage en god tabell over arter 

innenfor sI. Ptiolina som kan forekomme i Norge. Gode 

genitalbeskrivelser mangler for noen arter og slekten er under 

revisjon. Det er vanlig a regne med en art: Ptiolina obscura 

Fallén i lavlandet i Norge. P.obscura har brunlige vinger , 

Fig.13. Antennenes basalledd har korte har og kinnet med kort 

beharing, Fig. 15. Hannene er m0rkebrune til svarte, hunnene 

er lysere, ofte med tre utydelige m0rkere lengdestriper pa 

thorax. Individer som antagelig tilh0rer denne arten er funnet 

hist og her i det s0rlige Norge til NordTr0ndelag. 

De andre Ptiolina "artene" som er notert fra landet, er 

h0yarktiske og ma regnes som meget sjeldne. 

To arter er notert fra h0yfjellsstr0k: 

P.nitida Wahlgren fra Dovre og P.nigrina Wahlgren fra 

Hardangervidda. En fjerde art, P.nigra er kanskje bare et 

i 
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synonym for P.obscura eller P.nitida.
 

Slekten Spania
 

Bare 1 art hos oss (og i Nord-Europa) .... (spania nigra Meigen)
 

Hode, antenner , kropp og bein er brunsvarte hos begge kj0nn,
 

Fig.14 (vinge) og Fig.16 (antenne). Hunner har en bred,
 

glinsende pannestripe. En liten art 2 - 2.5 mm. Arten er
 

funnet i Sverige, og regnes som sjelden. Den burde ogsa kunne
 

finnes i Norge.
 

Familien Scenopidae "vindusfluer" 

Kun 1 slekt, scenopinus, kjennes fra Norge. Dette er sma, 

m0rke fluer med ganske flat og litt bred abdomen. 0ynene er 

store og er hos hannene hos noen arter sammenst0tende. 

Treleddete antenner med langt sisteledd som mangler arista, 

Fig. 2. Antennene sitter lavt ned pa hodets profil, Fig. 3. 

vingenettet har en lang, lukket analcelle, R 1 er meget 

tydeligere enn de andre ribbene, R4 og R 5 er separate og R4 

b0yer tydelig oppover, Fig. 1. Navnet "Vindusfluer" peker pa 

at endel funn er fra vinduer i hus. Begge arter kan ogsa 

samles ute pa forskjellige blomster, og endel funn er gjort 

Malaise telt. Samme navn nyttes pa svensk : "F0nsterflugor" 

(Andersson, 1991). 

N0kkel til arter: 

Femur og tibia/tarsus gulbrune. 3.benpar noe m0rkere enn de 

foran. Hanner med holoptiske 0yne ... S.fenestralis(L.) 

Arten er ikke vanlig, men er kjent fra spredte 

lokaliteter i s0r-Norge. 4 - 7 mm. Kjennes ikke fra 

i 
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fjellstr0k. 

Alle benpar brunsvarte eller helt svarte. Hanner med bredt 

adskillte 0yne s.niger (De Geer) 

Ellers ganske lik foregaende art . 4-7 mm. Utbredelsen 

omtrent som foregaende art. Siebke(1877) noterer arten 

fra NordTr0ndelag , men det er ikke materiale fra dette 

fylket i norske samlinger. 

Familien Acroceridae (cyrtidae) "Kulefluer" 

Denne familien var ikke tatt med i forrige utgave av denne 

tabellen. "Kulefluene" skiller seg fra alle andre fluer ved 

sin kuleformete kropp og det lille hodet som virker flere 

nummer for lite for kroppen,Fig.17 . Begge kj0nn har 

holoptiske 0yne og sv~rt store vingeskjell. De er ofte farget 

gult og svart. Larvene er parasitter i edderkopper. 

Siebke(1877) nevner et funn fra 0stlandet, ellers er familien 

omtalt i Greve & Ellefsen(S01i) 1983. Tabellen gar bare til 

slektsniva. 

N0kkel til slekter: 

Antennene er festet pa hodet like foran 

punkt0ynene Sl. Acrocera 

Antennene er festet like over munndelene pa hodets ventral 

side Sl. Ogcodes 

A.orbicula(Fabr.) er kjent fra s0r-Norge, O.pallipes 

Latreille fra noen fa steder ved Oslofjorden. Begge arter 

er sjeldne, men det kommer til noen flere funn av 

A.orbicula. 

Flere arter er kjent fra Sverige. 



I ,
 
j
 

, 
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Acrocera sp. 

Ogcodes sp. 

Fig. 17. Kulefluer. 



- 20

TAKK 

En takk til Gudrun Bakkerud som har formatert manuskriptet og 

ellers hjulpet til med ferdigstilling av heftet. 
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