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"~ORSKE INSEKTTABELLER" er en serie norsksprlkliqe 

bestemmelsestabeller over l~ndets insektfauna. 

Tabellene kommer ut uregelmessig og vil bIi gjort 

kjent gjennom "INSEKTNYTT". 

Foreningens medlemmer oppfordres til ! bidra med 

stoff. Bidrag kan sendes Sigmund H!gvar, Norsk 

institutt for skogforskning, 1432 AS-NLH. Retnings

linjer er gitt pA bakre omslag. 
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INNLEDNING 

Tegene er en insektgruppe som har erobret bãde landjorden, 
ferskvann og vannoverflater. Ja, selv ute pa de apneste 
havstykker finnes enkelte overflatelevende teger. 0kologisk sett 
er tegene en interessant dyregruppe. De "semiakvatiske" tegene, 
som er knyttet til vannoverflater og visse andre fuktige milj~er, 

har f.eks. vist seg a v~re velegnet for studier innen 
tilpasninger, fylogeni og biogeografi. Det foreligger her et 
stort og inspirerende arbeide av dansken N. M~ller Andersen (se 
litteraturlistenl. 

I Norge er det pavist 49 tegearter som er knyttet til vann. 27 
av disse er buksv~mmere. Flesteparten av de 22 andre artene, som 
denne tabellen omfatter, er knyttet til overflaten av ferskvann. 
I det f~lgende skal vi se pa familiene Hydrometridae (2 arterl, 
Hebridae (2 arterl, Mesoveliidae (1 artl, Gerridae (8 arterl, 
Veliidae (3 arterl, Nepidae (2 arterl, Aphelocheiridae (1 artl og 
Notonectidae (3 arterl. De tre siste familiene lever i vann. 

I Norske Insekttabeller nr. 4 er buksv~mmerne (Corixidael 
behandlet. Med dette nummeret foreligger det na norskspraklige 
tabeller for alle vare teger som er knyttet til vann. 

Vannteger kan lett holdes i akvarier og kan f.eks. benyttes i 
undervisningen pa skolene. 

Utgangspunktet for denne tabellen har v~rt den engelske tabellen 
til T.T.Macan: "A revised key to the British Water Bugs". Den 
anbefales! Artssammensetningen er imidlertid noe forskjellig i 

'Norge og England. vi er meget takknemlige for at Carl-Cedric 
Coulianos, Stockholm, har gatt kritisk gjennom vart manuskript. 
Han har kommet med mange verdifulle kommentarer og 
tilleggsopplysninger. vi vil ogsa takke Jan Henrik Simonsen, 
Oslo, for hjelp underveis. 

Macans tabell kan bestilles fra: The Librarian, The Ferry House, 
Ambleside, Cumbria LA22 oLP, G.B. 

M~ller Andersens bok bestilles fra: Scandinavian Science Press 
ltd., DK-2390 Klampenborg, Danrnark. 
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Oversikt over familiene av vannteger (inkl. Corixidae) 

1.	 Dyr som lever pa vannoverflaten. Antennene lengre 
enn hodet og synlig ovenfra 

2 
- Dyr som lever i vann. Antennene kortere enn hodet 

og	 ikke synlige ovenfra 
6 

2.	 Hodet ca. 5 ganger sa langt som bredt, tradsmale 
dyr 

Hydrometridae 
- Hodet h~yst 2 ganger sa langt som bredt 

3 

3.	 Antenner 5-1eddete, de 3 ytterste leddene er 
tynnere enn de 2 innerste. Dyrenes lengde 1.7-2 mm 

Hebridae 
- Antenner 4-1eddete, alIe ledd omtrent like tykke 

4 

4.	 Hovedsakelig olivengr~nne dyr. Kl~r apikale pa 
fortarsene (dvs. festet helt ytterst, se tegn.). 
En norsk art, 3-4 mm lang 

Mesoveliidae 
-Artene aldri gr~nnaktige. Kl~rne pa fortarsene er 

sub-apikale (se tegn.). Enten sma dyr pa 1.5-2.5 
mm eller st~rre enn 6 mm (aldri 3-4 mm) 

5 

5.	 Femur pa bakbeina nar forbi spissen av abdomen. 
Det mellomste beinparet er festet n~rmere bakbeina 
enn forbeina (sees fra undersiden). 

Gerridae 
- Femur pa bakbeina nar ikke forbi spissen pa 

abdomen. Mellomste beinpar er festet midt mellom 
de andre beinparene (sees fra undersiden) 

Veliidae 

6.	 Scutellum er synlig bare pa dyr med kroppslengde 
under 2.5 mm. Hodet har karakteristisk trekantet 
form (se fig.). Rostrum kort og butt 

corixidae (buksv~mmere) 

(Se egen tabell, Norske Insekttabeller nr. 4.) 
- Scutellum synlig. Rostrum tydelig, cylindrisk og 

spiss 
7 

7.	 Abdomen med stiv "hale" (puster~r!) 

Nepidae 
-	 Abdomen uten stiv "hale" 

8 

8.	 Flate, ovale dyr. Forvingene aldri fullt utviklet. 
Lengde 8,5-10 mm. Én norsk art 

Aphelocheiridae 
-Bat-formete	 dyr, ryggsv~mmende. Lengde over 10 mm 

Notonectidae 
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Hydrometridae 

Lengde 9-12 mm. Hovedfarge svart-brun. Oversiden 
matt. Bakre femur nâr til midten av 6. synlige 
segment pâ abdomen hos ~ og til enden av abdomen 
hos~. Hos ~ finnes en liten tann lateralt pâ 
undersiden av 6. synlige abdominalsegment og f~rste 

genitalsegment. Oversiden av f~rste genitalsegment 
hos ~ er b~yet nedover bakerst (se fig.) 

Hydrometra stagnorum (L.)~cf 
~ - Lengde 7.5-9 mm. Hovedfarge r~dbrun hos ~ ogt t 

gulbrun hos~. Oversiden skinnende. Bakre femur 
nâr til midten av 5. synlige segment pâ abdomen hos 
~ og til midten av 6. synlige segment hos~. Fê 

undersiden av bakkroppen hos ~ finnes en lateral 
tann bare pâ 6. synlige segment (ikke pâ 
genitalsegmentet). Sett fra siden er oversiden av 
hannens f~rste genitalsegment temmelig flatt og er 
b~yet oppover bakerst 

Hydrometra gracilenta (Horvath) 

!iebridae 

F~rste antennesegment litt lengre enn andre 
segmento Hodet og fremre del av pronotum r~dbrunt. 

Vingemembran uten flekker. Vinger vanligvis 
rudiment~re. Lengde 1.2-1.5 mm ~ Hebrus ruficeps (Thomson) 

-F~rste antennesegment minst dobbelt sâ langt som 
andre segmento Hodet og pronotum svart eller 
brunt. Vingemembran grâaktig med en hvit flekk pâ 
hver side og en hvit, tynn stripe ved spissen. 
Vinger utviklet. Lengde 1.5-2.0 mm~	 Hebrus pusillus (Fallén) 

Mesoveliidae 

~Bare én norsk arte Vanligvis uten vinger. Lengde 
3-4 mm 

Mesovelia furcata (Mulsant & Rey) 

Gerridae 

1.	 Antennene er mere enn halvparten sâ lange som 
kroppen. Midtre femur er kortere enn bakre femur. 
Lengde 13-17 mm 

Gerris (Limnoporus) rufoscutellatus (Latreille) 
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- Antennene er mindre enn halvparten sã lange som 
kroppen. Midtre femur like lang eller lengre enn 
bakre femur 

2 

2.	 Lengde 13-17 mm. Den bakre delen av 6. synlige 
abdominalsegment ender i lange, spisse hj~rner. 

F~rste antennesegment er lenger enn andre og tredje 
tilsammen 

3 
- Lengde 6.5-14 mm. Den bakre delen av 6. synlige 

abdominalsegment ender ikke i lange, spisse 
hj~rner. F~rste antennesegment er like langt som, 
eller litt kortere enn andre og tredje tilsammen 

4 

3.	 pã sidene av pronotum finnes en gul stripe. De 
spisse hj~rnene pa 6. synlige abdominalsegment 
rekker til spissen av eller bakenfor abdomen. 
Vanligvis med vinger. Lengde 14-16 mm 

Gerris (Aguarius) paludum (Fabricius) 
-Pronotums sider m~rke uten gul stripe. De spisse 
hj~rnene pã 6. synlige abdominalsegment er korte 
og rekker ikke til spissen av abdomen. Vanligvis 
vingel~s. Lengde 13-17 mm 

Gerris (Aguarius) najas (Degeer) 

4.	 Bakre del av pronotums overside ± utbredt r~dbrun 

eller gulbrun 
5 

-	 Pronotums overside ensfarget svart eller svartgra 
6 

Pronotums guIe sidestripe er avbrudt ved 
innsnevringen og mangler foran denne eller ligger 
h~yere. Lengde 10-12 mm 

Gerris thoracicus Schummel 
- Pronotums gule sidestripe gAr uavbrudt fram til 
~yet. Lengde 9-11 mm 

Gerris lateralis Schummel 

Bakre tibia og tarsus sammenlagt er omtrent 2/3 sã 
lang som femur. En stripe av s~lvaktige har 
finnes langs bakkanten av pronotum. Lengde 6.5-8 
mm 

Gerris argentatus Schummel 
-Bakre tibia og tarsus sammenlagt er nesten sâ lang 

som femur. Ingen s~lvaktige hãr pa pronotum 
7 

7.	 For-femur svart bortsett fra innerste halvdel av 
undersiden som er lys. c! med to butte "tenner" pa 
undersiden av 6. synlige abdominalsegment. 
Undersiden av f~rste geni talsegment hos 'i' nesten 
kvadratisk, med en liten langsgaende kj~l og et 
dypt s~kk ved basis. Lengde 7-9 mmI Gerris odontogaster (Zetterstedt) 

4 - Indre del av for-femur lys rundt hele. c! uten 
"tenner" pa undersiden av abdomen. Undersiden av! f~rste genitalsegment hos 'i' er bredere ved basis 
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enn ved spissen, med en sterkt markert lengdekj~l 

og uten s~kk ved basis. Pronotums kj~l meget 
tydelig i hele sin lengde. 8-10 mm 

Gerris lacustris (L.) 

2 

2. 
3 

- Hunner ( se tegning). Mangler torner pa bakre I 

femora. Vingete hunner kan ikke bestemmes. For 
vingel~se hunner 

4~VJf 
BokKTOpp 

3.	 Connexivums gulr~de flekker er tilspisset i bakkant 
Velia caprai Tamanini 

-	 Connexivums gulr~de flekker er omtrent firkantet og 
ikke tilspisset baktil1§I~9-

Velia saulii Tamanini 

t v. c. 6 v. s. 
4. F~rste abdominaltergitt noe opph~yet, som en kul. 

Sett fra siden er bakre spiss av connexivum rett 
~~ eller b~yd oppover 

Velia caprai Tamanini 
- F~rste abdominaltergitt flat, uten opph~yning. 

Sett fra siden er bakre spiss av connexivum b~yd 

~ + nedover 
Velia saulii Tamanini 

~ V.e. 

~ ~V'.':J 

Nepidae 

lang, cylindrisk og tynn med lange bein 
Ranatra linearis (L.) 

- Kropp flat 
~ Nepa cinerea (L.) 

Én norsk art: 
Aphelocheirus aestivalis (Fabricius) 
~ 
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Notonectidae 

1.	 Scutellum svart 
Notonecta glauca L. 

- Scutellum lysegul 
2 

~ 2. Hanner (se fig. av abdomen sett fra sidenJ 

3
~ - Hunner (se fig. av abdomen sett fra siden)
 

b	
4 

3.	 Paramér som fig. 
Notonecta lutea Müller 

- Paramér som fig. 
Notonecta reuteri Hungerford~ 

o 
4. siste (7.) sternitt (bukplate) er bakerst bare litt 

forlenget, og ytterst tvert avskaret (fig.). Legge
brodd (fig.) relo kort og bred. De ca. 69 kraftige 
tornene dekker et bredt-ovalt areal. 

Notonecta lutea Müller 

- Siste sternitt er bakerst forlenget med en spiss (fig.). 
Leggebrodd relo lang og smal (fig.) De ca. 54 kraftige 
tornene dekker et langstrakt-ovalt parti. 

Notonecta reuteri Hungerford 



Rettledning til bidragsytere 

1.	 Manuskriptet leveres maskinskrevet pA A-4 ark. 

Da det taes direkte kopi av manuset (som forminskes 

ned til A-5 ved trykningen), mA manuset v~re pent og 

feilfritt. 

2.	 Figurer tegnes med tusj og kan limes inn hvor som helst 

i manuset. Husk figurtekst under. Ofte kan det passe 

ã samle figurene pa ~gne sidero Da ma denne figursiden 

sta sa n~r tekstomtalen som mulig, helst vis-a-vis. 

3.	 Den f~rste manussiden gis sidenr. 1. (Tittelsiden 

nummereres ikke.) Selve omslaget utformes av foreningen. 

Bruk ellers tidligere numre som forbilde. 
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