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Firplettet-blomstertæge
Foto Naturhistorisk Museum Aarhus

Tægerne tilhører, sammen med 
bl.a. bladlus og cikader, ordenen 
af næbmundede i insekt-klas-
sen. Næbmunde er nok ikke 
det bedste navn til gruppen, da 
de bestemt ikke har næb som 
fuglene men i stedet en mund, 
der er omdannet til en stikkende 
sugesnabel.  
Ikke mindre end 557 arter optræ-
der på listen over danske tæger, 
der rummer både vandtæger, 
damtæger og landtæger. 
Tæger er klart den artsrigeste 
gruppe af næbmunde - skarpt 
forfulgt af bladlus.

Ligheder
Hos alle tægerne ses sugesnablen 
tydeligt under maven. Den ses også, 
når tægen er i gang med at suge 
plantesafter eller safter fra andre 
dyr, som de æder. Det kan fx være 
sommerfuglelarver.  Tægerne ken-
des desuden på, at dækvingerne, 
der beskytter flyvevingerne, er delt 
op i to dele, hvor den forreste del er 
læderagtig, mens den yderste del er 
hindeagtig og ofte mere eller mindre 
gennemsigtig. Når vingerne er foldet 
sammen, danner de et X på ryggen 
af tægen.
Endelig har næsten alle tæger en 
stor trekant bag brystet, så det ser 
ud som om, at de har spejdertørklæ-
de på. Alle tæger har seks ben lige-
som andre insekter, og de har ufuld-
stændig forvandling. Det vil sige, at 
når tægens æg klækker, så ligner 
ungerne den voksne en lille smule 
og kaldes for nymfer. Når ungerne 
vokser skifer de hud flere gange, og 
kommer for hvert hudskifte til at ligne 
det voksne dyr mere og mere. 

Forvekslingsmuligheder
Tægerne forveksles ofte med biller-
ne, men billerne har bidende mund-
dele, og dækvingerne er hårde og 
uigennemsigtige over det hele. 
I daglig tale forveksles tægerne 
også med skovflåten, som suger 
blod på hunde, katte og andre dyr, 
og som vi kan finde på os selv, 
hvis vi har været en tur i skoven. 
Skovflåten har dog helt andre 
munddele, og har otte ben og er 
derfor ikke et insekt. Men mange 
kalder den stadig for en tæge, 
måske fordi man på apoteket kan 
købe en tægetang til at fjerne flåter 
med! Det burde jo nok hedde en 
flåttang.

Super sejt!
Tægerne er rigtig godt tilpasset 
mange forskellige levesteder, og de 
kan se ret forskellige ud. Tænk bare 
på skøjteløber, stavtæger, bug-og 
rygsvømmer, bredtæger, skorpion-
tæge, blomstertæger, frøtæger for 
blot at nævne nogle.

Selv om nogle af tægerne helst vil 
leve i vand, så kan de stadig  
bruge deres vinger og vælge  
at flyve over til en anden sø.

Tæger 

Grøn bredtæge
Foto Leif H. Sørensen

Grøn bredtæge, nymfe
Foto Leif H. Sørensen

Skovflåt (mide) med blod
Foto Leif H. Sørensen

Skovflåt (mide)
Foto Naturhistorisk Museum Aarhus



Krible Krable-universet er udviklet af Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang.  
Novo Nordisk fonden støtter Naturvejledning Danmarks arbejde med Krible Krable. 

Birketæge med æg
Foto Leif H. Sørensen

Grøn bredtæge, nymfe
Foto Leif H. Sørensen

Skorpionstæger 
Foto Leif H. Sørensen

Skorpionstægen og stavtægen har 
et langt ånderør i bagenden, som de 
bruger som snorkel.  De kan på den 
måde sidde stille i meget lang tid 
på en plantestængel eller lignende 
under vandet og stadig trække vej-
ret. Her venter de på, at et byttedyr 
kommer forbi, som de snupper med 
deres imponerende ”fangarme”.

Skøjteløber
Foto Michael Winther

Skøjteløberen har to korte og fire 
lange ben, der kan hjælpe den med 
at opnå en fart på op til 1,2 meter i 
sekundet, når den skøjter hen over 
overfladen for at fange små insekter.  
Det svarer til 4,32 km i timen og er 
en meget høj fart for så lille et dyr. 
Det svarer til, at du kunne skøjte på 
vandet med over 300 km/timen! 

Soldatertæge
Foto Naturhistorisk Museum 
Aarhus

Ildtæge
Lenette Schunck

Stribetæger
Foto Naturhistorisk Museum  
Aarhus

Rød kanttæge 
Foto Leif H. Sørensen

Stavtæge
Foto Michael Winther

Stavtægen er et af Danmarks 
længste insekter og kan blive helt 
op til 7 cm lang. Samtidig er den 
en sand mester i camouflage og er 
meget svær at få øje på, når den 
gemmer sig mellem siv og andre 
planter i vandet. Stavtægen kan et 
megasejt trick: hvis den mister ét af 
sine ben, vokser et helt nyt ben ud.

 

Almindelig birketæge er et af de 
få insekter, der passer deres unger. 
Hunnen samler nymferne i en klump 
på et birkeblad og sætter sig oven 
på dem for at passe på dem og for-
svare dem mod rovdyr. 

Grøn Bredtæge hører til bredtæ-
gerne, som udgør en stor gruppe af 
tægerne. Flere af dem kan udskille 
et stof, der smager og lugter forfær-
deligt. På svensk hedder de derfor 
bärfisar, da de ikke er rare af få med 
i spanden, når man plukker bær.

Vandrøver
Foto Michael Winther

Vandrøver har et imponerende stik 
i forhold til sin størrelse, og det kan 
virkelig gøre nas at blive stukket. 
Nogen siger, at det er værre end at 
blive stukket af en hveps.  
Så pas på med at klemme den i 
hånden, hvis du fanger en! 

Soldatertæge, ildtæge, rød kanttæge og stribetæge er som mariehønen helt røde og sorte, og ret seje. Med de 
kraftige farver signalerer de til andre dyr: ”Der er ingen grund til at prøve at æde os, vi smager alligevel forfærdeligt”. 
Derfor ser man ofte stribetægen sidde frit fremme. Den har en stor selvtillid og en tro på, at den ser så sej ud, at 
ingen får lyst til at æde den. Kan I se forskel på soldatertægen, ildtægen og den røde kanttæge?

   




