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Poemeniinae (vedhålsteklar) tillhör Hymenoptera-familjen Ichneumonidae, den till antalet arter 
största stekelfamiljen i världen. Ichneumonidae har ungefär 3000 kända Svenska arter idag, men det 
är inte ovanligt att nya arter upptäcks. De är parasitoider på andra insekters larver eller puppor, t.ex.  
Coleoptera, Lepidoptera eller Hymenoptera. I dagsläget finns det  11 arter av Poemeniinae 
rapporterade från Sverige, enligt Fauna Europaea. De är uppdelade i fem släkten. Det är dock mycket 
troligt att det finns fler arter i Sverige, som ej är upptäckta än. 
 
Målet med denna studie var att undersöka om informationen i Fauna Europaea stämmer, samt att 
konstruera en bestämningsnyckel för de arter som finns i landet. De svenska exemplar som 
inrapporterats kan vara felbestämda och därmed rapporterade som en annan art, något som inte är 
specielt ovanligt. Genom att undersöka insamlat material, äldre såväl som nyfångat, fanns också 
möjlighet att hitta nya svenska arter tillhörande Poemeniinae, eller till och med tidigare helt okända 
arter. 
 
Totalt studerades 60 steklar (47 från museer och 13 från Svenska Malaisefälleprojektet).  Alla 
insekter undersöktes med hjälp av en stereolupp med upp till 40x förstoring. Alla karaktärer från alla 
arter skrevs ner och användes senare för att göra en ny bestämningsnyckel för de svenska 
Poemeniinae-arterna. 
 
Många av Poemeniinae-arterna hittas ofta i områden med stående dödved. Det verkar som att alla 
arter attackerar träd-levande värddjur, men de exakta värdarna är okända för många arter. 
 
Det har visat sig att en del Poemeniinae-arter är hyperparasitoider på Rhyssa-larver. Deras svaga 
äggläggningsrör klarar inte av att borra igenom trä. De använder istället hål som tidigare gjorts av 
Rhyssa aproximator för att nå sin primära värd, Siricidae-larver. 
 
Att döma av platserna där Poemeniinae-arter har fångats, så verkar det som att de är vanligare i de 
södra och mellersta delarna av Sverige än i de norra delarna. 
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