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Tremex fuscicornis is a woodwasp (family Siricidae) that infest weakened or dying broad-
leaf trees. It is indigenous to Europe and Asia, and is also established in Australia and Chile. 
Relatively little is known of the life history and habits of T. fuscicornis in its native habitat. 
Findings of two attacked birch trees are presented, one fallen but still living tree and one 
standing tree. A total of 37 females emerged from a 1.5m long bolt from the standing tree, 
together with a parasitic wasp (Megarhyssa sp., possibly M. perlata). This parasitoid has 
also been captured on suitable dead birches between 14 June - 29 Sept. Egg laying be-
haviour of the woodwasp was observed on the fallen trunk. Each oviposition lasted 5-10 
minutes, sometimes even longer. In Sweden, the Tremex wasp is considered rare and has 
mostly been recorded on birch Betula spp. and to some extent on aspen Populus tremula 
(high stumps and fallen trees), especially on clearcuts and in burnt forest areas.
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som är nödvändiga för larvens utveckling, och 
som inokuleras i veden i samband med ägglägg-
ningen. Särskilt slingerticka Cerrena unicolor 
framförs som en viktig vedsvamp (Cederberg 
2007, Pazoutova & Srutka 2007). För övrigt är 
det märkligt nog endast honor som har påträf-
fats i Sverige, Norge och Finland. Det naturliga 
utbredningsområdet sträcker sig från västra och 
norra Europa till Sibirien, Kina och Korea. Den 
har också introducerats i andra länder som Chile 
där den angriper friska lövträd. Mer detaljer ges 
bl.a. av Bergsten & Hedström (2004) och Artda-
tabankens artfaktablad (Cederberg 2007). Arten 
status på rödlistan har varit VU (2000) och NT 
(2005).

Det förmodas att korthornad vedstekel är 
knuten till landskap med hög andel lövskog och 
grova döda lövträd, och den gynnas säkerligen 
av olika störningar som ger upphov till skadade 
stammar, t.ex. torka, stormar och skogsbrand. 
En rad sällsynta vedskalbaggar som exempelvis 

Den korthornade vedstekeln Tremex fuscicornis 
(F.) tillhör den lilla men spännande gruppen av 
vedsteklar (Siricidae), och betraktas som en av de 
mer sällsynta arterna. Det finns bara spridda fynd 
de senaste decennierna från bl.a. Södermanland 
och flera landskap upp till Lule lappmark (Ceder-
berg 2007). Den kan kort beskrivas som en stor-
växt och färggrann vedstekel med idel honor, och 
dessutom en flitig svampodlare. Som för andra 
arter med ofullständigt känd ekologi gäller det att 
pussla ihop en bättre bild utifrån olika observa-
tioner och därför redovisas här i korta drag ett par 
aktuella fynd, som gjordes helt slumpmässigt. 
Med ökad uppmärksamhet har man troligen en 
rätt god chans att träffa på denna ”doldis” under 
gynnsamma förhållanden (Figur 1).

Larverna utvecklas i skadade eller nyligen 
döda stammar av främst björk och asp (Ceder-
berg 2007), men en lång rad andra lövträd uppges 
också i litteraturen (al, sälg, bok mm.). Honorna 
bär med sig symbiotiska basidiomycet-svampar 
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nordlig blombock Leptura nigripes har liknande 
krav, en hotad långhorning som ingår i Natur-
vårdsverkets åtgärdsprogram för björklevande 
vedskalbaggar i Norrland (Wikars 2008). Löv-
rika naturskogar spelar ju överlag en central roll 
för den biologiska mångfalden. Vid sidan av 
brandpräglade, boreala lövnaturskogar finns det 
i slättbygder som Uppland och Västmanland lo-
kalt gott om äldre lövskog på sumpmarker efter 
sjösänkningar. Dessa lövbiotoper kan vara oer-
hört vedrika och förtjänar ett bättre skydd mot 
storskalig torvtäkt. Även gallring av lövrika 
bryn och biobränsleuttag är ett växande hot mot 
en lång rad lövträdsberoende arter.

Exempel på värdträd
Korthornad vedstekel är aktiv sent på säsongen. 
Den 25 augusti 2009 påträffades vid Falun i 
Dalarna ett tiotal honor i färd med att lägga ägg 

på en färsk rotvälta av björk i hela dess längd. 
Björken levde ännu och hade lövad krona, men 
var säkerligen ändå inte fullt frisk. Den låg i fullt 
solexponerat läge ute på ett hygge.

På ett hygge vid sjön Vällen i Uppland på-
träffade jag våren 2005 en avknäckt topp från 
en stående björk som dött under föregående 
år. I stammens centrum fanns gott om fullstora 
larvgångar som var fyllda med gnagmjöl. Veden 
var färsk utan spår av röta. Uppenbarligen hade 
stammen äggbelagts av korthornad vedstekel ett 
eller ett par år tidigare. Den hade även angripits 
av björksplintborre Scolytus ratzeburgi, men 
den tidsmässiga angreppsföljden i relation till 
vedstekeln var oklar. Möjligen kan vedsteklarna 
ha varit där sensommaren 2003, följda av splint-
borrarna under sommaren 2004. 

I litteraturen anges att den övre delen på stå-
ende träd koloniseras (Ehnström & Axelsson 

Figur 1. Nykläckt hona av korthornad vedstekel Tremex fuscicornis bredvid flyghålet på en björkstam. Arten 
påminner om andra vedsteklar (som dock lever på barrträd), men har korta och svarta antenner som är ungefär 
dubbelt så långa som huvudets bredd. Dessutom är kroppens bandning och vingarnas nervstruktur annorlunda. 
Kroppslängden är ca 24-35 mm (inkl. äggläggaren). Foto Olof Hedgren (Uppsala aug. 2005).
Newly emerged Tremex wasp on a birch trunk. The exit hole is perfectly circular and on average 4.0 to 5.0 mm 
in diameter.
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2002) vilket stämmer bra med björken vid Väl-
len men vid Falun lades ägg över hela den lig-
gande stammen från basen upp till trädkronan. 
Träden var 25-30 cm i diameter. Det finns även 
andra observationer av omfattande kolonisering 
av liggande björk med 100-tals flyghål (L. Wi-
kars, brev). Kopplingen till stående björk med 
förekomst av björksplintborre överensstämmer 
med ett finskt fynd av korthornad vedstekel 
(Martikainen & Viitasaari 1996). 

Äggläggning
Honan lägger äggen en bra bit in i stammen, 
vilket kräver ett tidsödande och förmodligen rätt 
ansträngande inborrande. På den fällda björken 
tog detta minst 5-10 min, ibland ännu längre tid. 
Den krängde kraftigt med bakkroppen från sida 
till sida (Figur 2), uppenbarligen för att lirka in 
äggläggaren ett stycke till. Eftersom stammen 
var hel fanns det inga torrsprickor att ta hjälp 
av, och den sega nävern var intakt. Äggläggnin-
gen tycks pågå in i det sista. Det är inte ovanligt 
att påträffa döda honor av olika vedstekelarter 
med bakkroppen ännu fastsittande i veden. På 
den liggande björken vid Falun satt flera döda 
honor av korthornad vedstekel med äggläggaren 
fastborrad i stammen. För övrigt observerades 
honor som ibland flög upp och landade på friska 
björkar i närheten, möjligen för att känna av de-
ras lämplighet som substrat.

Gnagspår
Ur hemtagen ved (längd 1,5 m och diameter 18 
cm) från den nerfallna björktoppen vid Vällen 
kläcktes i augusti samma år 37 individer, samt-
liga honor. Flyghålens diameter varierade från 
3 till 5 mm med klar tyngdpunkt på storleksin-
tervallet 4,0-5,0 mm (86% av hålen). Veden var 
fast och vit, men bland larvgångarna påfallande 
gul och torr. Gångarna var tätt packade med 
finkornigt gnagmjöl av samma färg som om-
givande ved, och låg samlade i stammens cen-
trum. Ytveden berördes främst av den utgående 
gången till flyghålet. 

Täta svärmar av alldeles cirkelrunda flyghål 
på 4-5mm på nyligen döda björkar kan alltså 
härröra från korthornad vedstekel. Det finns 
emellertid risk för förväxling med andra arter, 
t.ex. långhorningarna Necydalis major och Lep-
tura quadrifasciata som är relativt utbredda i 

Figur 2. Honan jobbar hårt med att borra in i veden 
för äggläggning, och vickar kraftigt med kroppen 
från sida till sida. Äggläggaren syns som ett svart 
streck från mitten av bakkroppen och rakt ner i veden 
(syns bäst på mittenbilden).  Foto Olof Hedgren (Fa-
lun, 25 aug 2009).
Egg laying on an uprooted but still living birch tree. 
Oviposition takes at least 5-10 min. The abdomen is 
moved around to push the ovipositor into the wood.
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landet. Även en vedlevande fjäril, jättesvamp-
malen Scardia boletella, lämnar efter sig stora 
runda flyghål, som ibland är tätt samlade. Dessa 
arter utvecklas dock i helt döda stammar som 
kan vara barkfallna och beströdda med fnösk-
tickor (Fomes fomentarius). Svårigheter att sär-
skilja arterna uppstår när man granskar gamla 
vedbitar där ”gnagarkivet” täcker en längre pe-
riod. Man bör då söka efter fragment av fullbil-
dade insekter som t.ex. fastnat i flyghålen. Den 
korthornade vedstekeln tycks f.ö. föredra solex-
ponerad ved.

Naturliga fiender
Vid fyndet av björktoppen vid Vällen i juni 2005 
fångades en storväxt parasitstekel som landat 
på den angripna toppdelen. Det var en hona av 
släktet Megarhyssa (familjen Ichneumonidae), 
enligt den snåriga bestämningslitteraturen troli-
gen M. perlata (Christ) som specifikt angriper 
vedstekellarver av släktet Tremex (Horstmann 
1998). Dessutom kläcktes 2 ex. (♂, ♀) tillsam-
mans med vedsteklarna i augusti 2005. Den låga 
parasiteringsfrekvensen kan bero på att veden 
togs in under pågående flygperiod, vilket förhin-
drade fortsatt parasitering. Denna parasitstekel 
är prydligt tecknad i svart med gula fläckar i ett 
variabelt mönster, och färgskalan är märkvär-
digt lik den korthornade vedstekelns. Honan är 
uppseendeväckande stor, upp till 30 mm lång, 
och har en mycket lång äggläggare (ca 50 mm) 
för att nå fram till vedstekellarver inne i veden.

En annan spektakulär parasitstekel som är 
specifikt knuten till T. fuscicornis är Ibalia ja-
kowlewi Jacobson, en representant för den lilla 
familjen Ibaliidae (Cynipoidea). Arten är ännu 
inte påträffad i Sverige men finns i Mellaneu-
ropa och har rapporterats från Finland (Marti-
kainen & Viitasaari 1996).

Fenologi och habitat
Parasitstekeln Megarhyssa perlata är påträffad i 
det fria av mig under perioden 14 juni - 29 sept. 
(totalt 4 ex.) på döda björkar i Uppland.

För den korthornade vedstekeln bekräftar alla 
tillgängliga fynd att den är aktiv under senare 
delen av säsongen från augusti till oktober. 
Detta framförs ibland som ett skäl till att man 

förbisett arten, vilket säkert gäller många in-
venteringsprojekt där man i allmänhet tagit ner 
trädfönsterfällorna vid denna tid. Å andra sidan 
innebär höstens bär- och svampplockande en 
ökad chans till entomologiska fynd i förbifar-
ten. Fynd som läggs ut på artportalen kan gärna 
kompletteras med foton, denna storväxta och 
förvånansvärt oskygga art torde vara bland de 
enklare att avbilda. 

Sentida fyndlokaler handlar nästan uteslu-
tande om brandfält och lövvedsrika hyggen 
där vedstekeln tagits i fällor eller fastställts via 
gnagspår och fragment (L. Wikars, brev). Björk 
är det klart dominerande trädslaget men det 
finns även flera fynd i anslutning till asp (t.ex. 
Bergsten & Hedström 2004). Artens eventuella 
utnyttjande av andra trädslag i landet bör under-
sökas vidare.

Tack
Mats Jonsell, Arthur Larsson och Göran Nordlander 
bidrog med värdefulla kommentarer på manuset. 
Lasse Wikars förmedlade en rad fynduppgifter från 
det boreala skogslandskapet.
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