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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Hymenoptera (steklar), Familj: Pompilidae (vägsteklar), Släkte:
Agenioideus (slankvägsteklar), Art: Agenioideus sericeus - murvägstekel (Vander Linden, 1827) Synonymer:
Agenioideus sericeus (van der Linden, 1827), svart slankvägstekel, svart murvägstekel, Pompilus sericeus Vander
Linden, 1827, Pompilus vicinus Lepeletier, 1845, Pompilus subserricornis Kohl, 1879, Anospilus hungaricus Moczar,
1944, Pompilus gaullei Tournier, 1889, Pompilus declivus Tournier, 1889

Kännetecken
Längd hona 6–9 mm, hane 4–6 mm. Kroppen är helt svart hos båda könen med undantag för hanens sista synliga
bakkroppssegment som har en central vit fläck. Kroppsytan är till skillnad från närstående arter skinande blank,
särskilt tydligt på efterryggen. Kroppen är täckt av kort och tät behåring som är övervägande brun. Större inslag av
silverfärgade hår finns bl.a. på nedre delen av mellankroppen, höfterna och på efterryggen där behåringen bildar en
solfjäderformad virvel. Efterryggen saknar den längsgående centrala fördjupning som finns hos bergvägstekel
Agenioideus cinctellus. Honans första framfotssegment har en gles kam bestående av tre tunna borst. Hanens
ändbukplåt är svagt rundad och endast vid basen med en antydd köl.

Utbredning och status
Murvägstekel är i Skåne på sin nordliga utbredningsgräns och senaste fynden gjordes på Kullaberg 1977 och i Löderup
1992. Troligen har en tillbakagång skett i Skåne, eftersom ett flertal äldre insamlingar finns belagda. I Danmark
förekommer arten på Nordsjälland, Fyn och Lolland och har under 1800-talet påträffats i större antal vilket visar att
arten åtminstone lokalt varit vanlig. Schiødte skrev i sin danska fauna ”Jeg har nogle gange fundet den i mængde
omkring Kjøbenhavn”. Det senaste danska fyndet gjordes 1948. Arten har aldrig påträffats i övriga delar av Norden.
Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika genom södra och centrala Europa österut till Ukraina (Lelej 1995)
och Turkiet (Özbek m.fl. 2000), enligt Wolf (1998) även till Centralasien. I allmänhet förekommer arten sällsynt men
kan lokalt uppträda i större antal.

Ekologi
De enda två moderna fyndplatserna i Skåne utgörs av sydvända branter på sandig erosionskust (Löderup) och
sydväxtberg (Kullen). En tidigare uppgift om artens förekomst i kustnära dynlandskap i östra Skåne (Tjeder 1954)
beror på felbestämning. Äldre fynd från Skåne och Danmark visar att arten tidigare har förekommit i anslutning till
bebyggda miljöer. I Mellaneuropa är detta förhållande känt och arten är där även känd från utpräglade värmemiljöer,
t.ex. sydvända murar och branter i lössjord. Inga säkra uppgifter om artens levnadssätt finns från övriga Norden, men
den har studerats i andra delar av Europa där det noterats en viss flexibilitet vid boanläggning. Arten kan
återanvända gamla bon av murarvägstekel Auplopus carbonarius, men den har även setts gräva ut ett enkelt bo som
förslutits med sand och partiklar från boets närmaste omgivningar. Artens bytesval är brett och utgörs av
täckvävarspindlar (Linyphiidae), hjulspindlar (Araneidae) och sporrspindlar (Miturgidae) (Gros & Wahis 2002), men
troligen angrips även andra spindelfamiljer.
I Sverige har arten påträffats från början av juli till mitten av augusti, vilket även är aktivitetsperioden som Schiødte
(1837) noterat för danska populationer. I Syd- och Mellaneuropa är arten aktiv även tidigare under sommaren.
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Hot
Exploatering av befintliga lokaler är ett hot, likaså igenväxning genom upphörd eller minskad hävd i odlingslandskapet
som innebär ökad beskuggning av t.ex. sydvända stenmurar eller vallar. Restaurering av gamla murar, stenpartier
o.dyl. kan innebära att håligheter täpps igen och det kan troligen också vara menligt för arten.

Åtgärder
Förhindra exploatering av förekomstlokaler. Bevara solexponerade murar, väggar och skärningar och håll dem fria
från skuggande vegetation. Artens förekomst vid Kullaberg bör om möjligt studeras för att ge underlag för beslut om
skötselåtgärder inom reservatet. Skydd och återskapande av småskaliga odlingslandskap i sydligaste Sverige kan
gynna murvägstekeln och många andra insekter.

Övrigt
Etymologi: sericeus (lat.) = som har att göra med silke; sericus = av silke; suffixet -eus.
Uttal: [agenioídeus seríseus].
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