
Nigta ftir svenska faunan nya tigonfugot
(Pipuncalidae).

Pipttttcuhrs gerruanicus Acttl (Zoolog. Anzeiger I94o s. 168). Arten
ir nira besliktad med lurcatus Egg. med vilken den har gemensamt det
lilla bihanget pi 4. ribban (4. ribban gafielkluven). Baktibierna sakna
emellertid det korta, tappformade utskottet i spetsen, vilket ir karak-
teristiskt fiir hannen till Jrrrcolrrs. Den senare har ljusare ben, i det
lirringama d.ro helt och tibierna till sti;rsta delen gtla, medar genna-
dcus har nigot miirkare lirringar och till stor del svarta tibier. Frr-
ralus dr mihinda som regel ragot sttjrre.

Bida kunna nog rdknas till vara sallsyntare arter. Itr.r.orrrs er fiirut
kiind frin Skine och sjilv har jag funnit ett par ex. vid Skiralid pi
S6derisen 415 1943,8/6 1946 samt i Smi.land vid Bolmstad i slutet av
juni. Det ir en priktig art, som jag bl. a. hai sett sveva i skogsdungar
ett par meter ovan marken. Cermaticus har jag petreffat under lik-
nande fiirhillanden vid Bolmstad i slutet av juni.

Ingen av arterna anldres av J-undbeck frin Dannrark. Diremot iLr

Jrrrcalrrs kdnd frin Finland.
P. elelhas Beck. Arten ir i hankiinet ldtt igenkinnlig pi det abnormt

stora, uppsvillda hypopygiet. En l'ranue fann jag vid Undersiker i Jimt-
land, aug. 1916. Becker beskrev arten efter ex. frin Gastein. Den d.r
iven kind frin Finland och torde fi riknas till de lnreo-alpina artema.

P. nelonostolus Beck. En ay de stiirre arterna. robust och inom sin
grupp igenkind pi de helt svarta benen. z honor firnna av ftirf. i norra
Skine vid Asljunga r/8 193r, vistra Smiland rid Bolnren t4l7 1946.
Den ir sillsynt p6trifiad i Danrrurk rnen ej funnen i Fiuland.

P. srrlcotrrs Beck. De 4 ex. som ftirf. funnit. iro alla honor och hannen
ir enligt Lundbeck okind. Ex. tillhijra med sd.kerhet samnu art som hos
Lundbeck, som dock ej iir lullt viss om att han tolkat denna art ratt.
Den ster rnycket nara" tcraitalis Thoms. rnen har pannan upptill svart
samt gula antenner. X{ina ex. har jag fingat pi Hallands Viderii r/7
1939 oclr pi Sldttd San(l rrorr our sjiin Bolnren 3o/6 r%3, 417 r93S-
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P. colorat s Beck. Aven denna art synes vara nirbesliktad rned
terminolis, men hos hannen ir intryckningen pi hypopygiet sttirre och
djupare, och honan saknar mittfira pi detta. Ex. petrifiade av ftirf.
i Hdlsingborg 516 rg2t, zolT ryzz, Stockholmsrakten 2716 tg22 och
Klintehamn pi Gottland 917 tgzo. Arten ir kiind frin Finland och
Danmark.

P. calceatus v. Ros. Den franrstiende engelske dipterologen Mr. J.
E- Collin har varit vdnlig bestimma denna art it mig. Den synes till-
hdra arel-gruppen, di den har hir pi propleura. Ftirf. fann en hona
pi 6land vid B6dz tglT r93r och en hanne i Smiland id Bolmer z716
1943. DeD ir pitriffad i Finland men ej i Danmark.

P. ranthocerus Kow. Arten hiir till den grupp inom sl6ktet, som
sakrnr firgat vingmirke och har fri.mre tvirribban vid basen av disk-
filtet. Den igenkdnnes pi sina mycket linga och smala antenner, vilka
iro gula till firgen. En hanne petrafiades av fijrf. vid Undersiker
rrl& ry46. Arten ir funnen sillsynt i Danmark men dnnu ej i Finland.

P. eslicatw Collin (The Entomologist's Monthly Nlagazine 1937).
Blard nigra obestimda ex., som tillsindes Collin {tir bestimning, fanns
ocksi denna art, som tillhtir samma grupp som den ftireg. men f. ii.
enligt Collin mest likuar n$ipes och contrsus, frin vilken den huvud-
sakligen skiljer sig genonr hypopygiets beskafienhet. Fiirf. Iingade
ett panin copular vid Hiilsingborg r3l5 1934. Funnen flerstides i
England.

P. hlera Collin in litt. Arten, som mtijligen innu ej blivit beskriven,
synes tillhiira zonatt s1gruppen, Fiirf. fann z hatnar pi. Hallands
Vider6 i slutet av juni 1939.

P. cilitaris Strobl. Tillhiir sylaaltus-gruppen och hannen igenki.n-
nes ldtt pi de bida f6rsta baktarslederna, som iro besatta med svarta
hir, dirav artnamnet. Fann z hannar vid Are i slutet av augusti 1939
och en hanne vid Helgasjiin i Smitand, juli t94o.

Verrallia villosa v. Ros. och seloso Verr. Vid beslimning av mitt
insamlade material av slaktet l/ errallio efter Collins tabell i The Ento-
mol. M- M. r93r fann jag, utom de ftirut frin Sverige kinda crrcto
Fall. och filosa Zetl. de bida ovannimnda arterna i detta. Si-
lunda har jag insamlat villosa fi" 6land vid Borgholm, juli 1916, Got-
land vid Visby 616 ryao och i Smiland vid sjtin Unnen z716 ry33 ch
Sandreda 4f 1937. Setosa Iinnes frin talrika lokaler, Skine: Hiilsing-
borg, Rii, Angelholm, Bistad, Asljunga. Jiimtland: Undersiker, Are,
Vallbo, Anarisfjillen (reg. subarct.). Hiirjedalen: Tinndalen, z4/5-
r717.


