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Neste trabalho o autor descreve um g~nero novo de Orthotylinae,
pr6ximo a Diaphnidia, Uhlier. Slna semelhanga 6 bastailte acentuada com,
pelo menos, dois outros g6neros: Paraproha Distant e Chius Distant, ambos
pertencendo no entanto a siibfamilia Dicyrphinas.

As tr6s espkcies descritas a seguir fazem parte de generos j'a revistos
em trabalhos anteriores. Cooperaramn com o autor no presente trabalho, os
Drs. Reece I. Sailer, do U. S. Nacional Museum e Petr Wygedzinsky do Ins-
tituto de Ecologia e Experimentago Agricola, que cederam material para
edtudos e aos quais 1e agiadece.

Itacoris n. gen.

Orthotylin.ae, Orthctylini; corpo delgado, alongado, espessamente
piloso com cerdas longas. Cabega arredondada, olhos situados adiante da
linha mediana, salientes para fora, arredondados, finameate granulosos,
tilo saliente, sua base na linha inferior dos olhos; vista de lado os olhos sao
reentrantes posteriorrnente, bdcula grande, segmento I do rostro na-o pas-
sando al,6m da base da cabega, II atingindo o apice das coxas anteriores,
III e IV muito longos, este filtimo indo al6m do abdomen.

Antenas muito longas -e finas, segmeato I insento no tbrgo inferior
dos olhos, tao longo como a cabesa, II 2 v6zes mais longa que o I, II e IV
juntos mais lon.gos que o II, a grossura caindo do I ao IV. Pronoto liso muito
afilado para frente, reentrante, dos lados, margern posterior reta, calos con-
tiguos pouco elevados, colar presente por6m muito fino; mesoescuto larga-
nente descoberto, escutelo enturnecido, sulcado triangularmente na base.

Ilemi6litros transparentes, muito finos e esparsamente pontuados,
emb6lio estreito alargando-se para tra's, c-ineo 2 vtzes mais longo que largo
na base, membrana transparente biareolada. Abdomen bastante piloso,
pernas, sobretudo as tibias posteriores, muito longas, tarsos com segmento
I muito curto, e II e III sub-iguais, ar6lios convergentes no Apice, unhas
com, pseudoar6lio colado pr6ximo .i base, semelhante aos do g~nero Hal-
ticus Hahn.
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