
GINEROS ESPtCIES MIRIDAE MEXICO

Diferencia-se dos outros g~neros da tribo
por seu porte diminuto pubescdncia densa,
comprimento do rostro e coloramao das tibias.

0 nome gendrico 6 alusivo a Sonora,
Mdxico.

Sonoraphylas hermosilkenis n. sp.
(Figs. 44-48)

Caracterizada pela coloraglo do corpo e
pela morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 2,2 mm, largura
0,9 mm. Cabega: comprimento 0,1 mm, largu-
ra 0,5 mm, v6rtice 0,24 mm. Antena: segmento
I, comprimentd 04 mm; 11, 0,8 mm; III, 0,3
mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: comprimento 0,3
mm, largura na base. 0,7 mm. Cdeo: compri-
mento 0,32 mm, largura na base 0,24 mm
(hol6tipo).

Colorago geral do corpo piido-amare-
lada a pAlido-esverdeada; membrana comr nu-
merosas manchas p~lidas arredondadas, pe-
quenas. Num exemplar o spice do exoc6rio e
porpao extermaa da margem do cdneo pfflido-
esverdeados.

Corpo recoberto de pilosidade densa,
acipressa, prateada sob luz uicidente, rostro al-
cancando as coxas Ill, tibias III com espinhos
tio ou mais longos que sua grossura, plos da
antena curtos.

Genitdlia: p~nis (Fig. 46) alongado, cur-
vo, dilatado preapicalmente junto ao gon6poro
secundArio e possuindo um espinho lateral do
lado da curvatura longo e fino. Parfmero es-
querdo (Fig. 47) como mostra a figura. Para-
nero direito (Fig. 48) pequeno, dilatado no
meio, recoberto por pOlos longos.

Fbnea: semelhante ao macho, tendendo
a pflido-esverdeada.

Hok~tipo: femea, Mex. (Mdxico), Sono-
ra, 40 m. N. of Hermosillo, VIII.8.60., P.H.
Arnaud Jr., E.S. Ross e D.C. Rentz, na cole-
iocda Academia de Ci~ncias da Calif6rnia.

Pardtipo: macho, na coleqo do autor.
Caracterizada pela morfologia do penis

do macho.
0 nome especffico 6 alusivo a Hermo-

sillo, Sonora, MWxico.

Sqawmaqphyis n. gen.
Phylinae, Phylini. Corpo alongado oval,

recoberto por pelos adpressos e escamas pra-
teadas (sob luz incidente).

Cabega com vWrtice largo, plano, carena-
do posteriormente, onde possui carena e p6los
rijos, fonte plana, jugo sem pelos ou escamas,
clfpeo curvo superiornente; olhos contfguos
ao pronoto, nao alcangando a gula inferior-
nwnte, bdcula rasa, ocupando metade da cabc-7
ga; rostro curto, alcancando as coxas ndia-
nas, segmento I mais grosso que os demais;
antena com segmento I mais curto que o vrti-
cc, segmento II cerca de 4 vezes o compi-
mento I, segmentos III e IV curtos, finos, pe-
los da antena mats curtos que sua grossura.

Pronoto tendo calos grandes, pouco sa-
lientes, colar deprimido, mesoescuto desco-
berto, escutelo plano.

Hemi6litros com emb6lio relativamente
estreito, cdneo praticamente tfo largo na base
quanto longo, membrana sem pelos.

Lado inferior do corpo com pelos ad-
press.os e escamas prateadas, pig6foro grande,
femures III maiorcs que os denis, tibias cur-
tas, espinhos quase tio longos quanto sua lar-
gura.

Esp6cic-tipo: Squamophylus nigrus n. sp.
Difere dos outros generos de Orthotylini

por ter o v6rtice largo, segmento I da antena
curto, rostro alcancando apenas- as coxas II e
vWrtice carenado postenormente.

0 norme especffico 6 alusivo A presen;a
de escamas no corpo.

Squamophylus gr n. sp.
(Figs. 49-52)

Caracterizada pela coloraqo negra do
corpo e pela morfologia da genitAlia do ma-
cho.

Macho: comprimento 3,8 mm, largura
1,6 mm. Cabe.a: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 1,0 mm, vWrtice 0,52 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; I1I, 0,4
mm; IV, 0,3 mm. Pronoto: comprimento 0,5
mm, largura na base 1.3 mm. Cdkneo: compri-
mento 0,50 mm, largura na base 0,50 mm
(hol6tipo).

ColoraqAo geral do corpo preta; mem-
brana fusca, nervuras mais plidas, linha pos-
terior dos 01hos clara.

Lado inferior do corpo Preto, extremo
Apice das coxas e dos femures pS1idos, tro-
canteres PO1dos, femur III cor pontos pretos
na margem externa, tibias pAlidas com espi-
nhos e pontos na base pretos.
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