
CARVALHO

Devido estar o hol6tipo fortemente cola-
do em cartao nao foi possfvel dissecar a geni-
tfilia, mesmo porque nao foi possivel detenni-
nar o sexo.

ExemWplar estuddo: hol6tipo, Bolivia,
Sorata(l); Lepidotaenia metallescew. n.sp. B.
Poppius det. (2); Nus. Zool. H: fors Spec. typ.
n2 7.750, Lepidoaenia nwtallescens Popp.
(3); Mus. Zool. helsinky loan n° 86, HE 140
(4).

Merdesii nom. nov.

0 genero Limonia Carvalho, 1985 (Re-
vista Brasileira de Biologia, 45 (4): 573), ten-
do comro esp6cie tipo Limonia mercedesia
Carvalho, 1985, (Herniptera, Miridae), 6 sind-
nimo de Limoa Meigen, 1803 Mag. Insek-
tenk. (Illiger), 2: 262, 1803 (Dpitera), deven-
do receber novo nome.A homonimia foi co-
mumcada ao autor pelo colega I. M. Kerzhner,
Instituto de Zoologia, Leningrado.

Myrmecozelots Berg, 1883
Myrnecozelotes Berg, 1883: 30; id., 1884: 87

Mirinae, Herdoniini (n. comb.). Esp6cie
fortemente mirmecomorfa, lisa, corn pelos ad-
pressos curtos corn cerdas erectas.

Cabeqa muito grande, Horizontal, olhos
alongados, estreitos, distantes do pronoto por
espaqo igual. A sua largura, jugo longo, trian-
gular, lobo pequeno, ao lado do clfpeo que 6
pouco saliente, gena muito alta, com nunero-
sas cerdas fmas, Iongas e erectas; rostro curto,
alcangando o Apice das cosxas I.

Pronoto alargado e elevado posterior-
mnnte, notadamente estreitado para a cabeca,
arredondado, calos obsoletos, colar estreito,
bem defido, margem posterior do disco for-
temente convexa no meio; mesoescuto expos-
to, escutelo elevado, com forte espinho leve-
mente curvo pam trfis.

Heri6litro nitidamente estreitado no
nwio ao nfvel da porsfo subapical do clavo,
emb6lio mruito estreito, cdineo, duas vezes mais
longo que largo na base, nenbrana curta, bia-
reolar.

Lado inferior do corpo com abdom for-
temente estreitado na base (peciolado), femu-
res e tffbias HII levemente curvos, estas ultimas
com espinhos aproximadamente tao longos
quanto a sua largura.

Esp~cie tipo do genero: Myrmecozelotes
lynchii Berg, 1883.

Difere dos demais generos de Hlerdoniini
Distant, 1904 pelo comprimento do rostro, es-
cutelo com espinho forte, voltado para tris,
olhos bastante distantes do pronoto, segmento
I da antena cerca de cinco vezes tnais curto
que oil e tamb6m pela morfologia da genit1ia
do macho.

MWymecozktes IymchUi Berg, 1883
Myrmecozelotes lynchii Berg, 1883: 31;
id, 1884: 87; Carvalho, 1947: 7, Figs.

(Figs. 30-34)

Caracterizada pela coloraqao do corpo e
pela morfologia da genitflia do macho.

Macho: comprimento 5,2 mm, largura na
parte mais estreita do hemidlitro 1,6 mm. Ca-
bega: comprinento 0,8 mm, largura 1,0 mm,
v~rtice 0,46 nun. Antena: segmento I, com-
priwmento 0,3 mm; I, 1,7 mm; III, 0,8 mm; IV,
0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,9 mm, largu-
ra na base 1,2 mm. Cdneo: comprimento 0,46
mm, largura na base 0,26 mm. Rostro: com-
primento 1,0 mm; altura do espinho aldin do
escutelo 0,26 mm.

Colorarao geral castanha co-m ireas
brancas; cabeoa, disco do pronoto, mesoescu-
to, culneo e nenbrana, mais escuros; hemidlitro
corn faixa transversal branco ao nivel da por-
qao subapical do clavo, etreitada por dentro.
Lado inferior castanho, mesoesterno, pleura e
abdome mais escuros.

Genitdlia: penis (fig. 32) com placa ba-
sal grande, tendo a travessa muito larga, canal
seminal espiralado curto, porcdo terminal curta
e larga, gonoporo no meio da teca, espiculo
esclerosado longo, udnico, corn denticulos api-
cais voltados para trfis. Paramero esquerdo
(Fig. 33) relativarente pequeno, desrovido de
cedas ou prolongamentos. Paramero direito
(Fig. 34) muito pequeno, afilado na extremi-
dade.

Ftmea: desconhecida.
Exemplar esldado: macho, REPUBLI-

CA ARGENTINA, Cordoba, Departarnento de
Calamachita, El Sauce, XII. 1938 Manoel J.
Viana, na colero do autor.

Em 1947 o autor talvez inflienciado pe-
las indicag6es de reuter e julgando ser o
exemplar uma femea, achhou de bom alvitre
discreve-1a. Segundo Reuter, citado por Berg,
foi feita a seguinte afirmativa: "Nov. Gen. di-
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