
MIRIDEOS NEOGROPICAIS, CCCVIII

Difere das outras esp6cies do genero
pela cor e morfologia da genuitlia do macho.

0 nome especifico 6 alusivo ao Estado
de Merida, Venezuela, onde os tipos foram
colecionados.

Crassicornuu venezuelanas n-sp.
(Figs. 24- 28)

Caracterizada pela colorago do hemi&
litro e pela morfologia da genitlia do macho.

Femea: comprimento 4,6 mm, largura
1,5 mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largu-
ra 0,8 mm, vertice 0,40 nm. Antena: segmento
I, comprimento 0,6 mm; HI, 1,5 mm; III, 0,8
mm; IV mutilado. Pronoto: comprimento 0,6
mm, largura na base 1,2 mm. Czineo: compri--
mento 0,64 mm, largura na base 0,40 mm
(hol6tipo).

Colora9&o geral pAlido-amarelada a
ocrficea com Areas vermeihas; cabeqa atrfs dos
olhos, fronte, segmento I da antena vermelhos,
segmento II pfilido com duas manchas negras
(no tergo basal e no spice, esta 1ditima podendo
ser vennelha), segmento III pilido.

Pronoto vermeiho (exceto no meio do
colar, entre os calos e dos lados do pronoto ou
apenas nos angulos umerais; mesoescuto e es-
cutelo vermelhos.

* Hemi6litros pflido-anrelados a ocrg-
ceos, Spite do clavo e comissura corial ver-
melhos.

Lado inferior do corpo e pernas pfilido-
amarelados.

Cabega verticil, fronte depremida antes
do clfpeo, pubescencia longa, erecta, olhos
situados no meio da cabega, salientes para fo-
ra, mesoescuto largamente exposto, tibias II e
mII com cerdas erectas, muito mais longas que
a grossura delas.

Macho: semeihante k remea em aspecto
geral e coloraao.

Genitlia: peknis (Fig. 25) conforme
mostra a ilustraSo, com t6ca muito longa, v6-
sica esclerosada, com gon6poro secdio
terminal. Parfmero esquerdo (Figs. 26, 27) ca-
racteristico, cam lobo basal e um ap6ndice
mediano, extremidade apfcal afiada.. Parwmero
direito (Fig. 28) muito pequeno, aflado para a
exhrenidade, simples.

Holdipo: femea, Venezuela, Aragua,
Racho Grande, 1.100 m 20.VII.76, J.A. Cla-

vijo e Vaspe, na colecAo do Museu de Ento-
nmologia F. Fernandez Yepez, Escola de Agri-
cultura, Maracay. Pardtipos: femea, mesmas
indicaqes que o tipo, 9.IV.75, J. Salcedo e R.
Dietz; tres machos: mesmas indicagoes,
VU.7.68, luz; idem, l0.XI.50, F. Fernadez
Yepez; idem 7.VII.60, na colecAo acima e do
autor.

Difere das demais esp~cies do genero
pela coloraqao do corpo e pela morfologia da
genitailia do macho.

0 nome especifico 6 alusivo ao pais on-
de os exemplares tipo foram colecionados.

Cyrtotyls venezuelamts -nsp.
(Fig. 29)

Caracterizada pela co1oragdo do hemi6-
litro.

Fig. 29 - Cyrtotylus venezuelanss n.sp., femea, hol6tipo.
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