
MIRiDEOS NEOTROPICAIS,

I e II da antena no meio e extrema base do III sao claros); lado inferior marrom-escuro; tro-
cantins e meio do abdome mais claros; pernas amarelo-testaceas; fdmures gradativamente
tornando-se mais escuros para o par posterior (em alguns exemplares totalmente negros com
espinhos e pontua6es mais escuras); tibias palido-amareladas revestidas de p~los e espinhos
negros; Astes filtimos com mancbas negras em sua base.

Corpo revestido de p~los comuns e p~los escamiformes prateados mais abundantes
na regiao anterior do corpo e nas pleuras. Rostro atingindo coxas posteriores.

Genitdlia: Aedeagus (Fig. 14) com vesica afilada no Apice. Harpago esquerdo
(Fig. 15) em gancho com dois lobos terminados em ponta. Harpago direito (Fig. 16) pequeno,
globoso, corn denticulo a-pical.

Fhmea: Semelhante ao hol6tipo em c6r e dimens6es.
Hol6tipo: Macho, Quito, Equador, IX-62, J.C.M.C., col., na colegAo do primeiro

Autor. Al6tipo: Fgmea, mesmas indicages oue o hol6tipo. Pardtipos: 16 exemplares,
mesmas indicagoes que o hol6tipo nas coleg6es do Museu Nacional e do primeiro Autor.

Esta esp6cie se diferencia das demais do ganero pela sua coloragdo e genitAlia do
macho.

Cyrtopeltis (Engytatus) quitoensis sp. n.

(Fig. 17)

Caracterizada pelo pig6foro do macho, pelas suas dimensbes e coloraglo.
Macho: Comprimento 4,2 mm, largura 1,3 mm. Cabega: Comprimento 0,3 mm,

largura 0,5 mm, v6rtice 0,38 mm. Antena: Segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,1 mm;
III, 0,8 mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: Comprimento 0,8 mm, largura na base 1,1 mm.

Coloragdo geral palido-amarelada e pAlido-testicea; colar, disco do pronoto em
sua maior extens~o, escutelo e hemi6litros pAlido-amarelados; cabega, Area dos calos, base
do escutelo e pernas pAlido-test6ceas a palido-lutes-
rente;.antena (exceto extrema base e extremo 6pice
dos segmentos), olhos e pequena maneha central no
ve6rtice, margens laterais e Angulos posteriores do
pronoto e mesoescuto, negros a marrom-escuros;
regido dos calos e angulos basais do escutelo, apice
do emb6lio e do cineo, enegrecidas; heaii6litros pAi-
[ido-testaceos; lado inferior com regiao external e
abdome lateralmente na base, negros; porggo termi-
ixal do abdome, dos lados e superiormente averme- -"r
Ihada; orificio ostiolar, coxa (exceto extrema base)
e trocantins, pAlidos; segmento genital do macho
COManchnega laeralente f~mres alpiados

Fig. 17 -Cyrptopekis (Engytatus) quito-corn mancha negra lateralmente; f~tmures salpicados eensis sp. n., pig6foro visto do lado direito.
de pontos escuros.

Area dos calos bastante entumecida; pernas com p81os e espinhos.
Genitdlia: (Fig. 17) Pig6foro tipico para o sub-gbnero Engytatus Reuter, comr um

prolongamento bifurcado em dois l6bulos: o superior maior arredondado e eseavado de umr
ado; o inferior menor ligeiramente bifurcado.

Ffmea: Desconhecida.
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