
MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCXvi

Polymerus carpinteroi n. sp. -- Fig. 15: Pnis; fig. 16: paramero esquerdo; fig. 17: pa-r-
mero direito.

ColoraqIo geral castanho-escura a preta com
areas palido-amareladas; cabea pdlida com o cli-

peo e duas manchas longitudinais (uma de cada la-
do) na fronte, coalescentes na base do clipeo casta-

nho-escuras, juga e lora com mancha ou faixa aver-

melhada, laivos avermelhados ocorrem tamrbm de
cada lado das faixas frontais, faixa na biicula, pe-

quena faixa obliqua na gena e por9cao inferior da
gula castanhos, rostro castanho com segmento I
avermelhado; olhos castanhos; antena pdlido-arna-
relada corn extremidades basal e apical do segmen-

to I, extremidade basal do segmento II negros.

Pronoto castanho escuro, colar, duas man-

chas sobre os calos externamente, tres faixas longi-
tudinais no pronoto (a mediana percorrendo do
colar A margem posterior), margem posterior do
disco estreitamente pAlido-amnarelada; mesoscuto
negro com duas manchas avermelhadas; escutelo
palido-amarelado corn duas faixas longitudinais
negras unidas na forbrao basal onde formam uma
mancha negra comum com o mesoscuto.

Hemielitros castanho escuros, faixa longitu-
dinal percorrendo a nervura claval, duas faixas
obliquas maiores na base do endoc6rio, comissura
corial, quatro manchas obliquas menores no c6rio
(as duas menores junto ao apice do clavo, extremi-
dade apical externa do c6rio e embolio (exceto pe-
quena mancha negra subapical) palido-amareladas;
cuneo pAlido-amarelado, com mancha oceloide
castanho escura na porgao basal externa, possuin-
do em sua margem interna area avermelhada; mem-
brana fusca com nervuras pdlido-amareladas.

Lado inferior castanho escuro, fendas coxais,
margem superior e posterior da propleura, margem

posterior da mesopleura, peritrema ostiolar, faixa
longitudinal lateral do abdCmnen e mancha no pi-
g6foro, pilido-amareladas; coxas negras, femures
negros na porglo basal, pilidos na metade apical,
onde sao vistos dois andis castanhos com laivos
avermelhados; tibias palido-amareladas, com pe-
quena mancha basal avermelhada, espinhos pretos
comn pontua9 es fuscas em suas bases; tarsos pdli-
dos enfuscados na parte apical.

Genitdlia: PNnis (fig. 15) com gonoporo se-
cundario caracteristico, terminado por um prolon-
gamento com denticulos, vesica com um espiculo
esclerosado afilado para o apice, lobos membrano-
sos com dentifculos apicais. Paramero esquerdo
(fig. 16) falciforme, apice afilado. Paranero direito
(fig. 17) pequeno, apice esclerosado.

Hol6tipo macho, Repulblica Argentina: Mer-
lo, San Luis, 1972, na Colegffo do Museu Argenti-
no de Ciencias Naturais "Bernardino Rivadavia",
Buenos Aires.

Difere de Polymenrs amazonicus Carvalho,
1976 pela colorano do escutelo e da cabega, bem
como pela morfologia da genitalia do macho. 0
nome desta especie e dado em homenagem a nosso
colega Diego Leonardo Carpintero em reconheci-
mento A sua contribuigao para o conhecimento dos
mirideos argentinos.

Prepops subandinus n. sp.
(Figs. 18-21)

Caracterizada pela coloraglo vermelho-ala-
ranjada do hemielitro e pela morfologia da genita-
lia do macho. -,
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