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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCXVI: DESCRIWOES DE
SEIS ESPECIES NOVAS DA REPUBLICA ARGENTINA

(HEMIPTERA)1
J(OSE C. M. CARVALHO e PAULO WALLERSTEIN

Museu Nacional, Rio de Janeiro

(Com 25 figuras no texto)

Graqas a cortesia do jovem colega Diego
Leonardo Carpintero, estagidrio do Museu Argen-
tino de Ciencias Naturais "Bernardino Rivadavia",
Buenos Aires, os autores tiveram a oportunidade
de estudar uma coleqdo de mirideos da Repuiblica
Argentina, num total de 62 especies, entre as quais
seis sao aqui descritas e ilustradas.

Os holotipos achani-se depositados na Cole-
*6o Entomologica daquele Museu.

Os desenhos que ilustram o texto sao de au-
toria do segundo autor e de Luiz Antonio Alves
Costa e Paulo Roberto do Nascimento, sob super-
visao do primeiro autor.

Hadronemisca argentina n. sp.
(Figs. 1-5)

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

Macho. Comprimento 3,0 mm, largura
1,0 mm. Cabepa: comprimento 0,3 mm, largura
0,8 mm, vertice 0,40 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,3 mm; I1, 1,0 mm; III e IV, muti-
lados. Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na
base 0,9 mm. Cuineo: comprimento 0,32 mm, lar-
aura na base 0,28 mm (hol6tipo).

Coloraqffo geral negra a canela-escuro com
areas palido-amnareladas; cabeqa negra com faixa
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longitudinal mediana e manchas marginando os
olhos internamente, pdlido-amareladas; emb6lio
palido-amarelado em toda sua extensao, porgao
basal do cilneo e faixa obliqua no endocorio, con-

Fig. I
hol6tipo.
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Hadronemisca argentina n. sp. - Fig. 2: Penis; figs.
3 c 4: paramero esquerdo; fig. 5: paramero direito.

tigua a sutura claval, de tonalidade mais clara;
membrana fusca. Lado inferior do corpo de colora-
qao negra, lados da cabega (eXceto clfpeo), xifo do
prosterno inferiormente, regilo posterior da pro-
pleura, apice das coxas e apice dos femures, pili-
do-amarelados.

Segmento I da antena com pelos curtos e
cerdas erectas, as do segmento II bastante curtas e
esparsas, caos tiimidos, tibias posteriores com pe-
los comuns e algumas cerdas espiniformes de com-
primento maior que a grossura da tibia.

Genitdli: Penis (fig. 2) com teca laminar, go-
noporo secundaio sem papilas, v6sica do aedeagus
sem espiculos esclerosados. Paramero esquerdo
(figs. 3,4) com denticulos espiniformes de um la-
dO, apice com bifurcagao rasa. Paramero direito
(fig. 5) muito curvo, irregular.

Fgmea: desconhecida.
Hol6tipo macho, Republica Argentina: S. Je-

r6nimo, San Luis, 1972, na coleqao do Museu Ar-
gentino de Ciencias Naturais "Bernardino Rivada-
via", Buenos Aires. Pardtipos: tres machos, mesmas
indicag6es que o holotipo e Merlo, San Luis, 1972,
D. Carpintero, nas cobegses do Museu acima e do
autor.

Difere das demais especies do genero pela
sua pequena dimensfo e pela morfologia da genita-
lia do macho.

Hadronemisca si,1tensis n. sp.
(Figs. 6-9)

Caracterizada pela coloragao do corpo, tama-
nho, e pela morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 4,1 mm, largura
1,5 mm. Cabeqa: comprinmento 0,2 mm, largura
0,8 mnm, vertice 0,44 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,3 mm; II, 1;3 mm; III, 0,8 mm;

Fig. 6 - Hadronemisca saltensis n. sp., macho, ho-
lotipo.

IV, mutilado. Pronoto: comprimento 0,5 mm, lar-
gura na base 1,0 mm. Caineo: comprimento
0,60 mm, largura na base 0,28 mm.

Coloraqdo geral pardo-escura a preta; cabeqa
corn estreita faixa mediana no vertice, duas faixas
largas na margern interna dos olhos (uma de cada
lado), metade apical do emb6lio e cuneo externa-
mente pilido-amarelada, membrana fusca.

Lado inferior pardo a negro, lados da cabega
Ojuga, lora e gena), porgco posterior da propleura,
coxas anteriores (exceto mancha negra sub-basal
anteriormente), coxas medianas e posteriores na
parte apical, trocanteres pblido-amarelados.

'Antenas com pelos comuns e cerdas finas,
erectas, bastante nurnerosas nos segnentos III e
IV, vertice notadamente largo, calos pouco intu-
mescidos.

Genitdlia: Penis (fig. 7) com teca laminar, ve-
sica corn dois espiculos esclerosados providos de
dentes ao longo de sua extensao, gonoporo secun-
darno sem papilas. Paramero esquerdo (fig. 8) fal-
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Hadronemisca saltensis n. sp. - Fig. 7: PKnis; fig. 8:
paramero esquerdo; fig. 9: parimero direito.

ciforme, afilado no Apice. Parfmero direito
(fig. 10) engrossado na parte apical, bifurcado, um
dos ramos com dentes marginais.

Hol6tipo macho, Reptiblica Argentina: Salta,
Tacuil, 2.400 m, 23-27.1.1968, Golbach, Teran,
Willinkr, na Coleglo do Instituto Miguel Lillo,
Tucuman. Pardtipo: macho, mesmas indica96es
que o holotipo, na coleqio do autor.

Esta especie diferencia-se de Hadronemisca
argentina n. sp. por ter o corpo com cerdas mais fi-
nas, pelo ve'rtice bastante mais largo e pelos dois
espiculos esclerosados e denteados da vdsica do
aedeagus.

Orthotylus sulinus n. sp.
(Figs. 10-13)

Caracterizada pela coloragao p~lido-esver.-
deada do corpo e pela morfologia da genitalia do
macho.

Macho: comprirento 3,0 mm, largura
1,0 mm. Cabefa: comprinmento 0,2 mm, largura
0,7 mm, vertice 0,40 mm. Antena: segrnento I,
comprinento 0,2 mm; II-IV, mutilados. Pronoto: po.

comprimento 0A mm, largura na base 1,0 mm.
Ctineo: comprimento 0,52 mm, largura na base
0,44 mm (holotipo).

Coloragio geral esverdeada quando vivo,
cor de palha quando seco; olhos castanhos; corpo
com pelos negros. misturados com outros escami-
formes, de coloragio prateada (sob luz incidente);
tibias com espinhos pAlidos tendo pontos negros
em suas bases; tarsos negros na porgao apical. No
hol6tipo existe indicaqlo de um ponto negro na
parte subapical intema.

Tibias com espinhos de comprimento igual
ou pouco mais longo que a grossura do segmento,
tendo pontuaqles escuras nas bases.

Genitdai: Nnis (fig. 11) com teca laminar,
vdsica provida de dois espiculos, ambot com den-
tes marginais ou apicais, gonoporo secundArio com
um prolongamento esclerosado. Parknero esquer-
do (fig. 12) caracteristico, dividido em dois ramos,
um deles com dentes apicais e outro bifurcado em
dois bragos afilados para as extremidades. Parfme-
ro direito (fig. 13) tambdm com dois ramos, am-
bos com dentes marginais ou apicais.

Femea: semelhante ao macho em coloraqlo e
aspecto geral. Comprimento 3,3 mm, largura

mm, vdrtice 0,44 mm. Antena: segrento I,

Fig. 10 - Orthotylus sulinus n. sp., macho, hol6ti-
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Orthotylus sulinus :n. sp. - Fig. 11: enis; fig. 12: parimero esquerdo; fig. 13: parimero direito.

comprimento 0,2 mm; II, 0,9 mm; III, 0,7 mm;
IV, mutilado. ,/'

Hol6tipo macho, Reputblica Argentina: San
Jeronimo, San Luis, 1974, na Colegio do Museu
Argentino de Ciencias Naturais "Bernardino Riva-
davia", Buenos Aires. Al6tipo femea, mesmasindi-
caq(es que o hol6tipo. Pardtipo femea, idem, na
colegao do autor.

Difere das demais esp~cies neotr6picas de
Orthotylus Fieber, pela morfologia peculiar da ge- "
nitaia do macho.

Polymerus carpinteroi n. sp.
(Figs. 14-17)

Caracterizada pela coloragio do escutelo e
pela morfologia da genitilia do macho.

Macho: comprimento 2,7 mm, largura
1 6 mm. Cabepa: comprimento 0,3 mm, largura
0,8 mm, v6rtice 0,40 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,2 nun; II. 1,4 mm; III-IV, mutila-
dos. Pronoto: comprimento 0,7 mm, largura na
base 1,2 mm. Ctuneo: comprimento 0,40 mm, lar- Fig. 14 - Polymerus carpinteroi n. sp.,
gura na base 0,48 mm (holotipo). l6tipo.

macho, ho-
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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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Fgmea: comprimento 6,8 mm, largura
1,6 mm. Cabepa: comprimento 0,6 mm, largura
1,1 mm, vdrtice 0,52 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,7 mm; II, 1,8 mm; III; 1,1 mm;
IV, mutilado; Pronoto: comprimento 1,2 mm, lar-
gura na base 2,0 mm. aneo: comprimento
0,80 mm, largura na base 0,60 mm (hol6tipo).

Coloragio geral vermelho-alaranjada comr
Areas castanhas; cabeca pilido-amarelada, vertice,
fronte, clipeo, olhos e antenas castanho escuros;
pronoto castanho escuro com faixa longitudinal
mediana estreita (ndo alcangando a margem poste-
rior) e duas faixas laterais, alargando-se para tras
e alcangando os Angulos umerais pfilido avermeiha-
dos, brancacentas ao lado dos caos; mesoscuto no

meio e escutelo, exceto apice castanho escuro; he-
mielitros vermelho alaranjados, mancha mediana
no clavo e membrana, castanho escura. Lado infe-
rior esverdeado a pfilido amarelado, comr faixa es-
cura percorrendo lateralmente a regiao esternal e
o abdomen, uma mancha negra mais evidente aci-
ma da fenda coxal I; pernas e coxas fuscas (estas
uiltimas pAlidas no Apice), tibias enfuscadas apical-

oI-mente.
Fig. 18 - Prepops subandinus n: sp., macho, holPiosidade do corpo muito curta.tipo. loda dcop utcra

21

100.44

Prepops subandinus n. sp. - Fig. 19: Penis; fig. 20: parimero esquerdo; fig. 21: paramero direito.
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Genitdla: Nnis (fig. 19) comr v~sica caracte-
ristica, mostrando cerca de seis espiculos esclerosa-
dos de forma e tamanhos diferentes e lobos mem-
branosos com denticulos em sua superficie. Para-
mero esquerdo (fig. 20) dilatado na base, estreita-
do na parte subapical, afilado no alpice. Paramero
direito (fig. 21) pequeno, terminado em ponta
esclerosada.

Femea desconhecida.
HolOtipo macho, Republica Argentina: Tu-

cuman, 4.300 m, 1.XI.1964, W.Weyrauch, Ex-col.
Weyrauch, na Coleggo do Instituto Miguel Lillo,
Tucuman. Paratipo macho, mesmas indica9Oes que
o hol6tipo, na colegao do autor.

Difere das demais especies do genero Pre-
pops Reuter pela morfologia especial da vesica do
aedeagus e pela coloraglo, do corpo.

tipo.
Fig. 22 - Sericophanes sulinus n. sp., macho, holo-

Sericophanes sulnus n. sp.
(Figs. 22-25)

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

AMacho: comprimento 3,6 mm, largura
0,9 mm. Cabepa: segmento I, comprimento
0,4 mm, largura 0,6 mm, vertice 0,32 mm. Antena:
segmento 1, comprimento 0,2 mm; II, 1,1 mm; III,
0,7 mm; IV, 0,6 mm. Pronoto: comnprimento
0,6 mm, largura na base 0,9 mm. Cuineo: compri-
mento 0,56 mm, largura na base 0,40 mm (holoti-
po).

Coloraqao geral ocracea corn areas castanhas
e pruinosidade prateada; cabeqa, pronoto e escute-
lo ocraceos a testaiceos, olhos castanhos, antena,

Sericophanes sulinus n. sp. - Fig. 23: Penis; fig. 24:
paramero esquerdo; fig. 25: paramero direito.
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clipeo e pernas castanho escuros (fronte enfuscada
em alguns exemplares); hemie'litros corn metade
basal e faixa transversal no terco apical do clavo
continuada no c6rio (nio alcangando o emb6lio),
testaceos; regiao basal do c6rio continuada com
faixa transversal na regiao mediana do clavo, faixa
transversal obliqua ao nivel do apice do clavo e
mancha apical extema no c6rio e embo'lio com
pruinosidade prateada; comissura, mancha apical
no corio e cuineo, totalmente castanho escuros a
negros; membrana fusca com mancha basal e man-
cha ale'm do apice do cuineo, pailidas.

Lado inferior do corpo testaceo na regifo es-
ternal e coxas (exceto as posteriores que slo bran-
cas), abd6men negro, rost'o enfuscado.

Pilosidade do corpo fina, longa e erecta.
Genitdlia: Penis (fig. 23) com gonoporo

aberto lateralmente. Pardmero esquerdo (fig. 24)
curvo, afilado na parte apical. Paramero direito
(fig. 25) pequeno, globoso, com urn prolongamen-
to afilado e cerdas longas.

Femea desconhecida.
Hol6tipo macho, Republica Argentina: Bari-

loche, Rio Negro, XI. 76, Diego Leonardo Carpin-
tero, na Coleqdo do Museu Argentino de Ciencias
Naturais "Bcrnardino Rivadavia", Buenos Aires.
Pardtipos: cinco machos, mesmas indicaoes que o
holotipo, na coleglo do Museu acima e do autor.

Difere das demais especies do genero Seikco-
phanes Reuter, pela coloraqdo do corpo e pela
morfologia do parimero direito.

SUMMARY

The authors describe six new species of Mini-
dae (Herniptera) from Argentine, as follows: Ha-
dronemisca argentina n. sp., San Luis; H. saltensis
n. sp., Salta; Orthotylus sulinus n. sp., San Luis;
Polymerus carpinteroi n. sp., San Luis; Prepops
subandinus n. sp., Tucuman; Sericophanes sulinus
n. sp., Bariloche. Illustrations of holotypes and
male genitalia are included.
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