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apical) palidos, tibias pilidas ou castanhas com
espinhos negros tendo pontos escuros em sua base.
Caracteristicas morfol6gicas como mencio.

nado para o genero.
Genitdlia: Penis (fig.-2) com o edeago lamina.
do, gonoporo secundario longe do apice. Parimero
esquerdo (fig. 3) com dois lobos digitiformes subigiaisr Paraimero direito (fig. 4) pequeno, compacto, terminado em ponta.
Femea semelhante ao macho em coloranio
e aspecto geral, um pouco mais robusta.
Hol6tipo macho, Antumapu, Santiago,
13.XII. 1978, G. Barria col., en alfafa, na coleqio
do Museu Nacional de Hist6ria Natural, Santiago.
Pardatipos: macho e femea, mesmas indica96es que
o holktipo, "en manzano e en flor de cardo";
6 femeas: Prov. Nuble, 10km E. Coihueco, 27 Dic.
1967, L.F. Pefia col; Machali, Rancagua, I.XII.78,
piso huerto manzano, R.H. Gonzilez; 25km N.
Los Angeles, 27 Dic. L.D. Pefia col.; Proc. Curic6Donihue, 5-8 nov., 1967, ovipostura en ramillas
de manzano, na coleggo do Museu Nacional de
Historia Natural do Chile, Santiago; Museu Nacional do Rio de Janeiro e do Autor.
Segundo Gonzilez: "a espeeie faz postura
em ramos novos de macieira, inserindo os ovos de
preferencia nos angulos basais das gemas, em grupos de 10-16; algumas vezes os ovos s10 tamb6rn
postos de maneira esparsa ao longo de ramos com
Fi 1 - Gonsalezimus squamosus nsp., macho,
um ano de idade, em grupos de 4-8 ovos. As fehoI6tve.
meas fazemr uma pequena incisfo na casca e os
ovos slo inseridos diagonalmente em relaggo ao
Gozalezius squamosus n.sp.
eixo do ramo. Os ovos sio brancacentos com um
(Figs. 14)
grande op~rculo que 6 a 6nica parte visfvel fora da
Caracterizada pelas suas dimens6es, colora- casca. Ninfas possuem cor vermelho-alaranjada,
glo do corpo e estrutura da genit~1ia do macho.
Macho: comprinto 4,1.4,6mm, largura
1,4-1,6mm. Cabega: comprimento 0,2mm, largui
ta 0,9mm, vice 0,40mm. Antena: segmento I
cmpimento 0,2mm; II, 0,9-1,0mm; m, 0,7
0,&mn; IV, 0,34,4mm. Prcnoto: comprrnen
to 0,7mm, Larua na base 1,2mm. Cmeo: compri
mento 0,52mm,,largra na base 0,44mm.
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Gosalzainus squamosus nsp. - Fig. 2: P~nis;
o esquerdo; fig. 4: para'mero direito.

fig. 3: pari

