
MIR(DEOS NEOTROPICAIS, CCXXVI

Genftdlia: Pig6foro (fig. 3) com tuSo anal
muito prolongado, de comprimento malor que
a do segmento IX. Penis (fig. 4) corm espiculo
mediano afilado e curvo no gpice. Paramero es-
querdo (fig. 5) falciforme, aflado naextremidade
apical- Paramero direito (fig. 6) pequeno, menos
esclerosado na base, ventralmentd, terminado
em ponta rombuda.

FRmea desconhecida.
Hol6tipo: Macho, Pomacochas, Peru, 25.VII.

70, David Ojeda, 323.70, na coleglo do autor.
Pardfipos: 2 machos, mesmas indicades que o
hol6tipo e Pornacochas, 25.VII.70, E. Pisfil
D: 323.70, na colegio do autor.

Diferencia-se das demais esp6cies do genero
pela coloraqio do escutelo e estrutura da genitdlia
do macho. 0 tub6rculo do escutelo (fig. 2) 6
completanente negro.

Hyaliodocoris elongatus n. sp.
(Figs. 7-11)

Caracterizada pela colornao do prwnoto e
pela estrutura da genitflia do macho.

Macho: Comprimento 5,8 mm, largura
2,2 m.L Cabea: comprmnento 0,4 mm, largura
0,8 mm, vwrtice 0,20 mm. Antena: segmento 1,
comprimento 0,4 mm; II, 1,4 mm; III, 0,6 mm;
IV, mutilado. Pronoto: comprnento 1,0 mm,
largura na base 1,6 mm. Cuneo: comprimento
1,08 mm, largura na base 0,60 mm. Emb6lio:
comprimento 0,24 mm (hol6tipo).

Co1oraglo geral pflido-amarelada com fireas
castanho-escuras; cabeqa pilida, regiffo frontal,
negra, com uma mancha em forma de V e pescogo
negro, olhos castanhos; antena negra, exceto base
e apice do segmento I; pronoto castanho-escuro
com duas manchas medianas (separadas por uma
linha mediana fusca) margem posterior e angulos
umerais p1ido-amarelados; escutelo negro; hemeli-
tro pi1ido-amarelado, translhcido., base do clavo
at& o Apice do escutelo e extrema base do c6rio
e embolio negros (em um exemplar o extremo
apice do clavo e tamb6m fusco); emb6lio, cuineo
e membrana translucidos. Lado inferior pllido
a ocrAceo, regilo superior da Area esternal e
propleura negros a castanhos, pernas pAlido-
amareladas.

Hemdlitro muito longo e explanado; emb6lio
na base aproximadamente tio largo quanto o
diarmetro de um ollio; cfineo grande; membrana

Fig. 7 - Hyaliodocoris elongaus n. sp., macho,
hol'tipo.

acentuadaniente longa; escutelo intumescido,
rostro alcangando as coxas medianas, olhos ocu-
pando toda a regilo lateral da cabega, segmento II
da antena. densamente piloso.

Genitdlia: Pig6foro (fig. 8) corn tubo al
muito. longo, de comprimento major que o do
segmento IX. Penis (fig. 9) com dois lobos mem-
branosos e um espiculo esclerosado caracteris-
tico. Paramero esquerdo (fig. 10) falciforme, ter-
minado em ponta aguda. Parimero direito (fig. I 1)
pequeno, simples, afilado para o Apice

Fmea desconhecida.
Holotipo: Macho, Colombia, 30 km W

Bogota, Mosquera, 1800 m, Mar., 65, J.A. Rarmos,
na coleqao do autor. Parditpo: macho, mesmas
indicagoes que o hol6tipo.

Difere das demais especies do genero pela
'coloraqao do pronoto, pelo emb6io muto largo
e pela estrutura da genitilia do macho.

0 nome especifico relaciona-se com seu
corpo bastante alongado.

Botocudomiris clypeatus Carvalho, 1979
(Figs. 12-13)

Botocudomiris clypeatus Carvaliho, 1979: 479481
(macho)

233


