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Platyscytus englemaninmsp.: Fig. 114- macho, hol6tipo; Fig. 115 - penis; Fig. 116- parlmero esquerdo; Fig.
117 - parAmero direito.

mm. Pronoto: comprimento 0,2 mm, largura na
base 0,6 mm. Cuneo: comprimento 0,32 mm,
largura na base 0,20 mm (holotipo).

Colorarao geral verde-azulada corn Areas
palido-amareladas; cabefa, pronoto, mesoescuto e
escutelo, antena, lado inferior do corpo e pernas
pAlido-amarelados a ocraceos, olhos vermelhos,
hemielitro verde-azulado com quatro manchas
alaranjadas (duas na parte mediana externa do
clavo e duas no terro apical do endocorio), Angulo
interno e regiao mediana da margem interna do
cunco com manchas azuladas, membrana trans-
lucida.

Espe-cie de pequeno porte, olhos contiguos ao
pronoto, pelos longos e erectos, mesoescuto larga-
mente exposto, rostro alcancando um pouco alem
das. coxas posteriores.

Genitdilia: pe'nis (Fig. 115) com a vesica
tendo lobes membranosos, um espiculo esclero-
sado e curvo no apice de um dos lobos. Parkmero
esquerdo (Fig. 116) com duas curvaturas, mais
largo na regiao mediana, Area supabical alargada
e cerdas dorsais. Paramero direito (Fig. 117)
engrossado para a extremidade com cerdas api-
cais.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, PANAMA Lt, BarroColo-

rado Is., March, 1972, 0. Engleman col., na
colerao do Museu Nacional de Historia Natural,
Washington, D.C.

Diferencia-se das demais especies do genero
pela coloragAo do hemielitro e pela morfologia da
genitAlia do macho.

0 nome especifico e dado em homenagem ao
Dr. 0. Engleman que muito tem contribuido para o
conhecimento da fauna de Hermiptera do Panama

Platyscytis serranus nsp.

(Figs. 118-121)

Caracterizada pela coloracko e pela morfo-
logia da genitAlia do macho.

Femea: comprimento 4,0 mm, largura 1,4
mm. Cabera: comprimento 0,2 mm, largura 0,6
mm, -vrtice 0,36 mm Antena: segmento I comr-
prinento 0,2 mm:, I 0,8 mm; m, 0,5 mm; IV, 0,2
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na
base 1,0 mm. Cfineo: comprimento 0,60 mm,
largura na base 0,40 mm (hol6tipo).
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