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Sericophanes tigrensis n. sp.; Fig. 17 - p~nis; Figs. 18, 19- parAmero direito.

Sericophanes tigrensis n. sp.
Sericophanes parviceps Carvaiho, 1944: 521,

figs. 9-12 nec Poppius, 1914.
(Figs. 17- 19)

A nova espcie difere da descriio ori-
ginal de Poppius por ter a mancha ocel6ide do
clavo ocupando grande parte de sua extensdo,
alcarando, inclusive, o Spice do escutelo (Fig.
9, 1944). 0 fato da nova esp~cie ter sido atri-
bufda a S. parviceps decorre do fato do pe-
queno conhecimento que o autor senior tinha
na ocasiao do trabalho e pelo uso da chave pa-
ra identificagio das esplcies transcrita em
Poppius (1921), baseada na coloramdo do cor-
po. A fim de caracterizar melhor a espcie sdo
novamente repetidas neste trabalho, sob duas
posic,6es diferentes, a figura do paramero di-
reito, incluido tamb6m a figura do penis.

Fenma: embora braquiptera, hemdlitro
recobrindo praticamente o abdome, com o tu-
bo anal visivel exteriormente.

Holktipo: macho, ARGENTINA, Tigre,
4.43, c. Carvalho (Visna leg), na colec&o do
Museu Argentino de Ciencias Naturaus "Ber-
nardino Rivad~via", Buenos Aires. Pardtipos:
macho e femea, mesmas indicagoes que o tipo;
macho, PARAGUAY, Horqueta, A. Schulze,
1938, na colerdo do autor.

Diferencia-se das demais esp~cies do g8-
nero na Am6rica do Sul por ter a pubescencia
muito curta; a mancha ocel6ide do clavo gran-
de e alcanqando o Spice do escutelo; paramero
direito com morfologia caracterfstica.

0 nome especffico 6 alusivo ao local de
coleta do hol6tipo.

Sericophanes bolivariensis n. sp.
(Figs. 20- 23)

Caracterizada pela coloraa(o do corpo e
pela morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 3,2 mm, larugra
0,7 mm (parte mais estreita do hemi~litro).
Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,7
mm, v~rtice 0,28 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III, 0,5 mm;
IV mutilado. Pronoto: comprimento 0,5 mm,
largura na base 0,8 mm Cdneo: comprimento
0,40 mm, largura na base 0,30 mm (hol6tipo).

Coloraqo geral castanha com areas pfii-
do-amareladas e brancacentas; cabeqa, pronoto
e escutelo castanho-escuros, colar e hemi6li-
tros castanhos, clavo com mancha ocel6ide
grande, atingindo a sutura clavo-corial e co-
missura claval, tr~s faixas pruinosas prateadas:
sub-basal, mediana e subapical, a mediana su-
cedida posteriornmente por faixa transversal
mais escura, cdneo negro, membrana fusca,
uniforme.

Lado inferior castanho, porgio apical do
abdonme mais escura, peritrema ostiolar e api-
ces das coxas II e lli mais claros, extremo Api-
ces dos f~mures e das tibias mais claros.

Rostro alcanqando as coxas III, tibias III
com cerdas muito longas, notadamente mais
lonas que sua grossura.

Genitdlia: penis do tipo gen6rico. ParA-


