
MIRfDEOS NEOTROPICAIS: A. CENTRAL EDO SUL

Diferencia-se de Lopidea Uhler do qual sa antenal at uma linha em baixo do olho,
se aproxima pela pubescencia do corpo e pela pela rugosidade do pronoto e pelos cerdifor-
presenca de uma sutura extendendo-se da fos- mes recursos sobre o corpo. Outro cariter di-

ferencial 6 seu grande porte.
0 nome gendrico 6 alusivo a semelhanqa

apontada acima.

Adlopka =hworesi n.sp.
(Fig. 2)

Caracterizada pela colorao do corpo.
F&nea: comprimento 9,3 mm, largura

3,3 mm. Cabega: comprimento 0,4 mm, largu-
ra 1,4 mm, v6rtice 0,80 mm. Antena: segmento
I, compriment 0,8 mm; 11, 2,8 mmn; II1 e IV
mutilados. Pronoto: comprimento 1,6 mm, lar-
gura na base 2,6 mm. Cibno: comprimento
1,68 mm, largura na base 0,80 mm (Hol6tipo).

Coloragio geral vermelha com areas
pretas e pfilido-amareladas; cabe<a negra, jugo
pflido, base do clipeo, meio da fronte, meio
do vdrtice e lados dos olhos pilido-amarela-
dos, -Ahos e antenas pretos.

'>w los > iPronoto vermelho, area- anterior aos ca-
lsbrancacenta, curta faixa mediana no disco

atr~s dos calos palida, escutelo vermeiho, pa-lido na regiao mediana e apical.
Hemidlitros vermeihos, comissura e ner-

vura claval, comiAssura corial, lado interno e

apical do c6rio e membrana pretos a fuscos,
faixa obliqua de ambos os lados da sutura co-JF >,rioclaval, emb6lio para o apice e cuneo pali-
dos.

Lado inferior do corpo vertnelho, meio
do mesoesterno, tibias e tarsos pretos, Area
anterior da fenda coxal I brancacenta, porgdo

, ";rt >~'posterior da mesopleura e metapleura tambdm
fi\l pfilidos.

Macho: desconhecido-
Hol6tipo: fmea, El Salvador, San Sal-

vador, El Boqueron, 0.VI. 1959, R6c. J.Be-
chynd, na coleqao do "Institut Royal des
Sciences Naturelles de Belgique", Bruxelas.

0 nome especifico e alusivo ao pais on-
de o tio foi colecionado.

Cobkcois sa,1varenns n.sp.
(Figs. 3 - 6)

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

Macho: comprimento 5,1 mm, largura
2,2 mm. Cabega: comprimento 0,4 mm, largu-
ra 0,8 mmn, vdrtice 0,42 mm. Antena: segmento

Fig. 2- Adlopidea sanvadoremian.,f sholftipo. 1, comprimento 1,0 mm: II, 1,6 mm; III e IV
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