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Belgique", Bruxelas. Pardtipo: femea, mes-

mas indicasoes que o tipo, na colego do au-

tor.
Difere das outras esp6cies de Eccritotar-

sus Stal, pelo seu aspecto geral de Pycnoderes
e pela coloraqdo do corpo.

0 nome especifico 6 alusivo A sua se-

melhanqa com esp6cies do genero de Gu6rin-
MWneville.

Cy&aocxwis srudorensi n.sp.

(Fig. 8)
Caracterizada pela coloraAo do corpo.

Fbnea: comprimento 4,8 mm, largura
1,8 mm. Cabega: comprimento 0,6 mm, largu-
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Fig. 8 - C(yapocor.is salvadorensis n.sp., fAmea, hol6tipo.

ra 0,9 mm, v6rtice 0,40 mm. Antena: mutilada.
Pronoto: comprimento 0,8 mm, largura na ba-
se 1,6 mm. Cdneo: comprimento 0,50 mm,
largura na base 0,40 mm (hol6tipo).

ColoraqAo geral castanha (terrosa) com
areas pretas a castanho-escuras; cabega casta-
nho-escura, lados do clipeo, fronte (exceto
mancha circular), v6rtice (exceto tres manchas
negras pequenas) castanho-claros, olhos cas-
tanhos.

Pronoto com regiAo anterior (inclusive
colar e Area dos calos), margens laterais, an-
gulos umerais, mesoescuto e escutelo pretos a
cstanho-escuros, disco do pronoto castanho-
claro, inclusive pequena mancha entre os ca-
los.

Hemi6litros com clavo e endoc6rio cas-
tanho-claros, com pequenas manchas casta-
nho-escuras, exoc6rio negro (pfilido na base e
no neio), embo'lio negro (exceto pequena
mancha do lado interno e area apical), cuineo
preto (exceto extremo-Apice que e pilido),
membrana fusca, nervuras e pequena mancha
junto ao Apice do cuineo pilidas.

Lado inferior preto ou castanho-escuro,
gula, rostro, coxas pAlidos, pernas pdlido-ame-
reladas, f~mures com duas manchas subapicais
e tibias corm tre's manchas negras, abdome pai-
lido inferiormente.

Rostro alcanqando um pouco al6m das
coxas III, lados do pronoto carenados, escu-
telo saliente no meio (onde possui um pequeno
tub6rculo), nervuras do hemidlitro com fileiras
de pontuaq6es bem destacadas.

Macho: desconhecido.
Hol6tipo: femea, El Salvador, Volcan

San Vicente, Fina La Paz, 1.VI1I. 1959, J.Be-
chynd, na coleqfo do "Institut Royal des
Sciences Narurelles de Beigique'', Bruxelas.

Difere das outras e~p6cies do g&nero
pela coloraqio do corpo.

0 nome especffico 6 alusivo ao pais de
origem do tipo.

Sdctoophus amazorucus n.sp.
(Fig. 9)

Caracterizada pela coloraqo do corpo.
Fbnea: comprimento 4,0 mm, largura

1,2 mm. Cabega: comprinmento 0,3 mm, largu-
ra 0,9 mm, v6rtice 0,50 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,4 mm; II, 0,8 mm; III, 0,4
mm; IV; 0,5 mm. Pronoto: comprinento 0,8
mm, largura na base 1,2 mm. Cuneo: compri-
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