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esquerdo (Fig. 21) curvo, com uma aba suba-
pical, comr plos dorsais. Parfmero direito
(Fig. 22) muito curvo, com pice affilado e
cerdas dorsais.

Fenea: semeihante ao macho.
Hoktipo: macho, Mex. (Mexico), Sina-

loa, 26 mi. N. Pericos, VL.13.60, P.H. Ar-
naud Jr., E.S. Ross e D.C. Rentz, na Acade-
mia de Ciencias da Calif6rnia. Partipos: 5
machos e 1 femea, mesmas indica96es que o
tipo, na colegao acima e na do autor.

Facilmente reconhecfvel pela morfologia
da genitalia do macho.

O none especffico e alusivo a Sinaloa,
Mexico.

Realia n. gen.
Orthotylinae, Orthotylini. Corpo fino,

alongado, liso, revestido por pOlos curtos, ad-
pressos.

Cabesa com vdrtice curvo, marginado,
arredondado, fronte tambem arredondada,
pouco saliente, olhos com margem posterior
curva (seguindo o vdrtice), contfguos ao pro-
noto, mais largos na porgo superior; antena
comr segmento I levemente mais grosso que os
demais, segmentos ll-IV afilados gradativa-
mente, revestidos por pilosidade curta; loro
levemente saliente, rostro alcangando o 6pice
das coxas posteriores (ou indo pouco aldm).

Pronoto com colar deprimido, disco liso,
Angulos umerais redondos, margemr posterior
reta; mesoescuto pouco coberto, escutelo pla-
no.

Hemidlitros longos, lados paralelos, em-
b6lio estreito, cdneo mais longo que largo na
base; membrana longa, biareolada, desprovida
de p~los.

Lado inferior com peritrema ostiolar
curto, coxas e pemar normais, tibias HI comr
pelos e espinhos quase iguais a sua largura.

Esp6cie tipo: Realia arbana n. sp.
Difere dos outros generos da tribo por

ter os hemidlitros longos, de lados paralelos e
pela morfologia da genitalia do macho.

0 nome gendrico 6 alusivo a Real de Ar-
riba, Mexico.

Realia arribana n. sp.
(Figs. 23-26)

Caracterizada pela coloraqo do corpo e
pela morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 3,0 mm, largura
0,9 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,7 mm, v6rtice 0,30 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; II, 0,9 mm; III, 0,6
mm; IV, 0,3 mm. Pronoto: comprimento 0,3
mm, largura na base 0,9 mm. Cdeo: compri-
mento 0,50 mm, largura na base 0,30 mm
(hol6tipo).

Coloragfo geral do corpo pflido-amare-
lada, levemente mais escura no clavo e endo-
c6rio.

Rostro alcangando pouco albm do dpice
das coxas III.

Genitlia: vesica (Fig. 24) do tipo Or-
thotylini, comr dois espfculos: um deles bifar-
cado e outro trifurcado, como mosa a figura.
Parfmero esquerdo (Fig. 25) maior, conforme
mostra ilustrarao, com pelos dorsais, lobo
maior trifurcado no Apice. Parfmro direito
(Fig. 26) muito engrossado no spice, com cer-
ca de cinco espinhos e um par de lobos bifur-
cados e agudos para o Apice.

Fimeza: desconhecida.
Holdtipo: macho, Real de Arriba, Te-

mescaltepec, Mex. (Mxico), VI.21. 1933,
H.E. Hinton e R.L. Usinver col., na colecao
da Academia de Ci~ncias da Calif6mia. Para-
ipos: dois machos, mesmas indicaq6es que
o tipo, na cole4ao acima e do autor.

Caracterizada pela morfologia da genitA-
lia do macho.

0 nome especffico e alusivo a Real de
Arriba, Mexico.

Reuerowcpus konensi n. sp.
(Figs. 27-30)

Caracterizada pela coloraqAo do cdneo e
pela morfologia da genitAlia do macho.

Macho: conmrimento 3,2 mm, largura
1,1 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,6 mm, vertice 0,36 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; II, 1,1 nm; III, 0,7
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,4
mm, bargura na base 1,1 mm. Cdneo: Compri-
mento 0,50 mm, largura na base 0,30 nm
(hol6tipo).

Coloraglo geral do corpo castanha; cd-
neo aveinelhado (exceto no Apice e na extre-
ma base), extremo spice do c6rio e comr mar-
gem (de ambos os lados) pAlida; membrana
fusca, nervura menor e porrAo transversa da
nervura maior pflidas, regiao da membrana
junto ao Apice do cdneo e mancha na porsao
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