
CARVALHO

Pardtipos: mesma indica9o que o tipo,
na colego do autor.

Difere das outras esp6cies do genero
pela morfologia da gentAlia do macho.

0 nome cientifico 5 dado em homenagem
a un de seus coletores.

Pseudloxops habarannsc n. sp.
(Figs. 16- 18)

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

Macho: comprimento 2,4 mm, largura
1,0 mir. Ca-bea: comprinmento 0,2 mm, largu-
ra 0,6 mm, vdrtice 0,28 mm. Antena: segmento
I, comprnnto 0,2 mm; 11, 1,0 mtr, III, 0,3
mm, IV, 0,2 mm. Pronoto: coirprimento 0,40
mm, largura na base 0,30 nm (hol6tipo).

Colocargo geral do corpo avermelhada
com Areas p~lido-amareladas; cabeqa e olhos
vistos de cima negros, lados da cabega aver-
melhados; antena pflida, segmentos II e III
negros na regi-o apical.

Pronoto pflido-amarelado, colar com
manchas avermelhadas dos lados, mesoescuto
vermelho, pilido dos lados, escutelo averme-
lhado.

Hemidlitros vernelhos na base e no Api-
ce, pfilidos na regiao central (entre o Apice do
escutelo e o fpice do clavo), regiao apical do
c6rio com manchas pdlidas, cdneo pAlido na
base, vermelho no spice, membrana fusca.

Pseudoloxops habaranensis n. sp.: Fig. 16 - pAnis; Fig.
17- parfmero esquerdo; Fig. 18 - parimero direito.

Lado inferior do corpo pfflido-amarelado,
coxas piidas, exceto margem anterior ca I,
femures avermelhados no Apice, tibias pflidas.

Corpo recoberto por pubescencia serie-
recta, rostro alcancando as coxas III, antena
com pMlos curtos, tibias posteriores com espi-
nhos um pouco mais longos que a grossura das
mesmas.

Genitda: penis (Fig. 16) com um espf-
culo esclerosado alongado e fino ap6s e gon6-
poro, teca terminada em ponta. Parrero es-
querdo (Fig. 17) muito curvo no brago princi-
pal, lobo basal saliente, coberto por cerdas
curtas. Parfimero direito (Fig. 18) menor, sim-
ples, taberm com cerdas superficiais.

Fbnea: desconhecida.
Hdtipo: macho, SRI-LANKA, Pol. Dis-

trict, 10 mi E of Habarana, black light, 650 ft,
12 November 1976, G. F. Hevel, R. E. Dietz,
S. Karunaratacne. D. W. Balassoriya col. na
coleafio do Museu de Hist6ria Natural dos
Estados Unidos da Amnrica, Washington, D. C.

Difere das outras esp6cies do genero
pela morfologia da genitAlia do macho.

O nome especffico 6 alusivo A localidade
de Habarana, Sri-Lanka.

Srilankia n. gen.
Orthotylinae, Orthotylini. Corpo peque-

no, liso, revestido de pubescencia densa, se-
mierecta.

Cabeca tendo olhos grandes, ocupando
quase toda sua extensAo quando vista de cima,
fronte normal, v6rtice arredondado, sem care-
na; clfpeo arredondado na frente, comprimido
dos lados; antena com segmento I mais curto
que a largura no vdrtice, segirento II cerca de
8 vezes mais longo que o I, segmento III qua-
se too longo quanto o II, segmento IV peque-
no; rostro alcancando as coxas III, segmento I
praticamente dentro da bilcula.

Pronoto com colar deprimido, margem
porterior largamente arredondada, calos obso-
letos; mesoescuto exposto; escutelo plano.

Hemi~fitros com emb6lio pouco largo,
cdneo mais longo que largo na base, membra-
na lisa, biareolada.

Lado inferior do corpo com peritrema
ostiolar desenvolvido, femures III bastante
mais grosso e maior que os outros, tibias com
espinhos curtos, do mesmo comprimento da
largura da tibia.

A antena possui pelos curtos.
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