UM GENERO E ESPECIES NOVOS DE MIRIDAE DE SRI-LANKA
(HEMIPTERA)
JOSl C.M. CARVALHO*
Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil

(Com 22 figuras)
RESUMO0 autor descreve umr genero e especies novos de Miridae (Hemiptera) de SriLanka como segue: Lygocoris taprobanensis n. sp., Kanda-Ela Reservoir; Microoczdis nuwarensi n. sp., Nuwara-Eliya; M. srlankensis n. sp., Mt. Pidurutalagala; Pseudoloxops dietzi n. sp., Kannelyia; P. habaranensis n. sp., Habarana; Srilankia n. gen.,S. heveli n. sp., Olaithoduvai. Figuras de corpo inteiro e da genitAlia do macho acham-se inclufdas.
PakZvas-chave: Novo genero, esp6cies, Miridae, Sri-lanka.

ABSTRRACT
A new Genus and Species of Miridae from Sri-Lanka:(Hemiptera)
The author describes a new genus and species of Miridae (Hemiptera) from
Sri-Lanka as follows: Lygocoris taprobanensis n. sp., Kanda-Ela Reservoir;
MiCrooculis nuarensis s sp., Nuwara-Elyia; M. srilansensis n. sp., Mt.
Pidurtalagala; Pseudoloxops dietzi n. sp., Kannelyia; P. habaranensis n. sp.,
Habarana; Srilankia n. gen., S. heveli n. sp., Olaithoduval. Figures of habitus and
male genitalia are incuded.
Key words: New genus, species, Miridae, Sri-Lanka.
Sri-Lanka e Burna foi publicado por Distant,
W. L. de 1902 a 1918.
Os desenhos que ilustram a presente publicaAo foram feitos por Paulo Roberto Nascimento, Luis Antonio Alves Costa e Maria
Lilia Gomide da Silva, sob supervisfo do autor.
As esp6cies sfo descritas como segue:

INTRODU(CAO
No material enviado para estudo pelo
Doutor Karl V. Krombein, proveniente de SriLanka e pertencente ao Museu Nacional dos
Estados Unidos da Amdrica, s6 recentemente
estudado, o autor encontrou um novo g~nero e
seis espdcies novas aqui descritos.
Trabalho geral sobre a fauna da India,

Lygocori taprobanensis n. sp.

Recebido em 18 deoutubro de 1990
Aceito em 15 demnar de 1991
Distributdo em 28 de Fevereiro de 1992
*Pesquidor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Ciendfico c Tecnoldgico (CNPq).

(Figs. 1 -4)
Caracterizada pela coloragho do c6rio e
pela morfologia da genitflia do macho.

57

Rev. Bri MRot, 52(J):57-64

58

CAVARLHO

2

2$;';
I~~~~~~~~

I~~~~j.

4k

it

¼~ ~ IO

3
Lygocors taprobanensis

parflmero direito.
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n. sp.:

Fig. I - macho, holdtipo; Fig. 2

-

vdsica; Fig.
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-

parfmero esquerdo; Fig. 4 -

MIRIDAE DE SRI-LANKA

59

Macho: Comprimento 5,1 mm, largura
1,8 nm. Cabega: comprimento 0,4 mm, largura 0,9 mm, v6drtice 0,28 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,5 mm; II, 1,7 nmn; 111 0,9
mm; IV, 0,8 mm. Pronoto: comprimento 0,8
mmu, largura na base 1,6 mm: Cneo: comprimento 0,90 nmn, largura na base 0,60 nun

(hol6tipo).

ColocagAo geral do corpo pAlido-amarelada; regifo central do clavo e do endoc6rio
(somente em alguns exemplares) cdr de ab6bora; membrana fusca, nervuras mais claras;
olbos castanhos. Segmento LI da antena no
Apice e segmentos III e IV fuscos.
Lado inferior do corpo pflido-amarelado,
mais claro, rostro com extreridade apical negra.
Rostro alcangando o spice ou indo um
pouco al6m das coxas posteriores, pubscencia
adpressa, espinhos das tibias posteriores cas-

tanhos.

Genitdlia: V6sica com lobos tendo mindsculos espinhos. na extremidade, tudo seminal distal longo e umr espfculo esclerosado
(Fig. 2). Parfimero esquerdo (Fig. 3) bastante
curvo, com lobo basal serreado, cerdas dorsais
e uma dilatagAo preapical. Parfmero direito
(Fig. 4) pouco menor, com extremidade apical
afilada e cerdas dorsais.
Finea: com aspecto geral do macho,
completarente pfilido-anarelada, maior, comprimento at6 5,6 nm, largura 2,0 mm, v6rtice
0,38 mm, pouco mais robusta.
Hok1tipo: macho, Ceylon, N.E. District,
Kanda-ela Reservoir, 5.6 mi SW Nuwara Eliya, 6.200 ft, 10-21 Feb. 1970, Davis & Rowe,
na colecao do Museu Nacional de Hist6ria
Natural dos Estados Unidos da Am6rica, Washington, D.C.
Pardtipos: 10 machos e 18 femeas,
mesmas indica96es que o tipo, na coleglo
acima e do autor.
Difere das outras esp6cies do genero
pela morfologia da genitflia do macho.
0 nome especffico 6 alusivo a Taprobana, nome dado a regifo por Cam6es nos Lu-

siadas.
Microocidis nuwarensi n. sp.
(Figs. 5-7)
Caracterizada pela coloiagfo do endoc6rio e pela morfologia da genitfilia do macho.
Macho: Comprimento 4,6 mm, largura

M&icrwocuis nuwarenstw . sp.: Fig. 5 - vysica; Fig 6parimero esquerdo; Fig. 7 - pardmero direito.
1,1 mm. Cabega: Comprimento 0,4 mm, largura 0,5 mm, v6rtice 0,28 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,6 mm; II, 1,9 mm; III, 1,2
mm; IV, 0,8 mm. Pronoto: comprinmento 0,3
mm, largura na base 0,9 mm. Cdio: comprimento 0,90 mm, largura na base 0,30 mm

(hol6tipo).

ColoraqAo geral do corpo p~lido-amarelada com hemi6litros pflido-esverdeados; regi-ao apical do c6rio, ao lado, da comissura corial com mancha verde transversal; membrana
fusca, ar6olas esclerosadas, pilido-esverdeadas na regiao apical.
Lado inferior do corpo pflido-amarelada,
mais clara.
Area areolar da membrana menos esclerosada que o cdneo, rostro alcangando o Apice
das coxas posteriores ou pouco al6m, femur III
afilado para a extremidade, espinhos das tibias
III praticamente da mesma grossura das mesmas.

Genitdlia: v6sica (Fig. 5) com dois lobos
esclerosados bem nftidos, porrAo seminal apical alongada e lobos membranosos. Parfrmero
esquerdo (Fig 6) curvo no Apice, com um lobo
subapical e cerdas dorsais. ParAmero direito
(Fig. 7) com duas curvaturas e dentfculos na
periferia.
Rev. Bra Biol, 52(1:57-64
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Femea: desconhecida.
HoMlpo: macho, Sri-lanka, N.E. District, Nuwara Elyia, black light trip, 2-4. IX.
1975, D. M. Davis. S. Kartnarancte. D. W.
Balooseiya, na colegao do Museu Nacional de
Hist6ria Natural dos Estados Unidos da Am6rica, Washington, D.C.
Diferencia-se das outras esp6cies de Microoculis pela morfologia das ar~olas, pela
mancha esverdeada transversal do c6rio e pela
morfologia da genitalia do macho.
0 nome cientffico £ alusivo a localdade
de Nawara Elyia em Sri-lanka.
Microoculis trikinkensis n. sp.
(Figs. 8-11)
Caracterizada pela coloraqAo da antena e
pela morfologia da genitalia do macho.

9

Macho: comprimento 4,2 mm, largura
0,8 mm. Cabega: comprimento 0,5 mm, largura 0,4mmn, v6rtice 0,26 mun. Antena: segmento
I, comprinento 0,4 mm; II, 1,5 mm; III, 1,2
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,4
nmn, largura na base 0,7 mm. Cdno: comprimento 0,74 nm, largura na base 0,20 mm

(hol6tipo).
Colocasao geral do corpo pfilido-amarelada; base do segmento I da antena, andis-basal e subapical do segmento II e segmentos III
(exceto extrema base) e IV, olhos, negros; faixa longitudinal no v~rtice, pescoco e pronoto
anterionmente (entre os calos) mais escuros,
escutelo mais claro; extremo spice do clavo,
do emb6lio e extrema margem externa do cdneo negras; membrama fusca, nervuras mais
escuras.

p
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8

Microocul silankensi n. sp.: Fig. 8- macho, holdtipo; Fig. 9 - vsica; Fig. 10 - paAmeo esquerdo; Fig. 11 parfmero direito.
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Lado inferior do corpo pAlido-amarelado,
mais claro.

Antena com pelos de comprimento igual
a grossura dos segmentos, tibias Ill com espinhos escuros, longos e pPlos de comprirento
igual a sua grossura, rostro indo umr pouco
aldm das coxas posteriores.
Genitdlia: v6sica (Ffg. 9) comr lobo
alongado, simples, porro seminal apical curta, terminando em Apice agudo. Parf.rero esquerdo (Fig. 10) curvo, do tipo Dicyphina,
com cerdas alongadas na superffcie. Parfimero
direito (Fig. 11) bem menor, dilatado na porqAo mediana, com spice aflado, base tarmbtmr
afilada.
Femea: comr aspecto geral igual ao macho.
Holdtipo: rmacho, Sri-lanka, N. E. District, Mt. Pidurutalagala, 6.500-7.000 ft, 8
October 1976, col. G. F. Hevel, R. E. Dietz,
N. S. Karunaratacne, J. W. Balasonya, na colecAo do Museu Nacional de Hist6ria Natural
dos Estados Unidos da Amdrica, Washington,
D.C.
Pardtipos: 2 machos e 6 femeas, mesmas
indica6es que o tipo na coleco acira e do
autor.
Difere de Microoculis mulgiriensis Carvalho, 1982 pela coloragio da antena e por ter
o rostro mais longo.
0 nome especffico 6 alusivo a Sri-lanka
(antigo CeilAo), pftria de nunerosas esplcies
de Miridae.

PsQeudloxops dieti n. sp.
(Figs. 12 -.15)
Caracterizada pela colorasao do corpo e
pela morfologia da genitdlia do macho.
Macho: comprimento 2,6 mm, largura
0,8 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mn, vdrtice 0,24 mm. Antena: segmento
I. comprinento 0,3 mm; II, 1,2 mm; III, 0,7
mm, IV, 0,7 mm. Pronoto: comprimento 0,3
mnw, largura na base 0,6 mm. Cdneo: comprimento 0,36 mm, largura na base 0,22 mm
(hol6tipo).
Coloraqao geral do corpo vermelha e p6-

lido-amaralado; segmento I da antena, pronoto
(exceto mancha posterior mediana do disco),
mesoescuto (exceto dos lados), escutelo, base
e 6pice do clavo, metade basal e spice do c6rio e &ngulo intemo do cdneo avermelhado;
lado dos olhos (finamente), mancha posterior

15
12

Pseudoloxops dietzi n. sp.: Fig 12- macho, hol6tipo;
Fig, 13- p~rs; Fig. 14- partmero esquerdo; Fig 15- padfmero direito.
no disco pronoto (atrfis dos calos),

porgo mediana do clavo, regiao do hemidlitro (c6rio e
emb6lio) e cdneo (exceto Angulo intemo) pAlidos a amarelados; membrana fusca, nervuras
verMelhas; segmentos II-IV antena fuscos.
Lado inferior do corpo avermelbado,
propleura, meso e metapleuras, peritrema ostiolar p~lido-arnarelados; abdomem manchado
de vermelho e pfilido, femures avenelhados,
tibias pAlidas.
Segmento I da antena revestido de pelos
curtos e cerdas erectas, segmentos IH comr plos, rostro alcangando as coxas posteriores, tfbias com p~los e espinhos frnte saliente,
prolongada na frente, lados da cabega pflidos.
Genitdlai: vdsica (Fig. 13) com utr. espfculo alongado dentro da t6ca gon6poro secundfrio caracterfstico para o genero, placa basal
grande. Parrnvero esquerdo (Fig. 14) curvo na
extremidade apical, mais dilatado no meio e
com cerdas dorsais. Paraimro direito (Fig. 15)
muito pequeno, simples.
Fgmnea: desconhecida.
Hokitipo: macho, SRI-LANKA, Gal.
District, Kannelyia, 200 ft, black light, 15-17
October 1976, C. F. Hevel, R. E. Dietz, S.
Karunaratacne, D. W. Balassoryia, na colegao
do Museu de Hist6ria Natural dos Estados Unidos da Arn6rica do Norte, Washington, D. C.
Rev. Bru. BRio 52(J).:7-64
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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, largura 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 avermelhados; 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 avermelhado.
Hemidlitros vernelhos na base e no Apice, 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.
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Lado inferior do corpo pfflido-amarelado,
coxas piidas, exceto margem anterior ca I,
femures avermelhados no Apice, tibias pflidas.
Corpo recoberto por pubescencia serierecta, rostro alcancando as coxas III, antena
com pMlos curtos, tibias posteriores com espinhos um pouco mais longos que a grossura das

mesmas.

Genitda: penis (Fig. 16) com um espfculo esclerosado alongado e fino ap6s e gon6poro, teca terminada em ponta. Parrero esquerdo (Fig. 17) muito curvo no brago principal, lobo basal saliente, coberto por cerdas
curtas. Parfimero direito (Fig. 18) menor, simples, taberm com cerdas superficiais.

Fbnea: desconhecida.
Hdtipo: macho, SRI-LANKA, Pol. District, 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 pequeno, liso, revestido de pubescencia densa, semierecta.
Cabeca tendo olhos grandes, ocupando
quase toda sua extensAo quando vista de cima,
fronte normal, v6rtice arredondado, sem carena; 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 quase too longo quanto o II, segmento IV pequeno; rostro alcancando as coxas III, segmento I
praticamente dentro da bilcula.
Pronoto com colar deprimido, margem
porterior largamente arredondada, calos obsoletos; mesoescuto exposto; escutelo plano.
Hemi~fitros com emb6lio pouco largo,
cdneo mais longo que largo na base, membrana 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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Esp6cie tipo do genero: Srilankia heveli
n. sp.

Difere de outros g~neros da tribo pelo
comprimento da antena, cuja pilosidade 6
curta, pelos espinhos da tibia e pela morfologia da genitalia.
0 nome gen&rico 6 alusivo ao pafs onde
os tipos foram colecionados.

Srilnkia heveli n. sp.
(Figs. 19-22)
Caracterizada pela coloragao do emb6lio
e pela morfologia da genit1ia do macho.

Macho: comprimento 2,8 mm, largura

1,1 m'. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vWrtice 0,20mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,1 mnr, II, 1,0 nm, 1TR, 0,0
urn, IV, 0,3 mm. Pronoto: comprimento 0,4
mm, largura na base 0,9 mm. Cdeo: comprimento 0,50 mm, largura na base 0,30 mm.
Coloragao geral do corpo pAlido-amarelada; olhos castanhos, hemidlitros p~lido-esverdeados, emb6lio na regiao apical com mancha ou forma.ao esverdeada (mais clara no
meio), cdneo externamente esverdeado, membrana fusca, nervuras mais claras.

22

I0

W)

21
Sriankia heveli n. sp.: Fig. 19- macho, hol6tipo; Fig. 20- vdsica; Fig. 21
direito.

-

parlmero esquerdo; Fig. 22 - parirmero
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Lado inferior do corpo pdlido-amarelado,
mais claro.
Corpo densamente revestido de pelos
curtos, seriadpressos, bastante densos, rostro
atingindo as coxas m na porgao apical tibias
Ill comr espinhos mais longos que sua grossura, olhos grandes ocupando toda regiao posterior da cabeqa, compriridos.
Genitdiia: vesica (Fig. 20) como mostra
a ilustraro, com espfculos e um lobo denteado. Parfimero esquerdo (Fig. 21) curvo, com
lobo basal pronunciado, extremidade apical
caracterfstica e cerdas dorsais. Parfimero direito (Fig. 22) simples, alongado, com aproximadamente 5 dentfculos apicais.
Fbnea: com aspecto geral do macho, na
sua maioria totalmente pdlido-amarelada (exceto os olhos), vdrtice 0,26 mm.
Hol6tipo: macho, Sri-Lanka, Man. District, Olaithoduvai, 10 mi. NW Manna, 0-50 ft.
black light, 4-5 Nov. 1976, G. F. Hevel, R. E.
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Dietz (IV) S Harunatacne, W. Baloosoriya, na
do Museu Nacional de Hist6ria Natural dos Estados Unidos da America do Norte.
Pardeipos: 9 machos, 4 ffmeas, mesmas
indicaso6es que o tipo; 17 machos, 10 femeas,
Sri-Lanka, Man. District, 4 mi NW Mannar,
black light, 100 ft. 3 Nov. 1976, mesmos coletores, na colerAo acima e do autor.
A especie e caracterizada pela colorasao
do emb6lio e pela morfologia da genitAlia do
macho.
0 nome especffico e dado em homenagem a G. F. Hevel, coletor de numerosas especies de mirfdeos em Sri-Lanka.

colego
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