CHAVE PARA A IDENTIFICAÇÃO PRÁTICA DE ESPÉCIES DE AOROLAIMUS
(de R. A. Silva, 2008)
[ baseada principalmente em características observadas nas fêmeas ]

Figuras ilustrativas de algumas espécies constantes da chave

Figura 1. Aorolaimus banoae: (A-C)
C) aspectos da fêmea e da cauda do macho (D); (abaixo) incisuras do campo lateral junto ao
término caudal da fêmea e ao nível do fasmídio (= escutelo) vistos ao SEM (de Silva et al.,
al 2009).

Figura 2. Aorolaimus paraensis (à esquerda) e A. raskii (à direita): vistas do macho e fêmea (de Bittencourt & Huang, 1986).
1986)

Figura 3. Aorolaimus areolatus:: (à esquerda) Vistas da fêmea e região posterior do macho; A. holdemani:
holdemani (à direita) vistas da fêmea
e região posterior do macho. Em ambos os casos, é mostrada a posição relativa dos fasmídios (= escutelos) no corpo da fêmea e, em
A. areolatus,, a areolação típica do campo lateral ao nível
nível desses órgãos sensoriais. (de Bittencourt & Huang, 1986).

Figura 4. Aorolaimus levicaudatus:: Vistas da fêmea e do macho de corpo inteiro, com representação dos sistemas reprodutivos; na
fêmea, indicação da posição relativa dos fasmídios (= escutelos) e presença de epiptigma simples (de Bittencourt & Huang, 1986).
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