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INTRODUVAO

0 autor recebeu ha' alguns anos atrds
material de Miridae (Heemiptera), colecionado pelo
falecido colega Denys Leston, quando professor
de entomologia na Universidade de Tafo, Ghana,
Africa.

Entre o referido material, ficou retido,
para estudo posterior, urn curioso genero novo da
tribo Hallodapini, Phylinae, Miridae (Hemiptera).
0 genero e espscie envolvidos possuem a tibia
posterior folikcea, com uma fileira de minusculos
dentes longitudinais em quase toda sua extensao.
Ao rever trabalhos publicados por especialistas no
grupo referentes ao continenie africano, foi
possivel verificar tratar-se de genero e espeie
novos, descritos a seguir.

As ilustraq6es que figuram no texto sio
de autoria de Maria Lilia Gomide da Silva e Luiz
Ant6nio Alves Costa, sob a supervis~o do autor.

Lestonisca n. gen.

Phylinae, Hallodapini. Corpo alongado,
liso, opaco, corn pilosidade curia, esparsa, adpres-
sa.

Cabega sulcada no vrtice, olhos
granulosos, contiguos ao pronoto, margem
posterior emarginada, fronte arredondada, clipeo
levemente saliente, arredondado superiormente,

Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Cientlfico e Tecnolcgico (CNPq).

lados da cabeva normal; rostro alcangando o apice
das coxas III; antena grossa, cilindrica, segmento I
de comprimento aproximado 'a largura da cabega,
segmento II engrossado, segmentos III e IV ausen-
tes, com pilosidade curia e densa.

Pronoto recoberto por pelos adpressos,
prateados e minu'sculos espinhos pretos, margem
posterior reintrante no meio, calos pouco salientes,
colar largo; mesoescuto descoberto, escutelo
proeminente, elevado no meio sob forma de ponta
rombuda.

Hemidhtros opacos, emb6lio estreito,
fenda cuneal obliqua, cutneo aproximadamente
duas vezes mais longo que largo na base,
membrana glabra.

Lado inferior do corpo com peritrema os-
tiolar saliente, fremures com espinhos curios, tibias
III foliiceas, achatadas, mais estreitas para as ex-
tremidades, regi~o mediana com uma fileira lon-
gitudinal de minu'sculos pontos, recoberta de pNlos
ou espinhos curios (Figs. 2, 3).

Esp~cie tipo do g~nero: Lestonisca
tafoensis n. sp.

Difere dos demais ganeros de Hallodapini
pela morfologia das tibias posteriores, bem comro
pelos mint'sculos espinhos que recobrem o
pronoto.

0 nome gendrico 6 dado em homenagem
ao colega falecido, Denis Leston, coletor dos e-
xemplares, de cuja companhia o autor poude
privar em Londres, perfodo em que trabalharam
juntos nos hemipteros da Inglaterra.
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