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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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LeStomisca tafoensis n. sp.

(Figs. 1-7)
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Caracterizada pela coloraqo do corpo e
pela morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 6,8 mm, largura 2,2
mm. Cabega: comprimento 0,4 mm, largura 1,2
mm, vdnice 0,52 mm. Antena: segmento I, com-
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Letonisalafnsi n. gen., n. sp.: Fig.I -macho, hol6fpo Fig. 2 - tbia II, vista de lado; Fig. 3 -tfbia posteuior, vista
dorsaL; Fig. 4 -penis; Fig5 -detaihe do ipice da v~sica do edeago; Fig. 6 -parnimero esquerdo; Fig. 7 -parimero dirito.
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NOVOS GANERO E ESPACIE DE HALLODAPNI

prirento 1,0 mm; II, 3,2 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 0,9 mm, largura na base
1,9 mm. Cilneo: comprimento 0,80 mm, largura na
base 0,50 mm (hol6tipo).

Coloraoo geral castanha a castanho-es-
cura com Areas pAlidas; cabeqa castanha com
mancha negra no vdnice e na fronte, clipeo, loro e
gula negros, jugo castanho.

Pronoto castanho-escuro, metade anterior
do colar mais clam, faixa mediana longitudinal no
disco ou a regi~o central (num exemplar) e mar-
gem posterior mais claras, recoberto de pequenos
espinhos pretos; mesoescuto e escutelo pretos,
regiio apical pXlida.

Hemie'litros castanho-escuros, clavo com
pequena mancha (uma de cada lado) e corio
tambni com manchas palidas no endocono, ao
nivel do terqo apical do clavo, Apice do c6rio junto
a fenda cuneal, mancha na membrana ao lado do
apice do cuineo e Apice da ar~ola menor palidos.

Lado inferior do corpo com peritrema os-
tiolar, Area circundante e coxas II e III, bem como
a base inferior do abdome pAlidos.

Morfologia como indicado para o genero.
Genitdlia: penis (Fig. 4) do tipo Phylini,

com v~sica alongada e retorcida duas vezes na
regi~o apical (Fig. 5) como mostra a ilustraho.
Parimero esquerdo (Fig. 6) com um dos lobos
muito grosso e recoberto de pelos. Paramero
direito (Fig. 7) pequeno, afilado na extremidade,
simples, com pe'los dorsais.

F&wea: desconhecida.
Holdfipo: macho, Tafo, Ghana, 14.1.66, D.

Leston col. uv trap, na col~eo do Museu
Britdnico de Histdria Natural, Londres.

Pardtipos: 2 machos, mesmas indicaq6es
que o tipo, na coleAo do autor.

0 nome especifico 6 alusivo A cidade de
Tafo, em cujas vizinhanqas os exemplars foram
colecionados.

RESUMO

0 autor descreve um genero e especie novos da
Africa, como segue: Lestonisca n. gen., L. tafoensis n.
sp., Tafo, Ghana. Figura de corpo inteiro, detalhes da
tibia Ill e genitlia do macho, acham-se incluidos.

PmAvRAsCmVE: Novo genero e especie de Hal-
lodapini, Phylinae, Miridae (Hemiptera) da Africa,
figuras.

SUMMARY

A CuRious NEW GFNUS AND SPECFSa OF HAL-
LODAPINI, PHYLINAE FROM AFRICA (HEmiP-

TERA)
The author describes a new genus and species

from Africa, as follows: Lestonisca n. gen., L. tafoensis
n. sp., Tafo, Ghana. Illustrations of habitus, morphology
of tibia m11 and male genitalia are included.

KEY WaRs:.New genus and species of Hallodapini,
PhylinaeMiridae (Hemiptera) from Africa, figures.
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