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ENCONTRADOS EM UM NOVO HOSPEDEIRO
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Abstract

Tinamous lice found on a new host [Crypturellus obsoletus
(Temminck, 1815)] in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil - This paper
reports the encounter of five lice species on a specimen of tinamou in
Petrópolis city, Rio de Janeiro state. These only two of them, Strongylocotes
complantus and Kelloggia ribeiroi, had been previously told in this host species.
The others species (Megapeostus petersi; Heptapsogaster mandibularis;
Discocorpus microgenitalis) were reported at first time on this bird species.
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Tinamiformes é uma das mais interessantes ordens da classe Aves.
De distribuição restrita a região Neotropical, apresentam grande singulari-
dade em sua fauna de malófagos (Phthiraptera: Amblycera e Ischnocera).

Os Heptapsogastridae (Ischnocera) estão confinados aos tinamídeos
sul-americanos, com exceção de duas espécies encontradas em
Cariamidae (Gruiformes) (Ward, 1957). Esta família foi proposta por
Carriker (1936) com base na presença de abdômen com sete
segmentações e a presença de espiráculo respiratório no primeiro seg-
mento visível. No Brasil, os únicos estudos sobre esta família de malófago
foram publicados exclusivamente por Guimarães (1942, 1944). Recente-
mente, Smith (2000) fez análise filogenética desta família propondo nova
organização dos 16 gêneros que ela compreende. Heptapsogastridae cons-
titui uma pequena família de Ischnocera de aves dispersos sobre nove
gêneros de hospedeiros, com características ecológicas interessantes por
sua limitada distribuição nos hospedeiros.

A partir de um animal proveniente do município de Petrópolis, estado
do Rio de Janeiro, conhecido vulgarmente por Inhambu-guaçu, Crypturellus
obsoletus (Temminck, 1815), foi possível obter espécimes de malófagos.
Devido a riqueza do número de espécies encontradas em um único exem-
plar registramos o achado.

Clay (1949) assinalou em um C. obsoletus a presença de doze es-
pécies de malófagos relativos a três famílias e oito gêneros. A mesma
autora reportou também o encontro de quinze espécies em três famílias e
doze gêneros para o Tinamous major (Gmelin, 1789) mostrando ser algo
comum entre os tinamídeos a grande diversidade específica desses inse-
tos, o que não acontece em outros grupos de aves.

As espécies encontradas no presente trabalho foram: Strongylocotes
complantus (Piaget, 1880); Megapeostus petersi (Carriker, 1936);
Heptapsogaster mandibularis Carriker, 1936; Discocorpus microgenitalis
Carriker, 1936 e Kelloggia ribeiroi (Guimarães, 1942). Estas cinco espéci-
es estão inclusas em cinco gêneros da família Heptapsogastridae.

O achado foi, certamente, menos da metade dos citados por Clay
(1949) e das aproximadamente dezessete espécies que podem ser en-
contradas sobre esta espécie de tinamídeo (Carriker, 1936, 1944; Clay,
1937, Guimarães, 1942; Price et al., 2003). Julgamos ser necessário res-
saltar novos achados de hospedeiro para as espécies encontradas. Os
espécimes encontrados foram depositados na Coleção Entomológica do
Instituto Oswaldo Cruz (PhtHep 0001 – 0009).
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Com exceção de S. complantus e K. ribeiroi as demais espécies
encontradas não haviam sido previamente descritas sobre C. obsoletus.
As espécies D. microgenitalis, M. petersi e H. mandibularis tem como seu
hospedeiro típico Crypturellus tataupa (Temminck, 1815), sendo até então
apenas reportadas nesta espécie de ave, com exceção da última espécie
que também já foi encontrada sobre Crypturellus undulatus (Temminck,
1815); Crypturellus atrocapillus (Tschudi, 1844) e Crypturellus soui
(Hermann, 1783) segundo a lista de Carriker (1936).

Os registros de distribuição geográfica destas espécies no Brasil,
até o presente relato, estão restritos aos do lote tipo proveniente de Viço-
sa, Minas Gerais e São Paulo (Carriker, 1936; Guimarães, 1942).
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