
MIRIDEOS NEOTROPICAIS. CXLV

gem lateral do embolio e cuineo, extrema
margem interna deste 'ltimo, comissura co-
rial e membrana para base, fusco ao negro.

Lado inferior negro corn coxas, rostro e
anel transversal no meio do abdome, pali-
do-amarelado; pernas pilido-amareladas,
exceto mancha negra no terqo apical dos
femures posteriores.

Genitdlia: Penis (fig 6) como na ilus-
traqAo. Paramero esquerdo (fig. 7) engros-
sado na base, afilado para o Apice. Para-
mero direito (fig. 8) simples, terminado em
pequena ponta aguda.

Femea desconhecida.

Distribuiqio geogrdfica -Peru.

Holotipo macho, Pomacochas, 25-7-70,
J. Ojeda P. col. na colegAo do primeiro Au-
tor. Paratipos: 3 machos, mesmas indica-
goes que o holotipo.

Esta especie diferencia-se de Falconio-
des concolor Reuter, 1905, pela sua colora-
qao e pelo comprimento do segmento I da
antena.

Paraproba peruana sp. n.
(Figs. 9 a 13)

Caracterizada pela sua coloragio, di-
mens6es e genitalia do macho.

Macho: Comprimento 3,4 mm; largu-
ra 1 mm. Cabega: Comprimento 0,4 mm;
largura 0,6 mm; vertice 0,3 mm. Antenca:
Segmento I, comprimento 0,3 m; II, 1,4 mm;
LII, 0,7 mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: Compri-
mento 0,4 mm; largura na base 0,8 mm.

ColoragAo geral marrom ac fusco com
areas palidas ao pAlido-amarelado, cabega
negra corn mancha no vertice e margem
interna dos olhos e rostro, palido-amarela-
dos; antena marrom-escuro, segmento I pa-
lido-amarelado para a base; pronoto mar-
rom, levemente mais claro na regiAo dos ca-
los, com faixa estreita longitudinal na mar-
gem lateral do disco, palido amarelada;
mesoescuto e escutelo fuscos ao negro, este
diltimo com mancha apical mediana bran-
cacenta; hemielitros hialinos com tintura
marrom mais pronunciada na comissura cla-
vo-escutelar, regiao apical do corio, mar-
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Paraproba peruaana sp. n. - Fig. 9: Macho hol6tipo; fig. 10: penis; fig. 11:

parAmero esquerdo; figs. 12 a 13: parArnero direito.
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