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(Hymenoptera, Braconidae, Macrocentrinae) 
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In 1969 Abdinbekova described a new species of Macrocentrus, close to M. grandii Goidanich, 

from Azerbaydzhan. Unfortunately she used the name brevicaudis, which is preoccupied by 

Macrocentrus brevicaudis Szépligeti, 1902; actually a species belonging to Austrozele Roman. 

Therefore I propose for Macrocentrus brevicaudis Abdinbekova, 1969 nee Szépligeti, 1902 the 

name M. brevicaudifer nom. nov. Repeated requests for borrowing the holotype remained 

without result; however Dr. E. Haeselbarth (München) succeeded to borrow the type, and will 

report in the near future about this valid species. 
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Sinds de verschijning van Priesner’s „Die Thysanopteren Europas” (1926/2928) zijn er in 

Europa regelmatig nieuwe soortbeschrijvingen, en/of aanvullingen hierop, over tripsen versche¬ 

nen. Dit was voor Priesner aanleiding om voor alle tot dan in Europa bekende tripssoorten nieu¬ 

we determinatietabellen samen te stellen (Priesner, H., 1964. Ordnung Thysanoptera. Akade¬ 

mie-Verlag, Berlin, 242 pag.). Deze publicatie is alleen door specialisten te gebruiken. 

In het nu verschenen boek worden alle van Midden-Europa bekende tripsen beknopt maar 

duidelijk bewerkt. In het algemene deel (69 pag.) worden de morfologie, algemene levenswijze, 

ecologie, economische betekenis, verspreiding en de verzamel- en prepareertechnieken be¬ 

schreven. In het systematische deel zijn de nieuwste inzichten in de taxonomische kennis in uit¬ 

stekend leesbare determinatietabellen verwerkt, voor een aantal genera zelfs voor wijfjes en 

mannetjes afzonderlijk. Van enkele tot de fam. Phlaeothripidae behorende genera kunnen de 

mannetjes van verschillende soorten nu met behulp van de genitaliën goed onderscheiden wor¬ 

den. Van de 246 van Midden-Europa bekende tripsen zijn thans de basiskenmerken vastgelegd; 

een groot aantal hiervan is bovendien duidelijk getekend. Aansluitend wordt de belangrijkste li¬ 

teratuur gerefereerd, zowel voor de taxonoom als voor de toegepaste entomoloog. Enkele trips¬ 

soorten die op in kassen gekweekte planten leven en via de internationale handelskanalen zich 

buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied bevinden, worden helaas niet besproken. 

Daar er nog weinig bekend is van de anatomie van de tripsen en de systematiek van de trips- 

larven wijzen de auteurs er terecht op dat zij deze onderwerpen nog niet bewerken. 

Een zeer omvangrijke studie is door de auteurs afgerond met een druktechnisch goed verzorg¬ 

de publicatie. In het door hen gestelde doel: ook voor de oningewijde in de kennis van de tripsen 

een overzichtelijke handleiding samen te stellen, waardoor zij het verzamelde materiaal op een¬ 

voudige wijze zelf kunnen identificeren, zijn zij volledig geslaagd. — W. P. Mantel. 


