Boekaankondiging
Roesten van Nederland, door Aad Termorshuizen & Charlotte Swertz.
Ca. 440 pp.: inleiding (ca. 65 pp.), determinatiesleutel (ca. 90 pp.), beschrijvingen (ca. 275 pp.), index (ca. 10 pp.); 24×17 cm – met ca. 550
figuren en 345 verspreidingskaartjes. Verschijnt in september 2011.
“Roesten van Nederland” is sinds Calkoen’s dissertatie van 1883 het
eerste overzicht van alle 159 roestschimmels die gevonden zijn in
Nederland, aangevuld met 186 soorten die, gezien het voorkomen van
waardplanten, in Nederland zouden kunnen voorkomen. Het boek bevat
beschrijvingen van 345 soorten, is rijk geïllustreerd en heeft een uitgebreide determinatiesleutel op basis van het plantengeslacht waarop de roest is aangetroffen. Het boek geeft ook
veel informatie over de biologie van roestschimmels en er worden aanwijzingen gegeven
over hoe je roestschimmels kunt onderzoeken en determineren. Het gehele boek is tweetalig:
Nederlands en Engels. Met behulp van dit boek kan iedere geïnteresseerde mycoloog roesten
gaan bestuderen en determineren. De roesten zijn inmiddels ook opgenomen in het karteringssysteem van de NMV, wat het bestuderen van roesten een extra dimensie zal geven.
Intekenen op Roesten van Nederland
“Roesten van Nederland” zal bij voorintekening € 40,00 gaan kosten (zonder voorintekening
€ 45,00), exclusief verzendkosten. Er kan voor 1 augustus 2011 worden ingetekend op het
boek door € 40,00 (bij verzending binnen Nederland € 47,50, en bij verzending naar België en
Duitsland € 50,00; andere landen op aanvraag) over te maken op bankrekening 109.729.811
t.n.v. A.J. Termorshuizen te Doorwerth. De productie van het boek is zonder winstoogmerk.
Als het aantal voorintekenaren hoog is, zal de prijs afnemen en krijgt u het te veel betaalde
terug. Voor informatie: aadtermorshuizen@planet.nl

www.allesoverpaddenstoelen.nl

!! oproep !!
In september 2011 gaat de eerste versie van een nieuwe website de lucht in. Aan deze site
wordt sinds januari gewerkt door een aantal bekende en minder bekende mycologen binnen
en buiten de NMV. Want de pretentie van de domeinnaam zou wel eens waargemaakt kunnen
worden. Zeker als mensen, zoals u, verslingerd aan paddenstoelen en daarom altijd al bezig
geweest met het verzamelen van informatie, willen gaan meehelpen deze website tot een
uniek project te maken. Uniek vanwege de breedte, waarin marginale avonturen een plaats
kunnen krijgen naast relevante kennis, maar ook vanwege de diepgang: een verantwoorde
informatiebron voor het onderwijs en iedereen die iets hééft met paddenstoelen!
Meld u aan bij Aldert & Chiel, e-mail: info@allesoverpaddenstoelen.nl
(Let op de tussen -n- in paddenstoel!)
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