BOEK, Boek, Boek.....
Een rubriek, onder redactie van de redactie, met korte meldingen van nieuwe myologische
boeken (sensu lato) in volgorde van jaar van uitgave. Hier geen recensies, de rubriek is
slechts bedoeld om u op de hoogte te houden. Vermelde prijzen zijn richtprijzen.
L. Hollós (1903), reprint 2004: Gasteromycetes Hungariae. Pytheas, Budapest, H. ISBN 963-7483-381 (hardback), ca. € 230.−
Dit is geen nieuw boek, natuurlijk, maar wel voor het eerst in reprint verschenen. In het Hongaars
(leest misschien wat lastig), met prachtige platen.
J. Webster & R.W.S. Weber (2007): Introduction to Fungi (3rd ed.). Cambridge University Press, UK.
ISBN 978-0-521-01483-0 (paperback), ca. € 60.−
Derde editie van een klassieker. Dit is een (engelstalig) tekstboek, waarin de biologie van de fungi
in de ruimste zin van het woord (dus inclusief lagere schimmels en myxomyceten) aan de orde
komt. Veel illustraties, goed leesbaar; technisch (het is een studieboek), maar alle technische termen
worden uitgelegd.
J. Christan (2008): Die Gattung Ramaria in Deutschland. IHW Verlag, Eching, D. ISBN 978-3-93016771-5 (hardback), ca. € 100.−
Monografie van Ramaria, met de nadruk op Duitsland maar met een oog naar de rest van Europa.
Bevat een uitgebreide introductie, sleutels (Duits en Engels), beschrijvingen en foto’s.
G. Consiglio & L. Setti (2008): Il Genere Crepidotus in Europa. Associazione Micologica Bresadola,
Trento, I. Hardback, ca. € 60.–
Monografie van Crepidotus (Italiaans/Engels), met sleutels, beschrijvingen en veel foto’s.
H. Clemençon (2009): Methods for working with Macrofungi. IHW Verlag, Eching, D. ISBN 978-3930167-73-9 (paperback), ca. € 20.−
Handboek gericht op de laboratoriumpraktijk, maar dusdanig geïllustreerd dat het ook voor
amateurmycologen inzicht biedt in wat er door de microscoop te zien is aan een paddenstoel.
A. de Haan & R. Walleyn (2009): Studies in Galerina - Galerinae Flandriae (3). Edizione Candusso,
Alassio, I. Softcover, ca. € 12.–
Derde deel van de serie over Galerina in Vlaanderen, met een sleutel tot alle beschreven soorten.
A. Hausknecht (2009): Conocybe & Pholiotina in Europe. Fungi Europaei, vol. 11. Ed. Candusso,
Alassio, I. ISBN 88-901057-8-X (hardback), ca. € 90.−
Monografie van de Europese Breeksteeltjes, met een uitgebreide introductie, sleutels (Duits,
Italiaans en Engels), beschrijvingen, lijntekeningen van microscopische details, en foto’s en
kleurentekeningen van de vruchtlichamen.
H.C. Roskam (2009): Gallenboek. 4e herziene editie van het boek van W.M. Docters van Leeuwen.
KNNV Uitgeverij, Utrecht, NL. ISBN 978-90-5011-295-6 (hardback), ca. € 50.−
Geen strikt mycologisch onderwerp, maar ook sommige schimmels veroorzaken gallen, en ook die
zijn beschreven en geïllustreerd in dit (prachtige) boek.

Rectificatie
Bij figuur 17 in Coolia 53(4), pag. 215, is abusievelijk een onjuist onderschrift vermeld.
Daar moet staan: “Sporen van Veelsporig mestdwergschijfje (Coprotus sexdecemsporus)”.
Onze excuses daarvoor.
Redactie Coolia
44

Boek, boek, boek Coolia 53(1) p 44.indd 44

24-11-2009 0:29:32

