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Giovanni CONSIGLIO & Ledo SETTI. 2018. I generi Hohenbuehelia e Resupinatus in Europa. Monograﬁe di Pagine di Micologia, Tomo Terzo. 448 str. Miękka oprawa, format
24 × 17 cm. A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici. Cena: 120 €. ISBN: nie podano.
Monograﬁa poświęcona rodzajom Hohenbuehelia i Resupinatus jest
trzecim tomem z serii Monograﬁe di Pagine di Micologia, której pierwsze
dwa poświęcone były grzybom podawanym z terenu Włoch. Trzeci tom
obejmuje obszar całej Europy, jest więc dla polskiego czytelnika istotnym
źródłem informacji na temat gatunków występujących również w Polsce.
Monograﬁa została podzielona na trzy zasadnicze części. Po wyczerpującej części wprowadzającej, w której autorzy podają krótką historię
klasyﬁkacji rodzajów Hohenbuehelia i Pleurotus, metodykę pracy oraz
ogólną charakterystykę cech makro- i mikromorfologicznych, zaczyna się
najważniejszy i najobszerniejszy rozdział Taxonomic part. W rozdziale
tym znajdują się klucze do oznaczania europejskich gatunków Hohenbuehelia i Resupinatus oraz rodzajów, do których autorzy dołączyli również
rodzaj Pleurotus. W dalszej części rozdziału poświęconemu taksonomii
dla każdego gatunku podano nazwę aktualną, listę synonimów, informację
o typie nomenklaturowym, diagnozę oryginalną oraz jej tłumaczenie, etymologię, szczegółowy opis, rozmieszczenie, spis przebadanych okazów, uwagi nomenklaturowe i taksonomiczne oraz wyniki analizy
molekularnej. W trzecim rozdziale, zatytułowanym Molecular analysis, autorzy przedstawiają kompilację danych na temat pozycji ﬁlogenetycznej omawianych rodzajów, w którym potwierdzenie znajduje
klasyﬁkacja w rodzaju Resupinatus gatunku opisanego z Polski przez Stanisława Domańskiego jako
Pleurotus vetlinianus. W przedstawionych drzewach ﬁlogenetycznych uwzględnione są również gatunki
północnoamerykańskie, co sprawia, że pozycja ﬁlogenetyczna poszczególnych gatunków jest interpretowana w szerszej skali.
W monograﬁi opisane i zilustrowane są 22 gatunki z rodzaju Hohenbuehelia i 12 gatunków z rodzaju
Resupinatus, z czego Hohenbuehelia pseudocyphelliformis Consiglio & Setti oraz Resupinatus americanus
Consiglio & Setti to dwa nowo opisane gatunki północnoamerykańskie. Trzecim nowym gatunkiem opisanym w monograﬁi jest europejski R. rouxii Consiglio & Setti. Ponadto, dla dwóch gatunków autorzy
wyznaczyli epityp (H. leightonii (Berk.) Watling ex Courtec. & P. Roux) oraz neotyp (R. griseopallidus
(Weinm.) Knudsen & Elborne), a opisy kolejnych dwóch (H. pseudopetaloides Consiglio & Setti, H. thornii
Consiglio & Setti.) zostały uzupełnione o ważne cechy pominięte w oryginalnej diagnozie.
Książka napisana jest w dwóch językach: włoskim i angielskim, a na szczególną uwagę zasługuje
bogata strona ilustracyjna. Każdy z opisywanych gatunków zilustrowany jest najczęściej kilkoma zdjęciami owocników oraz cech mikromorfologicznych.
Ta jedyna współczesna monograﬁa europejskich gatunków z rodzajów Hohenbuehelia i Resupinatus
powinna znaleźć się na półce każdego mikologa i miłośnika grzybów. – ANNA RONIKIER, Instytut Botaniki
im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska.
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