NIEUWS VAN HET PADDENSTOELENMEETNET
Menno Boomsluiter1 & Eef Arnolds2
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eze keer zult u in de zomeraflevering van Coolia geen nieuwsbrief van het paddenstoelenmeetnet aantreffen, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was. Wij hebben
gemerkt dat veel lezers het als een nadeel ervaren dat er een periode van anderhalf
jaar zit tussen de tellingen en de publicatie van de resultaten daarvan. In verband met de
verwerking van de gegevens zouden bijvoorbeeld in dit nummer pas de resultaten van 2009
kunnen worden gepresenteerd, terwijl er sindsdien alweer een heel paddenstoelenseizoen
met een totaal ander karakter verstreken is. Om die reden zal de nieuwsbrief dit jaar in de
volgende aflevering van Coolia verschijnen. Die zal actueler zijn met een behandeling van
de resultaten van 2010.
Wij maken wel van de gelegenheid gebruik om alvast de meetnetexcursies aan te
kondigen die speciaal voor tellers worden georganiseerd. Tijdens deze excursies zal speciale
aandacht worden besteed aan de herkenning van telsoorten en de methodiek van paddenstoelentellingen. Voor tellers die geen lid zijn van de NMV zullen de excursies worden aangekondigd via het begeleidende schrijven bij de telformulieren voor 2011.

Meetnetexcursies
Zaterdag 29 oktober: Omgeving Zwiggelte (Drenthe). We bezoeken het Zwiggelterveld
en de bermen van het Oranjekanaal. Het Zwiggelterveld is een afgelegen gebied met
zeer schrale dennenbossen, eikenstrubben en heiderestanten met veel bijzonders telsoorten. Langs het Oranjekanaal liggen al sinds 2000 enkele meetpunten in een schrale
berm met oude eiken, met onder andere stekelzwammen en Schaapje. Dit terrein leent
zich uitstekend voor het demonstreren van de problematiek met het tellen van paddenstoelen in bermen in relatie tot het beheer. We verzamelen om 10.30 uur op NS station
Beilen. Lunchpakket meenemen. Leiding Eef Arnolds (0593-523645, alleen tijdens de
excursie 06-15267415) en Kor Raangs (06-21865366).
Zaterdag 24 september: Het Woudhuis bij Apeldoorn (Gelderland). Het landgoed Het
Woudhuis ligt ten oosten van de A50 aan de rand van Apeldoorn. Het is een combinatie
van bos (loofbos, naaldbos en gemengd bos), schrale bermen met eiken, weilanden
en akkers. Door deze combinatie komen er vrij veel telsoorten voor van verschillende
bostypes. En ook de bermen kunnen leuke soorten opleveren. We verzamelen om 10.30
uur op NS station Apeldoorn Osseveld. Let op! Dus niet station Apeldoorn centrum.
Lunchpakket meenemen. Leiding Menno Boomsluiter (0578-574108), alleen tijdens de
excursie 06-22539375.
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