Bijzondere waarnemingen en vondsten
De eekhoorn en de boleet
Ebben, N. 2013. A stolen Boletus impolitus. Coolia 56(2): 101.
Op 3 september van het vorig jaar gingen we met z’n vieren, Emma van den Dool, Bert
Tolsma, Sjaak van de Haar en ondergetekende, op paddenstoelenexcursie naar de Weg
naar Rijnauwen en het Hoge Bos, bij Utrecht. Op de Weg naar Rijnauwen troffen we een
aantal leuke vondsten, zoals Kleibosrussula (Russula
pseudointegra), Groenige perevezelkop (Inocybe
corydalina) en Onsmakelijke kamrussula (Russula
pectinatoides). Het Hoge Bos verraste ons meteen met
een (gespleten) Goudporieboleet (Boletus impolitus);
we haalden hem uit de grond om aan de steelbasis te
kunnen ruiken (jodoform!) en hem zo te kunnen determineren, en legden hem toen weer terug. We gingen
verder en vonden Viltig judasoor (Auricularia mesenterica), Grauwgroene hertenzwam (Pluteus salicinus),
Wijdporiekurkzwam (Datronia mollis) en Sierlijke
franjehoed (Psathyrella corrugis).
Op de terugweg zagen we ineens een eekhoorn Figuur 1. De gestolen Goudrennen en met iets wit-geels de boom in vluchten. porieboleet. (Foto: Nine Ebben)
Een van ons dacht zelfs even dat hij een kuiken bij
zich had. Intussen waren we aangekomen bij de plek waar we de Goudporieboleet hadden
achtergelaten. Tot onze verbazing lag die er niet meer.... Zou het dan de Goudporieboleet
zijn geweest, waarmee de eekhoorn de boom inging? En inderdaad: na inspectie met
verrekijker van de boom waarin de eekhoorn zijn toevlucht had gezocht, zagen we
op zo’n 6 meter hoogte de Goudporieboleet liggen, stevig achter een tak geklemd!

Paddenstoelen-nieuwsbrief
Op de jaarvergadering van de NMV is aangekondigd dat er binnenkort gestart zal worden
met een Paddenstoelen-nieuwsbrief. Deze zal via e-mail verstuurd worden aan iedereen die
interesse heeft voor paddenstoelen en zal verschijnen met een onregelmatige frequentie.
De inhoud zal onder andere bestaan uit nieuws, veranderingen op de websites van de
NMV en aankondigingen. Alles kan, als het maar een relatie heeft met de mycologie.
De Paddenstoelen-nieuwsbrief vormt daarmee een (actuele) aanvulling op Coolia en de
websites. In de loop van maart zal de eerste nieuwsbrief verstuurd gaan worden naar de
e-mailadressen die bij de ledenadministratie bekend zijn. Mocht je interesse hebben in de
nieuwbrief, stuur dan een e-mail naar: nieuwsbrief@allesoverpaddenstoelen.nl.
Melchior van Tweel (redacteur Paddenstoelennieuwsbrief)
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