KNNV Amsterdam
Een beeldverslag van de pop-up morielje-excursie op 13-04-2017, onder leiding
van Christiane Baethcke
Op donderdag 13-04-2017 ging een groep paddenstoelenliefhebbers met Christiane Baethcke mee
naar het Geuzenbos. Volgens de informatie in de email waarin deze pop-up excursie werd
aangekondigd een natuurgebied in de Groote IJpolder. Het is struingebied met begrazing door
Schotse Hooglanders en Koniks. Zij had daar een week ervoor Gewone morielje en Vingerhoedje
gezien, echte voorjaarspaddenstoelen.

Beginpunt bij ingang Geuzenbos Noord aan de Wethouder van Essenweg.

Er is begrazing, maar honden aan de lijn zijn toegestaan.

De eerste paddenpoel die we tegenkomen. Aangelegd voor de Rugstreeppad.

Wie schrikt er meer? Het paard of de mens?

Wij bleven rustig staan. De meeste Koniks kozen een omweg door het struweel.

Deze koos ervoor om rustig langs ons te lopen.

Vingerhoedje (Verpa conica). Staat altijd bij meidoorn.

Gewone morielje (Morchella esculenta). Al een beetje verdroogd.

Bij een andere paddenpoel vind Christiane een grote schroef.
Die noemen we de Schroefmorielje.

De meeste morieljes staan in het schuin opstaande deel, waar het zand recent opzij is geschoven.
Morielje staat bij es, populier en wilg, maar wel altijd kalkrijk.

Er komen nog steeds nieuwe poelen bij. Bij deze vonden we diverse exemplaren.
Het leek wel of Santana, de zwarte teckel, een neus heeft voor morieljes.

De morieljes op deze plek waren wat geler van kleur.
In de boeken van Pilze der Schweiz staat deze vermeld als één van de vier variëteiten.
De Standaardlijst van Nederlandse Paddenstoelen 2013 maakt dat onderscheid niet.

Morieljes zijn zeer variabel. Niet alleen qua kleur, maar ook wat vorm betreft.
Breed en kort of smal en lang.

Cindy moest een stuk gedragen worden.
Ze had last van de stekelige begroeiing.

Peksteel (Polyporus badius).

Het was een gezellige en geslaagde excursie. In totaal hebben we meer dan 20 Gewone morieljes
gezien en een stuk of 5 Vingerhoedjes. Verder nog een Voorjaarsbreeksteeltje (moest onder de
microscoop!), Peksteel en Gewone zwavelkop. Een paar dagen later ging Christiane nog een keer
terug en daarna mailde ze ons dat ze nog Nonnenkapkluifzwam, Kapjesmorielje en
Voorjaarspronkridder heeft gezien.

