Halden Soppforening – turerreferater 2000
Vårturen ble lagt til Brattøya 4. juni, 13 deltagere.
Svært lite sopp å finne der på den tiden av året, men det er et utrolig flott terreng!
27. august: Tjøstøl / Bøensetre, fellestur med urteklubben Borago fra Halden, 25 deltagere.
De eldste deltagerne holdt seg stort sett rundt Bøensetre, og fant bra med matsopp der. Noen tok
turen inn til Tjøstøl naturreservat, hvor det bl.a. var flere piggsopparter som er typiske for rik
“gammelskog”. Ellers mye slørsopper, særlig spiss giftslørsopp.
3. september: Thuletjern (Vesttorp), 16 deltagere.
Mange arter, men mye hogst siden i fjor, derfor ikke det beste stedet for sopptur lenger. Det ble
blant annet funnet mandelriske, noe som ikke er vanlig her i distriktet.
9. september: Sopputstilling i gågata i Halden.
Ca 130 arter, stor interesse og jevn strøm av skue- og spørrelystne byvandrere hele dagen. Flere
hundre personer innom, spesielt morsomt med utenlandske gjester, de som kan sopp fra sine hjemland har mye å spørre om - og mye å lære oss!
10. september: “Soppens dag” i Ertemarka
50 - 60 personer som deltok på tur, kontroll og studerte utstillingen vi hadde laget der. 100 arter på
bordet - hovedvekten lagt på å lage et snitt av hva folk flest fant i skogen der omkring.
24. september: Krussæter, 15 deltagere.
Stadig tørke, lite å finne i skogbunnen - bortsett fra traktkantareller - men det er en del vedboende
arter som kommer, som honningsopp, oreskjellsopp, stubbeskjellsopp. Overraskende nok ble det til
slutt 60 navnede arter utstilt der også.
1. oktober: Kjeøya, 18 deltagere.
Vi var ganske skeptiske etter den tørre septembermåneden, men det ble funnet 95 arter som ble
navnet, i tillegg diverse kremler og slørsopper som ikke ble artsbestemt. Spesielt morsomt var det å
finne kremlevokssopp, stor soppklubbe og lys kakaoreddiksopp. Det var ikke så mye matsopp å
finne, selv om noen fikk med seg bra med svart trompetsopp hjem. Noen markerte sesongavslutningen med et lite glass hvitvin i solen før hjemreise. En god skikk!
Alt i alt har det vært en god sesong som startet tidlig, med kantareller og piggsopp fra st. Hans.
Foreningens aktivitet har vært stor på flere områder, vi har arrangert nybegynnerkurs med 11 deltagere og videregående kurs med 16 deltagere. Kartleggingsprosjektet har også krevd en del oppmerksomhet, og det har blitt sendt en god del sopp til Botanisk museum for registrering. De soppsakkyndige har stort sett hatt helger og minst én kveld i uka belagt gjennom hele sesongen.
Jørgen Iversby
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