
224 DE LEVENDE NATUUR. 

In alle opzichten is 't een prachtige plant en 't speel me dan ook wel, dal ik door om
standigheden dit jaar pas in September weer op hun groeiplaats aanwezig' kon' zijn en ze 
dus uitgebloeid trof. Evenmin als 't vorige jaar was er zaad gevormd, maar door middel 
van onderaardsche uilloopers hadden ze zich toch iets uitgebreid. Als nu de konijnen er 
maar een beetje af willen blijven, heb ik wel hoop, dat ze stand zullen houden, 

Haarlem. G, ü. SWANENBÜRG DE VEIJE. 

Een nieuwe vindplaats van de „Hoorn des Overvloeds". — Aan de Veluwetoerislen is het 
zgn. Solsche Gal, eén van de allermooiste plekjes in de Speulderbosschen tusschen Ermelo 
en Garderen, natuurlijk welbekend. Een half uurtje loopen van hel gehucht Drie ligt daar 
een diepe, langwerpige kuil met forsche beuken en eiken langs de hellingen en, vooral be
neden op den bodem, een zeer rijke plantengroei. Honderden Pirola's vormen er wel de 
hoofdschotel, maar daarlusschen allerlei ander goed als Lactuca muralis, Oxalis Acetosella, 

Craterellus cornucoiiloides. 

Adoxa moschalellina en Hypericum pulchrum, allen planten, die min of moer de aanwezig
heid van kalk in den bodem aanloonen. 

Halverwege ëén der hellingen, tusschen de 1'irola's, stonden in Augustus een zeer groot 
aantal vreemd gevormde zwammen, door hun donkere kleur weinig of niel opvallend (zie 
photo). Mijn vermoeden, dal 't wel de zeldzame Craterellus cornucopioides zou zijn, werd 
later door Mejuffr. Cool bevestigd en zoo zijn we al weer een groeiplaats van deze kalkmin-
nende zwam rijker. 

De photo vertoont eenige van de mooiste exemplaren en een aardig plukje van 3. 
Haarlem. G. D. SwANENntmo DE VEUE. 

Vogeldag. — Evenals vorig jaar zal een vogeldag gehouden worden. Dal alle deelnemers 
van 't vorig jaar weer medewerken! Het Ie Verslag is gereed. De Lev. Nat. kan hel echter 
niel opnemen, door gebrek aan ruimte. We zullen het later copiêeren en ik ontving gaarne 
bericht, wie er belang in steil, hij (of zij) kan het dan legen den koslenden prijs bekomen. 
Het is hier te doen, om de vogelliethebbers aangenaam bezig te honden. Men zie hiervoor 
nog weer aflev. 8 Jrg. 24. Wij willen er thans vier houden en wel op 25 Januari, 25 April, 
25 Juni en 25 October. Nadere inlichtingen verschaf ik gaarne. 
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