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De bryologische voorjaarsexcursie naar Eg-

mond aan de Hoef

Bijlsma Rienkjan & Gerard Dirkse

De stormachtige wind, de striemende regen en de

strenge koude die net weer tijdens net genele wee-

kend bepaalden deden nauwelijks af aan de vreugde van

net botaniseren. De wijde omgeving van Alkmaar

(vooral het duingebied) is bryologiscn goed bekend

dankzij Barkman's zwerftochten 194J-» 1947»

1954 ) • Later heeft voor Flip Sollman in deze duinen

gebrylogiseerd (Sollman 19t>9i 197d).
De voorjaarsexcursie sluit aan op de najaars-

excursie 1979 die de kop van Noord-Holland als re-

vier had & Kruijsen 19ol). Op 29 april

zijn Koos van vliet en bovengetekenden op pad ge-

Donderdag 29 april 1982 reisde bryologisch - li-

chenologisch Nederland naar Egmond aan de Hoef om

daar het 35-jarig werkgroepsjubileum te vieren.

Men ontmoette elkaar in de jeugdherberg ‘Klein Rinne-

gom ’,
waar vrijdagavond 30 april de algemene leden-

vergadering werd gehouden. Wim Margadant, die alleen

deze avond aanwezig was, toonde de verzamelde leden

het eerste exemplaar van de Beknopte Flora van Ne-

derlandse Blad- en Levermossen. Tevens werd Wim die

avond het erelidmaatschap van de werkgroep aangebo-

den.

De zaterdagavond stond in het teken van het jubi-

leum: dia’s van nestbouwende-, boompje klimmende-,

zonnebadende- en gezellig koutende bryologen deden

de zo rijke historie van de “Werk”-groep voor menig-

een herleven. De geschiedenis van de Werkgroep is

door Groenhuijzen samengevat tijdens een voordracht

op de vijfde Bryol.-Lichenol. dag (6 maart 1982 te

Utrecht). De tekst staat afgedrukt in Natura (Groen-

huijzen 1982). Het eigenlijke feest bestond, zoals

Nol Luitingh op de jubileumavond opmerkte uit drie

dagen veldwerk in een gebied met een gevarieerde

mosflora.
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weest in enkele bossen in de AierLoge meerpolder,

die ook in 19/9 zijn bezocht. ue Pinus-pe roeien

aan ae zuidrand van het Koboenoordbos (P)*
bewesten de zendmast werden grondig geïnspecteerd

op Poiytriohums ,
h. tjeen slechts p. formosum, P.

junipermum en P. longisetum opleverde en niet de

voor deze bosjes opgegeven P. alpinum. i)e loof- en

nanldbosjes ter weerszijden van de Sluitgatweg le-

verden weinig aanvullingen op: Eurhyncnium stria-

tum, Fissidens bryoides, Herzogiella seligeri, Pla-

giothecium nemorale en P. undulatum. Iets interes-

santer bleek de zuidoostrand van het Sluitgatbos

(l), waar in een loofbosje (Populus, Acer) Brachy-

thecium curtum werd gevonden, Deze soort is door

A.Touw voor Nederland geïntroduceerd tijdens de

"Bryologische studiedag over het geslacht Brachy-

thecium", februari 1982 te Utrecht, en staat o.m.

beschreven in Nyholm (1974)» Habitueel lijkt dit

mos wel op vormen uit de Eurhynchium hians - spe-

ciosum groep. Door de ijle habitus, de in een "fla-

gel" uitlopende takken en het ontbreken van glim-

mende takkoppen, is de benaming "Dunkopmos" op zijn

plaats; verder zijn de dunnen, vrijwel gladde kap-
selstelen en de appendikulate ciliën kenmerkend.

Als aanvullingen op de in 1979 gemaakte lijst van

het Sluitgatbos noteerden we ook o.m. Herzogiella

seligeri, Isothecium myosuroides, Orthodontium li-

neare en Plagiothecium undulatum.

Tussen net Sluitgatbos en de IJsselmeerdijk

liggen De Wielen (}), een paar kolken omgeven door

rietland. Dit gebied werd in 1979 vanwege de druk-

ke recreatie niet bezocht. Wij vonden nier enkele

veldjes Addertong (Ophiogiossum vulgatum) en bloe-

iende Hietorchis (Dactylorhiza majalis); een over-

boek je met steenblokken (graniet,kalksteen) bracht

Tortula laevipila en T. intermedia aan het licht.

De excursieterreinen die op april, 1 en ü mei

s nummer correspondeert met nummer in soortenlijst
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werden bezocht, worden hier injedeeld in ( cf.

Barkman duinen (A), bossen (B), venen en moe-

rassen (c) en muren, daken enz.(D). Verder is de IJs-

selmeerkust meermalen bezocht (E).

A. Duinen

Op 1 mei bezocht een ekskursie o.l.v. Harrie Sip-

man de Staatsbossen bij Schoorl, wat geen noemens-

waardige vondsten opleverde. Het Hargergat (16), een

dode arm van het vroegere Zijpe, ten W. van droet

onder de Hondsbosse zeewering, bracht evenmin veel

bijzonders; ook Barkmans verslag (19M) vermeldt

"veel" Callierjon cordifolium. In Be tutten bij Cam-

perduin (17)» een ZO ha groot Wï,'-reservaat, werden

enkele kleimosjes verzameld die niet zeldzaam zijn,

maar toch op voorjaarsekskursies nooit overvloedig

worden gevondens Phascum cuspidatum, Pottia davalli-

ana en P. truncata, en de aan het kustgebied gebon-

den pottia heimii. Langs de vooral ornithologisch

belangrijke plassen vond men Brachythecium mildea-

num en Drepanocladus aduncus. Onder een stralend

zonnetje leidde Peter Hovenkamp op zondag een eks-

kursie in het duingebied van het NP:-reservaat Duin

en Kruidberg ten W van .Santpoort (Z5). aan typische

mossen van het kalkrijke duindistrikt (t.o.v. het

Waddendistrikt dat o.m. de Schoorlse Staatsbossen

omvat!) werden gevonden: Bryoerythrophyllum recur-

virostre, Ditrichum fiexicauie, Homalothecium lu-

tescens, Tortella flavovirens, Tortula calcicolens,

en T. subulata. Aparte vermelding verdienen kapse-

lende Kncalypta vulgaris (bekende vindplaats, zie

Postel & Touw 1964), Fissidens cristatus en Tortel-

la inclinata (zeldzaam in de duinen, Hubers 1973).
De volgende epifyten werden genoteerd: Dicranoweis-

sia cirrata, Prullania dilatata, Isothecium myosu-

roides en Petzgeria furcata.
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B. Bossen

Op $0 april bezochten twee groepen het Heiloër-

bos aan de weg Heiloo - Alkmaar. In het oost-

elijke, relatief laag gelegen deel werden de mees-

te door Barkman (1941) opgegeven bodemmossen terug-

gevonden, zoals o.m. plagiomnium cuspidatum, P.un-

dulatum, Plagiothecium curvifolium, P. denticula-

tum, P. nemorale en P. undulatum (hier in 1906 met

kapsels!). De epifytenflora is echter verarmd; in

een essenbosje werden weliswaar Homalia trichomano-

ïdes, Isothecium myosuroides en I. myurum terugge-

vonden, maar niet de door Barkman opgegeven Anomo-

don viticulosum, Prullania dilatata, Orthotrichum

affine, Porella platyphylla en Hadula complanata.

Een betonnen bouwsel bleek volledig te zijn begroeid
met Zygodon viridissimus.

C. Venen en moerassen

De groep van Henk dreven onderzocht op )0 april
het Polenveentje en De Dodde op de westoever van

het Alkmaardermeer (<?4)« In de moslaag domineren

Aulocomnium palustre, Calliergonella cuspidata,

Polytrichum commune en de veenmossen 3. fimbriatum

S. palustre en P. squarrosum; Pallavicinia lyellii

en Plagiothecium denticulatum ("ruthei-vormen")
komen verspreid voor. Armetierige Campylium poly-

gamum wist de eer van dit reservaat te redden.

Onder leiding van Huub van Melick en derard Dirkse

werd op de zelfde dag een inbryologisch opzicht

vergelijkbaar veenmosrietland bezocht langs de oe-

vers van de ringvaart tussen Oudorp en Oterleek (6).
Ook hier voornamelijk Aulocomnium palustre, Poly-

trichum commune en Sphagnum fimbriatum in de mos-

laag. Hier verzachtte 3. teres het bryologenleed

enigszins. Barkman vond in deze oeverlanden nog

Campylium elodes, Dicranum bonjeanii, Sphagnum fal-

lax, S. nemoreum, S. rubellum en S. subnitens

In de smalle, kleiige oeverstrook van de Ursemmer

Vaart ten NO van Schermerhorn was het Brachy-
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thecium mildeanum die voor gepaste opwinding zorgde.

Het interessantste "veen- en moeras"-gebied werd

op 1 mei bezochts het Heitje van Katham (7) bewesten

Edam. In deze langgerekte, 6 ha grote veenheide,

waar volgens het handboek van Natuurmonumenten nog

steeds "veengroei" plaatsvindt, zijn resten struik-,

dop- en kraaiheide te vinden. De gesloten moslaag
bestaat voornamelijk uit Aulocomnium palustre, Poly-

trichum commune en Spaghnum fimbriatum; S. palustre

en S. squarrosum zijn minder talrijk. Kaciesvormend

treden op: Calliergon stramineum, Drepanocladus flui

tans, Pohlia nutans, polytrichum longisetum, terwijl

Campylium polygamum, Dicranum bonjeanii, Uphagnum

fallax, S. nemoreum en S. teres zeldzaam zijn.

Langs een greppel in de N-rand werd tussen Dicranel-

la cerviculata, Calypogeia fissa en Cephalozia bi-

cuspidata een minuskuul stukje Scapania irrigua ont-

dekt
.

D. Muren, daken enz.

Tijdens een voorekskursie (lj.j.'82) werden door

Gerard Dirkse en Huub van Kelick de sluismuren van

het Wilhelminagemaal in de Schermerringvaart (20)

geïnspecteerd, wat o.m. Tortula laevipila, T. papil-

losa en Zygodon viridissimus opleverde.

T. laevipila en Zygodon werden op 1 mei ook verza-

meld op de anti-tankiinie Z. van kamping "De Woud-

hoeve" bij Egmond a/d Hoef (4a). Op het NW-geëxpo-

neerde beton van deze "Atlantic Wall" groeien verder

o.a. T. calcicolens, Didymodon vinealis, Orthotri-

chum anomalum en Sehistidium apocarpum. Op de ruïne

bij Egmond a/d Hoef (4b) werd ondanks de stromende

regen nog (lyroweisia tenuis gesignaleerd, die hier

in 1974 is ontdekt (Anon.,1979) •
Van een rijk bemos-

te grachtkarit in Edam (8) werden tussen de buien

door diverse Barbula-achtige mosjes geoogst: fl. con-

voluta, Didymodon fallax, D. rigiduius, D. tophace-

us, D. vinealis en Pseudocrossidium hornschuchianum.
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Juist buiten de Wogmeerpoider, tin N van Ursem (h)
werden brugjes en kleikantjes bekeken; in trapgaten,

langs een slootje bleken Anisothecium schreberianum

en A. staphylinum te groeien, terwijl op beton in

het talud van dezelfde sloot l)idymodon sinuosus werd

aangetroffen. In droge toestand is dit mos sterk ge-

kroesd en wijkt van D. vinealis af door de vlakke,

vaak gegolfde bladrand en de afgebroken bladtopjes;

langbladige vormen van Barbula convoluta verschillen

o.m. door de langgerekte ventrale nerfcellen.

Tijdens een voorekskursie verzamelde Huub van Me-

lick bij het kerkje van Schoorl (k2) kapselende Ho-

malothecium sericeum. flip Sollman schraapte tijdens

een bliksembezoek aan Egmond a/d Hoef op 1 mei Tor-

tilla virescens van een sternieten schuurdak bij de

jeugdherberg (ül).

E. IJsselmeerkust

Na de voltooiing van de Afsluitdijk in 19$2 moet

zich op de graniet- en bazaltbokken van de oude

Zuiderzeedijken een mosflora hebben ontwikkeld, die

vooral wat Noord-Hol tand betreft, nooit veel aan-

dacht heeft gekregen. Tijdens het weekend werd in

elk van de vijf uurhokken tussen Hoorn en Wonnicken-

dam steekproefgewijs geïnventariseerd. Op de zeedij-

ken zijn globaal twee zones te onderscheiden:

(1) Het laaggelegen gedeelte van de steenglooiing

dat onder invloed staat van golfslag en spatwa-

ter. Op de meeste plaatsen bestaat het uit gro-

te keien (o.a. graniet) die op een bed van bak-

stenen en puin liggen.

(2) Het hooggelegen deel van de steenglooiing dat

geen spatwater meer ontvangt. Dit deel bestaat

veelal uit een laag bazalt die eveneens op een

bed van puin en baksteen rust.

(l). In en onder de waterlijn, die in vergelijking

met de waterstand in rivieren, gedurende het jaar
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weinig varieert, groeien geen mossen; de meeste

stenen zijn bedekt met draadwieren, of modder.

Iets hoger, op permanent natte plaatsen, domineren

voornamelijk Amblystegiaceae, waarvan amblystegium

tenax en Hygrohypnum luridum de algemeenste zijn.

A. fluviatile en A. riparium zijn minder talrijk.

Tussen de stenen en soms ook er bovenop, waar klei,

zand, schelpgruis en dood organisch materiaal ak-

kumuleren, groeien vooral Amblystegium varium, Cra-

toneuron filicinum, Pohlia melanodon en Bryum bar-

nesii. De Brachytheciaceae zijn, hoewel met een ge-

ringer assortiment, toch opvallend aanwezig, alleen

al door de vele vormen van Bracnythecium rutabulum.

Vooral op de schuine tot vertikale zijden van de

steenblokken die net boven de waterlijn liggen

groeien Rhynchostegium riparioides (uitbundig en

veel) en Burhynchium speciosum (weinig).

De grootste verrassing kwam van de bakstenen die

zich bevinden onder de bazalt- en granietblokken:

Rhynchostegiella curviseta, in grote hoeveelheden

in drie uurhokken. Deze, in het veld op amblyste-

gium serpens gelijkende soort was slechts bekend

van enkele verspreide plaatsen (During )• Kr

werd dan ook gretig van verzameld. Nu we een beter

beeld hebben van de moeilijk bereikbare, aan het

oog onttrokken groeiplaatsen van R. curviseta en

R. tenella (zie verderop) is het waarscnijniijk dat

de verspreiding van beide soorten in Nederland min-

der erratisch zal aandoen, wanneer ook elders langs

het IJsselmeer en de randmeren zoekakties zullen

worden ondernomen.

(2) Voor het geëxponeerde bazalt zijn Brachythe-

cium populeum, Orthotrichum cupulatum (beide in Ne-

derland wat minder algemeen), Bryum capillare en

Hypnum cupressiforme (beide zeer algemeen) kenmer-

kend. Op plaatsen waar zich humeus materiaal tussen

de blokken ophoopt komen acidofyten voor ,als: Aulo-

comnium androgynum, Cainpylopus introflexus, Dicra-

nella heteromalla, Dicranum scoparium en folytri-
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bazalt was veel te vinden. Kenmerkend is Khyn-

chostegiella tenella, die in aanzienlijke hoeveel-

heid voorkomt.

Het was verre van eenvoudig om de bemoste bakste-

nen onder het bazalt vandaan te krijgen. Ken koe-

voet had in een aantal gevallen uitkomst kunnen

bieden. Ad Bouman had eindelijk na lang wrikken

en ploeteren een met een "grote" Fissidens be-

groeide en daarom fel begeerde baksteen naar boven

weten te wurmen, toen hij ontdekte dat hij al

Brachythecium populeum (Maasdijk, Haarsteeg

N.Brabant 14.3.1971)
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die moeite had gedaan voor F. taxifolius!!

Al tijdens de ekskursie viel de afwezigheid op van

een aantal mossen, die op kribben en bazaltglooi-

ingen in en langs de grote rivieren algemeen voor-

komen, bijv. Leskea polycarpa en Schistidium rivu-

lare. In onderstaand schema zijn deze verschillen

verder globaal uitgewerkt; aan de zeldzaamheidsop-

gaven moet niet te veel waarde worden toegekend.

Een aantal verschillen zal bij nauwkeuriger onder-

zoek langs een groter deel van de IJsselmeerkust

minder groot blijken te zijn; zo zijn tussen Putten

en de Eem Cinclidotus riparius en Fissidens crassi-

pes niet zeldzaam; Leskea komt ook elders langs

het IJsselmeer voor, bijv. in de oevers van Z.-en

0.-Flevoland.

Tabel 1. Het voorkomen van soorten op bazaltglooi-

ingen langs IJsselmeer, randmeren, Rijn-

en Waaloevers.

gemeenschappelijke soorten IJsselm. Rijn-

randm. Waal

ns. Amblystegium fluviatile vz vz

ns, A. tenax a vz

ns. Brachythecium populeum va vz

bs,ns. Fissidens crassipes va va

ns. Orthotrichum cupulatum vz z

IJsselmeersoorten

ns. Cratoneuron filicinum vz 9

ns. Hygrohypnum luridum a z

bs,ns. Pohlia melanodon vz V

bs. Hhynchostegiella curviseta va ?

bs. R. tenella vz ?

ns. Rhynchostegium riparioides a vz



39

Bij de in de tabel aangegeven floristische verschil-

len tussen de oude Zuiderzeedijken en de rivierdij-

ken kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakts

1o In tegenstelling tot de Zuiderzeedijken staan de

kribben en bazaltglooiingen van onze grote rivieren

jaarlijks geruime tijd onder water. In het IJssel-

meer staat het water in de winter gemiddeld 20 cm

lager dan in de zomer. i£r is een aantal mossen dat

periodieke uitdroging wel, maar langdurige innun-

datie waarschijnlijk niet verdraagt. Bijvoorbeeld

Hygrophypnum luridum, waarvan op kribben slechts

armetierige vormen zijn te vinden. Vergelijkbare

Boorten zijn Brachythecium plumosum, Cirriphyllum

crassinervum, Cratoneuron filicinum, Dichodontium

pellucidum en Rhynchostegiella tenella. De eerste

twee komen elders langs het IJsselmeer voor en bo-

vendien op hoge rivieroevers (Dichodontium is re-

cent gevonden op bakstenen in een talud van een

Rijnbandijk). Brachythecium populeum en Orthotri-

chum cupulatum groeien alleen op de hoge delen van

de bazaltglooiingen.

2. De oevers van IJsselmeer en, in mindere mate,

randmeren staan bloot aan door harde, in de herfst

a = algemeen, va = vrij algemeen, z = zeldzaam,

vz = vrij zeldzaam, ? = zeer zeldzaam of twijfel-

achtig voorkomend.

bs = op baksteen voorkomend, ns = op natuursteen

voorkomend.

Rijn-Waal soorten

b8,ns, Amblysteyium riparium vz a

na. Cinclidotus ssp. z va

ns. Didymodon vinealis vz va

bs. Pissidens arnoldii z vz

bs,ns. Leskea poiycarpa 1 a

ns. Schistidium rivulare 1 a
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vaak stormachtige wind veroorzaakte hoge golfslag;

op de grote rivieren is dit effekt duidelijk minder

en wordt de waterbeweging vooral door scheepvaart

beinvloed.

3. De steenglooiingen van de oude Zuiderzeedijken

bestaan grotendeels uit grote blokken graniet en ba-

zalt, terwijl de steenglooiingen van kribben, strek-

dammen etc. vrijwel uitsluitend gevormd zijn uit ba-

zalt en kalksteen. Dit verschil zou voor Leskea poly

carpa van belang kunnen zijn.

4. Het IJsselmeerwater en dat van de randmeren

draagt fijn slib, lokaal veel kroos tengevolge van

uitmalen van polderwater, in de nazomer veel dode

algen. Het rivierwater draagt meer zand, meer feno-

len etc. en minder dode algen afkomstig van algen-

bloei.

5. Langs de rivieren ontbreken de hoge, nimmer on-

der water gerakende steenglooiingen. Deze komen

langs de voormalige Zuiderzee op diverse plekken

voor. Langs de rivieren zouden dergelijke plekken

gezocht moeten worden in de bandijktaluds. Daar zou-

den dan Fissidens "tenuifolius" en Khynchostegiella

tenella gevonden kunnen worden.

6. De steenglooiingen aan de oude oevers van de

randmeren zullen in floristisch opzicht meer op

kribben en strekdammen lijken dan de steenglooiin-

gen aan de oevers van het IJsselmeer.

7. Als laatste punt geldt dat bovenomschreven

standplaatsen in beide gebieden bryologisch onvol-

doende bekend zijn. Het zou de moeite lonen bijvoor-
beeld de IJsselmond en de belendende Ijsselmeeroe-

vers (ook van de nieuwe polders!) eens nauwkeurig te

inventariseren.

De grazige delen van de zeedijken zijn bryologisch

ook interessant. In trapgaten in de dijk bij lionni-

ckendam (13) werd Fissidens incurvus en Khynchoste-

gium raegapolitanum gevonden. Laatstgenoemde soort
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gen gevonden en zal wel veel over het hoofd worden

gezien. De afbeelding in de mossenatlas heeft niets

met R. megapolitanum te maken! De onder die naam

afgebeelde soort heeft meer weg van Isothecium myo-

suroides.

In een grazige wegberm achter de zeedijk bij De

Hulk ten W. van Hoorn (27) is Cirriphyllum piliferum

gevonden.
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Legenda bij de soortenlijst

De lijst is samengesteld uit opgaven van Ad Bouman,

Rienk-Jan Bijlsma, Gerard Dirkse, Heinjo During,

Henk Greven, Huub van Melick en Frits Muller.

De vindplaatsen waarvan materiaal verzameld is zijn

onderstreept (aanduiding efertiliteit ontbreekt).

Vindplaatsen:

1. Gem. Wieringermeer, Sluitgatbos aan Wieringermeer-

dijk. 29.4.'82. km.hok 14.27.15.

2. Gem. Wieringermeer, Robbenoordbos ten ZO van Den

Oever. 29.4., 14.17.43.

3. Gem. Wieringermeer, De Wielen aan de Wieringer-

meerdijk. 29.4., 14.57.^4.

4» Gem. Egmond

a. anti-tanklinie N. van dorp. 1.5.,19.22.51.

41



Legenda

A Amsterdam

AR Alkmaar

AT Akersloot

B Beverwijk
BN Bergen
C Castricum

E Edam

EF Egmond a/d Hoef

G Groet

H Heiloo

HM Haarlem

HN Hoorn

KW Krommenie-Wormervoor

M Monniekendam

HR Hinddenbeimster

B Behermernorn

SL Schoerl

U Uitgeest

V Volendam

IJ IJmuidden

H Haandam

HD Heerhurowaard

P Purmerend
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b. kasteelruïne, 5U«4.» 19.22.51.

5. Gem. Obdam, Wogmeerdijk in W.-kant van polder de

Wogmeer ten N. van Ursem. 19.25.52.

6. Gem. Schermer, Z-oeverlanden van de ringvaart

tussen Oudorp en Oterleek. 50.4.» 19.24.41.

7. Gem. Katwoude, Heitje van Katham ten ZW van Vo-

lendam (NM-reservaat ) . 1.5»» 19 .57 •t»3 •

8. Gem.Edam - Volendam, O-oever gracht door Edam;

voorhaven; betonnen rand. 1.5»» 19.57.24.

2_» Gem. Wester - Koggenland, ZW van Hoorn, zeedijk

bij het gemaal Westerkogge. 30.4., I9.27.4i»

10.Gem. Zeevang, lage dijk van buitendijkse landen

ten NO van Ktersheim, ten Z. van Schardam. 1.5.»

19.37.41.

11.Gem. Zeevang,zeedijk bij de Zeevangshoeve tussen

Warder en Edam. 2.5., 19-47.53/43»

12.Gem. Edam - Volendam, zeedijk tussen Edam en Vo-

lendam bij paal 12. 2.5., 19.57«35«

13.Gem. Katwoude, zeedijk ten N. van Monnickendam

bij Zeebrug. 2.5., 25.17.23.

14.Gem. Schermer, N.-oeverlanden van ringvaart ca

1 km ten W. van Oterleek. 15-3»» 19.24.42.

15.Gem. lleiloo, Heilooërbossen benoorden stad; es-

senhakhout en betonnen bouwsel. 50.4.» 19.52.15/25

16.Gem. Schoorl, Hargergat, weiland met bronnetjes

en droge vallei bij Hargen. 15.5,1.5., i4.52.4i.

17.Gem. Schoorl, De Putten ten N. van Camperduin

langs Hondsbosse Zeewering, NM-reservaat. 15.5»

1.5., 14.51.55.

18.Gem. Zeevang, lage kade van buitendijkse bedij-

king bij Schardam. 15.5«» 19.57.51.

19.Gem. Schermer,oever van Schermerringvaart tussen

Schermernorn en Ursem. 15.5«» 19.55.11»

20.Gem. Schermer, sluismuren van Wilhelminagemaal

langs Schermerringvaart. 15.5«» 19.55.21.

21.Gem. Egmond, Oude Schulpweg bij de jeugdherberg

Klein Rinnegom, eternieten dak. 1.5.» 19.32.21.

22.Gem. Schoorl, kerkhofmuurtje bij de kerk van

Schoorl. 15.5., 19.12.24.
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tfester - Koggeniarid, N-oever van lirsemmer-

vaart, betonnen wering en oeverland. 50.4«> ±9 -3t>•

15.

24 # üem. Akersloot, het Folenveeritje en De Dodde op

de W.-oever van het Alkmaardermeer ten Z. van Aker-

sloot, reservaatjes van het Noorhollands Landschap.

30.4-, 19.43.(3*?).

25.Gem. Velsen, Duin en Kruidberg ten w. van Sant-

poort, duinen. Z.5.,Z5.Z1.

26.Gem. Obdam, betonnen brugje in Wogmeerpolder ten

NW van Spierdijk. 30.4«> 19.*5«15»

27.Gem. Wester - Koggeniand, ten /V. van Hoorn bij

De Hulk (!), iepen langs weg en bermen. 30.4»»

19.26.45.

Soortenlijst

yueei

Amblystegiua fluviatile 10,11

A. rlparium j,4b,5,6,7,10,12,24,26
A. serpens 3,4a.5.10.11.24.2j.26.6
A. tenax 9,10,11,12,1^,18
A. Tariun 6,10,19,23,24
Anisothecium schreberianum 2 7ÏÏB)
A. staphyllnua (KB)
Atrichua undulatua 1,7,13
Auloconnium androgynum 1,6,7,13»15»24,2^
A. palustre 6,7 >24

Barbula oonvoluta 3,4b,3,8,9,12,13,17,23,27

B. unguiculata 3 ,4b,3,9,10,11,13,18,27

Brachytheclum alblcans 4b,9,10,23

B. curtum 1 (GD,HB)
B. nildeanum 1? ,19,23

B. populeum 2,11,13

B. rutabulum 3,4a,3,6,7,8,9,10,11,12,13,16,23
13,24,26,27

B. salebrosua 8 (CD)
B. velutinum

Bryoerythrophyllua recurvlrostre 3,Q,20,23

Bryujn argenteum 3,0,2,10,11,23,24,26
B. barneeii 8,10,11,13,20

B. bicolor 6.e. 2 T^B)

B. caeapiticium 13,20

B. gemmiferua 2»®»1°»13
B. microerythrocarpun 10 (GD)

B. rubens 3,14

Calliergon cordlf'oliua 6,16

C. etramineua 2 Thvm & CD)

Calliergonella cuapidata 3,6,7,9,15,19,23,24,27

Campyliua polygamua J,24

Campylopus introfleius 11 (GD)

C. pyriformis 7,15

Ceratodon purpureue 3,4a,5,6,8,10,11,12,13,14,15,17,20

24,22
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Cirriphyllua piliferua 27 (HvM)
Clinaciua dendroïdea 25 (HVM)
Cratoneuion filicinua 10,1l,12,13

Dicranella cervlculata 2 (HvnT"
D# heteroaalla 1,11,15

Dicranoweieia cirrata 15»2£,27
Dicranua bonjeanli 2 ( c^)

D. acoparluB 3.7.11.2£
Didymodon fallax ]5 (HD)

D. riejidulua 8 (CD)

D. slnuoBua £ (KB)

D. tophaceuB 2,5,8,10

D. vlnealia 4a *0

Ditrlchua fleiicaula 2£ THvM)
Drepanoc laduB aduncua il'12'^4
D. fluitana 2 ( GD 4 Hv *)

Kncalypta vulgaris 2£ (HD A HvM)

Burhynchiua hiana 5 ,9 .10» 14 .25 ,26
E. prae longuB 5,6,2.9,11«ü, 12.24,27
E. 8pecio Bum 6,11,13

S* slriatuB 1,2,15,25

Fissidena bryoidas 2 (RH)
P. criatatue 25 (HvM)
P. incurvua 11,13

P. taxifoliua 11,12,13,14

Punaria hygroBetrlca 5,10,12,13,24

Grlmaia pulvinata 3> 4a ,5,9 >10,11,20,23,26

Gyro weiaia tenuis 4b

aaligari 1,2

Hoaalla tricboaanoldaa 15^88)
ionalotheciua luteacena 11,25

H. aaricauB 3,4a,6,22,23,25

flygrohypnuB luridua 10,11 ,12,13,16

H/pnua cupraaalforaa 3,4a,5.8.11.13,15.23.25.27

IsothacluiD myoBuroldea 1,14 .15 ,25

I. ayurua 4b ,15

Mnlua homua oTj. 15 .24.25

Orthodontiua linaara 1 (RB)

Orthotrichua anonalun 4a,10,23

0« cupulatua 9.11

0* diaphanua 2,3.4a, 5.9.10.11.15,15,20,26
Phaacua cuspidatua 5.10.14,17,26

Phyacoaitrlua pyrlforaa £,10,24
PlaglomnluB cuapldatua 15.25

P. alliptlcua 2£ (IvM)
P. undulatua 5»2.» 15.25

Plagiotheciua cunrlfoliua _1£ (Hy M)
P. danticulatua 1,6,2,15,24
P. laatua T TOD)

P. naaorala 2,15

P« undulatua 1,2,15

Pohlia aelanodon 10,11 ,12,13

P, nutans 1,6,2*24
Polytrlchua conauna 6,2*24
P, foraoiuio 1,15.25

P, juniperlnua 2,11

P. longisatua 2,2
P. pillfaruB 4a (RB)

Pottia davalliana 12 (CD A HvM)

P. haiaii 12 l iv ")
P. truncata 17 (HvM)

Paaudapheaarua nltidua Tb (CD)
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Paeudoacleropod ium purua 7 ,23

Paeudocrossid1um hornBchuchianum 2,0,10 t 17

Rhjrcho steg lel la curvieeta 9,10,11,10

R. tene 11a 2»I2 «li.A£»Ii
Hhynchofltegium confertua 3.4a ,

0 ,11,13.15 »22

R• megapolitanum 13.19

H. murale 3.9.10.11.12,10
R. riparioldes 3,9,10,12,13,1®

Rhyidladelphua equarroaua 3»6»2.9.23,24,27
?chiatidiua apocarpum 4a,23

phagnum fallax 7 (0ö)
c. fiabriatua b ,7»24

S. neaoreum 7 (HvM)

2. paluatre b ,7.24

b. aquarroaua 1,2.24

Sphagnun terea 6,2.
Tortella flavovirena (MvM)
T. lnclinata 2£ (HvM)
Tortula calcicolene 4a,6,23
T. intermedia 1_(0D & RB)
T. laevlpila i»i»,20
T. auralla 3.4a,0,2,10,11,12,1),13,20

T. papilloaa 20 (GD &. HvmT"
T. ruraliformie 17.25
T. aubulata (HvM)
T. vireecene 21 (P.Sollman)

Zygodon viridiBBimua a.e. 4a, 15,20

Hepa ticae

Calypogeia fisaa 1»7.24

Cephalo2ia bicuapidata j (GD & HvM)
Prullania dilatata (HvM)

Lophocolea bidentata 1,6,24,23

L. heterophylla 1,3,1^,24,2^
Marchantia polyaorpha 4,3,0,25

Metzgeria furcata 15,23

Pallavicinia lyellii -'.,2,24
Pellia endivifolia 6 D)
Soapania irrigua 2 GD

*
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