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Herm

door

Thijs W. de Boer

De afgelopen jaren had ik diverse malen iets gehoord en gelezen

over het eilandje HERM in het Kanaal. Vooral de beschrijvingen van

de beroemde Shell Beach trokken mijn aandacht. In 1976 hebben mijn

vrouw en ik een week doorgebracht op Guernsey, ook een Kanaaleiland.
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Herm, een klein rotsig eilandje tussen Sark en Guernsey, is ca.

lkm breed en ca. 2,5km lang. In het zuiden lopen hoge rotsen steil

in zee af. Het eiland loopt langzaam af naar het noorden. De noor-

delijke helft wordt omzoomd door mooie zandstranden, waaronder de

Shell Beach.

Het zuidelijk deel van de Shell Beach bestaat, vooral t.h.v. de

vloedlijn, uitsluitend uit schelpen. Het overgrote deel is welis-

waar- kapot, ma-ar toch is het een fascinerend gezicht. Naar de eb-

15jn toe wordt deze decimeters dikke laag langzamerhand dunner, tot

het zandstrand tevoorschijn komt.

Op dit stukje strand vond ik in totaal 153 verschillende soorten

mollusken + nog 12 vormen en variëteiten van deze soorten, levend

of met vleesresten trof ik aan:

Glycymeris glycymeris (Linné)
Myrtea spinifera (Montagu)
Lasaea rubra (Montagu)
Circomphalus casinus casinus (Linné)
Chione ovata (Pennant)
Clausinella fasciata (Da Costa)
Venerupis rhomboides rhomboides (P ennant)
Psammocola depres sa (Pennant)
Arcopagia crassa (Pennant)
Patella vulgata Linné)
Gibbula magus (Linné )
Gibbula cineraria (Linné )
Gibbula pennanti (Philippi)
Gibbula umbilicalis (Da Costa)
Monodonta lineata (Da Costa )

Littorina obtusata (Linné)
Littorina saxatilis (Olivi)
Cingula cingullus (Montagu)
Turboella parva (Da Costa)
Nucella lapillus (Linné)

Van de Bivalvia kwamen als losse kleppen zeer algemeen voor:

Striarca lactea lactea (Linné)
Chione ovata (Pennant)
Venerupis rhomboides rhomboid es (Pennant)

Andere, minder algemeen gevonden soorten waren:

Tetrarca tetragona tetragona (Poli)
Rhomb oidel la prideauxi prideauxi (Leach)
Camptonectes tigrinus tigrinus (Müller)
Aequipecten lineatus (Da Costa)
Hinnites distorus (Da Costa)
Pecten maximus (Linné )

Limatula subauricu lata (Montagu)
Limatula sulcata Brown

Mantellum hians glaciatum (Von Salis)

Diplodonta rotundata (Montagu
Galeomma turtoni Sowerby
Parvicardium minimum minimum (Philippi)

Van daaruit hebben we twee maal een tocht naar het na bijgelegen
Herin gemaakt. Na deze ”verkenning” besloten we om in 1977 een week

op Herin zelf door te brengen.
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Mysia undata (Pennant)

Capsella variegata (Gmelin)
Psammocola costulata costulata (Turton)
Solecurtus sc opulus scopulus (Turton)

Angulus inc arnatus squalidus (Pulteney)
Psammophila magna (Da Costa)
Haliotis tuberculata Linné

Rissoella glabra (Brown)
Caecum glabrum (Montagu)
Leiostraca bilineata (Alder)

Eulima polita (Linné)

Eulima devians (Monterosato)
Capulus ungaricus (Linné)
Lamellaria perspicua (Linné)
Erato voluta (Montagu

Trophonopsis muricatus (Montagu)
Bellaspira rufa (Montagu)
Retusa truncatula (Bruguière)
Chrysallida spiralis (Montagu)
Turbonilla scalaris (Philippi)
Turboni lla fene s trata ( Forbes)
Sepia elegans ( d ’Orbigny)

Deze vakantie op -Herin was zeer geslaagd, naar niet alleen door

de •mooie vondsten. Het verblijf op dit kleine eilandje met z'n kleu-

rige "bloemen, vriendelijke mensen en heldere zee rondom was heerlijk

en we zullen er dan ook zeker nog eens terugkomen.
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