
SPONSEN
Sponsen zijn eigenlijk de meest prim itieve meercellige dieren.
W elisw aar zijn er meer soorten cellen m et een bepaalde arbeidsverdeling, m aar er is geen sp ra
ke van het bouw en van echte organen. Spier- en zenuwcellen ontbreken. M en zou kunnen zeg
gen, d a t de sponsen een diergroep vorm en, die tussen de eencelligen en de echte meercelligen 
in slaan. Zo w orden ze ook wel ingedeeld in het onderrijk  der P rotozoa.
De w etenschappelijke naam  van de sponsen - P o rife ra  o f gaatjesdragers - du id t op de vele m i
niem kleine poriën, welke dienen om  het w ater d oo r te laten. V ia die poriën kom t het w ater in 
kanalen  die door het lichaam  lopen en w aar voedsel en zuu rs to f eraan  w orden on ttrokken . 
H et voedsel bestaat uit kleine eencellige organism en.
W at wij van de sponsen zien, zoals bij de hiervoor besproken glasspons, is uitsluitend het ske
let, bestaande uit alleen met de m icroscoop w aar te nemen harde kalk- o f  kiezelnaalden, spicu- 
la genaam d. De vorm van de naaldjes is kenm erkend voor de soort. N iet alle sponsen echter 
verkrijgen hun stevigheid door zo ’n naaldenskelet. Onze gewone badspons zou dan  niet zo 
zacht en elastisch zijn. O ok deze spons, behorende to t de hoornsponsen, bezit wel een skelet, 
m aar .van sponginevezels. Spongine is een stof, die chemisch verw ant is aan  zijde.
E r zijn ongeveer 4500 verschillende soorten  sponsen, die voor hét g rootste deel in zee en overi
gens in zoet w ater leven. Zij zijn niet gebonden aan een bepaalde diepte en kom en zowel in 
koud als in warm w ater voor. Sponsen leven vastgehecht op een substraat en zijn vrij onbe
weeglijk. Men heeft ze daarom  aanvankelijk  als planten  beschouw d. E r is bij sponsen boven
dien een grote verscheidenheid naar vorm  en kleur.
Sponsen zijn  bij de mens al lang bekend en in gebruik. Zowel de G rieken als de Rom einen 
kenden de sponsen, die in de M iddellandse Zee veelvuldig voorkom en. De naam  spons is van 
het G riekse w oord sponga via het L atijnse w oord spongia afkom stig.
De system atische indeling van de sponsen is als volgt 

onderrijk  PR O T O ZO A
stam  PO R IFE R A  o f SPO N G IA  - sponsen 

klasse C A LC A R EA  - kalksponsen 
klasse H EX A C T IN E L L ID A  - glassponsen 
klasse D EM O SPO N G IA E  - kiezel o f  hoornsponsen

Sponsen kennen grote verscheidenheid in vormen.
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