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SPONSEN
Hoewel de sponsen uit moderne kunststoffen vervaardigd d e n a tuursponsen
aardig concurrentie aan h ebben gedaan,
blijkt d e sponsenvisserij door vissers rond
d e Middellandse Zee nog steeds actief
beoefend te word en.
Hiervan ontdekten wij een en ander tijden s onze reizen langs de ku sten van de
onvolprezen Méditerrannée. In Turkije
bezochten wij Bodrum een kleine, maar
drukke vissersplaats aan d e westkust.
Bodrum is h et centrum van de sponsenvisserij. Overal in d e straatj es zagen wi.i
d e r esultaten van deze activiteit.
Sponsen van geweldige afmetin gen
80-1 00 cm - hingen her en der aan d e
gevels va n neringdoenden. Wij troffen
echter geen enkele sponsenvisser in de
haven .
Iedereen was ver op zee bezig met h et
duik en n aar sponsen. Eerst in de h erfst
komt in Bodrum de gro t e bedrijvigheid.
Da n worden op d e kade de vangsten uitgespreid en naar grootte en kwaliteit gesorteerd. Vooral het reini gen van de
sponsen is een geweldig karwei. Het wegrotten van het weke levende materiaal
verspreidt een behoorlijke geur, die zelfs
bi.ologen do et walgen. En toch worden
h e t die mooie donszachte gele babysponsj es. Als n eveninkom sten h ebben d e visser s de opbrengsten van ZonaTia pynim
(Gmelin), LW'ia IW'ida (L.) en ETosaTia
spUTCa (L.) , die bij de toerist vanwege
hun mooi e vorm en kleur erg in trek
zijn. In vele kleine winkeltjes troffen we
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no g enkele a ndere soorten sch elpen aan,
maar vaak van erbarmelijke kwaliteit.
Van Tonna galea (L.) was vrijwel geen
exemplaar met gave mondrand op d e
k op te tikken .
Tijden s onze jongste reis naar de kusten
van Tunesië maakten w ij met de sponsenvisser s v an h et eiland Dj erba kennis.
Direct bij aankomst op het eiland ontdekten we niet ver van de haven, waar de
bootjes met hun typische driehoekige
zei l en gemeerd liggen, de sponsenafslag.
In d e schaduw van een wit gebo uw, omgeven door vele fraaie palmen werd d e
oogst juist op d e grond in r ij en uitgespreid.
Stelt U zich niet t e veel voor va n de
oogst. E lk e boot h ad een dagva ngst van
10-20 sponsen, ro et zwart, zu rig ruikend
en va rierend van t wee vuisten - tot voetbalgrootte. Er werd streng de wacht bij
gehouden. E en onverstaanbare afslager
veilde d e sponsen, die daarna aan touwe n
ger egen werd en afgevoerd.
De vissers moeten steeds verderweg vissen en ook dieper dui ken.
J e staat versteld van de geringe va n gst
en h et b edrag w a arvan de vissers moet en
leven. Misschien moeten de sponsenvisser s van Dj erba ook wel in d e to ekomst
overgaan to t het k weken van sponsen.
Dit is n amelijk mo gelijk. Daartoe sn ijd t
m e n stukken van levende sponsen af en
plaatst die op stokken of op schijven, di e
va n cement en k oraalkalk gemaakt zijn.
Uit het brokstuk ontw ikkelt zich een
nieuwe spons, die imm ers eigenlijk een
kolonie is van spon scellen van verschillende vorm en functi e . Het r egenera ti e vermogen van sponsen is enorm groot. D e
spon sen op stokken geplaatst groei en
sn eller dan die op schijven.
Dat u tu ssen d e voeten en de plooien van
sponsen nog wel eens leuke schelp ensoorten kunt aantreffen, mag een tip zijn
bij een bezoek aan een sponsenmarkt.
B .E.
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ALIKRUIKEN EN NOG WAT UIT
IERLAND
Enige tijd geleden brachten wij tijdens
een excursie een bezoek aan een van de
oesterputten in Ierseke. In enkele putten
kropen enorme hoeveelheden alikruiken
rond, hetgeen voor de insider geen opvallend beeld is. Wel opvallend was dat deze
exemplaren bijzonder groot waren . Bij
navraag bleek dat we te doen hadden met
import Alikruiken LittoTin(l littoTea (L.)
uit Ierland. Enkele van de allergrootsten
verhuisden naar de verschillende collecties. waaronder exemplaren die steenrood
waren.
Wie sc hetst echter de verwondering a ls
tussen d e alikruiken ook enkele exempla ren van CeTatostoma eTinaceum (L.)
rond kruipen. Kennelijk als gevolg van
slordige kreukelrapers in Ierland. Ook
purpersl a kken - NuceLla lapillus
(L.)
waaronder de varieteit bizonalis Lam.
met de mooie donkere banden waren met
de ze nding meegekomen, alsmede één
exemplaar tolhoren -Gibbula t~mbilicalis
(Da Costa).
Van de laats te soort konden we gedur ende het korte verblijf niet vaststellen
of e r niet meer exemplaren in de put
rondkropen .
Het za l iedereen duidelijk zijn hoe gemakkelijk bepaalde niet inheemse soorten door dergelij ke molluskenimporten
versleept kunnen worden naar andere
faunagebieden . Soms zullen zij daar een
gunstig milieu vinden en zich snel voortplanten. Het kunnen interessante aanwi nsten voor de eigen fauna zijn, maar
ook bestaat de mogelijkheid, zoals we dit
destijds hebben gezien bij het muiltjeC1'epidula fomicata (L.), dat de immigrant tot een ware plaag kan uitgroeien.
Houdt u bij een bezoek aan Ierseke dus
ook de a likruiken putten maar eens goed
in de gaten. Wie weet wat er met een
volgende zending aan interessante soorten
meekomt.
B.E.
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WIST U ...
dat Zeesla -Ulva lactuca L. in frisse toestand als sla gegeten kan worden en
rijk is flan vitamine A, B en C,
dat er nog 500 andere mogelijkheden zijn
voor d e verwerking van zeewieren,
hetzij in verse of toebereide vorm,
dat Japan bij de verwerking en de nuttiging van algen aan de top staat,
dat de grote wiersoorten, die we van de
rotsen, de dijken of de vloedlijnen
kennen nauwelijks mee tellen als
zu urstofproducen ten,
dat daarentegen juist de eencellige algen
zoals de diatomeeën 80 % van de wereldbehoefte aan zuurstof dekken,
dat het leven van deze wiertje en dat van
de mens op het spel komt te staan,
wanneer wij doorgaan met de vergiftiging van het kostbare zeewater op
de manier zoals we het nu reeds
doen .
ALIKRUIKEN ALS VOEDSEL
Veel alikruiken worden opgegeten door
strand vogels, zoals meeuwen, scholeksters
en andere steltlopers. Bij vloed zijn het
de bodem vissen zoals schol die hen opeten. Ze hebben echter een goede bescherming, tegen dieren die hen in hun geheel opeten. Doordat ze zich in hun huisje
kunnen terugtrekken zijn ze vrijwel onaantastbaar. Zo kwam bijv. een alikruik
die door een zeeanemoon opgegeten was,
na 24 dagen weer onbeschadigd uit de
zeeanemoon te voorschijn. Ook kunnen ze
de spijsverteringskanalen van vogels ongeschonden passeren.
De mens is sinds eeuwen een van de voornaamste vijanden van de alikruik geweest. In de 1ge en 20 eeuw waren de
alikruiken het voedsel van de armen in
de kustgebieden. Zelfs in de prehistorische tijd at men reeds alikruiken. In
grotten in Europa heeft men ze samen
met mammoetbeenderen gevonden.
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