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IS DIT EEN SPONS?... 
NEE,... 
EEN “ RATELDUTS”

De vloedlijn kan in de winter to t laat in het 
voorjaar, rijkelijk bezaaid zijn met een soort 
witte sponsachtige massa’s. Ze bestaan uit 
een heleboel blaasjes van ongeveer een cm 
groot. Veel strandwandelaars denken te 
doen te hebben met sponzen, want zo voeten 
ze ook aan: tuchtig en samendrukbaar. Maar 
het zijn geen sponzen. Het zijn de legsels van 
de wulk, die grote stak waarvan je de nogal 
taaie dieren gekookt in de visstalletjes kunt 
kopen. Vissers noemen ze “rate¡dutsen”, 
vermoedelijk naar het ratelend geluid die 
oude, droge en met zand en schelpengruis 
gevulde pakketjes kunnen maken.

IDE w u l k  in  n e s te n

Wulken zetten hun eitjes a fin  de winter. 
Dat doen ze op allerlei harde substraten.
Na de bevruchting houdt het vrouwtje de 
eitjes vaak nog een hele poos bij, om pas af 
te leggen ais ze een geschikte ondergrond 
gevonden heeft. Vastgehecht op de zeebo
dem, Is het zeker niet de bedoeling dat ze 
snel loskomen. Maar af en toe gebeurt het 
dat ze door stormen en activiteiten van de 
bodemberoerende visserij worden losgerukt 
en vervolgens aanspoelen op het strand.

Vroeger kon je heel u itzonderlijk wel eens 
een legsel vinden van wel een halve meter In 
diameter! De pakketten zijn dan ook niet

afkomstig van één exemplaar. Wulkenvrouw
tjes zetten hun elkapsels (de geelw itte blaas
jes) samen af. Meer nog, de verschillende 
eitjes afkomstig van een wulkenvrouwtje zijn 
In de meeste gevallen zelfs niet bevrucht 
door één en hetzelfde mannetje. Het gaat er 
Inderdaad nogal promiscue aan toe bij de 
wulken... Vanaf januari kun je verse wulken
nesten vinden. Omdat deze afgezette kapsels 
dan nog dooier bevatten, zijn ze gelig en be
waren ze slecht. Later, In het voorjaar - eens 
de jonge slakjes uitgeslopen zijn (want zo 
heet dat, uitsluipen) - zijn ze veel lichter en 
luchtiger en gaan ze, eenmaal losgerukt, 
drijven. De jonge wulkjes sluipen na 7-12 
weken uit, een periode die afhankelijk van de 
watertem peratuur langer of korter kan zijn.

De kapseltjes zijn opgebouwd uit een 
soort vezelig eiw it en bevatten elk honder
den zeer dooierrijke eitjes. Vooral aan de
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I Op deze foto zijn een aantal pas uit de eieren geslopen wulkenslakjes te zien. 
Ze meten dan nog minder dan een halve centimeter (MDj

buitenkant vind je ook lege kapsels, die eer
der een beschermende rol zouden vervullen. 
Bovendien zijn niet alle eitjes In een kapsel 
bevrucht. De meeste eitjes dienen gewoon 
ais voedsel voor de pas uitgeslopen jonge 
wulkjes. U ite indelijk levert elk kapsel gemid
deld slechts een v ijfta l jonge wulkjes van 
zo’n 3 mm groot op.

Intussen zit de wu lk ook figuurlijk  In 
nesten. Voor onze kust zijn ze grotendeels 
weggevist en ook het geschikte substraat 
wordt almaar zeldzamer. Gelukkig kun je In 
de Oosterschelde, ais duiker, het schouwspel 
van de elafzettlng van wulken nog In al zijn 
glorie aanschouwen.

I M e e r e iz e n  v a n u i t  h e t  K a n a a l

De meeste van de kapsels die bij ons op 
het strand aanspoelen zijn afkomstig van 
het Kanaal. Ze hebben er dan dikw ijls al een 
lange weg op zitten, al rollend of zwevend 
over de zeebodem. Soms Is dat ook te zien 
aan de ínhoud van het pakket. Inderdaad,
In wulkennesten kun je niet alleen jonge 
wulkjes aantreffen. Je v indt er ook, zeker In 
de wat oudere exemplaren, heel wat andere 
organismen zoals kleine schelpjes die 
verzameld zijn tijdens hun tocht over de zee
bodem. Verder verbergen sommige dieren 
zoals porselelnkrabbetjes of andere kleine 
kreeftjes zich graag In oude wulkennesten. 
Zo’n bol biedt Immers bescherming en voed
sel, en je komt nog eens ergens anders. 
Trouwens, voor wie op zoek Is naar een 
bezigheid op een lange winter- of koude 
zomeravond, waarom niet eens een wulken
nest ultplulzen?
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