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Ervaringen met in gevangenschap 
geboren wormsalamanders 
(Typhlonectes compressicauda) 

INLEJDING 
Injuli ' 94 zag ik in een aquariumhandel 
een aantal 'vers' ge"lmporteerde worm
salamanders. Tussen de volwassen 
exemplaren zwommen drie erg kleine 
dieren ra nd van ongeveer tien em. Bij 
navraag bleken ditjongen te zijn die ge
boren waren ka rt na aankomsl. 
Aangezien de winkelier noch de tijd, 
noch de kennis had ze op te kweken, 
kreeg ik uite indelij k deze drie diere n 
cadeau mee naar huis. Na enig opzoek
werk kwam ik erachter dat het 
Typh/onectes compressicauda waren. 

Pasgebore n j o ng met kieuwzakkcn. 
Foto: J. Ikeda 

Een kl uitjc 1:rphlonecres cmnpressicauda in 
een diercnwi nkel. Foto: H. Wall ays 

ORDE DER WORMSALAMANDERS 
(GYMNOPHIONA) 
Naast de twee amfibieenordes Urodela 
(salamanders) en Anura (kikkers en 
padden) bestaat er nag een de rde min
der geke nde orde namelijk de 
Gymnophiona (wormsal amanders). 
Door hun zeer verborgen levenswij ze 
zijn deze dieren vrij lang onbekend ge
bleven voor de wetenschap. Yoor terra
riumliefuebbers zijn ze dit e igenlijk nag 
steeds. Het is echter te danken aan de 
Amerikaanse herpetoloog Taylor dat de 
kennis omtrent deze orde zich in deja
ren zestig sterk venneerderde. Hij ont
de kre onder andere in Afrika en India 
een groat aantal nieuwe soorten e n 
breidde deze orde uit van I 17 to t 157 
soorten. Zijn boek 'The caecilians of 
the world ' (TAYLOR, 1968) is e igenlijk 
nog steeds een standaardwerk . De naam 
'caecilians' heeft er vooral in Ameri ka 
reeds toe gele id dat men de dieren om
schrijft als 'S ic ilian worms', wat uiter
aard reeds tal van misverstande n heeft 
opgeroepen bij terrariumhouders om
trent de oorsprong en heeft geleid tot 
claarui t voortvloeiende fouten in de ver
zorging van cleze dieren. 
De meeste wormsalamanders zijn grijs, 
maar er bestaan oak een aantal fraai ge
kleurde soorten zoal s de tota<tl gele 
Schistometopu111 thnmense of de blauwe 
Siphonops w mulatus die felle gele 
dwarsringen heert . De meeste wormsa
lamanders Ieven ondergronds. Het is 
dan ook niet verwonclerlijk dat over de 
levenswijze van deze dieren weinig be
kend is. Hel geslacht Typhlonectes is 
hierop (gelukkig) een uitzondering. 
Deze z ijn name lijk aquatiel, waardoor 
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de dieren gemakke lijker bestudeerd 
kunnen worden. De familie waartoe ze 
behoren (Typhlonectidae) noemen we 
m het Nederlands dan ook de 
Waterbewonende Wormsalamanders. 
Het genus Typhlonectes is afkomstig uit 
noordelijk Zuid-Amerika, de soort T. 
compressicauda komt voor in Frans 
Guyana. 

7:1plzlollectes compressicauda in het aquarium. Foto: H. Wall ays 
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BESCHRIJVING 
Als je de dieren oppervlakkig bekijkt 
denk j e al snel met een aal te maken te 
hebben. Ze worden ook onder die naam 
tussen tropische vissen naar Europa 
geexporteerd. De vergelijking met de 
aal is in feite zo gek nog niet. Bij beide 
is de huid glad en s lijmerig en de kleur 
is grij sblauw. In tegenstelling tot terres
trische (op her land levende) wormsala
manders ontbreken bij Typhlonectes de 
gevoelstentakels. Bij terrestrische soor
ten zitten deze tentakels ingeplant on
der de ogen. 
In tegenstelling tot de aal hebben 
wormsalamanders geen vinnen, niet op 
de kop, noch aan het staartuite inde. 
Ook is er geen kieuwopening aanwezig 
want deze dieren ademen door longen. 
Her staartuiteinde is van achteren ge
zien driehoekig. Hieraan heeft her dier 
zijn naam te danken. Aan de onderzijde 
ervan bevindt zich de typerende witte · 

vlek met de geslachtsopening. De clo
aca van de man is door een grote witte 
vlek omgeven, bij de vrouwtjes is die 
veel kleiner. Verder heeft het lichaam 
donkere dwarsringen, waardoor ze op 
een groot ui tgegroeide worm I ij ken 
(vandaar de naam wonnsalamanders). 
Ze worden maximaal 45 em lang. 

AQUARIUM 
Toen ik de drie dieren kreeg waren zij 
slechts enkele dagen oud. Bij de ge
boorte dragen de jongen op de achter
zijde van de kop twee wi tte kieuwen. 
Deze zien er uit al s witdoorzichtige 
plastic zakj es. Na enkele uren of dagen 
vallen deze af. De dieren schakelen dan 
op longademhaling over. Op de aan
hechtingspl aats van de kieuwen kun je 
nog enkele weken een typische witte 
ring zien. Mijn dieren bezaten deze wit
te ring nog toen ik ze kreeg. 
Deze dieren vereisen een verwarmd tro
pisch aquarium met een watertempera
tuur tussen de 25 en 30°C. Een goed fi l
tersysteem is aan te bevelen. Het is het 
beste om geen sterke verlichting te ge
bruiken, omdat deze dieren vooral ge
durende de schemering en 's nachts ac
tief zijn. Dat het gezichtsvermogen van 
deze dieren vrij slecht is, kan je zien als 
ze rondzwemmen. Ze zwemmen vrij 
voorzichtig langs de bodem (eerder 
glijdend), waarbij zij zich regelmat ig 
aan hi ndernissen stoten. Als dat ge
beurt, trekt de kop zich terug en kromt 
het voorste deel van het lichaam zich S
vormig. Daarna kjest de kop een andere 
richting en strekt het lichaam zich weer. 
Het achterlij f blijft t ijdens deze bewe
gingen ongeveer op dezelfde plaats. Bij 
een grote hindernis gebeurt het vaak dat 
zij er meerdere malen tegen botsen. 
De dieren graven ook graag in de bo
dem . In de natuur Ieven ze zelfs in ho
len Iangs de waterkant. Hiermee moet 
je dus rekening houden bij de plaatsing 
van de planten in het aquarium. Een 

Lacerta 56( I) • 1997 



stuk PVC-pijp word! graag al s schuil
plaats gebruikt. lk houd de dieren sa
men met en ke le tropische vissen, o.a. 
Guppen en Pantsermeervallen (Corydo
ras sp.). De vissen worden niet aange
raakt, zelfs de jonge visjes nie t. 

YO EDSEL 
Als voedsel geef ik ze regenwormen, 
ge kookte v is fil et, gepelde garnalen, 
kle ine malse stukjes vlees, watervlooi
en en muggenlarven. Ook zouden forel
lenkorre ls aanvaard worden (PREISSER 
& HoFFMANN, 1991 ), maar dat probeer
de ik nog niet uit. Er moet op gelet wor
de n deze dieren gee n varkenslever te 
voederen: door spijsverteringssroornis
sen kunnen de dieren hieraan sterven 
(Ikeda, pers. med.). De dieren worde n 
twee tot drie maal per week gevoederd. 
Het is verbazingwekkend hoe sne l de 
dieren hun prooi weten te lokaliseren. 
Bij het voeren met gekookte brokjes vis 
blijken zij tel kens weer sne ller ter plaat
se te zijn dan de bode mbewonende 
meervallen (Corydoras sp.). Bij het ver
orberen van gra te regenwormen merkte 
ik ie ts merkwaardigs op. De dieren 
draaien zich, als ze eenmaal een worm 
beet hebben, razendsne l ra nd hun e igen 
as in een schroefbeweging. Dit gebeurt 
zo sne l dat hierdoor de beplanting los
gerukt word!. Bij een bevriend sala
mande rhouder, die deze dieren all anger 
houdt. werd een soortgelijk gedrag ge-

Tvphlonectes comtJressicauda cct ook garnalcn. Foto: H. Wallays 
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noteerd bij het voeren met diepvrieskui
kens . Door die draaiende schroe fbewe
ging konde n ze hiervan stukken af
scheure n. Het is waarschijnlijk dat deze 
dieren in de natuur grotendeels aaseters 
zijn. Een veronderste lling die nog ver
der onderbouwd word! doordat ze hun 
proo i duide lijk beter ruiken dan zien. 
De vergelijking met de aal is dus nog zo 
s lecht niet. 

KWEEK 
Mijn dieren zijn nog te jong om mee te 
kweken. Natuurlijk hoop ik we i dat dit 
in de toekomst gaat gebeuren. Met deze 
soort is al we i gekweekt, zonder dat 
hiervoor zelfs specia le voorzieningen 
werden getroffen (BILLO et al. , 1985; 
EXBRAYAT & DELSOL, 1985; KORBER, 
1987; MURPH Y et al. , 1977). 
T. compressicauda is levendbarend en 
zet tot zeven jongen op de wereld. De 
jongen kunnen over meerdere dagen 
gebaard worden. Belangrijk is wei om 
na de geboorte het water te verversen. 
De jongen ontlasten hun darmkanaal na 
de bevalling, wat in kle inere bakken 
wei tot sterke vervuiling kan le iden. 

SLOTOPM ERKINGE N 
De verzorg ing van deze dieren is vrij 
eenvoudig. Tach moet j e goed rekening 
houden met de vol gende zaken. 
Wormsalamanders zijn meeste rs in het 
ontsnappen. Eenmaal uit het aquarium 
drogen de diere n snel uit en sterven. 
Een goede afdekruit verijclclt nie t aileen 
ontsnappingen maar zorgt er Ievens ook 
voor dat de Iucht boven de bak tochtvrij 
en warm is, net zoals in hun natuurlijke 
omgeving. De cliere n hale n aan het wa
teroppervlak ade m, waarbij ze hun ne us 
net eventjcs boven het water uitsteken. 
Bij een koude en tochtige Iucht is de 
kans op een longaandoening groor. Dit 
kan dode lijk zijn. 
Let er bij een eventuc le aanschaf goed 
op dat de huid van de diercn g lanzend 
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en glad is. Dieren met witte puntjes of 
andere witte vlekken op hun lichaam 
(behalve aan de cloaca dan) kunje beter 
niet kopen. Deze zijn bijna zeker be
smet met een of andere schimmel. 
Andere dieren die ik eerder aanschafte 
en die er ogenschijnlijk goed uitzagen. 
stierven bij mij binnen een week aan 
een schimmelinfectie. De schimmel 
kwam uiteindelijk van binnenuit de 
mond naar buiten toe. Mede door de vrij 
hoge watertemperaturen kan een derge
lijke besmetting razendsnel gaan. Ik ge
bruikte voor die jonge dieren met goed 
gevolg 'Ichto-cell' van de firma HS
Products uit Nederland. Het betreft een 
schimmelwerend middel voor zoet- en 
zeewatervissen. Na een volledige wa
tervervcrsing werd het middel volgens 
de op het flesje aangegeven dosering 
toegediend. Een week later waren de 
dieren weer tiptop in orde. 
Deze wormsalamanders kunnen ook 
beter niet samengehouden worden met 
Afrikaanse Klauwkikkers (Xenopus 
sp.). De klauwtjes van deze kikkers 
kunnen kleine wondjes in de huid rna
ken, die er toe kunnen leiden dat de die
ren een schimmelinfectie oplopen. Om 
duidelijke redenen zou ik ze ook niet 
huisvesten in een aquarium met agres
sieve vissen zoals bijvoorbeeld 
Cichliden. 
T. compressicauda is een eenvoudig te 
verzorgen wormsalamander die aan de 
houder geen moeilijke eisen stelt en dus 
ook voor de beginnende liefuebber kan 
worden aanbevolen. 
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EXPERIENCES WITH CAPTIVE BORN 
TYPHLONECTES COMPRESS/CAUDA 
Three newly born Typhlonectes compressi
cauda were acquired from an aquarium busi-

ness. These caccilians were held in a tropical 
aquarium (25-30°C), covered with glass to 
prevent escape as well as to keep the aquarium 
warm and draft free. Food offered included 
earth worms, cooked fish fillet, peeled 
shrimps, small pieces of tender meat, 
Daphnia, and mosquito larvae. Feeding pig li
ver to these animals can result in deadly meta
bolic disturbances. The well-developed sense 
of smell and method of tearing pieces of flesh 
from their prey suggest that the caecilians are 
scavengers. 
The cloaca of the male is encircled by a large 
white mark that is also present. but much 
smaller. in the female. The animals reproduce 
sporadically. but without special require
ments, in captivity. As many as seven young 
are born over a period of days. Shortly after 
birth the young empty their intestines, requi
ring that the water in the aquarium be 
changed. The gill sacs that are present at birth 
fall quickly off. leaving a temporary white 
ring on the back of the head. Fungal infections 
that crop up have been successfully fought 
against using an anti-fungal medication for 
salt- and freshwater fish. 
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