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INLEJDI NG
Injuli ' 94 zag ik in een aquariumhandel
een aantal 'vers' ge"lmporteerde wormsalamanders. Tussen de vo lwassen
exemplaren zwommen drie erg kleine
dieren ra nd van o ngeveer ti en em. Bij
navraag bleken ditj o ngen te zijn d ie gebo ren 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 dri e diere n
cadeau mee naar huis. Na enig opzoekwerk kwam ik erachter dat het
Typh/onectes compressicauda waren.
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Een kl uitjc 1:rphlonecres cmnpressicauda in
een diercnwi nkel.
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ORDE D ER WORMS A LA MAN DERS
(GYM NOPHIONA)
Naast de twee amfibieenordes Urodela
(salamanders) en A nura (kikkers en
padden) bestaat er nag een de rde minder geke nde o rde namelijk de
G ymnophiona
(wormsal amanders).
Door hun zeer verborgen levenswij ze
zijn deze dieren vrij lang o nbekend gebleven voor de wetenschap. Yoor terrariumliefuebbers zijn ze dit e igenlijk nag
steeds. Het is echter te danken aan de
A merikaanse herpetoloog Tay lor dat de
kennis omtrent deze o rde zich in dejaren zestig sterk venneerderde. Hij ontde kre onder andere in Afrika en India
een groat aa ntal 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 di eren omschrijft als 'S ic ilian worms', wat uiteraard reeds tal van misverstande n heeft
opgeroepen bij terrariumho uders omtrent de oorsprong en heeft geleid tot
claarui t voort vloeiende fo uten in de verzorging van cleze d ieren.
De meeste wormsalamanders zijn g rijs,
maar er bestaan oak een aantal fraai gekleurde soo rten zoal s de tota<tl gele
Schistometopu111 thnmense of de blauwe
Siphonops w mulatus d ie felle gele
d warsringen heert . De meeste wormsalamanders Ieven onderg ro nds. Het is
dan ook niet ve rwonclerlijk dat over de
levenswijze va n deze dieren weinig bekend is. Hel geslacht Typhlonectes is
hierop (geluk kig) 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.
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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
aa l is in feite zo gek nog niet. Bij beide
is de huid glad e n slijmerig en de kleur
is grij sblauw. In tegenstelling tot terrestrische (op her land levende) wormsalamanders ontbreken bij Typhlonectes de
gevoelstentakels. Bij terrestrische soorten zitten deze tentakels ingeplant onder 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 gezie n driehoekig. Hieraan heeft her dier
zijn naam te danken. Aan de onderzijde
ervan bevindt zich de typerende witte
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vlek met de geslachtsopening. De cloaca van de man is doo r een grote witte
vlek omgeven, bij de vrouwtjes is die
veel kl einer. Verder heeft het lichaam
donkere dwarsringen, waardoor ze op
een groot ui tgegroeide worm Iij ken
(vandaar de naam wonnsalamanders).
Ze worden maximaal 45 em lang.
AQUARIUM
Toen ik de drie di eren kreeg ware n zij
slechts enkele dagen o ud. Bij de geboorte dragen de jongen op de ach terzijde van de kop twee wi tte kieu wen.
Deze zien er uit al s witdoorzichtige
plasti c zakj es. Na enkele uren of dagen
vallen deze af. De dieren schakelen dan
op longademhaling over. Op de aanhechtingspl aats van de kieuwen kun je
nog enkele weken een typische witte
ring zien. Mijn dieren bezaten deze witte ring nog toen ik ze kreeg.
Deze di eren vereisen een verwarmd tropisch aquarium met een watertemperatuur tussen de 25 en 30°C. Een goed fi ltersysteem is aan te bevelen. Het is het
beste om geen sterke verlichting te gebruiken, o mdat deze dieren voora l gedurende de schemering en 's nachts actief zijn. Dat het gezichtsvermogen van
deze dieren vrij slecht is, kan je zien als
ze rondzwemmen. Ze zwemmen vrij
voorzichtig langs de bodem (eerder
glijde nd), waarbij zij zich regelmat ig
aan hi ndernissen stoten. Als dat gebeurt, trekt de kop zich terug en kromt
het voorste deel van het lichaam zich Svormig. Daarna kjest de kop een andere
richting en strekt het lichaam zich weer.
Het achterlij f blijft tijdens deze bewegingen o ngeveer op dezelfde plaats. Bij
een g rote hindernis gebeurt het vaak dat
zij er meerdere malen tegen botsen.
De dieren graven ook graag in de bodem . In de natuur Ieven ze zelfs in holen Iangs de waterkant. Hiermee moet
je dus reke ning houden bij de plaatsing
· van de planten in het aquarium. Een
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stuk PVC-pijp word! graag al s schuilplaats gebruikt. lk houd de die re n same n me t en ke le tro pisc he vissen, o.a.
Guppen en Pantsermeervall e n (Corydoras sp.). De vissen worde n nie t aangeraakt, zelfs de j onge v isjes nie t.
YO EDSEL
Als voedsel geef ik ze regenworme n,
ge kookte v is fil et, gepelde garnalen,
kl e ine malse stukjes vlees, wate rvlooie n e n mu ggenlarven. Oo k zoude n forelle nkorre ls aanvaard worde n (PREISSER
& Ho FFMANN, 1991 ), maar dat probeerde ik nog nie t uit. Er moet op gele t worde n d eze die re n gee n varkenslever te
voederen: d oor spijsve rteringssroorni ssen kunne n de diere n hie raan ste rven
(Ikeda, pe rs. med.). De die re n worde n
twee tot drie maal pe r week gevoede rd.
Het is ve rbazingwekke nd hoe sne l d e
die re n hun prooi we te n te lokalisere n.
Bij het voere n met gekookte brokj es vis
blijke n zij tel ke ns weer sne lle r te r plaatse te zijn dan de bode mbewonende
meervalle n (Corydoras sp.). Bij het verorbe re n van gra te regenworme n me rkte
ik ie ts me rk waardigs op. De di e re n
draaie n zic h, als ze eenmaal een worm
beet he bbe n, razendsne l ra nd hun e igen
as in een schroefbeweging. Dit gebeurt
zo sne l dat hi e rdoor de be planting losge rukt word!. Bij een bevrie nd salamande rhoude r, di e deze di e re n all anger
ho udt. we rd ee n soortgelijk gedrag ge-

Tvphlonectes comtJressicauda cct ook garn alcn.
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noteerd bij he t vo ere n me t di e pvrieskuikens . Doo r die draaie nde schroe fbeweging ko nde n ze hie rvan stukke n afsc heure n. He t is w aarschijnlijk dat deze
di e re n in de na tuur grote ndeels aasete rs
zijn. Ee n veronde rste lling di e nog verde r onde rbouwd word! doordat ze hun
proo i duide lijk be te r ruike n da n zie n.
De vergelijking me t de aal is du s nog zo
s lecht ni et.
KWEEK
Mijn diere n zijn nog te jo ng om mee te
kweke n. Na tuurlijk hoop ik we i dat dit
in de toe komst gaat gebe ure n. Me t deze
soort is al we i ge kweekt, zonder dat
hi e rvoor zelfs specia le voorzie ninge n
we rde n getroffe n (BILLO et al., 1985;
EXBRAYAT & DELSOL, 1985 ; KORBER,
1987 ; M URPH Y e t al., 1977).
T. compressicauda is levendba rend e n
zet tot zeven j o ngen op de we reld. De
j o ngen kunne n over meerde re d agen
gebaa rd worde n. Bela ngrijk is wei om
na de ge boorte he t wate r te verversen.
De jongen ontlasten hun darmkanaal na
de bevallin g, wa t in kle ine re bakke n
we i tot ste rke vervuiling kan le iden.
SLOTOPM E RKINGE N
De verzorg ing van d eze diere n is vrij
eenvoudig. Tach moet j e goed re kening
ho ude n me t de vol gende zake n.
Wormsalamanders zijn meeste rs in het
ontsnappe n. Eenmaal uit he t aqua rium
drogen de die re n snel uit e n ste rven.
Een goede afde kruit ve rijclclt nie t ail een
ontsnappin gen maar zo rgt e r Ievens ook
voor dat d e Iuc ht boven de ba k tochtvrij
e n warm is, ne t zoals in hun natuurlijke
omgeving . De clie re n hale n aan het wate ro ppervlak ade m, waarbij ze hun ne us
net eventj cs boven he t wat e r uitste ke n.
Bij een ko ude e n tochti ge Iuc ht is de
kans o p een longaandoenin g groor. Dit
kan d ode lijk zijn.
Le t e r bij een eventuc le aanschaf goed
o p dat de huid van de die rc n g la nzend
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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 besmet 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 dergelijke besmetting razendsnel gaan. Ik gebruikte voor die jonge dieren met goed
gevolg 'Ichto-cell' van de firma HSProducts uit Nederland. Het betreft een
schimmelwerend middel voor zoet- en
zeewatervissen. Na een volledige watervervcrsing 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 rnaken, die er toe kunnen leiden dat de dieren een schimmelinfectie oplopen. Om
duidelijke redenen zou ik ze ook niet
huisvesten in een aquarium met agressieve
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 compressicauda were acquired from an aquarium busi-
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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 liver to these animals can result in deadly metabolic 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 requirements, in captivity. As many as seven young
are born over a period of days. Shortly after
birth the young empty their intestines, requiring 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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