
Pienk slykwurms in die waterkrip   Tibufex wurms  

 E: Sludge worms  

 A: Slykwurms  

D:Schlammröhren- oder Bachröhrenwürmer 

 

            So het dit in die krip van 

bo af gelyk, en die goed 

het gekriewel, maar nie 

voortbeweeg nie. 

Hulle het met een ent 

in die modder gesteek 

en ‘n gedeelte van die 

lyf het in die water 

heen en weer gewikkel. 

My eerste gedagte was aan 

parasietiese wurms, 

 wat die vee saam met die drinkwater opneem, skrikwekkend! Maar hierdie 

slykwurms is nie parasieties van aard nie. Hulle lyk (en voel) net gril-glibberig 

Hulle lewe in die sagte afsaksels in stil of stadig vloeiende 

waters. Die afsaksels bestaan hoofsaaklik uit organiese 

material en kalk. Die wurms maak ‘n vertikale buis in 

die afsaksel en steek daarin, kop na onder, agterent 

vry beweeglik in die water bo. Aangesien die afsaksel 

min suurstof bevat, wikkel die wurm sy lyf , roer 

eintlik die water,en kry so suurstofryker water na 

onder en maak die organise material van die 

afsaksel los. Vir waterplante is dit ‘n goeie diens, 

buitendien kry hulle dan ook nog bemesting deur die 

wurms se uitskeidings. 

Kyk gerus hierna: 

https://www.youtube.com/watch?v=OEEU9MJblSk     

As die wurms gesteur word, trek hulle terug in die buis, en ‘n 

mens sien net nog gatjies in die modderoppervlak. ‘n Mens kan hulle nie 

uit die water skep nie, nog kan jy dit uittrek, sonder om dit uitmekaar te skeur nie. Jy 

https://www.youtube.com/watch?v=OEEU9MJblSk


kan hulle net saam met die modder uitskep. Dan vorm hulle met hulle koppenente 

‘n groot knoop, hoe meer dit is, hoe groter die knoop. 

Hulle lyk pienk/rooi, omdat 

hulle bloed hemoglobien 

bevat om die maksimum 

suurstof uit die slyk te kan 

opneem.                                     

Hulle liggame is tot 10 cm 

lank en gesegmenteer. 

Hulle is tweegeslagtig, maar 

om voort te plant, moet 

hulle paar. 

Die eiers kan droogtes, hitte 

en bitter koue weerstaan. 

Hulle is so lig, dat die wind hulle kan versprei. 

Hierdie Tubifex-wurms is dus nie skadelik nie. Uit die aard van die saak kom hulle op 

ons plase slegs in watertrôë voor met ‘n dik laag afsakselmodder, in skoon krippe 

kan die wurms nie bestaan nie. 

In die besigheids wêreld word hulle gekweek, spesifiek om viskosse vir akwariums te 

vervaardig.Hulle word as blokkies gedroogde wurms verkoop of ook gevries. 

Partykeer word hulle selfs lewendig in die akwarium “geplant” as lewende visvoer. 

Hulle hou die kiemebevolking laag en verhinder verrottingskolle in die visbak. 

Vir die kontrole van waterkwaliteit word hulle ook in Europese stede gebruik. 

‘n Interessante kreatuur, goed om te weet, veral wat die diere se 

drinkwater betref.     ‘n Ander rooi wurm wat dikwels in die water  

voorkom,is ‘n larf (sien GOGGAstorie No 5  Bloedwurms in die 

drinkwater) 

 

Inligtingsbronne:  Wikipedia:Tubifex worms       Tubifex Schlammröhrenwurm                                              

youtube.com/watch?v=OEEU9MJblSk 
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