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Dispholidus typus 

De markan~e slangenkop op de voorpagina is 
die van de afrikaanse 'boomslang' Dispholidus 
typus (S m it h, 1828). Behalve de beschub
bing van de kop is op de foto goed te zien 
hoe de schubben op de bovenzijde van het 
lichaam zijn gerangschikt in transversale ban
den, waarbij de schubben elkaar in de breed
te zeer ruim overlappen. Dit volwassen exem
plaar van meer dan 1,5 meter werd gefotogra
feerd in Artis. Het dier is bruin-bei9e van 
kleur en daarom waarschijnlijk een ~· Men 
heeft n.l. ontdekt dat de anders gekleurde 
exemplaren (helder groen met veelal een 
zwart randje om iedere schub, of zwart met 
oranje of blauwe stippels) steeds o o zijn. 
Een opvallend geslachtsonderscheid, hetgeen 
bij slangen vrijwel uniek is. De belgische her
petoloog Laurent (1956) onderscheidt 4 on
dersoorten van D. typus, hoofdzakelijk op 
grond van de verschillende kleuren van de 
o o in de diverse delen van Afrika. 
Dlspholidus typus is een van de zeer weinige 
opistogllefe slangen waarvan de beet voor de 
mens levensgevaarlijk is. Niet de enige. Ook 
van Thelotornls klrtlandll, een andere boom
bewonende opistoglief uit Afrika, is een beet 
met dodelijke afloop bekend. 
De volgende gegevens omtrent gewoonten, 
gedrag, etc. ontlenen wij aan een publikatie 
over de slangen van Zuid-Rhodesie van 
Broad I y (1959). In Zuid-Rhodesie is de 
boomslang buitengewoon algemeen, ze is wel
licht de meest voorkomende slang in het land. 
Oat toch maar zeer weinig mensen gebeten 
worden toont aan dat het beslist geen agres
sieve slang is; bij nadering van mensen trekt 
het dier zich terug in boomtoppen. Eigenlijk 
loopt aileen de herpetoloog in funktie gevaar! 
Raakt de slang opgewonden dan blaast ze 
zich op, eerst de halsstreek en vervolgens het 
heJe llchaam, zodat ze dan wei tweemaal zo 
dik lijkt. Wordt het dier verder geirriteerd dan 
slaat ze toe met de bek z6 wijd open dat on
der- en bovenkaak bijna een vlak vormen -
op die manier komen de giftanden ook ge
makkelijk in funktie ondanks hun ongunstige 
positie achter in de bek (opistoglief). De gif
tanden zitten onder het oog en zijn lets meer 
dan een halve em lang. 
Het dieet van de boomslang bestaat hoofdza
kelijk uit kameleons (Chameleo d. dilepis), bij 
een exemplaar slechts werd een andere maag
inhoud aangetroffen, bestaande uit nestjonge 
vogels. Broadly hield een groot exemplaar van 
1,5 meter gedurende 21 maanden in gevan
genschap, in die periode werden 25 kamele
ons, 3 agame's, 1 dode slang en 6 nestjonge 
vogels door dit dier gegeten. Andere exem
plaren in gevangenschap aten ook nog skin
ken, en een at klkkers - dit dier was dan ook 
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Ultra-violetlampen in bet terrarium 

door R. de Lan(l, Bur(l. Zane,eldalratd 276, ltlaaaaluis 

ltJho!ldsot,erzicht: itJleiditJg - primaire eiseJl ·z•oor UV lampe11 in terraria - semndaire eise11 l'Oor UV 
lampen in terraria - beschikhare UV lampen - hoogtezonnen - doseriT1g t·atl het UV Iicht - da11k -
conclluies - Jl11111nar)' - litera11111r. 

INLEIDING 
Het is iedere terrariumhouder wei bekend dat rep
tielen en in mindere mate ook amfibieen die in 
een terrarium met de juiste temperatuur en voch
tigheid gehouden worden, klimatologisch gezien 
toch nog iets te kort komen. Oat is nl. het ultra
violette Iicht ( afgekort UV -Iicht). 
Dit UV-Iicht is de soort Iicht uit het zonnespec
trum waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat 
de dieren en wei vooral de jonge dieren dit be
slist nodig hebben, o.a. voor de aanmaak van de 
voor hen noodzakelijke levensstof vitamine D. 
Oat er geen UV-licht in het terrarium doordringt 
komt omdat de gewone vensterglasruiten van ka
mer en terrarium dit niet doorlaten. Wil men 
toch zorgen dat de dieren hun vitamine D krijgen 
dan kan dat op drie verschillende wijzen: 
a. Men kan een zijde van het terrarium van een 

wand van gaas voorzien en het terrarium voor 
open raam of op het balkon plaatsen, zodat de 
dieren direkt door de zon bestraald kunnen 
worden. 

b. Men kan de dieren vitamine D met het voedsel 
toedienen. 

c. Men kan de dieren met kunstmatig UV -Iicht in 
het terrarium zelf bestralen. 

Aile drie methoden hebben hun bezwaren. Dieren 
die uit tropen of subtropen komen zullen bij toe
passen van methode a. vanwege de klimatolo
gische omstandigheden in Nederland hoogstwaar
schijnlijk toch nog tekort aan vitamine D hebben 
zodat men daarnaast nog extra vit. D moet bij
voeren (methode b.). Deze methode b. kan echter 
leiden tot onder of overdosering omdat de hoe
veelheid vit. D die reeds in het voedsel aanwezig 
was niet bekend is. 
Veeder zal men om er zeker van te zijn dat de 
dieren een bep. dosis vit. D werkelijk ook binnen 
krijgen bij methode b. moeten dwangvoederen 
(sommige dieren Iaten zich echter niet dwang
voederen). Eenvoudiger is het dan om de schake
laar van een UV lamp om te draaien en de dieren 
enige tijd te bestralen. 
Dit laatste is de belangrijkste reden om nader op 
de mogelijkheid van het plaatsen van UV lampen 
in het terrarium in te gaan. 
Een bijkomend voordeel van UV bestraling boven 
toediening van vitamine D is dat met UV bestra
ling een overdosering door een overproduktie van 
vitamine D vrijwel zeker onmogelijk is, iets wat 
bepaald niet het geval is bij toediening van vita
mine D als zodanig. 
Een andere reden voor het bestralen van terra
riumdieren met UV-licht is dat bij een UV-be
straling de natuurlijke leefomsta.ndigheden der 

terrariumdieren meer benaderd worden dan bij een 
toediening van vit. D met het voedsel. Hiermee 
wordt bedoeld dat het UV-Iicht mogelijk nog 
andere gunstige effekten op de dieren heeft, ef
fekten die ons echter op dit ogenblik nog onbe
kend zijn. 

PRIMAIRE EISEN DIE GELDEN VOOR UV
LAMPEN IN TERRARIA. 
Om na te gaan welke eisen aan UV-Iampen in 
terraria gesteld dienen te worden, moeten we 
eerst weten wat UV -Iicht precies is. 
Licht i.h.a. en dus ook UV-Iicht kan gekarakteri
seerd worden door: 
1. De golf/engle, uitgedrukt in de eenheid nm 

(nanometer) of in de oudere eenheid A (Ang
strom); 1 nm = 10-9 m = 10 A. 

2. De in1e11sitei1 bij een bepaalde golflengte, voor 
ons uitgedrukt in de eenheid erg per sekonde 
per cm2 per nm op een bep. afstand van de 
lamp. Dit is dan voor een bep. golflengte de 
hoeveelheid energie die per sekonde op iedere 
cm2 invalt van een oppervlak dat op een bep. 
(nader aan te geven) afstand van de UV
Iamp staat. 1 Erg per sekonde = 10-4 mW en 
1 mW = 1 milliwatt= 10-3 Watt. 

UV stralen zijn nu die stralen, die een golflengte 
hebben die ligt in het gebied van 200-400 nm. 
Het zonlicht ter plaatse van het aardoppervlak om
vat een heel gebied van golflengtes (spektrum) in 
het UV gebied. De intensiteit van deze UV stra
len neemt toe na:umate we bij grotere golflengtes 
komen. Zie de grafiek van het UV gedeelte van 
het zonnespektrum (fig. 1). 
Als we dan ook een vervanger van de zon in ons 
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terrarium willen hebben dan zal dat een UV-lamp 
moeten zijn die UV-licht uitstraalt van golfleng
tes groter dan 290 nm zoals blijkt uit fig. 1 en 
liefst met een soortgelijk intensiteitsverloop als in 
bet UV spektrum van de zon. 
Nu is men er vroeger wei eens in geslaagd om 
een dergelijk ideaal intensiteitsverloop te benade
ren, maar daar was dan een tweetal onderling af
geschermde UV lampen voor nodig. Omdat dit 
technisch wei moeilijk te verwezenlijken zal zijn 
en de aanschaf van twee UV lampen wei een 
kostbare zaak wordt, wordt van een verdere be
handeling van deze mogelijkheid afgezien. 
Om ons doel wat eenvoudiger te bereiken kunnen 
we selektiever te week gaan. We kunnen ooze 
UV lamp nl. gaan richten op bet effekt dat we 
er mee willen bereiken. Hiermee wordt bet vol
gende bedoeld: er is door wetenschappelijk on
derzoek gebleken dat bet UV -Iicht van de zon een 
aantal verschij nselen ( effekten) teweeg kan bren
gen en dat de sterkte van ieder effekt sterk af
hangt van de golflengte van bet UV-licht. Als we 
nu ooze UV lamp zo kiezen dat hij vnl. die golf
lengte uitzendt die een maximaal gewenst effekt 
oplevert, dan zijn we in ieder geval verzekerd 
van bet gewenste effekt. Bij deze benadering zul
len we echter wei moeten beseffen dat we andere 
bekende of onbekende effekten misschien uitslui
ten. Dit kan in ons voordeel zijn als deze andere 
effekten ongunstig zijn. In bet andere geval, bij 
gunstige effekten dus, is bet nadelig. 
Voor de keuze van bet effekt zie onder bet hoofd 
Dosering van bet UV-licht. 

SEKUNDAIRE EISEN DIE GELDEN VOOR 
UV LAMPEN IN TERRARIA 
Behalve de genoemde primaire eisen zijn er een 
aantal eisen die in de tweede plaats gesteld kun
nen worden aan een goede UV lamp voor bet 
terrarium. 
Het UV-licht moet bv. niet een te grote intensi
teit hebben zodat overdosering niet gemakkelijk 
plaats vindt. Omgekeerd mag de intensiteit ook 
weer niet te klein zijn want dan duurt de bestra
ling te lang en verliezen we er de kontrole over. 
Verder mag de lamp geen schadelijke stoffen pro
duceren (sommige lampen vormen ozon of stik
stofoxyden, beide schadelijke gassen voor mens en 
dier), moet liefst goedkoop in aanschaf en stroom
verbruik zijn, eenvoudig aan te sluiten zijn, een 
grote levensduur en gunstige afmetingen bezitten. 
Wat ook belangrijk is, dat is dat de UV lamp ook 
een behoorlijke intensiteit aan zichtbaar Iicht uit
straalt. Het is nl. niet prettig voor de dieren om 
daar tegen in te kijken. Ze maken hun pupillen 

dan zo klein mogelijk en daarmee krijgt het UV · 
Iicht minder kans om in het oog door te dringen 
en dit evt. te beschadigen. Zuiver UV -Iicht is on
zichtbaar en daarvoor zouden de dieren hun oog
pupillen dan ook niet verkleinen. 
In kleine terraria zal verder een staafvormige UV 
lamp beter ingebouwd kunnen worden dan een 
puntvormige daar voor deze laatste een ronde 
reflector nodig is die meer plaats inneemt. 

BESCHIKBARE UV LAMPEN 
Nu bekend is welke eisen primair en secundair 
aan een UV lamp voor bet terrarium gesteld kun· 
nen worden, kunnen we nagaan welke UV lam
pen er voor ons beschikbaar zijn. 
Naar het lamptype komen 2 soorten lampen in 
aanmerking nl. lagedrukkwikontladingslampen en 
hogedrukkwikontladingslampen. 
In de handel verkrijgbare en mogelijk voor ons 
doel geschikte UV lampen zijn: 
I. Hoogtezonnen. Dit zijn meestal lampen die 

tot het laatstgenoemde lamptype behoren. 
II. Andere UV lampen. Deze kunnen tot beide 

genoemde types behoren. 
In eerste instantie zal de toepassing van hoogte
zonnen in terraria worden besproken. 
Mochten er andere UV lampen bestaan die beter 
voor ons doel geschikt of geschikt te maken blij
ken dan de nu te bespreken lampen, dan zal daar
over later eventueel nog in Lacerta bericht wor
den. 

HOOGTEZONNEN 
In Nederland het meest verkocht zijn hoogtezon
nen van de merken Philips, Hanau en Osram. 
Ook in de PMC van Albert Heyn is een hoogte
zon te koop maar de prijs van deze lamp ligt aan 
de hoge kant zodat hij niet behandeld is. 
Daar de eenvoudigste hoogtezon van Hanau (type 
no. 100) wat ongunstig afstak bij de eenvoudigste 
hoogtezon van Philips (de Hanau 100 heeft rela
tief meer van de onnatuurlijke UV stralen van 
golflengtes kleiner dan 280 nm dan de Philips), 
werd de Hanau hoogtezon niet in beschouwing 
genomen. 
Van Philips werd ook nog bekeken de UV-licht 
uitstralende fluorescentiebuis TLU 20 W/12, die 
beperkt leverbaar is. 
Op · :bijgaande afbeeldingen ziet men de te be
spreken UV lam pen behalve de TLU 20 W /12, 
die er net zo uitziet als een gewone TL buis van 
20 W en ook dezelfde afmetingen bezit ( 60 em 
lang, 3,8 em dik). 
W aar men deze lam pen kan verkrijgen en tegen 
welke prijs, staat vermeld in tabel I. 

Tabel I. In de handel verkrijgbare hoogtezonlampen, geschikt voor het terrarium. 

Merk Type Prijs (incl. Leverancier Opmerkingen BTW) 
Philips Eenvoud. hoogtezon f 75,- Winkels van el. Kan UV + IR Iicht of 

(HP 3108) huish. appar. aileen IR uitstralen 
Philips TLU 20 W/12 f 28,- Zie naschrift aan het Aileen UV -Iicht; prijs excl. 

slot van dit artikel lamphoud., starter en 
smoorspoel 

Osram Ultravitalux ( GUR 53) f 44,25 Winkels van el. Aileen UV + IR; normale 
huish. appar. lampfitting. Lampstandaard 

a f 12,70 extra verkrijgbaar 
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De eenvoudigste hoogtezon van Philips kan di
rekt met behulp van snoer en steker op het licht
net worden aangesloten (220 V; 50 Hz). 
De TLU 20 W/12 is wat uitvoering betreft ge
lijk aan een gewone TL buis van 20 W en wordt 
ook op dezelfde wijze d.w.z. via een smoorspoel 
op het lichtnet van 220 V aangesloten. 
De Osram Ultravitalux 300 W ziet er uit als 
gloeilamp met een inwendige reflektor en is voor
zien van een normale gloeilampfitting E 27. De 
lamp kan direkt aan het net van 220 V aange
sloten. 
Aile genoemde hoogtezonnen behalve de TIU 
20 W/12 stralen naast UV-licht ook nog een hoe
veelheid infrarood (IR) Iicht uit. Philips een 
voud. hoogtezon heeft de mogelijkheid om uit
sluitend IR Iicht uit te stralen. 

De primaire eisen 
De UV spektra der lam pen (de intensiteit bij 
iedere golflengte) vindt men aangegeven in fig. 2 
t/m 4 (spektra gepubliceerd met toestemming van 
N.Y. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven en 
Osram G.m.b.H., Miinchen). 
Zoals men ziet stralen deze lampen relatief niet 
veel UV-licht uit van een golflengte kleiner dan 
290 nm. Bij 280 nm wordt nog wei wat UV-licht 
uitgezonden, maar dat is juist gunstig voor de 
vitamine D vorming (zie onder Dosering van het 
UV-licht). De verder voor ons belangrijke golf
lengte van 297 nm bezitten ze allemaal. 
De spektra van fig. 2 en 4 lijken veel op elkaar 
omdat het daarbij steeds om hogedruk kwiklampen 
gaat. 
De enige lagedruk kwiklamp is de Philips TLU 
20 W /12 en deze heeft een afwijkend spektrum 
(fig. 3). 

De sekundaire ei.ren 
De bestralingstijden en -afstanden worden be
sproken onder het hoofd Dosering van het UV · 
Iicht. 
De hoogtezonnen produceren geen of nauwelijks 
het schadelijke ozongas of stikstofoxyden omdat 
de korte golflengtes die deze gassen vnl. produ
ceren niet in het spektrum der hoogtezonnen voor
komen. Over de prijzen der lampen oordele men 
zelf. 
Het uit het net opgenomen vermogen bedraagt 
300 W bij alle genoemde hoogtezonnen behalve 
bij de Philips TLU 20 W/12, waar het uiteraard 
slechts 20 W groot is. Men kan hieruit zelf de 
stroomkosten berekenen. 
De levensduur der lam pen is ruim ( vermoedelijk 
enkele jaren). Aile hoogtezonnen behalve de 
TLU 20 W/12 zijn puntvormige lichtbronnen, 
voorzien van een reflector. De TLU 20 W/12 is 
een staafvormige lichtbron. 
Alle lampen geven naast UV-licht een behoorlijke 
portie zichtbaar Iicht af. 

DOSERING VAN HET UV-LICHT 

a. Ker1ze van het elfekl 
Zoals al eerder werd aangeduid zijn er een aantal 
werkingen van UV-licht bij mens en dier bekend. 
Dit zijn hoofdzakelijk de volgende: 
1. Roodkleuring van de huid ( erytheemvorming). 

•• 

2. Bruinkleuring van de huid (pigmentatie). 
3. Genezing en voorkoming van Engelse ziekte 

(antirachitische werking) door de aanmaak 
van vitamine D in de huid. Het zijn vnl. 
UV stralen van de golflengtes 280 en 297 nm 
die hier effektief zijn. 

4. Het dod en van bakterien (germicide werking). 
5. V eroorzaken van een ontsteking van het bind

vlies van het oog (conjunctivitis). 
6. Het veroorzaken van huidkanker ( carcinogene 

werking). 
7. Het veroorzaken van mutaties in de lichaams-

cellen (mutagene werking). 
Ook kan UV -Iicht in speciale gevallen een belang
rijke rol spelen en wei bij de genezing van enkele 
huidziekten zoals lupus vulgaris en psoriasis. 
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Tabel II. Faetoren waarmee bet quotient van liehaamsgewicht en -oppervlak vermenigv. moet worden 
om de bestral. lijd in min. te krijgen. 

Philips eenv. hoogtezon Philips TLU 20 W/12 Osram Ultravitalux 
Afstand 

lamp- Perspexplaat Plexiglas Perspexplaat Plexiglas Perspexplaat Plexiglas 
dieren 

2 mm 3 mm 2 mm 2 mm 

25 em 0,1 0,4 0,7 0,6 
50 em 0,4 1,4 2,8 1,3 
75 em 1,0 3,2 6,4 1,9 

100 em 1,8 5,8 11,4 2,5 
125 em 2,8 9,0 17,8 3,2 
150 em 4,0 12,8 25,6 3,8 
175 em 5,4 17,7 34,8 4,4 
200 em 7,0 23,1 46,2 5,0 

Het is goed mogelijk dat UV-licht via de gezonde 
huid verder nog een aantal andere voor ons be
langrijke werkingen heeft die aileen nog onbekend 
zijn op dit ogenblik. 
Van de bekende effekten echter is voor ons van 
belang het gunstige effekt no. 3, de antirachitische 
werking. Het is deze werking die we met onze 
hoogtezon beogen. Van de golflengtes die anti
rachitisch werkzaam zijn, zijn vooral van belang 
de golflengtes 280 en 297 mm omdat daar de anti
rachitische werking maximaal is. 
Of we verder last zullen hebben van de onge
wenste neveneffekten no. 5 en 6, is moeilijk te 
zeggen omdat van die effekten nog te weinig 
bekend is. Waarschijnlijk zijn deze effekten dosis
afhankelijk en treden ze vnl. op bij golflengtes 
kleiner 280 nm. In dat geval hebben we van deze 
effekten nauwelijks last als de doseringen (be
stralingstijden) aan de lage kant zijn en de door 
de UV lampen uitgezonden stralen vnl. van golf
lengtes groter dan 280 nm zijn (zoals in ons ge
val). 
De mutagene werking {no. 7) zal niet zo ernstig 
zijn want het is bekend dat er bij de woestijnle
guaan Dipsosatmls dorsalis in de vrije natuur 
hoeveelheden UV energie door de huid dringen 
die potentieel mutageen zijn (zie Norris en 
Porter, 1969). 
Met effekt no. 4 hebben we niet te maken omdat 
slechts de golflengtes van ca. 254 nm germicide 
zijn en deze komen niet voor in het spektrum der 
UV lampen. 

b. De dosering van het UV -Iicht gericht op het 
voorkomen van rachitis. 
Wat we graag zouden willen weten dat is: hoe 
groot is de dosis UV-Iicht (d.w.z. de hoeveelheid 
energie) en wei vooral van de golflengtes 280 en 
297 nm die reptielen en amfibien dagelijks in de 
natuur op de huid toegediend krijgen. 
Als dat bekend zou zijn dan zouden de dagelijkse 
bestralingstijden voor iedere hoogtezon op juiste 
wijze uit de lampgegevens berekend kunnen wor
den. 
Maar het vervelende is nu juist dat die dagelijkse 
parties UV-licht van welke golflengte dan ook, 
moeilijk te meten zijn omdat zij afhangen van 
velerlei factoren zoals bv. de breedtegraad (ma
kroklimaat), de direkte omgeving van het biotoop 
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3 mm 2 mm 2 mm 3 mm 2 mm 

2,2 4,3 0,2 0,5 0,7 
4,4 8,6 0,7 2,0 2,8 
6,5 13,0 1,5 4,6 6,5 
8,7 17,3 2,6 8,1 ll,5 

10,9 21,6 4,1 12,7 18,1 
13,1 25,9 6,0 18,3 26,0 
15,3 30,2 8,1 24,8 35,4 
17,4 34,5 10,5 32,4 46,2 

(mikroklimaat), de tijd van het jaar en van de 
d:tg, de weersomstandigheden, het aantal malen 
dat een dier direkt of indirekt door de zon be
schenen wordt enz. 
Om toch tot een advies over de dagelijkse dose
ringen te komen werd uitgegaan van de bekende 
dosis UV-licht van de golflengte van 280 nm die 
rachitis geneest bij ratten (zie Bunker en 
Harris, 1937). In eerste instantie bleek bij het 
aanhouden van deze dosis dat de bestralingstijden 
die berekend werden met behulp van de lampge
gevens van de drie hoogtezonnen aile zodanig 
lagen dat het gevaar van conjunctivitis vrij groot 
was. 
De oplossing van het probleem van het conjunc
tivitisgevaar ligt echter in het plaatsen van een 
filter tussen hoogtezon en dieren, waarbij een ge
deelte van de kortere golflengtes afgesneden wordt. 
Als filtermaterialen komen in aanmerking Pers
pexplaat in dikten van 2 en 3 mm van I.C.I. en 
Plexiglasplaat van 2 mm dik van Rohm en Haas 
G.m.b.H. 
Informaties over adressen waar men deze mate· 
rialen kan kopen zijn in te winnen voor Perspex 
bij I.C.I. Holland N.V., Postbus 551, Wijnha
ven 107, Rotterdam-!, tel. 010-140122 en voor 
Plexiglas bij Techn. Handelsburo Frese en Van 
Beusekom, Postbus 84, Pieter de Hooghstraat 7, 
Heemstede, tel. 02500-81950. 
De dagelijkse bestralingstijden voor iedere hoogte
zon met filter kan men zelf voor zijn eigen dieren 
berekenen met de volgende formule: 

lich. gew. in grammen x factor 
t = bestraald lich. opp. in cm2-

Hierin is t de bestralingstijd in minuten per dag. 
De factor waarmee het quotient van lichaamsge
wicht en het bestraalde lichaamsoppervlak ver
menigvuldigd moet worden, hangt af van de ge
bruikte hoogtezon/filter kombinatie en de afstand 
tussen hoogtezon en dieren. 
In tabel II kan men zelf een geschikte factor op
zoeken en aldus bepalen welke hoogtezon/filter 
kombinatie en bestralingsafstand het meest voor 
ieders eigen omstandigheden geschikt is. 
Men client zich er bij bestralingen van bewust te 
zijn dat de aangegeven doseringen niet bepalend 
zijn, maar veel eerder als een richtlijn gelden. 



Eenvoudige boogtezon ( HP 3108} 

Ieder kan zelf variaties in de tijden aanbrengen 
voor bv. jonge dieren t.o.v. oude, reptielen t.o.v. 
amfibicn, sterk zonminnende dieren t.o.v. zon
schuwende, dieren afkomstig van de evenaar t.o.v. 
di e van hogere breed tegraden enz. 
Heeft men na verloop van tijd een indruk gekre
gcn van de optimale dosis voor ccn bepaalde dier
soort, of wat minstens zo belangrijk is, van te 
korte of te lange bestralingstijden, dan is het al
gemeen nut ermee gediend als die resultaten in 
Lacerta beschreven worden. Men moet dan in 
ieder geva l de volgende gegevens vermelden: 
diersoort, lichaamsoppervlak dat bestraa ld wcrd 
c:n lichaarn~gc:wicht van hc:t dic:r, suort boogtc:zun 
en filter en de dagelijkse bestral ingstijden en -af
stand d ie gebru ikt zijn. 

c. IIi' en ken voor de UV beJtraling. 
Het verd ient aanbeveling om steeds aan de voor
zichtige kant te bestralen, zeker in het begin, 
waar!:lij de dieren enkele weken de gelegenhcid 
mocten hebben om aan het UV-licht te wennen. 
Korte bestralingstijden ( enkele minuten lang) zijn 
in de prakti jk wat lastig want d ie moeten nauw
keurig gevolgd worden om overdosering te voor
komcn. Verd er is het zo dat a ile hoogtezonnen 
behalve de TLU 20 \Y//12 een opwarmtijd van 
enige minuten hebben, waarin de intensiteit van 
de lamp ni et konstant is, maar opk limt tot zijn 
maximum. 
D eze moei lijkheden zijn op twee wijzen aan te 
pakken. In de eerste plaats kun nen bestralingen 
eenmaal in de twee dagen uitgevoerd worden, 
waarbij de bestralingstijden dan 2x zo lang ge
nomen kunnen worden. 
Ten tweede kan men vlak voor het aansteken van 
de lamp een voor Iicht ondoorlaatbare schuif Ius
sen hoogtezon en dieren houden en d e bestraling 
bcginnen door de schuif na ong. 3 min. als de 
intensiteit op een konstante waarde is aangeko
men, weg te nemen (bij de TLU 20 W/12 is dit 
niet nodig aangezien die direkt na het ontsteken 
reeds UV-Iicht van een konstante intensiteit af
geeft). 
Bij het uitvoeren van bestralingen mag de tem
peratuur van de Perspex of Plexiglasfilters niet 
te hoog oplopen (zeker niet boven de 100° C). 

Osmm ultravita/u;o: 300w ( GUR 53} 

Dit houde men dus goed in het oog. Eventueel 
.kan met een venti lator een overschot aan warmte 
afgevoerd worden. 
Bij kleinere terraria waarin men tangere tijden 
bestraald is het evenzeer mogelijk dat de tempe
ratuur ongewenst stijgt. Ook hier lette men op de 
thermometer en eventueel een goede venti la tie. 
Om er zeker van te zijn dat een bepaalde bestra
lingstijd ook inderdaad aangehouden wordt, is het 
aan te bevelen om een tijdschakelaar die na een 
vooraf ingestelde tijd de stroom naar de lamp on
derbreekt in het elektrische circuit op te nemen. 
Dergelijke tijdschakelaars komen o.a. voor op 
oude kuipwasmachines! Ook ecn eier- of parkccr· 
wekker kan het eind e van ecn bestra ling aangeven. 
Men lette er ook goed op zcl£ niet in het UV
licht te kijken, tenzij met ecn speciale UV bril op. 
Om de planten te sparen verd ient het aanbeveling 
om dcze zoveel mogelijk uit het stra lingsoppervlak 
van de lamp te zetten. 
Het aanraken van UV lampen met de handen 
moet men zoveel mogelijk vermijden, aangezien 
vetvlekken op den duur inbranden zodat de lamp 
steeds vuiler wordt. 
Tot slot client gezegd dat, ook a l bestraald men 
de dieren met UV-Iicht, er wei voor gezorgd moet 
worden dat de d ieren die portie kalk met het 
voedsel binnen krijgen waar zij behoefte aan heb
ben. H et UV-Iicht verhoogt slechts de kalkstof
wisseling, maar is geen vervanger van kalk. Vooral 
jonge dieren en eidragende wijfjes hebben behoef
te aan kalk. 

DANK 
D e heer A. F. Ri etveld van de H .I.G. H uish. 
Apparaten, AJd. Beauty Care van de N.V. Ph ilips 
Gloei lampenfabrieken te Drachtcn dank ik voor 
de medewerking bij het opstellen van een dose
ringsplan. 

CONCLUSIE 
Ter voorkoming van rachitis bij reptielen en am
fibien kan men, a ls alternatief van toediening van 
vitamine D, d e dieren in het terrarium bestralen 
met UV-licht. 
Geschikte en in d e handel verkrijgbare lampen 
zijn Philips eenvoudigste hoogtezon (HP 3108), 
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Philips TLU 20 W/12 en de Ultravitalux van 
Osram. 
Bij de bestralingen client men een filter bestaande 
uit een plaat Perspex of Plexiglas tussen UV lamp 
en dieren te plaatsen teneinde het gevaar van con
junctivitis te verkleinen. 
De voor ieder van de genoemde hoogtezonnen uit 
te rekenen bestralingstijden zijn slechts een richt
snoer dat men kan gebruiken om voor iedere dier
soort en ieder individu de optimale dosis UV
Iicht d.w.z. bestralingstijd op een bepaalde afstand 
vast te stellen. 

SUMMARY 
To prevent rachitis in reptiles and amphibians it 
may be advised to use ultra-violet light instead of 
administering vitamin D. Possible lamps are 
Philips HP 3108, Philips TLU 20 W/12 and 
Osram GUR 53. 
UV-light with a wave-length of 180 nm (1800 A) 
proved to be the best cure against rachitis, at 
least in rats (Bunker and Harris 1937). 
The needed dose however may cause eye-infection 
(conjuctivitis), wich danger may be avoided by 
placing a piece of perspex or plexiglass under the 
lamp to act as a filter. 
The following dose is advised: 

T _ weight of animal in grams _ x factor 
- radiated surface of body in cm2 

T = time in minutes per day. The factor depends 
on the filter, the type of lamp used and the distan-

Dlpholldus typu11, 

vervolg van pag. 66 

in een riviertje gevangen. Knaagdieren wer
den door aile gevangen boomslangs gewei
gerd op een na, die vlot dode ratten accep
teerde. Een volwassen boomslang heeft onge
veer twintig minuten nodig om een kameleon 
door zijn gif te doden. De jonge vogeltjes 
sterven veel sneller, warmbloedige wezens 
zijn kennelijk veel gevoeliger voor het gif. 
De soort is uiteraard vooral in bomen te vin
den, maar ook wei langs rivieroevers. Dikwijls 
blijft een dier enkele dagen achtereen in de
zelfde boom. Grote aantallen worden op · de 
wegen doodgereden, hetgeen illustratief is 
voor de algemeenheid van de boomslang in 
Zuid-Rhodesie. 
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Aangeboden 

Twee terraria. Malan: 100 bij 40 bij 40 em en 60 bij 
180 blj 40 em. Te bevragen blj H. Bakker, Hagedis
straat 6, Velsen-Noord. Tel.: (02510) 2 -g 49. 
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ce lamp-animal. The values of the factor are given 
in table II. 
Calcium remains necessary: UV-light promotes the 
metabolism of calcium, but it does not replace it. 
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Naschrift 

De UV llrtOrescenlielamp TLU 20 JP/12 t•an 
Philips is niel direkt in de handel t'erkrijgbaar. 
Belangslellenden voor deze UV lamp k11m1en it. 
hel beziJ ervan komen door Jrtuenkomsl 11an dt: 
schrijz,er van heJ bovenslaande artikel. Dil kan t'ia 
de t'olgende regeling: 
Iedere belangslellende slorl uiterlijk binnen 2 we
ken na verschijnen t'an deze a/levering t'an Lacerta 
een bedrag van I 30,50 (beslaa11de 11i1 I 28,
lampkoslen, verzendkoslen en een portobedrag 
t•oor thrtisbezorgen van de lamp) op girorekening 
no. 1318843 l.n.t'. Drs. R. de La11g, B11rg. Zafle
t'eldstraal 276, Maaul11is. 
Me11 wordl tJerzochJ zij11 naam, adres e11 ook zijn 
telefoonnummer dttidelijk aan le geve11. 
Lampho11ders, starter en tloorschakelapparaaJ (de
zellde als tJoor een gewone TL b11is t•an 20 JP) 
moeJ men zell aanschaf!e11. 

JAARVERSLAG SECRETARIAAT 1968/69 

Het ledenaantal bevlndt zich noQ steeds in stijQende 
lijn: In het afgelopen verenlglngsJaar traden 90 n1euwe 
laden toe, zegden 29 leden hun lidmaatschap op en 
moesten 33 laden wegens wanbetallng worden afge
voerd. E6n van onze oudere leden, de hear W. H. 
Luberti overleed in december 1968. 
In verband met de mutatie In het penningmeester
schap kan geen exact cijfer gegeven worden van het 
aantal betalende laden per 1 oktober 1969. 
De bijeenkomsten van de diverse werkgroepen war
den in het algemeen bijzonder goad bezocht en wij 
kunnen stellen dat de programma's vaak zeer aan
trekkelijk zijn. Ook veel jeugdige laden hebben de 
weg naar de werkgroepen gevonden. 
De moeilijkheden die zich bij de werkgroep 's Gra
venhage hebben voorgedaan 10 verband met het kie
zen van een voorzitter, warden op een prettige ma
nier opgelost. 
De import-dienst heeft weinig geimporteerd, omdat 
het aanbod van de handelaren groot genoeg is en de 
prijzen redelijk kunnen worden genoemd. 
Op 15 maart ward de jaarlljkse Algemene Ledenver
gadering gehouden in de Collegezaal van het Tano
heelkundig lnstltuut te Utrecht. Hat huishoudelljk ge
deelte werd door 67 laden bijgewoond. De lezingen 
van Drs. M. Hoogmoed over zijn herpetologische 
waarnemlngen in Suriname en van lr. W. G. v. d. 
Akker over zijn belevenlssen op het eiland Mauritius 
vlelen terecht bijzonder In de smaak. 
Wij kunnen tot ons genoegen vaststellen dat LACER
TA in Ieder opzicht een bloeiende verenlging Is, wat 
niet aileen blljkt uit het aantal geregistreerde laden, 
maar vooral ook uit het grote aantal laden dat de 
werkgroepen bezoekt en hat plezlerlge contact dat er 
tussen de laden onderllng bestaat. 
Oat deze tendens zich ook in het komende vereni
gingsjaar moge voortzetten, is de wens van Uw se
cretaris R. M. Meijer. 


