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INLEIDING 

Het houden van terroriumdieren betekent dot we le
vende wezens uit hun natuurlijke milieu holen om ze 
onder te brengen in een omgeving die in alle opzich
ten kunstmatig is. Klimaat, voedsel, ruimte en de sa
menstelling van de populatie, op al deze terreinen zul
len we moeten afwegen wat wenselijk en haalbaar is. 

De ware liefhebber hoort in deze een combinatie 
van inzet en wijsheid te tonen. Inzet om het maxi
male te bereiken, op welk niveau don ook. Wijsheid 
om datgene te loten wat voor hem of hoor onbe
reikbaar is, dit laatste met name natuurlijk waar 
het de keuze van de te houden dieren betreft. Denk 
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1) De geografische breedte loopt op vanaf de evenaar (0°) 
tot de polen (90°). In de buurt van de evenaar vollen de 
zonnestralen veel rechter op het aardoppervlak don in de 
buurt van de polen. 
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moor eens aan al die klein aangeschafte leuke 
beestjes die groot bleken te worden of aan de koel 
te houden salamanders of kameleons in gloeiend 
hete kamers op het zuiden. 

DAG· EN NACHnENGTE 

Als eerste onderwerp zullen we het gaan hebben 
over de lengte van dog en nacht. De lengte van dog 
en nacht varieert op aarde sterk. Dit wordt veroor
zaakt door de relatie tussen twee verschijnselen, na
melijk de geografische breedteligging van een 
plaats en de schuine stond van de aardas. Het be
grip geografische breedte sloot op de afstond van 
een plaats tot aan de evenaar. ( uitgedrukt in gra
den, zie afb. 1 ). Hoe verder van de evenaar, hoe 
hoger de geografische breedte. 

De geografische breedte is van invloed op de in
valshoek van de zonnestraling. Hoe verder van de 

bundel zonnestralen 

~----------- _J 
2a) Als de zonnestralen loodrecht op het aardoppervlak 
vollen don beschijnt een bundel stralen een stuk aardop
pervlak dot gelijk is aan het oppervlak van de bundel zelf. 
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2b) Als de zonnestralen schuin op het aardoppervlak terecht
komen dan beschijnt een bundel stralen een stuk aardopper
vlak dat veel groter is dan de oppervlakte van de bundel. 

evenaar, des te schuiner de invalshoek van de 
zonnestraling. Dezelfde hoeveelheid straling 
wordt don gebruikt voor het verlichten en verwar
men van een groter stuk aardoppervlak. Daardoor 
zal de temperatuur op hogere geografische breed
ten lager zijn don in de buurt van de evenaar (zie 
afb. 2o + b). Als de os van de aarde nu loodrecht 
zou hebben gestaan op de boon die de aarde om 
de zon draait, don was het verhaal met het be
schrijven van de gevolgen van de verschillen in ge
ografische breedteligging volledig geweest. De 
aardas maakt echter een hoek die er voor zorgt 
dot bijvoorbeeld rond de maanden juni en juli het 
noordelijk halfrond meer naar de zon is gekeerd 
(zie ofb.3). De dogen zijn daardoor langer en de 
zon stoot hoger boven de horizon. Er is dus meer 
straling beschikbaar voor de verwarming van het 
aardoppervlak en de temperaturen zijn hoger. 

Het is zomer. Het zuidelijk halfrond komt er op dot 
moment bekaaid vanaf. Het is meer van de zon af
gekeerd, de dogen zijn dus korter, de invalshoek 
van het zonlicht is kleiner, kortom door is het in juni 

ffi 
21 maart 

ffi 
21 dec 

ffi 
21 sept 

3) Bij de situatie op 21 juni is overdag meer dan de he/h van 
het noordelijk halfrond verlicht en bovendien vallen de zon
nestralen gemiddeld vrij recht op het aardoppervlak. Het 
noordelijk halfrond ontvangt zo veel meer van de energie 
van de zon dan het zuidelijk. Op 21 dec. is de situatie om
gekeerd ten gunste van het zuidelijk halfrond. (Overigens, in 
maart en september ontvangen beide halfronden ongeveer 
evenveel energie). 

winter. Één troost, rond december/januari zitten ze 
door goed en is het op het noordelijk halfrond win
ter. Wie nu rond de evenaar woont volt altijd in de 
prijzen. De doglengte varieert weinig, de invalshoek 
van de zon ook, kortom er is sproke van een vrij ge
lijkmatige temperatuur. We vinden er don ook vele 
soorten koudbloedigen. 

Voor de gebieden rond de polen is de situatie volle
dig anders. De variatie in temperatuur en dogleng
te gedurende het jaar is er enorm. Voor koudbloedi
gen volt daaraan weinig eer te behalen. Binnen de 
poolcirkel komen ze don ook vrijwel niet voor. 
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SAMENVATIEND 

Afhankelijk van de ligging van een plaats ten op
zichte van de evenaar is er sprake van meer of 
minder variatie in de lengte van dag en nacht en 
de hoeveelheid straling van de zon die op het 
aardoppervlak valt. Deze variatie zorgt voor het 
ontstaan van seizoenen die zich sterker van elkaar 
onderscheiden naarmate de plaats verder van de 
evenaar af ligt. 

VARIATIE IN DAG· EN NACHTLENGTE 

;an febr mrt I apr mei ;un 
-

60° 5 8 12 15 18 21 

50° 6 9 12 14 16 18 

40° 8 10 12 13 15 16 --
30° 9 10 12 12 13 14 

20° 10 11 12 12 13 13 

10° 11 12 12 12 13 13 
oo 12 12 12 12 12 12 

10° 13 12 12 12 11 11 

20° 14 13 12 12 11 11 

30° 15 14 12 12 11 10 

40° 16 14 12 11 9 8 -
50° 18 15 12 10 8 6 

60° 19 16 12 9 6 3 

Voor ons is nu van belang, dat de dieren en planten 
die in de diverse gebieden voorkomen zich aan de 
omstandigheden hebben aangepast. Zelfs zó sterk, 
dat de wisseling van de seizoenen nabootsen een 
zeer belangrijke voorwaarde is voor hun welzijn. 
Het beïnvloedt in hoge mate hun hormoonhuishou
ding en daardoor hun voortplanting en stofwisse
ling. Bij het niet nabootsen van de seizoenswisselin
gen ontstaan dan ook tal van storingen in het ge
drag van de dieren die in vele gevallen leiden tot de 

1 
;ui aug sep okt nov dec 

18 15 12 8 5 3 

16 14 12 9 6 5 

15 13 12 10 8 7 

13 12 12 10 9 9 

13 12 12 11 10 10 

13 12 12 12 11 11 

12 12 12 12 12 12 

11 12 12 12 13 13 

11 12 12 13 14 14 

11 12 12 14 15 15 

9 11 12 14 16 17 

8 10 12 15 18 19 

6 9 12 16 19 21 

1 

Tabel: De middenbalk is de evenaa~ de bovenste helh is het noardeliik en de onderste helh het zuideliik halfrond. De graden 
in de eerste kolom geven de noorder- of zuiderbreedte aan. De getallen in de kolommen geven het gemiddeld aantal uren 
daglicht aan op die breedte (linker kolom} in de bovenstaande maand. Biivoorbeeld: het aantal uren daglicht in Nederland 
(± 52°NBJ in november is 6 uur. 
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dood. Vele voorbeelden daarvan zijn uit de praktijk 
bekend. Denk moor eens aan de veel te sterke uit
droging en vermagering die ontstaat bij landschild
padden die tijdens hun winterrustperiode, die ze hoe 
don ook op commando van hun biologische klok in
gaan, niet voldoende kunnen afkoelen. 

Om ervoor te zorgen dot we de door ons gehouden 
dieren een zo groot mogelijke kans op voldoende 
welzijn kunnen geven, moeten we dus op de hoogte 
zijn van de variatie in dog- en nachtlengte zoals die 
in hun natuurlijke omgeving voorkomt. Naast de va
riatie in de lengte van de dog en nacht moeten we ons 
ook realiseren dot ook de lichtintensiteit met de wis
seling van de seizoenen varieert. Kortom, naast lan
gerlicht moet er in de zomer ook fe//erlicht zijn. Om 
tenslotte dit theoretische verhaal compleet te maken 

volgt hier een tabel waarin men op kon zoeken hoe 
groot de variatie in dog en nachtlengte moet zijn. 

VOORBEELD 

Hier volgt nog een voorbeeld om de toepassing 
ervan te verduidelijken: stel, men koopt een poor
tje Elaphe guttafa guttata (Miomi- phose). Deze 
slangen komen uit Florida (USA). Florida ligt op het 
noordelijk halfrond rond de 28 graden geografi
sche breedte. In de tabel (dichtstbijzijnde regel: 
30° NB) zien we don dot dit betekent, dot de kort
ste dogen (winter) vollen in de periode november -
januari. De dog duurt don 9 uur. De langste dogen 
vinden we in juni (zomer). De doglengte is don 14 
uur. Dit geeft ons al een duidelijke aanwijzing hoe 
long de verlichting in die perioden moet branden. 

Elaphe guttata guttata. Fata: U/f 0/sen 
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