
Vinterdvala 

Nedtrappning inför dvala 
 

Första veckan:  

 

Sollampa -  4 timmar per dag (under lampan kan mycket väl 30°C uppnås). 

 

Allmänbelysning - 8 timmar, så att djuren kan skilja mellan natt och dag.  

 

Nattemperaturen skall vara lägre än 13°C. 
 

Andra veckan: 

 

Sollampa - 3 timmar per dag. 

  
Allmänbelysning - 6 timmar, så att djuren kan skilja mellan natt och dag.  

Reducerad utfodring men fortsatt tillgång till dricksvatten!  

 

Bra om nattemperaturen kan vara lägre än 10°C.  
(Denna svalare nattemperatur bör vara åtminstone tolv timmar.) 
 
Vid behov kan lådan flyttas till ett svalt utrymme (t.ex. en källare) eller att djuren flyttas till en annan 

behållare, över natten, som står svalt. 
 

När temperaturen sänks kan kroppen börja anpassa sig – nedtrappningsperioden 

innebär också en hormonell process i djuren. 

 

 

Tredje veckan: 

 

Sollampa - 2 timmar per dag. 

  
Allmänbelysning - 4 timmar, så att djuren kan skilja mellan natt och dag.  

Ingen föda men fortsatt tillgång till dricksvatten! 

 
Temperaturen reduceras ytterligare - viktigt att temperaturen på natten hålls under 10°C. 

Lägger in fuktiga löv i ena delen av terrariet så djuren kan ”grotta” in sig. 

 

 

Fjärde veckan: 

 

Sollampa - 1 timme per dag.  

 

Allmänbelysning - 2 timmar, så att djuren kan skilja mellan natt och dag. 

 

Ingen föda men fortsatt tillgång till dricksvatten! 

 

Även under denna vecka måste djuren ha en temperatur om natten under 10°C. 

  
 

 

 
 



Vinterdvala 

Dvala 

 

Femte veckan: 

 

I början av femte veckan: 2-3 dagar utan ljus och en temperatur under 10°C. 
(Alltså ingen sollampa eller allmänbelysning!) 
 

Fr.o.m. mitten av vecka fem är djuren nu i dvala. 

Jag placerar nu mina djur i plastlådor med lätt fuktad kokosflis som substrat och därefter  

placeras lådorna i ett kylskåp som är avsett endast för dem - dvalningstemperatur: 4-6°C. 

 

Vädra kylskåpet några gånger per vecka. (Öppna och stäng kylskåpsdörren snabbt 2-3 gånger) 

 

Djuren kan röra på sig en del – dock inte som när de är vakna. 

 

Det kan komma avföring! (Ev. avföring avlägsnas givetvis!) 

 
Kolla djuren varannan vecka - väg, iaktta och känn att de verkar OK. 

Dvala djuren 8-12 veckor beroende på ålder och utveckling under dvalan. 

 

 

Vid misstanke om att något inte står rätt till med något djur så avbryt dvalan genom att 

ge djuret i fråga ljumna bad samt tillgång till sollampa per omgående! 

 

Ett djur som avbrutit dvalan skall inte dvalas ner igen under samma säsong! 

 

 

Efter dvalan 

Efter dvalan styr jag under ca 1 vecka upp temperaturen (och ljuset) successivt, på  

samma sätt som under nedtrappningen fast tvärtom och som synes lite raskare! 

 

Nu får djuren lite extra dagar med grön, färsk mat samt mycket vatten för att 
hjälpas igång med deras system innan jag återgår till det vanliga matschemat! 

 


