Fargevarianter

Alle dvergvaraner i handelen
stammer fra oppdrett. Amerikanske og kanadiske oppdretter
har frembrakt spesielt fargesterke, røde og gule avlsformer,
med navn som ”Red Ackies”,
”Yellow Ackies” og
”Rare Earth Line”.

Vinterpausen for dvergVinterpause
varaner gir man best ved på
senhøsten gradvis, over en
14 dagers periode, å redusere
belysningstiden til 6-8 timer
og tenne varmelampene kun 1-2 timer pr. dag.
Så kan temperaturen senkes til 18-20 °C. Man
lar så dyrene gå på redusert belysningstid og
temperatur i 1-2 måneder, før man igjen gradvis
øker belysningstid og varme. Det er viktig at bare
friske, velernærte og vitale dyr settes i vinterhvile. Under hvilepausen spiser dyrene ikke.

I naturen er dvergvaraner først
og fremst insektetere. I terrariet kan de fôres med f.eks.
Ernæring
sirisser, kakerlakker, gresshopper, voksmøll- og billelarver.
De spiser også små pattedyr
(f.eks. døde musunger), fisk og
egg, men det er viktig at de ikke får for mye av
dette. Dyr som er vant til mennesker kan etter
hvert lære å ta fôr fra en pinsett.
Spesielt drektige hunner behøver en jevn tilgang
på kalsium for å unngå mangelsykdommer. For
å unngå kalsiummangel bør alle fôrinsekter på
forhånd fôres med friske grønnsaker eller grøntfôr. Spesielle mineral-og vitaminpreparater, som
kan kjøpes i zoohandelen, bør også en gang i
blant brukes til å pudre insektene med umiddelbart før de gis til varanene. Friskt drikkevann må
alltid være tilgjengelig.

Lovverket!
Hold av dvergvaraner, oppdrettet i fangenskap av foreldre født i fangenskap, er tillatt i Norge under forskrift
om forbud mot eksotiske dyr. Vær oppmerksom på at handel med arten er regulert av CITES og transport over
grenser er tillatt kun med CITES-papirer. Be gjerne om kopi av CITES-tillatelsen fra din forhandler.
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Dvergvaran
Varanus acanthurus

Dvergvaranen, Varanus
acanthurus, stammer fra det
Generell
nordlige Australia, hvor arten
informasjon
finnes i tørre steppeområder
der den fremfor alt holder til
mellom klipper og
steiner hvor
den søker skjul om natten.
På dagtid er den en aktiv
jeger som lurer seg inn
på byttet. Med bare inntil
70 cm lengde, hvorav
2/3 utgjøres av halen, er
den en av de aller minste
varanene. I naturen er den
en einstøing, men i terrarier
kan den vanligvis greit holdes parvis eller i haremsgrupper
med en hann og flere hunner. Når flere
individer holdes sammen er det viktig at de har
noenlunde samme størrelse. Hanner er svært
aggressive mot hverandre. Overfor mennesker
er dvergvaranene vanligvis nokså rolige, og om
dyreholderen viser tilstrekkelig ro og forsiktighet
kan de løftes og holdes uten at de biter eller
klorer. Vær oppmerksom på at stressede dyr
kan slå hardt og smertefullt med halen. Av den
grunn må dyrene alltid holdes med to hender; en
omkring bryst og skuldre, den andre under bakbeina og haleroten. Med god pleie kan dvergvaraner bli omkring 10 år gamle.

Viktig!
Salmonella-bakterier er en naturlig del av tarmfloraen
hos mange reptiler. Med fornuftige hygienetiltak, som
grundig håndvask hver gang man har vært i kontakt
med dyrene, unngår du å bli infisert.

For hold av to utvokste dvergvaraner anbefaler vi et terrarium
Terrarium
med grunnflate 150 cm x 70
og
cm og høyde 100 cm. Ettersom
innredning
dvergvaranene er svært glade
i å klatre må også bakgrunnen i
terrariet innredes slik at de kan
utnytte den. Det er mulig å kjøpe ferdige bakgrunner som gir klatremuligheter, eller man
kan lage dem selv. Som bunnlag passer en
sand/leire-blanding som blir ganske fast når
den blir vannet. Som skjulesteder kan man
anvende trerøtter, korkrør og naturlige eller
kunstige steiner. Det finnes et rikt utvalg av
passende innredningsmateriale i handelen.
Alt dekorasjonsmateriale må forankres godt, da
disse dyrene liker å grave, og løse steiner og røtter lett kan komme til å skade dem. Plasser alltid
innredningsmateriale og plantepotter direkte på

bunnen av terrariet, slik at dyrene ikke graver
seg inn under dem og blir klemt.
Terrariet skal ha en temperatur på 25-30 °C, som
om natten kan synke ned til 20 °C. Grunnbelysningen kan bestå av T5-lysrør eller LED-lamper,
men det behøves også varmelamper med UV-B
for å lage solplasser med temperatur opp mot
50 °C. Det er viktig at lampene plasseres slik at
dyrene ikke kan komme nær dem og pådra seg
brannskader. UV-strålingen avtar gradvis over
tid, så lampene må skiftes minst en gang i året.
Lyset skal være tent 12 timer i døgnet.
En generell luftfuktighet omkring 40 % er passende. I sovehulene kan den gjerne stige til 60 %
om natten. Spesielt ved hamskifte er varanene
avhengig av god fuktighet, og må da ha mulighet
til å oppsøke en hule eller boks som er fylt med
et lett fuktig substrat. Sett også gjerne inn en
grunn vannskål som de kan bade i. Luftfuktigheten kan justeres ved å dusje innredningen med
lunket vann og ved å vanne planter i terrariet.
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Voksne dvergvaraner blir fort overvektige om de
fôres for mye eller med for proteinrikt fôr. Normalt
er fôring 1-2 ganger i uken passelig for voksne dyr.
Ungdyr i vekst behøver hyppigere fôring.

