
Pindsvinevennerne i Danmark, en dyreorganisation baseret på frivilligt
arbejde, har siden 1993 arbejdet med at redde pindsvin. Vil du hjælpe
os med at redde dem, så bliv medlem allerede i dag for 100 kr. om året
eller donér et beløb. Vi glæder os til at høre fra dig.
Ser du et pindsvin, der har brug for hjælp ring til foreningens vagttelefon
på 30 14 16 64 eller 30 14 16 65.

Fakta om vinterhi

Når et pindsvin sover almindeligt, slår hjertet omkring 150 slag pr. minut. I dvale kan dets 
hjerteslag falde helt ned til omkring fem gange pr. minut.

Åndedrættet ændrer sig også. Et pindsvin, der hviler om sommeren, trækker vejret ca. 25 
gange i minuttet. Et pindsvin i dyb dvale har lange perioder, hvor det slet ikke trækker vejret. 
Perioderne kan vare 1 til 2 timer. Når pindsvinet ikke har trukket vejret i lang tid, trækker det 
vejret 40-50 gange i løbet af 3-5 minutter, inden det igen holder en længere pause.

Kropstemperaturen falder til omkring 2-6 grader.

I de 5-6 måneder pindsvinet er i hi, kan det tabe op til 25-40% af sin kropsvægt.

Ser du et pindsvin ude om vinteren, behøver det ikke nødvendigvis at fejle noget. De kan 
godt  vågne af deres hi om vinteren, og lige gå ud og se, om der er lidt vand eller mad. 
Hold dog godt øje med det, for dets bolig kan være ødelagt, eller det kan være for lille til at 
klare sig igennem en lang vinter. Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl.

Da hannerne ikke har nogle forpligtelser som forælder, bruger de det meste af tiden på at 
æde. Derfor bliver de hurtigst “fede”, og går som regel som de første i hi i oktober måned.

Hunnerne har brugt tid på at opfostre og fodre ungerne og skal bruge lidt længere tid på at 
fedes op, så de går normalt i hi sidst i oktober eller i begyndelsen af november.

Ungerne går som de sidste i hi, da de skal tage meget på, så de kan klare sig igennem deres 
vinterhi. De går normalt i hi i november eller december - afhængig af hvor mildt vejret er, og 
hvor meget føde, der stadig er at finde i naturen.
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