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Een tamme rat
vindt het leuk
iets te leren

Waar komen ratten vandaan?

De rat als huisdier

De verzorging

De tamme rat stamt af van de wilde bruine
rat die oorspronkelijk uit Azië komt. Door
de scheepvaart zijn wilde ratten over de
hele wereld verspreid.

De tamme rat die in verschillende kleuren
voorkomt, is heel geschikt als huisdier voor
kinderen. Het is een erg vriendelijk diertje, dat
graag bij de mensen wil zijn en geknuffeld wil
worden.

Omdat tamme ratten knaagdieren
zijn moeten ze ook een
knaagbestendig onderkomen
hebben. Bovendien klimmen ratten
graag. De zogenaamde etagekooien bieden de dieren meer
bewegingsvrijheid. Als bodembedekking kunnen houtsnippers
gebruikt worden. Water kan met een
drinkfles gegeven worden. Water en
voer ver uit elkaar zetten om
bevuiling te voorkomen. De rattenwoning kan verder ingericht worden
met takken om te knagen, een
houten huisje en wat nestmateriaal
zoals papier of hooi.

Wilde bruine ratten leven in grote groepen
in kelders, op vuilnisbelten, in rioleringen
of aan het water. Ze kunnen uitstekend
zwemmen en leggen enorme afstanden af
om aan voedsel te komen. Ze eten
eigenlijk alles wat maar enigszins eetbaar
is. Met hun lange staart kunnen zij goed
hun evenwicht bewaren.
De wilde bruine rat is een schadelijk
knaagdier omdat hij veel besmettelijke
ziekten kan overbrengen en knaagschade
aanricht.

Ook is de tamme rat slim waardoor hij kunstjes
kan leren. Er kunnen meerdere ratten (zowel
mannetjes als vrouwtjes) bij elkaar gehouden
worden. Als die van jongs af aan bij elkaar
zitten, zullen ze niet gauw ruzie maken. Als er
geen jongen moeten komen (want waar laat je
die allemaal?) kunnen er beter alleen
mannetjes of alleen vrouwtjes bij elkaar
gehouden worden.

Naast knaagdierenvoer lusten ratten
bijna alles. Het zijn niet bepaald
kieskeurige eters. Ratten zijn schone
en zindelijke dieren. Ze wassen zich
als een kat.

Een vrouwtjesrat kan al vanaf de leeftijd
van tien weken gedekt worden. Na drie
weken worden er zo'n tien jongen geboren
die ongeveer drie weken bij de moeder
blijven. Een mannetjesrat gedraagt zich
als een voorbeeldige vader.

De leeftijd
Een rat wordt ongeveer drie jaar
oud.

Er worden in de natuur erg veel ratten
geboren. Dat moet ook wel omdat er ook
heel veel opgegeten worden door vossen
en andere roofdieren.
Zo kan de
rat opgetild
worden

