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Een woestijnrat is
graag druk met
andere
woestijnratten
soortgenoten

Waar komen woestijnratten vandaan?

Woestijnratten als huisdier

De verzorging

De Mongoolse woestijnrat of renmuis is
een knaagdier dat oorspronkelijk uit OostAzië komt. Woestijnmuizen leven daar in
woestijn-of steppe-achtige streken in holen
onder de grond. Die holen lijken op
complete wegennetten. Overdag houden
de woestijnratten de ingangen van de
holen dicht. ‘s Nachts komen ze
tevoorschijn om hoofdzakelijk plantaardige
kost te eten. Ze drinken zelden of nooit; ze
halen genoeg vocht uit hun voedsel.

Woestijnratten of gerbils zijn vriendelijke,
nieuwsgierige en speelse dieren die het samen
prima zonder aandacht van mensen kunnen
stellen. Zij zijn ook overdag actief.

Een zo groot mogelijke glazen of
plastic bak met een deksel van gaas
voldoet prima. Een kooi is minder
geschikt omdat woestijnmuizen altijd
zullen blijven graven en verbouwen,
waardoor veel bodembedekking
naast de kooi zal belanden.

Als er onraad is trommelen ze met hun
achterpoten om de anderen te
waarschuwen. Als een roofdier hen bij de
staart grijpt, breek die af, waardoor de
woestijnrat kan vluchten.
Een vrouwtje wordt meestal op de leeftijd
van drie maanden gedekt. Na 25 dagen
krijgt ze tien jongen die kaal, blind en doof.
Na drie dagen gaan de oorschelpen open.
Na tien dagen hebben ze al een vachtje
en kruipen af en toe het nest uit. Na twaalf
dagen kunnen ze zien en komen de
tanden door. Als ze drie weken oud zijn,
kunnen ze het zonder de moeder stellen.

Alhoewel woestijnratten nogal "springerig" zijn,
zijn ze wel tam te maken en komen dan graag
op de hand zitten. Ook mannetjes kunnen
samen gehouden worden als ze van jongs af
aan elkaar gewend zijn. Als de woestijnratten
van jongs af aan in de hand worden genomen,
zullen ze snel tam worden en blijven.
Het ideale woestijnrattenverblijf ziet er uit als
een sportschool met klimattributen,
klautertakken, rolletjes van toiletpapier,
kartonnen eierdozen en knaagmateriaal. De
zogenaamde "hamsterwieltjes" zijn niet zo
geschikt omdat er makkelijk een poot of de
staart bekneld kan raken.

Als woestijnratten over een flinke
laag bodembedekking (zaagsel of
zand) kunnen beschikken, zullen ze
een onderaards gangenstelsel
aanleggen.
Woestijnratten eten knaagdierenvoer
en drinken niet veel, maar ze moeten
wel over water kunnen beschikken.
Waterbakjes en voerbakjes zullen
snel ondergespit worden. Omdat
woestijnratten droge uitwerpselen en
weinig urine produceren vergt het
schoonhouden van de bak weinig
tijd.
De leeftijd
Woestijnmuizen worden ongeveer
vijf jaar oud.

Zo kan een
woestijnrat
opgetild
worden

