Inleiding en oorsprong:

Huisvesting:

Voeding:

De tamme rat stamt af van de bruine rat of
rioolrat genoemd .De tamme rat is genetisch
gelijk aan de bruine rat , maar wordt al jaren als
huisdier gehouden ,waardoor zijn weerstand
zodanig verzwakt is dat hij niet meer kan
overleven in het wild .

Om ratjes gelukkig te houden heb je een grote
tralieskooi nodig liefst met verdiepingen en een
minimum grondoppervlak van 40 x 80 cm of
groter .
Je plaatst de kooi best op een verhoog op een
rustige ,tochtvrije plaats en niet direct in het
zonlicht.

In de dierenspeciaalzaken zijn heel wat specifieke
rattenvoeders in pelletvorm of als mengeling te
verkrijgen .

Dankzij hun gespierde lichaamsbouw en prima
zintuigen kunnen zij heel goed klimmen, rennen,
graven en springen.
Ze hebben een uitstekend gehoor en kunnen
hogere tonen horen dan wij.
Hun ogen zijn dan weer van mindere kwaliteit .
Ze zien slechter bij daglicht dan ons ,enkel
s’nachts zien ze dan weer beter dan ons.Ratjes
zijn het aktiefst s’avonds en s’nachts.
Voor het zoeken van voedsel gebruikt hij vooral
zijn neus .Een ratje werkt erg veel met geuren en
hij zal dan ook zijn territorium besprenkelen met
urine.
Ratjes zijn ideale huisdieren : het zijn ontzettend
leuke ,lieve,intelligente en aanhankelijke dieren.
Toch zijn er een aantal zaken die je goed moet
overwegen voor je ratjes in huis neemt.
Je moet minstens 1 maal per week hun kooi
schoonmaken en ze minstens 1 maal per dag uit
de kooi laten. Hoe meer aandacht ze krijgen hoe
tammer ze worden.
Ratjes zijn groepsdieren en moeten minimum per
2 gehouden worden om gelukkig te zijn .Een rat
die alleen zit vereenzaamd en raakt psychologisch
verstoord .
Een nadeel van ratjes is dat ze gemiddeld maar
2jaar oud worden.

Ratjes hebben heel gevoelige luchtwegen die niet
bestand zijn tegen sigarettenrook , tocht of een
stoffige bodembedekking.
Aquaria of dunabakken zijn niet geschikt
vanwege de slechte ventilatie en temperaturen
kunnen er nogal hoog oplopen.
Een tralieskooi met horizontale spijlen biedt wat
extra klimgelegenheid .De kooi wordt best
voorzien van een slaaphuisje in hout of kunststof
of een hangmatje, een gesloten looprad, buizen ,
laddertjes ,voer speelbal , kartonnen doos, wc
rolletjes , …speeltjes voor fretten en papegaaien
in hout of touw zijn ook geliefd bij de ratjes .Om
te knagen kunnen wat extra fruitboomtakken of
wilgentakken voorzien worden.
Geschikte bodembedekkers zijn aubiose of
hemparade, beukensnippers, korrels op basis van
mais (merk chipsie of corbo) of papiersnippers .
Aubiose is het meest geschikt wegens zijn groot
absorptievermogen en praktisch stofvrije
samenstelling.
Zeker niet geschikt zijn houtkrullen of zaagsel en
stro .

Het nadeel van mengelingen is dat de rat enkel
de brokjes eruit haalt die hij het lekkerst vindt en
de rest die dikwijls het meest voedzaam is laat
liggen.
Deze specifieke voedingen zijn samengesteld uit
granen , zaden, groenten, fruit en dierlijke
eiwitten.
Het voer mag niet te veel pindanoten of
zonnebloempitten bevatten .Deze bevatten veel
vetten en kunnen de ratjes te dik maken
Als extra’s kunnen wat gedroogd brood ,
groenten :andijvie, komkommer, witloof, wortel,
paprika, bleekselderie,boerenkool, ..
fruit :appel, banaan,druiven, gedroogd fruit,
frambozen, meloenen, rozijnen,…
en dierlijke eiwitten :mager vlees, kip ,vis , hard
gekookt ei
gegeven worden .
Op s’nacks zoals yoghurtdrops en knaagstokjes
zijn ze verzot .
Alles in beperkte mate anders heb je kans op
diarhee bij je ratjes.

