Rat
Muis met een lange kale staart
Een tamme rat is meestal bruin, met een kale staart. Hij lijkt
een beetje op een muis, maar is wat groter. Ratten kunnen
drie jaar worden. Na 24 dagen in de buik van de moeder
gezeten te hebben, worden jonge ratjes geboren. Een rat heeft heel veel broertjes
en zusjes. Soms wel tien!
Tam of wild?
Er zijn verschillende soorten ratten. De wilde rat en de tamme rat zijn de bekendste
soorten en zij zijn familie van elkaar. Toch zijn ze wel verschillend. Als je een rat
hebt als huisdier, dan heb je een tamme rat. Wilde ratten noemen we ook wel eens
rioolratten, omdat je ze vaak in riolen tegenkomt.
Als je ratten tegenkomt in het wild, zijn ze meestal niet alleen. Ze leven in groepen.
Een groep kan wel uit 200 ratten bestaan. Als ze met z'n allen op zoek gaan naar
eten, kunnen ze samen wel een konijn aanvallen! Maar ratten die als huisdier
gehouden worden, vallen geen mensen of dieren aan.
Mannetje of vrouwtje?
Mannetjes zijn groter dan vrouwtjes ratten. Ze ruiken ook
sterker. Dat komt omdat ze druppels plas achterlaten. Een
vrouwtjesrat is drukker dan een mannetje. Beiden vinden het
fijn om geaaid te worden.
Voedsel
Ratten eten echt alles. Graan, brood allerlei soorten keukenafval. Ze zijn dus geen
moeilijke eters. Toch is er in de dierenwinkel speciaal rattenvoedsel te koop. Hier
zitten voedingsstoffen in die een rat nodig heeft. Dan weet je zeker dat je ratje
gezond blijft. Hij moet wel elke dag schoon drinkwater hebben.
Huisvesting
Wil je een rat als huisdier? Zorg dan voor een goede kooi. Die kooi moet hoger zijn
dan 20 centimeter. En tweemaal per week moet je hem schoonmaken. Zorg ervoor
dat de kooi op een plek staat waar het niet waait, tocht of waar het opeens warm
of koud kan worden zoals naast de verwarming. Daar wordt hij ziek van.

Gezellig en slim!
Ratten zijn groepsdieren. In het wild leven ze altijd bij elkaar. Als je een rat als
huisdier neemt, is het daarom beter om er twee te houden. Ze kunnen dan met
elkaar spelen en houden elkaar gezelschap.
Schrik niet als er ratten zijn die opeens met hun tanden gaan knarsen als ze op je
schouder zitten. Ze hebben het dan gewoon erg naar hun zin! Ratten die boos zijn
zetten hun vacht op en blazen net zoals een kat.
Ratten zijn erg intelligent. Je kunt ze snel trucjes leren. Ze kunnen bijvoorbeeld
leren om naar hun naam te luisteren. Elke keer als je de kooi opent, roep je
zachtjes de naam van de rat en houd je wat eten voor zijn neus. Als je dat vaak
doet, gaat hij zijn naam herkennen. Na een tijdje komt de rat naar iedereen toe die
zijn naam roept. (Natuurlijk wel in de verwachting dat hij dan ook wat te eten
krijgt!)

