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Tamråtta
Rattus Norvegicus

Tamråttan är en domesticerad form av den bruna råttan, som ursprungligen
härstammar från östra Asien. Den förekommer idag i flera olika färger och teckningar
samt även olika hårlag.
Livslängd
Beräknas till ca 2-3 år.
Storlek
Längd ca 27cm + svans (ca 23cm). Vikt ca 375-500g.
Könsmognad
Vid ca 8-10 veckors ålder. Honan paras tidigast när hon är 4 månader gammal.
Dräktighetstiden är 22 – 24 dygn. Ungarna föds nakna och blinda. Ögonen öppnas efter
ca 2 veckor. De behöver kalktillskott för att undvika att de äter upp sina ungar.
Råttmödrar kan bli dräktiga igen redan 24 timmar efter nedkomsten De föder 10-12
ungar som är självständiga när de är ca 4 veckor gamla. Könet är relativt enkelt att
avgöra efter ca 4 veckors ålder. För hanar är avståndet mellan urinhålet och analhålet
längre än på honorna samt att man ofta tydligt kan se en pung.
Buren
Buren bör vara rymlig. Kortaste sidan måste vara 30 cm och höjden 30 cm, ytan skall
vara minst 0,18 m². Varje råtta ha en yta på 0,06 m². Buren bör ha tätt galler. Ställ buren
i ett lugnt hörn i rummet som är skyddat för solljus, kyla och drag. Råttan bör ha ljus ca
8-10 timmar om dagen samt att det bör vara mörkt om natten. Täck botten med träflis
eller annat dammfritt material. Buren kan med fördel vara i två våningar. De behöver ha
olika klätterleksaker t ex stegar, hängande rep, hängmatta och ett hus eller annat krypin.
Grenar eller gnagträ ska finnas tillgängligt för gnagbehov och nedslipning av tänder.
Lämpliga träslag är asp, bok, björk, lönn, sälg eller fruktträd (obesprutade). I buren skall
det finnas en skål med sand, där djuret kan urinera och släppa sin avföring. Har man tur,
kan man få den att bli rumsren på detta viset. Buren städas allt från varannan dag till en
dag i veckan. Tänk på att alltid noga stänga öppningar på buren så råttan inte rymmer.
Gå med jämna mellanrum igenom buren så inget är trasigt där råttan kan ta sig ut. Välj
en bur som är anpassad till råttor så gallret håller rätt täthet så inte råttan tar sig ut den
vägen.

Utfordring
Råttan är allätare och äter både vegetabiliskt och lite animaliskt foder. Basfodret är
råttpellets. Som tillskott och sysselsättning kan man ge en fröblandning av främst magra
fröer ex en gnagarblandning. Var försiktig med feta fröer, som solrosfrö men ge gärna
jordnötter. Färskfoder ges i form av frukter eller grönsaker, helst rotfrukter och i små
bitar. Tvätta sallad och grönsaker noga innan du serverar det. Du kan också bjuda dina
råttor på lite kött, det kommer de att uppskatta. Alltså ge djuret en omväxlande kost
från början, men introducera alla nya saker successivt. Vattnet ska bytas varje dag och
tillsättas multivitaminer. Gnagbehovet tillfredsställs bland annat med gnagarstenar, färska
grenar med bark, knäckebröd och fröstänger. Diska vattenflaska och matskål
regelbundet.
Skötsel
Råttan behöver varken badas eller borstas, de putsar sig grundligt flera gånger dagligen.
Du bör kontrollera råttans gnagtänder, så de inte växer. Klorna kan ibland behöva
klippas. Använd en liten klotång och klipp den yttersta delen av klon. Kan du inte utföra
detta själv kan du kontakta oss för kloklippning. Rätt hanterad är tamråttan ett mycket
lämpligt husdjur, ofta vänlig och nyfiken. Den har ett mycket stort behov av
rörelseaktivitet och lekfullhet. Behov av sällskap och omväxlande sysselsättning. Lever
som flockdjur i en naturlig miljö, därför ska man ha minst två djur. Ditt djur får aldrig
vistas i bur utomhus under 0°.
Hantering
Låt djuret vara ifred första dygnet. När du vänjer den att bli tam, så bjud den godis från
handen inne i buren tills den kommer upp i handen. Råttan lyfts genom ett grepp under
magen och med tummen på ryggen, stöd med andra handen under baken. Sitt gärna på
golvet för fortsatt umgänge, för att undvika att tappa djuret. Låt barnen lära sig att
hantera djuret under vuxnas överinseende. Råttan är ett dygnetruntaktivt djur.
Kontrollera dagligen djurets hälsa. När råttan blir äldre drabbas den ibland av cancer,
andra relativt vanliga sjukdomar är snuva, urinvägsinfektion. Placeras buren enligt ovan
slipper man ofta dessa problem, snuva kan även bero på bottenmaterialet och skall
bytas ut om detta är orsaken. Symtom på sjukdom kan vara slöhet, aptitlöshet, lös
spillning flytningar från näsan eller ihopkletade ögonlock. Vid sjukdomssymptom bör du
kontakta din veterinär.
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