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Els més comuns a la nostra ciutat són:
Rata de camp o rata negra (Rattus rattus)
Des del punt de vista de la salut
pública constitueixen un factor de
risc per les malalties que
transmeten a l'home, ja sigui
directament o a través dels paràsits
dels que són portadors.
Per detectar-ne la presència:
Marques de rosegades o forats en estructures
(ratolí domèstic degut al continu creixement
dels seus incisius)
Petjades, generalment amb empremtes
anteriors més petites amb 4 dits i altres més
grans amb 5 dits. Per detectar l'activitat dels
rosegadors es pot espolsar amb farina la zona
on es sospita que hi ha activitat.
Marques de greix per fregament en les parets
dels llocs on acostumen a passar
Aliments menjats.
Sorolls que produeixen quan es rasquen,
roseguen o barallen durant la nit.
Per prevenir la presència:
Eviteu l'entrada; tapeu els forats superiors a 12
mm, protegiu els marges de les portes i finestres
No deixeu els aliments ni aigua al seu abast.
No acumuleu trastos ni deixalles a casa vostra,
especialment paper o cartró (els ratolins
l'utilitzen per a la construcció del niu)
Retireu materials de rebuig com fustes, runa,
restes vegetals, etc.

D'hàbits essencialment nocturns, prefereix espais amb
vegetació i la podem
trobar enfilada en
arbres ja que trepa
amb facilitat.
És omnívora, menja tot el que troba tot i que prefereix la fruita,
els cereals i les llavors. Medeix de 175 a 210 mm, forma
estilitzada i de pelatge gris fosc amb el ventre més clar. Els seus
excrements són arrodonits amb extrems punxeguts i mesuren
entre 12 i 13 mm.

Rata de claveguera o rata comuna
(Rattus norvegicus)

Habita en espais
urbans, essent una
bona nedadora però
amb dificultats per
enfilar-se. És més
agressiva que la rata
negra.
Es considera una espècie comensal dels humans i s'alimenta
principalment dels nostres residus i escombraries. Mesura entre
172 i 262 mm, més arrodonida que la rata negra, presenta una
coloració gris marronosa. Els seus excrements mesuren entre 18
i 20 mm i són arrodonits.

Ratolí domèstic (Mus musculus)
És el rosegador més comú
que es pot trobar en els
habitatges. Acostuma a
nidificar dins dels edificis i
pot passar per forats
superiors a 6 mm. S'alimenta
especialment de llavors, cereals i formatge. De mida petita, entre
72 i 100 mm, i aparença gràcil, de coloració variable, gris frosc o
gris marronòs. Els excrements d'aquest ratolí tenen una longitud
entre 3 i 6 mm amb els extrems punxeguts.

