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Què és una rata? 
Les rates són rosegadors 
de la família Muridae. El  
nom científic de l’espècie 
més comú és Rattus 
Norvegicus. Procedeixen 
d’Àsia i van arribar a 
Europa amb els humans. 
 Quan són adultes 
mesuren uns 25cm de 
llarg només de cos i uns 25cm més de cua. 
Normalment pesen uns 300 gr, però poden 
arribar als 800gr, depenent de l’espècie i el 
gènere. 
Tenen una audició molt aguda, són sensibles 
als ultrasons i tenen un olfacte molt 
desenvolupat. El sentit de la vista el tenen 
força dolent i són daltòniques.  
 L’esperança de vida oscil·la entre els 2 i els 3 
anys i mig. 
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I un ratolí? 
També són rosegadors de la família Muridae. 

El seu nom científic 
és Mus Musculus. 
Mesuren entre 15 i 
20 cm amb la cua 
inclosa. Pesen 
entre 15 i 40gr i la 

seva esperança de vida està entre 1 i 3 anys. 
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On viuen? !
Les rates són animals sociables que viuen 
millor en comunitat. Si tenim més d’un individu 
haurien de ser del mateix sexe per evitar que 
criïn. Si són femelles hi ha menys possibilitats 
de que hi hagi conflictes pel territori. 
La gàbia ha de 
ser com a mínim 
de 50x42x35cm 
per un sol 
individu. Tinguem 
en compte que 
quanta més 
alçada els hi 
proporcionem, 
més exercici 
faran, ja que les 
rates són animals 
molt actius i 
intel·ligents.  
En el cas dels 
ratolins parlem 
de més o menys 
les mateixes necessitats. La única cosa a tenir 
en compte és que els ratolins són més petits i 
potser poden viure en una gàbia més petita. 
Les dimensions mínimes per un sol individu 
són 40X35x30cm. La separació entre barrots 
haurà de ser 6mm, si la distància és superior 
podrien escapar-se.  
A la base de la gàbia hi posarem substracte 
absorbent(virutes de paper o fusta, de blat de 
moro...)  

Necessiten jocs, tubs, escales, 
branques on jugar i fer exercici, 
ja que són molt actius 
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Què mengen? 
Són animals omnívors. La seva dieta consta de 
70% de carbohidrats, que els aportarem amb 
un pinso especialment per ratolí o rata. Un 
20% de proteïna, que els hi proporcionarem 
amb uns grans de pinso de gat o de gos, 
diàriament. I un 10% d’aliment fresc(fruita i/o 
verdura) 

És important 

aportar calç a 
diari. Ho podem 
aconseguir amb 
les pedres de 
calç, amb una 
petita quantitat 

de yogurt natural 
o amb pasta 
crua. 
 
Com es reprodueixen? 
Les rates són madures sexualment a partir de 
la 6ª setmana de vida. Poden tenir 5 camades 
per any. La gestació dura entre 20 i 23 dies i 
poden arribar a tenir unes 15 o 16 cries, fins i 
tot més. 
 
 
 
 
 
 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir una rata o ratolí, li oferim aquest 
tríptic on s’expliquen les seves necessitats i 
el seu manteniment bàsic. 
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Els ratolins són fèrtils als 2.5mesos i estan en 
zel cada 4 dies. La gestació dura 3 setmanes i 
tenen camades de entre 7 i 11 cries. 

 
Com s’han de netejar? 
Recomanem netejar la gàbia cada dos dies. 
Treure tot el substracte, netejar a fons amb 
aigua i sabó, assecar bé i tornar a posar 
substracte net. És bo posar-hi fenc,  ja que s’hi 
fan el niu i, a vegades, se’l mengen.  
Hem de canviar l’aigua i el menjar cada dia.  
En quant a la higiene corporal, es renten ells 
sols. 

 

Com s’han de tractar? 

Tan les rates 
com els ratolins 
són animals 
sociables i molt 
intel·ligents.  
Són desconfiats 
al principi. Per 
tal de guanyar-
nos la seva 
confiança hi dedicarem una estona cada dia, 
oferint-los premis, amb molta paciència i 
deixarem que l’animal s’acosti a nosaltres, 
reconegui la nostra olor i decideixi pujar a la 
nostra mà. Poc a poc ens anirà agafant 
confiança i pujarà a sobre per la seva voluntat. 
És important no forçar la situació i que sigui la 

rata o el ratolí qui 
vulgui venir amb 

nosaltres. 
Existeixen cada cop 

més casos de ratolins i rates domèstics 
ensinistrats.  
Per el seu oci també podem posar-los a dins 
de les boles transparents que ens serviran per 
a que facin exercici i, a l’hora, per satisfer la 
seva curiositat, ja que poden moure’s 
lliurement per l’estància.  
 Si tenim altres mascotes hem de vigilar que 
no hi hagin hostilitats.  
 
També és bo fer un procés d’adaptació entre 
les diferents espècies (deixar que s’olorin una 
estona cada dia, intentar que es trobin en un 
ambient el més neutre possible, etc.).  
Per introduir nous individus a la mateixa gàbia 
hem de tenir en compte que existeix una 
jerarquia tant en el cas de les rates com en el 
dels ratolins. Normalment hi ha un sol mascle 
a cada manada. Si n’hi ha més d’un molt 
probablement es barallin. 
 

Atenció veterinària: 
Si no detectem cap problema no cal dur la 
nostra mascota al veterinari  
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RATA I EL  
RATOLÍ 

COM TENIR CURA DE LA 




