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A la nostra ciutat en trobem de 3 tipus:
Panerola alemanya o “escarabat” de cuina
(Blatella germanica)

Molt sovint malanomenats
escarabats, es tracta de
dictiòpters, d’hàbits nocturns,
portadors potencials de
malalties i que poden
contaminar els aliments.

Hàbits bàsicament domèstics i nocturns.
S’acostumen a trobar en llocs calents i
humits (cuines i lavabos) i sobretot prop
de fonts de calor, com els motors de
nevera, rentaplats... Mesuren entre 13 i
16 mm, són de color groguenc i tenen
ales, malgrat que no poden volar, però si
enfilar-se amb facilitat i agilitat.

Algunes recomanacions:
Cal que netegeu a fons la cuina, especialment
darrere d’electrodomèstics, cuina...
Elimineu correctament el greix amb desengreixadors i lleixiu.
Passeu l’aspiradora pels motors dels electrodomèstics. D’aquesta manera us endureu els ous.
Segelleu forats i esquerdes, són els refugis de les
paneroles. Protegiu les juntes de les portes i
finestres comprovant que tanquin bé.
No acumuleu trastos ni deixalles a casa vostra.
No deixeu els plats amb restes de menjar.
Baixeu periòdicament les escombraries
(especialment les deixalles orgàniques) i
mantingueu-les sempre tapades.

Panerola oriental o panerola negra

(Blatta orientalis)

D’hàbits nocturns, s’acostumen a trobar
en el clavegueram, però durant la nit
poden migrar cap a edificis cercant
aliments; com que no poden enfilar-se,
s’acostumen a trobar a les parts baixes
dels edificis. Mesuren entre 20 i 35 mm,
són de color marró gairebé negre i amb
ales (tampoc no poden volar).

Panerola americana o panerola roja
(Periplaneta americana)

Es troben generalment en el clavegueram, però a la nit es poden veure
fent migracions pels carrers. També les
podem trobar en espais comercials amb
abundància d’aliments (restaurants,
forns de pa...) i de manera rara en
habitatges. Tenen una mida entre 35 i
50 mm, de color marró i amb ales, i
tenen capacitat de volar.

