
A gondviselő óriásunk a járvány alatt is törődik velünk, ezért 
hozott el magával minket az állatkertből. Már rájöttem, hogy 
arra is jó figyelni, amit mond, mert finom rágcsit kaphatunk 
érte. Mindhármunknak más-más szóra kell fülelni, ami nem 
könnyű, mert nagyon mély a hangja, és az óriásnyelvet sem 
ismerjük elég jól. Én is megpróbáltam vele beszélni, de a füle 
botját sem mozdította. Bár az is lehet, hogy jobban érdekel-
ném, ha adnék neki a rágcsiból.

Emlékeztek? Meséltem korábban a pes-
tisről. Képzeljétek, megtudtam, hogy egy 
másik járvány miatt hoztak el minket az 
állatkertből, amit nem bolhák terjeszte-
nek, és egyetlen tüsszentéssel el lehet 
kapni. Nagyon örülök, hogy minket, ván-
dorpatkányokat nem fertőz meg, mert a 
legfélelmetesebb dologra képes, amit 
csak el tudok képzelni: elveszi a szimatot! 
Szimatolás nélkül sosem tanulhattuk 
volna meg, hogy mi ehető, és mi nem, 
hogy ki a barát vagy az ellenség, sőt, le-
het, hogy még az anyukánkat sem tudtuk 
volna felismerni.
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Sziasztok! Újra itt!

Az illatok mindenhol segítik
Málna tájékozódását



Figyeld meg!
Málna a gyönyörű piros szeméről 
kapta a nevét. Ez a pezsgő szín-
változat sajátja, amiről már ko-
rábban meséltem. A szeme azért 
piros, mert hiányzik a színanyag a 
szivárványhártyájából, és az 
ereiben futó vér láthatóvá válik. 
Így jóval érzékenyebb a fényre, és 
kevésbé lát jól, mint Bodza és én a 
fekete gombszemünkkel. Ám ez 
fel sem tűnik nála, mert a 
tájékozódásra ott a kiváló hallása, 
a nagyszerű szaglása, a hihetet-
lenül érzékeny bajuszszálai, és a 
felülmúlhatatlan memóriája.

Tudod-e?
Nekünk, vándorpatkányoknak jelentősen eltér a hang-
adási és hallási tartományunk a gondviselő óriáso-
kétól. Az ő hallástartományuk felső határa 20 000 Hz, 
mi pedig, néhány mélyebb mordulástól eltekintve 
(amit ők sikkantásoknak hallanak) 50 000 Hz körüli, 
vagy a feletti hullámhosszon beszélgetünk. Az ő 
normál erősségű beszédhangjuk 85-255 Hz közé esik, 
amit a mi fülünk nagyon nehezen érzékel, mert a 
legalsó hallásküszöbünk 200 Hz körüli. Így aztán 
nehéz szóban kommunikálnunk egymással!

Jó nappalt! Most már ti is aludjatok!

Bodza még szunyókálás
közben is hegyezi a fülét
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