
A bújócska fogócskával kombinált válto-
zata különösen hasznos tevékenység: 
csökkenti a reakcióidőt, javítja a figyelem-
megosztó képességet, edzésben tart, 
hosszú távon pedig megóvja a patkány-
egészséget a káros behatások ellen, és még 
az elhízástól is véd.

Majd elfelejtettem említeni, hogy a fogócska 
és a viháncolás mellett igen fontos gyakorol-
nunk a bújócskát is. Itt a dokumentált, 
bizonyító erejű felvétel, hogy már alig egy 
hónaposan aktívan végeztem ezt a tevé-
kenységet. A gyakorlat lényege, hogy minél 
gyorsabban találnunk kell egy búvóhelyet, 
lehetőleg annyira szűket, amennyire csak 
lehet, és ott kell várakoznunk, ameddig a 
többiek ránk találnak. Aki megtalálja a 
másikat, az lebirkózhatja (ha sikerül neki).
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Sziasztok, újra itt!

Bodza megunta a várakozást a pokrócban.



Van még egy rendkívül komoly felderítő gya-
korlatunk is: a menekülő-útvonalak feltérké-
pezése. Ennek az a lényege, hogy minden 
bejáratot meg kell vizsgálni, hogy létezik-e 
kijárata, és az merre nyílik. Néha ez igen komoly 
erőfeszítésekkel jár, főként, ha a felfedezett 
járat kifejezetten szűknek bizonyul.

Figyeld meg!
Az orrunk körüli hosszú bajuszszálak segíte-
nek nekünk a sötét földalatti járatokban 
tájékozódni, mert a vaksötétben a látá-
sunkra nem számíthatunk. Ezek a bajuszok 
nagyon érzékenyek, velük a legfinomabb 
légmozgásból is meg tudjuk állapítani, hogy 
melyik irányban van a zegzugos járatrend-
szer legközelebbi kijárata, ha menekülésre 
kellene fognunk a dolgot.

Tudod-e?
Mi, vándorpatkányok rengeteg ember életét meg-
mentettük a középkorban. Amikor az elődeink 
Európába érkeztek, az emberek az itt élő házi 
patkányok bolháitól szenvedtek. Ezek terjesz-
tették a pestis nevű betegséget. Az őslakos házi 
patkányok a letelepedni vágyó elődeinknek 
nagyon az útjában álltak. Nagy csatákat vívtunk, 
és még a bolháikkal sem kötöttünk barátságot. 
Végül mi, vándorpatkányok nyertünk, és kipa-
teroltuk őket a bolháikkal együtt. Ettől kezdve az 
embereknek sem kellett tovább szenvedniük attól 
a ronda kórságtól, amit azok terjesztettek.

Málna gyakorlatozás közben.

Sosem találtok meg!
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