
A gondviselő óriás egyre gyakrabban megy el hosszabb 
időre otthonról, és ilyenkor véletlenül sem hagyja bekap-
csolva a gépet, amelyen írhatnék nektek. Egyébként ez 
akár annak a jele is lehet, hogy nemsokára mi is vissza-
térhetünk az Állatkertbe, ami viszont nagyszerű hír!

KÖKÖRCSIN TÁVMUNKÁBAN

Sziasztok, attól tartok, elérkezett
az utolsó bejegyzésem!

A legelső emlékeim is az Állatkerthez kötőd-
nek. Bár látni még nem láttam semmit, az 
alom illatára, az anyukám tejének ízére, 
tisztogató nyelvének simogatására még 
mindig emlékszem. Akkoriban még nemigen 
elmélkedtünk az élet dolgain, két szopizás 
között leginkább csak hevertünk a testvér-
kéimmel, teli pocakkal egy rakáson.

Kitaláljátok, melyik vagyok én?
Az, bizony! Jól tippeltetek!

Azóta sokat fejlődtünk, komoly bújócská-
zási és fogócskázási gyakorlatra tettünk 
szert, amivel alapot teremtettünk a 
hosszú és eredményes életünkhöz. Gond-
viselő óriásokat fogadtunk a csalá-
dunkba, akikkel kicsit nehéz bánni, de már 
megszoktuk őket. Csiszoltuk a játéktudá-
sunkat is, a finom rágcsiból is többet 
sikerül már elnyernem, mint korábban. Így 
most már elegendő idő marad a követ-
kező fontos célkitűzésemre: a testtömeg 
gyarapításra. Egy ősi patkánymondás 
szerint ugyanis: az energia egyenlő tö-
megszer cél a négyzeten; és egy patkány-
csapat családfőjének lenni nagyon sok 
energiába kerül.

Málna megküzd a jól lezárt rágcsis dobozkával.



Búcsúzom, eljött a lefekvés ideje. 
Legközelebb élőben találkozunk!

Ha szeretnél találkozni Kökörcsinnel, a Patkány a 
labirintusban című Légy-ott! program alkalmával 
megteheted a Varázshegy Felfedezők terében.

Ha szeretnél az óriás gondviselőnk lenni, sok 
hasznos tanácsot találhatsz hozzá ezen az oldalon:  

https://www.patkanyvarazs.com/

Fényképek: Fülöp Zita és Demjén Zsófia

Figyeld meg!
Mi, vándorpatkányok a rágcsálók közé tar-
tozunk, ami az alsó és felső állkapcsunkban 
két-két, egyfolytában növekvő, acélnál is 
keményebb, éles metszőfoggal jár. A 
természetben kemény héjú magok és 
termések feltörésére használjuk a fogain-
kat, amelyektől hamar a tövükig kopnának, 
emiatt kell, hogy folyamatosan növekedje-
nek. Ha elfogy a rágcsálnivaló, a fogaink 
annyira túlnőhetnek, hogy használhatat-
lanná válnak, és bennünk is kárt tehetnek. 
Emiatt bármit megrágcsálunk, amin kop-
tatni tudjuk őket.

Kisütött a nap, mehetünk aludni!

Tudod-e?
Sokan hiszik azt, hogy mi, vándorpat-
kányok akármit megehetünk, amit csak 
elénk tesznek, hiszen a természetben a 
túlélés bajnokai vagyunk. Sajnos viszont 
ami másnak finom csemege, az lehet, hogy 
nekünk lassan vagy gyorsan ölő méreg. 
Például a csokoládé és más édességek, a 
magas cukortartalmú gyümölcsök (ana-
nász, szőlő, banán) mind nagyon károsak 
vagy veszélyesek, ahogy a magas zsírtar-
talmú dolgok is – az olajos magvak túlzott 
fogyasztását is ideértve –, komoly egész-
ségkárosodással járhatnak a számunkra. A 
puffasztó hatású zöldségfélék (hüvelyesek, 
káposztafélék stb.) gyomorrepedést okoz-
hatnak nekünk, de még a magas C-vitamin 
tartalmú gyümölcs és zöldségféléket is 
kerülnünk kell.

Bodza a hordozó zsebéről zsákmányolt gombról
hámozza le lelkesen a szövetborítást.

Ha az elalvás nehezen megy, keress segítséget!
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