Gerbilernas språk
Gerbilerna har en rad lustiga beteenden och läten. Här ska jag försöka gå igenom vad
det kan betyda.
Hackar tänder
En väldigt upprörd gerbil kan tjattra rätt ordentligt, ljudet kan ibland liknas lite vid en
minihelikopter "tjeff tjeff tjeff". Det är ett ganska snabbt och dovt läte, och förekommer ofta i
samband med ihopsättningar där parterna ej kommer sams.
Pipande
Gerbiler som har ont, är rädda eller liknande ger ifrån sig höga gälla pipanden. Tonen är skarp
och man hajar oftast till att något inte verkar stå rätt till.
Små ungar har ett mildare pip som de nyttjar mest hela tiden som små. Men även de kan ta i
och pipa högt om de får ont eller liknande.
Kvittrande
Gerbiler som blir putsade eller visar sin undergivenhet inför en ranghög gerbil ger ifrån sig ett
milt kvittrande, inte helt olikt en fågelunges. Det låter ungefär som "chie chie chie" och har en
mild och utdragen ton.
Stampande
Är som bekant en varningssignal. Det kan vara en gerbil som varnar sin flock för fara, eller
talar om för en främling att "kom inte hit, jag är stor och stark!". Detta stampande är ofta
snabbt och låter högt. Ibland smattrar det till rätt ordentligt om underlaget tillåter.
Intensiviteten brukar variera, ibland tystas tonen ner, och det verkar som om de lyssnar om
faran är kvar, och om kamraterna stampar till svar.
Korta dova rytmiska stampanden brukar tyda på uppvaktning i samband med parning. Det
brukar bli allt intensivare ju längre riten fortgår. Till slut smattrar det ofta på lika bra som
varningsstampandet.
Vänder sidan till och knuffas
En mildare knuff och att vända rumpan åt burkompisen gör de flesta gerbiler som vill ha sin
mat ifred.
Om det i stället är en rejäl knuff och gerbilen följer efter och fortsätter knuffa är detta en
omedelbar invit till slagsmål. Man brukar i detta sammanhang även kunna höra tjattrande,
stampande, se bakåtstrukna öron och en argt piskande svans. Stoppar man inte gerbilerna
bollar de snart ihop sig och det kan bli en ödestiger kamp på liv och död.
Svanspiskande
Är en tydlig signal på att gerbilen är mycket arg.

