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A kívánság 

Gergő érdeklődéssel hallgatta a férfiak beszélgeté-
sét, majd megszólalt. 

– Miklós bácsi, ha ide költözik a mókus, akkor 
lesznek kicsinyei is? 

– Attól függ, hogy hím mókus, vagy nőstény lesz 
az odúfoglaló. 

– Miért, a mókusok nem családban élnek? 
– Úgy tudom, csak a párzási időszakban vannak 

együtt – egészen rövid ideig –, utána az anya a több 
mint egy hónapig tartó vemhesség idejére magára 
marad. Mikor világra hozza négy-öt csupasz utód-
ját, rá vár a kicsik táplálásának minden terhe. Ter-
mészetesen e mellett saját magának is meg kell sze-
reznie az élelmet. 

– Szegény, akkor egyedülálló… – sajnálkozott a 
kisfiú. Nincs könnyű dolga a mókus mamáknak 
sem. 
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– Nincs bizony. Annál inkább, hogy évente két-
szer is ellenek. 

– Mennyi ideig szorulnak anyjuk segítségére a ki-
csik? 

– Tíz hetes korukban választja el őket, attól kezd-
ve már nem szopnak, hanem kizárólag szilárd étele-
ket fogyasztanak. Anyjuk megmutatja nekik, mit 
ehetnek, és ők a továbbiakban ezt betartják. Persze, 
ha felfedeznek új, számukra vonzó táplálékokat, 
felveszik az étrendjükbe. 

– Te tudod, hogy mit szeretnek a mókusok? – kí-
váncsiskodott Gergő. 

– A diót, és mogyorót biztos, ugyanis nagyon so-
kat elhordanak tőlem nem csak a fáról és bokrokról, 
de a padlásról is. Ezen kívül gyakran látom őket, 
fenyőtobozt rágcsálni. Erős, folyamatosan növő 
fogukkal hozzá tudnak férni a tobozban lévő ma-
gokhoz, és módszeresen eszegetik. Ezek az apró, fél 
kilogrammot sem nyomó állatok naponta több tu-
catnyi fenyőtoboz magját fogyasztják el. Szeretik a 
bükkmakkot, a gabonaféléket, a gyümölcsöket – 
szilvát, almát, barackot –, de nem vetik meg a bo-
gyókat, rügyeket, gombákat, vadgesztenyét sem. 
Esznek rovarokat, csigát, békát, hernyót, sőt ma-
dártojásokat, szélsőséges esetekben csupasz madár-
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fiókákat is. Családi ház kertjében rájárnak a kutyá-
nak kirakott ételmaradékokra. 

– Értem. A mókuskölykök etetésében az apjuk 
nem vesz részt. Talán akkor ő készíti a fészket, ha 
nem lelnek megfelelő kész odút? 

– Nem, nem… A fészket – sőt a fészkeket – is a 
nőstény rakja, jó magasan, általában öregebb fákon, 
a törzs közelében, faágacskákból. Az apa ebből a 
munkából is kihúzza magát. Tudod, úgy van az, 
hogy az anya mókus több fészekről is gondoskodik. 
A tartalék fészkek azért fontosak, mert ha egy vi-
har, vagy ragadozó megrongálja, van hová mene-
külnie a családnak. 

– A csonka családnak… – tette hozzá Gergő. Mert 
gondolom, az apa akkor sincs jelen. 

– Jól gondolod, kisfiam, valóban így van. Ő az er-
dőn barátaival, vagy magányosan éppen táplálkozik, 
esetleg pihen. A mókuscsalád minden gondja az 
anyamókust terheli. 

 
Miklós csodálkozva nézte, hogy unokája aktívan 

érdeklődik a váratlanul felbukkant kis bundás jószág 
iránt. 

– Nem is tudtam, hogy ennyire érdekelnek az ál-
latok, kis unokám – szólt közbe. Azt hittem, csak a 
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