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GÉZENGÚZOK

ELŐSZÓ
A mosómedvét megfigyelve láthatjuk, hogy egyszerre
van jelen benne az értelem, az ügyesség, elevenség,
találékonyság, játékosság, szépség, ravaszság.
Bandita maszkja mögött egy leleményes, mindenevő tolvaj rejlik, aki a legkülönbözőbb helyekről képes
élelmet lopni, s ilyenkor – viselkedéséből ítélve – tudatában van annak, hogy cselekedete a megkárosított
emberben ellenérzést válthat ki iránta.
Őshazája Észak-Amerika, de terjedőben van Európában is, a Németországban több mint hetven éve
állatkertekből szabadon engedett néhány pár szaporulatának eredményeként. A németek félmillióra becsülik az erdeikben garázdálkodó mosómedvék számát.
Belgiumban és Lengyelországban sem sikerült megfékezni gyarapodásukat.
Egyre inkább terjeszkednek dél felé, s nagy valószínűséggel a mai gyerekek felnőttként, már hazánkban
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Családi körben
A távoli Kanadában, az Ontario tavat körbeölelő sűrű
erdőkbe észrevétlenül beosont a nagy piktor, az ősz.
Egyre szorgalmasabban dolgozott, és az erdő lombos
fáin mind több vörös, sárga és rozsdabarna levél jelent
meg keze nyomán. Csak a luc- és balzsamfenyők maradtak továbbra is eredeti színükben. A zöld csúcsok
kimagaslottak a színesedő lombok közül.
A szinte őserdő hatását keltő növényzet rengeteg
állatnak adott otthont. A madarakon kívül többféle
mókus élt itt. Pockok, rókák, borzok, a tóparton pedig
hód- és vidra családok kutattak élelem után.
A víztől kissé távolabb, egy nagyon öreg nyárfa állt,
amibe évekkel ezelőtt belecsapott a villám. A hatalmas fa kérge szinte levált, a vastag törzs megrepedt.
Az alsó ágak elszáradtak, de a fa koronájának felső
részében még volt élet. A nyárfa nem adta meg könynyen magát, küzdött az életéért. Új erőt merített a
felismerésből, hogy szükség van rá. Marcella, a mo-
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sómedve mama úgy döntött, a törzsben lévő tágas
odúban neveli fel kölykeit. Még mielőtt világra jöttek
a kicsik, gyakran eljárt ide – a kiválasztott fához –,
hogy megfigyelje nap közben, milyen errefelé az élet,
nincs-e zavaró körülmény. Nagyon tetszett neki,
hogy a közelben sok galagonya bokrot látott, aminek
termése kedvenc csemegéi közé tartozott.
– Jó lesz – határozta el, mikor meggyőződött róla,
hogy csak néhány erdei patkány, óvatosan mozgó
nyúl, ritkán törpe csíkos mókus jelent meg a kiszemelt otthon környékén, ellenségre nem kellett számítani.
A nyáron született kölykök – mire megérkezett a
színpompás ősz – már elválasztásra kerültek. Eljött
az idő, hogy anyjukkal együtt járjanak táplálék után,
aki türelmesen, lelkiismeretesen nevelte, tanítgatta
kicsinyeit. A kis mosómedvék különböző természetűek voltak. A három lány elfogadta anyja tanácsait, és
szinte minden mozdulatát lesték, hogy minél több
dolgot megtanuljanak tőle. Bezzeg a két fiú – Oszi és
Gazsi – külön utakon szerettek járni. Anyjuknak –
miután a napi kirándulásokat követően a lányokat
már elhelyezte az odúban – minden alkalommal le
kellett mászni a magas fáról, hogy nyakon csípje két
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Mikor a madárcsapat eltűnt, csodálkozva nézték a
kis patakot – amit követtek –, hogy egyszerűen elnyelte a hatalmas tó.
A nap már delelőre hágott, s a két elcsatangolt mosómedve kölyök megéhezett. Nem volt nehéz élelemhez jutniuk, mert békák sütkéreztek gyanútlanul a
part menti köveken. Anyjuk már korábban is vitt nekik békát ebédre, de nagy élmény volt számukra, hogy
most ők maguk szerezték meg eledelüket. A tóparton
sárga gyümölcsöt termő bokrokat találtak. Megkóstolták, de csak Gazsinak ízlett. Könnyedén elérte az
érett gyümölcsöt, és csemegeként fogyasztotta.
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