
KÉPEK PARAGUAY ÁL LATVILÁGÁBÓL.

I r t a :  A n i s i t s  I z a b e l l a .

TA L Á N  S E M M I T  S E M  sajnálok annyira, mint azt, hogy tizenhétévi délamerikai tar

tózkodásom alatt alig tettem állattani megfigyeléseket, pedig ilyen vizsgáló

dásokra talán seholsem nyílik lépten-nyomon több alkalom, mint ott. A fű, a 

fák, a levegő, a víz, a lakóházak falai stb. mindmegannyi tele van állati élettel; ha 

pl. hirtelen kinyitjuk az ablakot, tanácsos a fejet hátrakapni, mert könnyen orrunkra 

pottyanhat egy jól kifejlett skolopendra — százlábú, vagy pedig szép holdvilágos este 

fák között sétálván, gyakran valami száraz ágnak vélt valamire lépünk, mire az lábunk 

alatt megmozdul, majd sietve a fák közé menekül az este élelme után járó ártalmatlan 

rózsaszintestű és fekete fejű s farkú "mboi tata" (mboi =  kigyó, tata =  tűz), melyet a 

paraguayiak roppant mérgesnek tartanak. M ár nem olyan tanácsos a "kvürürü-ó"-nak 

(Bothrops alternatus) nevezett rozsdafoltos kurtakigyónak a derekára hágni, ez, ha forró 

száraz északi szelek fújnak, kifekszik a meleg déli órákban akár az utcza hosszába is, 

hogy a napon sütkérezzék.

Kertünkben, mely európai fogalmak szerint akár erdőnek is beillenék, séta közben 

gyakran egy-egy pálma nem éppen karcsú törzséhez támaszkodtam, vagy azt átkaroltam, 

de ijedten kaptam is ám vissza kezemet, mert nyüzsgött-mozgott rajta a sok ezernyi 

élő apróság, melyet különben csak az éles természetbúvári szem tud rajta felfedezni, a 

laikus csak a nagyobbját veszi észre. Itt találjuk a furcsa rozsdavörös-testű ugrópókot, 

mely a fa törzséhez lapított testéhez kettesével négyfelé elhelyezett nyolcz lábával 

minden irányba tud szaladni, hátrafelé, mint a rák, féloldalt, mint a tengeripók, ügyesen 

elkerülvén mindig a gyűjtéshez használt üvegcse nyílását. Ugyancsak itt találjuk a fa 

törzséhez csalódásig hasonló szinű lepkéket, ezeket azonban csak akkor vesszük észre, 

ha már fölrepülnek, továbbá számtalan kabóczát (chicharra), átalakulásuk minden foko

zatában, álczát stb. és száz meg száz nyílást, melyek a fa törzsében tanyázó méhek és 

darazsak fészkéhez vezetnek, melyekbe lakóik szorgalmasan gyűjtik a mézet. De hát 

ezekről sokat nem mondhatok el, mert nem csak a megfigyelésükben vagyok laikus, 

hanem más elfoglaltságom miatt azokat csak úgy futólag és véletlenül láthattam.

Mint zeneértőt, sokkal inkább érdekelt a délamerikai állatok hangja. Általánosan 

elterjedt nézet az, hogy a forró égöv madarai csak rikácsolni tudnak — ez pedig merő

ben téves, van ott éneklő madár elegendő, de még a békák és a rovarok is olyan 

hanggal megáldottak, hogy némely hangtalan fővárosi primadonna is tanulhatna tőlük. 

Az éneklő madarak közül különösen a guarami nyelven "gyra-hú"-nak (gyra =  madár,
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hú =  fekete) nevezett madarak éneke gyönyörű. Ezek csapatosan élő, fénylő szén

fekete tollazatú madarak, melyek közül egy nagyobbat, a "gyra-hú guazú"-t (Cassidix 

oryzivora) és egy kisebbet, a "gyra-hú chico"-t (Cassicus albirostris) nagyon kedvelik és 

csapatosan is tartják kalitkában, daczára annak, hogy a fogságot nem tűrik és csak

hamar elpusztulnak. E madarak mielőtt az éneklésbe kezdenek a galambok turbékolá

sára emlékeztető hangokat hallatnak. Van azután többféle rigó (Conopophaga leucomelas 

és rufiventer, JHimus modulátor), ezeket spanyolul mind csak "zorzal" (rigó)-nak nevezik, 

énekük és kinézésük olyan, mint a mi rigóink-é. A pinty-félék közül a barna "corbatito" 

(Sporophila collaria), melynek nyakát fehér nyakkendő díszíti, egy kis ökörszem és több 

fajta "cardináb) (Parvaria cucullata és chrysomitris) piros fejjel és bóbitával, nagyon 

szépen énekelnek. Nem annyira igénytelen énekük, mint inkább szépségükért kedvelik 

a néhány nap alatt a kalitkában elpusztuló gyönyörű tűzmadarakat (gyra-tata), melyek 

hímjének vérvörös fényes tollazata a nap fényében szinte lángol, a nőstények söté

tebbek, barnás-vörösek; ezek nyáron az őserdőkben tanyáznak és csak az esős idő

szakban (télen) jönnek az emberlakta helyekre.

Legszebben egy lappantyú, Paraguay nemzeti madara az "u ru tau" (N y ctibius jamai

censis) vagy a mint az indiánok nevezik, a "maimingué" (maimin =  öregasszony, gué =  

volt) énekel. Nincs Paraguayban jó hazafi, a ki ne ismerné az e madárról szóló szép 

szomorú dalt: — " Llora, llora Urutau, en el árból dél Yatay, ya no existe Paraguay!" 

Olyan panaszos, olyan fájdalmas a madár éneke, mely fuvola, ének és zokogás vegyüléke, 

hogy a ki egyszer hallotta, sohse felejti el. Végtelen tiszta, lágy és magas, hosszasan 

elnyújtott fuvolahangon kezdi, majd fokozatosan lejebb-lejebb szálló és szépen össze

olvadó öt különböző hangon folytatja és a kezdőhang oktáváján panaszos kettős jajjal 

végzi énekét. Az urutau kerüli az emberlakta vidékeket és csak a sűrű őserdőkben 

tartózkodik, a hol nem háborgatják, innen van, hogy sok idegen évekig nem hallja 

énekét, magam is csak ottlétem 17. esztendejében hallhattam meg. Egy reggel titko

lódzó arczczal jelentette peónunk (férfiszolga), hogy a múlt éjjel a kertünkben hallotta 

sírni a maiminguét. Nagy eset ez! Persze a következő éjjelt az egész ház lakói ébren 

töltötték — és csakugyan, úgy éjfél felé messziről, mindinkább közeledve hallottuk a 

csudálatos hangokat. Magam ágyban ülve, egészen megbűvölve és könnyekig meg

hatva hallgattam a félórahosszat is elsírdogáló madarat, mely egy-egy kiáltás után kis 

szünetet tartott. Énekében csak néhány éjjelen át gyönyörködhettem, mert a fivérem a 

madarat egy pálmáról, a mint kesergett lelőtte, hogy preparálva a M agyar Nemzeti 

Múzeumnak elküldhesse. Paraguay lakói nagyon rossz néven veszik, ha az ő nemzeti 

és majdnem szent madarukat megölik és a népmonda szerint, arra, a ki megöli és csa

ládjára szerencsétlenséget hoz. Ránk szerencsétlenséget ugyan nem hozott, hanem nem

sokára el kellett hagynom a csodaszép országot és egy évre rá a fivérem is elköltö

zött onnét.
Egy másik, szintén éjjeli madár, a guarami indiánus nyelven "ibyau"-nak" N ycti

bius grandis) nevezett lappantyú, mely naplemente után gyorsan, zajtalanul és alacso

* O lv a s d  : í v ig y á -ú .
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nyan, közel a földhöz, repül a sűrű fák között, következő énekét pedig egész éjjel 

hallatja: huity-tyú-tyú-tyú.

Különös madár a félig gólya, félig gém-féle "sarria" (Cariama cristata), melyből 

anyámnak is volt egy példánya, melyet kis korától nevelt föl. Ezt apró koczkákra 

vagdalt és egyenként káposztalevélbe göngyölt hússal tartotta jól, máskép nem is ette 

meg a húst, csakis ily drága hüvelyben, — mert a káposztalevél legalább is van olyan 

drága Paraguayban, mint Debreczenben az ananász. Mulatságos madár volt ez a sarria, 

mely a Miska névre hallgatott, — természetére nézve dühös és harczias, minden perczben 

csatárakész, — menekült is előle kutya, macska, cuati, mosómedve és egyéb háziállat, 

mert a küzdelemből mindig ő került ki győztesként, pedig fegyvere csak a lába volt, 

melylyel hatalmas rúgásokat osztogatott. Kisebb állatot, egeret, erszényes patkányt, varan

gyos békát, kigyót, gyíkot, csigát, csőrével csapott teljes erőből a földhöz, mig azok 

kimúltak, vagy eltörtek. Komikus volt nézni, a mikor köveket csapott ádáz dühvei a föld

höz és ha ezek össze nem törtek, dühe mindjobban fokozódott, végre már csak lábával 

rugdalta azokat. Hanem aztán mikor nyert csata után hosszú nyakát összehúzta, csőrét 

iszonyúan föltátva az égnek irányította és öblös torkából hangját hallatta, menekültünk 

ám mi is a közeléből, mert féltettük fülünk dobhártyáját a megrepedéstől. Micsoda 

hang szállt ki onnét! Egy teljes Wagner-zenekar összes trombitása legyőzetve tette 

volna le hangszerét e hangok hallatára. Szegény sarriát veszekedő természete vitte a 

halálba, egy szép napon egy nálánál is harcziasabb kutya kettéharapta a torkát, úgy 

hogy már csak hörögve sietett haza, hogy néhány perez múlva kimúljon.

Kedves kis madár a mi büdösbankánkra emlékeztető "piriritá", "pirincho" vagy 

"guira-guira" (Ptiloleptis guira), mely csapatosan jár, a legmagasabb pálmákon fészkel 

és örömében-haragjában bóbitáját felborzolja. Nincs ház, melynél csomó papagály 

mellett néhány piriritát ne tartanának háziállatként. Szárnyuk végét kissé lenyesik és 

így tartják, hogy el ne repüljenek. Vígan szaladgálnak mindenfelé, bogarat, férget, étel

hulladékot elkapkodván és ragaszkodván az emberhez, annak fejére, vállára szállnak. 

Jó barátságot kötnek a házi négylábuakkal is. Ragaszkodásuk okozza többnyire halálukat, 

mert mindenütt lábatlankodván, könnyen agyontiporják, vagy valamely irigy kutya, 

melylyel az ételt barátságosan akarták megosztani, harapja el a torkukat, melyben egész 

zenekar tanyázik, — szarkacsergés, gerliczebúgás, pörölő sikoltozás és hosszasan elnyúj

tott éles jajgatás, már a mint és a hogyan kedélyállapota kívánja.

A paraguayi embernek minden állat énekel; "canta el gallo" (kakas), "canta la 

sarria", sőt ha a nagyon meleg időt jelezni akarja, azt mondja, hogy: "ya canta la 

chicharra". Igazuk is van, mert ott a kakas is nemcsak kukorékol, hanem utána félig 

hörgő, félig hortyogó hangon helyes postludiumot vág ki. — Hát még a békák! — 

azok karéneke még csak furcsa! A sok brekegés, retyegés, ümmögés, vartyogás mellett 

még valóságos csecsemősírást-rívást is produkálnak, — a mit eleinte semmikép sem 

akartam elhinni, de elvégre is arra a meggyőződésre jutottam, hogy a jószivű gólyák 

valószinűleg a paraguayi tavak- és mocsarakból halászszák ki a világ fenntartásához 

szükséges gyermeksereget.

A chicharrák a legmelegebb évszakban szólnak, november elején a siesta táján
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elkezdik éneküket, mely eleinte a levelibéka retyegésére, majd a sáska recsegére emlé

keztet és aztán hosszantartó éles füttybe megy át. Magánosan nem szólnak, a mint az 

egyik elkezdi, azonnal egész füttykonczerttel felel a többi.

Mielőtt feljegyzéseim végéhez érnék, még egy megfigyelésről akarok említést 

tenni és pedig a paraguayi kutyákról, ezek ugyan itt sem énekelnek, de örömükben 

nemcsak farkukat csóválják, hanem nevetnek is, vagy jobban mondva vigyorognak, 

szájuk felső szélét felhúzzák, arczuk pedig valami komikus-barátságos kifejezést mutat 

és hozzá farkukat csendesen csóválják.

KISEBB K Ö Z L E M É N Y E K .

Pézsmatulok-tenyésztés. A sarkvidéki állat

világnak egyik legérdekesebb faja a pézsma

tulok, elég hasznos vad ahhoz, hogy vele be

telepítési és tenyésztési kísérleteket tegyenek. 

A pézsmatulok-tenyésztéssel eddig csakis 

Svédország kezdett foglalkozni. Dél-Svéd 

országban elsőbben a jämländnorrländi, utóbb 

pedig a hormfolsi vadtenyésztő-telepeken te t 

tek kísérleteket a Grönlandból átszállított 

pézsmatulkokkal. A behozott példányok 1— 2 
éves pézsmatulkok voltak.

Az első kísérletezések be nem váltak. 

Az 1 900-ban behozott tíz pézsmatulokból csak 

kettő maradt életben. A kísérletek meghiú

sulásának oka nem a klimatikus eltérésekben, 

hanem egyéb tényezőkben kereshető. A be

te lepített állatok nagy része ugyanis már az 

első hetek alatt elpusztult; a hosszas tengeri 

utat szervezetük szerfölött megsínylette.

Az életben maradt példányoknak a tenyész

telep exisztencialiter képes volt mindazt nyúj

tani, amit az ősotthon, az arktikus Grönland 

nekik nyújthatott.  Így nevezetesen különböző 

olyan zuzmóféléket és aromatikus füvet, me

lyeknek hazája a sarkvidék s általában az 

északi övék tájai.

A megmaradt pézsmatulkok tehát szépen 

fejlődtek, sőt már párosodtak is, midőn 1902

ben Svédország e tájékán kiütött a marha

vész. A vésznek a pézsmatulkok, egyetlen 

tehén kivételével, valamennyien áldozatul estek. 

M a  ez az egyetlen pézsmatehén képviseli 

egyelőre a norrlándi telep állományát.

A másik uradalomban, a hormfolsiban egy 

éven belül elhullott az egész állomány, egyet

len bika kivételével. Az elhullott állatokat az 

upsalai egyetem boncztani osztálya vette vizs

gálat alá. A bonczolás kiderítette, hogy vala

mennyi állat egy és ugyanazon májbetegség

ben hullott el. Lehetséges,  hogy a betegség 

csiráit már Grönlandból magukkal hozták.
Általában a sarki tájakat otthonának valló 

pézsma-tulok ma már nemcsak számban apad, 

hanem állományában is degenerativ tüneteket 

mutat, úgy hogy az áttelepítés sikertelensé

gének okai visszavezethetők talán az általá

nos degenerálásra is. Az állatok degeneráló

dására kétségtelenül befolyással van a pézsma

tulok-csordák izoláltsága. A meglévő amúgy se 

nagyszámú pézsmatulok-csordák ugyanis egy

más közt csodálatos szorosan összetartanak s 

egyéb csordákkal soha össze nem vegyülnek. 

Ezt  SvERDRUP,  a világhírű Fram-expedició 

vezetője is ismételten megfigyelte.

Ilyen körülmények közt a pézsmatulok fe

lette közel áll ahhoz az időhöz, midőn a 

szabadon legelésző hatalmas testű állat helyett 

csupán egyes gyűjtemények tárában fogunk 

egy-két preparált példánynyal találkozni.

Sólyom.
Új  poczok állatvilágunkból. G. S. M i ller  

a londoni " British Museumw gyűjteményéből 

újabban több új poczokfajt írt le, ezek között 

egy magyarországi is van. E z t  az új fajt 

Hátszeg vidékén gyűjtötte C. G. D a n f o r d . 

M iller  Microtus angularis-nak nevezi a mezei




