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AMERIKA Á~~ATAI. Ill.
Állat~ani sorozat: 40,
Készült: 1956.évben
1. Amerikaikékvarju
Dél-Braziliában, Uruguayban és Paraguayban a legelterjedtebb
varjak egyike. Hát-J szárny- és farktollai sötét tengerkékek, egyébként szénfekete szinti. Rovarokkal táplálkozik, de apró emlősöket, madarakat~ hül16ket'is felfal. A baromfiudvaron sok kárt
okozhat, mert a tyuktojást ellopkodja.
"

2. B6bitás

sapu

Ez a madár majdnem kizárólag csak DebAmerikában fordul elő.
~ényes, fekete szinü, csak kormány tollal citromsárgák.Rfikona a
sárgahátu kóka madár, amely lármás énekes és a legpompásabb utánz6~ A borsevő , a harkály, sőt a D:ubokhangját is ki tünően utánozza, de a kacsa, vagy liba gágogását is. Sajátságos fészkeket épit
a pálmalegyezőkön hosszu füszálakból,- vagyapálma
farostjaiból.
Igen kevés fi6kát költ.
.

lA 3. kép technikai okok miatt kimaradt.1
4~ Kék cize
Dél-Amerika nagy részében honos ez a szép, ultramarinkék,
feje tetején kékeszöld szinü madár. Több utazó emliti,hogy ~
bennszülöttek azért vadásszák, mert gyönyörü, ragyogó tollazatából csecsebecséket készitenek.

5. Zöld bibirke
Amerikában igen sok fajtája él a bibirkeféléknek. Legtöbbje
fakusz6k m6djára a fák törzsén kuszik, de vannak amelyek a róldön
a b-illegetőkhöz has on16an szalac1gálnak. Minden fajnak fő tápláléka a rovar. ,Sokan közülük kellemesen hangzó, dallamos énekesek.

lA

6. kép technikai

okok miatt kimaraat .•/

7. Örvös kotinga
Mexikó déli részétől Argentina északi szegélyéig-van elterjedve.
A tropikus őserdők ragyogó szinti madara, melynek sötétbibor, ibolyaké~ tollazatáb6l a lakosok sokféle csecsebecsét késziten~k.
8. Csimborasszóikolibri
Csak a Csimborasazón fordul elő 4-5000 m magasságban á kblibriféléknek egyik lega zebb képviselőj e, a csimborasszói kolibri.·
Tollazatában ibolya, olajbarna, ragyoz6 zöld szinek váltakoznak.
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9. KardcsorU

kolibri

Venezuela, Kolumbia és Peru hegyvidékein él ez a kis madár,
mely arról nevezetes,hogy az összes kolibrik közül ennek van a
leghosszabb esőre és ezért lehetetlen más fajjal össze~éveszteni., Csőre éppen olyan hoaazuc mí.n t törzse. Tollazatában a fémzöld ,
rézvörös, bronzzöld, világOszöld szinek váltakoznak.
lO.Vir,ágkolibri
Rio de Jan~irótól délre, a kele t L'par-tv d ék erdőségeiben
ran előfordul. Elénk szinU, igen hosszu farku kolibriféle.
í

gyak-

ll~" Hárpiasas
,.

Dél-Amerika legerősebb ra~ádozó madara. Tes~e igen erős, esőre feltünoen hatalmas, lába erosebb,mint bármely ragadozóé és mindegyik hosszu ujja rendkivül nagy, vastag karommal felfegyverzett.
A hárpiasas nedves, vizben gazdag erdőségekben tanyázik, különösen
a folyópartokat kedveli. A nagyobb gerinces állatokat pusztitja, '.
egyesek szerint a lajhárokat is megtámadja, Az indiánok igen sokra
becsülik, merttoDait'
ősidőktől fogva fejdisznek használják. '
12. Kondor
'A kondorféléket ujvilági keselyüknek isneveziki"Erős,
.pulykanagyságu vagy enhél is nagyobb madarak, amelyek Dél-Amerika magas'
.hegységeiben majdnem mindenütt elterjedtek. Legszivesebben a 3500
m-es övben t ar-t ézkodnak , Bzek a madarak is - a többi keselyUh5z. "
hasonlóan - elsosorban dögevők. ~gyeg utazók szerint már két kondor
~épes megölni egy szarvast. A kondorok' a esordákat nyomon követik
és az elhullott borjakat és bárányokat, sőt.még a védekezni képtelen lovakat is jne gtámad j ák , Fészkük megközeli thetetlen sziklákon
van.
'

13. Királykondor
Dél-Amerika alföldi vidékein, MexikO.ban, Texasban, 'sot állitólag Floridában is előfordul a po~pás tollazatu királykondor.
A hegységekben a tenger szine fölé csak 1500 m magasságig hatol
fel. Igazi hazája az őserdők és fás sikságok. Fában szükölködÓ
sztye'ppéken és erdótlen hegys égekben nyomára nen akadhatunk. Dögevő madár. Rengeteg sokat eszik. Nem ritkán ugy telezabálja magát,
hogy~lig
tud mozdulni. Tele beggyel elviselhetetlen dögszagu, de _
ha begye üres is, erős pézsmaszagot áraszt. fészkét magas fára rakja, rendszerint két fi6kát költ ki. A kirepült fiókákhónapokig
.járnak szülóik társaságában.

14. AniUIÍla
'Az aniumák vagy tüskés szárnyu madarak Dél-Amerika valamennyi
nagyobb mocsarában honosak. Termetes, tetszetős madarak, melyeknek
hangja erosen emlékeztet a ludak és darvak hangjára, vagy a '
pulykakas burikolására~ Tulnyomóan növényi ~nyagokkal élnek, bár
feltehető,hogy egyéb moeáári
madarakhoz hasónlóan rovarokat,
apróbb békákat és halakat is fogdosnak. Nagy fészkükef a mocsarak
közepébe rakják és rendszerint két fiókát keltenek ki. A fiatal
5612528/268
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madarak könnyen 'beletörődnek.a fogságba,· jól megélnek a baromfiak között s egyes utazók'8zeri~t pásztorként vigyáznak a házi
szárnyasokra. pél-Amerikában a baromfi farmokon igen sok helyen
tartják.
~'t.

Naniu

Brazilia déli és középsó részeiben, Boliviá~an, Para~~yban
honos. A nanduk a kazuárokkal és struccokkal egyutt a legos~bb
és legnagyobb'madarak~ A nandu kakas magassága 200t' hosszusága
15~ em; a toj6ennél valamivel kisebb, A nanduk a pampákon, pusztaság6kon élnek, az fserdőket kerUlik. Kit6n6 futók~ A fészk~t a
kakas késziti el; egy kis mélyedést keres, melyet szegényesen né- '
hány füszállal bélel ki. A 7-23 tojásból álló fészket a kakas egyedül kotolja, a toj6 csak héba~hóba Ul rá a tojásokra. A kikelt ~'
fi6ka fogolynyi nagyságu, elsó tápláléka a fészek környekén szer- .
teszét heverő elvetélt tojás, Mihelyt lábra tud állni, rovarokat
fogdos. A nand~ tojását, amelyet 15 tyuktojással egyenértékünek
tartanak, a lakosság gyUjti. Husa szivós, de bőséges olajoshi§
.
zsirja igen kedvelt a bennszülöttek konyháján~ il~atkertjeinkbol
a nandu ne~ szokott hiányozni, tartása nem jár kulönöseb~ nehézséggel •
16. Óriás tatu

Az óriás tatu az armadillókkal és matakókkal együtt a''páncélos foghijasokhoz tartozik. A harmadkor végéig élt páncélosok
akkorák voltak,mint a rinocérosz, mások legalább is akkorá~mint
az ökrök, a maiak farokkal együtt 1.5 m, farok nélkül 1m hosz-o
szuak. 4 tatu rovarlárvákkal, hernyókkal, kukacokkal és férgekkel
táplálkozik. Teste olyan erős pézsmaillatot terjeszt,hogy a husa
teljesen élveihetetlen.~ldözó~
elől. rögtön b ar-Lsn gjába bujik be,
ahonnan ha ki akarják ásni, ő maga olyan gyorsan ás a föld belseje
felé,hogy az ember az ásóval alig birja követni~
17. Hatöves armadilló
Dél.;..Amerikáészaki partvidékétő1 Argentináig -mí.ndenü+t megtalálhat~t.Kb. 60 cm hosszu állat. Hátpáncélja sötétbarna és Sárga
szinti. Eletmódjaigen
érdekes.l';'2mhosszu, maguk ásta, katlanszerü
üregekben töltik minden idejüket, csak táplálékkeresés céljából
távoznak tanY~dukról. Hangyákat,termeszeket,
rovarokat, lárvákat,
hernyókat, sáskákat, földl gilisztát esznek. A n,óstény 4-6 fiát
gondosan rejtegeti magaásta üregében, de mihelyt némileg felcseperednek, szétszélednek, mindegyik a maga utjára tér ésanyjuk
a le~kevésbé sem törődik velük. A dél-amerikaiak gyül ölik az arma'dillot, mert sok szerencsétlenségnek
az okozója~4
rengeteg kiásott gödör szinte aláaknázza az Ultetvényeket. A dél~amerikai pusz~
tákon vágtatcSlovesok is könnyen nyakukat szegik, ha az armadil16 vac kába belelépnek. Husa va14ságos csemege "gyöngeéa
fehér mint
a tyuk husa; hája pedig teljesen olyan izü mint a borjuvese",ezért
szorgalmasan vadásazák.
18. Sörényes hangyász
Parag~ban
fordul elő ez az 1,3 m hosszu állat.' Több utazó' l'eirása szerint megjelenése ~határozottan förtelmes", ~eje kicsiny" ,
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orra tompa. szeme apr6 és mélyenUl ő',Törzse négy , formátlan. Mells végtagjai erősek, a hátsók gyengébbek, Járása Lassu lépegetés.
Kizárólag hangyákkal és hangyabábokkal táplálkozik.'Mells9 lábainak
karmaival felszaggat ja a termeszek várait, azután a termeszek közé
nyujtja nyelvét ,majd megrakodottan v í.s az ar-án t j a szájába .Ezt mindaddig ismétli,mig jól nem lakott. Igen hasznos állat, mert Paraguay
egyes vidékein igen sok kárt okozó termEzeknek és hangyáknak nagy
ellenéége. Egyetlen kölykét a hátán, hurcolja és csak akkor válik
meg anyjától, amikor az ismét vemhes lesz.
'
ő

19'. Törpe hallByás
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KÖzép- és Dél-Amerikában gyakori ez a körülbelül mókusnagyságu
állat~ A legsUrübb erdőkben tart6zkodik és mert éjjeli állat, a nappalt a fák ágai között átalussza. Ha"g~ával, méhhel. darázzsal, kukacoal táplálkozik. 4 gyenge" kis ál~at még a középnagyságu baglyokn~k is {áldozatul esik. Mivel kicsinyéégénél fogva a silrü erdőben
könnyen elkerüli a vadász figyclmét, megfigyelni nehéz, életmódjáról,. szaporodás-módjár61
alig tudunk valami t ,
,
20. Háromuj~u

lajhár

Dél-tmerikában a harmadkor elején óriási testü foghijasok
éltek. A mostani legtermetesebbfajok
akkorák, mint egy jókora
farkas, a kihalt fajok viszont meghaladták az ökör nagyságát.
A foghijasok esetlen, nehézkes testalkatu állatok. Legfontosabb
bélyegük,hogy fogazatuk egynemU, hiányos éa zománcnélküli. A háromujju lajhár egész teste 52 cm hosszu. Elterjedési területe az
Amazonas vidékétől Equador és Columbia tájai~ Nedves sikságok
buja tenyészetü őserdeiben tanyázik. Minél árnyasabb a vadon, minél
., sürübg a csalit, annál megfelelőbb lakóhelye a gyámoltalan állatoknak~ Ejjeli állatok, nappal meg ~ mozdulnak. Kizárólag rUgyekkel,
fiatal hajtásokkal, gyümölcsökkel táplálkoznak és a falevelekről
nyalogatják a harmatot. A lajhárnak egyszerre csak egy fia van,
amelyet a nőstény mindig magával cipel t de ahogy a kölyök f'e Lcse= .,
peredik, szerete~ csakhamar megszünik és később már alig törődik
vele.
21. Pampaszi

nyul

:.u-'g~ntinan~gy mezóregein, Uruguayban és Pata~oniában éle A
legmagányosabb, legkopárabb vidékeken szeret tartozkodni" de emberi tanyák közel~ben is akadtak üregeire. A nyulak közösen ássák
6s közösen is lak~ tanyáikat, ahol az egész nappalt eltöltik, csak
alkonyat felé indulnak ~l táplál~kukat_megkeresni!
Mege~ik
a
tavet, gyökeret, fakérget , de falánkságukkal a szántóföldek kulturnövényei között is sok kárt okoznak, ezért a lakosság üldözi
őket. ,.."
,
'

220 Ferui macskanyul
pél-Amerika majdnem minden magas hegyvidékén előfordulnak a
nyulszáju rágcsálók, amelyeket hosszu; bozontosfarku házinyulaknak
lehetne tekinteni. A rövi~:@rku csincsilla és a gyapjas csincsilla,
bundája 4rtékes prém, mig':'l!lgyanebbe
a csaJádba tartozó perui macskan~ul az .értéktelen "ehinchillones" szőrmét szolgáltatja~ Igen
fürg&:i1el~vell állatok, igénytelenekt eleségUk fü, gyök.ér, moha.
5612528/268
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~Ó?pl:itká~-iL
Az amerikai ~PfJ,:.7.lifoloknutriának nevezik e.zt az állatot, amely
a legnagyobb rágcsálók &gyike. A mérsékelt éghajlatu Dél-Amerikában
fordul elő. TaVl3.k,csendes folyóvizek partján pár-o sáva'l élnek. A
nőstény évente egyszer 4-6kölykUt
vet. A kis h6dp~tkányok igen
gyorsan megnőnek és hosszu ideig egyUttmaradnak anyjukkal. Tömött,
rövid és puha, csaknem vizhatlan pih~szőrrel boritott testUket
hosszabb gyengefényU nemezazőr f~di •.Bundájuk igen értékes, ezért
vs.dásazák.
24. V~idisz~2..
Avizben
élő rágcsálók köztil a legnagyobb testü, legesetlenebb
a vizidisznó. Testének alakja és sörteszerü szórezete a disznóra
emlékeztete A kifejl~tt állat testhossza 1 m·~él is több, sulya
50 kg is lehet .•Dél-Amerika Legna gyobb részében elterj edt, a fö~
lyók, tavak, mocsarak partján tartózkodik. VTzinövényekkel, fiata.lfák kérgével táp.lálkozik, de mivel az tn tetvényekbe beszabadulvaa görögdinnyét, kukoricát,rizst,
cukornádat is felfalja, kárt
is okoz. Husának, kellemetlen halzsir ize van, szivacsos csupasz bőré,
ből szijjakat~ nyergeket késziterteka -

2.5..

MarJa

Ez a nagyon sajátságos pusztai állat a patakörmfi rágcsálókho~ .
tartozik •.Darwin leirásából tudjuk,hogy e. mara Patagóttia köves
~a vizben szUk51k6dő pusztaságain tanyázik, a legkietlenebb tájon
is megél. Testhossza 50 cm, a mivel vállmagassága 45 cm is lehet,
első látásra inkább kisebb kér-ődz őhöz; mint rágcsá16hoz haacn.l í.t ,
Husát a lakossá.g megeszi, de inkább szép bóréér't vad áas z ák szenvedély~sent amelyből takarókat készitenek~ ,

A Csendes-6~eándél-amerikai
partvidékéngyakori
az uszólábuakho~ tartozó sörényes f6ka~ Hossza kb~ 2 m, testét szorosan
lesimuló szór fedi. A ..
fej wte4étól a hát közepéig széles" de aránylag rövldszálu sörény huzódik végig, amely az áll mögött szakállszerüen meghosszabbodik~
A szárazföld partvidékein tanyászik,
különösen a tengerbe nyuló hegyfokokat és a nagyobb szigeteket
öss~ekötő földszorosokat kedveli. Avizben
igen Ugyesen mozog,
de a szárazföldön sem esetlen, keskeny sziklapárkányokon is a
legnagyobb biztonsággal tud megállni~ a nagyon meredek lejtőkön
is.minden erőlködés nélkül felkuszik. Kölykét aftasitó telepeken
hozza világra, ahol 10-15 tagu családokra oszolva élnek a sörényes
f6kák~ Am ujszUlöttkisfókák,igen
esetlenek, de nagyon játéko~ak.
Mivel bőrük és zsirjuk kevésbé értékes, mint északi rokonaiké, nem·
ül!dözlk őket olyan kiméletIenUl, mint amazokat.
27t-~oronássakál
Hazája Dél-Amerika, az Aildesek nyugati és keleti lejtői, ahol
még 5000 ro magasságban is előfordul ~ A ritkásabb bozótokban tanyá,~
zik, a nagy erdős4.geket éppen ugy elkerüli, mint a nyilt, szabad
rónát. Nyáron és osszel magányosan, télen és tavasszal párosan él.
Nappal alszik, éjjel vadászik,kisebb
eml őaö ke t r nyulakat, ózbor·5612528/268
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jakat pusztit, de a szelid és vad sz~rnyasokat is szereti. Gyakorisága, rab16szenvedélye miatt országos csapásnak tartják.
28-. Braziliai

sakál

Szavannák kutyájának is nevezik ezt az állatot, amely az
Orinocot61 a La Plataig igen el van terjedve. Nagyon ravasz és
okos állat, de igen kártékony, mert ha csapatostul sikerül egy-egy
majorba bejutnia, csak a tetőkön, vagy magas fákon alv 6 tyukok
menekülnek meg tőle, minden más elérhető állatot zsákmányul,ejt,
megfojtja és a bozótba hurcolva fölfalja~ A bennszülött lakos,ság azt tartja,hogy kutyákkal párositva kitünő vadászkutyák származnak tőle, amelyek kitartás, készség és ügyess~g, j6 szimat és
hajtás dolgában minden házikutyát felülmulnak.

29. Hiráre
, Közép és Dél-Amerikában, Dél-Mexik6tól Paraguayig, sőt még
ennél délebbre is elterjedt. Részben a magas füvel benőtt mezőkön, részben sürü erdőségekben tanyázik. Nagyon kártékony állatnek
tekintik, mert még a lakóházak közelébe is odatolakszik és minden
olyan apróemlőst
lemészáról, amely nem tud ellene védekezni. Kitünő kuszó létére a Le gmagas a.ib fákra is fölmászik, a madarak
fészkét kirabolja, a baromfiólakban a tyukokfejét leharapja' s a
kifolyó vért' olyan mohósággal nyalja fel, mint a nyuszt, vagy a
görény. Ez a menyétféle ragadozó az 1,1 m hosszuságot is eléri,
de ebből a farkára 45 cm-t kell számitani.
~

Hosszufarku

macska

Brazilia valamennyi nagy őserdejében honos, nagyság tekintetében az erős házi macskával hasonlitható ÖSS2e. Szép tarka
bundája amac~kák családjának egyik legszebb tagjává a~atja. Mindenféle vad- és háziszárnJasnak igazi réme, a bar6mfiólakban sokszor igen nagy károkat okoz. Odvas fákban, szikl~hasadékokban,
barlangokban késziti el vackát, itt hozza világra kölykeit is.

31.' Ocelot
,. Dél-Amerika északi részében ás-Közép-Amerikában gyakorit Embertől nem bolygatott ősvadonba veszi be magi, az emberlakta vidékeken ritka. Teljes hossza 130-140 cm, ebből a farokra 40-50
cm esik. Szőrözete du s , fényes és.puha, barnás, vörhenyes sárgásszürke, fekete foltokkal tarkázott. Tápláléka jórészt madarakból
áll, de szörnyü vérengzést visz végbe a ,baromfiólakban is. Szép
szórméje miatt vadásszák.
32. Pampaszi macska
0'''-

~

A Rio-Grande vidékén, Argentinában és Chilében mindenütt előfordul. Az összes macskák közül ez a leghatározottabban hosszant
sávozott.Hosszuszőrli
bundája ezüstsilirke alapszin~hől halványabb
vagy sötétebb rozsdás vörhepyesbarna sávok rinak ki, amelyek rézsutosan hátra és lefe~huzódnak.
Életmódjáról nem sokat tudunk.
Azt'megfigyelték az utazók,hogy tápláléka főleg kisebb rágcsálókból.
áll$
5612528/268
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.33; Braziliai

puma.
..

.,

A puma elterjedési köre Bél-Brazilia
és az Amazonas vidéke
Boliviáig. Nagyságban az oroozlán és tigris után következik, szinezete az oroszlánéra em16keztet. Legszivesebben
az erdőszáleken
~s az embermagasságu
fUvel benőtt ~ertileteken Uti fel tanyáját.
Allandó
tartózkodási helye nincs, nap~al a fák lombja között,. a .
boz6tban, vagy a magas füben a Laz í.k, este és éjjel vadászik. 'l'áp·láléka mindenféle apr6bb és gyengébb állat. ~6g a fürge majmok és
gyors lábu nauduk sem érezhetik magukat biztonságban, mert éppoly
ügyes a fa ágai közt, mint a pampák végtelen sikján. ~ártékQnysá~
ga miatt minden eszközzel irtják, egyébként sem husa, sem bóre miatt
nem lenne érdemes vadászni.

lA,

Ja.guár•

A pat~g6niai Rio Negro 'és Rio Colorád6 vidékétől ·északra Mexik6ig, Dél;..Amerika,mérsékeltebb éghajlatu vidéke~t\ mindenütt elófordu1.~ Életmódj a olyan mint a többi macs ké
~áplál.éka min,den nagyobb
ge~i~ees állat, melyet le tud győzni. Igen gonosz, veszélyes rabló!
EreJe a tigris és oroszlán-erejéhez
mérhető. Zsákmányát éppoly Ugye~
een fogja el a szárazon, mint a vizen. A halakat ügyesen egy talpcsapásával a szárazra dobja ki. ~án nem vadászik, pedig üldöztetés·
esetén Ugyesen mozog az ágak között is~ A· csordákban sokszor nagyon
érzékeny kárt tesz, a fiatal sZ8.L-v'asmarhát,lovat és öszvért tizedeli. Grakran az tiltetvényekre is betör és a háziállatokat azétté pi,
Kártékonysága miatt a lakott vidékeken tüzzel-vaasal irtják,DélAmerikában az indiánok -egyes utaz6k leirása szerint- urari méregbe· mártótt nyillal lövik. Sem bőrs, sem husa nem értékes,
é ,

:l~:~
.Ini ~"4
_
,._--_
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A'fogas cetekhez tartoz6 hosszucsőrü delfinek Dél-Amerika va~
le.mennyi folyóját lakják. Az Amazonásban és mell~kfoly6iban
ál ta'lánosan ismert. Sok igen érdekes leirást olvashatunk a 2-3 m hosszu,
rózsapiros szinü állatokról, amelyek gyakran nagy tö~egekben fordulnak, elő a folyamok tiszta és mélyvizU ·,:0pleiben, ~létmódjukr6l
egyébkent nem sokat tudunk.
]6,. Amerikai

tapir •.

Az orrszarvufélékhez
a tapirok állnak legközelebb. Kitt és
más tudósok megállapitása
szerint ez a legrégibb emlősök egyike,
mert a harmadkor 6ta szinte változatlanul megmaradt, A patás állatok ősei tapirszerüek lehettek. Braziliában, Guayanában mindjárt
Amerika felfedezése után az utaz6k' megemlékeznek
egy nagy állatr6l~
melyet először vizilónak gondol tak.ltö,zel 2,m h03 szu a teste,. vállmagassága 1 m, szine feketés szUrkésbarna, $letmódjáról csak igen
hézagos ismereteink vannak.
.

-3Z. Amerikai mocsári szarva~.
,

.

..0 ~

>

_

•

"'

.••

_

•••

_

.,

••••

_

_

••••

Brazilia folyóit szegélyező mo csar as erdők lakója, ·5-6-os csoportokban éle Ez a legnagyobb dél-amerikai szarvas kb. akkora mint
a mi szarvasunk, csak karcsubb. Agancsai nagyok, gyakori a 10-es
agancs. Szinezete nyáron gesztenyebarna,
télen barnásvörös.
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A dél-amerikai szarvasok legismertebbje. A braziliaiak világos szinéről "fehér őzne k" nevezik. Agancsa eml.ékeztet a mi ŐZÜD.k
agancsára.
Pár-o aan vagy ki:s csoportokban éle Nappa l a magas fübe
rejtőzik, éjjel csatangol. C~ak egy borjat ellik,
, ~~9'.Vikunya •.
..
~ .
A dél-equadori,
,-

,

perui és boliviai Andok füves lejtőin é15
vad lámafaj. A lámáénál rövidebb, göndörebb, finom gyapja van ..
Melle, hasa fehér, egyebütt vörösessárga. /iz indiánokgyapját
megnyirják és értékes, festetlen takarókat készitenek belőle,

-iC,·' Láma.
.

~- .. ~ .

.Peruban és Boliviában a fennsikokon hatalmas nyájakban tartják a lámát. A himeket teherhordásra, a nőstényeket gyapjuterme~
l'sre használják. A$ egypatások bevitele 6ta a Láma jelentősége
alábbszállt, de értékes gyapjuja és kitünő hasa miatt még mindig
nagy tömegben tenyésztik. Igénytelen állat, takarmányozása különös gondot nem okoz és könnyen szaporodik,

4).

Guanak6.

A legnagyobb és legfontosabb szárazföldi emlőse Dél~Amé~~kának. Nagysága kb. akkora,mint a mi gimszarvasunk~. A Kordillerákban, a TUzföld erdős szigeteitől kezdve egészen Eszak.,.Feruig,és
Equadorig el van terjedve. A dél-amerikaiak szenvedélyesen vadászszák, mert husa, bőre igen értékes. KUlönösen a fiatal állatok
lágy és selymes bőre igen fontos kereskedelmi cikk.

á-2.
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Fézsmapekari.
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Asertésfélékhez
tartozó állat, amely 1,1 m-re is megnő.
Vál1magassága 40~50 cm. Dél-Amerika minden erdős vidékén '10-15
db~b61 ál16falkákban
vándorolnak, rendesen a legerősebb kan vezetése alatt. HélyUket állandóan változtatják •• f~k gyümölcsével és mindenféle gyökerekkel táplálkoznak. ~akott ~erületeken
azültetvényekre
is gyakran betörnek és pusztitásukkal sok kárt
okoznak. A kocák 1-2 malacot ellenek, amelyek igen fürge kis állatok éá anyjukat mindenhová követik. ~usát bőrét a lakosság
felhasználja. Jellemző rá, hogy szalonna helyett esak vékony
zsirréteg van a bőre' alatt.

,

~3.Fe~~rtorku

csuklyásmajom~

Közép-Am~rikában és Kolumbiában él. Az ujvilági majmok közül
a legkönnyebben felismerhető. Csupasz, világos, 'husszinü az arca.
A melle, válla és felső végtagjai fehérek, egyébként az egész tes=
te barnásfekete. A csuklyásmajmok azok~t az erdőket kedvelik, ame~
lyeknek talaját nem nőtte be a boz6t. Eletük legnagyobb részét a
fákon töltik, amelyeket csak akkor hagynak el, ha inni mennek.
Nappal fáról-fára csatangolnak, hogy élelmüket megszerezzék, éjje1
a fák összefonódott ágai közt huz dnak meg. Rende.sen 5-10 tagból
álló esaládokban élnek. Fogságban igen könnyen megszelidülnek, de
gyámolt alanabbak , ügyetlenebbek mint az 6világi majmok. Gereznájuk,
husuk nem értékes, ezért csak akkor üldözik,
ha az ültetvé,
,
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nyek közelében már tulságosa~
gyümölcsben.

elszeintelenkedne1c és kárt tesznek a

!1-4. Szürke gyapjasmajom,",
Az összes amerikai majmok között a legnagyobb. Az Amazbnas
és Orinoco vidékén, Peruban gyakori.'Társaséletet
él, fákon tartózkodik,' gyümölcsfélékkel táplálkozik. Az indiánok kiváló{3.!.l
izletes husáért vadás~zák, ezé~tteleptilések közeléb5l az állat ,elmenekül és inkább a magasabban fekv5 v í.déke ken huzódik meg. Fogaágban 'komo Ly , szelid, sohasem moh6 vagy er5szakos,de
fürge, ügyes. Ezeké~t a j6tulajdonságaiért sziveeenmegszeliditik,'de
Európába elég ritkán jut el, mert nembirják
ki a hajóutat.

-----------

Kpszült a FELSŐOKTATÁSI JEGYZETE1LÁT6vÁL~LATNÁL,
Fele19svezetó:
Heitter Imre .. '
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