Hvid bison født 16. juli 2012 på gård i Connecticut
Af Knud Rygård
Lørdag d. 28. juli i år bar snesevis af indfødte amerikanere deres forfædres traditionelle dragter og sang sange til deres
trommer på en gård i staten Connecticut på USAs nordøstskyst i anledning af fødslen af en af verdens sjældneste dyr:
En hvid bison.
’Yellow Medicine Dancing Boy’
Kalven blev officielt navngivet ’Yellow Medicine Dancing Boy’ ved en omfattende ceremoni på Mohawk Bison Farm i
Goshen, der ligger i Connecticuts nordvestlige bakker. Gården, som den blev født på d. 16. juni, ejes af Peter Fay, hvis
familie har haft gården i fire generationer.
Mange indfødte amerikanere opfatter en hvid bison som et symbol på håb og enhed; nogle anser ligefrem dens fødsler
for at være en hellig begivenhed.
’Yellow Medicine Dancing Boy’ er ikke en albino og en DNA test har bekræftet, at dyrets afstamning er ren uden
indblanding af tamkvægsracer. Blandt de hundredvis af mennesker, der samledes ved fejringen, var medlemmer af
Lakota stammerne fra South Dakota. Repræsentanter fra Mohawk , Seneca og Cayuga stam-merne deltog også.
Store menneskemængder tålmodigt ventede ved vejkanten, før de langsomt marcherede ind på engen og stillede op i kø
ved siden af et hegn, da ceremonien begyndte. Børn klemte sig op mod deres forældre og kiggede gennem hegnet.
Nogle kvinder var klædt i farverige tunikaer og andre oprindelige indianske dragter, med tilhørende armbånd, fjer og
støvler. Mænd bar også traditionelle dragter. De, der ledte ceremonien, bar desuden fjerprydelser.
Svedehytte og navngivning
Fay, der er 53 år, driver gården nedenfor Mohawk Mountain, og havde inviteret indianere til begivenheden, der også
omfattede en fest og taler af stamme-ældre. "For dem er jeg næsten ligesom kalven, fordi jeg er den der tager sig af den.
De har været her næsten hver dag, og undervist mig," sagde Fay, der har en flok bisonokser tatoveret på sin højre
skulder. Aftenen før navngivningen deltog Fay i en svedehytte ceremoni med de ældste indianere i Cornwall. Den
næsten to timer lange ceremoni var en måde til at hele skader på ånd, sind og krop. Den fungerede som en bøn om, at
der skulle komme et navn til kalven fra ånderne.
Indianernes udtalelser
Marian og Chubb White Mouse, medlemmer af Oglala Lakota stammen i South Dakota, var rejst til Goshen fra
Wanblee, SD, for at lede ceremonien. Marian White Mouse fortalte forsamlingen, at fødslen af en hvid bison er et tegn
fra en budbringer, White Buffalo Calf Woman, der hjalp dem i tider med stridigheder og hungersnød. "Vi kommer med
en bøn, ét hjerte og ét sind," sagde hun grådkvalt. "Dette er virkelig et mirakel. Jeg håber, at denne ene bøn vil holde mit
folk sammen, at holde os alle sammen." Barbara Threecrow, en ældre fra Naticoke stammen, der bor i Hudson Valley,
NY, sad og holdt en hellig taske af bæver hud med en pibe. "Jeg tror, det er en opvågnen," sagde Threecrow. "Dette er
en måde at fortælle folk at de skal huske at alt liv er helligt." Jace DeCory, Lakota fra South Dakota, sagde at "White
Buffalo er et tegn på genfødsel, et godt tegn". Vi er meget glade, når en hvid bison er født, fordi det bekræfter vores tro
på, at tingene vil blive bedre for vores nation og vort folk", tilføjede han.
Nær udryddelse
Der var engang, hvor mellem 40 og 60 millioner bisonokser græssede og vandrede i den vestlige halvdel af
Nordamerika, men den ubarmhjertige jagt på bisonen i 1800–tallet bragte arten på randen af udryddelse. De ihærdige
bestræbelser fra miljøforkæmpere, hvoraf den kendteste er præsident Theodore Roosevelt, sikrede dens overlevelse. I
øjeblikket er der ca. en halv million bisoner i USA, de fleste i privat eje og i nationalparker.
Zoologer vurderer, at der er én chance mod ti millioner for at der kan fødes en hvid bison, og derfor er den genetiske
bekræftelse, som Peter Fay fik, nødvendig. Nogle hvide bisoner er i virkeligheden albinoer og har svært ved at overleve
på prærien, fordi de ikke som de ’ægte’ hvide bisoner har mørk hud under den hvide pels, der absorberer lyset fra solen
om vinteren.
Udnævnelse af bisonen til USAs nationalsymbol.
Kongressen har i øjeblikket et lovforslag til overvejelse, der blev forelagt i maj måned 2012 og støttes af mange
nordamerikanske indianerfolk. Iflg. forslaget skal bisonen udnævnes til nationalt symbol sammen med den
hvidhovedede ørn, der har dekoreret USAs våbenskjold i mere end to århundreder.
Kilder: http://www.cbsnews.com & http://www.deltaworld.org

