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Zvaigžņu pētīšanas paņēmieni un debess

visuma uzbūve.

E. Gēliņš

Zvaigznēm nosētā tumšā debess sfaira jau vairākus tūkstošus gadu

atpakaļ pievilka novērotāja uzmanību. To apbrīnoja priesteri svētnīcu tor-

ņos; to ar dziļu bijību skatīja nomads, sargādams naktī savus lopus. Kas

ir šī brīnišķīgā sfaira? Ko saļur viņa savos dziļumos? Kāda ir viņas

patiesā uzbūve? Šie jautājumi kā priesteriem, tā arī neizglītotajiem no-

madiem palika par mūžam neuzminamu mīklu. Priesteriem pēc sava stā-

vokļa bija jādod tautai paskaidrojumi par redzamās debess uzbūvi. Tādus

paskaidrojumus viņi arī deva, dibinādamies vienīgi uz sava prāta slēdzie-

niem, jo noteiktu zināšanu par zvaigžņu patieso tālumu, par viņu fizikā-

lajām īpašībām tiem nebija
s

Tā radās mācība debess stiprumu —

par firmamentu. Astronomijas vēsture, kas savu sākumu skaita vairāk

kā 4000 gadu atpakaļ, pazīst daudz mācību par firmamentu, kuras bieži

viena otrai runā pretī.

Neapbruņota acs, arī pie lielas pacietības spīdekļu novērošanā, nevar

dot izsmeļošu materiālu debess dziļumu pētīšanai. Sekmīga pētīšana sākās

tikai pēc teleskopa izgudrošanas. Tomēr arī teleskops nav uzskatāms par

vienīgo rīku debess mīklu atrisināšanā. Pēc teleskopa atrašanas vēl ilgi

bijā jāgaida līdz tam brīdim, lai par zvaigžņu patieso dabu un viņu attā-

lumu no Saules varētu iekrāt neapšaubāmu materiālu. Droši novērojumu re-

sultāti ievākti tikai pašā pēdējā laikā (pagājušā gadu simteņa beigās un

šī gadu simteņa sākumā). Kā teleskopa palīgi lielā darba veikšanā minami

precīzi mērīšanas instrumenti, fotogrāfijas kamera, fotometrs un spektro-

skops. Pielietojot šos instrumentus, sakrāts bagātīgs materiāls par debess

spīdekļu stāvokli telpā, viņu fizikālo dabu un attīstības gaitu. Zvaigznes

reģistrētas atsevišķos katalogos pēc viņu koordinātām, atzīmējot katram

spīdeklim viņa individuēlās īpašības. No lielākajiem katalogiem minami:

Bonner Durchmusterung, Cordoba Durchmusterung un New General Ca-

talogue.

Lai katru zvaigzni pareizi novietotu pasaules telpā, jāzin sekošās vi-

ņas īpašības: 1) redzamais zvaigznes stāvoklis pie debess, t. i. viņas koor-

dinātas, 2) parallakse, 3) paškustība, 4) radiālais ātrums, 5) spožums,

jeb lielums, 6) spektra tips un krāsa, 7) zvaigznes fizikālā daba.

Spīdekļa stāvokli nosaka koordinātas. Katalogos zvaigznes reģistrē pēc

ascensio recta un declinātio. Kā zināms, šīs koordinātas nav pastāvīgas,



bet, sakarā ar pavasara punkta pārvietošanos un Zemes kustības pertur-

bācijām, no citām planētām, pamazām mainās. Lai neceltos pārpratumi,

koordinātas reducē uz kādu noteiktu laiku ņemot vērā precesijas, nutā-

cijas un perturbācijas iespaidojumus uz katra brīža zvaigznes stāvokli.

Ap Sauli ceļojošā Zeme ieņem gada laikā pasaules telpā dažādas

vietas. Izvēlēsim no daudzajām vietām uz Zemes orbitas divus diame-

triāli pretējus punktus un aplūkosim no šiem punktiem kādu zvaigzni.

Zvaigznes projekcijas uz firmamentu no minētiem punktiem nesakritīs, bet

būs viena no otras attālinātas. Bet gada laikā mēs zvaigzni projecēsim uz

debess velvi ar vienu citā punktā atkarībā no Zemes kustības, un beidzot,

kad Zeme būs noslēguse pilnu ceļa apli, zvaizne atgriezīsies atpakaļ savā

agrākajā vietā. Tā novērosim gada laikā zvaigznes svārstīšanos no viņas

vidējā stāvokļa uz vienu un otru pusi. Lielā riņķa loku no zvaigznes vi-

dējā stāvokļa līdz kādam no galējiem apzīmē par zvaigznes gada parallaksi.

Ar citiem vārdiem — zvaigznes gada parallakse ir tas leņķis, zem kura

uz zvaigznes stāvošais novērotājs redzētu Zemes ceļa rādija garumu. Pa-

rallakses mērīšanu var izdarīt vai nu tieši ar ļoti precīziem astrono-

miskiem mērīšanas instrumentiem, vai izmantojot fizikāli radniecisko zvaigžņu

īpašības, starp kurām kādas parallakse ir labi zināma.. Tiešai mērīšanai

pielieto vai nu heliomeftru vai fotogrāfisko plati, uz kuras ilgstoši bez

attīstīšanas uzņem izvēlēto zvaigzni. Heliometra mērījumi tieši dod ascensio

recta un declinatio svārstības, kuļas jāpārrēķina uz garumu un platumu.

Zvaigznes pārvietošanās uz fotogrāfiskās plates jāmēra ar komparātoru un

tad jāpārrēķina uz garumu un platumu.

Dubultzvaigžņu parallakses aprēķina pēc novērotā ceļa lielās pusass,

kura mēdz būt daudz lielāka par pašu parallaksi, un apceļošanas perioda.
Visas zvaigznes, kaut tās mēdz apzīmēt par stāvzvaigznēm, kustas pa-

saules izplatījumā ar dažādu ātrumu un dažādos virzienos. Tomēr starp

zvaigznēm ir arī tādas, kas visas kustas ar vienādu ātrumu vienā un tanī

pašā virzienā. Šādas ar vienādu ceļa mērķi saistītas zvaigznes apzīmē par

zvaigžņu grupu. Tanī gadījumā, kad paškustību lielums visām zvaigznēm

ir apmēram vienāds, ir iespējams teorētiski aprēķināt grupas parallaksi.

Starp savu spožumu maiņošām zvaigznēm izcilu vietu ieņem cefei'das.*)

Viņas pēc lieluma tilpuma ziņā ir pieskaitāmas pie milzu spīdekļiem un

kā tādas redzamas ļoti lielos attālumos. Ja kādas ceferdas parallakse ir

zināma, tad fotometriski salīdzina izvēlētās cefei'das spožumu ar zināmo

un teorētiski aprēķina parallaksi.

Par zvaigznes paškustību (motus peculiaris) apzīmē viņas pārvietošanos

pie firmamenta noteiktā laika sprīdī. Paškustību mēra ar lielā riņķa loku

no zvaigznes sākuma stāvokļa līdz gala stāvoklim. Stāvokļa pārbaudījumus
izdara ik pēc 10 vai 100 gadiem, lai varētu precīzāki noteikt paškustības
lielumu vienā gadā, jo šis lielums ir ļoti mazs un ikgadus mērījumos

*) Sk. Daba Nr. 1, 1924. lp.p. 28.
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kļūdas iespaids ir ļoti liels. Novērojumi rāda, ka dažu zvaigžņu pašku-

stlba simts gados sasniedz līdz 1000".

Zem radiālā ātruma saprot zvaigznes kustības ātrumu skata stara vir-

zienā. Šī ātruma mērīšanai lieto spektroskopu. Fizika māca, ka no ku-

stoša ķermeņa emitēta gaisma maina savu viļņu garumu atkarībā no tā,

vai ķermenis tuvojas novērotājam vai attālinājās no tā. Spektroskopā baltā

gaisma tiek sadalīta pamatkrāsās. Ja ķermenis tuvojas novērotājam, tad

attiecīgās krāsas viļņa garums samazinājās un krāsa pārvietojas uz vio-

leto spektra galu. Pie ķermeņa attālināšanās viļņu garums pieaug un krāsa

pārvietojas uz spektra sarkano galu. Šī krāsu, jeb, pareizāki sakot, at-

sevišķu krāsainu līniju pārvietošanās ir pazīstama zem Doppler'a principa

nosaukuma. DopplerV principa izmantošana spektroskopiskajos mērījumos
dod iespēju izzināt zvaigžņu ātrumus. Mērījumi rāda, ka zvaigžņu radiā-

lie ātrumi ir daži kilometri sekundē, bet gadās arī izņēmumi, kur šie ātrumi

sasniedz līdz 200 klm sekundē.

Zvaigznes lielumu raksturo viņas redzamais spožums. Spožums ir lo-

garitmiska funkcija starp kairinājumu un sajūtu. Zvaigznes gaismas stipruma

maiņa neatsaucas proporcionēli uz mūsu sajūtu, bet pēc psīcholoģijas li-

kumiem mūsu sajūta ir proporcionēla gaismas stipruma logaritmam. Tā

apstākļa dēļ mēs maz nošķiram starpību, kāda radusēs stipram gaismas

avotam mainot savu intensitāti zināmās robežās, piemēram ja 100 elek-

trisko lampiņu lukturī izdzēsīsim 2 vai 3 lampiņas. Zvaigžņu iedalījums

lielumu klasēs ir dabīgi saistīts ar minēto likumu un tāpēc iedalījumu re*

sultāts maz grozās ar to, vai mērījumi izdarīti ar precīzu fotometru vai

ar neapbruņotu aci. Protams, neapbruņotas acs novērtējumos nevar sa-

sniegt sīkas diferences starp divu spīdekļu gaišumiem, bet lielajos inter-

vallos acs un fotometra novērtējumi sakritīs.. Visas ar neapbruņotu aci

saredzamās zvaigznes sadalītas lielumu klasēs jau dziļā senatnē (no grie-

ķiem). Senie astronomi pazina pavisam 6 lieluma klases. Pēc teleskopa

atrašanas un viņa izveidošanas nāca klāt ar vienu jaunas lielumu klases.,

un tagad stipros teleskopos ir saredzamas zvaigznes līdz 17. lieluma klasei.

Visspožāko zvaigžņu lielumu klases apzīmē ar maziem vai negatīviem

skaitļiem; vājāko — ar lieliem pozitīviem skaitļiem.

Ar spektra tipiem raksturo zvaigznes pēc viņu fizikālā stāvokļa un

temperatūras. Galvenie spektru tipi pēc Harvarda observatorijas iedalī-

juma ir: O, B, A, F, G, X, M, N. Spektru klases no B līdz X vēl iedala

katru 10 apakšklasēs. Attiecīgo tipu raksturo ar burtu un cipara indeku

pie tā. O un M klasēm apakšiedalījumus apzīmē ar alfabēta mazajiem

burtiem kā indekus pie lielā burta. O, B un A ir zilgan-baltas zvaigznes;

F, G, X ir ar iedzeltenu nokrāsu un M un N klases ar purpursārtu nokrāsu.

Ikvienai zvaigznei savā attīstības gaitā jāiet cauri no M tipa līdz F, A

vai B tipam, skatoties pēc zvaigznes masas lieluma. Pēc gaišākā tipa sa-

sniegšanas tā pamazām velkas atpakaļ uz M tipu.

Cieši ar spektra tipu ir saistīts krāsu indeks. Zem krāsu indeka sa-
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prot diferenci starp fotogrāfiski noteikto lielumu un vizuāli (ar acu pa-

līdzību) izmērīto lielumu. Baltajām zvaigznēm krāsu indeks ir negātivs
skaitlis. Tas nozīmē, ka fotogrāfiskajos mērījumos zvaigzne pieskaitīta gai-
šākai klasei nekā fotometriskajos mērījumos. Dzeltenajām un purpursarka-

najām zvaigznēm krāsu indeki ir pozitīvi skaitļi. Te iedalījums gaišumu

klasēs ir pretējais.

Zvaigznes fizikālās īpašības raksturo viņas masa, blīvums, attīstības

pakāpe un gaišuma stāvoklis. Zvaigžņu masu var noteikt tikai dubult-

zvaigznēm. Vienkāršo zvaigžņu masas noteicamas tikai atsevišķos izņēmuma

gadījumos. Blīvums stāv sakarā ar zvaigznes masu un diametru. Tiešus

diametra mērījumus izdara ar Michelson'a interferometru. Bet atsevišķos

gadījumos ir iespējams diametru aprēķināt teorētislci kā, piemēram, pie
radnieciska spektra tipa zvaigznēm no attāluma un spožuma un dubult-

zvaigznēm no viņu savstarpējās kustības. Par attīstības gaitu var spriest

pēc spektra tipa un diametra. Pārmaiņas gaišuma stāvoklī mēra ar foto-

metru. Lai dabūtu labāku pārskanu par gaišuma stāvokli, fotometrisikos

mērījumus attēlo grafiski. Tādā ceļā ir noskaidrota spožuma maiņa pie

daudzām zvaigznēm.

lepazinušies ar zvaigžņu galveno īpašību pētīšanas paņēmieniem, ap-

lūkosim to ainu debess izplatījumā, kādu mums dod pētījumu resultāti

Saule ar savu planētu sistēmu te nekrīt svarā, jo tā uzskatāma par vienu

no daudzajām zvaigznēm, kādas klīst pasaules izplatījumā. Kad izpētīti

zvaigžņu tālumi no Saules, tos mēdz uzdot gada parallakses lielumos vai

tieši pieņemtās garuma vienībās. Gaišāko zvaigžņu parallakses svārstās

no 0".l līdz 0".4. Saulei tuvākā zvaigzne ir Proxima ar gada parallaksi 0".9.

Minētās parallakses ir trigonometriski mērījamas, un to zvaigžņu skaits,

kādas ietilpst to robežās, nav liels. Lielākajam vairumam zvaigžņu, un to

starpā arī daudzām spožām zvaigznēm, gada parallakses ir zem (F.OOl

un viņu tālumi atrasti ar citām metodēm. Lai noskaidrotu patiesos zvaigžņu

tālumus no Saules, uzrakstīsim tos mums pazīstamajos garuma mēros;

bet šinī gadījumā metri un centimetri ir pavisam nederīgi kā pārāk mazas

vienības. Saules sistēmas planēšu attālumu noteikšanai lieto tā saukto astro-

nomisko vienību jeb Zemes vidējo attālumu no Saules. Tā garums ir

1.4945x10 13
cm. Zvaigžņu attālumus apzīmē ar: 1) gaismas gadu, kura

garums līdzinājās 9.461xl017 cm, 2) pēc Turner'a priekšlikuma ar par-

seku", kas līdzinājās 3.083X10 18
cm, jeb 3.259 g. g., 3) pēc Charlier un

cTtiTastronomu priekšlikuma ar „siriometru", kas līdzinājās 1.494Xl019 cmļ,»

jeb 106 astronomiskajām vienībām. Pārceļot uz parsekiem, viens širio-

metrs ir 4.848 parseku. Atsevišķo zvaigžņu tālumus mēdz uzdot gaismas

gados, bet grupu un miglāju attālumus parsekos. Mums vistuvākā zvaigzne

ir 4 g. g. tālumā; citas tuvākās — no 10 līdz 30 g. g. tālumā. Lielākais

vairums ir simtus un tūkstošus parseku no mums.. Lai izprastu tos mil-

zīgos tālumus starp debess spīdekļiem pasaules izplatījumā, apskatīsim
sekošu piemēru. Uzzīmēsim pasaules izplatījuma karti, kurā 1 astrono-
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miskā vienība atbilst 1 centimetram. Kartes centrā novietosim Sauli. 1 cm

attālumā būs Zeme, 5 cm — Jupiters, 30 cm — Neptuns, pēdējā planēta

mūsu sistēmā. Tādu karti viegli var novietot uz katra galdiņa, kaut gan

Neptuna attālums no Saules ir tik liels, ka Saule no Neptuna ir redzama

mazas niecīgas ripiņas veidā un izskatās kā spoža zvaigzne. Ja šādu karti

novietosim Rīgas galvenajā pasažieru stacijā, tad mums tuvākā zvaigzne

Proxima būs jānovieto aiz Torņakalna stacijas bērnu slimnīcas apkārtnē;

nākošās tuvākās atradīsies Olainē, Jelgavā v. t. t. Pašas tālākās stāvzvaigznes

būs jāpārceļ uz Ameriku.

Parallakse nosaka zvaigznes tālumu. Pievienosim klāt novēroto paš-

kustību un radiālo ātrumu. No tāluma, paškustības un radiālā ātruma

var aprēķināt zvaigznes patiesās kustības ātrumu un virzienu, uz kurieni

tā traucas. Aprēķini rāda, ka Saulei tuvāko zvaigžņu ātrumi svārstās no

10 līd/ 20 klm sekundē. Izņēmuma gadījumi ir reti, kur zvaigžņu ātrumi

ir tikai daži kilometri vai sasniedz tuvu ap 100 klm. Ikvienas zvaigznes

kustības virziens ir brīvs; dažas no tām tuvojas Saulei, citas attālinājās.

Tomēr, kā jau agrāk minēts, dažām zvaigznēm ir kopējs ceļa mērķis,

t. i. vienām piemīt apmēram vienāds ātrums un pilnīgi vienāds kustību

virziens. Šādas zvaigznes apvieno grupā, un grupa sastāda zvaigžņu plūsmu.

Ir pazīstamas vairākas plūsmas debess izplatījumā, dažas no tām ieņem

plašu laukumu un starp grupas zvaigznēm ir arī pie tām nepiederošas

zvaigznes; dažas plūsmas ieņēm mazu telpu un tanīs apvienotas vienīgi

grupai piederošas zvaigznes.

Redzamais zvaigznes spožums nedod vēl pareizu jēdzienu par zvaigznes

patieso izstarošanās spēju. Te jāatceras fizikas likums par spožuma sa-

vājināšanos proporcionēli attāluma kvadrātam. Ļoti gaiša zvaigzne lielā

attālumā no Saules var izlikties mums vāja, turpretim tuva Saulei vāja

zvaigzne var izlikties par spožu spīdekli. Lai dabūtu noteiktu jēdzienu

par zvaigžņu spožumu jeb lielumu, tas jāreducē uz noteiktu attālumu un

jāsalīdzina ar spīdekli, kas pieņemts par vienību. Par vienības spīdekli

pieņemta fiktīva Saule, kura viena parseka attālumā redzama kā 0. 0 lie-

luma zvaigzne, jeb 10 parseku attālumā kā 5. 0 lieluma zvaigzne., Biežāk

lieto 10 parseku attālumu un uz to reducēto zvaigznes spožumu nosauc

par absolūto spožumu. Tā, piemēram, Saules redzamais lielums ir —

26. 72; reducēts uz 1 Oparseku attālumu absolūtais spožums būs 4. 85.

Zvaigznes Canopus redzamais spožums ir — 0. 9, bet absolūtais — 5. 0.

Pēc absolūtajiem spožumiem var spriest par zvaigznes patieso izstarošanas

spēju.
Kad noskaidroti zvaigžņu tālumi no Saules un viņu tilpumu apmēri,

pēta viņu novietošanās veidu pasaules izplatījumā. Tam nolūkam sadala

visu pasaules telpu kubos, kuru malas līdzīgas vienam parsekam. Tādu

kubu būs bezgala daudz. Tagad uzstādīsim jautājumu: cik zvaigznes at-

radīsies vienā tādā kubiskā parsekā? Uz šo jautājumu var atbildēt arī

neastronoms. Pietiek atcerēties tos milzīgos attālumus līdz zvaigznēm, lai
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droši atbildētu, ka katrā kubā neiznāks pa veselai zvaigznei, bet ka at-

sevišķas zvaigznes telpai būs jāņem vairāki tādi kubi. Pētījumu skaitļi

rāda, ka Saules tuvumā apmēram 10 kub. parseku telpā atrodas viena

zvaigzne. Jo tālāk aizejam no Saules, jo zvaigznes retāk iekaisītas pa-

saules izplatījumā. Arī tieši novērojumi rāda, ka zvaigžņu sadalījums debess

telpā nav vienmērīgs. Pie vienmērīga zvaigžņu sadalījuma mēs naktīs re-

dzētu debess velvi vienādi apgaismotu un spožās zvaigznes atrastos vie-

nādos attālumos viena no otras. Patiesībā tā nav. Pār visu firmamentu

velkas šaurs vāja spložuma gredzens, kas sadalīts kādā vietā divos atza-

rojumos. Tāpat spožās zvaigznes vietām grupējas kopā, vietām ļoti reti

sastopamas. Miglai līdzīgo gredzenu sauc par Piena jeb Putnu ceļu. Šis

vājais mirdzums ir neskaitāmu zvaigžņu apvienojums, kas labi saskatāms

ļoti stipros teleskopos, vai fotogrāfiskās platēs pie ļoti stipra objektīva

palielinājuma. Bez Putnu ceļa pie debess redzami dažāda veida miglāji,

zvaigžņu kopas un pilnīgi tumšas vietas, tā sauktie „ogļu maisi/ jeb „de-
bess tukšumi".

Putnu ceļa mīkla tagad ir uzminēta, pateicoties Kaptevn'a, Shaplej'a,

Charlier'a un Seeliger'a pētījumiem. Putnu ceļš ir lielas zvaigžņu kopas

centrālā daļa, pie kuras pieder arī mūsu Saule. Saules vieta šinī kopā
atrodas tuvu centram, drusku iesāņus no galvenās simmetrijas plāksnes.

Galaktiskā jeb Putnu ceļa sistēma nav lodveidīgs apvienojums, bet iztaisa

biskvītam līdzīgu ķermeni. Kā jau bija minēts, no Saules attālākās daļas

zvaigžņu daudzums telpā samazinājās. Kaptejn's atrada, ka Putnu ceļa

simmetrijas plāksnes virzienā ap 8500 parseku no Saules zvaigžņu dau-

dzums kubika parsekā samazinājās 100 reižu un turpina strauji kristies.

Vai 9000 parseku attālumā galīgi izbeidzas zvaigznes un te būtu galaktiskā

robeža jeb vai sistēmas ārējā mala meklējama vēl tālu telpā, nav noskai-

drots. Tam tomēr nav sevišķas nozīmes, bet no svara tas, ka galaktiskā

sistēma zināmā attālumā no centra izbeidzas — tā ir galīga. Kaptevn'a

pētījumi noskaidroja tādu 'pašu zvaigžņu stipru samazināšanos perpendi-

kulārā simmetrijas plāksnei virzienā. Tā saukto robežas vietu še sasniedzam

jau 1600 parseku attālumā. Arī simmetrijas plāksnē ne visos virzienos

robeža atrodas vienādā attālumā. Tanī ir divas savstarpēji perpendiku-

lāras asis, kuļ-as garuma ziņā stipri atšķiras viena no otras. Pievestie

skaitļi mums dod notuvinātu galaktiskās sistēmas lielumu."

Kas notiek pašā sistēmas iekšienē? Pētījumi atklāja dažāda veida

plūsmas. Dažas plūsmas ir pilnīgi plakanas, citas ieņem plašu telpu. Plūsmu

virzieni ir reizēm diametrāli pretēji. Vai šīm plūsmām ir dinamiski iemeslfi

un tās tiecas uz noteiktu centru jeb vai viņas klīst bez noteikta mērķa,

uz to zinātne tagadējā stāvoklī nevar dot noteiktu atbildi, jo tādu jautā-

jumu atrisināšana prasa ilga laika novērojumus, kādu tagad vēl nav.

Arī miglāju un zvaigžņu kopu būtība ir puslīdz noskaidrota. Zvaigžņu

kopas pēc ārējā izskata šķiro lodveidīgajās un izplūdušajās. Kā lodveidī-

gajās tā arī izplūdušajās kopās zvaigžņu blīvums centrā ir ļoti liels. Lod-
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veidīgo kopu robeža ir asa, bet izplūdušās pamazām sakūst kopā ar pā-

rējo telpu un viņu robeža grūti nosakāma. Miglājus pēc ārējā izskata

šķiro spirālveidīgajos, izplūdušajos bez noteiktas formas un ripas veidī-

gajos, jeb planētārajos miglājos. Planētārie miglāji nav lieli; turpretim

nenoteiktās formas un spirālveidīgie dažreiz ieņem labu tiesu no zvaigznāja.

Tumšās vietas jeb tā sauktie „ogļu maisi" jeb „debess tukšumi" neietur

noteiktas formas izskatu. Tie redzami kā plankumi ar tumšām strūklām

uz gaiša debess pamata.

Minētie savādie debess ķermeņi atrodas no Saules ļoti tālu un viņu

parallakšu tieša mērīšana pilnīgi neiespējama. Astronomiem jāmeklē ceļi,

kas ved pa aplinkus tekām pie īstā mērķa. Šinīs aplinkus ceļos liela loma

piekrīt cefe'fdām, spektrālanalitiskiem mēģinājumiem fizikas laboratorijās un

dažām atsevišķām tipiskām zvaigznēm, kuru parallakses ir zināmas. Pašu

paņēmienu iztirzājumi aizņemtu šeit daudz vietas, kāpēc apskatīsim tikai

iegūtos resultātus. Izplūdušie un nenoteiktās formas kā arī planētārie

miglāji atrodas galaktiskās sistēmas robežās un sastāv no gāzveidīgās vie-

las. Tāpat lielie debess tukšumi ietilpst galaktiskās sistēmas robežās un

ir pildīti ar tumšu, gaismai necaurspīdīgu vielu, kura aizsedz aiz tās eso-

šās zvaigznes. Tā iemesla dēļ tos mēdz dēvēt par tumšajiem miglājiem.

No lodveidīgajām un izplūdušajām zvaigžņu kopām dažas ietilpst galaktiskās

sistēmas robežās, bet to lielākais vairums stāv ārpus mūsu sistēmas. Spi-

rālveidīgie miglāji atrodas no Saules ļoti lielos attālumos. Pēc Hubble'a

novērtējuma to attālums ir no 220,000 līdz 285,000 parseku. Tanīs re-

dzamas strūklu veidīgas plūsmas uz spožo centru un dažos no tiem sa-

skatāmas tumšas švītras. Lielāko miglāju diametri sniedzas no 5000 līdz

15,000 parseku. Pats miglājs sastādās no atsevišķiem debess ķermeņiem,

kuru spektri -līdzīgi mūsu zvaigžņu spektriem. Atsevišķo ķermeņu ātrumi

'miglājā ir lieli un bieži pārsniedz vairākas reizes mūsu sistēmas zvaigžņu

ātrumus. Kā redzams, te ir darīšana ar patstāvīgām zvaigžņu sistēmām,

kas līdzīgas mūsu galaktiskai sistēmai..

Neskatoties uz lielajiem panākumiem zvaigžņu un miglāju tālumu no-

teikšanā, plūsmu noskaidrošanā un zvaigžņu fizikālo īpašību pētīšanā, grūti

taisīt pareizu spriedumu par galaktiskās sistēmas patieso uzbūvi un iz-

skatu no pasaules telpas. Daži astronomi, kā Easton's un Mc Laughlin's,

centās saskatīt zvaigžņu plūsmās spirālveidīgu kustību uz centru un mē-

ģināja galaktisko sistēmu attēlot kā lielu spirālveidīgu miglāju ar strūklās

savilktiem sistēmas iekšējiem miglājiem un zvaigžņu kopām.. Varbūt, ka

mūsu zvaigžņu sistēma no kāda 100,000 g. g. attāluma tiešām tāda iz-

skatās, bet tam vēl tagad nav pietiekošu pierādījumu.

Lodveidīgo jeb globulāro zvaigžņu kopu tāluma pētīšanu izdara ar

cefei'du palīdzību. Ir noskaidrots, ka lielākais šādu kopu vairums atrodas

no 6500 līdz 67000 parseku tālumā no Saplēs. Kopas centrā zvaigžņu blī-

vums ļoti liels. Pats centrs ieņem apvidu ar apmēram 5 parseku diametru.

Malās blīvums ātri krīt un kopa asi norobežojas no apkārtnes. Visas
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kopas diametrs svārstās ap 150 parsekiem. Šo kopu pētīšanā lieli nopelni

Hinks'am, Melotte'am un Shaplev'am, kuri izpētīja kopu sadalīšanos pa-

saules telpā, viņu kustības ātrumu un atsevišķu zvaigžņu ātrumu pašā kopā.

Pētījumu resultāti sekoši: kopas galvenā kārtā koncentrētas pie debess ap

vienu vietu un ieņem apmēram 30° koniska izgriezuma laukumu, skaitot

no Saules kā centra. Kona ass atrodas apmēram pie 325° galaktiskajā

garumā. Tas rāda, ka minētās kopas atrodas mums redzamajā Putnu

ceļa gredzenā. Telpa, kurā ievietotas kopas, ir ellipsoidālas formas ar 75,000

parseku garu lielo asi. Ellipsoida centrs atrodas ap 25,000 parseku no

Saules un pati Saule ir lielās ass gala tuvumā. Sadalījuma telpa, kurā

jāieskaita arī galaktiskās sistēmas kopas, dziļi iespiežas mūsu sistēmā.

Pašu kopu ātrumi ir ļoti lieli un tie sniedzas vairākos simtos kilometru

sekundē, turpretim atsevišķo zvaigžņu ātrumi kopā līdzinājās galaktiskās

sistēmas zvaigžņu ātrumiem.

No visa sacītā varam taisīt šādu kopsavilkumu. Naktīs redzamās zvai-

gznes ar bālgano Putnu ceļa gredzenu sastāda veselu zvaigžņu sistēmu ar

17.000 parseku diametru simmetrijas plāksnē un 3000 parseku diametru

perpendikulārajā virzienā. Pie šīs sistēmas pieder Saule, kas atrodas tuvu

sistēmas centram viņas ziemeļu puslodē. Ārpus galaktiskās sistēmas pa-

saules visumā peld mazākās zvaigžņu kopas, kuras pa daļai iespiežas

minētajā sistēmā. Tālu ārpus mūsu sistēmas universā iekaisītas citas vi-

ņai līdzīgas zvaigžņu sistēmas, kuru galīgais skaits nav zināms. Sistēmu

iekšienē, dinamisku iemeslu dzītas, zvaigznes plūst pa spirāliskām strūklām

uz centru. Sistēmas ieņemtā telpa ir tik liela, ka, neskatoties uz veselu

kopu kā arī atsevišķu zvaigžņu milzīgajiem ātrumiem, vajadzīgi miljoni

gadu, lai novērotu sistēmā manāmu pārmaiņu.. Tik plašs un neaptverams
ir universs — pasaules telpa.

Meteoroloģiskie novērojumi Ogrē

1929. g. vasarā.

G. Baumanis.

1929. gada vasarā Ogrē tika izdarīti plaši meteoroloģiski novērojumi

ši mūsu kūrorta klimata izpētīšanai. Pats par sevi saprotams, ka vietas

klimatisko apstākļu pilnīga izmeklēšana prasa ilggadīgu, nepārtrauktu darbu,

kāpēc tagad būtu vēl par agri no iegūtā novērojumu materiāla taisīt kādus

galīgus slēdzienus. Visu dažādo klimatisko jautājumu noskaidrošanai būs

vēl jāupurē daudz darba un laika. Šis darbs tomēr nepieciešams, jo Ogre,

no veciem laikiem; iecienīta atpūtas vieta, ir viena no tām vietām, par ku-
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rām pagaidām trūkst ilgstošu un vispusīgu klimatisku datu*). Tāpēc ļoti

iepriecinoši, ka Oļgres pilsētas valde ir atradusi par iespējamu materiāli

pabalstīt iesāktos meteoroloģiskos novērojumus, kādiem ne tikai liela prak-

tiskā, bet ari zinātniskā nozīme; par to viņai izsaku ari še savu pateicību.

Tāpat izsaku pateicību manam līdzstrādniekam stud. agr. A. Martinovam par

gaisa temperatūras un mitruma parallēlmērljumiem.
Šinī darbā izlietotie klimatiskie dati Rīgai ņemti no Latv. Universitātes

meteoroloģiskās observatorijas, bet Ķemieriem un Bulduriem — no Valsts

meteoroloģiskā biroja. Davosas datus laipni piesūtīja Davosas observatorija.

Mērīšanas instrūmenti tika uzstādīti Ogres upes kreisajā krastā, Bēk-

maņa īpašumā (Strēlnieku ielā 13). Novērošanas apstākļi jāuzskata pa;r

ļoti labvēlīgiem, jo instrūmenti atradās klajā vietā, ar ko koku, ēku un

citu priekšmetu iespaids tika izslēgts. Novērotājs dzīvoja pie pašas no-

vērošanas stacijas un varēja jebkurā laikā izdarīt pēc vajadzības arī spe-

ciālus novērojumus. Jebkādi traucējumi vai pārtraukumi visā novērošanas

laikā nav bijuši.

Novērošanas punkta augstums novērtēts uz 50 m. virs jūras līmeņa.

Gaisa temperatūra un mitrums tika noteikti ar Assmann'a aspirācijas psī-

chrometru, bet ekstrēmtemperātūra tika nolasīta pēc pārbaudīta maksimālā

un minimālā termometra. Nepārtraukti reģistrācijai kalpoja Fuess'a firmas

higrotermagrafs, kas kopā ar ekstrēmtermometriem bija ievietots normālā

pslchrometriskā būdā. Pēc šī autogrāfa reģistrējumiem parastā kārtā tika

nolasītas un aprēķinātas ik stundas kā gaisa temperātūņas, tā arī mitruma

vērtības. (

Tabulā redzams, ka gaisa temperatūra sasniedza augstākās vērtības

caurmērā laikā no pīkst. 14 līdz 15, bet zemākās vērtības — visos ga-

dījumos ap pīkst. 4. Gaisa atdzišana resp. sasilšana stundas laikā caur-

mērā par apmēram 2° bijusi ne visai reta parādība. Visstraujākā tempe-

ratūras maiņa stundas laikā līdzinājās 6,5° un novērota 16. maijā no pīkst.
12 līdz 13, bet maiņas līdz 5° atrastas arī pārējos mēnešos, kā priekš-

pusdienā, tā arī pēcpusdienā, parasti dažas stundas pēc saules lēkta resp.

pirms tās rieta. Apmākšanai strauji mainoties, strauji mainās arī tempe-

ratūra; tā, piemēram, 6. jūnijā priekš- un pēcpusdienas stundās tā vai-

rāk reizes mainījās 7 minūšu laikā par 2°.

*) Musu kūrortu vispārīgs raksturojums dots Prof. Dr. Rud. Meijera darba

„Klimaverhāltnisse der lettlāndischenKurorte, insbesondere Kemmerns". («Latvijas
Ārstu Žurnāls Nr. 1/2. 1929).
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Temperatūrai tas caurmēra šādas:

Tab. I.

ļtundas: 2 ļ 3 ļ 4 5 ļ 6 7 ļ 8 9 ļ 10ļ 11 ļ 12 13 14 ļ 15 ļ 16 j 17 | 18 ļ 19 j20 21ļ 22 ļ 23 24

maijs
.
. 9.5 9.1 8.7 8.1 8.5 9/4 11.413.2 14.7 15.716.617.0 16.917.317.7 &\517.116.4 15.314.412.411.510.710.1

jūDijs . . 9.4 9.0 8.6 8.4 8.9 9.9 11.413.014.315.215.8 16.3 16.716.7 17.016.816.415.9 14.913.612.311 310.610.1

jūlijs . .
13;012.712.312.012.113 0 14.415.717.117.918.719.1 19.719.919.919.719.218.6 17.216.315.414.714.013.5

augusts . 13.513.212.912.612.713.3 14.116.218.018.719.620.0 20.420.720.320.219.718.8 17.2ļl6.115.214.614.113.8



Gaisa temperatūras diennakts svārstības amplitūda Ogre lielāka nekā

Rīgā. Lielākā starpība starp maksimumu un minimumu 24 stundās Ogrē
šāda: maijā 18.°8 (17.04)*), jūnijā 18.°6 (15.°5), jūlijā 20.°2 (17.°6), au-

gustā 17.°4 (14.°9), kamēr šīs starpības vidējās vērtības ir 12.°7 (ll.°0),
11.°1 (9.°3), 10.05 (8.°8) un 10.09 (9.°1).

Četru mēnešu vidējās un ekstrēmās temperatūras dažām vietām dotas

sekošā tabulā:

Redzams, ka Rīgas jūrmalā laiks bijis caurmērā vēsāks nekā Rīgā

un Ogrē, bet pēdējo caurmēra temperatūra ir gandrīz vienāda. Bez tam

skaidri izteikts jūras mīkstinošais iespaids uz temperatūras svārstībām: Ogrē
maksimums augstāks, bet minimums zemāks nekā Rīgas jūrmalā, it se-

višķi krīt acis minimālo temperatūru starpība augustā. Še pievesti ari

pasaulslavenā Davosas kūrorta dati. Šī vieta atrodas 1561 m. virs jūras lī-

meņa un uzrāda raksturīgu kalnu plato ielejas klimatu. Starp citu jāmin,
ka Davosā galvenā sezona ir gan nevis vasarā, bet ziemā.

Mūsu „Davosas" un īstās Davosas ilggadīgu klimatisko elementu vi-

dējo vērtību salīdzināšana pagaidām nav iespējama īso novērošanas rindu

dēļ Ogrē, kāpēc tanī vietā ņemsim Rīgas datus 50 gadiem.*) Apakšējā ta-

bulā pirmās rindās skaitji attiecas uz Rīgu, bet otrās — uz Davosu.

Bez kārtējiem gaisa temperatūras un mitruma mērījumiem meteoro-

loģiskā stacijā novērojumi Ogrē tika izdarīti vēl arī brīvā dabā dažādās

*) lekavas doti attiecīgi dati Rīgai.
**) Pēc R. Meijera Erg. 50-j. Met. Beobachtungen zu Riga. Arb. d. Natf.-V

z. Riga. H. XVII.
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Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts

Vid. i Maks. ļ Min. Vid. | Maks. | Min. Vid. ļ Maks. | Min. Vid. ļ Maks. ļ Mi

•gre . .

jga . .

ulduri.

13.6

13.5

12.7

27.4 —2.6

27.2 —0.5

26.8 —1.5

27.0 —2.0

19.6 —3.5

13.4

13.6

12.8

12.9

11.8

28.3

27.5

27.5

27.5

22.3

1.3

2.9

2.6

16.5

16.8

16.0

29.0

28.0

26.6

5.8

9.0

5.2

16.7

16.8

16.3

16.1

12.2

29.8

27.5

26.8

26.8

21.5

3.;

8;

8,

iemēri. 12.2 -0.6 16.1 27.0 5.0 3.i

lavosa. 8.7 19 14.0 24.9 0.8 2.i

I I II Iii IV •V ļ vi ļ vii ļ viii ļ ix i
_j i

X XI XII ļ I—XIī

raisa temperatūra . . .

.bs. maks. temperaiura .

—4.3 1-3.7
-7.1 I—5.3

7.2 9.2
3.6 6.9

—32.5 —24.6
—18.3 —19.7

—1.1

—2.5

16.5

8.9

5.3
2.0

24.8
14.4

11.7
7.0

30.5
20.9

16.3
10.1

32.4
25.1

18.4
12.0

35.0
23.2

16.4

11.3

32.8

23.2

12.1

8.2

28.3

20.1

6.4

3.5

20.2

15.0

1.3

—1.7

12.0
14.2

—2.7

—5.7

9.8
6.7

6.3

2.6

35.0
25.1

.bs. minim. temperatūra —23.4

—12.0

— 8.5
-10.1

—4.5
—3.7

1.7

-1.0

6.6

2.2

5.3

1.0

—1.6

0.3
—9.5

—5.8

—20.5

—16.3

1—27.7

ļ—23.0

—32.5
-23.0

aisa relat. mitrums 0/0
0/

9
88 ļ 87
82 ļ 79

82
77

75
75

68

71

69

73

72

74

77

78

81
79

85

79
ļ 89
! 80

90

83

80
77

.pmakšanas 0—10 . . .
i

7.9 j 7.4

4.4 ļ 4.8

6.7

5.1

5.8

5.9

5.2

5.7

5.2

5.9

5.5

5.5

5.8

5.1

5.9

5.0

! 7.0

ļ 5.0

8.2

4.9

| 8.3

I 5.0

6.6
5.2

okrišņu daudzums mm. 36 | 31

58 51

30

54

35

60

43

65

64

108

89

131

86

130

58

93

! 57
I 62

i 53

58

I 44

ļ 69

626

939



vietās un apstākļos. Izrādījās, ka rāmā, skaidrā laikā zemumos rīta un va-

kara temperatūras ievērojami zemākas nekā kalnos. Tas pilnīgi saprotams,

laikā, kad zemes virsus izstarošana lielāka par siltuma pieplūdumu un

zemākie atmosfairas slāņi atdziest, aukstās gaisa masas, kā jau smagākās,

slīd gar kalnu nogāzēm lejup un sakrājas zemumos un ielejās. Pie kalna

pamata (Strēlnieku ielā) vakaros un rītos atrastas līdz divi un vairāk grādi

zemākas temperatūras nekā pie psīchrometriskās būdas, t. i. kalnā. Dienā,

it sevišķi vējainā laikā, šī temperatūras starpība ir ne visai liela. Tikai

no vēja labi pasargātās ielejas rāmās, saulainās dienās apakšējie gaisa

slāņi stipri sasilst. Apmāktā laikā mežā un klajumā dažādos augstumos

nolasītās gaisa temperatūras jūtamas starpības neuzrādīja. Starp citu var

minēt, ka gaisa temperatūra uz atklāta, no vēja pasargāta, saulaina otrā

stāva balkona bijusi caurmērā par divi grādiem augstāka nekā dārzā lapu

koku ēnā. Šī piezīme attiecas uz jaukas vasaras dienas pēcpusdienas stundām.

Kādā augļu dārzā (Dārza ielā) zem ābeles skaidrā laikā noteiktas gaisa

temperatūras zemākas nekā klajumā dienu līdz I°, bet vakarā līdz 2°.

Jūlija vakaros ap pīkst. 21 zemāko gaisa slāņu temperatūras kalna klajā

ļoti nevienādas, pie kam starpība jo lielāka, jo skaidrāks un rāmāks laiks.

Tā, piemēram, jūlija vidū divu metru augstumā gaiss skaidrās dienās

bija līdz divi grādiem siltāks nekā tieši virs zemes. Tieši uz zemes uz-

liktais termometrs, kā jau parasti, rādīja daudz zemākas temperatūras nekā

psīchrometriskā būdā. Maijā šī starpība klajumā sniedzās pie 6.°4, jūnijā

7.°0, jūlijā un augustā pie 6.°0, kamēr mežā un dārzā zem priedēm tā

mazāka par dažiem grādiem. Salīdzinājums šinī ziņā ar citām vietām nav

iespējams, jo trūkst attiecīgo datu.

Reizē ar temperatūras mērījumiem tika izdarīti arī gaisa mitruma no-

vērojumi. Nepārtrauktai relatīvā mitruma reģistrācijai kalpoja jau minē-

tais higrotermografs.*) Relatīvā mitruma diennakts gaita Ogrē raksturota

šādā tabulā:

Tā tad gaiss jūnijā, jūlijā un augustā caurmērā diezgan mitrs apmēram
līdz pīkst. 6 (no rīta) un vakarā pēc saules rieta. Tas pats sakāms arī par

maiju, kurā nepārtrauktās mitruma reģistrācijas technisko iemeslu dēļ bija

ne visai pilnīgas. Gaiss vissausāks pirmās pēcpusdienas stundās, tas ir

dienas vissiltākā laikā. Jāmin, ka arī Šveices Davosā vakara un rīta stundās

gaiss esot ievērojami mitrāks nekā dienā.

*) Visi mēģinājumi Ogre izdarīti ar Latvijas Univ. meteoroloģiskā institūta in-

strumentiem.
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Talak pievedam 1929. gada gaisa relatīva mitruma caurmēra vērtības

Ogrei, Rīgai un Davosai trijos novērojumu termiņos:

Še redzams, ka pusdienas laikā gaisa mitrums Ogrē mazāks nekā Rīgā,

rītos aptaēram tāds pat, bet vakaros lielāks, sevišķi augustā.

Pēdējo apstiprina zemākās vietās dzelzceļa rajonā vēlā vakarā bieži

novērojamā migla.

Salīdzinot Ogres gaisa mitruma līknes ar Rīgas mitruma līknēm, jā-

konstatē, ka pirmā gadījumā svārstības lielākas. It sevišķi tas sakāms par

skaidrām, saulainām dienām. Dienu gaiss Ogrē caurmērā par 60/0 (atse-

višķās dienās pāri par 200/0) sausāks nekā Rīgā. Viszemākais, 210/0 liels

gaisa relatīvais mitrums, 1929. gada vasarā Ogrē atrasts 24. jūlijā; šinī

pašā dienā no rīta mērīts 930/o liels mitrumis. Dienas ar līdzīgām ļoti

lielām svārstībām ir bijušas vairākas. Dienu skaits ar relatīvu mitrumu

zem 300/o ir bijis Ogrē maijā 3, jūnijā un jūlijā pa 3, kamēr augustā vi-

sas vērtības pārsniedza 320/o. Rīgai relatīvā mitruma minimālās vērtības

šinīs mēnešos šādas: maijā 380/0,
jūnijā 390/0, jūlijā 400/0, augustā

460/0, t. i. daudz augstākas nekā Ogrē.

Gaisa relatīvā mitruma maiņas Ogrē brīžiem bijušas ļoti straujas, pie-

mēram par 120/o 5 minūtēs, 160/0 10 minūtēs un 340/0 15 minūtēs. Mi-

truma palielināšanās visumā notika ātrāk, nekā tā mazināšanās; tas attie-

cināms kā uz straujām laika maiņāmļ, tā arī uz parasto mitruma diennakts

gaitu skaidrās dienās.

1929. gada vasaras mēnešu relatīvā mitruma caurmēra vērtību sa-

līdzināšanai metīsim skatu uz tabulu:

Ņemot caurmērā, lielākās relatīvā mitruma svārstības Ogrei izlīdzi-

nās, ar ko vidējās mēnešu vērtības iznāk apmēram tādas pašas kā Rīgai.

Labāka starpība konstatējama salīdzinot Ogres vidējas vērtības ar Bulduru

un Ķemeru vidējām vērtībām. Lielais Ķemeru gaisa mitrums būs gan pa-

zīstams ikkatram, kas tur pavadījis dažas nedēļas.

Tālāk minēsim īsumā mitruma gadījuma mērījumu resultātus.. Paral-

lēlmērijumi Dārza ielā, tas ir pie kalna piekājes, un novērošanas stacijā
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kalnā rādījuši, kā pirmā gadījumā mitruma vērtības gandrīz vienmēr aug-

stākas. Sevišķi lielas diferences ir jaukās dienās pēc pīkst. 19, kad starpība

sniedzas pie 20<y0 ; augļu dārzā zem ābelēm jūnijā pīkst. 15 atrasta pat

240/o liela diference. Uz lauka Dārza ielas rajonā gaiss vakaros ap pīkst.
20 10—200/0 mitrāks nekā kalnā. Stiprā vējā sevišķi mitruma starpība da-

žādos augstumos nav konstatēta. Sausā vakarā ap saules rietu, kad gaisa

mitrums 2 m. augstumā ap 750/0
,

tieši virs zenļes tas bieži ir tuvu pie-

sātināšanai (pāri par 900/o).

Tā tad mērījumi ir rādījuši, ka apgabals, kas atrodas apmēram vienā

augstumā ar dzelzceļa stigu, visumā jūtami mitrāks nekā kalnos. Vēl reiz

jāpastrīpo, ka šāds slēdziens pagaidām pamatots tikai uz 1929. gada va-

saras novērojumiem Ogres upes kreisajā krastā. Spriest par mitruma

apstākļiem rajonā pie stacijas Ogre 11, kas atrodas apmēram līdzīgā aug-

stumā, pagaidām nevar " novērojumu trūkuma dēļ.

Taisīt jebkādus slēdzienus par apmākšanos Ogrē būtu par agri, jo

novērojumu rinda pārāk īsa. Salīdzinājums ar Rīgas mākoņu novērojumiem

rāda, ka apmākšanās Ogrē nav bijusi mazāka, varbūt pat lielāka. It se-

višķi tas sakāms par pusdienas stundām, kad atsevišķu gubu (cumulus)

mākoņu rašanās bijusi bieža parādība.

Tālāk jāmin daži speciēlie mērījumi, proti, par debess ziluma pa-

kāpi (pēc Linke). Salīdzinot ar Rīgu, tā iznāca Ogrei caurmērā par vienu

pakāpi augstāka. Gaisa caurspīdība Ogrē jāuzskata par ļoti labu. Rītos,

biežāk vakaros, caurspīdību vājināja viegla, bieži zema migla, kura ne

visai reti ietin naktī un agrā rītā mežus Daugavas kreisajā krastā un ap-

gabalu starp Daugavu un Ogres kalniem. Bez tam gaisu dažreiz stipri

duļķo vilciena dūmi, sevišķi ja vilciens ilgāku laiku stāv pie Ogres sta-

cijas. Rāmā laikā dūmi jūtami līdz vienam kilometram no stacijas. levē-

rojamu duļķojumu rada putekļi, kas ceļas no biežas braukšanas pa Dārza

ielu līdz laukumam B, sevišķi kad tur notiek lielāki izrīkojumi (piemi.

dziesmu svētki).

Insolācijas mērījumi tika izvesti ar Michelson'a aktinometru. Parallēl-

mērījumi nebija iespējami, jo Universitātes rīcībā atrodas tikai viens vie-

nīgs aktinometrs. Vienu kvadrātcentimetru liels saules stariem statenisks

laukums saņēma vienā minūtē maija otrā pusē pīkst. 8-os 1.04 kalorijas.

Arī citos mēnešos priekš- un pēcpusdienas vērtības pārsniedza vienu ka-

loriju. Lielākā intensitāte mērīta 20. jūlijā ap pīkst. 14, kad pie saules

augstuma 43° virs apvāršņa insolācija līdzinājās 1.436 kal./min. Šī vēr-

tību jāuzskata par ļoti augstu, jo mūsu platums insolācijas absolūtais mak-

simums 1.5 cal. laikam nepārsniedz. Insolācijas maksimālās vērtības pa-

rasti novērojamas ūdens tvaikiem nabadzīgā un tīrā gaisā, kāds arī ir bijis

Ogrē minētā dienā.

Ikdienas fotometriskie mērījumi ar Eder-Hechfa pelēka kiļa fotometru

rādījuši, ka relatīvais gaismas daudzums Ogrē laikiem lielāks, laikiem ma-

zāks nekā Rīgā. Visumā jūtamā starpība nav konstatēta. Salīdzinājums ar
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citu staciju novērojumiem ļoti apgrūtināts. Lai parādītu tomēr lielo star-

pību starp fotoķīmiskā ceļā atrastām gaismas intensitātēm Rīgā un Da-

vosā, metīsim skatu uz apakšējo tabulu ar diennakts gaismas daudzuma

relatīvām vērtībām vienam gadam.

Radiācijas starpība tik zīmīga, ka jebkādi aizrādījumi lieki. Inten-

sīvā saules radiācija, zemais gaisa spiediens, kas liek plaušām intensīvāk

darboties un ieelpot tīru kalnu gaisu, un dabas krāšņumi, kas iespaido

dvēseles dzīvi — lūk tie faktori, ar kuriem var lepoties Davosa. Mūsu

„Davosā" saules stari nav tik intensīvi, augstu kaflnu vietā ir tikai pauguri,,

bet gaiss tīrs un sauss, sevišķi dienā, vismaz sausāks nekā Rīgas jūrmalā

un varbūt arī citās vietās Rīgas tuvumā. Netrūkst arī dabas jaukumu. Kā

jau minēts, taisīt kādus galīgus slēdzienus uz vienas sezonas novērojumu

pamata nevar. Varbūt uzskats par Ogres labvēlīgiem klimatiskiem apstāk-

ļiem ir pamatots.

Cerēsim, ka ar laiku nosusinās pilsētas rajonā ietilpstošās zemākās

vietas, ar ko tad arī gaisa mitrums mazināsies un šis kūrorts kļūs vēl

priecīgāks. , .

Tumsā spīdoši uzraksti.

H. Liepiņš

Pēckara gados stipri izplatījušies pulksteņi ar tumsā spīdošiem rā-

dītājiem un cipariem. Uzmetot acis uz šāda pulksteņa rādeni, ari krēslā

vai nakts tumsā viegli var saskatīt rādītājus, salasīt ciparus un uzzināt

laiku. Arī pašu fosforescējošu, pareizāk radioluminescējošu vielu izgatavotie

rādītāji un cipari paši nepārtraukti izstaro zilgani zaļu gaismu, kas gan

samērā vāja, tomēr pietiekoši gaiša, lai tumsai piemērojusies acs to uz-

tvertu. Šādi pulksteņi ļoti ieteicami, jo gandrīz ikvienam pulksteņa lieto-

tājam daudzkārt vajadzīgs uzzināt laiku ari tumsā. No radioluminescējošām
vielām sāk pagatavot arī namu numurus pilsētās, tēmēkļus šaujamiem

ieročiem, uzrakstus naktīs lietojamiem instrumentiem — piem. ceļotāju kom-

pasiem — un t. t. Domāju, ka lasītāju starpā atradīsies diezgan daudz

šādu pulksteņu vai kompasu lietotāju, kas gribēs kaut ko zināt par sa-

vādo, tumsā spīdošo vielu sastāvu, spīdēšanas iemeslu un ilgumu.
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Lietojamās radioluminescējošās vielas kā galvenās sastāvdaļas satura

kristallinisko cinka sulfīdu (ZnS) un kādu radioaktīvu elementu, parasti

tā sāls veidā. Tuvāk nepārzinot viņu spīdēšanas iemeslu, var izlikties sa-

vādi, ka šis vielas pie parastās apkārtnes temperatūras, bez enerģijas sa-

ņemšanas no ārienes gadiem ilgi spēj izstarot gaismu. No kurienes tās

ņem gaismas izstarošanai nepieciešamo enerģiju? Mēs taču zinām, ka

gaisma ir viens no enerģijas veidiem, un enerģija pēc pazīstamā dabas pa-

matlikuma nevar pazust ne arī rasties no nekā. Tāpēc atliek tikai viena

iespējamība, ka radioluminescējošās vielas pašas satura kādu enerģijas de-

vēju. Tā tas arī patiesībā ir. Viņu enerģijas avots ir radioaktīvais ele-

ments ar saviem īpatnējiem izstarojumiem. No radioktīvo izstarojumu ie-

darbības cinka sulfīds izstaro īpatnēju zilgani zaļu gaismu. Šo parādību

sauc par radioluminescenci, un viņu pirmais atrada Borgmans (Borgrnann)

1897. gadā. Radioluminescences izprašanai mums nepieciešamas dažas ie-

vadziņas par radioaktivitāti.

Par radioaktīviem apzīmē tādus savdabīgus ķīmiskus elementus, kuru

atomi paši no sevis sairst, izstarodami īpatnējus starus un pārvērsdamies

jaunu elementu atomos. Pēdējie savukārt līdzīgā kārtā var sairt tālāk,
līdz beidzot pēc garākām pārvērtībām rodas kāds pastāvīgs elements, kas

tālāk vairs nesairst. Šo neparasto parādību, atomu sairšanu, kas pavadīta

īpatnējiem izstarojumiem, pirmo reizi konstatēja Bekerels (Becquerel) pie

elementa urāna 1896. gadā. Vēlāk to nosauca par radioaktivitāti. Radio-

aktivitāte pamatīgi pētīta no daudz ievērojamiem zinātniekiem, pie kam

iegūti pārsteidzoši resultāti, kas radikāli grozījuši līdz tam valdošos uz-

skatus par ķīmisko elementu pastāvību un arī devuši iespēju ieskatīties

atomu uzbūves noslēpumā.

Pie radioaktīvo elementu sairšanas atbrīvojas daļa atomā slēptās ener-

ģijas. Šī atraisītā enerģija parādās siltuma un īpatnēju izstarojumu veidā.

Izšķiļ- galvenā kārtā 3 dažādus rad. izstaro jumus, kurus Rezerfords (Ru-

therford) apzīmējis par a-, [3- un Pierādīts, ka a-stari nav

līdzīgi gaismas stariem, bet ir materiālu daļiņu plūsma. Šīs daļiņas ir

dižgāzes hēlija atomi, kas lādēti ar pozitīvu lādiņu un, radioaktīvā ele-

menta atomam sairstot, tiek izsviesti no atoma apkārtējā telpā ar milzu

ātrumu: 10,000—20,000 klm sekundē. Lielā ātruma dēļ a-daļiņām piemīt
liels spars (kinētiskā enerģija), kas sastāda apmēram 990/o no visa radio-

aktīvā izstarojuma kopenerģijas. Taisni šie a-stari ir radioluminescences

galvenie ierosinātāji.

(3-stari līdzīgi pazīstamajiem katodstariem, kas zināmos apstākļos pa-

rādās Kruksa (Crooxe) caurulēs, cl. dzirkstelēm skrejot caur retinātu gāzi.

[3-stari sastāv no elektroniem, ļoti sīkām negatīvās elektrības daļiņām, ko

var apzīmēt arī par elektrības atomiem. Radioaktīvā elementa atomam ar

„sprādzienu" sairtetot, šie elektroni tiek izsviesti no atoma ar milzīgu

ātrumu: 87,000—296,000 klm sekundē. Neskatoties uz šo^pasakaino ātrumu,

]3-daļiņām maza kinētiskā enerģija, jo atsevišķās daļiņas masa ļoti maza,
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apm. 2000 reizes mazāka par ūdeņraža atoma masu. P-staru enerģija sa-

stāda nepilnu procenti no rad. izstarojuma kopenerģijas.

y-stari, pretēji a- un ļ3-stariem, nesastāv no atsevišķām daļiņām, bet

ir elektromagnētiskas svārstības, kas līdzīgas Rentģena stariem, tikai ar

lielāku svārstību skaitu sekundē un īsāku viļņa garumu. Rentgena stariem

mazākais viļņa garums 0,056 \x. jli., y-stariem 0,01 ii. v. (1 lv. ii. =

1
~

i0.000.000
cm; "

Ir pazīstami 37 radioaktīvi elementi. Tos visus var sadalīt trijās sa-

karīgās rindās: . urāna-rādija, aktimja un torija rindā. Katra rinda sastāv

no virknes radioaktīvu elementu, kas pamazām sairdami un minētos starus

izstarodami pakāpeniski pārvēršas cits citā, Hdz beidzot rodas pastāvīgs

.elements, pie kura visas 1 pārvērtības izbeidzas. Rindas pirmajam loceklim

blakus parasti sastopami arī visi pārējie zināmās līdzsvara attiecībās. Citi

rindas elementi sairst ātrāk, citi lēnāk. Vidējais mūža ilgums ļoti dažāds:

citiem simttūkstoši, pat miljardi gadu, citiem niecīgas daļas no sekundes.

Tomēr nav jādomā, ka elements ar ļoti īsu vidējo mūžu varētu pavisam
izzust no pārējo sabiedrības. Tas nenotiek; proti tādēļ, ka šis pats ele-

ments pastāvīgi rodas atkal no jauna, rindas iepriekšējam loceklim sairstot.

Ir iespējams ķīmiskā ceļā atšķirt vienu rindas locekli no pārējiem. Bet

uzglabāt to tīrā veidā nav iespējams, jo tūliņ pēc nošķiršanās sākas viņa

sairšana, un pakāpeniski no viņa rodas visi sekojošie rindas locekļi. Citi

radioaktīvie elementi izstaro tikai |3- un y-staļrļus, citi tikai a-starus un

vēl citi visus trijus.

leguvuši nepieciešamās ievadziņas par radioaktivitāti, atgriezīsimies pie

radioluminescences. Kā jau minēts, enerģiju luminescences gaismas izsta-

rošanai cinka sulfīdam dod galvenā kārtā klātpieliktās radioaktīvās vielas

a-stari un tikai nelielā mērā |3- un ?- stari, a-stari jeb hēlija atomi, ar lielu

sparu skriedami pret cinka sulfīda kristallu, ieurbjas tanī, top nobremzēti,

atdod savu enerģiju un liek kristāllam sadursmes vietā uz īsu mirkli ie-

mirdzēties. No šādiem atsevišķiem gaismas uzzibšņojumiem tad arī sastāv

radioluminescences gaisma. Apskatot radioluminescējošās vielas virsmu jau

caur labu vairojamo stiklu (lupu), var novērot zināmu izstarotās gaismas

mirdzēšanu un viļņošanos, kas liecina par tās nevienmērību.. Katrs žibšņo-

jums ilgst pēc Vuda (Wiood) tikai V2OOOO sekundes. Radioaktīvās vielas

noderību tumsā spīdošiem uzrakstiem noteic galvenā kārtā tas a-daļiņu

skaits, ko šī viela izstaro vienā sekundē.

Cinka sulfīds nebūt nav vienīgā viela, kas 00 radioaktīvo izstarojumu

iespaida izstaro redzamo gaismu. Šī spēja piemīt arī daudz citām vielām,

piem. dabiskiem dimantiem, dažām platīnas kompleksām sālīm, urāna šā-

lim, minerāliemi vilemitam, fluoritam, kuncitam, dažām stikla šķirnēm v. t. t.

Izstarotās gaismas intensitātes ziņā vienādos apstākļos cinka sulfīds' tomēr

tālu pārspēj visas pārējās izmēģinātās vielas, uz ko norādīja sevišķi F. Gī-

zels (F. Giesel). Tādēļ arī tumsā spīdošo uzrakstu vielās kā luminescētāju
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lieto vienīgi mākslīgi pagatavoto cinka sulfīdu, kas izgatavots karsēšanas

ceļā un satur zināmus piemaisījumus. Izrādās, ka ķīmiski tīrs cinka sul-

fīds nespēj luminescēt. Tādēļ tam jāsatur piemaisījumi: „darbīgais" me-

tāls un kausnis. Kā „darbīgo" metālu piemaisa varu, bismūtu, mangānu
vai citu metālu, ņemot to augstākais 1

/ 10 mg uz 1 g cinka sulfīda. Kā

kausni ņem kādu bezkrāsainu sāli, piem. glaubersāli, un viņas uzdevums

ir padarīt cinka sulfīdu blīvāku. Pagatavošanas sīkumus fabrikas tomēr

tur noslēpumā. Jāpiezīmē, ka izstarotās gaismas intensitāti iespaido arī

cinka sulfīda graudu lielums.

Radioluminescences mechanismu Rezerfords iedomājas sekoši. Uz

katrām 1.000—10.000 parastajām cinka sulfīda molekulām radiolumines-

cējošā vielā atrodas pa vienai „kompleksai v molekulai, kurā bez cinka

sulfīda ieiet vēl „darbīgais" metāls. „Kompleksās" molekulas jeb centri

izkaisīti pa visu vielu. Spēja luminescēt piemīt vienīgi šiem centriem,.

Skriedama caur cinka sulfīdu, a-daļiņa savā ceļā uzdrāžas virsu tūkstošiem

šādu centru, kas no dabūtā trieciena dissocē, t. i. atdod elektronus. Šādas

centru dissociācijas sekās ir radioluminescences gaismas izstarošana.

Kā a-daļiņu izstarotāju radioluminescējošiem uzrakstiem parasti lieto

trijus radioaktīvus elementus: rādiju (Ra), mezotoriju (MsTh) un radio-

toriju (RdTh), kā arī abu pēdējo maisījumus. Visvairāk lieto tomēr rā-

diju, viņa radija-barrija sāls veidā. Radioluminescējošo vielu pagatavojot,
ir no liela svara rādija sāli vienmērīgi sadalīt pa cinka sulfīda kristallu

virsmu. Tādēļ radija-barrija sāli izšķīdina ūdenī, šķīdumam pieber klāt

nosvērtu daudzumu smalkgraudaina cinka sulfīda, labi samaisa un izžāvē

sāusu. Izžāvēto pulveri samaisa ar alkālisku laku un no šī maisījuma ar

stikla spieķīti vai s-areni uztriepj uz attiecīgā priekšmeta vajadzīgos uz-

rakstus, kurus pēc iežūšanas vēl pārklāj ar caurspīdīgu, gāzi necaurlai-

dīgu laku. Zināms, ir arī daudz citu patentētu paņēmienu, kā izgatavot

radioluminescējošās vielas un uzrakstus. Uz 1 g cinka sulfīda ņem aug-

stākais 0,1 mg rādija, parasti daudz mazāk, atkarībā cik spilgtus uzrakstus

vēlas dabūt.

Radioluminescences gaismas intensitāte, kā jau pieminēts, atkarīga no

a-daļiņu skaita, ko klātpieliktā radioaktīvā viela izstaro vienā sekundē.

Tādēļ ar rādija sāli pagatavotai radioluminescējošai vielai gaišums pirmās

30 dienās vēl ievērojami pieaug, jo šinī laikā rodas visi rādija sairšanas

produkti līdz rādijam C līdzsvarā attiecībās, caur ko izstaroto a-daļiņu skaits

jeb a-aktivitāte vēl ievērojami pieaug.

Ļoti gaišiem uzrakstiem kā a-izstarotāju lieto radiotoriju. Ar šī ele-

menta piedevu pagatavotās spīdvielas gaišums augstāko intensitāti sasniedz

tikai pēc 30 dienām, jo šinī laikā rodas visi sairšanas produkti līdzsvara

attiecībās. Tomēr tūliņ pēc līdzsvara sasniegšanas izstaroto a-daļiņu skaits

sāk strauji mazināties un pēc 4 gadiem jau ir nokrities līdz 250/0

no maksimālā skaita. Uz 1 gr cinka sulfīda ņem, ja daudz, 0,13 mg

radiotorija.
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Biežāk nekā tīru radiotoriju lieto techniskā mezotorija un radiotorija

maisījumus, ņemot 2/3 —% pirmā un 1/3—1/2 pēdējā elementa. Ņemot abus

radioaktīvos elementus vienādos daudzumos, izstaroto a-daļiņu skaits jau

pašā sākumā ir 970/0 no tā augstākā skaita, kas tiek sasniegts tikai pēc

gada Pēc tam radioaktīvā maisījuma a-aktīvitāte atkal pamazinās un des-

mitā gada beigās ir nokritusies jau līdz 570/0 .
Uz 1 g cinka sulfīda ņem

apm. 0,05 mg techniskā mezotorija un 0,05 mg radiotorija. (Techniskais

mezotorijs satur 200/0 rādija).
Tā kā radioluminescences ierosinātājas ir a-daļiņas, tad varētu sa-

gaidīt, ka luminescences gaismas novājināšanās iet līdztekus ar klātpie-

liktā radioaktīva elementa sairšanā, t. i. izstaroto a-daļiņu skaita mazi-

nāšanos. Tomēr tas tā nenotiek. Luminescences gaišums zūd daudz ātrāk

nekā mazinās izstaroto a-daļiņu skaits. Tam par iemeslu ir pārmaiņa, kas

notiek ar cinka sulfīdu. Šo pārmaiņu apzīmē par cinka sulfīda kristallu

„sapostīšanu", bet kas tā īstenībā ir — nav vēl pilnīgi noskaidrots. Re-

zerfords pieņem, ka„„kompleksaā a molekula, reiz ķerta no a-daļiņas, zaudē

spēju no turpmākiem a-daļiņu triecieniem luminescēt. Šī iemesla dēļ zibšņo-

jumu skaits sākumā vēl nemazinās, bet mazinās viņu gaismas intensitāte,

kas proporcionāla ķerto nesapostīto „komplekso" molekulu skaitam. Gala

iznākums tomēr tas, ka luminescences gaisma pakāpeniski novājinās, jo

ātrāk, jo vairāk radioaktīvā elementa radioluminescējošai vielai pielikts klāt.

Tādēļ arī ļoti gaiši spīdoši uzraksti ar lielu radioaktīvās vielas piedevu

izdziest jau apm. divos gados, bet samērā vāji spīdoši, kādus parasti lieto

pulksteņiem, izdziest apm. 10 gados. Var pieņemt, ka 10 gados nodziest

arī vislabākie uzraksti, un tie pēc šī laika jāatjauno.

Radioaktīvos elementos tumsā spīdošo vielu rūpniecība patērē ikgadus

par ļoti prāvu summu. Vācijā vien šim nolūkam gada laikā patērē apm.

2 gr rādija un 7 mg mezotorija. Šis daudzums gan izliekas pavisam nie-

cīgs, bet te jāievēro, ka radioaktīvie elementi ir ļoti reti un arī ļoti dārgi.

Uz visas zemes lodes pēc Petrašeka (Petraschek) aprēķina ir tikai apm.

425 gr izmantojama rādija. Šis elements niecīgos daudzumos atrodams

urāna rūdās: urāna piķa rūdā (Joachimstalē Bohēmijā, Morogoro apga-

balā Rītafrikā, Kolorado), Karnotītā (Kolorado, Utā, Pensilvanijā) un urāna

vizlā (Portugālē). 1 tonna urāna rūdas ar 680/0 urāna satur tikai 234 mg

rādija. Apm. 10—20o/o no šī rādija daudzuma vēl iet zudumā pie iegūšanas,

palikdama lielajos daudzumos apstrādājamās skābes un mazgājamā ūdens.

Tā kā rādijs ļoti vērtīgs zinātniskiem un arī mediciniskiem nolūkiem, bez

tam viņa tik maz, tad nebūtu pareizi viņu izšķiest tumsā spīdošo uzrakstu

pagatavošanai, jo vairāk tāpēc, ka šeit viņa vietu pilnīgi var aizpildīt

radiotorijs maisījumā ar mezotoriju.

Abus pēdējos iegūst no torija rūdām, kuru plašāka izmantošana sākās

tikai no 1895. gada, kad toriju kopā ar ceriju sāka izlietot gāzes lampu

kvēlsietiņu pagatavošanai. Torija rūdas ir tā saucamās monacitsmiitis (Bra-

zilijā, Dienvidkarolinā) un torianīts (Ceilonā). Var pieņemt, ka gada laikā
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iegūst 100 tonnu torija. 1 tonna torija līdzsvara stāvoklī ar saviem radio-

aktīvās sairšanas produktiem satur tikai 0,42 mg mezotorija un 0,15 mg

radiotorija. Gada laikā iegūst ja daudz 42 mg mezotorija un 15 mg radio-

torija.

Beidzot pieminēsim vēl vienu fizikālu parādību, kas ņemama vērā ie-

gādājoties pulksteni vai citu instrumentu ar radioluminescējošiem uzrakstiem.

Tā ir fosforescence jeb vielas spēja izstarot gaismu, ja tā iepriekš apsta-
rota no citas gaismais. Šī savādā spēja piemīt vairāk vielām, bet jo se-

višķi cinka sulfīdam. Fosforescence pētīta no Lenarda (Lenard), viņa līdz-

strādniekiem un skolniekiem. Izrādās, ka cinka sulfīds un citas fosforescē-

jošas vielas spēj darboties kā gaismas uzkrājējs (akumulators). Izlikts kādu

brīdi dienas vai mākslīgā gaismā, viņš uzkrāj sevī gaismas enerģiju un,

ienests tumsā, to atkal atdod pārveidotu kā zilgani zaļu fosforescences

gaismu, kas sākumā ļoti spilgta, bet dažās stundās pilnīgi izdziest. Šo pa-

rādību var novērot katrs, kam ir pulkstens ar radioluminescējošiem uzrak-

stiem. Pietiek tikai tumšā vietā apskatīt savu pulksteni, kad tas dažas stun-

das stāvējis tumsā, pēc tam izlikt to uz dažām sekundēm dienas gaismā
vai arī elektriskās spuldzes tuvumā un pa otram lāgam apskatīt tumsā.

Starpība būs asi manāma. Pirmo reizi tiks novērots uzrakstu normālais,

pastāvīgais gaišums, bet otru reizi tam pievienosies klāt fosforescences

gaisma, un uzraksta gaišumļs būs daudz lielāks. Paturot pulksteni atkal

dažas stundas tumsā, fosforescences gaisma izdzisīs, un uzraksti parādī-

sies savā normālā gaišumā. Šis vienkāršais mēģinājums top vēl pārlieci-

nošāks, ja pusi pulksteņa rādeņa pie apgaismošanas aizsedz ar melnu pa-

pīru. Pēc tam apskatot pulksteni tumšā vietā, neapgaismotās puses uz-

raksti novērojami savā normālā gaišumā, bet apgaismotās puses uzraksti

daudzkārt spilgtākā fosforescences gaišumā. Tas jāievēro katram pulksteņa

pircējam- No gaiša skatu loga izņemtam pulkstenim uzraksti fosforescences

dēļ spīd daudz gaišāk (līdz 100 reizes) nekā normāli un tikai pēc dažu

stundu ilgas glabāšanas tumsā uzrāda savu normālo, ilgstošo gaišumu. Bet

pēdējo var dabūt novērot arī tūliņ. Vajaga tikai palūgt, lai pārdevējs pulk-

steņa rādeni apm. pusminūti tumšā vietā apstaro ar fotogrāfu sarkanās

lampas gaismu. Pēdējās izstarotie sarkanie un ultrasarkanie stari īsā laikā

izdzēš cinka sulfīda fosforescences gaismu, pēc kam var novērot uzrakstu

normālo, pastāvīgo gaišumu.
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Latvijas muzeji.

Jānis Šiliņš.

(Turpinājums)

Doma muzejs.

Doma muzejs ir viens no vecākiem un plašākiem Latvijā. Tas arī labi

iekārtots. Tikai par nožēlošanu spaidīgo naudas apstākļu dēļ muzeja ad-

ministrācijai laikam nav iespējams izvest dažas nepieciešamas reformas:.

Doma muzejs nav valsts, bet privātas sabiedrības muzejs. Tas pieder Rīgas

Dabaspētnieku biedrībai, kuras biedru vairākums ir vācieši. Tā kā minētais

muzejs kā kulturāla iestāde apkalpo diezgan plašas ļaužu masas, tad ļoti

vēlams' būtu, ka valsts to regulāri pabalstītu naudas līdzekļiem.. Naudas

līdzekļi vajadzīgi jaunu objektu iegādāšanai, veco atjaunošanai un, muzeja
uzturēšanai.

Minēto muzeju dibināja 1845. g. 27. martā Rīgas Dabaspētnieku bie-

drība. Biedrība sprauda sev par galveno mērķi dzimtenes izpētīšanu. Lai

varētu šo uzdevumu godam veikt, biedri cītīgi vāca dažādus materiālus

no floras, faunas, mineraloģijas un ģeoloģijas. Visus savāktos objektus

un pētījumus uzglabāja biedrība. Neilgā laikā bija sakrājies jau tikdaudz

priekšmetu, ka biedrībai vajadzēja sākt domāt par kollekciju novietošanu

pienācīgās telpās. 1846. g. maijā savienība noīrēja nelielas telpas baznīcas

mājā, tā saukto Mazo Svaru laukumā — tagadējā Herdera laukumā, kurās

tad ievietoja kollekcijas un noturēja sēdes. Jaundibinātā muzejā (tanī laikā

vēl labāk teikt — krātuvēs) par pirmo pārzini ievēlēja skolotāju Benjamiņu

Giminertāki. Gimmertāls arī ir Rīgas Dabaspētnieku biedrības galvenais

dibinātājs.

Savienības kollekcijas apskatīšanai un pētīšanai bija pieietamas arī

nebiedriem. lesāktais darbs, kā to biedrības protokoli rāda, strauji pa-

plašinājās. Jau p\ beigās izrādījās, ka pieņemtās telpas neatbilst sa-

viem uzdevumiem. Lai atrastu iespēju telpu paplašināšanai, biedrība sa-

vienojās ar praktisko ārstu biedrību un noīrēja daudz plašākas telpas Vol-

meranga namā, Marstaļu un Grēcinieku ielu stūrī. Pagāja daži gadi, un

kollekciju novietošanai arī minētās telpas tapa par mazām, jo krājumi bija

ļoti paplašinājušies. Tagad abas biedrības griezās pie pilsētas valdes ar

lūgumu — muzejam, kā kultūrēlai iestādei, ierādīt plašākas telpas. Rīgas

pilsētas valde lūgumu ievēroja un 1856. g. rudenī ierādīja abām biedrībām

ļoti ērtas telpas jaunceltā nodokļu valdes namā — Šķūņu ielā. Vēlāk mi-

nētām organizācijām pievienojās vēl vāciešu Literariski praktiskā pilsoņu

apvienība un Vēstures un senatnes pētīšanas biedrība. 1858. g. 7. martā

muzeja telpas godam iesvētīja un visas minētās biedrības nosaucās par

Muzeja biedrību, lai gan katra darbojās atsevišķi.

Dabaspētnieku biedrības telpas sastāvēja no sēžu zāles, kurā gar sie-

nām bija vitrinās novietotas kollekcijas. Biedrība minētās telpās uzturējās
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32 garus gadus. Eksponātu skaits pamazām pieauga, un biedrībai bija

atkal jādomā par plašāku telpu atrašanu. Ar pilsētas valdes piekrišanu,

visas minētās organizācijas kopējiem spēkiem uzcēla jaunu ēku pār Doma

baznīcas koridoriem, kur minētās biedrības vēl tagad atrodas. Šīs telpas

muzeja vajadzībām diezgan apmierinošas.

Lielākā daļa muzeja priekšmetu esot brīvprātīgi dāvājumi no biedriem

un privātpersonām. Daļa priekšmetu iegūti arī pirkšanas un apmaiņas

ceļā no citiem muzejiem. Lielākais vairums objektu ir no Latvijas, bet

aizņem arī Igauniju, Lietuvu un Baltijas jūras līča salas. Dfrļa kollekciju

ir arī no Krievijas guberņām. Kollekcijas izstādītas trijās zālēs un pieieta-

mas publikai svētdienās no pīkst. 11—14 dienā. lepriekš pieteiktas grupas

ielaiž muzejā arī darbdienās. leja muzejā ir par maksu, kura gan jā-

uzskata par ļoti zemu.

Lai publika varētu apskatīt arī pārējās kollekcijas, kas dažādu iemeslu

dēļ nav izstādītas, tad muzeja administrācija sarīko speciālas izstādes. Mi-

nētās izstādes no publikas ļoti iecienītas.

Apmeklētāju skaits gadā ir ap 16.000 personu.

Kara muzejs.

Kara muzejs tagad atrodas Pulvertornl. Tā kā minētais tornis ir senās

kara vēstures liecinieks, tad tas kā tāds ari jāpieskaita kara muzeja objektiem

un patiesībā būtu muzeja katalogā jāievieto zem Nr. 1. Tādēļ nebūs lieki,

ja īsumā apskatīsim arī Pulvertorņa vēsturi.

Rīgas Pulvertornis, kā to no senlaikiem jau sauc, atrodas netāļu no

Bastejkalna, Lielās Smilšu un Trokšņu ielu savienojumā. Stāvēdams vairākus

simts gadus bez lietošanas un remonta, tas no laika zoba bijis gandrīz jau

pārvērties par drupu kaudzi. Kā architekta H. Melbarta rakstos lasāms,

tad minētais tornis agrāk ir bijis Rīgas apcietinājumu sastāvdaļa un saukts

par smilšu J;orni.

Pirmo reizi tornis minēts vecos arķīvu dokumentos — tā sauktā pa-
devības grāmatā" jau 1330. gadā. Minētā grāmatā Rīgas pilsēta izsaka

savu padošanos vācu ordeņa virskundzībai līdz ar to nododot ordenim

Smilšu torni un Svētā Gara torni līdz ar turpat esošiem tagad sauktiem

Zviedru vārtiem. Minētos vārtus, kā tas visiem zināms, 1928. gadā vietējā

Architektu biedrība restaurēja un tornī ievietoja savu sēdekli.

Uz kādas 1612. g. vara gravuras Pulvertornis attēlots gluži tāds, kāds

tas izskafrījājs vēl 1892. g., kad to iesāka pārbūvēt. Tornis stipri cietis

1621. g., kad Rīgu aplenkuši zviedri. 16.50. g. karaliene Kristīne viņu li-

kusi atjaunlot. Seši gadi vēlāk tornis atkal stipri cietis no krieviem. Lie-

lāki remonti pie tā izdarīti 1758. un 1840. gados. Tomēr, cik zināms, tor-

nis jebkādām vajadzībām izlietots laikam nav ticis. Remonts pastāvējis

sienu izlabošanā un pārklāšanā ar pagaidu skārda jumtu. Vienīgie torņa
iemītnieki bijuši baloži, kuri tornī simtiem ņēmuši mājokli.
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Kā pārējiem apcietinājumu torņiem, tāpat ari Pulvertornim, agrāk viena

mala, kura atradās apcietinājuma iekšpusē, — bijusi vaļēja.

Torņa pārbūvi 1891. gadā ierosinājusi vietējā vācu studentu korpo-

rācija „Rubonia", kurai bijušas uzteiktas telpas un jaunu piemērotu telpu
atrast nebijis viegli. Priekšlikums ticis pieņemts, un pēc steidzīgi izdarīta

remonta 1892. g. minētā korporācija jau varējusi pārcelties uz jaunajām

telpām tornī.

Interesanti atzīmēt, ka architekta H. Melbarta rakstos teikts, ka iesākot

torņa pārbūves darbus, no torņa vajadzējis izvest daudz vezumus sakrā-

jušos baložu mēslu, kas pārdoti vietējām dārzkopībām toreiz par 640 rub-

ļiem. Tāpat no torņa izvāktas daudz lielgaballodes, no kurām daļa iemūrē-

tas torņa sienās kā izgreznojums.
Torni pārbūvējot tad arī tā vaļējā malā uzcelta masīva plakana ķie-

ģeļu siena. Tā kā sienu ceļot ņemti cita lieluma un krāsas ķieģeļi, nekā

bijuši pārējam tornim, tad jaunā siena vēl tagad labi atšķiras no agrākiem

mūriem. Torņa iekšpuses izgreznošanu minētā korporācija pilnīgi pabei-

gusi tikai 1900. g., kad tā jau svinējusi 25 gadu pastāvēšanas svētkus.

Tāda ir īsumā tagadējā kara muzeja telpu vēsture. Jāatzīst, ka mi-

nētā celtne, lai gan viņā sen jau muzejam telpu par maz, nekam tā ne-

noder, kā taisni kara muzejam. Ja būtu iespējams telpas paplašināt, pie-

vienojot dažas pilsētas ēkas, kuras piekļaujas tornim, tad tiešām kara mu-

zeja miteklis no visiem vietējiem muzejiem būtu pats lepnākais.

Pēc Pulvērtorņa vēstures apskatīšanas tagad pāriesim uz pašu Kara

muzeju.

Kara muzeja dibināšanu ierosināja jau 1915. g. pēc Latviešu strēlnieku

pulku organizēšanas un pinniern kauju panākumiem. Tomēr konkrētu veidu

nodoms varēja pieņemt tikai 1916. g., kad latviešu strēlnieki ar savu

varonību bija griezuši uz sevi Krievijas armijas virspavēlnieka uzmanību.

Minētā gadā, 11. sept. ar rakstu Nr. 9952, Krievijas armijas virspavēlnieks

atļāva strēlnieku pulkiem vākt materiālus nodomātam Kara muzejam. Pēc

1916. g. Ziemassvētku un 1917. g. janvāra kaujām bija jau savākts diezgan

daudz vēsturisku kaujas priekšmetu. Vērtīgākās mantas 1917. g., sagaidot

Rīgas krišanu, tika evakuētas uz Maskavu. Cik man zināms, tad, par no-

žēlošanu, šīs mantas vēl līdz šai dienai atpakaļ nav saņemtas; arī Rīgā

palikušās mantas bija gājušas zudumā.

Vācu okupācijas laikā muzejs nedarbojās. Nacionālai armijai noorgani-

zējoties, Kara muzejs atkal sāka no jauna strādāt. Pirmā laikā, no 1919. g.

maija līdz septembrim, tas atradās Kurzemes divizijas pārziņā, bet ar 19.

sept. nodots Galvenā štāba pārziņā.

Tagad Kara muzejs nomā telpas jau pieminētā Pulvertornī no Rīgas

pilsētas valdes, Lielā Smilšu ielā Nr. 38. Līdzekļus muzejs saņem priekš-

metu komplektēšanai, to iegūšanai un uzturēšanai budžeta kārtībā caur

Kara ministriju.

Priekšmetu sagrupejUms pa telpām ir šads
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I. stāvā atrodas: muzeja kancieja, fotolaboratorija, smagie šāviņi un

mīnas. Ļoti apsveicama ir pie muzeja fotolaboratorija, kuru vada pats

tagadējais muzeja pārzinis Jansona kgs. No pašu darbinieku izdarītiem

uzņēmumiem tas labums, ka muzeja arķīvā paliek nevien uzņēmuma ko-

pējams, bet arī vērtīgais negatīvs.

11. stāvā atrodas: pilskalnu nodaļa, senlatviešu apcietinājumu vietas,

jaunākā akmeņa un dzelzs laikmetu ieroči, senlatviešu kareivja reljefs ar

bronzas rotājumiem, fotogrāfijas, kartes, plāni un t. pr.

No visa minētā par ļoti vērtīgiem jāskaita 110 pilskalnu modelējumi.

111. stāvā atrodas viduslaiku nodaļa. Še novietoti vācu bruņniecības

laikmeta ieroči, šautenes sākot no degļa līdz pirmai patronu šautenei; pi-

stoles, mazi lielgabali un to lodes; zeltā un sudrabā greznoti austrumnieku

ieroči; kapara griezuma kartes un plāni no Rīgas, Daugavgrīvas, Narvas v. c.

IV. stāvā atrodas Strēlnieku nodaļa. Še novietoti dažādi vēsturiski

priekšmeti, kam bija kāds sakars ar strēlnieku darbību frontē un aizmugurē,

kā karogi, dažādi izstrādājumi pozicijās, fotogrāfijas, zīmējumi, maskas un

citi priekšmeti.

V. stāvā atrodas Latvijas atbrīvošanas nodaļa. Še redzami dažādi priekš-

meti no nacionālās armijas cīņām ar lieliniekiem un bermontiešiem, kā

karogi, fotogrāfijas, karaspēka daļu krūšu nozīmes, Lāčplēša un Trīs zvai-

gžņu ordeņi, pieminekļu skices, vairāki desmiti albumi ar kara skatiem.

Bez tam šeit atrodas vēl grāmatas par Latvijas senatni, kara laikā izdotie

laikraksti un dažādi citi dokumenti.

Pašreiz muzejā lielākos un mazākos komplektos, kā arī atsevišķos

priekšmetos, atrodas ap 20.000 numuru.

Muzeja apmeklētāju skaits gadā — ap 19.650 personu.

No muzeja dibināšanas līdz. vācu okupācijas laikam 1917. g. muzeju

pārzināja doc. K. Straubergs. Pēc tam muzeja darbība tiek pārtraukta

līdz 1919. g. jūnijam, kad Straubergs to atkal atjauno un darbojas līdz

tā paša gada sept. Sākot no septembra mēneša 191.9. g. līdz 1921. g. no-

vembrim pārmainoties muzeja pārziņa un pārziņa palīga amatos darbojās

kapt. Kociņš un leitnants Upesleja, bet pēc tam līdz 1923. g. novembrim

— virsī. Brastiņš. Kara ierēdnis Eduards Jansons darbojas muzejā kā līdz-

strādnieks no 1917. g. maija; 1919. g. jūlijā ieskaitīts štatā, bet no 1923.

gada novembra iecelts par muzeja pārzini.
Publikas apmeklēšanai muzejs atvērts trešdienās un piektdienās no

pīkst. 12—15; svētdienās no pīkst. 10—14. Ekskursijām, iepriekš pietei-

coties, muzejs atvērts arī citā laikā. Valsts un baznīcas svētkos muzejs

slēgts. leeja brīva. Muzeja tāļrunis Nr. 23906.
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Latvijā atrastās augu pangas un viņu
izcelšanās.

A. Saars

Pangas, kā mums zināms, ir patoloģiski audumu jaunveidojumi jeb

izaugumi, kurus pie augiem dažādās vietās izsauc liekēžu iedarbība. Līdz

šim īstais cēlonis gan vēl nav noskaidrots, lai gan daudzi autori šo cēloņu

noskaidrošanai ir devuši daudz dažādu teoriju; jautājums vēl ir un paliek

neskaidrs.

Jau ilgāku laiku visu savu uzmanību esmu piegriezis pangas radošo

liekēžu pētīšanai, kā arī lielu daudzumu dažādu pangu sugu esmu jau

agrākos gados sakrājis. Bez tam pēdējos gados Rīgā, Vāgnera dārza arbo-

retumā esmu atradis daudz pangu sugas. Komplicētākās un vērtīgākās ozolu

pangas kā arī no viņām izlienošos insektus lielā vairumā esmu atradis

Skrīveros uz ievestām ozolu sugām. Skrīveru dendroloģiskā parkā ir pāri

par 600 dažādu svešzemju koku un krūmāju uz 5 kv. klm liela meža

gabala un 16 ha parka. Šo lielo meža gabalu līdz pat Jumpravmuižai esmu

pēdējos gados pētījis ar labiem panākumiem.

Šeit pie svešzemju ozolu sugām atradu pangas, kādas citur Latvijā

nav sastopamas. Tāpēc var pieņemt, ka attiecīgie insekti ir ievazāti no

ārzemēm.

Turu par vajadzīgu aizrādīt, ka mani līdzšinējie pētījumi pangas ra-

došo insektu laukā nepretendē uz absolūtu pilnīgumu un neskaitās par

noslēgtiem, jo pangas radošo insektu pētīšanā pie mums vēl daudz kas

darāms, daudz robu vēl jāpiepilda un daudzi vērojumi jāapstiprina.

Pievedu še sarakstu manis sakrātām pangām un to insektiem.

a) Cvnipidae, pangu lapsenes.

Pediaspis aceris Gm. Seksuālā paaudze un P. sorbi Tischb.

Abas sugas dzīvo* uz Acer pseudoplatanus, pirmā uz lapām, otrā uz sak-

nēm, kur rada pangas. Sakņu pangas esmu atradis Rīgā Vāgnera dārzā

uz izraktām kļavu saknēm.

Rhodites eglanteria Htg. Apaļas lapu pangas, galvenā kārtā

atrastas Skrīveros.

Rh. spinos i ss i m a Gi r. Zirņuveidīgās pangas vairumā atrastas

uz rožu lapu kātiem (R. cinnamomea) Rīgā un Skrīveros.

Rh. may r i Sc h. Kailas un dzeloņainas, pupveidīgas, pa lielākai

daļai gabalos saaugušas pangas uz rozēm.

Rh. rosae L, Lielās, daudzkambarainās pangas, t. s. rožusūknis,

sastopamas pie mums bieži uz kultivētās R. canina.

Biorrhiza pallida 01. (Teras terminālis Htg.). Seksuālā pa-

audze šeit bieži sastopama sūkņuveidīgās, t. s. kartupeļu pangās, ozolu

zaru galos; no tām parādās abi dzimumi. Pēc kopošanās mātīte nokāpj
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pie ozola saknēm, kur dēj oliņas, no kurām pa vasaru attīstās mazas sar-

kanas pangas; no tām savukārt nākamā pavasarī izlien nespārnotas dzel-

tensarkanas mātītes (Biorrhiza aptera Bosc). Agāmās sugas, bez apaug-

ļošanās (partenogenetiski) turpina vairoties un aizdurt ozolu galotņu pum-

purus un aplikt viņus ar oliņām; tādā kārtā attīstās agrāk minētā kartu-

peļu panga, no kuras vasarā atkal uzlien abi dzimumi.

Cyn i p s cap v t raediusae Hrlt. No daudz zarainiem un zaru

veidīgiem darinājumiem sastādītas pangas uz Q. pubescens. Skrīveros.

C. quercus-calicis Brg. Pangas pie Quercus pubescens augļu

kausiņa Vecgulbenē un Skrīveros.

C. quercv s -1oz a c Bosc. Turpat uz mazlapaina ozola.

C. conglomerata Hrt. Pangas uz QuercUs sessiliflora. 1923. g.

rudenī atrastas Skrīveros, Gulbenē un Gaujienā.

C. lignicola Hrt. Mazas pangas pie Quercus pubescens zaru pum-

puriem 1920. g. atrastas galvenā kārtā Skrīveros un Zaķumuižā.
C. ko 11ari Hrt. Ļoti cietas un apaļas pangas, atradu 1920. g. vēlā

rudenī Skrīveros uz jau kailiem ozoliem, Quercus pedunculata, pašās ga-

lotnēs.

Andricus ostrea Hrt. Turpat 1923. g. vēlā rudenī pie jau
kailiem ozoliem Quercus sessiliflora.

A. qu er cus-ramuli L. Rīgā, Vāgnera dārzā, Skrīveros 1922. g.

A. foec v n datr ix H|rt. Veidojumi, līdzīgi apiņu galviņām, t. s.

„ozolu rozes" pie Q. pubescens jaunajiem zariņiem; Skrīveros, Gulbenē

un Gaujienā 1923. g.

A. curvator Hrt. Zirņu lieluma sprogas pie ozolu zaru pumpu-

riem un lapu kātiem, Rīgā, Zaķumuižā un Skrīveros 1922. g.

A. globuli Hrt. Apaļas pangas, atrastas Rīgā un Skrīveros pie

ozolu zaru pumpuriem 1922. g.

A. solitarius Fonce. Mazas apaļas pangas, atrastas Skrīveros uz

kritušām ozolu lapām 1922. g. rudenī. Insekts audzēts.

A. Sieboldi Hrt. Pusapaļas mazas pangas, apakš zemes pie jau-

niem ozolu stumbriem. Rīgā, Vāgnera dārzā 1919. g.

A. qu c r cus -ra di ci s F. Arī apakšzemes, vidēja lieluma pangas

pie ozolu saknēm. Rīgā, Vāgnera dārzā 1919. g.

Diplolepis quercus-folii L. Nokritušas, apaļas ar kārpām ap-

augušas pangas. Skrīveros 1920. g. vēlā rudenī.

D. Taschenbergi Schlecht. (Seksuālā paaudze). Pangas uz

nākošiem pumpuriem uz Q. sessiliflora. Skrīveros 1922. g.

D. di visa Hrt. Saspiestas kokainas pangas. Skrīveros. Insekts jau

rudenī.

Neuroterus fumipennis Sche n c k. Brūnganas kreklu pogām

līdzīgas pangas uz ozolu lapām. Rīgā, Zaķumuižā, Skrīveros un Vecgulbenē.

N. laeviusculus Schenck. Mazas apaļas pangas ar uzlocītām

malām, zem ozolu lapām.. Skrīveros 1922. g.
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N. lenticularis 01. Mazas lecu veidigas pangas nokritušu ozolu

lapu apakšpusē. Skrīveros un Rīgā 1923. g. vēlā rudenī.

b) Tenthredinidae, lapu lapsenes.

Galvenā kārtā salasītas no 1919.—1929. g. uz dažādām vītolu sugām

Zaķu muižā, Lielvārdē, Vecgulbenē, Gaujienā un citur.

Euura atra Gr. Sabiezējumi pie vītolu rīkstēm. Rīgā, Vāgnera

dārzā 1923. g.

E. amerina L. Rada sabiezējumus pie Salix pentandra zariem. Rīgā,

Vāgnera dārzā.

E. testac c i p c s Br. Latvijā visur bieži uz Salix.

E. sali c c t i F a 11. Pumpuru pangas, atrastas visā Latvijā uz Salix

aurita.

E. venusta Zadd. Pampumi pie vītolu lapu kātiņiem.

Pontania viminalis Htg. Lapu pangas pie daž. vītolu sugām.

P. vi m. var. ga 11 ar v m Htg. Uz Salix fragilis, Skrīveros.

P. pedunculi Htg. Ogveidīgas pangas uz daž. Salix sugām, at-

rastas visvairāk Skrīveros.

P. vesicator Br. Pupveidīgas pangas uz vītolu lapām, visā Lat-

vijā ļoti bieži.

P. femoralis Cam. Pangas ķēžu veidīgā virknē uz vītolu lapām.

P. salicis Christ. Lapu apakšpusē pie gludlapainiem vītoliem.

Latvijā visur.

P. pro x i m a Lep. (vallisnierii Htg.). Pupveidīgas, vītolu lapām cauri

augušas iesarkanas pangas. Latvijā visur.

Hopl o ca mpoi d es xylostiei Gir. Atrastas kā ovāli sabiezē-

jumi uz Lonicera xylosteum atvasēm.

c) Cecidomyidae, pangu odi.

Galvenā kārtā sakrātas no 1920.—1929. g., Rīgā, Ogrē, Lielvārdē

un Skrīveros.

Ccci domyia r osarum Hd. Tā saucamās „vītolu rozītes", uz

dažādu vītolu sugu zaru galiem; visur atrodamas.

C. salicis Schrk. Sabiezējumi pie vītolu rīkstēm, ļoti bieži pie

Salix purpurea.

C. veronicae Vil. Uz Veronica chamaedrys, bieži ceļa malā uz

Jumpravmuižu.

C. crataegi L. Rozetveidīgas pangas uz vilkābeles lapām.

As p hondy 1ia umb c 11ata r;u m L. Mazas lēzenas pangas uz če-

murziežu ziediem.

Hormornyia fagi Hd. Uz vīkšņu lapām, atrastas Rīgā, Skrīveros,

Vecgulbenē un Cesvaines muižas parkā.
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d) Aphideae, lapu utis.

Galvenā kārtā sakrātas no 1919.—1927. g. Rīgā un Skrīveros.

Aphis oxyacanthae Kch. Visur bieži uz vilkābeļu lapām.

A. gail aru m L. Uz dažādiem augiem.

A. viburni Scp. Mazas pangas, atrastas uz Viburnum opulus lapu

maliņām.

Pemphigus mars p ialis Cnc h. Mazas pangas uz Alnus glu-

tinosa lapām.

P. bursarius L. Ļoti bieži uz sudraba apsēm Viestura dārzā.

Schizoneura lanuginosa Htg. Balti vilnaina lapu uts. Ne-

rada gan tieši pangas, bet īpatnējus kropļveidojumus uz gobu lapām un

lapu kātiņiem. Ļoti bieži sastopama Rīgas apstādījumos.

Sc h. u1 m i L. Vairumā gobu lapu apakšpusē, kur rada īpatnējas

sprogas vai tulznveidīgus pampumus. Visur bieži sastopama.

Tetraneura ulmi Dg. Veido maku pangas uz gobu lapām, pie

viņu virspuses pamata. Visur bieži sastopama.

Chermes abietis L. Egļu vilnas uts, rada iebaltas, tā saucamās

ānanasu pangas egļu zaru galotnēs. Ļoti bieži visos sausos mežos.

Pagājušā vasarā Skrīveros pie mazām eglītēm atradu man nepazīstamu,

mazu un iesarkanu pangu sugu, gan laikam Ch. coecineus Shol.

c) Psyllidae, lapu blusas.

Livia juncorum L. Rada pušķveidīgas pangas uz doņiem (Jun-

cus).

f) Acarideae, pangu smidži.

Galvenā kārtā atrasti no 1920.—1929. g. iepriekšējās vietās.

Phytoptus brevipunctatus Nl. Podziņu pangas uz apšu lapu

apakšpuses.

Ph. alni P. Mazas apaļas pangas uz Alnus incana lapām.

Ph. macrorhynchus Nl. Visur nereti uz dažādiem augiem.
Ph. macrochelus Nl. Mazas apaļas pangas uz kļavu lapām.

Ph. padi Nl. Visur uz ķiršu Pr. padus lapām.
Ph. ulmi Nl. Visur bieži uz gobu lapām.

Ph. goniot h o r a x Nl. Pangas uz Crataegus lapām.

Ph. tiliae Nl. Rada pazīstamās naglu pangas uz liepu lapām.

Ph. fraxini Nl. Rada ziedu kropļojumus pie ošiem. Visur sa-

stopams.

g) Microlepidoptera, sīktauriņi.

Retinia resin ,c 11 a L. Rada vispārpazīstamās sveķu pangas uz

jaunām priedītēm.

No savas pangu kolekcijas esmu izsniedzis pangu krājumus Latvijas

universitātes zool. kabinetam, Latvijas dabaszinātņu biedrības muzejam, Vācu

dabaspētnieku biedrībai Rīgā, Doma muzejā, Izglītības ministrijas skolu

muzejam un dažādām Latvijas skolām.
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Dzīvnieku aizsargtērps.

O. Jons

Ir vispār zināms fakts, ka daudzu dzīvnieku krāsa un dažreiz arī forma

ir tāda, kas dara tos viņu parastajā apkārtnē tikai ar pūlēm pamanāmus.

Mūsu parastais meža zaķis ar savu jaukto pelēkbrūno spalvas tērpu jātu

vasarā ir visai labi pasargāts no mūsu skatiem, bet viņš ir tik izsmalcināts,
ka ziemā apmaina to pret baltu kažoku, kas padara viņu uz sniega nesaj-

skatāmu. To pašu dara arī sniega irbe, kas vasarā ir lāsaini brūna, ar baltu

saiti uz spārniem, bet ziemā kļūst balta. Gandrīz bezgalīgs ir to kukaiņu

skaits, kas krāsas ziņā tā ir piemēroti savai apkārtnei, ka pat ievingrinātā

entomologa acs tos no vismazākā attāluma tikai ar pūlēm, bet diezgan

bieži vispār nemaz nevar saskatīt. ledomāsimies tikai mūsu parastā tauriņa

pāva acs (Smerinthus ocellatus L.) kāpuru, kas sēž uz kārkla zara. Miera

stāvoklī, kad tas nav nodarbināts ar ēšanu, tas turas ar abām pakaļējām

kājām pie zara un stiepj ķermeni slīpi gaisā, gluži tā, kā novietotas lapas.

Tomēr ar to nav diezgan. Viņa ķermenis, kas pats ir zaļš kā lapu apakš-

puse, pārklāts ar rindu baltu svītru zaļām malām, un galva, kas ir ļoti

maza, šai stāvoklī ir novietota tā, ka kāpura forma uz augšu kļūst smaila,
— īsi sakot, viss kāpurs kļūst kārkla lapai maldinoši līdzīgs. Pūcītei

Diphthera alpinum ir zaļganbalti priekšspārni ar melnu zīmējumu un pelēk-

brūni pakaļspārni. Pa dienu tā guļ pie koku stumbriem, pie kam, pēc

naktstauriņu veida, priekšspārni ir atsegti atpakaļ pār pakaļspārni cm, tā

kā pēdējie ir pavisam apklāti, tā tad ir redzami tikai zaļi baltie, melni

zīmētie priekšspārni. Šai stāvoklī tauriņš ir ārkārtīgi grūti izšķirams no

mazas ķērpju grupas, kas tik bieži uzmetas uz koku stumbriem. Par pē-

dējo piemēru no mūsu faunas minēsim vēl pūcīšu Xylina ģints sugas, kur

tauriņš sakļauj savus spārnus gandrīz apkārt ķermenim* un pie tam ir

tā zīmēts, ka pilnīgi līdzinās sausam zariņam, un ja tas nokrīt uz meža

zemes, tad tikko vairs ir atrodams.

Pavisam brīnišķīgus veidus, piemērojoties apkārtnei, mēs atrodam pie

tropiskajiem kukaiņiem. Te mums ir kādas taisnspārnu dzimtas ~ceļojošā

lapa" (Phyllium), kuras pārstāvji krāsas ziņā ne tikai izskatās pilnīgi lī-

dzīgi viņu barības auga lapai, bet pat tiktāl variē, ka atdarina drīz svaigas,

drīz mirstošas lapas un pat reproducē uz šādām lapām uzmetušos sēņu

traipus. Parasts piemērs ir Kallima ģints tauriņi, lapu tauriņi, kas no virs-

puses vizuļo zilā un oranža krāsā, bet miera stāvoklī, kad tie sakļauj spārnus

uz muguras, visos sīkumos imitē lapu. Ne mazāk pazīstami ir tā sauktie

nūjveidīgie sienāži (Phasmidae) ar savu gari stiepto, zara gabalam līdzīgo

ķermeni, pie kura briesmu brīdī tiek cieši piespiestas garās tievās kājas,

tā ka tos var noturēt tikai par zara gabaliņu.

Cik maldinoša var būt zināmu dzīvnieku līdzība ar viņu apkārtni, pie-

rāda kāds Raja Lankastera atstāstīts humoristīgs gadījums Britu muzejā.
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„Madagaskaras mežos vaboles, lapu blaktis, sienāži un pat ķirzakas

ar pavisam apbrīnojamu efektu ar diegveidlgiem izaugumiem atdarina bāl-

gani pelēkos koku ķērpjus. Daži plakani kukaiņi ir zaļganai jeb iedzeltenai

mizai tik līdzīgi, ka mums gadījās, ka mēs vitrinā, kas bija nosaukta par

~nilmikriju" un kurā es biju sakārtojis kādu skaitu objektu apmeklētāju

pamācīšanai, vienu objektu (Lithinus nigricristatus, 1. zīm.) nevarējām at-

rast. Dažas dienas pēc tam noskaidrojās, ka tas visu laiku bija atradies

citu objektu starpā uz koka mizas gabala, no kura mēs to nevarējām at-

šķirt."

Mēs varētu pēc patikas turpināt minēt piemērus par tiem dzīvniekiem,

kas līdzinās stādu daļām vai nedzīviem priekšmetiem, vai kas viņu da-

biskajā apkārtnē grūti vai nemaz nav pazīstami, jo liekas tikai mazākā daļa

atsakās no šādas līdzības. Par tiem vēl tālāk būs runa.

Apstāklis, ka šī parādība ir tik vispār izplatīta, nevar būt nejaušība, tā

tad te vajadzīgs būt vispārējiem cēloņiem, kuru dēļ tā ir radusies. Mēs

nevaram nepieņemt, ka šāda līdzība, lai tā būtu ar nedzīviem priekšmetiem,

lai tā būtu ar apkārtni, sagādā dzīvniekiem aizsardzību, aizsardzību ne-

tikt ieraudzītiem.

IVlums ir jāatzīst, ka katrs dzīvnieks ir padots dauidzām briesmām, ne

tikai briesmām tikt citu apēstam. Vai mēs neredzam, ka gandrīz visi stādu

ēdāji ir tīkams laupījums gaļas ēdājiem, un ka arī pēdējie tiek stiprāko

aprīti? Tā tad ir skaidrs, ka katra dzīvnieku suga tiktu iznīcināta, ja tās

rīcībā nebūtu līdzekļi un ceļi izvairīties no draudošajām briesmām un iz-

bēgt no ienaidniekiem, ja tā nav spējīga pret tiem sekmīgi aizstāvēties.

Vieni tad arī meklē sev glābiņu bēgšanā. Tie ir dzīvnieki, kas ar savām

žiglajām kājām vai spārniem ir spējīgi izbēgt vajātājam. Citi ir apbruņoti

pasīviem aizsargāšanās līdzekļiem, kā, piemēram, ezis vai bumbveidīgais

simtkājis, no kuriem pirmais, saritinādamies, nostāda pretim ienaidniekam

asu durkļu aizsargu, otrs — necaurlaidīgas bruņas, kas apsedz visas ie-

vainojamās ķermeņa daļas. Citi atkal meklē paglābties kādā nepieejamā

patvērumā, piemēram, kādā apakšzemes ejā, klints plaisā un tml., kur

vajātājs nevar sekot. Vēl citi „izliekas miruši", t. i. iekrīt vairāk vai mazāk

ilgstošā nekustīgumā, kas attiecīgam dzīvniekam bieži var glābt dzīvību;

1. zfm. Madagaskaras ķērpjveidīgā vabole (Lithinus nigricristatus).
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visi medinieki zin, piemēram, ka vispirms tiek pazītas tikai kustības, un

nekustīgus dzīvniekus, resp. cilvēkus dzīvnieks pazīst tikai nelielā attā-

lumā vai arī nepazīst nemaz.

Bet vairums dzīvnieku nav spējīgi izvairīties no vajāšanas ar kādu no

še minētajiem līdzekļiem, un tomēr tie izglābjas no iznīkšanas. Bet tas

ir iespējams tikai tādēļ, ka vai nu viņu vairošanās spēja ir tik liela, ka

samērīgi liela jaunu individu produkcija uztur līdzsvaru zaudējumiem, tā

kā neskatoties uz visiem postījumiem pietiekošs skaits individu pārdzīvo,
lai uzturētu sugu, vai ari attiecīgai sugai, vismaz līdz zināmam mēram,

jāpaliek ienaidniekiem neuzejamai. Un te „netikt redzētam" ir sevišķi sva-

rīgi, jo kas gan dzīvniekam šādā gadījumā varētu būt noderīgāks par

izskatu, kas to viņa parastajā apkārtnē dara neredzamu, par aizsargtērpu,

kas to ar formu vai krāsu, vai arī ar abām tām dara tai līdzīgu? Cik

tālu šāds aizsargtērps var uzlikt dzīvniekam burvju cepuri, māca mums

augšā minētais gadījums Britu muzejā ar Madagaskaras ķērpjveidīgo va-

boli. Bet vēl brīnišķīgāki vajag likties tam, ka zināmi dzīvnieki ir spējīgi
mainīt savu krāsu ik pēc ārējiem apstākļiem. Par piemēru tam būtu ņe-

ļnams jau pieminētais meža zaķis un sniega irbe, bet te prātā nāk vēl

daudzi citi, no> kuriem daži ir jāmin. Vispārpazīstamās cilpotāju (Oeo-

metridae) tauriņu dzimtas kāpuri vispār izceļas ar to, ka tie, iztraucēti,

pieņem stāvokli, kas tos pēc formas dara ļoti līdzīgus zara atliekām,

pie kam viņu krāsa šo līdzību ievērojami pastiprina. Pie vienas no dau-

dzajām šīs dzimtas ģinšu sugām, Eupithecia ģints, ir atrasts, ka kāpuri,

pārvietoti uz citu barroas augu, var mainīt savu krāsu; ja tie, piemēram,
ir dzīvojuši uz auga, kam bija zaļš stiebrs, un paši kāpuri bija zaļi, tad

tie uz brūnstiebraina auga kļuva brūni. Ziemeļjūrā ir ļoti bieži sastopama

kāda maza garnele Hippolvte varians L., kas dzīvo pieķērusies pie jūras

algām. Šī garnele ir sastopama visdažādākās krāsās, un tās krāsa vien-

mēr ir piemērota augam, pie kura vēzīši dzīvo. Ir izdarīts mēģinājums

pārnest brīvā ūdenī savāktas garneles akvārijā ar dažādi nokrāsotiem ūdens

augiem. Sākumā radās krāsains mudžeklis, bet pēc kāda laika visas gar-

neles bija kā pazudušas: visas tās bija izvēlējušās par uzturēšanās vietu

tādus augus, kas atbilda viņu pašu ķermeņa krāsai, t. i. sarkanie dzīvnieki

bija apmetušies uz sarkanajām floridejām, zaļie uz zaļajām ulvām, brūnie

uz brūnajām jūras algām. Bet ja raibi krāsotos dzīvniekus ielika akvā-

rijā, kur atradās tikai viena vienīga, vienkrāsaina algu suga, tad uz to

ļoti drīz apmetās tādi dzīvnieki, kuriem bija ar algām saskanīga krāsa,

bet pārējās kādu laiku palika uztraucamas; pēc tam tās sāka mainīt savu

krāsu, līdz beidzot visas bija bezkrāsainas un tagad bija pieņēmušas augu

krāsu un uz tiem nostiprinājās. Te tūliņ ir jāpiemin, ka cēlonis, kādēļ

Eupithecia ģints kāpuri maina savu krāsu, nav noskaidrots, bet pie gar-

nelēm, ir izdevies to noteikt. Pie šiem dzīvniekiem krāsu noteic vismazākie

orgāni, chromatofori, t. i. krāsneši, kas ir noguldīti ķermeņa virsējos slā-

ņos. Chromatofori, kā to izsaka viņu vārds, ir piepildīti krāsvielām, kas
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var tikt saveltas kamolā centrālā rezervuārā, vai ari tiek izplatītas pār

zināmu laukumu. Pa lielākai daļai tās ir trīs krāsas, ap ko lieta grozās,

sarkana, dzeltena un zila. Blakus būtu minams, ka šīs ir trīs krāsas, kas

trīskrāsu iespiedumam dara iespējamu ar dažādām kombinācijām attēlot

visas iespējamās krāsas. Ik pēc chromatofora kontrakcijas stāvokļa attie-

cīga ķermeņa vieta var uzrādīt drīz sarkanas, drīz dzeltenas, drīz zilas

vietas, kas, dažādā kombinācijā, ir par cēloni visdažādākiem krāsu ie-

spaidiem. Pietiekošā palielinājumā novērota, šāda vēzīša ķermeņa virsma

tad arī liekas kā trīskrāsu iespiedums, sastādīts no sarkaniem, dzelteniem

un ziliem punktiem. Šos chromatoforus ietekmē nervu sistēma, kas liek

tiem izplesties vai sarauties, ar ko krāsvielas jeb pigmenti tiek attiecīgi sa-

dalīti. Nervu sistēma šai ziņā atkal ir atkarīga no redzes, jo akli dzīv-

nieki vairs nav spējīgi pieņemt savas apkārtnes krāsu.

Ne visiem dabā grūti pamanāmiem dzīvniekiem ir viņu apkārtnei lī-

dzīgs ķermeņa veids jeb zīmējums. Kamēr vieni maldinoši atgādina zara

galiņu, kā cilpotāju kāpuri, vai arī zara gabaliņu, kā nūjveidīgie sienāži

(Phasmidae, 2. zīni.), augšā minētā Diphthera visrafinētākā kārtā kopē

zīmējuma un krāsas ziņā koka ķērpi, „ceļojošā lapa" vai lapas tauriņš

2. zīm. Indijas nūjveidīgais sienāzis (Dixippus morosus).
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(Kallima, 3. zlm.) — lapu, citi dzīvnieki sākumā liekas pavisam neaizsar-

gāti, bet tomēr paliek savā dabīgajā apkārtnē „neredzamia.
Kāds ameri-

kāņu gleznotājs Ebots Teijers (Abbot Thaver), kas reizā ir arī smalks

dabas novērotājs, ir mūs pievedis krietni tuvāk šī apstākļa izskaidrojumam.

Viņa mākslinieka acs lika tam' pazīt „toņu vērtības", kā arī illuzijas un

maldus, ko izsauc nepareizas ēnas, krāsaini plankumi vai švītras, komple-

mentārās krāsas un starojums. Teijers rādīja, ka daudzos gadījumos dzīv-

niekam nav vajadzīga viņa apkārtnei līdzīga krāsa, jo ja tam, kā, piemē-

ram, putnam, četrkājim vai zivij, ir neveikls, apaļš veids, zem klajām

debesim tā apakšējā puse vienmēr tiks tumši apēnota, kādēļ tas visai

skaidri izcelsies no sava pakaļplāna. Bet ja dzīvnieka mugura ir tumša,

un vēderpuse balta vai bālgana, tad pēdējais pārtrauc ēnas darbību, un

dzīvnieks īstenībā kļūst savā apkārtnē neredzams.

Šo gaismas un ēnas iespaidu Teijers demonstrēja pie modeļiem, kas

izstādīti Britu muzejā. Divas no koka izgrieztas pīles ir piestiprinātas uz

stieņa, kas horizontāli piestiprināts no priekšas un augšas vaļējā kastē.

Kaste, tā tad, ir maza skatuve, ko no augšas apgaismo dienas gaisma.

Sienas ir pietiekoši augstas, lai radītu pīlēm pakaļplānu, un ir apvilktas
ar gaiši purpurbrūnu flaneli. Tai pašā materiālā ir arī cieši iešūti pīļu

modeļi. Viss tas uzstādīts acu augstumā zem gaismas, kas nāk no augšas.

Pats par sevi saprotams, ka pīļu knābja, galvas un ķermeņa apakšdaļa

ir tumši apēnota, tā kā par spīti ar apkārtni vienādajai krāsai modeļus jau

no tālienes var skaidri pazīt. Bet tagad Teijers dara sekošo. Viņš pārklāj
vienas pīles muguru ar tumšu krāsu un nokrāso knābja, galvas un vēdera

3. zim. Tauriņš "ceļojoša" lapa (Kallima) uz koka zariņa sakļautiem spārniem
un blakus atplestiem spārniem.
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apakšpusi baltu ar pakāpeniskām pārejām uz tumšo virspusi — un raugi,
tā nokrāsotais objekts ir dažu metru attālumā kļuvis pilnīgi neredzams

un pat mazākā attālumā ir pazīstams tikai par putna ēnu. Ja kāds tur

savu roku pār modeli, lai novērstu gaismu, tad pīle atkal parādās pavi-

sam skaidri, lai tūliņ atkal pārvērstos par neko, — tiklīdz gaismas aiz-

sargs tiek atņemts. Šāds nokrāsojums — augšā tumšs, apakšā gaišs —

ir dzīvnieku valsti ļoti bieži sastopams, un tam bieži vajag palīdzēt dzīv-

niekiem palikt nepamanītiem.

No Teijera dažādajiem pētījumiem par gaismas un krāsas efektiem

minēsim vēl sekošo demonstrāciju. Tauriņa formā izgrieztu melni zaļas
drānas gabalu piestiprināja uz melnas drānas pamata un proti zem klajām

debesīm, pārklātām viegliem mākoņiem, tā tad izklaidētā gaismā. Apmēram

5 metru attālumā tumši zaļā „tauriņa" kontūras bija labi redzamas, un

14 metru attālumā modeļa malas bija vēl tikko pazīstamas. Tad spārnu

vidū uzlīmēja ik pa vienam, caurmērā apmēram 8 mm lielam, apaļam bal-

tam paprla gabalam, kā sekas bija tādas, ka „tauriņa" kontūras pilnīgi

izzuda, un palika redzams tikai baltais plankums uz tumšā pamata. Vājo

kairinājumu, kam par cēloni ir niecīgais kontrasts starp melno pamatu un

tumšzaļo ~tauriņu", pilnīgi pārspēj daudz stiprākais baltā plankuma kairi-

nājums, un tādēļ tas vairs nenonāk līdz mūsu apziņai. Šis mēģinājums dod

izskaidrojumu tam, ka dzīvnieki, kas zīmēti spilgtās krāsās, bieži ir tik

grūti pazīstami. Spilgtie punkti, saites vai švītras novirza mūsu uzmanību

no dzīvnieka kopformas •— mēs redzam tikai tās, kas mūsos neizsauc

dzīvnieka priekšstatu.

Visos te pārrunātos gadījumos mēs redzējām tendenci palikt nepa-

manītam, bet nav mazums dzīvnieku, kas savu raibo krāsu rāda taisni iz-

aicinādami. Tie pa lielākai daļai būs tādi dzīvnieki, kam viena vai otra

iemesla dēļ nav jābaidās no uzbrukuma, kā dzīvnieki ar ļoti lielu aiz-

sargāšanās spēju, vai arī tādi, ko citi nonicina barībai viņu indīguma, ne-

patīkamās garšas vai smakas dēļ. Tā skaistā melni un dzelteni krāsotā

ugunssalamandra ir indīga, un daudzas indīgās čūskas uzrāda raibu krāsu.

Starp kukaiņiem te būtu minamas kūtri lidojošās, zili vizuļojošās Euploea

sugas, raibās helikornīdes un tā sauktās farmakofagās Papilio sugas, kuru

kāpuri pārtiek no indīgiem augiem.

Pieņem, ka uzkrītošajai krāsai jābūt brīdinājuma zīmei, apmēram brī-

dinājuma dēlim, uz kā rakstīts: „es esmu nebaudāms". Uzkrītošā krāsa,

kas šādus dzīvniekus ļauj viegli pazīt, pasargā tos no tā, ka ienaidnieks

vispirms tos nogalina un tikai tad atrod, ka laupījums ir nebaudāms. Šādu

krāsu sauc par brīdinājuma krāsu.

Bet ir izrādījies, ka nebūt ne visi brīdinājuma krāsas dzīvnieki tiešām

ir nebaudāmi vai spējīgi aizsargāties, bet ka tie daudz vairāk spējīgi

dot gardu cepeti un pie tam ir pilnīgi aizsargāšanās nespējīgi. Šādi dziv-

nieki tad atdarina kādu citu, kam brīdinājuma krāsas ir pamatotas. Šādu aiz-

sargātu dzīvnieku atdarināšanu sauc par mīmikriju (šaurākā nozīmē). Lī-
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dzības pakāpe, kas var tikt sasniegta, ir taisni pārsteidzoša un iet tik

tālu, ka atdarinātāji, attiecībā uz krāsu un zīmējumu, saviem „modeļiem"

uz mata līdzinās, un var tikt izšķirti tikai pēc spārnu dzīslu gaitas vai

dažām citām struktūras pazīmēm. Zināmas Papilio sugas ir aizsargātām

danaīdēm kļuvušas tik līdzīgas, ka tās ir pazaudējušas savas ģints rak-

sturīgo izskatu. Dienvidamerikas Mechanitis sugas ir tik līdzīgas aizsar-

gātām helikonīdēm (4. zīm.), ka pat speciālistam ne gluži viegli izdodas

izšķirt, vai attiecīgais tauriņš pjeder pirmajai vai otrai sugai, Līdz šai

dienai ir kļuvis pazīstams ļoti liels skaits gadījumu, kur dažādu grupu

sugas vairāk vai mazāk viena otrai līdzinās; šos gadījumus nosauc ar vārdu

mīmikrija, — vai pamatoti, to mēs tālāk pārrunāsim.

levērības cienīgs ir tas, ka viena un tā pati suga dažādos apgabalos

var parādīties dažādos veidos. Savā darbā „Zemes lielie tauriņi" A. Seics

raksta: „Tā kā gandrīz katrai no> Indomalaju archipelaga salām, kas bieži

atrodas tālu viena no otras, ir cits modelis, tad atdarinātājs bija spiests

dažādajos apgabalos izvēlēties citu ietērpu. Tā, piemēram, aristolochiju

tauriņu atdarinātājs Papilio polvtes lido visur no Austrumķīnas līdz pa-

šiem Austrumindijas vakariem. Bet nav neviena aristolochiju tauriņa, kas

būtu līdzīgi izplatīts: Himalajā lido Pap. aristolochiae, uz Ceilonas P.

hectoi un P. cevlanicus, uz Borneo P. antiphus v. 1.1. Tā atdarinātajā P. polv-

tes mātīte varēja būt tikai P. aristolochiae lidojuma vietās, paturot tam

pakaļdarinātu polvtes tērpu, un uz Ceilonas tai kā P. romulus vajadzēja

uzvilkt P. hector tērpu, uz Borneo kā P. melanides — P. antiphus tērpu

v. t. t. Nav pārliecinošāka momenta mērķapzinātas atdarināšanas pierādī-

jumam pie mīmikrijām, kā noteikta Indoaustrālijas faunas atsevišķo tau-

riņu formu apskatīšana un ģeogrāfiska salīdzināšana."

Ļoti bieži par mīmikriju piemēriem min gadījumus, kur atdarinātāji

ir nekaitīgi kukaiņi, piemēram, zināmas mušas, vaboles vai tauriņi, ar

indes dzeloņiem apbruņotie, kā bites, lapsenes un kamenes, jeb laupītāju
vai parazītu kukaiņi, kā pompilīdi, skoliji, sfegidi, mutillīdi un ichneumo-

nīdi. īsti plašu mīmikriju nodaļu tālāk sastāda skudru mīmikrijas, kur

pirmā kārtā ir taisnspārnainie un blaktis, kas uzrāda skudrām līdzīgu

ārieni.

Krāsas līdzība ar apkārtni vai pēdējai piemērots veids var kalpot ne

4. zīm. Mīmikrijas piemērs — uzkrītoši līdzīgi tauriņi, kas tomēr pieder 3 dažādām

dzimtām(no kreisās: Mechanitislysimnia, Heliconius narcea un Dismorphia astynome).
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tikai aizsargam pret uzbrukumiem, bet otrādi — ari uzbrucējam darīt

iespējamu nepamanītam tuvoties savam laupījumam. Kamēr vienkrāsains

tīģeris vai panteris jau no tālienes būtu redzams, pirmā švītrainums un

otra laukumainums dara tiem iespējamu biezā apakšaudzē un krūmājā būt

tikai grūti pamanāmiem. Bet atkal tie ir kukaiņi, pie kuriem mēs atrodam

apbrīnojamus piemērus, kā laupīšanas nolūkos piemēroties apkārtnei. Vi-

siem pazīstamā dievlūdzēja (Mantis religiosa) savas izstieptās 'ķer-

meņa uzbūves un drusku noapaļotā, bet lapai līdzīgiem spārniem apsegtā

pakaļgala dēļ un ne mazāk zāles vai lapu zāļai krāsai līdzīgās krāsas dēļ

nav viegli pazīstama, kad tā guļ pie kāda zara, uzglūnēdama kukaiņiem, kas

nenojauš briesmas. Bet šai ziņā to pilnīgi nostāda ēnā viņas Indo-austrālijas

un Āfrikas radinieču skaits, kā, piemēram, tā sauktā velna puķe (Idolum

diabolicum. Tā ir zaļi krāsota, tā kā uz lapām tā pazūd skatam, bet krūšu

priekšdaļa un garās, platās, brīnišķīgi veidotās ķeramkājas ir raibi krāsotas

un maldinoši atdarina ziedu. Tā tad, kamēr viena ķermeņa daļa ir aizsar-

gāta no uztveres, otra ir izveidota par līdzekli, kas ieviļina laupījumu pa-

zušanā. Šis dzīvnieks gan ar tiesību pelna tam pielikto vārdu!

Visām līdz šim minētajām aizsargtērpu grupām ir kopējs tas, ka pie

tiem lieta grozās ap līdzību, vai tā būtu ar apkārtni, vai citiem, aizsargātiem

dzīvniekiem, vai, kā pie brīdinājuma krāsas, ap ārēju zīmi būt aizsargātam

(ar indīgumu vai nebaudāmību). Pretējo mēs atrodam pie kādas pēdējās

grupas, kur raiba krāsa nav beigās nosaukto īpašību brīdinājuma zīme, bet

kur tai ir nolūks izbaidīt ienaidnieku ar negaidītu demonstrāciju. Minēsim

te tikai pazīstamo piemēru par mūsu pāvuaci (Smerinthus ocellata), kas,

miera stāvoklī, atbīda priekšspārnus atpakaļ pār pakaļspārniem. Ja nu šo

dzīvnieku iztraucē, tad tas sviež priekšspārnus uz priekšu, pie kam tad

kļūst redzami rozā krāsotie pakaļspārni, kam katram ir pa lielai zilai, ar

melnu ierāmētai acij. Pieņem, ka te, kā arī citos līdzīgos gadījumos,

pēkšņajam košo krāsu uzliesmojumam ir ienaidnieks jāizbiedē un jāliek tam

bēgt vai arī jāpamudina atmest vajāšanu.

Daudzas no brīnišķīgajām līdzībām, kā tās illūstrē augšējie piemēri,

jau sen bija vērsušas uz sevi dabas novērotāju uzmanību un tika uzska-

tītas par radības brīnumiem. Darvins un viņa skola iedomājās dzīvnieku

līdzībā ar to apkārtni atraduši ārkārtīgi svarīgu atbalstu dabīgai izlasei (se-

lekcijas teorijai), uzskatam, ko pastiprināja Beitsa (Bates) teorija par citu,

aizsargātu, dzīvnieku atdarināšanu. Kā zināms, Darvins izgāja no sugu

spējas pārveidoties. Eksistences cīņā ir jāaizdzīvo tām formām, kas vis-

labāk piemērotas to pastāvēšanas noteikumiem, kamēr nepiemērotās vai

mazāk labi piemērotās izmirst. Tā kā sugu variābilitātes dēļ visi indivīdi

nav vienādi, tad lielākās izredzes aizdzīvot ir tiem, kuriem, mūsu gadījumā,

ir vislielākā aizsargātājas līdzība. ledzimtības un tālākas izlases ceļā līdzība

ģenerāciju gaitā kļūst aizvien lielāka un noved pie tik augstas pilnības pa-

kāpes, kā mēs ar to iepazināmies pie dažiem piemēriem. Selekcionisms, tā

tad, uzskata mīmikriju plašākā nozīmē par parādību, kas realizējas sugu
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neierobežotās pārveidošanās spējas dēļ, ar pasīvu piemērošanos vai dabisko

izlasi. Ar to bija dots izskaidrojums, kas bija vienkāršs un piemērots visiem

atsevišķiem gadījumiem, un līdz ar to pretendēja uz zinātniskumu. Nu

sākās tālāku „aizsargātājas a līdzības piemēru meklēšana, un, ievērojot dzīv-

nieku formu lielo bagātību, bija pats par sevi seprotams, ka to vairums

izauga par plūdiem. Ne vienmēr pa priekšu gāja vajadzīgā kritika, kad lieta

grozījās ap kādas dzīvnieka formas apzīmogošanu par atdarinātāju, lai tiktu

atdarināta apkārtne, kāds nedzīvs priekšmets vai kāds cits dzīvnieks. Tā

vēlāk dažu labu reiz izrādījās, ka kādam dzīvniekam būtu jābūt piemērotam

apkārtnei, kur tas vispār nekad nav sastopams, vai ika tas atdarina dzīv-

nieku, ar ko tas telpā un laikā nekad nesastopas! Kā te varētu iesakņoties
dabiskā izlase? Bija apmierinājušies ar to, lai atrastu līdzību un pārējo pa-

pildinātu ar iedomas spēju.

Arī bez šādiem ekstrēmiem mīmikrijas teorijai kā tādai aizvien ir bijuši
savi pretinieki. Cik dažādi var tikt uztvertas dabas norises, mēs redzam

no sekošā piemēra. Uolles (Wallace), selekcijas līdznodibinātājs, kas gadiem
ir novērojis Malaju archipelaga dabu, bija sajūsmināts mīmikrijas mācības

piekritējs, kamēr Pīperss (Piepērs), kas tāpat gadiem studēja to pašu dabu,

nonāca līdz iznākumam, ka „mimikrija pamatojoties tikai uz cilvēka ie-

domām".

Šī cīņa ap selekcijas teoriju un līdz ar to ap mīmikrijas mācību arī

vēl šodien nav gluži izcīnīta, bet abas tās, kritikas un jaunāko uzskatu

dēļ, seviššķi uzziedot — jeb, tā sakot, nākot modē — iedzimtības zinātnēm,

ir ļoti daudz zaudējušas no sava pamata, pat daudzreiz tiek uzskatītas par

galīgi apgāztām. Ir vairs tikai ļoti maz dabaszinātnieku, kas tām palikuši

uzticīgi. Ja nu veco negrib tādēļ vien atmest, ka to uzskata par novecoju-

šos", un jauno uzņemt tikai tādēļ, lai būtu „moderns", tad ir jāmēģina

neatkarīgi ieņemt stāvokli pret abām mācībām. ~Mīmikrijas" gadījumā tas

ir ārkārtīgi grūti, tiklab milzīgā materiāla daudzuma dēļ, kā arī vēl vairāk

aiz pamatīgu dabas novērojumu trūkuma.

Viens no pārmetumiem, ko taisa selekcijas teorijai, ir tas, ka tā spiesta

operēt ar laika sprīžiem, kas stiepjas bezgalībā. Ja mēs iedomājamies, ka

palaiontoloģiskie atradumi ir rādījuši, ka tagad dzīvojošās dzīvnieku dzimtas,

pa daļai ari jau ģintis un pat zināmas sugas jau bija sastopamas terciārā

periodā, kas bija priekš miljoniem gadu desmitu, tad mums laiks no pir-

majiem dzīvības sākumiem zemes virsū liekas par daudz īss, lai tas būtu

varējis izveidot dzīvnieku formas selekcijas teorijas nozīmē. Protams, citāda

ir lieta ar mīmikrijas formu izcelšanos, jo te lieta grozās tikai ap jau esošā

pārveidojumiem, kas varēja norisināties salīdzinot īsākā laikā. Dc Frīsa (dc

Vries) mutācijas teorijā, kas parādījās atklātībā ap gadu simteņu maiņu,

likās atrasts jautājuma atrisinājums, kurā grūtības par neaptveramo laika

sprīdi, kādā vajadzēja pieņemt pakāpenisku formu pārveidošanos, likās at-

bīdītas pie malas. Šī teorija, kas pieņēma pēkšņu, lēcienveidīgu jaunu formu

38



rašanos, tomēr nevarēja noturēties sava pilnajā apjoma un var tikt pie-

ņemta augstākais ar lieliem ierobežojumiem.

Viena no selekcijas teorijas vājākajām pusēm, kā jau augstāk aiz-

rādīts, ir gandrīz neierobežotas organismu variācijas iespējas pieņēmums.

Kā novērojumi, eksperimenti un palaiontoloģiski atradumi ir pierādījuši,

zināms organismi var variēt tikai zināmās robežās un tikai noteiktā virzienā

(Eimera ortoģeneze), un pie tam tas ir padots noteiktiem likumiem (Berga

nomoģeneze). Visskaidrāk tas parādās pie dzīvnieku formām, kuru attīstības

virknēm mēs varam izsekot pārakmeņojumu atliekās.

Kad nu mēs īsumā esam aizķēruši šos divus vispārējos viedokļus, ie-

domāsimies, iekams mēs piegriežamies aizsargtērpu atsevišķajām grupām,

vēl vienu ļoti svarīgu punktu. Mums te jāapskata aizsardzība, kas dzīvnie-

kiem, sekmējot viņu dzīvības uzturēšanu, var būt viņu līdzība ar apkārtni vai

citiem dzīvniekiem, tā kā tie vai nu paliek ienaidnieku neredzēti, vai arī

netiek vajāti, jo tie atdariua dzīvniekus, kas viena vai otra iemesla dēļ

ir pasargāti no vajāšanas. Tā tad lieta grozās vienīgi ap jautājumu, cik tālu

ienaidnieki tiek no savas redzes maldināti. Tas mūs noved pie jautājuma,

kas tad ir tie ienaidnieki, kas savam laupījumam seko ar redzi. Pirmā

kārtā būtu mināmi pūmi, kas ir tikai redzes dzīvnieki. Pie plēsīgajiem

dzīvniekiem no zīdītāju klases ir grūtāk novilkt stingru robežu starp tādiem,

kas seko savam laupījumam ar redzi vai osmi, jo pa lielākai daļai abi jutekļi

darbojas kopā. Pie kaķveidīgajiem gan redze ir pirmā vietā, pie suņveidīga-

jiem, turpretim, osme, kaut gan redze noteikti darbojas līdz.*ledziļinājoties
šai jautājumā mēs nonāktu par tālu, bet tā kā kukaiņi ir devuši aizsargtērpu

piemēru lielāko vairumu, novērosim tuvāk viņu ienaidniekus. Te būtu ņe-

mami vērā kukaiņēdēji zīdītāji, tad putni, rāpuļi un abinieki, bet it īpaši

paši kukaiņi. No pirmajiem galvenā kārtā ir sikspārņi un t. s. kukaiņēdēji,
kas ņemami vērā. Pēdējie, kā ezis, cirslītis vai kurmis, kas bez šaubām ir

osmes dzīvnieki, mūsu jautājumam nav svarīgi, bet gan sikspārņi, ko Hand-

liršs (Šreders, Entomoloģijas rokas grāmata) pieskaita osmes dzīvniekiem,
bet kas pēc manām domām vajā tikai lidojot, t. i. ar redzi. Tā kā sik-

spārņi vajā tikai naktī un dzenas pakaļ tikai lidojošiem kukaiņiem, var droši

pieņemt, ka tie neņem dalību savai apkārtnei vislabāk piemēroto kukaiņu

izlasē, pirmkārt jau aiz tā iemesla, ka šāda piemērošanās var būt iespai-

dīga tikai miera stāvoklī, un, otrkārt, ka tiek uztverta kustība, nevis krāsa,

zīmējums vai forma.

Starp putniem ir daudz entomofagas (kukaiņēdējas) sugas un grupas,

kā arī tādi, kas pie gadījuma rij kukaiņus, starp rāpuļiem tās pa lielākai

daļai ir ķirzakas, starp abiniekiem — vardes. Visus šos dzīvniekus vada

redze,

Tagad mēs nonākam pie pašiem kukaiņiem, kuru starpā atrodas lie-

lākais vairums kukaiņu ienaidnieku. No tiem parazīti jeb liekēži, kā ichneu-

monīdi, brakonīdi, tachinu grupas mušas v. t. t, tikko ņemami vērā, jo tos
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gandrīz vienīgi vada osrae. Bet īstie acu dzīvnieki ir plēsīgie dievlūdzēji,

spāres, no vabolēm karabīdi, starp mūšām asilīdi, starp himenopteriem lau-

pītāju un zemes racēju lapsenes.

Ir jāņem vērā, ka ne visi še nosauktie kukaiņēdēji ēd visus kukaiņus.

Pie daudziem mēs atrodam izteiktu zināmu „garšu", tā kā tie barībai iz-

vēlas tikai zināmas kukaiņu grupas, daži ir pat specializējušies uz vienu

vienīgu kukaiņu sugu un citus vispār nemaz neaiztiek. Tas ievērojami ie-

robežo vienas zināmas sugas ienaidnieku skaitu.

Sāksim ar pēdējo aizsargtērpu grupu, ar baiļu krāsu. Tā ir tikai mazā

mērā izplatīta, un tās iespaids pārāk maz izpētīts, lai tā tiktu atzīta par

iespaidīgu līdzekli atturēt ienaidnieku.

Tērpa priekšrocības, kas plēsīgam zvēram dod iespēju nepamanītam

tuvoties laupījumam, gan ir jāatzīst, jo vairāk tādēļ, ka zināmi dzīvnieki,

kam tāds tērps trūkst, mākslīgi maskojas. Te būtu jānosauc dažas plēsīgas

blaktis, kas sevi apklāj ar mēslu, zemes daļiņu un tml. kārtu, tālāk lapu

utis ēdošās hemerobīdu kūniņas, kas apsedzas tukšām, viņu izsūktām lapu

utu ādām. Bet ne mazāk gadījumos paslēpjošais tērps drīkstētu kalpot

arī par aizsargu pret plēsīgo zvēru ienaidniekiem, tā kā ne vienmēr ir iz-

šķirams, kādai grupai tas jāpieskaita.

Kas attiecas uz līdzību ar apkārtni vai nedzīviem priekšmetiem, tad

ir jāatzīst, ka mēs nevaram savādāk, kā saskatīt tur aizsargu dzīvniekiem,

pieņemot, ka šis aizsargtērps ir apvienots ar instinktu to izlietāt. Citiem

vārdiem, šāda līdzība var būt aizsargs pret pamanīšanu tikai tad, ja at-

tiecīgais dzīvnieks uzturas apkārtnē — vismaz miera stāvoklī —, kas atbilst

tā izskatam. Tā tad, ja ķērpjveidīgais tauriņš vai ķērpjveidīgā vabole no-

sēžas uz koka stumbra, uz kura aug ķērpji, tas var, vismaz daudzos gadīju-

mos, palikt neredzams, tāpat augšā minētās garneles, ja tās pieķeras tās

pašas krāsas algai. Pret šo uzskatu bieži ir iebilsts, ka šī instinkta nemaz

nav, jeo vismaz, ka tas bieži atteicas kalpot. Bet tas vēl nebūtu nekāds

pierādījums pret aizsargtērpu iespaidīgumu. Ja mēs šad un tad tauriņu,

kas uz koka stumbra būtu grūti saskatāms, ieraugām jau no tālienes uz

sienas vai uz sētas, tad tas nozīmē tikai to, ka attiecīgais individs ir pa-

dots briesmām, kamēr visi tā sugas biedri, kas nosēdušies uz koku stum-

briem, bauda sava tērpa aizsardzību.

Ir pats par sevi saprotams, ka mēs līdzību krāsas, zīmējuma un citā

ziņā novērtējam pēc mūsu pašu cilvēciskajiem redzes iespaidiem, bet nav

ko šaubīties, ka pie dzīvniekiem tā ir līdzīga. Ja kāds dzīvnieks redzētu zara

gabaliņu savādāk, kā mēs, tad taču tas redzēs arī cilpotāju kāpuru ar „tām

pašām acīm", kā šo zariņu. Bet redzes asums būs no mūsējās atšķirīgs.
Padomāsim tikai par plēsīgo putnu gluži kolosālo redzes asumu. No otras

puses daudzi dzīvnieki asi redz tikai no maza attāluma, kamēr viss tālāk

gulošais izslīd viņu skatam. Ļoti svarīgs pazīšanai ir pieradums, vai, tā

sakot, redze ir vingrināta vienā zināmā virzienā. Eiropietis, kas pirmo reiiz
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nonāk svešas rases zemē, teiksim Ķīnā, atradīs, ka lielākā daļa ķiniešu iz-

skatās līdzīgi, bet kad tas savu aci iepriekš ir pieradinājis, tad viņš varēs

tos tikpat labi vienu no otra izšķirt kā eiropiešus. Zoologam jeb botaniķim

liksies grūti orientēties kādā grūtākā grupā, ja viņš nav pamatīgi *ar to no-

darbojies, turpretim speciālists pazīst tūliņ visniecīgākās atsevišķo formu

atšķirības. Abos šais piemēros eiropietis un nespeciālists būs redzējuši tik-

pat daudz, kā Ķīnā dzīvojošs eiropietis vai speciālists, bet kas abiem trūkst,

tā ir ievingrināšanās nonest līdz apziņai atšķiršanai būtiskās pazīmes. Šāds

redzes asinājums mums būs jāpieņem ari pie plēsīgiem zvēriem, kas

zemina aizsargtērpu iespaidu.

Ka šie tērpi, par spīti iebildumiem, tomēr dod aizsardzību, netieši

pierāda tas, ka tur, kur aizsargtērpu trūkst, tos dažos gadījumos aizvieto

ar maskošanos, kā mēs to redzējām pie plēsīgajām blaktīm v. c. Zināmiem

jūras vēžiem, piemēram, ir uz muguras bruņām lielā vairumā āķveidīgas

adatas, pie kurām dzīvnieks piestiprina dažādu dzīvnieku un augu daļas.

Tās dzīvo uz vēža tālāk, tā kā pats tas paliek neredzams. Šie vēži vienmēr

uzturas vienā jūras dibena daļā, kas ir apaugusi līdzīgi tam, kā viņi paši,

bet ja tos pārnes citā biocenozē, tad tie noplūc agrāko maskojošo segu

un aizvieto to ar jaunu, kas atbilst jaunajai apkārtnei. Bet vēžu ienaidnieki

visi ir dzīvnieki, kas var labi redzēt, proti zivis, astoņkāji un tintes zivis;.

Nav ko šaubīties, ka maskošanās vēzim sagādā aizsardzību pret tiem.

Ļoti asi kritizē, sevišķi pēdējā laikā, Beitsa mīmikrijas teoriju, pēc

kuras neaizsargāti dzīvnieki atdarina aizsargātus, un, kas nav noliedzams,
daudzkārt pamatoti, jo ļoti liela daļa par Beitsa mīmikriju apzīmogoto pie-

mēru nedibinās uz eksaktiem novērojumiem dabā, bet uz savāktā materiālā

salīdzinājumiem.

(Turpmāk beigas)
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Vai tauriņš Malacodea regelaria ir Latvijā

sastopams?

O. Jons

Malacodea regelaria Tengstr. ir vidēji liels, maigs tauriņš no cilpotāju

(Geometridae) dzimtas, brūngani pelēkā krāsā un ar tumši pelēkām viļņ-

veidīgām šķērssvītrām. Ar izplestiem spārniem tā mērs no viena spārna

gala līdz otram ir 24—32 mm. Viņa spārni ir tikai plāni pārsegti zvīņām,

taustekļi apklāti maigām skropstām. Tas būtu īss tēviņa apraksts (skat. zīm,),

bet mātīte ir bez spārniem, jeb pareizāk, tās spārni ir reducēti par pavisam

īsām lupatiņām, kas pieslēdzas krūšu daļai. Šo apbrīnojamo radījumu tie,

kas nepārzin entomoloģiju, vismaz no pirmā skata, vispār netur par tauriņu.

Ir pagājis s/ 4 gadusimteņa, kopš šo tauriņu atklāja krievu Lapzemē.

Pagāja 21 gads, kamēr šis retums, šoreiz zviedru Lapzemē, tika atrasts

par jaunu, tāpat uz 67° ziemeļu platuma. Atkal pagāja 13 gadi, kad ne-

gaidītā kārtā Duske Petrovskas parkā pie Pēterpils ieguva par laupījumu

vienu šī interesantā dzīvnieka eksemplāru, un pēc tālākiem 7 gadiem Kuz-

ņeoovs, arī netālu no P'ēterpils. Pēc tam, kad Kuzņecovs 1904. gadā bija

darījis atklātībai zināmu šo atradumu, sākās retā dzīvnieka dedzīga meklē-

šana, un vairākiem entomologiem, to starpā arī autoram, tad arī izdevās

noķert skaitu tēviņu, visus Pēterpils apkārtnē, it sevišķi Uģeļnija parkā.

Vienu tēviņu es atradu Somijā, netālu no krievu robežas.

Šie atradumi atnesa atrisinājumu mīklai, kādēļ dzīvnieks līdz šim bija

tik reti atrasts: M. regelaria, proti, ir pavasara dzīvnieks, ko jādodas meklēt,

kamēr vēl mežā guļ sniegs. Tālāk tika noteikts, ka šis tauriņš ir atrodams

tikai pie vecāko egļu (Picea excelsa), tā tad ziemassvētku koku, stumbriem

un bez tam tikai priekšpusdienā, jo drīz pēc kūniņas atstāšanas, kas guļ

zeme pie stumbra celma, tas sāk kāpt augšā pa stumbru un pazūd mūsu

skatiem. Parādīšanās laiks ir tikai ļoti īss, tas ilgst no dažām dienām varbūt

līdz nedēļai, pēc kam dzīvnieks pazūd līdz nākošajam pavasarim. Ja grib

dzīvnieku atrast, tad vajaga laiku noteikti ievērot. Nevajaga no meklēšanas

attutēties tāpēc* ka ārā izskatās vēl ļoti pēc ziemas: tā man, kad es atradu

savu somu eksemplāru, bija vietām jābrien līdz ceļiem pa sniegu, un tikai

apkārt ap to stumbru, uz kura tauriņš sēdēja, bija plankums zemes jau

brīvs no sniega.
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Bet tie bija tikai tēviņi, kas tika atrasti, bet Malacodea mātīte un tās

dzīves stāsts palika noslēpumainībā tīts. Tikai 1910. gadā Kuzņecovam

bija lemts pacelt šī noslēpuma plīvuri: viņam izdevās iegūt dažas mātītes

un pat izaudzināt no olām kāpurus. Ar to bija aizpildīti robi mūsu zinā-

šanās par šo interesanto dzīvnieku. Mēs tagad zinām visas tā attīstības

stadijas un tā dzīves stāstu. Mātīte, kā augšā teikts, ir bez spārniem, un

tūliņ pēc kūniņas apsega atstāšanas tā dodas koka augstākās daļās, kur

tai tēviņš seko. Pēc pārošanās olas tiek izdētas pie jauniem zariem, pēc

kam mātīte drīz nomirst. Tēviņš mirst jau ļoti drīz pēc pārošanās. Kāpuri

barojas no egles skujām, un maijā jau ir izauguši. Pēc tam tie laižas lejā

no stumbra un ielien zemē pie koka celma, kur tie iekūņojas. Jau rudenī

tauriņš kūniņā ir gatavs un gaida tagad pirmās siltās pavasara dienas, lai

pārplēstu savu segu un baudītu savu īso mīlas dzīvi. Tik īss ir šis viņa

dzīves laiks, ka tam pat nav vajadzīga barība, un viņa sūcējsnuķis ir pa-

nīcis un barības uzņemšanai pavisam nepiemērots. Bet kur gan arī viņš

atrastu barību laikā, kad pat pirmie pavasara augi ir tikko sākuši dīgt?

Ja arī mums viss tas ir kļuvis zināms, tad tomēr par vienu jautājumu

mēs vēl paliekam tumsā. Cik tālu ir izplatīta šī, bez šaubām ziemeļnieku,

suga? Kur atrodas robeža uz vakariem, rītiem un dienvidiem, pār kuru pāri

M. regelaria vairs nav sastopams? Kas attiecas uz pēdējo robežu, tad nav

izslēgts, ka tā iekrīt mūsu apgabalā, jo divas reizes jaunākā laikā ir iz-

devies iegūt Malaoodea Igaunijā. Vispirms Dr. Th. Lauševicam pie Likesoo

(Hellenorm) 5. aprīlī 1912. g. un tad Dr. Ernstam Pētersenam mežā pie
Lechtas. Vai tādēļ nebūtu arī iespējams, ka šī tauriņu suga būtu atrodama

arī pie mums?

Ir divi iemesli, kas mani ir pamudinājuši rakstīt par šo interesanto

tauriņu. Viens ir uzmest ainu, kā var norisināties kādas dzīvnieku sugas

pētīšana, un cik ilgi var vilkties, kamēr nonāk līdz tās dzīves stāsta izpratnei.

Bet otrs ir dot ierosinājumu meklēt arī pie mums šo dzīvnieku un pēc

iespējas noteikt vismaz vienu tā izplatības robežu.

lebildums, ka šis jautājums var būt interesants tikai lepidepterologam,

ir jānoraida. Sākumā katrā ziņā gan, jo tas ir atsevišķs jautājums, bet

no šādiem atsevišķiem jautājumiem ir uzbūvēts viss tās zinātnes ko

mēs saucam par dzīvnieku ģeogrāfiju. Dzīvnieku izplatības studijas, tiklab

agrākos, kā arī tagadējos dzīves periodos, ir apgaismojušas jau ļoti daudzus

jautājumus par mūsu planētas pagātni un ir kļuvušas par vienu no svarīgā-

kiem ģeoloģijas atbalstiem. Arī uz tādu jautājumu, kā dzīvnieku izplatība

pa zemi un tās daļām, var apmierinoši atbildēt tikai savācot

kopā pēc iespējas noteiktus faktus. Dzīvnieku izplatības apgabali nav pa-

stāvīgi: daži dzīvnieki pazūd no kāda apgabala, citi atkal ieklejo. Kā, pie-

mēram, pie zināmiem tauriņiem ir novērojama „trauksme uz rietumiem",

var illūstrēt ar diviem piemēriem. Smerinthus ooecus Mēn., tuvs radinieks

mūsu parastajai pāva acij S. ocellatus L., bija pirms apmēram 2 gadu des-

mitiem ierobežots tikai ar austrumu Sibiriju, — tagad tas ir aizvirzījies uz
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priekšu līdz Pēterpilij un Tulai. Cilpotājs Eupithecia sinuosaria Ev., dzīv-

nieks, kas tāpat cēlies no austrumiem, ir ieradies Latvijas apgabalā tikai

apmēram pirms drusku vairāk par 30 gadiem — Nolkena, Sinteņa un pa

daļai Teicha sarakstos tas vēl trūkst — un ir tagad vispāri izplatīts un

nav retums. Šai ziņā būtu ļoti interesanti, vai ziemeļu Malacodea spiežas uz

dienvidiem vai ne.

Beigās vēl dažus norādījumus lasītājam, kas vēlētos meklēt Malacodea.

Tam jānotiek egļu vai jauktos mežos, kur vecu egļu nav pārāk maz,

tālāk vecos parkos un tml. Laiks ir agrs pavasaris, kā jau augšā minēts.

Datumu, protams, nevar uzdot, jo dzīvnieka parādīšanās ir atkarīga no

laika, tomēr parādīšanās laiks normāli varētu būt marta beigās vai aprīļa

sākumā. Tēviņu var jau no tālienes viegli pamanīt, jo tas ar savu gaišāko

krāsu asi atšķiras no tumšā egles stumbra. Pēc kūniņas apsega atstāšanās,

tas sēž apakšā pie stumbra, lai vēlāk pamazām ietu augstāk. Meklēšanu

jāizdara apmēram starp pīkst. 10 priekšpusdienā līdz pīkst. 1 pēcpusdienā.

Grūtāk ir atrast mātīti, jo tai nav spārnu. Citādi tā izskatās kā tēviņš,

kam laupīti spārni.

Tā kā tik agrā pavasarī ir redzams tikai ļoti maz tauriņu, meklē-

šana nav grūta. Bet tai pašā laikā gan ir sastopams kāds cits tauriņš, kas

Malacodea izskatās ārkārtīgi līdzīgs un var tikt sastapts tai pašā laikā.

Tas ir Notopteryx (Lobophora) carpinata Bkh., kam trūkst brūnganās no-

krāsas uz spārniem, bet ko par spīti tam var droši izšķirt tikai speciālists.

Tādēļ būtu ļoti noderīgi, ja kāds šos eksemplārus, arī tos, ko tas tur par

otru sugu, iesūtītu atsauksmei Augu aizsardzības institūtam (Baznīcas ielā

Nr. 4-a).

Atmiņas par pērļuzveju Vidzemē.

A. Saars

Agrākos gados, labi sen atpakaļ, nodarbojos ar Vidzemes moilusku

faunas pētīšanu, tādēļ ar lielu interesi piegriezos mūsu ūdeņos dzīvojošiem

pērļu gliemežiem, meklējot pie tam arī pērles. Uzturoties ilgāku laiku Rankā,

netāļu no Druvienas Pērļu kroga un dzirnavām, kopā ar dzejnieku Poruku

— kura dzimts mājas atrodas Druvienā — nodevāmies pērļu meklēšanai.

Jau pašas vietas nosaukums — „Pērļu krogs" un „Pērļu dzirnavas" —■ no-

rāda uz to, ka senos laikos šai vietai ir bijis kācis sakars ar pērlēm. Arī vie-

tējie iedzīvotāji zin stāstīt par šeit Katrinas Lielās laikā izdarītām pērļu

zvejām. Lai gan visi šie nostāsti man likās neticami, tomēr neatlaidīgi intere-

sējos par šīs vietas gliemežiem, kamēr guvu zināmus pierādījumus.
Kādā karstā jūlija mēneša dienā kopā ar Poruku nobraucām uz „Pērļu

krogu" un ezera augšgalā, iebrienot līdz kaklam ūdenī, savācām un izmetām

krastā lielu daudzumu gliemežvāku, pēc kam atdarījām pilnos gliemežu vā-
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kus, kā arī rūpīgi pārbaudījām tukšos vākus. Atradām tikai vienu vienīgu

pērli. Noguruši atgriezāmies mājās, ar nodomu jo drīzi meklēšanu at-

kārtot.

Kādas nedēļas vēlāk mums atkal bija izdevība nobraukt uz „Pērļu

krogu". Kādā agrā rītā, apbruņojušies speciālām tarbām, atraduši jaunu

meklēšanas vietu tuvu dzirnavu dambim pie vītoliem un alkšņiem apauguša

krasta, mēs atjaunojām pērļu meklēšanu. Šoreiz zvejojām tikai vairāk dzi-

ļumā atrodamos dzīvos un kaļķiem aprupušos gliemežu vākus. Pēc dažu

stundu darba mums krastā bija jau uzkrājusies liela kaudze izzvejoto glie-

mežu vāku. lesākās drudžaina gliemežu vāku atdarīšana. Vispirms atdarījām

tos eksemplārus, kuru ārpuse nebija gluma kā parastiem gliemežu vākiem.

Atradām kādā no šādiem gliemežu vākiem divas pērles un vienos tukšos

vākos divas zirņu lielumā apbrīnojami skaistas pērles. Šoreiz mūsu prieki

bija lieli, jo bijām atraduši to, ko meklējām, lai gan mūsu priekus vēlāk

apēnoja dzirnavu īpašnieks, kurš bija cēlis pret mums sūdzību par krastā

atstātiem gliemežiem, kas trūdot bija izplatījuši nepanesamu smaku: aiz

lieliem priekiem bijām pilnīgi piemirsuši viņus aprakt.

Bez tam esmu atradis arī Vestienas dzirnavu ezerā divas pērles ar

iespiestiem sāniem. Vēlākos gados esmu meklējis pērles arī citos Vidzemes

apgabalos, kā Ogrē, Vecpiebalgā, Lubānā un Gaujienā, bet bez panā-

kumiem.

Vai Latvijas daba nav saudzama?

B. B.

Līdz ar pavasara saules siltajiem stariem mostas visa daba. Sāk skanēt

putnu dziesmas dzidrajā pavasara gaisā. No zieda uz ziedu lido raibie tau-

renīši. Plaukstošajā mežā skraida biklā stirna un gar laukmalu lēkā gar-

ausainais zaķis. It visur manāma liela rosība. Un kautkāds neizprotams

spēks spiež arī.cilvēku doties dabā.

Bet gadu no gada cilvēka neaizskartu dabas stūrīšu top mazāk. Visur

spiežas cilvēks ar savu kultūru, kultivēdams vienu zemes stūrīti pēc otra.

Viņš iztīra arī meža biezumus, iznīdēdams tā biklākiem meža iemītniekiem

slēptuves. Viņš nosusina vienu pēc otra vientuļus purvus un ezerus, at-

raudams vientulību meklējošiem dabas bērniem patvērumu. Bet ne tikai

dzīvniekiem nākas ciest cilvēka darbības sekas. Tas pats sakāms par augiem.
Dažam labam no tiem, un to starpā arī retiem, pie augtenes maiņas jā-

iznīkst. Ar to vien nepietiek, ka tiek iznīcināti piemērotie dzīves apstākļi,
bet gan tiek bez tam vēl dažādiem paņēmieniem, arī vienķārši aiz nevērības

vai aiz gara laika, iznīcināts daudz kas tāds, kas bija vēl kautkur radis

patvērumu. Bet par dabas uzturēšanu ļoti maz kāds rūpējas. Vai tā ir labi?

Uz to jāatbild ar noteiktu nē.
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Vakareiropas zemēs šī dabas postīšana gāja savā laikā straujiem soļiem

uz priekšu. Netika saudzēts it nekas, kas vien tik bija aizsniedzams. Beidzot

gan nonāca tādos apstākļos, ka gribot negribot bija jāatzīst, ka tāļāk tā

iet vairs nevar, lai dabu nepadarītu pilnīgi nabagu.

Tā brūndzeltenie ērgļi (Aquila chrvsaētos) Dienvidvācijas kalnājos ātri

tika izskausti. Tikai reti kāds vēl spēja paglābties. Tāds pats liktenis ķēra
daudzas citas ērgļu un vanagu sugas. Arī lielais ūpis (Bubo bubo) un

daža sīkāka pūcīte ir palikusi tik mazā s-kaitā, ka var gandrīz uz pirk-
stiem saskaitīt vēl pie dzīvības esošos pārus. Skaisto apollona tauriņu

(Parnassius apollo) arī iznīcināja plašos apmēros. Zīdītājiem, kā briežiem,

bebriem v. c, neklājās labāk. Lai pāri palikušos dzīvniekus pasargātu no

pilnīgas iznīcības, sāka dibināt dabas aizsardzības vietas — dabas rezer-

vātus, kur šie dzīvnieki varētu netraucēti dzīvot un vairoties. Tā Vācu un

Baltijas jūras salās, kur agrākos gados perēja kolonijās simtiem un tūk-

stošiem jūras «putnu, olas vācot nonāca līdz tam, ka perējošo putnu skaits

pamazinājās līdz nedaudziem pāriem, un retie (kā Sterna caspia v. c.) gan-

drīz pilnīgi pazuda. Tad valstij un dažām biedrībām ņemot piemērotākās

vietas savā aizsardzībā, panākumi ātri vien bija jūtami.

Arī augiem neklājās labāk. Daudzi nezināšanas pēc nīcināja ārā dažu

labu retu augu. Bet daudzi tik pēc šiem retumiem centās, mazinādami tā

jau to nelielo skartu, Bet radot dabas rezervātus, šie augi varēja ne-

traucēti augt un vairoties.

Bet visa šī aizsardzība sākās tik tad, kad daba bija pārāk stipri iz-

tukšota. Ziemeļamerikas Savienotās Valstis centās no šāda stāvokļa izbēgt.

Lai varētu vēlākām paaudzēm rādīt vēl neaizskartu dabu, atstāja tūkstošiem

kvadrātkilometru lielus apgabalus, kas -bija aizsargāti no cilvēku postošās

rokas.

Mēs savā mazajā Latvijā vēl varam būt lepni, spēdami Rietumeiropai

parādīt, ka pie mums dažs labs augs un dzīvnieks, būdams gan rets,

sastopams tomēr vēl plašākos apmēros nekā tur. Tā mūsu dabu vēl grezno

melnie stārķi, baltie teteri, šur un tur pa ūpju pārim, kāds lūsis un lid-

vāvere ut. t. Bet vai ar ļjo jrafu mēs varam teikt, ka drīz nenonāksim

tādā pat stāvoklī, kā Eiropas rietumos, kur pasargātu klinšu ērgli rāda no

liela attāluma, kā pasaules brīnumu, vai pat vēl sliktākā. Vai nevajadzētu

līdzīgi Savienotām Valstīm jau kauitcik laikus atstāt dažus stūrīšus, kur

daba varētu veidoties, cilvēka iespaida netraucēta. Mūsu tagadējā dabas

aizsardzība ierobežojas gandrīz vienīgi ar Moricsalas retumiem, Staburaga

Alpu kreimuli, Klaucānu ezerā augošo Trapa natans (ezerriekstu), dažu

Taxus baccata (īvju) un pāris vecāku un ievērojamāku koku uzraudzību.

Viss pārējais atstāts novārtā. Dabas aizsardzības ziņā igauņi ir aizstei-

gušies mums priekšā, kaut gan pa daļai ar dažu Rīgas biedrību palīdzību,

jo tām ir Sāmsalā un dažās apkārtnes saliņās labi iekārtota jūras putnu

novērošanas stacija un līdz ar to arī rezervāts.
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Vai nevajadzētu mums arī kādreiz padomāt par tiem mednieku šā-

vienu mūžīgi apdraudētiem putniem un zvēriem, kuriem nav nevienas vie-

tiņaSj kur rast patvērumu? Tagad, tikko viens beidzis rībināt, otrs jau sāk,

un tā tas iet pēc medību atklāšanas no agra rīta līdz vēlai naktij, ikdienas

izskaužot milzīgā vairumā daždažādus dzīvniekus. Šādi iznīcinot var no-

nākt tādā pat stāvoklī, kāds jau ir Francijā, kur pat cīruli uzskata par

apmierinošu medījumu.

Vai valstij un sabiedrībai nevajadzētu parūpēties par dabas saudzē-

šanu? Varētu kādu piemērotu ūdens baseinu ar kādu purvu un meža joslu

atstāt rezervātam. Tur būtu tad; patvērums, kaut arī nelielai, vajāto daļai.

Kā tāds rezervāts, piemēram, būtu ļoti noderīgs Kaņiera ezers pie Ķe-

meriem, ar apkārtnes purviem un mežiem — bet par nožēlošanu tas tiek

nolaists —tā ūdens līmenis tiek pazemināts, un no skaistā ezera paliek vairs

tikai seklas ūdens peļķes, kuras ietver dubļi un neauglīgi, nekultivējami

klajumi. Ūdens bagātāks būtu plašais Engures brīvezers. Bet ir jau ie-

spējams atrast daudzas, pat labākas vietas, kur ierīkot tādu dabas rezervātu.

Līdzdalību dabas aizsardzībā varētu ņemt arī Universitāte, ierīkojot

kādu bioloģisku novērošanas staciju. Līdz ar to viņa gūtu saviem darbiem

tepat materiālus, un tie nebūtu tik daudz jāpasūta no ārvalstīm.

Dabas aizsardzībā pie mums maz ir strādāts. Lai neļautum mūsu

krāšņajai dabai panīkt, vajag kaut nelielus stūrīšus atstāt brīvus un ne-

aizskartus. Lai to panāktu, vajag tikai ar saprātu un labu gribu sākt

darbu.

Kronika.

Greizsirdība pie dažiem kukaiņiem. Ja vasaras mēnešos pamatīgi ap-

skata mūsu ozolu mežus, tad tur droši var sastapt citkārt pie mums tik

reto briežu vaboli (Lucanus cervus L.). Tā ir viena no lielākām mūsu

faunā sastopamām vabolēm, apmēram 6 cm, gara, un tās ragu garums ir

3—4 cm., briežu ragu formā. Šī vabole apdzīvo lielākus ozolu mežus, kur

viņas kāpurs vecos ozolu stumbros dzīvo vairākus gadus, kamēr iekūņojas;

no kūniņas tad iznāk pate vabole.

Agrākos gados šī vabole nebija retums Bolvu ozolu mežos, dažus

eksemplārus esmu arī Gaujienā atradis; te viņas tagad līdz ar ozoliem no-

zudušas. Droša atrašanās vieta vēl ir Skrīveri, kur esmu viņas vēl pagā-

jušā vasarā, ceļā uz ezeru, vairākas reizes sastapis. Tur tēviņi vakaros ļoti

zemu aplidoja vientuļos ozolus, uz kuru stumbriem tad nolaidās; tur at-

radās mātītes, un ap vienu mātīti tad parasti aiz greizsirdības visi sagāja

ragos un plēsās cits ar citu tik nikni, ka vienam otram tēviņam ragi tika

„izlauzti no pieres". Pie insektiem šādas1 kaujas nav retums, īpaši pie

bitēm, skudrām, taisnspārņiem v. t. t.
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Nesen atpakaļ es reiz jūrmalā (Priedainē) īsi pirms Jāņiem pie priežu
stumbra sastapu 3 Sirex gigas tēviņus, kuri kāvās mātītes klātbūtnē aiz

greizsirdības, bet ne tik nikni, kā augšā minētās bniežu vaboles.

A. Saars.

Kukaiņu postījumi kokos. Kļavu pūcīte (Acronycta aceris L.) beidza-

mos gados (1927.-28. g.) ir parādījusies Rīgā Skolas ielā uz kastaņu kokiem,

pilnīgi iznīcinot šo koku lapas, atstājot no lapām tikai lapu dzīslas. Vēlā

vasarā izaugušie dzeltenmatainie kāpuri atstāja savas barošanās vietas un

rāpoja pa kokiem lejā uz ielu, lai atrastu sev piemērotu vietu priekš iekū-

ņošanās. Trotuāri un ielai pieguļošo māju sienas bija pārklātas kāpuriem,

un no tiem sāka baidīties pagrabu dzīvokļu iedzīvotāji. Tomēr, neskatoties

uz šo kāpuru daudzumu, nākošo vasaru šai vietā nebija sastopams neviens

kāpurs.

Līdzīgu postošu kukaiņu darbību varēja novērot 1928.—29. g. vasarās

Rīgā Vidzemes šosejā, uz šosejas malā augošām apsēm, sākot no Feniksa

fabrikas līdz Villa-Novai. Apšu lapas te tika apgraustas, no apšu vērpēja

(Stilpnotia salicis L.), kas atstāja kokus pilnīgi kailus. Izaugušie kāpuri

iekūņojās turpat kokos uz stumbriem un uz zariem. Jau jūlija beigās pa-

rādījās atlasa baltie tauriņi; pēc kopulācijas oliņas bija sadētas veseliem

blāķiem uz apšu stumbriem. Kūtrie tauriņi no kokiem nekur prom nelaidās,

bet krita turpat no kokiem zemē uz šosejas, kur no gājējiem tika samīti.

A. Saars.

Cilvēka iešana stāvus. Cilvēks iedams nes savu ķermeni stāvus, pre-

tēji parastajam dzīvnieku iešanas veidam ar guļošu ķermeņa viduci; šis

iešanas veids ir bijuse viena no agrākām iezīmēm, kas cilvēku nošķīra no

pārējiem dzīvniekiem. Berlīnes" anatoms M. Westenh6fer's, nodarbodamies

ar šo jautājumu, izdarījis dažādus pētījumus par cilvēka kājas pēdas iz-

celšanos. Jau no paša sākuma šis pētnieks aizstāv ieskatu, ka cilvēka

stāvus iešana ir ļoti veca īpašība, kas nav iegūta tikai samērā vēlajā cil-

vēka pērtiķu stadijā. Tagad Westenhofer's izpētījis cilvēka gūžu kaulus,
salīdzinot tos ar dzīvnieku gūžu kauliem, un nācis pie slēdziena, ka cil-

vēks no četrkāju stadijas pārgājis tieši uz divkāju stadiju, un tā, ļoti

iespējams, nav kavējies puscilus ķermeņa stāvoklī. Šī pāreja laikam no-

tikuse jau ļoti agrā zīdītāju attīstības laikmetā, varbūt pat vēl uz abinieku-

rāpuļu attīstības pakāpes. Līdz ar to ieskats par cilvēka sugas lielo ve-

cumu zīdītāju rindā iegūst jaunu atbalstu. Protams, noteikti šo jautājumu

izšķirt varētu tikai paleontoloģiski atradumi.

Redaktors: P. Galenieks
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