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Trešā dzimta, kurā ietilpst sugas, kas izplatītas visās

zemes daļās un joslās, ir sloku putni (Scolopacidae).
Pirmās pie šīs dzimtas piederošās apakšdzimtas —

sloku

— (Scolopacinae) pazīmes ir spēcīgs, samērā īss viduklis,
no abām pusēm saspiesta galva, augstu pieri, mazs, pla-
kans galvasvidus un lielas, uzkrītoši augstu un atpakaļ
novietotas acis; garš, taisns, nespēcīgs, tievs, pret galu
vēl tievāks, ļoti mīksts un lokans, taustīt spējīgs knābis,
kura apakšējās daļas galiņu augšējā pa pusei apklāj; ze-

ma nespēcīga kāja, kura virs pēdas vai nu tikai drusciņ vai

arī nemaz nav kaila un no kuras trīs priekšpirkstiem vi-

dējais duras acīs ar savu garumu; samērā īss, bet plats

spārns, un smaili nogrieztā aste ar savu mainīgo stūres-

spalvu skaitu, kas var svārstīties starp 12 un 26. Visas

mazās spalvas pieguļ cieši viena otrai, neskatoties uz mīk-

stumu un biezumu, un to krāsa līdzinās, ja neievēro ļoti
dažādo margojumu, visos gadījumos attiecīgās dzīves

vietas krāsai.

Mūsu meža sloka (Scolopax rusticola) ir šās

dzimtas pirmās ģints priekšstāve. Spalvas tai galvas

priekšpusē ir pelēkas, galvasvidus pāri līdz pakausim un

pats pakausis ir apzīmēti četrām brūnām un tikpat daudz

rūsgandzeltenām šķērssvītrām, bet citādi augšā rūsgan-

pelēki, rūsgandzeltēni, pelēkbrūni un melni lāsumots, pret
rīkli spalvojums iebalts, pārējais apakšķermenis pelēk-
dzeltēni un brūni viļņains; uz lidspalvu brūnā un stūres-

spalvu melnā pamata rūsgani plankumiņi. Tik ļoti lielā

acs ir brūna, kā kāja, tā knābis ir ragu dzelteni. Garums

32 cm, platums 58 cm, spārni 21 cm gari. aste 9 cm.

Izņemot dažas ziemeļu salas, meža sloka ir atrodama

visās zemēs Eiropā un tāpat visā Ziemeļ- un Vidusāzijā.
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Viņas ceļojumi to noved no Eiropas līdz Āfrikas ziemeļ-
rietumiem un no Ziemeļāzijas līdz Indijai, pie tam viņa

apmeklē nevien augstos kalnus šīs pussalas ziemeļos, bet

arī zemieni dienvidos līdz Kalkutai un Madrasai. Parasti

pieņem, ka viņas īstā dzimtene, t. i. perēšanas rajons, at-

rodas starp četrdesmit piekto un sešdesmit septīto ziemeļu
platuma grādu; tagad ir zināms tomēr, pateicoties gra-

fam fon der Mīle (von der Muhle), ka atsevišķi eksem-

plāri perē arī Grieķijas kalnos, un Mauntenirs

(Mountaineer) mums pastāsta, ka to pašu laba tiesa dara

arī Himalājos, še gan tad zem pašas sniega līnijas robe-

žas. Vācijā perē samērā maz sloku un no tām pašām
viss vairums Vācijas vidienes kalnos un ziemeļos; zieme-

ļos viņas uzejamas vasaru katrā lielākā koku audzē. Ja

ziema ir silta, viņas dažreiz uzturas arī ziemu savās va-

saras mītnēs. Lielais vairums tomēr katru rudeni dodās

ceļojumā un pirmo apmešanos taisa Dienviduseiropas kal-

nainajos apvidos. Pēc Mīles (v. Muhle) novērojumiem,

Grieķijā pa slokai ierodas ap septembra vidu un nometās

kalnos, bet vēlāk, kad aukstums liek sevi just, viņas ir

spiestas pārvākties uz zemākām vietām līdzenumos. Starp
Patrasu un Pirgosu reiz trīs angļi nomedījuši trīs dienu

laikā tūkstots sloku. Sākot ar februāri, viņas uzsāk at-

pakaļceļojumu. Ko par Grieķiju, apmēram to pašu var sa-

cīt arī par citām Dienviduseiropas zemēm.

Skatoties pēc laika apstākļiem ziemeļos, slokas Vi-

duseiropā parādās agrāk vai vēlāk.

Sākot ar martu, var jau sākt gaidīt cauri ceļojošās
slokas. Bet noteikti neko nevar pasacīt, jo taisni šis

putns, ko mednieks novērojis uz to pamatīgāko, uzdod

tam katru gadu jaunas mīklas. „Es gāju septiņpadsmit
gadus no vietas Polijā un Galicijā gandrīz ikdienas uz

slokām, beidzamos piecus gadus katru dienu bez izņēmu-
ma, no pirmā līdz beidzamajam aprilim," saka š a v c r s

(Schauer), „es vedu sarakstu un ikreiz atzīmēju stundu,

temperatūras gaisa spiedienu, laišanās laika sākumu un

beigas, sloku skaitu, kuras nošāva, vai redzēja, vai vie-

nīgi dzirdēja, atzīmēju laišanās dienā mākoņus, vēja vir-
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zienu v. t. t., tā tad, kā redziet, darīju visu — un ja man

tagad kāds saka: ~Ko jūs tādā laikā ejat uz slokām, ne-

viena nevilks," tad es atbildu: es gribu par to pārlieci-

nāties. Vecie mednieki ir tanīs domās, ka sloku laišanās

esot atkarīga na acumirkļa laika apstākļiem, bet tas tā

nav. Mani rūpīgie un neatlaidīgie novērojumi man mā-

cīja, taisni pretējo un vēl to, ka slokas nojauš laika mai-

ņas. Pat viņu laišanās ir ļoti dažāda. Aizvakar viņas
laidās ļoti zemu un lēnām, vakar zemu un ātri, šodien

ļoti augstu, bez riestošanas, un rīt nāk tik vēlu, ka nevar

vairs ne šaut redzēt, bet parīt viņas ir klāt jau ar saules

rietu." Pie visa sacītā vēl var piebilst, ka arī ceļi, pa ku-

riem viņas nāk, ir gandrīz ikreiz savi, jo ja vienu gadu

viņas uzejamas lielā skaitā tādā vietā, kas liekas kā ra-

dīta viņām, citu gadu tur vairs labi ja kādu dabūsi, kaut

gan uz vietas nekas nav mainījies. Ja pēc stingras ziemas

atkusnis iestājas īstā laikā un sals neatkārtojas, pavasara

ceļojumi norit viskārtīgāk. Tāpat nav jāaizmirst, ka

slokas, tāpat kā citi putni, ne labprāt laižas pa vējam, bet

gan vislabāk pie mērena pretvēja. Ceļojumus ļoti kavē

tumšas un vētrainas naktis, tāpat slikta laika varbūtības;
piemēram, vēls sniegs notur tās ilgāku laiku vienā vietā.

Lielākos mežos, kas sakaros viens ar otru, slokas apmetās
biežāk nekā mazās audzēs, droši vien tādēļ, ka te viņas
labāk pasargātas, nekā mazos, lai gan vēlāk viņas tos

labprāt uzmeklē. Apvidos, kur mežu nav, viņas bieži sa-

metas krūmiem bagātos dārzos vai atsevišķos dzīvžogos.
Kā liekas, tad sloka nevienai koku sugai sevišķas

priekšrocības nedod, jo viņa atrodama tikpat skuju, kā

lapu mežos. Galvenais noteikums ir mitra, mīksta meža

zeme, kurā viņa var urbties ar savu knābi. Ziemeļu ne-

izmērojamie meži, kas vairumā sastāv no eglēm, atbilst

šai prasībai pilnīgi, kamēr smilšaino apvidu nabadzīgie
sili viņai pavisam nenoderīgi.

Nav viegli novērot viņu tās ikdienas gaitās un mājas
dzīvē, tāpēc ka viņa ir vislielākā mērā bailīga, aizdomu

pilna un tramīga. Dienu viņa nekad nerādās atklātībā un

ja apstākļi to piespiež nolaisties klajumā, viņa pieplok
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pavisam cieši zemei, un viņas spalvas tad tāpat saplūst ar

apkārtnes toņiem, kā lauku irbei un nav atšķiramas. Ja

mežā viss ir ļoti mierīgi, var gadīties, ka tad viņa arī die-

nas laikā pazemi kustas, bet tad gan vieta ir izmeklēta

tāda, kas to pavisam noslēpj un pasargā no spilgtas gais-

mas, kas, kā liekas, viņu apgrūtina. Tikai krēslai iestā-

joties sloka paliek mundra un iesāk apkārt tekāt. Miera

stāvoklī viņa ievelk kaklu, vidukli tur horicontali un

knābi nolaiž uz zemi. let viņa sakumpusi, zagdamās, ti-

pinādama, ne visai ātri un arī ne ilgi no vietas, laisties

turpretim laižas katrā ziņā teicami. Viņa var izvīties

cauri visbiezākiem zariem, nepieduroties nevienam, un

regulēt ātrumu pēc vajadzības — pastiprināt to, pamazi-

nāt, pagriezties pēc patikas, nolaisties un pacelties, tikai

dienu gan nekad nepaceļas augstākās gaisa kārtās un ka-

mēr vien var, izvairās lidot tad pār klajumiem. Ja viņu
izbiedē, viņa paceļas dobji spārnus sisdama, un šo troksni

pazīst ikviens mednieks. Dienu vajāta, viņa vakaram ie-

stājoties paceļas gaisā gandrīz vertikāli un aizlaižas cik

ātri vien spēdama. Pavisam citādi sloka izturas, ja viņa
ar savu lidošanas mākslu grib spīdēt mātītes priekšā. Tad

viņa saceļ spalvas tā, ka izskatās daudz lielāka nekā ir

patiesībā un tuvojas, kūtri spārnus vēcinādama, atgādinā-
dama tādā stāvoklī daudz vairāk pūci, nekā purva vai

bridējputnu. Ja divi sloku tēviņi uzduras viens otram,
tad gaisā norisinās savdabīga divkauja: abi dūšīgi viens

otram uzbrūk un duras ar garajiem knābjiem kā ar pī-

ķiem, gadās, ka ierodas arī trešais, un tad kūleņu kūle-

ņiem visi kamolā iekrīt un sapinās biezajos zaros. Līdzī-

gas lietas, kas atgādina riestošanu, sākas jau ceļojuma
laikā un no sākuma ilgi nevelkas, vēlāk un perēšanas vie-

tās jau ieilgst, bet tumsai iestājoties tomēr izbeidzas.

Šloka zin ļoti labi, cik varens aizsargs viņai ir viņas
spalvu krāsa, un prot pieplokot arvien trāpīt visizdevīgāko
vietu. Sloku, kas guļ nekustēdamās sausajās lapās, starp
koku gabaliņiem un zariem, blakus kādai nokritušai mi-

zai vai izliektai saknei, nepamanīs arī visievingrinātākā
un piedzīvojušākā mednieka acs — vislabākā gadījumā
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varbūt vienīgi putna lielās acis var spēlēt nodevēja lomu.

Šādā stāvoklī viņa paliek tik ilgi, cik viņai tas šķiet vē-

lami, tas ir, ja viņai seko, viņa pielaiž mednieku ļoti bie-

ži uz pāris soļiem'un tad pēkšņi izceļas. Nu viņa metās

krūmiem cauri uz pretējo pusi un vienmēr tā, ka krūmi

un koki to šāvēja acīm aizklāj. Nolaižoties viņa parasti
taisa lielu līkumu, bet biezokni sasniegusi, laižas pa to vēl

tālu taisnā līnijā uz priekšu, met vēl kādu cilpu un apmā-

na tā ienaidnieku pavisam.
Kā tas viņas dzimtā parasts, arī sloka maz interesē-

jas par citiem dzīviem radījumiem, pat par sev līdzīgiem,

kamēr mīla nejaucas starpā, un iet savus pašas ceļus, ci-

tiem putniem piegriezdama tik maz vērības, cik vien ie-

spējams. Viņa skatās ar neuzticību uz katru dzīvnieku,
kas tikai kaut cik viņai liekas aizdomīgs un liekas arī taī

nekaitīgākajā un nevainīgākajā redz bīstamu subjektu.
Bet viņu var pieradināt, un ja viņu no mazotnes kopj, tā

paliek ļoti paļāvīga, kopējam savu pieķeršanos izrāda da-

žādiem žestiem un kustībām, kas līdzīgi tiem. kādi no-

vērojami pārošanās laikā, klausa kopēja saucienam, nāk

klāt un izgrūž apsveikumam pa skaņai, šīs skaņas nav

skaistas, skan aizsmakuši un tumši kā ~katch" vai „dak"
vai „etch", bet mīlai valdot vai arī briesmu brīdī sloka

tās var modulēt; pirmā gadījumā viņas pārvēršas īsi no-

rautā svilpienā, kas kā ~psīp" skan un bieži vien ir priekš-

spēle tumšākām, dziļi iz krūtīm nākošam ~jurrrk", bet

briesmu brīdī izskan kā pīkstošs „šētš". Laikam gan

svilpienu izdod tēviņš un maigo pīkstienu mātīte.

Krēslai iestājoties sloka laižas uz platākiem meža ce-

ļiem, pļavām un purvainām vietām mežā vai tā tuvumā

pēc barības. Rūpīgi noslēpies novērotājs, par kura klāt-

būtni tai nav ne mazākās nojautas, var novērot, kā viņa
bāž garo knābi zem vecajām, kritušajām lapām, čupām
griež tās apkārt, lai tiktu klāt zem tām paslēptajiem kā-

puriem, kukaiņiem un tārpiem vai arī urbj mitrajā zemē

caurumu pie cauruma tik dziļi, cik to mīkstais lokanais

knābis atvēl. Tādā pat veidā viņa pārmeklē svaigus govs
mēslus, kuros tik drīz saronās kukaiņu kāpuri. Viņa ne-
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mēdz uzkavēties ilgi vienā vietā, bet laižas no vienas vie-

tas uz otru. Visdažādāko kukaiņu kāpuri, kopā ar nakts-

glomjiem un sevišķi sliekas ir sloku galvenā pārtika. Gū-

stā viņa drīz pierod pie piena baltmaizītēm un skudru

olām, ja sākumā dabū bagātīgi sliekas, iemācās ātri vien

urbties mīkstā maurā pat tad, ja tik maza no ligzdas iz-

ņemta, ka nav pavisam dabūjusi šo mākslu piedzīvojumu

ceļā piesavināties.

Vientulīgos klusos mežos mūsu sloka izvēlas ligzdai

vietas, kur biezs pamežs mijas ar klajumiem. Pēc sapā-

rošanās, pa kuru laiku tēviņš ar saviem kaimiņiem ir ne-

dēļām ilgi karojis, mātīte izmeklē noderīgu vietiņu aiz

kāda maza krūma, veca stumbra, starp saknēm, sienu un

zālēm un izmanto te kādu jau gatavu bedrīti vai arī iz-

kašā tādu pati, izklāj to trūcīgi ar samērā pamitru ma-

teriālu, sūnām un citām vielām un iedēj viņā savas četras

diezgan lielās ap 42 mm garās, 32 mm resnās, īsvēderai-

nās, gludās, nespodrās olas, kuru bālais rūsgandzeltenais

pamattonis noklāts sarkanpelēkiem apakšas un tumšisar-

kanīgiem virsplankumiem, kuru vietām ir vairāk un vie-

tām retāk — vispār olas var ļoti svārstīties kā lieluma, tā

krāsu ziņā. Mātīte perē ar lielāko centību septiņpadsmit
līdz astoņpadsmit dienu; iekams bēgt, tā pielaiž cilvēku,
kas meklē pēc ligzdas vai varbūt arī nevilšus ligzdas tu-

vumā parādās, uz pāris soļiem un, kā Hin c s (Hintz)
novērojis, ļaujas pat reizēm sevi aiztikt, iekams paceļas,
un parasti nekur tālu neaizlaižas, bet pēc iespējas drīz

atgriežas atpakaļ un turpina perēšanu, ja arī kāda ola

nolaupīta. Kā liekas, tēviņš pa perēšanas laiku maz rū-

pējas par mātīti, bet ierodas kad mazie izšķīlušies un

ligzdu atstājuši. Abi vecāki izrāda lielas rūpes par savu

ģimeni, ienaidniekam tuvojoties bailīgi saceļas spārnos
un mānīdamies, gāzelēdamies, pērdamies dodās prom bai-
līgu „dak, dak" izgrūzdami, bet pēc pāris maziem lokiem

nometas atkal netālu zemē. Pa to laiku mazie tik veiksmī-

gi noslēpjas starp sūnu un zālēm, ka bez suņa viņus reti
izdodas atrast. Vairāki mednieki, to starpā ļoti rūpīgi no-

vērotāji, ir redzējuši, ka vecās slokas lielās briesmās ma-
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zos aizgādājušas prom saķerot nagos, vai arī ar kaklu un

knābi pie krūtīm tos piespiežot, lai nenokristu, pacēlušās

un aizlidojušas. Savas dzīves trešajā nedēļā mazuļi sāk

jau laidelēties un, iekams vēl pienācīgi iemācījušies lidot,

sāk dzīvot jau uz savu roku.

Meža un mājas kaķi, caunes, vistu un zvirbuļvanagi,

dižvanagi, sīļi un žagatas vajā meža sloku un viņas perē-

jumu. Mednieks viņu aiztiek tikai ceļojumu laikā, bet

dienvidnieks arī ziemas mītnēs, lai gan viņas gaļa tad

ir ļoti sīksta un cieta. Jau pievestais piemērs par trim

angļiem vislabāk parāda, cik neapdomīgi ar ieceļojušām
slokām apietās viņu ziemas mītnēs. Medības uz cauri

ceļojušām slokām pieder pie īsta mednieka lielākām bau-

dām, arī sloku vajāšanā ir daudz pievilcīguma.

Pateicoties samērā garajam knābim, vidēji garajai,
virs pēdas kailajai kājai, kuras garie, tievie pirksti ir

pilnīgi šķirti, un stipri izgrieztajiem spārniem un īsajai

astei, purva slokas (Gallinago) apvieno sevišķā
ģintī.

No visām Vācijā perējošām šās ģints sugām pēc lie-

luma pirmo vietu ieņem parastā purva sloka (Gallinago

media). Viņas caurmēra garums ir 28 cm, platums 55

cm, spārni 13 cm gari, aste 6 cm. Galvas augšpuse ir

brūngani melna, pār vidu un virsacīm guļ pa šaurai rūz-

gandzeltenai švīkai, pārējā augšpuses daļa melnbrūna, ar

gaišām, rūsganbrūnām lāsēm šķērsota un vēl piedevām iz-

raibināta šaurām saraustītām zāģrobainām un liektām

tādas pat krāsas jostām; muguras lejgals ir melnbrūns,

rīkle bālgana, galva rūzganpelēki dzeltena, pārējās ķer-
meņa apakšdaļas pelēki baltas, apklātas tumšbrūnu, rūz-

gansarkanīgu apmali, uz apakšu platākiem bultveida

plankumiem; rokas daļas lidspalvas ir melnbrūnas un lī-

dzīgi tumšpelēkajām iekšpusē margotajām plecu lidspal-
vām šaipus tumšā galiņa ietvērtas platu netīri baltu ap-

mali kāpēc uz spārna rodas piecas gaišas šķērs joslas; astes

spalvas ir pie saknes tumšas un otrā galā rūzgansarka-
nas ar melnām šķērs joslām un platu baltu apmali.



12

Purva sloka pieder pie Vecās pasaules tundras perē-

tājiem un Viduseiropā to tādēļ var sastapt tikai retos

purvos un dumbrājos. Skandināvijā viņa vēl diezgan re-

ta, Eiropas-Krievijas un Sibirijas tundrā sastopama bie-

ži un ir vienīgā savas ģints suga. No šejienes viņa ikga-

dus pārceļo visu Eiropu un Vidusāziju, lai Āfrikā un Āzi-

jas dienvidrietumos meklētu sev ziemas mājokļus. Āfrikā

viņa aizklīst līdz kontinenta pašam dienvidus galam un

laikam gan arī Āzijā neapmierinās ar tuvākiem platu-
miem. Tā kā purvu slokas perēšanas rajonā sniegs no-

kūst vēlu, un ziema iestājas agri, putns savus pavasara

ceļojumu sāk vēlu, reti kad agrāk par maija sākumu, un

rudenī dodas atpakaļ jau laikus, pa lielākai daļai jau au-

gustā, visvēlākais septembrī. Ceļā tās uzturas bieži ne-

dēļām ilgi vienā un taī pašā vietā, kā piemēram Obes upes

augš- un vidustecē, uzvedas še gluži kā perēšanas vietās

— meklējas, tēviņi cīnās, bet ligzdas te tomēr taisītas ne-

tiek, pazūd tad pēkšņi, steidz uz tundru, stājas še bez ka-

vēšanās pie sugas turpināšanas darbiem un griežas atpa-

kaļ uz dienvidiem, kolīdz bērni izvesti. Sekodama ie-

dzimtai parašai, purvu sloka parādās un perē arī Vācijā

apmēram taī pašā laikā kā tundrā un neuzturas arī še

nemaz ilgāku laiku kā tur.

No radniecīgās pērkona kazas purva sloka atšķiras
daudzējādi. Vasaru viņa sev miteklim neizraugas vis īstu

purvu, bet vienmēr sausas vietas; tundrā ligzdai vieta ir

izmeklēta starp pundurbērziem uz sūnaina pamata vai arī

grīslī, un tāpēc Vācijā viņas atrodamas vienmēr tikai zi-

nāmās noteiktās vietās purvos un dumbrājos, bet visbie-

žāk gan pļavās ar augstu zāli. Purva sloka tāpat nemīl

sabiedrību kā pērkona kaza, bet apstākļu spiesta viņa ce-

ļojumu laikā piemērotās apmešanās vietās tomēr sabied-

rojas ar citiem savas sugas piederīgiem un perēšanas vie-

tās salasās kopā uz cīņu. Tundrā katram pārim ir savs

rajons, un ja perēšana ir iesākusies, tad šajā rajonā vairs

sabiedrības nesastapsi, bet katrā vietā tikai vienu pāri.
Pat mazie, tikko spēj laisties, vairs tikai īsu laiciņu pa-
liek ar vecākiem kopā, viņi sāk savus pašu ceļus pēc ie-
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spējas ātrāk. Ja novēro vietas, kur daudz sloku nometies,

tad var ieraudzīt, vismaz pavasarī, tur daudz līku loču ta-

ciņus, kas tomēr ir diezgan plati un skaidri iemīti starp

stiebriem un zāles lapām; šie taciņi bez šaubām ir sloku

iestaigāti, un vērīgajam Sibirijas medniekam noder par

drošu zīmi, ka slokas ieradušās. No šiem taciņiem cilvēka

vai plēsīga zvēra apdraudētā purva sloka paceļas tikai

vislielākā vajadzībā, jo viņa guļ neparasti cieti un dienu

paceļas gaisā tikai tad, ja uz to spiesta, bet vienmēr pēc

īsa, taisna zema lidojuma drīz atkal iekrīt atpakaļ. Viņa

nekad nelido tādā stūrainā veidā kā pērkona kaza, un

ja viņa reiz patiešām paceļas augstākās gaisa kārtās,

tad, apmetuši divus vai trīs lokus, nokrīt atpakaļ uz ze-

mi. Viņai paceļoties dzirdams savāds troksnis, ko N a u-

manis ļoti zīmīgi nosaucis par rīboņu; pavisam reti at-

skan vājš ~bād, bād, bād" un nekad nekas līdzīgs pērko-

na kazas „blējienam". Purvu sloka nav bikla, gluži otrā-

di, parasti tik paļāvības un uzticības pilna, ka sāk par

drošību iegādāt tikai pēc vairākkārtīgās vajāšanas. Suņa
priekšā viņa stāv, iekams paceļas spārnos, kā stabs, neku-

stēdamies, ievilktu kaklu un izstieptu knābi, bet ne sa-

kumpusi kā viņas radinieki.

Būdama nakts putns, kā vispār visas slokas, arī pur-

vu sloka atstāj savu atpūtas vietu pa dienu vienīgi taī

gadījumā, ja ir spiesta to darīt. Krēslai iestājoties viņa
paliek rosīga, tekā apkārt, kaklu izstiepusi kā krastskrē-

jējs, šad tad laižas kādu gabaliņu gar pašu zemi, urbj ar

garo knābi visās piemērotās vietās, lai piekļūtu savai ba-

rībai, kas sastāv no visādiem kukaiņiem, tundrā galvenā
kārtā no odu kāpuriem, gliemežiem un tārpiem; barību

sajauc ar maziem zvirgzdu akmentiņiem, pie gadījuma
arī ar satrunējušu augu atliekām, un tā ātri sagre-

mojas.
Kā man Sibirijas mednieki stāstīja, purvu sloku mī-

las rotaļas norisinās uz zemes. Tur. kur viņu daudz, va-

kara krēslai iestājoties, noteiktās vietās, kas pazīstamas
ar nomīdīto zāli, salasās gabali astoņi vai desmit tēviņu,
lai tad spēlētos līdz agram rītam, izdodot savādas, nepa-
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rastas skaņas. Saceltām spalvām, nolaistiem spārniem

un mazliet saslietu un paplēstu asti, viņi tekā krūtis izgā-

zuši uz priekšu un atpakaļ mātītes priekšā, saukdami vi-

ņu taī pašā laikā čukstošām skaņām, kas izklausās ap-

mēram kā „bip, bip, bipbib, bibiperere, biperere". Pa lai-

kam skaņas pastiprinājās, pa vidu dzirdamas vēl sa-

vāds pakšķiens, kas laikam ceļas, knābi aizsitot. Līdz

tam putni izslej galvu un knābi gaisā, vārsta asti kā vē-

dekli un lūko tā izrādīt, ka atrodas aizgrābtības visaug-
stākā pakāpē. Ja divi tēviņi uzduras viens otram, tad cī-

ņa, kas tiek izkarota vairāk spārniem, nekā knābjiem, ne-

izbēgama, bet nevelkas nekad ilgi. Dzidrās, gaišās nak-

tīs meklēšanās ir visdedzīgākā, lietainās vājāka; ap pus-

nakti izklīst kur kurais, jo arī vēders prasa savu tiesu.

Pašā karstākā meklēšanās laikā purvu slokas ir vēl drošā-

kas nekā parasti, tad viņas pielaiž novērotāju pavisam
tuvu klāt, spēles nemaz nepārtraukdamas un aizdzītās īsā

laikā atgriežas atpakaļ, šīs mīlas rotaļas izbeidzas tikai

tad, kad visas mātītes sēd jau uz olām.

Tāpat kā tundrā, arī Vācijā mātīte pie ligzdas celša-

nas darbiem stājas visagrākais tikai maija beigās vai jū-

nija sākumā. Ligzda ne ar ko neatšķiras no meža slokas

ligzdas, olu skaits tas pats — četras — arī olu izskats

abām sugām pārsteidzoši vienāds, tikai purvu slokai viņas
mazliet lielākas — caurmērā 44 mm garas un 32 mm res-

nas. Mātīte perē ar lielāko aizraušanos, apmēram dienu

astoņpadsmit, sēd uz olām neparasti cieši, vajadzības ga-
dījumā lūko noslēpties tikai vēl ciešāk pieplokot un nocē-

lās no sava perējuma vienīgi tad, ja miera traucētājs no-

stājas pašā priekšā. Purvu slokas jaunība paiet līdzīgi
šim posmam meža slokas dzīvē; tikai kā liekas jaunie
atstāj vecos un paliek patstāvīgi vēl ātrāk kā pie pēdē-
jām.

Pērkona kaza jeb ķiku kaza (Gallinago
scolopacina) ir visai līdzīga purvu slokai. Par viņas ķer-
meņa virspuses brūnganmelno pamattoni velkas' gareni-
ski plata rūzgandzeitena josla, kas turpinās pāri gaivas-
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vidum, un četras garas, tādas pat krāsas joslas iet pār

muguru un pleciem; apakšpuse ir balta, kakla priekšpuse

pelēka, tikai krūšu augšdaļa un sāni ir brūni raibumoti.

Acs ir tumši brūna, knābis melns, kāja tumšā raga dzel-

tenumā. Garums 29 cm, platums 45 cm, spārni 13 cm

gari, aste 6 cm.

Āzijas un Eiropas ziemeļi ir ari pērkona kazas dzim-

tene, kaut gan tik augstu ziemeļos kā purvu sloka viņa
gan nedzīvo un perēt perē visur, kur lieli purvi. Ziemeļ-
vācijā, Holandē, Dānijā, Skandināvijā, Latvijā, Somijā

un Dienvidussibirijā viņa ir ļoti parasta visās viņai pie-
mērotās vietās. Ceļojumu laikā viņa apmeklē visus lie-

lākos purvus, dumbrājus un dūksnājus, kas atrodas vidū

starp viņas vasaras un ziemas mītņu apgabaliem. Un šis

rajons ieņem varbūt vēl lielāku platību nekā dzimtene pati,

jo pērkona kaza pazīstama kā klejotājs putns visā taī ap-

gabalā starp Dienvidķīnu un Senegali, kas atrodas starp
četrdesmit piekto un desmito ziemeļu platumu grādu.
Oktobra sākumā viņa parādās Ēģiptē vai Indijā lielā dau-

dzumā, apmetās visos purvos, appludinātos rīsa laukos un

dumbrājos, ja pat pie upēm ar smilšainiem krastiem viņa
tad nav retums, tekā te apkārt kā īsts krastskrējējs un

seko tam, kamēr vien tas iespējams dienvidus virzienā;

viņa apmeklē Nilas iztekas, jādomā, tikpat regulāri kā

Gangas grīvu. Neskatoties uz vietām masveidīgo parā-

dīšanos, arī pērkona kazas ir nesabiedriskas. Viņas var

pat blakus viena otrai gulēt, bet arī tad tikai reti vien

painteresēsies viena par otru; izņemot pārošanās laiku,
arī visās savās kustībās tās ir vienmēr pilnīgi patstāvīgas.
Arī viņas ceļo pa naktīm, bet pat šaī laikā dodas ceļā vien-

mēr katra uz savu roku. Vācijai viņas ceļo cauri, tikko

iestājies kaut cik siltāks pavasara laiks, tā tad zināmos

apstākļos jau sākot no februāra vidus līdz apriļa vidum,
rudenī sākot ar augustu līdz septembrim un oktobrim.

Siltās ziemās daudzas paliek šepat, bet arī dziļās ziemās

var satikt šur un tur pa kādai pie tā sauktiem siltajiem
avotiem. Sausām vietām viņas steidzas cauri, cik ātri

vien iespējams. Viņas ir uzejamas tikai mitrās zemie-
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nēs, purvos, dumbrainās pļavās, īsi sakot, visās tādās vie-

tās, kas vairāk vai mazāk līdzīgas īstam purvam; gadī-

jumi, kad tās pagadās kailos upju krastos, kā es to Nu-

bijā novēroju, pieder pie retajiem. Galvenā prasība, kas

vietai tiek uzstādīta, ir tā, ka jābūt zālei, niedrām, grīs-
lim un citiem purva augiem, kā arī irdnei tādai, kas atvēl

tai izdarīt viņas urbšanas darbus, šādās vietās viņa dzī-

vo tik klusi un neuzkrītoši, izņemot pārošanās laiku, ka

nevienam neduras acīs. Arī viņa ir sevišķi darbīga krēslai

iestājoties, bet tomēr daudz vairāk dienas putns kā meža

un purvu sloka. Guļ viņa laikam gan tikai pusdienas stun-

dās, un pārējo dienas laiku izmanto barības uzmeklēša-

nai, ja zin, ka neviens to netraucēs.

Viņa iet kājām samērā labi, lai gan ne tik ātri kā

krastskrējēji, bet no otras puses tomēr daudz ātrāk kā

meža sloka. Pērkonkazas lidojums ir ļoti ātrs un zīmīgs

ar to, ka īsi pēc pacelšanās spārnos putns apmet vairākas

zāģzobainas līnijas un pēc tam šauj uz priekšu taisnā

virzienā. Gandrīz ikviena pērkonkaza paceļas gaisā ļoti
strauji, ātriem spārnu vēcieniem noskrien lielu gabalu,
apmet krietnu loku, atgriežas atpakaļ gandrīz taī pašā
vietā, no kuras pacēlās, pievelk spēji spārnus un metas

ar lielāko ātrumu ieslīpi atpakaļ purvā. Ka viņa ir arī

laba peldētāja, un šo mākslu piekopj bez sevišķas vaja-
dzības, to es esmu novērojis. Briesmās, sevišķi ja viņu
vajā kāds plēsīgs putns, tā glābjas nirstot. Parastais

sauciens, kam viņa liek atskanēt, paceļoties spārnos, ir
aizsmacis ..kēč", kas pie gadījuma atkārtojas vairākas

reizes. Ceļojumu laikā dzirdams tāds pat aizsmacis
~grek, gekgē" un dažreiz arī augsts „cip". Pērkonkaza
daudzējādi atšķiras no meža un purvu slokas. Viņa gan
ir tikpat tramīga un bikla kā meža sloka, bet daudz ku-

stīgāka un arī mīl daudz vairāk kustēties kā šīs abas su-

gas. Bieži viņu var redzēt laidelējamies bez kāda no-

teikta mērķa; pa daļai kūtra viņa paliek tikai tad, kad

stipri nobarojusies. Savam laulātam draugam, pērkon-
kaza pieķērusies ar lielāko maigumu un savu perējumu
mīl neparasti. Par visiem citiem dzīvniekiem pērkonkaza,
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stingri ņemot neliekas ne zinis, izņemot tos, kas viņai

var būt bīstami.

Viņa pārtiek no kukaiņiem, tārpiem, maziem glom-

jiem, plānvākaiņiem gliemežiem. Arī viņa medī tos tikai

pa krēslu un naktī; vismaz šinī laikā viņa klīst no vienas

vietas uz otru un ierodas pie gadījuma arī tur, kur pa

dienu nekad nav redzama. Ja barības pa pilnam, viņa ļoti

nobarojas.

Noderīgos purvos perē viens pērkonkazu pāris tuvu

blakus otram. Jau ilgi pirms dēšanas sākas šā putna mī-

las rotaļas, kas tiešām ir apbrīnojamas.

„Tēviņš paceļas no savas vietas gaisā zibeņātrumā
un sākumā slīpi," raksta Naumanis par šīm spēlēm,

~pēc tam uzvijās padebešos pa lielu spirāli un labā laikā

pie tam tik augstu, ka tikai laba acs var izšķirt, ka tas ir

putns. Šādā augstumā viņš nu aplido, spārnus plivinā-

dams, dažus lokus un metās nākošā acumirklī izplestiem

un nekustīgiem spārniem lejup, lai pa lielu vertikālu lo-

ku paceltos atkal augšup; viņš dara to ar tādu spēku, ka

lidspalvu galiņi ietrīcas kā stīgas, un šīm drebošajām, sa-

nošajām un dūcošajām skaņām, kas izklausās kā kazas

blējiens, putns var pateikties par savu vārdu. Spraigi
savilktiem spārniem viņš no apakšas vienā momentā ir

puslokā atkal uzšāvies augšā, aplido plivinādamies atkal

dažus lokus, lai uzkrātu spēkus jaunam vertikālam lo-

kam un ar to savienotajai sanēšanai, dūkšanai, blēšanai

vai kā nu arī šo skaņu gribētu nosaukt, kas tūliņ uz vie-

tas arī seko. šī akrobātika, blējošo skaņu pavadīta, tur-

pinās bieži ceturtdaļu, ja pat pusstundu no vietas, pie kam

jāpiezīmē, ka blējiens pats par sevi neilgst vairāk par di-

vi sekundēm un sākumā atkārtojas ik pēc sešām līdz asto-

ņām sekundēm, vēlāk, kad spēki sāk izsīkt, tas dzirdams

pēc sekundēm divdesmit vai divdesmit piecām. Ja ska-

ņas jāatdarina ar balsienu palīdzību, tad izrunājot „dudu-
dududududu", cik ātri vien iespējams, dabūsim ko līdzī-

gu. Tā kā tēviņš šo apbrīnojamo rotaļu uzved nevien

rīta un vakara mijkrēšļos, bet ļoti bieži arī dienā, un ja
debess ir skaidra, arvien, tad nav nemaz tik grūti sare-
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dzēt acīm lidspalvu galiņu trīcēšanu putnam visā spēkā

šaujoties debesu dziļumā un metoties lejā un pārliecinā-

ties, ka blējošās skaņas patiešām izdod spārni un nevis

rīkle." Tagad putnu pazinēji ir vienis prātis par to, ka

skaņas rada aste un ne spārnu gali. Vispār mīlas aiz-

rautība tā iespaido tēviņu, ka viņš nepavisam vairs nav

viņš pats — viss biklums ir pazudis, viņš nometās rei-

zēm stipru koku gultnēs un no šejienes trīcošiem spār-

niem gan paceļas gaisos gan nosēstas; tagad viņš pie-

griež vērību arī citiem savas sugas brāļiem, lai nu arī ne

miermīlīgos nolūkos, kā tas labi saprotams. Gaisā ro-

taļājas ikviens tēviņš uz savu roku, bet nav nemaz retas

arī tās reizes, kad greizsirdība saved divus kopā, un tad

tiek izkarota diezgan nopietna cīņa. Pēc mīlas pirmā
akta gaisā, seko otrs. „Kad tēviņš pēc tikko aprakstīta-

jām, saprotams ļoti nogurdinošajām kustībām, ir pietie-
koši ilgi nomocījies," turpina Naumani s, „no biezās

slapjās paslēptuves apakšā, no vietām, kas ļoti staignas,
dažreiz gan arī no kāda akmens vai cinīša, atskan maigi
aicinošais mātītes mīlas sauciens. Tikko ilgu un mīlas

pārpilnais putns sadzirdis tik karsti gaidīto aicinājumu,

viņš pārtrauc uz vietas savu māžošanos, piekļauj spārnus

cieši ķermenim un kā akmens, tāpat arī sīkdams, gandrīz
stāvus metas lejup pie savas mīļās. Trešo un beidzamo

aktu, kas nu seko, novērotāja acīm aizklāj purva biezok-

nis. Mātītes aicinājums ir tīra, augsta svelpjoša skaņa,
kas izklausās apmēram kā „tikkīp" vai „diep". Taī vietā,
no kuras tēviņš parasti paceļas gaisā savām mīlas rota-

ļām un kurp viņš atgriežas atpakaļ, stāv ūdens un dum-

brāja vidū uz kāda paaugstinājuma starp stiebraugiem
diezgan labi paslēpta ligzda, īstenībā iespiedums zālē, kas

daudz ja ar sausām lapām un stiebriņiem izlikta, un vēlāk,
zālēm augot, ir pavisam aizklāta. Sākot ar apriļa vidu

līdz maija beigām, viņā kārtīgi atrodamas četras, caur-

mērā 38 mm garas un 28 mm resnas, smalkgraudainas,
gludu čaumalu, nespodras olas, kuru netīri vai zaļgani
olivdzelteno, arī bāli pelēkzaļo pamattoni, izraibina pelēki
pamat- un daudzi rupji virsplankumi un punkti zaļganā



vai sarkanīgā un melnbrūnā krāsā. Perē mātīte viena

pati, bet vadā bērnus abi vecāki, kāpēc tad arī tēvs tūliņ
visu māžošanos izbeidz, kolīdz viņa bērni ieraudzījuši pa-

saules gaismu. Mazo lāsainais pūku tērps atdod vietu

jaunības uzvalkam jau pēc dienām astoņām vai desmit.

Pāris nedēļu veci, viņi sāk jau plivināties un dažas dienas

vēlāk ir jau patstāvīgi.
Pateicoties to vietu raksturam, kur pērkona kaza

uzturas, un savām ievērojamām lidotājas spējām, viņa ir

mazāk briesmu apdraudēta nekā meža sloka. Dižvanagi

un vistu vanagi tomēr dažu labu sagūsta, un arī lapsa

to purvā uzmeklē. Mazuļi laikam gan visvairāk cieš no

niedru lijas. Negaidīta ūdens sacelšanās dažreiz iznīci-

na simtiem viņu ligzdu vienā rāvienā. Eiropā pērkona
kazu medī visās vietās, lai gan ne visur ar vienādu čaklu-

mu, jo ne ikviens spējīgs bradāt apkārt pa purvu, un ne

ikkatrs ir tik labs šāvējs, kādam šinī gadījumā jābūt.

Starp ungāriem, un Ēģiptes un Indijas eiropiešiem ir šo

medību karsti piekritēji, medību, kuras pēc manām do-

mām, ir tās patīkamākās no visām un kas jau minētajās
zemēs gan arī tā atmaksājas, kā nekur citur. Pērkona

kazas gaļa ir ļoti garda un lai arī netiek līdz purva slokas

gaļai, tomēr ir daudz garšīgāka par meža slokas gaļu.
Arī šis putns iztur gūstā, tikai pieradināšana prasa

ļoti veicīgu kopēju, kam nekas nav par grūtu. Sagūstīta

pērkonkaza paliek paļāvīga, bet dienas laikā ir kūtra un

miegaina un atdzīvojas tikai naktī, kāpēc ieteikt viņu kā

istabas putnu nevarētu.

Vist i 1 b c (Gallinago minima) ir vismazākā sloku

suga; tās garums ir 16 cm, platums 39, spārns 11 cm

garš, aste 4 cm. Pavada, švīka zem vaigiem un galva ir

brūnas, divas švītras virs acīm un zem tām rūzgandzelte-
nas, mēteļa spalvas melni zilas, zaļu un purpura vizmu, ar

četrām rūzgandzeltenām līnijām, kakls, guzna un sāni pe-

lēki, brūniem viļņiem un traipiem citādi balti ;lidspalvas un

stūresspalvas nespodri melnas, pēdējās ar rūzgandzeltenu
apmali. Pavasarī uz spārniem vairāk rūzgansarkanuma
kā rudenī; jauno putnu krāsa nav tik spoža kā veco.

192*
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Tajās pašās vietās, kur savos pavasara un rudens ce-

ļojumos apmetas pērkonkaza, mīt arī viņas mazākā radi-

niece, tikai nekad ne tādā pat skaitā. Atsevišķi pārīši

perē šur un tur Vācijā, bet viņas īstā dzimtene ir Krievi-

ja un Rietumsibirija; Austrumsibirijā Radde to reti

uzgājis. Skandināvijā viņa vietumis perē, Latvijā un Lie-

tuvā ir stipri parasta. Viņa neaizklīst tik tālu uz dien-

vidiem kā pērkonkaza, bet Indijā tomēr ierodas vienā

laikā ar to, sadaļas pa visu pussalu un pavasarī atstāj to

kopā ar savu radinieci. Teiktais attiecas arī uz Ziemeļ-

afriku. Spānijā un Grieķijā pārziemo daudzas tīrumos.

Marta sākumā šie ziemas viesi atstāj dienvidus un ceļo pa

naktīm, tāpat kā pārējās sugas, pretī savai īstajai dzim-

tenei.

Vistilbes kustības līdzīgas radniecīgo sugu kustībām;

viņa skrien pa zemi apmēram tāpat kā tās, bet laisties gan

tik labi nelaižas, t. i., ne tik droši, lai gan vēl vienmēr pie-
tiekoši ātri un spēj gaisā izdarīt dažādus trikus. Ja vējš

ir stiprs, viņa tikko uzdrīkstas pacelties, jo tas viņu nes

kā gumijas bumbu. Skaņa, kas visbiežāk vakaros sadzir-

dama, ir smalks, ass ~kic" vai arī, tumšāk noskaņota, kas

izklausās kā skanīgs ~ēč". Meklēšanās saucienu var iz-

teikt ar balsieniem ~tettet tettettet", kas reizēm skan ne-

pārtraukti četras līdz sešas sekundes no vietas. Citādi arī

šī suga ir visai nesabiedriska. Galvenos vilcienos putns

pārtiek no tādas pat barības kā citas purvu slokas, tomēr

diezgan bieži viņas vēderā atrastas arī sīkas sēkliņas.

Varbūt, ka vistilbe tomēr nav Vācijā tik reti perētājs

putns kā to parasti pieņem. Skandināvija, Lietuva, Lat-

vija, Igaunija, Viduskrievija un Sibirijas dienvidi ir viņas
īstie perēšanas apgabali. Ligzda ir trūcīgi ar zāli izklāta

bedrīte uz kādas pakalnītes. Viņas četras olas ir mazākas

un gludākas kā pērkona kazai, bet tomēr ļoti tām līdzīgas.
Perējošā mātīte sēd tik cieši, ka Vo11 i j s (Wolley) vie-

nu dabūjis aiztikt ar rokām, iekams tā nocēlušies.

Tie paši ienaidnieki, kas vajā pērkonkazu, apdraud arī

vistilbi. Medības uz viņu nesagādā nekādas grūtības, jo
vienkārt viņa, kā redzējām, cieši guļ, otrkārt, tā samērā
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lēni aizlaižas. Vēlā rudenī, kad tā stipri nobarojusies, viņa
reizēm tik kūtra, ka saņemama ar roku no medību suņa

priekšas; vai arī viegli tīklā saķerama. Gaļa ir vēl gar-

dāka kā pērkonkazai.
Smilšu putni jeb liededznieki (Tringi-

nae) ir visumā mazi, samērā slaidi putni; knābis tiem

galvas garumā vai vēl garāks, taisns vai liekts un pret

galiņu tikko jūtami paplašinās; kājas garas, četriem

pirkstiem, augstu virs pēdas gluži kailas, lidspalvas vidē-

ji garas smailas, aste ieapaļa vai iegriezta un viņas spal-

vas, pateicoties divreizējai spalvu mešanai gadā, ievēro-

jami mainās.

Kanuts (Tringa canutus), smilšu putnu (Tringa)

ģints priekšstāvis, vislielākais savu Eiropas radinieku

starpā. Tā garums ir 25 cm, platums 53 cm, spārns 17

cm garš, aste 6 cm. Vasaras uzvalka spalvas ir spilgti
brūni sarkanas, apakšpusē vienādas, virspusē izraibotas

bultveida melniem vidus traipiem un platām dzeltenbal-

tām malām; muguras un garākās plecu spalvas ir mel-

nas, baltu apmali, muguras lejgalā uz balti brūngana pa-

mata melnām šķērsjosām, baltkātanās rokas lidspalvas ir

melnīgsnējas, stilba daļas lidspalvas pelēkas, tālākās baltu

apmali; astes spalvas virspusē pelnpelēkas, šauru baltu

maliņu. Ziemas uzvalkam virspuses spalvas ir pelnpelē-
kas, gaišu pelēkbālu apmalīti, apakšpuses spalvas pelēki
baltas, sānos mazāk tīras, virs guznas izrotātas šaurām

kāta švītrām. Acs ir brūna, knābis melns, kāja pelēcīgi
melna. Garais knābis ir taisns.

Jūras smilšu putns (Tringa maritima) ir

ievērojami mazāks par tikko aprakstīto kanutu; garums
apmēram 21 cm, platums 42 cm, spārns 12 cm garš un

aste 5 cm. Kāzu uzvalkā galvas augšdaļa un pakausis
melni, baltām un okerdzeltenām gareniskām švītrām, gal-
vas puses un kakls netīri balti, melnbrūngani švīkoti, virs-

puse un mugura spīdoši melnas, izraibotas rūsganajām un

baltajām spalvu apmalēm, krūtis un sāni balti, melnpelē-
kiem traipiem, pārējās apakšdaļas baltas, baltkātainās

lidspalvas melnīgsnējas, izrotātas gaišu maliņu. Acs ir
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brūna, knābis iesarkans, kāja safrandzeltena. Ziemas

tērpam trūkst rūzgandzeltenā toņa un knābis un kājas nav

tik spilgti. Knābis, kas garāks par galvu, ir maigi liekts.

Kā visi viņa radi, arī kanuts perē tikai pašos augstos

ziemeļos, bet rudeni un ziemu klīst pa visu Eiropu, gan-

drīz pa visu Āziju un pa krietnu Amērikas daļu un tāpat

arī pa Āfriku, un ir atrasts pat jūras krastos tikai retos

gadījumos, lai apmeklētu tuvākos iekšzemes ūdeņus, tā-

pēc zemes vidienā viņš ir reta parādība. Jūrmalās šie

putni sadodas kopā lielās sabiedrībās, kas dzīvo un rīko-

jas ļoti noskaņoti. Daudzi no šiem bariem pārziemo tepat

ziemeļos, citi bez liekas steigas tur kursu dienvidus vir-

zienā, nekādu noteiktu gala mērķi acīs neturēdami un tā-

dēļ vietās, kur barības pa pilnam, uzkavējas ilgāk, bet

tuvojoties perēšanas laikam, griežas atkal uz dzimteni at-

pakaļ.

Kanuts cēlies no tās pašas dzimtenes, tāpat pārstaigā
abas zemes puslodes, ir novērots vēl tālāk dienvidos, bet

Vācijas piekrastē parādās retāk kā viņa radinieks un iekš-

zemes ūdeņus neapmeklē nekad. Arī viņš pārziemo jau
tepat ziemeļu puslodē, dodams priekšroku Lielbritānijas,
Holandes un Francijas piekrastēm; ierodas un pazūd viņš
apmēram vienā laikā ar,savu radinieku un arī citādi dzī-

vo vispār tādu pat dzīvi kā tas.

Abas sugas, neskatoties uz drukno ķermeni, ir ļoti
kustīgi, izveicīgi, nemierīgi un modri, lai arī ne ikreiz tra-

mīgi putni, kas vienmēr ar ko nodarbināti un atpūtas ne-

pazīst. Viņi skrien un lido teicami, peld tāpat labi; balss

tiem skaļa, augsta, svelpjoša, bet patīkama. Viņi mīl sa-

biedrību, bet kopā dzīvo gan vairāk ar savas sugas loce-

kļiem nekā ar citām radniecīgām sugām.
Savu pārtiku, kas sastāv no visdažādākiem sīkiem

dzīvnieciņiem. īpaši no tārpiem, maziem plānčauliņu glie-

mežiem, kukaiņiem, to kāpuriem un citiem līdzīgiem ra-

dījumiem, viņi uzlasa vienīgi no liedegas un krastmalas

mēslu vai zvirgzdu virspuses, skraidīdami uz vienu un otru

pusi visnopietnākām sejām un turēdamies viens no otra

pa gabaliņam nost.
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Par smilšu putna vairošanos nav vēl gluži nekādu da-

tu, par kanutu turpretim ir zināms, ka viņš perē ziemeļos,
sākot jau ar šetlandes salām, un visur piekrastes tuvumā.

Ligzdai viņš izvēlas parasti kādu augstāku, akmeņainu,
īsu zāli un sūnu noaugušu vietiņu, un iedēj tur kādā seklā

gandrīz kailā bedrītē vai muldiņā maija vidū savas četras

mēreni lielās, apmēram 30 mm garās un 24 mm resnās,

bumbierveidīgās olas, kuru krāsa un zīmējums ir mainīgi.
Uz olas iezaļganā vai brūngani pelēkā eļļas krāsas pama-

ta daudz lielu zemes krāsas plankumu. Mātīte sēd uz olām

ļoti cieši un briesmu brīdī lūko glābties ar mānīšanos, lai

ienaidnieku uzvestu uz nepareizām pēdām. Jaunie pieaug
ātri un bieži vien junīja beigās iemācījušies jau lidot.

Medības uz abiem šiem liededzniekiem nesagādā ne-

kādas grūtības, un ķeršana ar īpašiem, šim nolūkam sa-

gatavotiem slazdiem arī nav grūta. Gaļa gan nav vērta

pielikto pūļu, jo tai mēdz būt trāna piegarša. Sagūstītas
abas šīs sugas izturas līdzīgi citiem savas grupas put-
niem.

Pundurtārtiņš (Tringa subarquata) ir 19—20

cm garš, 35 cm plats, spārna garums 11 cm, astes 6 cm.

Pavasara tērpam gandrīz visa ķermeņa apakšpuse rūz-

gansarkana, tikai citam tā gaišāka, citām brūnāka; uz

galvas virsdaļas melnīgsnējā pamata rūzganpelēki viļņi,
kas ceļas no spalvu apmalēm; kakla mugurpuse rūzganpe-
lēka vai rūzgansarkana, melnām gareniskām švītrām;
pārējās ķermeņa augšdaļas, izņemot balti plankumoto tūp-
li, ogļmelnas, .gaišiem rūzganiem traipiem, gaišām peln-
pelēkām vai rūzgandzeltenām malām; astes spalvas peln-
pelēkas, pret vidu tumšākas, baltiem kātiem un' malām.

Acs ir brūna, liektais knābis melns, kāja melnbrūna. Dzi-

mumi viens no otra ne ar ko neatšķiras.
Šīs

sugas tuvākais radinieks ir Alpu smilšu-
putns (Tringa alpina). Garumā viņš sasniedz 30—33

cm, spārna garums 10—11 cm. astes 5 cm. Galvas virs-

puse, vidukļa augšgals, pleci un virsastes vieta kāzu uz-

valkam rūzgani sarkanbrūni, pie kam visām spalvām vi-
dus melns; galvas un kakla puses, kakla mugurpuses,
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rīkles, galvas, krūšu augšdaļas un astes apakšas baltās

segspalvas izrotātas gareniskām tumšām kāta švītrām;

pakrūte un vēders viscaur melni; pirmās šķiras lidspal-

vas melnbrūnas, pie kam beidzamās no tām tāpat kā otrās

šķiras lidspalvas ārmalā ar platu baltu apmali, pēdējām

bez tam vēl arī galā balta maliņa; astes spalvas brūnas.

Acs brūna, liektais knābis un kājas melnas. Ziemas uz-

valkam visa augšpuse pelēkbrūna, apakšpuse turpretim

dzidri balta.

Pundurtārtiņu atrod visgarām ziemeļos, bet viņš, tu-

rēdamies gar piekrastēm, upēm un citiem iekšējiem ūde-

ņiem, nosiro ļoti tālu dienvidus virzienā, jo ierodas kār-

tīgi ik ziemas un sastopams bieži visā Ziemeļafrikā, tad

tālāk gar Sarkanās jūras, Atlantijas un Indijas okeānu

krastiem, esot nošauts pat pie Labās Cerības raga. Es

viņu esmu atradis viņa skaistākā uzvalkā dziļi Āfrikas

vidienā pie Baltās un Zilās Nīlas krastiem; citi novēro-

tāji viņu uzgājuši Rietumāfrikā. Še viņš ierodas, no dien-

vidiem nākdams, apriļa vidū un atgriežas uz šejieni atpa-

kaļ dažreiz jūlija beigās, parasti gan sākot ar augustu;
šī caurceļošana velkas līdz oktobra sākumam.

Arī Alpu smilšuputna dzimtene ir ziemeļi, taču perēt

viņš perē arī jau Vācijā un pārsiro ikgadus, izņemot Au-

strāliju un Polineziju, visu zemes lodi.

Abu šo smilšuputnu uzstāšanās, daba un izturēšanās

ir stipri vienādas. Arī viņi ir pa lielai tiesai jūrmalas put-

ni, bet uzturas labprāt arī seklos un dūņainos stāvošu

ūdeņu krastos, kādēļ tiem sekodami, paceļas savu reizi

augsta kalnos. Viņi kustas cauru dienu, izņemot pusdie-
nas laiku; ko palaiž guļot. Tipinādami vai pilnā spēkā
skriedami, viņi kust gar krastmalu, ikbrīdi apstādamies,
lai uzlasītu vienu vai otru mazu dzīvnieciņu. Iztraucēti

viņi paceļas ātri un veikli gaisā, tikpat steidzīgi noskrien

kādu gabalu un lielu loku apmetuši, nolaižas atpakaļ ne-

cik tāļu no vecās vietas. Atrazdamies citu liededznieku

sabiedrībā, viņi dara tiem visu ko pakaļ, skrien un laide-

lējas kopā ar tiem un izved arī paši dažādus lidošanas nu-

murus, sekodami bara vadoņa piemēram. Tas gods, būt.



par šo mazo putnu barvedi, ļoti bieži piekrīt kādai krast-

malas slokai vai kādam no lielajiem krastbraduļiem, ku-

riem, kā liekas, tas nemaz nav nepatīkami. Dibinoties uz

maniem novērojumiem, es uzdrošinos taisīt slēdzienu, ka

šāda veida attiecības pastāv nedēļām ilgi un izbeidzas var-

būt tikai atpakaļceļā. Tāda kopā turēšanās reizēm ļoti

apgrūtina šo citādi paļāvīgo putnu novērošanu. Drīz vien

jāpārliecinās, ka kādas uzmanīgas slokas bailīgums pieli-

pis arī sīkmanīšiem un padara tos beidzot tik biklus, ka

nav viegli tiem tikt tuvāk. Ja nu apvienībā ietilpst tikai

smilšu putni vien. tad barveža lomu bieži uzņemas punclur-

tārtiņš un nu ir daudz biklāks kā parasti. Visvieglāk abas

sugas novērot, ja izlicies, ka par viņiem nemaz neintere-

sējies un ej tāpat vien savā nodabā. Tad var pienākt ba-

riņam klāt uz pāris soļu atstātuma un pēc patikas viņos
noskatīties. Viss pūlītis liekas viena sirds un dvēsele:

viņi turas cieši kopā, skrien vienmēr visi vienā virzienā

un — liekas — arī visi reizē, pastāvīgi ko uzlasīdami; pa-

ceļas spārnos, tikko atskan barveža tēviņa mazliet švirk-

stošais biedinājuma svilpiens un ciešā bariņā, kā kādas

neredzamas rokas pabērta pērļu sauja, aizzīļo zemu pār
ūdeni prom, lai pēc dažiem simts soļiem pagrieztos atpa-

kaļ un, atgriezušies, turpinātu atkal visu pa vecam. No

abām šīm sugām daudzi paliek arī pa vasaru ziemas mīt-

nēs, un šai rīcībai nav vēl līdz šim apmierinoša izskai-

drojuma.
Pārradušies dzimtenē, bari sadalās pāros, kas tomēr

galīgi visas attiecības savā starpā nepārtrauc, un stājas
tad pie sugas turpināšanas darbiem. Tēviņi tagad ļauj
atskanēt biežāk nekā parasts savai svilpojošai vai švirk-

stošai, tālu sadzirdamajai balsij, paceļas arī gaisā un tur

virs ligzdas paceldamies un nolaizdamies, kā to dara pīk-
stuļi, izdabū kautko līdzīgu dziesmai; šīs pašas skaņas
tie izdod tagad arī sēdot. Pundurtārtiņa perēšanas rajo-
ni atrodas augstajos ziemeļos; Alpu smilšuputnam tie

sniedzas no turienes līdz Vācijai. Ja par pirmā sugas tur-

pināšanas jautājumu mēs vēl neko nezinām, par otro ir

zināms viss ļoti labi. Gan uzgājām pundurtārtiņu Samo-

25
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jedu pussalā un, acīm redzot, perēšanas vietā, bet ligzdu

tomēr neatradām. Turpretim Alpu smilšuputnu kā Na u-

manis tāpat arī citi daudzreiz novērojuši šlezvig-Hol-

šteinā, Oldenburgā, Hanoverā, Vestffalē, Dānijā un citur.

Ligzda ietaisīta pa lielākai daļai smilšainās vai mitrās,

nabadzīgu zāli, meldriem vai viršiem apaugušās vietās,

parasti netāļ no jūras; tā ir mazs, pāris stiebriņiem iz-

klāts padziļinājums. Laikā no apriļa beigām līdz jūnija
vidum viņā var atrast četras, caurmērā 35 mm garas, 24

mm resnas olas, kuru netīrais eļļas krāsas pamattonis
nosēts daudziem lieliem un maziem tumšbrūnas eļļas krā-

sas plankumiem un punktiem. Uz olām sēd vienīgi mā-

tīte un izved tās sešpadsmit līdz septiņpadsmit dienās;

tēviņš viņu pa šo laiku apsargā un piedalās arī bērnu va-

dāšanā. Mazuļi atstāj ligzdu, kolīdz apžuvuši, un vecāku

rūpīgā gādībā ātri izaug; spalvas viņi dabū jau savas

dzīves pirmajā nedēļā, trešajā iemācās laisties un tūliņ
arī piebiedrojas citiem sev līdzīgiem, lai uzsāktu sirošanu

ne vairs vecāku aizbildniecībā.

Izņemot viņu dabīgos ienaidniekus, īpaši mazos va-

nagus, cilvēki viņus medī kaislīgi viņu gārdās gaļas dēļ,
pielietodami vai nu šaujamos rīkus, vai arī ar tā sauca-

majiem sloku slazdiem, iznīcinādami simtiem un tūksto-

šiem. Gūstā, pienācīgi kopti, kā pundurtārtiņš, tā Alpu

smilšuputns ir visai piemīlīgi un tīkami radījumi. Viņi
ātri vien pierod pie pareizi izvēlētas istabas barības un pa-
liek droši un paļāvīgi, tikai izturēt reti kad iztur ilgāku
laiku, jo ēd pāri par mēru un mirst aiz aptaukošanās.

Mazais smilšuputns jeb trulī ti s (Trin-

ga minuta) un viņa radinieki ir vismazākie no visiem sloku

putniem. Viņš ir 14 cm garš, 30 cm plats, spārna garums
9 cm, astes — 4 cm. Pavasara tērpā spalvas galvas augš-
daļai melnas, rūzganām apmalēm, kakla mugurpusē pelē-
kas, tumšāku dūmaku, muguras augšgalā ogļmelnas ar

platu spilgtu rūzganu maliņu; rīkles spalvas baltas;
kakla puses un krūšu augšdaļa gaiširūzganas, smalkiem

brūniem plankumiem. Virs acīm velkas iebalta, starp tām

un knābi brūna švītra. Acs brūna, taisnais knābis melns.



kāja zaļgani melna. Rudenī ķermeņa augšdaļu spalvas ir

tumši p'elnpelēkas, skaidri saredzamām brūngani melnām

kāta švītrām; pakakle, galvas puses un krūšu apakšda-

ļa rūzganpelēkas, pārējās apakšdaļas baltas.

Visievērojamākais no visiem krastbraduļiem ir g li-

gatn i s (Machetes pugnax), vienīgais savas ģints priekš-

stāvis. Tēviņam pavasarī liela kāzu apkakle, kas to jo

sevišķi izceļ.
'

No mātītes viņš atšķiras vēl ar to, ka par

veselu trešdaļu par viņu lielāks. Kāzu uzvalka krāsas un

zīmējums var būt bezgala dažāds un sejā tam šaī laikā

parādās kārpas, kas izzūd tikai rudenī, kopā ar vareno

apkakli. Nav iespējams viņu tā aprakstīt, lai šis apraksts
katrreiz noderētu. Spārnu augšdaļa ir tumši brūngan-

pelēka; uz melnpelēkās astes sešām vidējām spalvām
melni raibumi; pavēdere balta; pārējās spalvas tik krāsu

kā zīmējuma ziņā var būt ļoti dažādas. Tas it sevišķi
būtu sakāms par cietajām stiprajām pieci centimetrus

garajām apkakles spalvām, kas sedz kakla lielāko daļu.
Šo spalvu pamatkrāsa var būt melnzila, melna, melnzaļa,
tumši rūzganbrūna. sarkanbrūna, rūzgana, balta un vēl

citāda, izraibināta gan tumšākiem plankumiem, gan švīt-

rām, ēnām vai citādām piedevām, tā ka grūti atrast divi

gugatņu tēviņus, kas izskatītos vienādi. No piedzīvoju-
miem zināms, ka tēviņš citugad dabū tās pašas krāsas un

to pašu zīmējumu. Krūšu spalvas var būt vai nu apkak-
les krāsā, vai arī citādas. Tas pats jāsaka par muguru.
Acs ir brūna, knābis zaļgans vai zaļgandzeltens, kas, spal-
vu krāsai mainoties, arī mainās; kāja parasti iesarkani

dzeltena. Garums 29—32 cm, platums ap 64 cm; spār-
na garums 19 cm, astes 8 cm. Mātīte krāsu nemaina.

Viņas ķermeņa augšdaļas ir pelēkas, ar mazāk vai vairāk

jūtamu iesārtu nokrāsu, izraibumotas tumšiem planku-
miem. Seja un piere parasti gaišpelēki, galvas virsus pe-

lēks, brūnganiem plankumiem gareniskā virzienā; kakla

mugurpuses spalvas pelēkas, muguras un plecu spalvas
vidū melnbrūnas, rūzganu maliņu; pakakle un rīkle pelē-
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kas, pavēdere vairāk vai mazāk baltas. Garums daudz ja

26 cm, platums 57 cm.

Gugatņa dzimtene ir Vecās pasaules ziemeļi; atseviš-

ķi individi ir arī līdz Ziemeļamerikai noklīduši. Ceļoju-

mu laikā šie putni apmeklē nevien visas Eiropas un Āzi-

jas zemes, bet arī visu Āfriku; viņi ir tikuši nošauti tik-

pat labi Kapzemē kā Senegalē vai Nilas augštecē. Gu-

gatnis mīl tādus pašus purvainus apgabalus kā ķīvīte un

turpat parasti arī piemājo; tomēr viņš nekad neaizklīst

tik tālu kā tā. Dienvidvāciju viņš apmeklē tikai ceļoju-
mu laikā, turpretim Ziemeļvācijā vietumis dzīvo kārtīgi.

Bieži viņu var redzēt jūras tuvumā, bet pie īstiem jūras

putniem'viņu pieskaitīt nevar. Upēm sekodams, viņš no-

nāk tālu zemes vidienā, parasti turas to tuvumā, bet aiz-

siro reizēm arī samērā patālu nost no tām un tādēļ bieži

atrodams laukos vai pat stepēs.

Vācijā gugatnis ierodas bariem jau maija sākumā,

reti kad apriļa beidzamajās dienās, un ieņem savas va-

saras mītnes; jūlijā vai augustā viņš uzsāk jau atkal sa-

vu sirošanu. Arī viņš ceļo pa naktīm un sabiedrībās, pa-

rasti virknēs, kas sastādās no ķīļveidīgām grupām. Tē-

viņi ceļo atsevišķi no mātītēm un jaunajiem; arī ziemas

nometnēs abi dzimumi dzīvo šķirti. Lielie bari, kam es

uzdūros Mensalē ezera krastos un Sudānas upju ielejās,

sastāvēja vienmēr no mātītēm; tēviņus es redzēju reti

un tikai pa vienam. Mātītes atstāj mūs pirmās un ierodas

atpakaļ vēlāk. Nav šaubu, ka vieni un tie paši putni at-

griežas atpakaļ tajās pat vietās.

Pirms perēšanas laika un pēc tā mātīšu un tēviņu iz-

turēšanās viena no otras neatšķiras. Viņu gaita ir daiļa
un stalta; iet viņi vairāk soļodami, mazāk tipinādami,
lido ļoti ātri, bieži plivinādamies, un viegli un ātri izdara

daždažādus pagriezienus. Līdz pašam riesta laikam gu-

gatņi satiek savā starpā teicami, mīl sabiedrību, turas

uzticīgi kopā. dažreiz — bet tikai uz īsu laiku — iemai-

sās arī citu radniecīgu putnu pulkā un rosīgi vien kustas

pa kādu zināmu rajonu, noteiktā laikā dienā darbodamies

te vienā te otrā vietā. Līdzīgi saviem radiniekiem viņi ir
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kājās jau priekš gaismas svīšanas un kustas līdz vēlai

naktij, mēnesnīcas naktīs pat visu nakti cauri; tā tad

guļ un atpūšas daudz ja pa dienasvidu. Rītos un vakaros

viņi ir aizņemti ar barības meklēšanu; tā sastāv no vi-

sādiem ūdensdzīvnieciņiem, bet nav izslēgti arī sausze-

mes kukaiņi un tārpi, kā arī daža laba sēkliņa. Indijā,

piemēram, viņi iztiek gandrīz vienīgi no rīsa, kamēr tur

pa ziemu uzturas; Ēģiptē ir tas pats; esmu viņus tur

bieži uzgājis rīsa laukos. Kamēr tie meklē barību, viņi
ir ļoti mierīgi un klusi, daudz ja tad dzirdēsi, viņiem spār-

nos paceļoties, viņu visai vājo balsi, kas skan kā aizsma-

cis „kak, kak". Naktij iestājoties, viņi atdzīvojas un tad

laidelējas ilgāku laiku bariem vien apkārt, kā domājāms,
tikai sev par prieku.

Bet izturēšanās pārmainās galīgi, iestājoties riesta

laikam. Tēviņi nu plūcas neapnikuši un pie tam nemaz

par mātīti vien, bet par visu ko uz pasaules — par mu-

šu, par kukaini, par tārpu, par vietu. Viņi spēkojas, ne-

skatoties uz to, vai mātītes ir tuvumā vai nav, vai viņi ir

uz brīvām kājām vai gūstā, vai tikai kopš nedaudzām

stundām brīvību zaudējuši, vai gadiem to jau nebauda;
viņi cīnās kuru katru brīdi, īsi sakot, katrā gadījumā.
Savvaļā viņi mēdz salasīties sevišķās vietās, kas tur, kur

šie putni bieži sastopami, atrodas viena no otras pieci līdz

seši simts soļu un ikgadus tiek par jaunu izmeklēta, šīs

vietas atšķiras no apkārtnes — bet ne jau cita kā to pē-
du dēļ, kas te paliek no pastāvīgās karošanas. Tam no-

lūkam tiek izmeklēts kāds mazs mitrs, īsu mauru segts
paaugstinājums, pusotra līdz divi metrus diametri, ko tad

ikdienas vairākkārt apmeklē zināms skaits tēviņu, še
ikviens godīgs gugatnis sagaida savu pretinieku un kār-

tīgi izplūcas. Neviens neierodas cīņas laukā, iekams vi-

ņam nav vēl izaugušas apkakles spalvas, bet reiz tās da-

būjis, neviens nedomā arī iztrūkt un ir katrreiz klāt ar

patiešām apbrīnojamu neatlaidību.

Gadās arī, cīņas laukā ierodas kāda mātīte. Tā
tad tekā cīnītājiem pa vidu, pieņem tādas pat cīņas pozas
kā tēviņi, bet nekad nejaucas pašā cīņā un ātri vien aiz-
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laižas. Tad var gadīties, ka kāds no tēviņiem viņu gaba-

liņu pavada un brītiņu ar to pakavējas, bet drīz vien viņš

ir'atkal atpakaļ un par dāmu neliekas vairs ne zinis. Ne-

kad divi tēviņi nevajā viens otru laižoties. Cīņu izcīna

tikai uz zemes un, kā jau teikts, tam nolūkam izvēlētā

vietā; ārpus šīs vietas valda miers.

Kad tuvojas dējamais laiks, tad tās vietas tuvumā,

kur vēlāk atradīsies ligzda — šī vieta var būt no cīņas
lauka arī tāļu nost — var redzēt vai nu vienu mātīti divu

tēviņu pavadībā, vai arī vienu tēviņu vairāku mātīšu sa-

biedrībā. Ligzda reti kad atrodas tālu no ūdens, visbie-

žāk uz kāda paaugstinājuma purvā un ir pāris sausiem

stiebriņiem un rugājiem izklāts padziļinājums. Dējums
sastāv no četrām, retāk trim, ievērojami lielām olām, ku-

ru garuma caurmērs ir ap 40 mm un platuma ap 32 mm.

Olu olivbrūnais vai iezaļganais pamattonis izraibumots

iesarkani brūniem vai melnīgsnējiem plankumiem, kuru

resnajā galā vairāk. Mātīte sēd uz olām viena pati septiņ-

padsmit līdz deviņpadsmit dienas, mīl savu perējumu ļoti,
un viņas izturēšanās šaī laikā ir tāda pat kā citiem sloku

putniem; ārī mazuļi dzīvo līdzīgi saviem radiniekiem.

Tēviņš par pēcnācējiem nerūpējas; viņš cīnās ar pārē-

jiem tēviņiem, kamēr vien dabūjamas mātītes, un izbeidz

savas cīņas spēles jūnija beidzamajās dienās. Pēc tam

viņš izdzīvojas līdz aizceļošanas laikam pēc sirds patikas
visvisādās vietās.

Neviens sloku putns nav vieglāk sagūstāms un ne-

viens arī nav vieglāk pie gūsta pieradināms kā gugatnis.
Ja cīņas laukā izliek cilpas, tad tēviņš ir droši rokā; bie-

ži viņus daudz noķer arī sloku slazdos. Krātiņā viņš ie-

jūtas vienā acumirklī, ēd tūliņ bez vilcināšanās un uzve-

das teicami. Lielākos kopuskrātiņos viņš ir ļoti amizants

un sagādā ikvienam novērotājam daudz patīkamu brīžu,
vismaz pa riesta laiku; cīņas nav aizmirstas arī te, un

katra, viņiem pasviesta baltas maizes kripatiņa izsauc uz-

budinājumu visā sabiedrībā. Kad šis skaudīgais laiks

pagājis, dūšīgie cīkstoņi dzīvo atkal visi draudzīgi un mier-



31

mīlīgi kopā, lai nu gan reizēm viens otrs aizraujas un

pieņem tad draudošu pozu.

„Divi norvēģu jūdzes atstātu no Uelbo muižas uz La-

fotu salām atrodas B6 draudzes baznīca un blakus tai mā-

cītāja māja. Še dzīvo kāds ļoti laipns vīrs, kas pazīstams

kā mācītājs, bet vēl vairāk kā gleznotājs. Uzmeklējiet

viņu, un ja jūs to negribat darīt viņa dēļ, tad dariet to

tā'braduļa dēļ, ko tur atradīsat. Trīs simts soļu uz au-

strumiem no mācītāja mājas atrodas pieci mazi, zālē ie-

auguši, saldūdens dīķi, tajos jūs atradīsat tos putnus, pēc

kuriem taujājāt." Tā man teica mežzinis Bārts (Barth),

kāds labs putnu pazinējs normanis, pie kura es griezos

pēc padoma, nodomājis doties uz tām zemēm, kur četrus

mēnešus gadā saule nenoiet. Uzsāku ceļojumu. Nepa-
laidu neizmantotu nevienu gadījumu, kas mani varēja
darīt pazīstamāku ar putnu pasauli, pārmeklēju katru,

grīsli apaugušu, saldūdensezeru un — nomeklējos par vel-

ti kārotā putna. Beidzot es nonācu B6 draudzē, atradu

pie mācītāja laipnu uzņemšanu un lūdzu viņu parādīt man

tās vērtīgās gleznas, ko šis vientuļais vīrs te tālajos zie-

meļos sev par prieku radījis. Bet tad, viņam par lielu

brīnumu, es aptaujājos pēc zināmājiem mazajiem eze-

riem. Mēs devāmies ceļā, sasniedzām tos pēc pāris simts

soļiem un — pašā pirmā no tiem peldēja kāds putnu pā-
ris, kas nebij nekas cits, kā meklētais ūdenskāpēj s;

otrā bij vēl viens pāris un vienā no pārējiem trešais pā-
rītis. Vēlāk es, saprotams atradu vēl daudzus citus. Lap-
landē viņi nav nekāds retums, un Samojedu pussalas tun-

drā tie visgarām sastopami — bet — tā kā taī dienā, viņi
mani vairs nekad nav sajūsminājuši un aizrāvuši.

Ūdenskāpēj s (Phalaropus hvperboreus), vai kā
islandieši viņu sauc — Odina vista, ir līdzīga nosau-

kuma ģints un apakšdzimtas (Phalaropodinae) priekš-
stāve. Ķermeņa augšdaļu spalvas ir melnpelēkas, mugu-
ras lej galā un plecos melnām un rūzgandzeltenām apma-
lītēm; kakla mugurpuse sānos rūzgansarkana, rīkle un
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kakla lej gals balti, guzna un sāni pelēki; baltkātainās

lidspalvas ir melnīgsnējas ar baltu piesakni; spārnu

segspalvām galos baltas apmales, astes spalvas brūnas.

Mātītes krāsas ir spilgtākas. Acs brūna, knābis melns,

kāja svinpelēka, iekšējās peldplēves un vīles iedzeltenas,

ārējās turpretim pelēkas. Tēviņa garums 18 cm, platums
33 cm, spārna garums 10 cm, astes 5 cm. Mātīte jūtami
lielāka.

Odina vista apdzīvo vasaru Islandi, Laplandi, Hebri-

du un Fereru salas; no šejienes viņa izplatījusies pa vi-

sām Eiropas, Āzijas un Amerikas tundrām. Ziemu viņa
reti kad aizklīst diezin kur tālu, tomēr kārtīgi ierodas

Skotijā un Norvēģijā, retāk jau Dānijā, Vācijā, Holandē,

Francijā un Spānijā, bet ir redzēta arī Itālijā; Melnajā,

Japāņu, Ķīnas un Indijas jūrās viņa arī atrod sev pajum-

ti, Amērikā nosiro līdz Gvatemalai. Jūru šis putns reti

kad atstāj ceļojumu laikā, kaut gan pagadās iekšējos ūde-

ņos, piemēram, pārziemo ikgadus arī Persijā.
Odina vistas ir īsti jūras bērni un krastu tuvumā uz-

turas tikai pa perēšanas laiku, tad viņas var iziet pat ma-

zos saldūdens ezeriņos — pārējo laiku tās pavada jūrā.
Starp divdesmito un divdesmit piekto maiju Odina vista

pārrodas Islandē, mēneša beidzamajās dienās pārnāk
Grenlandē un laikam gan ap to pašu laiku ierodas arī Fin-

markā. Vispapriekšu viņa redzama vai nu lieliem bariem

uz jūras, tālu no piekrastes, vai arī mazākām grupām kra-

stu tuvumā, fjordos. Pēc tam sabiedrības sadalās pāros,

un ikviens pāris nu uzmeklē sev lāmiņu perēšanai. Kad

Holb c 11 s (Holboell) 1835. gada pavasarī sava Gren-

landes ceļojuma laikā bij astoņpadsmit dienas no vietas

ledus ieslēgts, viņš pastāvīgi redzējis Odina vistas starp
ledus gabaliem peldam apkārt; vēlāk viņš tās novērojis
arī visstiprākās bangās. Ziemu viņas pavada uz jūras,
un galds te ir tik bagāti klāts, ka viņas vai plīst aiz tau-

kiem, un ļoti grūti viņas nodīrāt. Neapnikuši viņas vien-

mēr kautko no ūdens izzvejo un norij; tikai nav vēl zi-

nāms, kas tie īsti par dzīvnieciņiem ir, no kā viņas te

pārtiek.



Es ļoti labi zinu, ka braduļu šķira skaita par saviem

daudz skaistu un simpātisku putnu un tomēr nebīstos ap-

zīmēt Odina vistu par visdaiļāko no visiem. Apbrīnojami

mīlīga un pievilcīga ir šo putnu daba un izturēšanās, veikla

katra kustība; viņi ir apdāvinātāki par ikvienu citu sava

aroda locekli un jūtas mājās tikpat uz cietzemes, kā jūras,

tik grīslī, kā gaisā. Gaitā viņi atgādina smilšu putnus.
Krasta malā ūdenskāpēji stāv mierīgi, kaklu mazliet ievil-

kuši, ieskrējušies tipina, bet ir spējīgi paātrināt savu tipi-
nāšanu līdz ātrskrējienam, prot ļoti izveicīgi arī par

grīsli uz priekšu tikt, prot teicami noglabāties. Savā āt-

rajā trauksmīgajā lidojienā viņi met daudz līkumu, kā

liekas, bez sevišķas vajadzības, vienīgi savas patikas pēc.

Lidojot Odina vista tomēr visvairāk atgādina pērkona ka-

zu, no kuras atšķiras tikai ar to, ka lidojot ievelk vairāk

kaklu un izskatās tāpēc strupāka. Arī mazā galva un

smalkais knābis duras acīs, tā kā samainīt gandrīz nav

iespējams. Peldot viņas ir tik vieglas, cēlas un daiļas,
ka skatītāju gluži apbur. Uz ūdens viņas guļ vieglāk par

visiem citiem, man pazīstamiem, peldētāju putniem, lie-

kas, viņas tik tikko skar ūdeni; spalvas tām cieši saglau-

stas, kustības enerģiskas, airējas viņas īsiem vēzieniem,

pamīšus vienu un otru kāju kustinādamas, galviņu kā

niedru vistiņas klanīdamas; īsā laikā viņas var nopeldēt
samērā lielu gabalu. Nirt viņas nevar; spalvu bagātība
ir par lielu, un spēks par mazu, lai vieglo ķermeni pada-
būtu zem ūdens. Pat ievainota Odina vista nelūko glāb-
ties nirstot, bet peld. cik ātri varēdama, uz grīsli, lai še

noslēptos vajātāja acīm. No ūdens viņa bez pūlēm pa-

ceļas uzreiz viegli gaisā un tāpat atkal tieši no gaisa me-

tas ūdenī atpakaļ. Visu ko viņas nodara peldus: uzlasa

no ūdens virsmas sev barību, rotaļādamās dzenas viena

otrai pakaļ; arī kopošanās akts notiek šepat. Pie tam

viņām gluži vienalga, vai ūdens rāms kā spogulis, vai

viļņojas, vai tas auksts, vai silts. Fabers viņas redzē-

jis karsto avotu dīķos, kuros gandrīz roka necieš, ar tādu

pat aukstasinību un vienaldzību rīkojamies kā starp ledus

gabaliem. Viņu labināšanas tonis ir līdzīgs mazāko smil-
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šu putnu labināšanas tonim, bet ar burtiem to grūti uz-

zīmēt, jo griezīgās skaņas ir neparasti augstas. Maņas

tām asas. Uzticēdamās vairāk kā jebkurš jūrmalas putns,

viņas paļāvīgi pielaiž cilvēku sev klāt uz desmit soļiem,

un ja tas viņas ne ar ko neapgrūtina, ļaujas vairākas mi-

nūtes no vietas novēroties, nemaz nevairīdamās viņa ska-

tiem. Bet ikkatra vismazākā vajāšanas kustība un ik-

katrs neizdevies šāviens padara viņas ļoti biklas. Citi ra-

dījumi, vismaz pa riesta laiku, viņas neinteresē, viņas
dzīvo tikai sev. Tomēr mīla uzbudina arī viņas, un tē-

viņu starpā, kas līdz tam satikuši labi, sākas kaislas ķil-
das un cīņas. Sadursmes pirmais cēliens sākas uz ūdens,

otrais izbeidzas gaisā. Tēviņš, kas parādījies kāda pā-
rīša ieņemtajā rajonā, izsauc uz vietas likumīgā īpašnie-

kā greizsirdību. Abi piepeld viens otram klāt, paceļas
no ūdens gaisā un plūcas un kūleņo tik ilgi, kamēr iebru-

cējs ir padzīts. Toties jo lielāku maigumu izrāda viens

otram abi laulātie draugi. Abi turas pastāvīgi kopā un

reti kad atstāj viens otru. Var gadīties, ka lielākos eze-

ros perē divi pāri, bet tur, kur atrodami tikai mazi sald-

ūdens ezeri jeb īstenībā tikai dīķi, tur ikviens pāris ie-

ņem vienu un citus līdziemītniekus necieš. Tomēr pa rei-

zei viens pārītis ierodas pie otra pārīša ciemā. Tad visi

kopīgi palidinās kādu laiciņu virs ezera vai dīķa, nolai-

žas uz brītiņu arī ūdenī, papeld še kādu nieciņu; bet cie-

miņi nekad nepaliek ilgi un pazūd tikpat ātri, kā iera-

dušies.

Laplandē es Odina vistas ligzdu atradu vienmēr lā-

mās blakus jūrai, Samojedu pussalas tundrā turpretim
vairāk kā simts kilometru no tās nost, bet lielāko tiesu

Obes un čučjas tuvumā. Ligzda nav ietaisīta uz saliņām
vai sausām vietām lāmu vidū, bet parasti malā, un ir vien-

kārša, bet skaisti noapaļota muldiņa zālē, īstenībā ne ar

ko neizklāta, bet tas arī nemaz nav vajadzīgs, jo labs iz-

klāj s jau ir pati pie noapaļošanas pieliektā, zāle. Tanīs

ligzdās, ko es pārmeklēju, es atradu gan trīs, gan četras

olas; beidzamais skaitlis ir parastais. Olas ir samērā

mazas, ap 30 mm garas un 20 mm resnas; viņu eļļas krā-



sas vai tumši pelēkzaļais pamattonis ir pārklāts daudziem,

gan mazākiem, gan lielākiem melnbrūniem plankumiņiem.

F a b c r s saka, ka uz olām tēviņš ar mātīti sēd pamīšus,

bet piemetina vēl, ka šie putni ir vienīgie, kuru tēviņiem

ir divi perēšanas plankumi, kamēr pie mātītēm tas nav

novērojams, un Holbells tāpēc domā, ka olas izperē

tēviņš viens pats, un mātīte nemaz uz olām nesēd. Par

savu ligzdu perējošs putns ir ļoti norūpējies un, cilvēka

satraukts, aplido loku pēc loka. lai arvien no jauna at-

grieztos pie tās atpakaļ, kamēr vien cilvēks tuvumā. Pa

brīžam viņš nometas arī uz ūdens, bet to gan neesmu re-

dzējis, ka' viņš būtu izlicies klibs, vai citādi kā gaudens,

lai miera traucētāju aizmānītu prom šādās reizēs. Šos

paņēmienus viņš laiž gan darbā tad, kad bērnus vadā.

Jūlija vidū es Laplandes ziemeļos atradu mazuļus pūku
svārkos un redzēju, kā viņi, vecāku pavadībā, ātri aiz-

skrēja pa grīsli un zāli prom. Noslēpušies viņi bija mei-

stariski, bet uziet viņus tomēr uzgājām un saķērām. Ve-

cie bezgala norūpējušies; baiļu pilni viņi plivinājās man

apkārt un lūkoja mani no mazajiem atturēt, dažādi mā-

noties. Odina vistas mazuļi izturas līdzīgi citu jūrmalas
putnu atvasēm, atšķiras vienīgi ar to, ka spēj labi peldēt.

Viņu pūku tērps ir samērā tumšs un grīslim līdzīgs.
Manis nošautās Odina vistas kuņģī es atradu dažādu

kukaiņu kāpurus, bet kādu īsteni, noteikt nespēju; tikai

no piedzīvojumiem zinu, ka putns savu iztiku izzvejoja
tiklab no ūdens, kā grīslī samedīja. Kā mazuļiem jāiz-
tiek no tā, ko ligzdas apkārtne tiem sniedz, nebūtu nemaz

jāpiemin. Pēc Malmgrēna (Malmgreen) šie putni uz

Špicbergenas pārtiek pa lielākai tiesai no kādas mazas

algas, kas tur purvos lielā vairumā atrodama.

Augusta sākumā vecie izved savus, pa to starpu li-

dot iemācījušos, pēcnācējus uz fjordu salām, un še tad nu

Odina vista salasās neaprēķināmos daudzumos, un sākas

ziemas dzīve. Septembra sākumā visiem jau mugurā zie-

mas tērps, un visi tā nobarojušies, ka kolekcionāram vairs

neder. Septembra beigās putni atstāj piekrasti pavisam
un pārceļas uz atklāto jūru.

353*
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Krastbraduļi (Totaninae), kas sastāda kādu

citu apakšdzimtu, ir caurcaurim slaidāki, mazākām gal-

vām, garākiem knābjiem un garākām kājām kā liededz-

nieki jeb smilšu putni. Knābis ir vai nu galvas garumā,

vai garāks par to, no saknes līdz vidum mīksts, galā no

ragvielas. Mazās spalvas cieši pieglaustas, bez spilgtām

krāsām un tiek divreiz gadā mainītas. Abi dzimumi maz

vien ko atšķiras viens no otra lielumā un tikpat maz vai

nemaz krāsu ziņā.
Kā iepriekšaprakstītā grupa, tā arī krastbraduļi, ir

pirmā kārtā ziemeļnieki. Tomēr visas sugas kārtīgi ceļo

un apmeklē vistālākās zemes. Tekošu un stāvošu ūdeņu
krasti, purvi un dumbrāji, mazāk jūras piekraste, ir viņu
uzturēšanās vietas. Ziemas nometnēs viņi sadodas kopā

ar daudziem citiem, dažreiz pavisam cita rakstura put-

niem, bet nemīl gan tik lielos baros atrasties kā liededz-

nieki. Viņu izturēšanās iekaro viņiem novērotāja simpā-

tijas. Gaita tiem iznesīga, raita, soļojoša, lidojiens varen

viegls un žigls. Balss ir patīkami, augsti, stabulējoši toņi,
kas visām sugām tik līdzīgi, ka putni paši ne ikreiz iz-

šķir tās. Ligzda ietaisīta visbiežāk uz zemes, bet ir arī

kokos atrodama; dējums sastāv no četrām, samērā lielām

bumbierveidīgām olām, kuru zaļais eļļas krāsas pamat-
tonis noklāts brūngani pelēkiem plankumiem; tās perē

mātīte. Mazie skrien vecajiem pakaļ jau no pirmās die-

nas ; briesmām draudot, tie prot veikli noslēpties kaut kur

zemē vai zālē kā visi viņu radinieki, ātri iemācās plivinā-
ties un. tikko lidošanas mākslu piesavinājušies, top pat-

stāvīgi.
Visi krastbraduļi ir uzmanīgi un tramīgi putni, tādēļ

tur, kur viņi dzīvo kopā ar citiem jūrmalas putniem, viņi
vienmēr uzņemas vadību. Medības uz viņiem ne ikreiz

vaiņago panākums; arī ķeršana nav viegla. Krātiņā viņi
aprod ātri, apmierinās ar vienkāršu istabas barību un,

daudz maz pareizi kopti, dzīvo gūstā gadiem ilgi.

Upes svilpj a (Tringoides hvpoleuca), ķermeņa
augšdaļu spalvas ir brūnganā eļļas krāsā, iezaļganas vai

laistās purpurā, melnām kāta švītrām un šķērsiem plan-
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kūmiem; galvas puses iebrūnas, tumšām kāta švītrām, un

plankumi iet gareniski; apakšdaļas baltas; rokas lidspal-

vas melnbrūnas, smalku pelēkbaltu galiņu, sākot ar trešo

izgreznotas uz vēdekļa iekšmalas ar baltu plankumiņu,
kas uz ķermeņa pusi pakāpeniski palielinās; rokas stilba

lidspalvas piesaknes daļā un galiņā baltas, citādi tāpat

nespodri melnbrūnas; vidējās stūres spalvas brūngani pe-

lēkas, melniem kātiem, rūzgandzeltenu maliņu un planku-

mainas, pārējās vairāk vai mazāk baltas ar šauru melnu

šķērsjostiņu. Acs brūna, knābis pelēki melns, pie pamata

gaišāks, kāja svina pelēka. Garums 21 cm, platums 34

cm, spārna garums 11 cm, astes 6 cm.

Izņemot Savienoto Valstu galējos ziemeļus, Vidus-,
Dienvidameriku un Polineziju, upes svilpis apdzīvo visu

pārējo zemes lodes daļu un perē gandrīz visur, kur atro-

dams. Ziemeļvācijā viņš parādās apriļa vidū, dažreiz gan
tikai maijā, perē te un jau jūlijā uzsāk savu sirošanu,
līdz septembra vidū dodas ceļojumā, šo ceļojumu laikā,
kas norisinās pa naktīm un dienu tiek pārtraukti, upes

svilpis novērojams mazām sabiedrībām, gabalu seši līdz

astoņi vai arī divdesmit kopā. Šie pūlīši šķiet, pa ceļo-
jumu laiku turas kopā. Ceļā došanās notiek vakarā; kaut

cik labam laikam pastāvot, putni laižas visu nakti cauri

līdz rītam, kad kādā piemērotā vietā, parasti kādas upītes
vai strauta krastos, tiek piestāts, lai pārlaistu dienu, sme-

joties jaunus spēkus un iebaudot, ko Dievs devis. Atdu-

sēties putni atdusās mazliet tikai dienvidū un, ja apkārt-
ne sevišķi piemērota ceļinieku prāsībām, paliek uz vietas

vairākas dienas no vietas.

Upes svilpis redzams parasti uz sēkļiem un visbiežāk

tur, kur krasts noaudzis krūmiem un niedrām. Stāvot

viņš ķermeni guļus, skrien raiti, vairāk sīksolīšiem,
un vīpšķina pastāvīgi asti kā cielava. Lidojiens tam viegls,
ātrs un veikls savā ziņā pat neparasts, jo putns aizlaižo-
ties nekad nepaceļas augstākās gaisa kārtās, bet slīd ze-

mu virs ūdens uz priekšu, domāt spārnu gali tam ūdeni
skar. Tikai tad, ja viņš kādu vietu grib pavisam atstāt,
viņš paceļas augstu gaisā un ātri pazūd. Baltie lidspalvu
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plankumi uz izplestajiem spārniem spīd kā platas greznas

lentas. Vajadzības gadījumā, sabiedēts, upes svilpis me-

tās ūdenī un aizpeld pa to ātri projām, ja vien paspēj, vai,

ja citādi nevar glābties, pazūd zem ūdens un izpeld pavi-

sam citā vietā. Kā Naumans saka, upes svilpis mīl

klusus, paslēptus stūrīšus, kauču gan nekad nekur neno-

lien un zālē neslēpjas. Arī visaugstākās vietiņas, kur

upes svilpis nometas, ir vienmēr tādas, ka to daudz ja no

pretējā krasta, bet nekad no tālienes nevar ieraudzīt. Ar

citiem ūdensmalu putniem viņš maz pinas; pat pāri diezko

cieši kopā neturas, bērnus izveduši. Kā svilpīte smalki,
dzidri un augsti skan viņa tāli sadzirdamā balss, kas lī-

dzīga zivju dzeņa balsij un izklausās apmēram kā ~hididi"
vai ~jit" un ~īdīdīd"; riesta laikā viss salējās vienā tril-

lerī, kas maigi sākdamies, pakāpeniski pieaug un atslābst,
līdz bezgalībai atkārtodamies, un ausij vismaz nepatīka-
kams nav.

Pavasarī, tikko ieradies, ikviens pārītis izvēlas sev

vietu un necieš sev tuvumā otru pārīti. Tēviņš ir ļoti
uzbudināts, šaudās uz priekšu un atpakaļ lauzītās līnijās,

trallina, dzied, iet mātītei apkārt cēliem soļiem. Tā iz-

meklē vietiņu kaut kur krastā, ko plūdi nevarētu apdrau-

dēt, un tur krūmos, vai vismīļāk kārklienā, pazarēs, ievij
ligzdiņu no žagariem, stiebriem, rugājiem un sausām la-

pām tik noslēpti, ka neskatoties uz veco putnu nodevīgo

trokšņošanu, viņa atrodama tikai pēc pamatīgas meklē-

šanas. Dējums sastāv no četrām olām. kas nav visas vie-

na garuma. Caurmēra garums 35 mm, platums 26 mm;

tām ir bumbiera veids, čaumala smalka, spīdoša, un bāli

rūzgandzeltenais pamattonis nolipināts un nolāsots pelē-
kiem apakš, sarkanbrūniem vidus un melnbrūniem virs-

plankumiem. Vecie necieš ligzdas tuvumā ne mazāko

traucējumu; viņi tūliņ mana, ja kāda ola paņemta, un

pamet ligzdu uz vietas. Uz olām sēd abi dzimumi. Ma-

zuļi izšķiļas apmēram pēc divi nedēļām, īsu laiku vēl māte

tos silda un tad ved kārklienā. Te tie tik labi noglabājas,
ka reti kad dabūjami rokā bez laba suņa palīdzības, kaut

gan vecie plivinās okšķerētājam apkārt, bailīgi brēkdami.
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Pēc astoņām dienām uzdīgst spārnu un astesspalvas, pēc

četrām nedēļām viņi jau pieauguši un vecāku aizgādības

viņiem vairs nevajag.

Viņi pārtiek no tārpiem, kukaiņu kāpuriem un kukai-

ņiem, kā tīklspārņiem tā divspārņiem, ko saķer laižoties

un nolasa no lapām. Mušas, odi, miģeles, viendienītes,

ūdens zirnekļi — visi tie krīt upes svilpim par upuri, kas

kaklu un galvu ievilcis, klusu un uzmanīgi pieiet tiem klāt

un noknābj, reti kad kļūdīdamies.
Gūstā viņš ātri vien pierod pie padotās istabas barī-

bas, pēc pāris dienām ir jau iedzīvojies, paliek rāms, tu-

ras sava ēdientrauciņa tuvumā, ieņemdams maz telpas un

krātiņu maz piemēslodams, un sagādā savam saimniekam

daudz prieka.

No visiem īstajiem krastbraduļiem (Totanus)

vispazīstamākais gan ir pļavs vil p i s (Totanus calid-

ris). Viņš ir 27 cm garš, 43 cm plats, spārna garums 16

cm, astes 7 cm. Ķermeņa augšdaļas viņam pelēcīgi brūnā

krāsā, galva un kakls izrotāti mazām iegarenām, mugura

lielām apaļām, melnām lāsēm, muguras lej gals un virs-

astes vieta balti, tikai pēdējās spalvām bez tam vēl melnas

svītras; kaklapuses un guzna pelēki iedzeltenas un tāpat
kā sāni izraibumotas melniem, brūnu maliņu plankumiem;

pārējās apakšdaļas baltas; rokas lidspalvas. no kurām

pirmai balts kāts, brūnas piesaknes daļā, beidzamajām jo

tālāk, jo baltāks gals, stilba lidspalvas visas vidū šķērso-
tas, citādi gandrīz baltas, tā kā rodas plats balts lau-

kums kā spogulis; pleca spalvas tumšbrūnas, ar zobainu

rūzgansarkanu šķērszīmējumu; astes spalvas baltas, iz-

raibotas tumši brūnām, pelēki apēnotām šķērs joslām. Acs

pelēkbrūna; taisnais knābis pie saknes bālisārts, galiņš
melns; kāja cinobersarkana. Ziemas tērpam virspuse ir

pelēka, melniem spalvu kātiem, un apakšpuse stipri plan-
kumaina. Pļavsvilpja perēšanas rajons apņem visu Ei-

ropu, varbūt Islandi un Fereru salas izņemot, visu Maz-

āziju, Ziemeļ- un Vidusāziju; apceļot viņš apceļo visu pa-
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sauli līdz pašam Labās Cerības ragam un Indijai, ieskaitot

arī kaimiņu salas.

Vācijā — vismaz Ziemeļvācijā — pļavsvilņis pazī-

stams kā perētājs putns visās piemērotās vietās un nav

nekāds retums, bet visvairāk gan viņa Skandināvijā, Krie-

vijā. Dienvidsibirijā un Turkestanā. No kalniem un me-

žiem viņš izvairās, bet atklātā līdzenumā nometas viscaur

tur, kur lielāki vai daudz stāvošu ūdeņu, dumbrāju un

purvu. Vasaras miteklis var atrasties tikpat labi jūras

piekrastē, upju un strautu malā kā arī slapjās pļavās, ga-

nībās un dumbrājos. Jūras malā viņš nereti arī pārziemo.
Perēšanas vietas viņš turpretim pamet, tikko bērnus iz-

vedis, lai klaiņotu pa savu rajonu. Aizceļošanu viņš uz-

sāk augustā un nobeidz oktobrī; martā, dažreiz jau pa-

šās pirmajās dienās, bet parasti mēneša vidū, viņš atgrie-
žas atpakaļ. Arī viņš laižas pa naktīm, tikai pavasarī ar

saprotamu steigu, citādi lēnām, apdomīgi, sekodams upēm

vai piekrastei un labu ganību vietās uzturēdamies dienām

no vietas.

Lai nu arī rosīgs un nadzīgs diezgan, viņš tomēr ne-

tiek citiem krastbraduļiem šaī ziņā līdz; tāpat pievilcīgu-

ma viņam jūtami mazāk. Soļo tomēr arī viņš žigli un iz-

nesīgi, peld nereti gluži no brīva prāta, lido viegli un ātri

un pārošanās laikā pie reizes taisa visādus paņēmienus,
gan lielus gabalus nolidodams spārnus nekustinot, gan

loku lokiem vīdamies. Viņa labināšanas sauciens ir tīka-

mi skanošs ~djaū" vai „djūū," kā to nu labāki varētu iz-

teikt; biedinājums ir nepatīkams ķērciens, un kāzu dzies-

ma, ke viņš tikai lidojot skandina, ir formels gavilējošs
dziedājums un izklausās apmēram pēc balsieniem „dlide,
dlide, dlide." Nebūdams visai sabiedrīga rakstura, viņš
briesmu brīžos tomēr dodas brēkdams uz nelaimes vietu,
itkā gribēdams palīdzēt ar spēku, ar padomu, vai arī bie-

dināt un tā uzmetas drīz citiem krastmalas putniem par
vadoni. Arī viņš ir bikls, bet ne tuvu tik gudrs un uz-

manīgs kā citi viņa radinieki. Gan viņš atšķir mednieku

no gana, pieaugušu vīrieti no bērna, bet tomēr ir apmā-
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uz spēli.
Savu dienišķo maizīti viņš sameklē gan ūdens malā,

gan purvā un brien tālab ūdenī, cik dziļi vien to viņam

viņa garās kājas atvēl; bieži vien gadās, ka kumoss jā-

izzvejo no padziļas vietas un, lai tiktu tam klāt, visa ķer-

meņa priekšdaļa jāpabāž zem ūdens; laukos un sausās

pļavās viņš dzenas pakaļ arī kukaiņiem.
Kolīdz ieradies, viņš stājas pie sugas turpināšanas

darbiem, jo sapārojies parasti jau ceļā. Ligzda, pāris

salmiņiem izklāts iedobumiņš, parasti neatrodas tāļu no

ūdens un, ja vien iespējams, purva vidū, stiebru, grīšļa un

zāles biezoknī. Ap apriļa vidu olas jau sadētas. Tās ir

samērā lielas, caurmērā 24 mm garas, 30 mm resnas, vil-

ciņveidīgas, gludu čaulu, smalkgraudainas, bez spīduma.

Bālganais, starp brūnu un okerdzeltenu varijējošais pa-

mattonis, nosēts daudziem iepelēkiem, tumšpelēkiem un

purpurbrūniem plankumiem, lāsītēm un punktiņiem. Mā-

tīte sēd uz olām viena pati un izperē tās četrpadsmit līdz

piecpadsmit dienās; pēc tam viņa ved mazos uz vietām,
kur zināma droša iztika. Te no sākuma viņa mazajiem
noliek medījumu priekšā, māca, rāda un dīda, ko un kā

vajaga darīt. lenaidnieku pamanījusi, viņa bez apdomā-
šanos liek dzīvību uz spēli, izmēģinādamās mums jau pa-
zīstamos izlikšanās mākslas paņēmienos un bailīgi klie-

dzot. Tēviņš, kauču ar brēkšanu ar neskopojas, tomēr

pats savu drošību neaizmirst. Apmēram četras nedēļas
pēc izšķilšanās jaunie ir iemācījušies jau lidot un drīz pēc
tam top patstāvīgi. Pēc tam ātri vien izbeidzas sirsnī-

gais sakars starp bērniem un vecākiem.

Pļavsvilpim ir daudz jācieš no attiecīgiem plēsējiem,
kā zvēriem, tā putniem, bet arī cilvēks, olas laupīdams,
nekaitē tam mazāk; bez visa tā viņu vajā arī mednieki

un ķērāji, lai gan gaļa nemaz tik garda nav. Sagūstīti
šie putni izturas galvenos vilcienos tāpat kā viņu ra-

dinieki.

šīs ģints abas mazākās sugas, kas dzīvo Eiropā, ir

tumšā un gaišā tilbīte. Pirmā (Totanus ochropus) ir

41
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lielākā no abām. Viņas garums ir 26 cm, platums 48 cm,

spārna garums 14 cm. astes 4 cm. Galvas un muguras

augšgala spalvu krāsa ir tumšbrūna, kas pāriet vizošā

eļļas krāsā un nosēta maziem baltiem sānu plankumiem,

kas uz galvas savirknē jās svītriņās; kakla, rīkles un guz-

nas baltas, tāpat pakauša iebrūnās krāsas spalvas rotā

gareniskas vienmērīgas švītras; spārna apmale vienkrā-

saini brūna; virsaste, zods un pārējā apakšdaļa gluži balti;

lidspalvas melnbrūnas, astes spalvas piesaknes daļā bal-

tas, galā šķērsotas trim vai četrām joslām, kas uz ārmalu

pamazām pāriet punktu līnijā. Acs tumši brūna, knābis

iezaļgana raga krāsā ar tumšāku galiņu, kāja zaļgani svi-

na pelēka. Rudens uzvalkam baltie plankumi ir ļoti mazi,

un guznas puses tumšākas.

Gaišā tilbīte (Totanus glariola) ir jūtami ma-

zāka par savu radnieci; garums tai 22 cm, platums 43 cm,

spārna garums 13 cm. astes 5 cm. Ķermeņa augšdaļas ir

iezaļgani melnbrūnas, visas galvas un kakla mugurpuses

spalvas tikko jūtami baltšvītrotas, muguras spalvām ir

gaiša, bālpelēka apmalīte un tās ir pelēkbalti. pārslotas;

pār kaklu un guznu velkas gareniski šauras tumšas švīt-

ras uz bālgana pamata; virsaste, pakrūte un vēders koši

balti, lidspalvas melnbrūnas. Acs brūna, knābis melns
0

kāja zaļgandzeltena. Rudens tērpam virspuses brūnums

ir gaišāks, rūzgandzelteniem plankumiem, apakšpuse pie
kakla un guznas švītrota un viļņaina.

Kā Vidus- un Ziemeļeiropa tāpat Vidus- un Ziemeļ-
āzija ir abu šo krastbraduļu perēšanas rajons, izplatīti vi-

ņi turpretīm vai visā Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Novēroti

viņi ir Eiropā viscaur. Vācijā gaišā tilbīte parādās apriiī
un maijā, jūlija vidū viņa iesāk jau sirot un augustā un

septembrī dodas ceļojumā uz savām ziemas mītnēm, kas

sākas jau Eiropas dienvidos, bet izplatās līdz Indijai un

Labās Cerības raga kalnu ziemeļu nogāzēm. Pa kādai til-

bītei pārziemo arī Vācijā. Abas sugas mīl dzīvot stipri
noslēpušās, vai vismaz izmeklē klusas un mierīgas vieti-

ņas. Kamēr tumšā tilbīte, kā to viņas vāciskais nosau-

kums (Bachvasserlāufer) rāda, dod priekšroku krūmiem



apaugušu upīšu krastiem, gaišā tilbīte (vāeiskiVValdvasser-

lāufer), mīl nomesties vientuļos, klusos, drūmos mežos,

neskatoties uz to, vai tie sastāv no skuju, vai lapu ko-

kiem. Skandināvijā un Sibirijā es viņu tikai izņēmuma

gadījumos esmu atradis kur citur un ļoti bieži ar lielu

baudu noskatījies, kā viņa stāv augstu koku galotnēs vai

zaros. Ja piemērotas vietas nav un arī citādi apstākļi ne-

atbilst prasībām, gaišā tilbīte bieži vien apmierinās ar

to, kas ir.

Abi šie krastbraduļi ir visai piemīlīgi putni, kustīgi,

attīstīti un uzmanīgi, bet bikli varbūt vienīgi tad, ja tiem

bijuši slikti piedzīvojumi. Sēdot viņi tur ķermeni guļus,
bieži šūpojas kā upes svilpis, iet viegli un labi, lido tei-

cami, droši un izveicīgi šaudās pa koku un krūmu za~

rem, riesta laikā parāda visus tos pašus lidošanas mākslas

paņēmienus, ko pārējie šīs dzimtas locekļi. Viņu balss ir

neparasti augsta un skaļa, bet tik tīra un daiļskanīga, ka

atsevišķi toņi izklausās gluži kā no labāko dziedātāju re-

ģistra ņemti. Tumšās tilbītes labināšanas sauciens ir

sidrabskaņš, vairākreiz no vietas atkārtots ~dluīdlu", bet

gaišās — svilpojošs ~gifgif"; pirmā savu maigumu izteic

ar īsu augstu „dik, dik", otrā — ar līdzīgu ~gik, gik";
pārošanās dziesma tumšai tilbītei ir modulēts, bieži at-

kārtots, labināšanas tonis, gaišai tilbītei formela dziesma

kurā reizēm ieskaņās kautkas līdzīgs skaņām „titirle" vai

..tilide". Citādi visādi abi putni parāda visas, mums jau

pazīstamās, šīs grupas locekļu īpašības.
Tumšā tilbīte savu ligzdu novieto tikpat labi uz ze-

mes, kokā, vecās vāveru, baložu, sīļu un strazdu ligzdās,
kā arī koku dobumos līdz desmit metru augstumā, bet tad

gan turpat ir ūdens tuvumā. Par gaišo tilbīti, kas pēc
maniem novērojumiem vēl vairāk koku putns kā tumšā

tilbīte, vajadzētu varēt teikt to pašu. Un tomēr, cik es

zinu, noteiktu norādījumu šai jautājumā vēl nav. Tumšās

tilbītes vilciņveidīgo olu garuma caurmērs ap 36 mm un

platuma — ap 26 mm; gaišais zaļās eļļaskrāsas pamat-
tonis, kas atsit drīz dzeltenu drīz zaļu, ir izraibumots ma-

ziem, no iebrūni pelnpelēkiem, tumšā zaļgani brūnā krāsā
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pārejošiem, plankumiem, vijumiem un punktiem. Gaišās

tilbītes 35 mm caurmēra garuma un 24 mm caurmēra

platuma olas ļoti līdzinās tumšās tilbītes olām, tikai plan-

kumi rupjāki. Mazuļi izšķiļas no olām apmēram pēc piec-

padsmit dienām. Tikko nožuvuši, viņi atstāj ligzdu un,

ja tā atradusies kokā, kā H i n c s (Hintz) izdibinājis, bez

kādām grūtībām nolēc no turienes zālē. Viņi ātri izaug

savu vecāku rūpīgā gādībā un vadībā un paliek patstāvīgi

drīz vien.

Visu citu krastmalas putnu ienaidnieki ir arī abu šo

braduļu ienaidnieki. Gūstā viņi izturas un dzīvo tikpat
labi kā viņu radinieki.

Li možas jeb krastmalu slokas (Limo-

sinae) sastāda kādu citu apakšdzimtu. Kā pēc izskata,

tā dabas šie putni stāv vistuvāk krastbraduļiem, tomēr

nav noliedzams, ka viņiem ir daudz līdzības ar tārtiņiem
un slokām.

Dumbrāju slokas (Limosa rufa) galvvidus

un pakausis ir gaiši rūzgansarkani, gareniskām brūnām

švītrām; mugura un pleci ir melni, rūzganiem plankumiem
un malām; spārnu segspalvām pelēkas un baltas maliņas,
virsaste balta, brūniem raibumiem. Uzacis, rīkle, kakla

puses un apakšējā ķermeņa daļa ir koši tumšrūzgansarka-

nas; abas puses krūtīm un apakšējās astes segspalvas
melnbalti marmorizētas, stūres spalvas pelēkas un baltas,

šķērsus joslām. Acs brūna, knābis iesarkans ar melnpe-
lēku galu, kāja melna. Mātītes spalvas nav tik košas.

Garums 41 cm, platums 68 cm, spārna garums 20 cm,

astes 7 cm.

No dumbrāju slokas noteikti atšķiras 1 i m o z a jeb
krastmalas sloka (Limosa aegocephala). Viņa ir

45—48 cm gara, ap 80 cm plata; spārna garums 23 cm,

astes 9 cm. Mazo spalvu valdošā krāsa ir rūzgansarkana,
uz galvas un muguras augšgala spalvām plats kāta plan-
kums, uz mēteļa spalvām bultveida plankumi; apakšpuse,
sākot no guznas, melnām šķērsjoslām, virsaste balta, lid-

spalvas melnīgsnējas, sākot ar ceturto, piesaknes daļā
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baltas; astes spalvas galā baltas, pārējā daļā melnas. Acs

brūna, knābis pie saknes oranža krāsā, citādi raga melnu-

mā, kāja melna. Ziemas tērpam nav raibumu — augšdaļa

tam pelēka, apakšdaļa gaiši bālpelēka.

Višas limozas dzīvo tik līdzīgu dzīvi, ka es varu ap-

robežoties ar dumbrāju slokas dzīves veida aprakstu.

Ziemeļeiropa un Ziemeļāzija ir tās zemes, kur viņas

perē. No šejienes viņas savu ceļojumu laikā apmeklē

Dienvidāzijas lielāko daļu, visu Dienvideiropu un Ziemeļ-
āfriku līdz Nubijas dienvidiem un Gambijai, parādās tā

tad arī Vācijas un sevišķi lielā daudzumā Holandes pie-

krastē. ~Miriadi", saka Nauman.s, ~siro gar šlezvigas

un Jutlandes rietumu krastiem, kā mākoņi veldamies no

piekrastes sēkļiem uz pļavām un ganībām un atkal at-

pakaļ, atkarība no paisuma un bēguma. Kur tāds bars

nometies, tur viņš vārda pilnā nozīmē apklāj visu jūrmalu

garā gabalā, vai arī aizņem nepārredzamu platību tur,

kur putni mierīgi bradā pa sēkļiem ganīdamies, un nav

tādēļ tik cieši kopā. Grūti iedomāties visu šo ņudzoņu un,

baram tālumā paceļoties, liekas, ka dūmi kūpētu." Gal-

venā masa. kā liekas, turas gar jūras piekrasti; vismaz

Vācijas vidienā dumbrāju sloku var sastapt tikai niecīgā
skaitā. Turpretim Eiropas dienvidos redz to ļoti bieži;

vispāri Vidusjūras zemes ir ziemas mītnes visām tām

dumbrāju slokām, kas izceļo no Eiropas ziemeļvakariem,
īstais ceļojums sākas augusta beigās un velkas visu sep-

tembri cauri; atgriešanās norisinās no apriļa līdz vēlam

maijam. Ceļojumu laikā viņas ne visai labprāt attālinās

no jūras. Galvenā viņu dzīvošana ir pa bēguma laikā at-

segtiem sēkļiem un vatiem; ūdenim atgriežoties, limozas

līdz ar to atgriežas uz cietzemi; bēgumam sākoties, izsūtī-

tie izlūki atnes ziņu, ka var atgriezties, un nu visas, bries-

mīgu troksni sacēlušas, steidz ūdenim nopakaļus. Arī tās

limozas, kas uzturas zemes vidienē, mīl lidot no ūdens uz

sausumu un atkal atpakaļ. Dienasvidu, pa kuru tās arī

noguļas, viņas pavada uz sauszemes, nostāku no ūdens.

Pret vakaru viņas atkal sarodas jūras malā un nu darbo-

jas visu nakti, vai vismaz pa vakara un rīta mijkrēšļiem.
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Limozas soļo gar ūdensmalu noteiktiem soļiem, ie-

brien bieži vien līdz vēderam ūdenī, peld un prot pie vaja-

dzības lieliski nirstot sev izpalīdzēties. ši 11 m g s re-

dzējis dumbrāja sloku, ko bija ievainojis, jūrā ienirstam

un vairs neparādāmies. Es tamlīdzīgu piedzīvoju vairāk-

kārt pie Mensalē ezeriem. Kas attiecas uz vieglumu un

veiklību, tad dumbrāju slokas lidojiens ir līdzīgs mazo

krastbraduļu lidojienam un nav neko sliktāks arī ātruma

ziņā; vismaz var novērot, ka limozas un krastbraduļi var

laisties kopā ilgāku laiku, bet priekšā viens otram neko

netiek. Pirms nolaišanās limozas mēdz plivināties un

spārnus, iekams tos sakļaut, saceļ stāvu gaisā. Ja bars

dumbrāju sloku pārlido tikai no vienas vietas uz otru, tad

putni reti kad ietur noteiktu kārtību, kurpretīm ceļojumā

nokārtojas pazīstamajā kāsī. Balss atšķiras no sīko krast-

braduļu balsīm ar toņa zemumu un niecīgo labskaņu. La-

bināšana izklausās apmieram kā „kjau" vai „kei kei," vai

arī ~jekjekjek"; pārošanās skaņas ir skaistākas, vairāk

stabulējošas un izklausās pēc „tabie, tabie." Ar krast-

braduļiem šaurākā nozīmē neviena dumbrāju sloka balss

ziņā mēroties nevar.

Visa lirnozu izturēšanās ir tāda, kas liek domāt, ka

prāts tām visai ass. Dažreiz pagadās pa kādai sastapt,
kas nemaz nav bailīga, lielākā daļa tomēr ļoti uzmanīgi
izvairās no mednieka un droši vien atšķir to no citiem vi-

ņām nekaitīgiem cilvēkiem. Limozu sabiedrība, lai vai

kur atrastos, ir vienmēr tramīga; atsevišķi individi tādi

paliek, ja tikuši vajāti, un viena pati limoza ir tāda arī

tad, ja atrodas savu citu mazo radu vadoņa lomā. Pie

Mensalē ezera es reti kad redzēju kādu dumbrāju sloku

vienu pašu; parasti viņu pavadīja raibā svītā dažādi krast-

braduļi un tārtiņi, kas visi sekoja ikvienai sava lielā vado-

ņa kustībai un izrādīja tam visāda veida padevību.
Limozas pārtiek no tārpiem, kukaiņiem un to kāpu-

riem, maziem gliemezīšiem, jauniem vēzīšiem un zivtiņām;
lielu laupījumu tās norīt nevar. Vai viņu knābis tiešām

tik smalki tausta, ka bez redzes palīdzības limoza varētu



barību uziet, kā to pieņem, tas gan vēl nav neapgāžami

pierādīts. Attiecīgā taustes aparāta knābim nav.

Ziņas par dumbrāju slokas vairošanos ir vēl ļoti ne-

pilnīgas un nedrošas; par limozu turpretīm zināms, ka

viņa perē sabiedrībām Jūtlandē, Holandē, Polijā, un savu

ligzdu ierīko uz kādas augstākas vietiņas dziļos, lielos

muklājos un purvos, vai arī slapjās, muklainās pļavās. Tā

ir vienkārša, saknītēm un zāles stiebriņiem izklāta bedre,

kurā apriļa beigās atrodamas četras lielas, caurmērā 53

mm garas, 38 mm resnas, vēderainas olas, kuru pelēk-

dzeltenais, brūnganais, tumši zaļais eļļas krāsas vai rūz-

ganbrūnais vienmēr dūmākainais pamattonis izraibināts

lieliem un maziem plankumiem, švītriņām un punktiem.
Uz olām sēd abi vecāka pamīšus un ļoti rūpīgi. Ja ligz-
dai tuvojas kāds nelūgts viesis, putni riņķo tam apkārt

skaļi un žēli brēkdami; bērnus vadā abi kopīgi.
Gūstā limozas izturās tāpat kā citi krastbraduļi —

ātri ņem pretī pasniegto ēdienu, ātri iedzīvojas, iemā-

cās pazīt savu kopēju un dzīvo gadiem ilgi.

Zobenknābji (Recurvirostra) ir vidēji lielu

putnu ģints īpašā (Recurvirostrinae) apakšdzimtā. Viņi
ir spēcīgi miesās, lielu galvu, garu, nestipru, šauru un

plakanu knābi ar neticami tievu galu; knābis var būt

vienkārši uz augšu, vai arī tūliņ šaipus gala uz apakšu
izliekts; tas ir ļoti ciets un gluds, asām, griezīgām ma-

lām, vidū — atskaitot divus līdztekus ejošus šaurus valnī-

šus katrā knābja daļā, starp kuriem guļ mēle un no

kuriem apakšējie iederas augšējos — neparasti sekls;
kāja ļoti gara, bet diezgan stipra, augstu virs pēdas kaila,
ar četriem pirkstiem; starp priekšpirkstiem puspeldplē-
ves, pakaļpirksts pie dažām sugām sarucis, pie citām uz-

glabājies, spārns vidēji garš un iesmails, astē divpadsmit
spalvu, tā ir īsa un vienkārši noapaļota; mazās spalvas
augšpusē noslēgtas, apakšpusē biezas kā īstiem peldētā-
jiem.
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Zobenknābja (Recurvirostra avosetta) spalvu

tērps ir vienkāršs, bet interesants. Galvas virsus, pakau-

sis un kakla mugurpuse, tāpat ari pleci un spārna lielākā

daļa ir melni; divi lieli laukumi uz spārniem, no īsākajām

plecu spalvām izveidoti, beidzamās stilba lidspalvas, rokas

lidspalvu segspalvas un viss pārējais ir balts. Acs sar-

kanbrūna, knābis melns, kāja pelnzila. Jaunajiem melnā

krāsa atsit brūnu; spārna spalvām rūzganpelēkas malas.

Garums 43 cm, platums 74 cm, spārna garums 22 cm,

astes 7 cm.

Zobenknābis ir atrasts gandrīz visā Vecā pasaulē, sā-

kot ar Viduseiropu. Viņš apdzīvo Ziemeļu un Baltijas

jūras piekrasti, Ungārijas un Vidusāzijas sālsezerus un

pārsiro no šejienes visu Dienvideiropu un Āfriku līdz

līdz Dienvidķīnai un Indijai no otras puses. Visur tur,
kur viņš uzejams, viņš atrodams ievērības cienīgā dau-

dzumā. Mūsu apgabalos viņš parādās apriiī, pazūd no

šejienes septembrī.

Viņš ir īsts jūras putns, jo atstāj piekrasti retos gadī-

jumos, un ja tas tiešām no laba prāta notiek, tad tikai

tad, kad grib uzmeklēt kādu sālsezeru vai vismaz ezeru

ar iesālīgu ūdeni. Zemes vidienā viņu redz reti. Seklas

piekrastes vai dūņainas ezermalas ir viņa mājokļi. Ar

to tad arī izskaidrojams, kāpēc viņu dažās vietās pazīst
ikkatrs, kamēr tikai nedaudz kilometru tālāk viņš liekas

svešs. Pēc Naumaņ a, piekrastē viņš maina vietu at-

karībā no ūdens stāvokļa: kad bēguma laikā sēkļi atsegti,

viņš redzams bieži vairākus kilometrus tāļu no malas,

iestājoties paisumam, viņš atkāpjas līdz pašai malai at-

pakaļ. Viņš pieder pie tiem jūras putniem, kas ikvie-

nam kritīs acīs, jo tas ir īsts jūrmalas greznums. Mie-

rīgi soļojot vai stāvot, viņš tur ķermeni pa lielākai daļai
līmeniski, un tievais kakls izliekts burta S veidā. Viņa
gaita ir viegla un diezgan maiga, kaut gan viņš reti kad
noskrien garākus gabalus vienā rāvienā; laisties viņš ne-

laižas tik ātri kā smilšuputni jeb liededznieki, bet tomēr

arvien vēl ātri diezgan un tik savdabīgi, ka arī lielākā

attālumā atšķirams no citiem, pateicoties uz zemi noliek-
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tajiem spārniem, platajiem spārnu vēzieniem, ievilktajam

kaklam un garajām, taisni izstieptajām kājām. Tā kā

peldplēves viņam labi attīstītas, viņš var kustēties arī pa

dziļākiem ūdeņiem, peld viegli un veikli, bieži bez kādas

sevišķas vajadzības. Svilpojošā balss skan drusku grūt-

sirdīgi, bet nekādā ziņā ne nepatīkami; labināšanas tonis

ir kautkas līdzīgs balsieniem „kvī" vai „dūtt", pārošanās
sauciens melancholisks, bieži un ātri atkārtots „kliu".

Parasti zobenknābi redz ūdenī stāvam, vai lēnām stai-

gājam un kustinām uz sāniem piešķiebto galvu, meklējam

pēc noderīga kumosa; nereti viņš redzams arī kā pīle, ūde-

nī iebāztu galvu un gaisā izslietām kājām.

īpatnējā knābja pielietošana saprotams arī ir savā-

da, kā Navm a n i s saka, ~zāģējot", t. i. putns ātri ku-

stina sāniski pa labi un kreisi, uz priekšu un atpakaļ savu

knābi un tādā ceļā uzņem viņam noderīgo, ūdenī peldošo

ēdamo, kas uzkrājas knābja iekšpusē aiz valnīšiem. Tā

šis putns kā kurpnieks ar īlēnu izbaksta, lēni uz priekšu

virzīdamies, visas lāmas, kas palikušas bēguma laikā uz

dūņainiem sēkļiem, kad tad mudžēt mudž no dažādām

dzīvībām, un, vienu pārmeklējis, stājas pie otras. Bieži

viņš pa vienu vien lāmu darbojas savu stundu un vēl

ilgāk. Sākumā viņš parasti iebāž knābi taisni ūdenī vai

šķidrajās dūņās un dažus acumirkļus pekšķina kā pīle, lai

pēc tam tūliņ atkal sāktu zāģēšanu, šī kustība, kā to

var novērot pie sagūstītiem putniem, tomēr nenozīmē

neko citu, kā dūņu izvandīšanu, lai loms būtu bagātāks.
Esmu vienu, otru no tiem redzējis gluži tāpat arī pa

purva īso, slapjo zāli strādājam vai ūdenī, tur peldošās
radībiņas ķerot." Es esmu šo zāģēšanu novērojis bieži

un ļoti pamatīgi un domāju, ka minētie putni dūņainos
ezeros tomēr rīkojas vairāk pēc pīļu parauga, pekšķinā-
dami un ne zāģēdami.

Dzīvodams vienmēr sabiedrībās, zobenknābis ir visur

tramīgs un bēg no cilvēka vienmēr. Tuvojoties vietai, kur

simtiem šo putnu cītīgi nodarbojas savu iztiku zvejoda-
mi, var manīt, ka uz pirmo brīdinājuma kliedzienu visi

paliek nemierīgi un brienot vai peldot steidz dziļākā ūdenī
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vai arī spārnos sacēlušies, nomierinās tikai tad, kad ap-

zinās, ka šāvienam tos nesasniegt. Pret citiem putniem

viņi ir vienaldzīgi. Vienu pašu zobenknābi jūrmalas sīk-

manīši nekad sev par vadoni neizvēl, un viens vien citu

putnu starpā viņš izturās pavisam neatkarīgi. Naumanis

šo atturību izskaidro, un ar pilnu tiesību, nevis ar sabie-

driska dzenuļa trūkumu, bet ar savādo barības meklēša-

nas paņēmienu.
īsi pēc ierašanās bari sadalās pāros un izdalās pa

perēšanas vietām, kas vismīļāk tiek izmeklētas līdzenās

vietās ar īsu mauru, kur arī jūras žagatas, krastbraduļi
un liededznieki, tāpat arī jūras bezdelīgas un sidrabkaijas
savas ligzdas taisa; reti kad ligzda atrodas laukos jaunā
vai dīgstošā labībā, bet nekad tāļu no piekrastes. Ligzda
ir niecīgs padziļinājums, kas izklāts dažiem stiebriņiem
un saknītēm. Dējums parasti sastāv no četrām, dažreiz

no trim un reizēm pat tikai no divām apmēram 48 mm

garām, 37 mm resnām bumbierveidīgām smalkām, ne-

spodru čaumalu olām, kuru gaiši rūzganais vai olivdzel-

tenīgais pamattonis nosēts gan biežāk, gai retāk meln-

pelēkiem un violetiem plankumiem. Uz olām sēd pamīšus
kā tēviņš, tā mātīte septiņpadsmit līdz astoņpadsmit die-

nas, par perējumu ir vienmēr vislielākās rūpēs, žēli klie-

dzot aplido cilvēku, ja tas ligzdai tuvojas, un, tikko ma-

zie ir pilnīgi nožuvuši, aizved tos tādā vietā, kur tie

var noslēpties; vēlāk viņus iepazīstina ar lielākām peļķēm
un visbeidzot, kad tie iesāk jau spārnus plivināt, tos

izved pie jūras.

Sagūstīts zobenknābis prasa rūpīgu kopšanu un bagā-
tīgi no kukaiņu kāpuriem un skudru kūniņām sastāvošu

barību. Ja tas viss ievērots — viņš iztur krātiņā ga-
diem ilgi.

Beidzamā no apakšdzimtām ir ķikuti (Numenii-
nae). Tie ir slaidi putni, ļoti garu, sekli liektu knābi,
kas pie saknes resnāks un pret galu pamazām sašauri-

nās, izņemot ragvielas galu, tas savā pārējā daļā mīksts;



tievajai, garajai, augsti virs platās pēdas kailajai kājai

četri pirksti, kurus savieno peldplēve; aste ir vidēji gara

un ieapaļa.

K1 uiķ i s (Numenius arquatus) ir vislielākais no

Viduseiropas sugām. Viņa garums ir 70—75 cm. platums
caurmērā 125 cm, spārna garums 32 cm, astes 12 cm,

knābis 18—20 cm garš. Ķermeņa augšdaļu spalvas ir

brūnas, gaiši rūzgandzeltenu apmali, muguras lejgals

balts, brūniem plankumiem gareniskā virzienā; apakšdaļu
spalvas rūzgandzeltenas, brūniem kātiem un gareniska
virziena plankumiem, lidspalvas ir melnas, baltām malām

un baltplankumotas, stūres spalvu baltais pamats meln-

brūnām šķērsšvītrām. Acs ir tumši brūna, knābis melns,

kāja svina pelēka. Jaunajiem knābis ir īss un apakšpuses

spalvām bālāki plankumi.

Lietuvainis (Numenius phaeopus) ir par vienu

ceturtdaļu mazāks kā kluiķis. Spalvas visumā ir līdzīgas
tikko aprakstītā radinieka spalvām, tikai krāsa tām tum-

šāka; galvas spalvas ir tumšbrūnas, bez plankumiem, bet

pa galvas vidu tek gaiša švītra, paslēpenes baltas, meln-

brūniem plankumiem un šķērsšvītrām; astes spalvas pe-

lēkbaltas, piesaknes pelnpelēkas, ar septiņām vai asto-

ņām tumšām, malā izbālējušām, joslām greznotas. Acs

tumšbrūna, knābis melns, kāja svina pelēka.
Nav zemes Eiropā, kurā ķikuti nebūtu novēroti; viņi

perē ziemeļos un dienvidus skar sava ceļojuma laikā.

Bez tam viņi novēroti arī Āzijas lielākā daļā tādos pašos
apstākļos. Savos ceļojumos viņi tikpat kārtīgi izceļo
Āfriku, kā Indiju, septembrī ierasdamies un līdz martam

palikdami. Arī Āfrikas ziemeļvakaros viņi nav nekāds re-

tums. Vācijā viņi ierodas aprilī, un caurceļošana velkas

līdz maija sākumam, tomēr jūlija beigās viņi ir jau atkal

atpakaļ, klaiņo bez mērķa apkārt un septembrī uzsāk

ceļojumu uz ziemas mājokļiem, ja laiks silts, pretējā ga-
dījumā var gadīties, ka tie pārziemo arī tepat ziemeļu
platumos, retāk Vācijā, biežāk Lielbritānijā vai uz Fereru

salām.

514*
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Pa perēšanas laiku lietuvainis apdzīvo tikai tālo ziemeļu
tundras, bet ceļo tikpat tāļu, kā viņa radinieki, kādēļ ir

apzīmējams, tāpat kā tie, par visas pasaules pilsoni.

Pēc sava dzīves veida dažādās sugas ir tik līdzīgas,

ka pietiks, ja es aprobežošos ar kluiķa dzīves veida attē-

lošanu. Starp visām slokām viņš vismazāk piegriež vē-

rību savas dzīves vietas izvēlei. Viņš jūtas labi katrā

vietā, tā jūras piekrastēs, kā dažādos cietzemes ūdeņos,
tā līdzenumos, kā kalnājos. Viņš laižas no ūdens uz saus-

zemi, no tās uz lauku vai pļavu, no šejienes atkal atpakaļ
uz ūdeni, kā vien viņam patīkas. Tas dalās vienā novadā

pa laikam ar ķikutu, pa laikam ar resnkāji. Viņu sastop

visur, bet nekur tieši kārtēji. Savos ceļojumos, kurus

viņš izdara tikpat labi dienā, kā naktī, tas ietur gan

kopējos putnu ceļus, bet atstāj upes un strautus jūdzēm

tālu, pārlido arī bez apdomāšanās vidēji augstus kalnā-

jus. Kā pie mums, tāpat tas dzīvo arī savā ziemas pa-
tversmē. Viņš pieder pie kārtējām parādībām pie jūras;
bet viņš ķer arī kopā ar ibisiem stepēs sienāžus, vai arī

meklē savu barību Nubijā pa Nilas klinšainajiem kra-

stiem.

Es esmu novērojis kluiķi viņa perēšanas vietās Lap-
zemē un Sibirijā, pie Baltās un Zilās Nīlas, Ēģiptē, Grie-

ķijā, Spānijā un Vācijā, nākdams ar viņu visdažādākās

attiecībās un iepazīdamies ar to pie visādiem apstākļiem.
Arvien viņš parādās bikls un uzmanīgs, neuzticīgs un

bailīgs. Būdams sabiedrisks, tāpat kā daudzas citas slo-

kas viņš labprāt rada mazu sabiedrību un tā modrības

dēļ bieži salasās ap viņu daudzums mazāk gudro jūras put-
nu ; bet viņš ielaižas ar šiem sīkmaņiem tikai tik tāļu, cik

tas viņam pašam izliekas par labu. Kluiķis seko savas

sugas putnu pielabināšanas balsij, vismaz viņš atbild uz to;
citām balsīm tas nepiegriež vērību, pret pārējiem dzīvnie-

kiem viņš izturas vai nu vienaldzīgi, vai arī tie viņam
iedveš neuzticību un bailes. No cilvēka viņš izvairās kat-

ros apstākļos, pat perēšanas vietās, kaut gan šeit viņš
parādās daudz mazāk bikls, kā citur; pie dienvidus jū-
rām viņš ir taisni nepanesams, jo medniekiem viņš ir
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vēl kaitīgāks brīdinātājs, nekā kura katra ķivite, jo tas

laižas lapās ne tikai tad, kad viņam briesmas ir jau tuvu,
bet katros apstākļos, tiklīdz viņam arī jau no tālienes kas

aizdomīgs izliekas. Pie tam viņš atšķir ļoti pareizi bī-

stamus cilvēkus no nebīstamiem; ļauj tuvoties ganam vai

zemniekam, bet bēg no katra kaut cik svešāda cilvēka.

Manam melnajam kalpam izdevās kluiķus nonāvēt daudz

biežāk, nekā man, kaut gan es pieliku vislielākās pūles

viltīgo radījumu pārspēt viņa viltībā.

Izturēšanās, iešana, lidojums un balss ir atzīmējami

kluiķim kā labākie no visām slokām. Viņš iet lieliem so-

ļiem, bet viegli un graciozi „pieklājīgi", kā Naumanis

saka; ja viņš grib ātri uz priekšu tikt, tas divkāršo so-

ļus nevis skaitā, bet garumā, bradā bieži līdz pavēderei
ūdenī un peld īsti labi un brīvi. Viņa lidojums gan nav

sevišķi ātrs, bet pastāvīgs, kārtīgs, izveicīgs un dažādu

pagriezienu spējīgs. Pirms nolaišanās viņš mēdz kādu

laiku lidināties gaisā; ja tas grib nolaisties no ievēroja-
ma augstuma zemē, tad viņš ievelk spārnus un drāžas kā

krītošs akmens žvingstēdams lejup, noturēdamies tikai ar

dažiem spārnu sitieniem gaisā, tad spārnu izpletiens vēl

īstā laikā, daži pašūpojieni — un tas nosēžas uz zemes.

Kluiķa balss sastāv no noapaļotiem, pilniem skaņu bagā-
tiem toņiem, kurus varētu izteikt ar balsienu „tei, tei"

un „tleid, tleid". Sarunas balss skan kā „tvi, tvi"; baiļu
sauciens ir ķērcošs ~krē vai krī". Vislabākā ir viņa īsā

deiesma, ko tas dzied pa pārošanās laiku; tā sastāv to-

mēr no parastajiem pielabināšanas saucieniem.

Atsevišķos Ziemeļvācijas novados kluiķis jau apmetas
uz perēšanu; bet īstenībā tas perē ziemeļu zemēs un šeit,
cik novērots, sevišķi tundrās. Kluiķis ir sastopams arī

Lapzemē apmēram tanī pašā laikā, kā pie mums un drīz

pēc savas ierašanās stājas pie vairošanās. Tēviņa pāro-
šanās sauciens atskan katrā dienas laikā, bet visdaudz-
kārtīgāk klusās pusnakts stundās, un mātīte meklē piemē-
rotu uzkalniņu sūnās, kur taisīt savu ligzdu. Pēdējā
nav nekas cits, kā iedobums sūnās vai grīslī, ka man

likās, tas bija itkā iespiests un izapaļots, bet ne izkaš-



54

ņāts. Dažās šinīs ligzdās es atradu trūcīgu paklāju no

sanestām augu vielām; citās šim nolūkam bija izlietotas

pašas sūnas. Mātīte dēj četras olas, kuras ir lielākas, nekā

pīlēm, apmēram 66 milimetrus garas, 64 mm resnumā,

bumbiera vai vilciņa veidā, ne višai gludu čaumalu, bez

spīduma, netīri eļļas zaļas; vairāk vai mazāk dzelteni vai

brūni rotātais pamats zīmēts tumšpelēkiem apakšplanku-
miem un punktiem, zaļgani melnbrūniem virsplankumiem,
švītrām un izrotājumiem. Abi putni, kā liekas, perē pār-

maiņus, vismaz izrāda karstu mīlestību uz perējumu un

nebaidās ielaisties draudošās nopietnās briesmās. Jau-

nos putnus izvadā, cik drīz vien iespējams, uz vietām,
kas apaugušas ar lielāku zāli.

Pieauguša putna barību sastāda dažādu sugu kukai-

ņi visos dzīves apstākļos, tārpi, gliemeži, vēžveidīgie, arī

zivtiņas vai abinieki un pēdīgi dažādas augu vielas, bet

sevišķi ogas; mazuļi ēd tikai kukaiņus un tālos ziemeļos
vienīgi odus un viņu kāpurus. Gūstā kluiķis izturas labi,
ir rāms, ātri pierod pie parastās barības, pie sava kopēja,
kā arī citiem dzīvniekiem, ar kuriem to kopā tur.

Kluiķa medības nav vieglas un gadījums šeit ir la-

bākais palīgs. Ķeršana ligzdā sola nodrošinātus panāku-
mus un izdodas arī bieži ūdenssloku pulkā. Medījums
tiek cienīts, bet īsto sloku cepetim tas ne tuvu netiek līdz

un savu slavu tas iekaro uz vasaras beigām, bet ne ru-

denī vai pavasarī. Tie kluiķi, kurus ziemā nomedī Āfrikā,
der labi ja zupai.



Ibisi. Flamingo. Stārķi. Gārņi.

Dzērves. Ralles. Ūdensvistas.
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Ibisu putni (Ibidae) ir vidēji lieli, patīkami vei-

doti un pa visu zemes lodi izplatīti gārņu putni ar diez-

gan mīkstu, tikai pašā galotnē cietu knābi, kuram ir divi

veidi un kura raksturīgā iezīme ir no nāsīm līdz knābja

galotnei ejoša rieva; šo putnu kājas ir vidēji augstas,
to priekšējie pirksti ir savienoti ar īsu peldplēvi, spārni

diezgan asi, taisni nogriezta aste un bagātīgs spalvojums.
Ibisu putni sadalās divās pilnīgi norobežotās apakšdzim-
tās. Pie pirmās apakšdzimtas pieder ibisi (Ibidinae)
šaurākā nozīmē.

Gudrā faraonu tauta Nīlas upi atzina par visas dzī-

vības nesēju un uzturētāju; tādēļ arī ibisi, kuri Ēģiptes
zemēs parādījās reizē ar upes uzplūdumu, ieguva lielu

ievērību un godu. šos putnus turēja par svētiem un

rūpējās par to, lai viņu nīcīgās miesas pasargātu no sa-

trūdēšanas un tās uzglabātu gadu tūkstošiem. Kādā

Sakharas piramidē atrada tūkstošiem urnās ieslēgtu vai arī

kamerās slāņiem sakrautu ibisu mūmiju.
Ibisu jeb svēto ibisu (Ibis aethiopica) uz-

skata par līdzīga nosaukuma ģints (Ibis) priekšstāvi, kura

raksturīgās iezīmes ir spēcīgs knābis, vecumā kaila galva
un kakls, un galos pāršķeltās plecu spalvas. Spalvu ģērbs
ir balts, zem spārniem iedzeltens; astes gals un plecu
spalvas ir zilgani melnas. Acs ir karminsarkana, knābis

melns, kāja melni brūna. Kailā melnā kakla āda ir sam-

taina un ievērojami izbālē. Jauniem putniem kakls un

galva ir apklāti tumši brūnām un melnganām ar baltu

apmali spalvām, rīkle un kakla apakšējā puse ir baltas,
tāpat kā pārējās spalvas, izņēmumu sastāda tikai spārni,
kuru galotnes un apmales ir melnas. Pēc pirmās spalvu
mešanas jaunie putni dabī sašķeltas plecu spalvas, galva
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un kakls vēl ir apklāti spalvām, šo vietu kailums parādās

tikai trešā dzīves gadā. Veco putnu ķermeņa garums

ir 75 cm, platums 130 cm, spārna garums 35 cm un astes

garums 16 cm.

Uzkrītoši ir tas, ka ibisi Ēģipti vairs neapmeklē,

mazākais to nedara kārtīgi un perē te tikai izņēmuma

gadījumos. Kā pārplūstošās Nīlas sūtnis un vēstnesis

ibiss sastopams tikai Dienvidnubijā. Lejup no Muchere-

fas pilsētas (uz 18. ziemeļa platuma grāda) es neesmu

nevienu no tiem vairs novērojis; bet jau pie Hartumas

daži pāri perē, un tālāk uz dienvidiem tā jau ir parasta

parādība. Sudānā ibisi parādās ar lietus laikmeta iestā-

šanos, tā tad jūlija vidū vai beigās, te perē un ar sa-

viem mazuļiem atkal pazūd pēc trim vai četriem mēne-

šiem, bet liekas, tālu ne neaiziet, varbūt tikai klejo. Tū-

liņ pēc ierašanās šinī apgabalā viņi dodas uz savām ār-

kārtīgi rūpīgi izmeklētām perēšanas vietām. No šejienes

viņi uzsāk īsākus vai garākus lidojumus, meklējot barību.

Viņus redz pa pāriem vai sabiedrībās pa stepi skraidā-

jam apkārt un ķeram sienāžus, tos redz arī pie upju kra-

stiem vai lietus dīķiem un ļoti bieži arī sabiedrībā ar ma-

ziem govju gārņiem starp ganāmpulkiem; viņi nebēdā par

ganiem, kā arī vispār par iedzimtiem, pret kuriem tie ne-

izrāda ne mazāko baiļu. Ibisu izturēšanās ir cienības

pilna, gājiens vienmērīgs un tikai soļojošs, bet nekad ne

skrejošs, lidojiens ļoti viegls un skaists, veco putnu balss

vājš „krā" vai ~gā".
Kādā ceļojumā pa Zilās Nīlas mūža mežiem, es sa-

stapu 16. un 17. septembrī tādu daudzumu svēto putnu,
ka īsā laikā — 2 dienās — varēju nomedīt vairāk kā 20

gabalu. Bars pēc bara lidoja no pretējā krasta meža, lai

stepē ķertu sienāžus, kas pašreiz bija viņu vienīgā barība.

Kad es no pāri skrejošā bara vienu ibisu biju nošāvis,

man nebija vairs grūti nomedīt arī citus. Uz sava brūnā

kalpotāja ieteikumu ar dažu nūjiņu palīdzību es nogalināto
putnu novietoju līmeniskā stāvoklī un tā iztaisīju pie-
viļināšanas līdzekli pārējiem putniem. Katrs bars, kas

pēc tam laidās pāri, piestāja, lai aplūkotu savu šķietami
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dzīvo biedri; mēs tūliņ tos apsveicām ar šāvieniem, kuru

panākumi pie nelielā atstatuma bija lieli.

Tikai vēlāk mums kļuva skaidrs šis drūzmēšanās ie-

mesls. Otrā krastā stāvošais mežs pa daļai bija pārplū-

dināts un to gudrie putni bija izvēlējušies par perēšanas
vietu. Ligzdām nebija iespējams piekļūt klāt. Es solīju
divas vācu markas par katru olu; neviens sudanietis to-

mēr nevarēja šo naudu nopelnīt. Meža zeme bija staigna,
bet ūdens tik sekls, ka arī laivu nevarēja lietot. Jau

agrāk es biju apmeklējis kādu ligzdu nometni, kura bija
novietota līdzīgos apstākļos, bet tomēr bija vēl pieejama.
Šīs ligzdas atradās uz mazas augstām mimozām noaugu-

šas Baltās Nīlas salas, kuru, upei pārplūstot, apņēma
ūdens; sala tomēr bija tik augstu pārplūdusi, ka no lai-

vas varēja iekāpt kokos. Te es ievēroju, ka svētie ibisi

sevišķi ciena kādu mimozas sugu, kuru tās biezo, nepa-

rasti dzeloņaino, gandrīz necaurejamo zaru dēļ arābi

sauc par ~harāsi". tas nozīmē, sevi sargājošā. No „harā-
si" zariem es dabūju putnu seklo ligzdu; tikai ligzdas
iedobuma iekšpuse bija izklāta smalkiem žagariņiem un

dažiem zāļu .stiebriņiem, bet visa ligzda bija vienkārša

slāņveidīgi sakrauta masa, ligzdas būve bija tikko drusku

labāka par baložu ligzdu. Ligzdas atradās blakus viena

otrai un vienmēr tās bija novietotas uz dzeloņainiem za-

riem. Dējums sastāv no 3—4 baltām, diezgan rupji grau-

dainām olām, kuras ir apmēram pīļu olu lielumā.

Ir ticams, ka ibisi ēd mazas čūskas, es tomēr turos

pie ieskata, ka ar lielākām un bīstamākām tie neielaižas.

Lietus laikmetā viņu barību sastāda, ja ne vienīgi, tad

galvenā kārtā, kukaiņi. Nogalināto putnu kuņģos mēs

atradām sienāžus un dažādu sugu vaboles, sevišķi mēslu

vaboles; pie sagūstītiem putniem mēs novērojām, ka ma-

zus abiniekus tie nenicina, bet sevišķi cienī kukaiņus.
Hartmanis saka, ka ibisi ēdot arī mazus saldūdeņa
mīkstmiešus. Cik neveikls knābis arī neizliekas, putns
tomēr to prot ļoti veikli lietot. Ar pašu knābja galotnīti
viņš paņem no zemes vismazākos kukainīšus un plarkšķi-
nādams, ar lielu veiklību nobrauka no zālēm tur sēdošos
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kukainīšus. „Nav jocīgāka skata," saka H art manis,

~kā kad ibiss ķer sienāžus. Braduļputns stiepj sirpvei-

dīgo knābi uz mierīgi sēdošiem taisnspārņiem; ja tie

briesmas laikā pamanījuši, lēc prom, tad lēc pakaļ arī

draugs ibiss, bet augstās zāles dēļ nereti ir diezgan ne-

veikls, tomēr tas neatlaižas, un kad beidzot vienu vai

otru kukainīti ir noķēris, tad to sasmalcina un tūliņ
norij."

Jauniem ibisiem, kurus mēs barojām, vispirms bā-

zām mutē jēlas gaļas gabaliņus; šo barību viņi ēda ļoti
labprāt. Par savu izsalkumu viņi ziņoja ar dīvainu klie-

dzienu, kuru var atdarināt tikpat labi ..cik, cik, cik", kā

arī „tirr, tirr, tirr" skaņām, kratīja arī galvu un kaklu

un spēcīgi sita ar spārniem itin kā ar nodomu piedot
saviem kliedzieniem lielāku svaru. Jau pēc dažām die-

nām viņi ņēma barību no rokas un jau pēc pirmās ne-

dēļas ēda gandrīz visu baudāmo. Maizi, ko mēs viņiem

pasniedzām, tie vienmēr nesa uz ūdeni, no kurienes tie

ņēma barību vislabprātīgāk, to, līdzīgi pīlēm, ar knābi iz-

okšķerēdami. Tāpat tie pārmeklēja vismazākās spraudzi-

ņas un visus caurumus, ar knābja galu veikli saķēra tur

paslēpušos dzīvnieciņus, uzmeta tos gaisā un droši tos at-

kal saķēra. Sienāži bija viņu mīļākā barība.

No pirmām gūsta dienām jaunie putni uzvedās klusi,

nopietni un saprātīgi; ar laiku, lai gan mēs daudz ar

viņiem nenodarbojāmies, tie kļuva rāmi un paļāvīgi, uz

saucienu nāca klāt un mums sekoja pa visām mājas ista-

bām. Ja tiem pastiepa pretī roku, tad tie steidzās klāt,

lai roku pārmeklētu; pie tam viņi kustēdamies drebinājās.
To gājiens bija lēns un vienmērīgs; dažreiz tie arī izdarīja,
vēl neprasdami'labi lidot, augstus un veiklus lēcienus ar

nolūku paātrināt savas kustības. Uz pēdas tie sēdēja
stundām ilgi. No sākuma putnus ikkatru vakaru iedzina

kādā skrīnē, vēlāk, naktij iestājoties, tie gāja paši tur

iekšā, un, lai gan tas viņiem bija apgrūtinoši, tomēr nemī-

lēja, ka tos dzen. Rītos ar draudzīgu kliedzienu tie nāca

ārā un izstaigāja visu mājas sētu. Oktobrī tie iemācījās

jau lidot un tagad vispirms pacēlās līdz zemākajam jum-
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tam; beidzot tie aizlaidās no mūsu sētas uz 200—300 so-

ļiem, bet vienmēr pēc neilga laika atkal atgriezās un nu

vairs neatstāja sētu, vai augstākais apmeklēja kaimiņu
dārzu. Kad pret pusdienu kļuva karsts, tie devās ēnai-

nās istabās un ar nopietnām sejām satupās riņķī, itin

kā kad gribētu noturēt kādu apspriedi. Dažreiz arī kāds

pāris no tiem nostājās viens otram pretim, sacēla visas

galvas spalvas un pastāvīgi galvas klanīdami un kratī-

dami, bieži arī spārniem sisdami, kliedza „kek, kek, kek";
tad izliekas, ka tie savstarpēji sasveicinās. Pirms mūsu

pusdienas maltītes tie vienmēr apmeklēja virtuvi un no

pavāra lūdzās un diedelēja tik ilgi, kamēr tas viņiem kaut

ko atmeta. Laimīgo, kas to saķēra citi vajāja tik ilgi,
līdz tas savu laupījumu nebija novietojis drošībā, tas ir,

norijis. Tiklīdz putni redzēja, ka šķīvjus nes mūsu ēdam-

istabā, tūliņ visa sabiedrība salasījās tur; kamēr mēs

ēdām, putni gaidīdami sēdēja blakus; kad mēs paskatījā-
mies uz viņiem, tie drīz salēca uz skrīnēm, drīz atkal uz

dažiem krēsliem, kur mēs sēdējām, un ņēma maizes ga-

baliņus no mūsu rokām un šķīvjiem. Ļoti dīvains bija
viņu ieradums novietoties uz mīkstiem priekšmetiem. Ja

sētā novietoju no ādas siksnām pītu atsperīgu laktu, kā-

das parasti lieto Sudānā, tad ibisi itin īsā laikā salēca

uz tās, nogūlās plakani uz vēderiem, pie kam astes no-

kāra uz leju. Likās, ka tie jūtas ārkārtīgi omulīgi, un

necēlās augšā pat tad, kad kāds no mums tiem tuvojās.
Uz kāda mīksta spilvena mēs reiz redzējām kādus trīs

ibisus guļam viens otram blakus.

Ar visiem pārējiem putniem, kas bija sētā, ibisi sa-

tika ļoti labi, mazākais pirmie nekad neuzbruka; savā

starpā tie nekad, neķildojās, lai gan bija vienmēr kopā,
reti aizgāja tālu viens no otra un naktīs gulēja cieši bla-
kus viens otram. Kad mēs kādu dienu sētā ienesām viņu
sugas vecāku putnu ar sašautu spārnu, tad visi ibisi drau-

dzīgi steidzās pie tā, ūn to tūliņ burtiski uzņēma savā

sabiedrībā un prata ātri tam visas bailes aizdzīt, tā kā

tas īsā laikā kļuva tikpat paļāvīgs, kā viņi. Liels kar-

stums ibisiem, likās, bija ļoti nepatīkams; tad viņi sēdēja
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kādā ēnainā kaktiņā vai istabā plaši atplestiem knāb-

jiem un dziļi elpodami. Ūdeni, kā jau agrāk minēts, viņi

nodarbojās daudz un labprāt, tomēr mazgājās vispār re-

tāk, nekā to varētu gaidīt; ja tas tomēr reiz notika, tad

tie pilnīgi saslapināja spalvas, ka tikko vairs varēja lidot.

Ibisi, kurus es vēlāk novēroju, tāpat satika diezgan

labi ar visiem putniem, ar kuriem tiem bija jādzīvo kopā,

tomēr pret vājākiem izturējās ar zināmu virskundzību un

likās, ka atrada pat baudu ķircināt tos, kuri tiem nepre-

tojās. Sevišķi ar flamingo tiem vienmēr bija darīšana

un pat ļoti dīvainā kārtā. Kad flamingo stāvēja kopā

vai, galvas spalvās paslēpuši, gulēja, tad ibisi tiem pielīda
klusu klāt un ar knābja galotni skrubināja saviem bezkau-

nības upuriem peldplēvi, protams, ne ar nodomu iekost,

bet aiz tīra ķircināšanas prieka. Flamingo, sajuzdams

nepatīkamo kutināšanu, atgāja nost, paskatījās bailīgi uz

ibisu un mēģināja no jauna paslēpt galvu zem spalvām;
ibiss uz vietas bij atkal klāt un sāka veco spēli no jauna.

Visgrūtāk nabaga flamingo klājās, kad tos ziemā novie-

toja kopējā istabā ar ibisiem un nu tie vairs nevarēja

aizbēgt.

Ļoti ticams, ka seno ēģiptiešu laikos svētie putni vai-

rojās pusgūsta stāvoklī; pie labas kopšanas vēl šo baltu

dienu tie nereti vairojas mūsu zvēru dārzos.

Sudānā ibisus nevajā, lai gan viņu gardā gaļa me-

dības labi atmaksātū. Tomēr pie gadījuma saķertu ibisu

iedzimtie labprāt noēd un bez tam brīvie nēģeri tam no-

laupa sašķeltās spalvas, jo dažu cilšu kareivjiem tās ir

visiemīļotākā galvas rota.

Platknābju gārņi (Plataleinae). kas sastāda

otro apakšdzimtu, kuras sugas ir izplatītas abās zemes

lodes daļās, ir lielāki un spēcīgāki putni nekā ibisi. To

knābis ir garš, diezgan taisns, zems un galotnē neparasti
plakans un lāpstas veidīgi paplašināts, knābja virsējās
daļas galotne ir noapaļota un maza naga veidā paceļas uz

augšu, žokļu iekšpuse ir apbalvota gareniskām rievām.!
kājas spēcīgas, diezgan garas ūn to trīs priekšējie pirksti
pie pamata savienoti ar samērā platu peldplēvi, nagi truli
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un mazi, spārni lieli un plati, aste sastāv no divpadsmit

spalvām un ir īsa un drusku noapaļota. Sīkās spalvas ir

ļoti biezas un cietas un dažreiz kakla pakaļpusē pāriet

cekulā, bet rīkli un parasti arī daļu galvas virspuses at-

stāj kailas. Krāsa mēdz būt ļoti vienmērīga un neatšķiras

ne pēc dzimumiem, ne pēc gada laikiem, bet gan zināmā

mērā pēc vecuma.

Holandē, Donavas līdzenuma zemēs, Dienvideiropā,
visā Vidusāzijā, pat Vidusindijā, kā arī Acoru un Kana-

rijas salās dzīvo un vairojas platknābis (Platalea

leucrodia), no kura mēs redzam viņa ģintas dzīves veidu.

Putns, atskaitot dzeltenīgo joslu ap gurnu, ir gluži balts,
acis karmīnsarkanas, acu gredzeni iedzelteni zaļi, pakakle

zaļgani dzeltena. Mātīte atšķiras ar drusku mazāku lie-

lumu; jauniem putniem trūkst cekula un dzeltenās jo-
stas ap krūtīm. Ķermeņa garums 80 cm., platums 140

cm un astes garums 13 cm.

Indijā vai vispār Dienvidāzijā un Ēģiptē platknābis
šķiet pieder pie nometnieku putniem; apgabalos vairāk

uz ziemeļiem tas parādās reizē ar stārķiem, tā tad martā

un aprilī, un atkal aizceļo augustā un septembrī. Viņš
ceļo pa dienu, pa lielākai daļai garās šķērsrindās, kā

liekas, sevišķi nesteidzas, bet pa ceļojuma laiku visur

apstājas, kur atrod barību. Grieķijā viņš ierodas kopā
ar pārējiem gārņiem pēc pavasara sākuma, uz īsu laiku

apmetas purvos un tad ceļo tālāk, bet rudeņos laižas pa

citiem ceļiem, nekā pavasarī. Perēšanas apgabalos, kā

arī svešumā, viņš noteikti vairāk cienī jūrmalas ezerus un

purvus, nekā jūru, tā tad nekādā ziņā nav jūras putns,
kā to bieži domā, bet arī attiecībā uz savas uzturēša-

nās vietu līdzinās ibisiem. Tur, kur jūra ir sekla un dū-

ņaina, viņa, zināms, netrūkst; te jūras krāsts, stingri ņe-

mot, līdzinās lielam purvam. No krastmalām un dumbrā-

jiem, kas noauguši augstiem augiem, viņš vienmēr izvai-

rās; viņa īstais ganību apgabals ir dūņainu ūdeņu krast-

malas. Te viņš barību meklēdams soļo, jeb labāk sakot,
bradā vienmērīgiem soļiem, dziļi noliektu ķermeņa priek-
šējo pusi, knābi vienmēr uz sāniem mētādams un līdzīgi
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zobenknābjiem ūdeni un dūņas pārmeklēdams. Reti to

redz stāvam ar taisni izstieptu kaklu; ja arī tas nestrādā,

tomēr kaklu noliec tik zemu, ka galva stāv gandrīz uz

pleciem un kakls ir izstiepts tāļu uz priekšu, tikai gā-

dādams par drošību, tas galvu izstiepj taisni uz priekšu.

Gājiens ir nopietns un vienmērīgs, tomēr graciozāks nekā

stārķa gājiens, lidojiens ļoti viegls un skaists, bieži slī-

došs un spirālēs ieturēts. No lidojoša gārņa platknābis .
atšķiras ar to, ka kaklu mēdz turēt taisni izstieptu, no

lidojoša stārķa ar to, ka sit spārniem biežāk un ātrāk.

Balss ir vienkārša kvakšķoša skaņa kuru grūti burtiem

atdarināt, to dzird reti un tikai uz neliela atstatuma.

Starp maņām visaugstāk stāv redze; dzirde ir laba, ari

jušana liekas ir labi attīstīta, knābis ir diezgan augstā
mērā taustspējīgs.

Pēc savas dabas un izturēšanās platknābis neuzrāda

nekādu radniecību ne ar stārķiem, ne gārņiem. Viņš pie-
der pie uzmanīgākiem un gudrākiem putniem, kuri prot
piemēroties apstākļiem un drīzi novērtēt katru parādību,
ir samērā draudzīgs, kur tam nav jābaidās, turpretim ār-

kārtīgi bikls visās vietās, kur vispār vajā purva putnus.
Savā starpā šie putni dzīvo saticīgi un sabiedrībās. Ar

īstu baudu es novēroju, ka divi platknābji izrādīja stāv-

starpējus mīlestības pakalpojumus, pie kam viens otram

ar knābi tīrīja un sakārtoja kakla spalvas, protams, tikai

tanīs vietās, kur ar paša knābi nevarēja tikt klāt. No ;

citiem putniem, ar kuriem platknābjiem ir kopējas uztu-

rēšanās vietas, tie atšķiras ar laipnu -mierīgumu un lab-

sirdīgu miermīlību, ar visiem putniem ir draudzīgi un lie-

kas ir priecīgi) ja tos citi neapgrūtinā; viņu nevainoja-
mais raksturs neļauj uzpeldēt pat domām par citu putnu
ķircināšanu.

Kā lielākā daļa gārņu putnu vispār, platknābji pie-
der pie dienas putniem; mēness gaišās naktīs viņi tomēr

labprāt drusku iziet pēc barības; pie Menzales ezera par

lielu izbrīnēšanos es tos redzēju vēl pulkstens 11 vakarā

cītīgi barību meklējām. Parasti platknābji jau pirms sau-

les rieta steidzas uz savām guļas vietām un neatstāj tās
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tiem sniedz nakts mieru un arī īsu dienasvidus atpūtu,

bet kamēr tie skraida pa zemi vai ūdeni, tie visu laiku ir

nodarbināti ar barības sagādāšanu.

Zivis ir platknābja galvenā barība. Viņš spēj noēst

no 10—15 cm garu zivi, veikli to saķer ar knābi, groza

to, līdz tā nonāk izdevīgā stāvoklī, ar galvu uz priekšu,

un tad to norij. Bez šaubām viņš ēd arī visus pārējos

mazos ūdens dzīvnieciņus, vēzīšus, gliemēzīšus ar visām

gliemežnīcām, ūdens abiniekus v. t. t, un tāpat arī ku-

kaiņus visās dzīves stadijās.

Kur platknābji bieži ir sastopami, tur tie izveido no-

metnes un ierīko vienā pašā kokā tik daudz ligzdu, cik

vien spēj. Klajos apgabalos, kur nav neviena koka, tie

taisa ligzdas arī niedrājos. Pašas ligzdas ir platas, vaļī-

gas un no sausiem žagariem un niedru stublājiem slikti

savītas, no iekšpuses tās ir izklātas sausām niedru lapām,
meldriem un skariņām. Dējumā skaitās 2—3, retāk 4 sa-

mērā lielas, gandrīz 70 mm garas un 45 mm resnas olas;
tās ir stipru čaulu, rupjgraudainas, bez spīduma un uz

baltā pamata ar daudziem iesarkani pelēkiem vai dzelte-

niem plankumiem, vispār tās ir ļoti mainīgas. Liekas,
ka perē abi vecāki pārmaiņus; mazākais abi baro bēr-

nus, kamēr tie izaug. Tad vecāki tos aizved uz purvu;
tie nepavada visu laiku ceļojumos, bet ziemas dzīvokļos
vecāku sabiedrībā, kopā ar vecākiem atgriežas atpakaļ un

tikai tad nodalās atsevišķās grupās, jo mazuļi ir spējīgi
vairoties tikai no trešā dzīves gada.

Platknābjus mūsdienās šur un tur medī viņu baudā-

mās, lai gan ne taisni gardās gaļas dēļ. Ja mazuļus agri
izņem no ligzdas, tad viņi viegli pierod pie gūsta, arī pie
dažādas barības, kā augu, tā dzīvnieku, iemācas pazīt sa-

vu saimnieku, un kad to ierauga, tad apsveic ar draudzīgu
knābja klabināšanu, tie aizlido un atkal atlaižas atpakaļ,
un to maigās, miermīlīgās dabas dēļ tos var turēt kopā
ar visiem citiem māju putniem.
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Pēc Reichenova un Gadova izsmeļošiem pē-

tījumiem flamingo (Phaenicopteridae), kuri sastāda

atsevišķu dzimtu, ir jāievieto te. Flamingo ķermenis ir

slaids, kakls ļoti garš, galva liela, knābis drusku garāks

nekā galva, augstāks nekā plats, bet resns un no vidus da-

ļas pacelts strupā leņķī, virsžoklis ir daudz mazāks un

šaurāks nekā apakšējais, un kas sevišķi ievērības cienīgs,

ļoti plakans, un viņa mala, tāpat kā pie apakšējā žokļa,
apklāta zobiem. Kājas ir neparasti garas un tievas, no

sāniem saspiestas, augstu virs papēža locītavas kailas, to

trīs priekšējie pirksti ir diezgan īsi un savienoti ar diez-

gan labi attīstītu, lai arī sekli izgrieztu peldplēvi; ieliek-

tais, pie vienas sugas pat reducētais pakaļējais pirksts ir

īss un vājš. Spārni ir vidēji gari, no 12 spalvām sastā-

vošā aste īsa, sīkās spalvas ir biezas un cietas un rakstu-

rīgas ar savu lielo mīkstumu un sevišķo krāsu skaistumu.

Flamingo (Phoenicopterus roseus) ir baltā krāsā

ar ārkārtīgu maigu un skaistu rožu sarkanu sarmojumu,

viņa spārna augšgals ir karminsarkans; spārni ir melni.

Acis ir dzeltenas, acu gredzens karminsarkans. knābis

pie pamata rožu sarkans, galotnē melns, kājas karmīnsar-

kanas. Ķermeņa garums 120 cm, platums 160—170 cm,

spārna garums 39 cm, astes garums 14 cm. Mātīte ir

ievērojami mazāka. Mazuļiem visas spalvas ir baltas, pie
kakla pelēkas un uz spārna augšgala lāsainas. Tikai ar

trešo dzīves gadu šis apģērbs pāriet veco putnu ap-

ģērbā.
Zemes ap Vidusjūru un Melno jūru ir flamingo dzim-

tene. No šejienes tas izplatās uz dienvidiem Sarkanās

jūras ziemeļpusē un no otras puses līdz Zaļā Raga salām.

Tāpat tas diezgan regulāri ir sastopams pie lieliem eze-

riem Vidusāzijā un Dienvidāzijā gar jūras krastiem. Uz-

krītoša ir viņa ierobežošanās zināmos apgabalos. Jau da-

žas reizes tas ir atlidojis no Vidusjūras līdz Vācijai. Mar-

ta mēnesī 1795. gadā kādu flamingo nogalināja pie Nei-

burgas ezera, 1728. gadā kādu citu nošāva Altreinā pie
Alceijas; jūnijā 1811. gadā pie Kēles parādījās 27 putni,
no kuriem sešus nogalināja; 25. jūnijā tanī pašā gadā šo

66



putnu baru redzēja laižamies pār Bambergu; no 14.—16.

jūlijam novēroja divus putnu barus kādā Reinas purviņā

pie šīrsteines. Visi šie nomaldījušies putni bij jauni, ku-

riem tāpat bija jāizklīst. Stingri ņemot Dienvideiropa ir

viņu izplatības apgabala miemeļu robeža, bet Ziemeļāfrika
un Vidusāzija īstie uzturēšanās apgabali. Jūrmalas ezeri

ar sālu un pussāļu ūdeni ir uzturēšanās vietas, kuras fla-

mingo visvairāk ciena. Pie īsti saldiem ūdeņiem viņš ti-

kai iemaldās, te< uzturas tikai īsu laiku un tad atkal no-

zūd. Turpretim viņu bieži redz pat jūrā, protams tikai

seklās vietās, kuras tam atļauj parastā kārtā kustēties.

Flamingo pieskaita pie klejotāju putniem, bet liekas tas

klejo tik noteikti, ka varbūt var jau runāt par ceļoju-
miem.

Kas, tāpat kā es, ir redzējis tūkstošiem flamingo ko-

pā, tas pievienosies to pārējo novērotāju sajūsmai, ku-

riem ir bijuse tā laime, šo lielisko skatu baudīt. „Kad
rītos skatās no Kagliari pret ezeriem," ziņo vecais Cc 11 i,
..tad liekas, ka tos apņem salkanu ķieģeļu aizsprosto jums
vai ari kā liels daudzums sarkanu lapu peld virs tiem.

Bet tie ir flamingo, kas tur rindās stāv un izsauc šo mal-

dīšanos ar saviem rožu sārtiem spārniem. Ar skaistākām

krāsām negreznojas pat rīta dieviete, krāšņāki nebija pat
pāvesta rožu dārzi, kā tas krāšņums, ko flamingo nes uz

saviem spārniem. Tas ir dzīvi degošs rozes sārtums, tik-

ko uzplaukušas rozes sarkanums. Grieķi ir devuši put-
niem nosaukumu pēc šīs spārnu segspalvas krāsas, ro-

mieši šo nosaukumu ir piepaturējuši, arī frančiem nekas

cits nav bijis prātā, kā degoši sarkanie spārni, kad tie

mūsu putniem ir devuši nosaukumu ~flamant"." Pirmais

iespaids, ko flamingo uz mani atstāja, paliks neizdzēšams.
Es skatījos pār plašo Menzalē ezeru uz tūkstošiem un at-
kal tūkstošiem putnu, burtiski uz simtiem tūkstošiem

putnu. Skats tomēr kā piekalts palika pie garās, brīniš-

neaprakstāmi greznās ugunslīnijas. Saules gaisma
rotājās ar šiem apžilbinoši baltiem un rožu sārtiem dzīv-

niekiem un šīs lieliskās krāsas tapa dzīvas. No kautkā

izbiedēta masa pacēlās; no chaotiskā mudžekļa dzīvās ro-

675*
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zes sakārtojās garā varenā dzērvju kāsī un tagad uguns

līnija devās uz zilām debesīm. Tas bija aizgrābjošs skats!

Palēnām putni atkal nolaidās zemē un no jauna sastājās

vecā kārtībā, tā kā mums likās, kaa mēs redzam veselu

putnu korpusu. Tāļskatis rāda, ka stingrā vārda nozīmē,

flamingo nestāv vienā līnijā, bet par gabalu viens no otra;

skatoties no lielāka attāļuma, viņi izskatās kā labi iekār-

tots karaspēks. Singalezieši savus flamingo sauc par

„angļu kareivjiem", dienvidamerikaņi taisni par ka-

reivjiem ; Humboldts mums atstāsta, ka kādu dienu,

Angcsturas iedzīvotāji, drīzi pēc pilsētas nodibināšanās,

ļoti iztrūkušies, kad no dienvidiem parādījušies gārņi un

~kareivju putni". ledzīvotāji domājuši, ka tiem draud

indiāņu uzbrukums, un lai gan daži cilvēki bijuši ar šo

acu apmānīšanu pazīstami un šo parādību izskaidrojuši,
tomēr pilnīgi nevarējuši tautu apmierināt, līdz kamēr

putni pacēlušies gaisā un aizlaidušies uz Orinoko izteku.

Atsevišķus flamingo redz reti, pirms pārošanās sāku-

ma pat nekad. Tos vienmēr redz masām, kuras medī

vienā un tanī pašā vietā, un viņu īstos dzimtenes apga-

balos tos redz baros, kuros ir simtiem un tūkstošiem

īpatņu. Tādas sabiedrības bailīgi izvairās tuvoties vie-

tām, kuras tam var tapt bīstamas. Flamingo zvejo brīvos

ūdeņos, kur tie var redzēt uz visām pusēm vai arī paslēp-
ties niedrājos. No laivas, kura tiem tuvojas, tie bēg jau

par lielu gabalu; vispār viņi laidās no visa kā sveša un

tādēļ taisni nav viegli, tos savvaļas dzīvē novērot. Viņus
redz diendienā, bet par viņu dzīves veidu nav pilnīgas
skaidrības, jo tikai ar laba tālskata palīdzību ir iespējams
tos novērot. Parasti viņi stāv līdz papēža locītavai ūde-

nī; retāk tie uzkāpj uz kāpām vai smilšu salām, vismazāk

uz tādām, kuras ir apaugušas. Ūdenī, kā arī uz sausze-

mes flamingo pieņem visdīvainākos stāvokļus. Garo

kaklu tas īpatnēji sarežģī, vai, kā mans brālis zīmīgi iz-

sakās, samezglo un novieto virs krūtīm, tad galvu tas sa-

liec virs muguras un paslēpj zem spārnu plecu spalvām.
Uz vienas kājas parasti atbalstās ķermeņa smagums, bet

otru tas tur pastieptu uz sāniem vai atpakaļ vai arī sa-
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liektu un pievilktu pie vēdera. Šādā stāvoklī flamingo

mēdz gulēt; tas ir viņam īpatnējs. Citā stāvoklī, kuru

putns pieņem būdams pilnīgi nomodā, tas kaklu saliec lī-

dzīgi gārņiem burta S veidā, tā kā galva novietojas cieši

pār skaustu. Tikai kad flamingo izbiedē vai citādi kā

uzbudina, tas paceļ galvu tik augstu, cik to garais kakls

atļauj un uz dažiem acumirkļiem pieņem to stāvokli, kurš

ir sevišķi iecienīts pie šo putnu izbāšanas. Tikpat dīvaini

kā miera stāvoklī, tas izturās arī tad, kad ir nodarbināts

ar barības uzņemšanu. Zivis meklēdams tas bradā pa

ūdeni un savu garo kaklu noliec tik zemu, ka galva un

kājas atrodas uz viena līmeņa, citiem vārdiem, knābis un

pat virsknābja daļa ir iemērkti ūdenī, šādā kārtā tas

pārmeklē ūdens dibenu, pie tam maziem solīšiem kustās uz

priekšu un atpakaļ un zem attiecīgām mēles kustībām te

knābi atver, te aizver. Pateicoties mēles smalkai jušanai,
viss, kas sasniedz knābi, tiek pārbaudīts, un barībai no-

derīgais atšķirts no nederīgā, vai, labāk sakot, atsijāts.
Kājām tipinādams, tas mazos ūdens dzīvnieciņus, no ku-

riem pārtiek, sajauc un sakustina.

Gājiens līdzīnas augstkājaino braduļputnu gājiena
kustībām, tomēr nav pilnīgi līdzīgs. Katrs stārķis, katra

dzērve un gārnis iet citādi nekā flamingo, tomēr pirmo
un otrā atšķirības kustībās ir grūti vārdiem izteikt; aug-

stākais var teikt, ka flamingo soļi ir lēnāki, nevienādāki

un ļodzīgāki nekā visu īsto braduļu soļi; tam galvenais
pamats ir flamingo kāju garums. Pirms pacelšanās gaisā
putns nereti kustās virs ūdens virsmas pa pusei lidodams,
pu pusei skriedams, lai gan ne ar tādu gatavību kā vētras

putns, tomēr tikpat veikli kā ūdens vista vai pīles. Dzi-

ļos ūdeņos tas peld, kā liekas, bez piespiešanās. Lidojiens,
kuru mēdz ievadīt skrejot pār ūdeni, pēc tam. kad putns
jau ir pacēlies, liekas ir viegls. Diezgan ātrie spārnu si-

tieni rada troksni, kādu mēs esam paraduši dzirdēt pie
zosu un pīļu laišanās; daži ziņotāji salīdzina skaņu, kuru

saceļ piepēži izbiedēta flamingo sabiedrība, ar tāļu pēr-
koni. Arī tas, kurš nav ievingrinājies, vai iesācējs, ja es

tā drīkstētu izteikties, nevar nepazīt lidojoša flamingo.
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Pretēji citiem garkakļiem šis putns, sevišķi lidojot, iz-

stiepj taisni uz priekšu ne tikai garās kājas, bet arī garo

kaklu un tādēļ izskatās uzkrītoši garš un tievs. Stāvam

gandrīz vidū ir novietoti šauri spārni, un tā lidojošs fla- .
mingo izskatās pēc krusta. Lielāks skaits flamingo do-

doties garākos ceļojumos mēdz sakārtoties, tāpat kā dzēr-

ves rindā vai kāsī, kura abi zari mainās visu ceļojuma

laiku, jo priekšējo pastāvīgi apmaina viens putns pēc otra.

Nb lielākiem augstumiem flamingo nolaižas plaši izplestās

spirallīnijās; īsi pirms nolaišanās tie slīd vēl kādu laiku

virs ūdens, gluži kā pirms pacelšanās gaisā, līdz tie savas

kustības ir tik tāļu samazinājuši, lai varētu mierīgi ap-

stāties.

Flamingo pārtiek no maziem ūdensdzīvnieciņiem, se-

višķi no vienvāku gliemežiem, dažādu sugu tārpiem, vē-

zīšiem, mazām zivtiņām un zināmām augu vielām. Gūstā

tos ilgāku laiku var barot ar izvārītu rīsu. izmiekšķētiem
kviešu un miežu graudiem, izmērcētu maizi un ūdens zie-

diem, tomēr tiem vajadzīgs, lai labi justos, arī dzīvnieku

vielu piejaukums. Pie šādi maisītas barības, tie iztur gū-
stā ilgus gadus. Te būtu vēl jāpiebilst, ka flamingo spal-

vas zaudē savu maigo rožu sārtumu, ja tos ilgāku laiku

baro tikai ar augu barību, turpretim tie atgūst skaisto

krāsu pilnīgi, ja tiem dod jauktu barību, kura pēc iespē-
jas atbilst viņu savvaļas dzīves barībai.

Flamingo novieto savas ligzdas tieši pašā ūdenī uz

sausākām vietām, turpretim, pēc arābu apgalvojuma, uz

līdzenām, ļoti zemiem bieziem krūmiem noaugušām sa-

lām. Pirmā gadījumā ligzda ir konusveidīga dūņu kau-

dze, kuru putns sakašņā kopā kājām; domājams, ka ūdens

augi un citas līdzīgas vielas šo materiālu sabiezina, tā

kā var uzcelt tik augstu kaudzi, ka ligzdas dobums at-

rodas pusmetru pār ūdens virsmu; pēdējā gadījumā ligzda
ir sekls pašā zemē izkašņāts iedobums, kurā, kā man

arābi stāstīja, atrodas tikai nabadzīgs niedru un to lapu ļ
paklājs. Parastais olu skaits ir divas; tomēr var gadī-;
ties, ka vienā ligzdā atrod arī trīs olas. Tās ir ļoti iz-

stieptas, pa lielākai daļai nelīdzeniem galiem, apklātas
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mīkstu, krītamu un līdzenu čaulu un izskatās kaļķu bal-

tas. Putns, bez šaubām, perē, ja kopā savilktām kājām

nosēstās uz ligzdas; tomēr var notikt, ka dažreiz tas vienu

kāju atstiepj atpakaļ un tā karājas pār ligzdas malu. Pe-

rēšana ilgst 30—32 dienas, un mātīte ielūdz tēviņu uz

maiņu ar skaļu kliedzienu. Mazuļus tūliņ pēc izšķilšanos
ved ūdenī, te tie peld no pirmās dzīves dienas un drīzi spēj

arī ļoti labi skriet, bet lidotspēju iemanto tikai pēc vairā-

kiem mēnešiem.

Flamingo medības prasa ārkārtīgu uzmanību. Dienā

bailīgo radījumu bars nepielaiž sev mednieku šāviena tu-

vumā; barību meklējot, vienmēr vairāki vecāki putni pa-

liek sargu vietās un brīdina sabiedrību, ja tuvojas bries-

mas. Naktī tos ir vieglāk pārsteigt. Salva d o r i ap-

galvo, ka tad nav grūti tos nošaut skrotīm, un arābi man

stāstīja, ka tos varot nomedīt vēl vienkāršāk. Nakti

starp divām laivām izstiepjot parastos zivju tīklus un ar

būrām braucot flamingo barā; izbiedētie putni paceļoties,
sapinoties tīklā un tad cilvēki tos saķerot, šādā kārtā no

vienas sabiedrības dažreiz iegūstot 50 un vēl vairāk putnu.
Ziemeļeģiptes pilsētu tirgos šie skaistie putni bieži ir

atrodami dučiem, jo to cepetis tiek ļoti cienīts. Vecie au-

tori stāsta, ka romieši augsti vērtējuši flamingo gaļu, bet

sevišķi mēli un smadzenes un no pēdējām cēluši galdā ve-

selas bļodas. Es nogaršoju gaļu un pat mēli, abas bija
ļoti garšīgas, bet mēle bija tiešām lieliska.

Stārķi (Ciconidae) ir samērā neveikli veidoti pur-
va putni: resniem knābjiem, augstām kājām, bet īsiem

pirkstiem. To knābis ir garš, taisns, izstiepti konusa vai

ķīlveidīgs, pie dažiem putniem paliekts drusku uz augšu,
pie citiem vidū atvērts, pret galu no sāniem saspiests, kā-

jas garas, stipras, tāļu virspus papēža locītavām bez spal-
vām, īspirkstainās kājas apbalvotas resniem nagiem un

starp priekšpirkstiem ir mazas peldplēves, spārni lieli,
gari un plati. īsā aste noapaļota. Abi dzimumi atšķiras
viens no otra lielumā, mazuļi no vecajiem nespodrākām
krāsām.
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Stārķi dzīvo visās zemes daļās, tomēr vispār var teikt,

ka tie vairāk cienī mežiem apklātus, līdzenus un ūdeņiem
bagātus apgabalus, nekā sausus un augstus, un tādēļ to

trūkst kalnos, stepēs un tuksnešos. Ziemeļu sugas pieder

pie gājputniem un tās izceļo plašus apgabalus, dienvidu

sugas klejo. Stārķi ir darbīgi tikai dienā; tie ķermeni tur

taisni, kaklu gandrīz pilnīgi vai tikai drusku burta S vei-

dā izliektu, soļiem iet ar zināmu cienību, labprāt bradā pa

ūdeni, lidot saņēmās tikai izņēmuma gadījumos, lido ļoti
skaisti, viegli un pa lielākai daļai augstu, ne reti slīdē-

dami, bieži riņķodami krāšņās spiraliskās līnijās, kājas un

kaklu izstiepj taisni; tā lidodami tie pieņem jau no tā-

lienes raksturīgu izskatu.

Starp stārķiem, protams, kā pirmais jāmin māju

stārķis (Ciconia alba). Tā spalvojums, atskaitot mel-

nās lidspalvas un garākas segspalvas, ir netīri baltā krāsā,

acis brūnas, knābis lakas sarkans, kājas asinssarkanas,

kailais laukums ap acīm pelēki melns. Ķermeņa garums

ir 110 cm, platums 224 cm, spārna garums 68 cm, astes

garums 26 cm. Mātīte ir mazāka.

Atskaitot augstu ziemeļos novietotos apgabalus,
stārķu netrūkst nevienā Eiropas daļā, lai gan, droši vien,
tie ne visur vairojas. Starp citām zemēm stārķi apmeklē
arī Angliju, kur tie agrāk ir bijuši bieži sastopami, mūs-

dienās turpretim jau reti, tāpat vairāk vai mazāk tie ir

izvilkušies arī no Grieķijas, jo Morejas iedzīvotāji Tur-

cijas svēto putnu ir pilnīgi aizbaidījuši. Arī Spānijā
stārķis pieder dažās tam viscaur atbilstošās zemes daļās
pie retumiem. Bez tam stārķis ir sastopams Dienvidkrie-

vijā un visapkārt Kaspijas un Melnai jūrām, Sirijā, Pa-

lestinā, Persijā, Oksus zemēs (Turkestanā) un Japānā,
kā arī no otras puses Atlaszemēs un uz Kanarijas salām

un pēc Lei jarda (Lavard), „bez šaubām" tas perē arī

Dienvidāfrikā. Savos ziemas ceļojumos tas izklejo visu

Āfriku un Indiju. Vidus- un Ziemeļvācijā tas parādās

starp pēdējo februāri un pirmo aprili, atskaitot dažus no-

kavējušos un agrāk atskrējošos. Atsevišķi putni ierodas

jau februāra vidū un citi vēl tikai otrā apriļa pusē. Dažas
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dienas pēc savas aizceļošanas tas jau ir sastopams Āfri-

kas vidienē; ap pirmo septembri es to esmu redzējis jau

Dienvidnubijā un vēl ap 31. martu pie Hartumas. Visvai-

rāk stārķis cieni līdzenus zemus apgabalus, kuri ir bagāti

ar ūdeni un sevišķi ar purviem un muklājiem, bet prasa,

lai šinīs apgabalos jau valdītu cilvēks. Gan daudzi māju

stārķi apmetās mežos tāļu no cilvēku dzīvokļiem un te

stipros kokos nodibina savas lielās ligzdas; lielākā daļa
tomēr ligzdas taisa zemnieku sētās vai vismaz uz jumtiem.

Kad sevišķi laimējas, tad var novērot mīļā jumta
viesa atnākšanu un redzēt, kā pāris, kas pagājušo gadu
kādā sētā ir mājojis, piepēži no neizmērojama augstuma

spirāliskā līnijā laižas uz jumta čukuru un no pirmā acu-

mirkļa jūtās tik mājīgi, it kā tas nemaz nebūtu ceļojis.
Tūliņ pēc ierašanās stārķis uzsāk savus parastos darbus.

Viņš laižas no ligzdas, kas ir tiešām viņa īstā māja, uz

laukiem un pļavām, purviem un muklājiem un te medī,
pusdienas stundās parasti atgriežas atpakaļ, pēcpusdie-
nas stundās izlido otrreiz un pirms saules rieta atgriežas
mājās, tarkšķina un beidzot iet gulēt. Tā tas dzīvo, līdz

kamēr iestājas vairošanās laiks, un nu rūpes par pēcnā-
cējiem ienes zināmas pārmaiņas viņu parastajā dzīves

veidā.

Stārķa izturēšanās mums izliekas cienības pilna. Vi-

ņa gājiens ir lēns un .noteikts, lidojiens, kuru tas ievada

dažiem lēcieniem, ir samērā lēns, bet tomēr viegls un

skaists un sevišķi raksturīgs ar savām spirāiiskām līni-

jām. Stāvot tas mēdz kaklu drusku ievilkt un knābja
galotni pagriezt uz leju; tomēr nekad tas nepieņem tik

pretīgu stāvokli, kā lielākā daļa gārņu, un pat dziļākā
mierā tas izskatās pieklājīgs. Reti tas savu gājienu pār-
vērš skriešanā; šīs kustības, liekas, to ātri nogurdina, ka-

mēr parastā gaitā staigādams tas var būt darbīgs stun-
dām ilgi. Lidojot tas nenogurst, spārnus tas kustina reti
un ne bieži vienu pēc otra, bet vēju un katru gaisa strāvu
prot tik veikli izmantot, ka pēc patikas slīdēdams var pa-
celties un atkal nokrist uz leju un ar savu stūri prot tik

veikli rīkoties, ka var izdarīt katru pagriezienu. Tā sa-
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prāts ir neparasti attīstīts. „Viņš prot," saka N au-

ni a n i s, „piemēroties laikam un cilvēkiem, šinī ziņā tas

pārspēj gandrīz visus pārējos putnus un nevienu acu-

mirkli nešaubās par to, kā cilvēki vienā vai otrā vietā ir

pret to noskaņoti. Tas ļoti ātri ievēro, kur to cieš vai labi

ieredz; pirms nedaudzām dienām svešā apgabalā ierazda-

mies biklais un uzmanīgais stārķis, kurš nevienam neuz-

ticas un no cilvēkiem izvairās, atrazdams uz augsta jum-
ta vai koku galotnē kādu riteni — pamatus savai nākošai

ligzdai — tūliņ pazaudē visas bailes, un kad jau ir novie-

tojies ligzdā, tad pēc dažām dienām ir tik drošs, ka to var

tuvumā aplūkot. Drīzi tas iemācās savus labvēļus pazīt
un vispār atšķirt no nelabvēlīgām un bīstamām perso-

nām. Viņš zina, vai to mīl un labprāt redz, vai arī to ti-

kai vienaldzīgi aplūko; tad viņš uzmanīgi novēro. Tāļu
no ligzdas stārķis ir tikpat bikls, kā visi viņa radinieki.

Stārķis ļoti labi pazīst zemniekus, ganus un bērnus kā

nekaitīgus cilvēkus, tomēr no viņu tuvošanās izvairās un

nelaižas medniekam, kas to grib nogalināt, pienākt šā-

viena tuvumā. Vēl daudz uzmanīgāks un biklāks tas ir

ceļojumos un vispār, kad tas apvienojas ar citiem savas

sugas radiniekiem.

Parasti stārķi uzlūko kā nekaitīgu un labsirdīgu
putnu; šo īpašību tomēr pilnā mērā tam trūkst. „Viņa
barošanās veids," saka Naumanis, ~padara slepkavību
par ieradumu, un tas ar laiku var sākt uzbrukt pat sev

līdzīgiem. Ir piemēri, kur stārķi no citurienes atnākdami
uzbrūk ligzdām ar mazuļiem un neskatoties uz viņu vecā-

ku izmisušo pretīmturēšanos, tomēr mazuļus nonāvē; to

dažos apgabalos ir vairāki stārķi darījuši." Saniknotie
pieradinātie stārķi zināmos apstākļos uzbrūk savam preti-
niekam; aizšauti tie drošsirdīgi aizstāvas un cērt ar knā-
bi līdz pēdējam elpas vilcienam, un tā kā šie cirtieni bieži
ir mērķēti acīs, tad tie cilvēkiem un medību suņiem bieži I
ir bīstami. Kad stārķi iedegas greizsirdībā, tad tie cīnās

uz dzīvību un nāvi un vispār maziem dzīvniekiem ir vien-

mēr bīstami.

Vienīgā balss skaņa, kuru stārķis izdod, ir aizsma-
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kuse neaprakstāma šņākšana. To dzird reti, visbiežāk

vēl no pieradinātiem putniem. Parasti tas savas jūtas iz-

saka tarkšķinādams ar knābi, un ar šo dīvaino rīku tas

prot mākslinieciski rīkoties; viņš tarkšķina te ilgāk, te

maz, drīz ātrāk, drīz lēnāk, te stiprāk, te vājāk, tarkšķina
priekos un bēdās, kad ir izsalcis un pēc tam, kad ir pa-

ēdis, tarkšķinādams izskaidrojas mātītei mīlestībā un

glāsta savus mazuļus. Tie izmācās šo ievērojamo, bet

nekādā ziņā ne nabadzīgo vecāku valodu, iekams vēl ne-

prot lidot, un ar to izsaka savas .sajūtas.
Visdažādāko sugu dzīvnieki ir stārķa barība. Viņš

ir laupītājs vārda vispilnīgākā nozīmē. Liekas, ka abinie-

kus, kukaiņus un sliekas tas visvairāk ciena, tomēr tikai

tad, ja tie ir visvieglāk saķerami. Savos parastajos me-

dību gājienos tas visbiežāk sastop vardes, peles un kukai-

ņus un tos tad arī vispirms noēd; tas nonāvē arī ķirzakas,
glodenes, odzes, pat indīgās čūskas, ir ļoti kārs uz zivīm,

pie gadījuma tās cītīgi meklē duļķainos ūdeņos un spēj
norīt zivi cilvēka rokas garumā. Pēc Lenca ziņojuma,
stārķis lielas odzes pirms ēšanas bieži kapā ar knābi, līdz

tās zaudē samaņu, un tad norij, kā nu ir saķēris — vai

nu ar galvu vai asti uz priekšu, un vienalga, vai tās ir

beigtas vai vēl tik cieši tinās ap knābi, ka putns ir spiests

spēcīgām kustībām tās nokratīt vai arī ar kāju nokasīt

un tad rīt no jauna. Lielā izsalkumā stārķis mazākos

čūskas bieži norij inemaz tās iepriekš nesaknābādams; tās

vēl ilgi kustas putna kaklā un kad tas ātri noliecas, lai sa-

ķertu jaunu laupījumu, tad tās itin viegli izlec laukā, tā
kā ja uz klaja lauka ir vairākas čūskas, tad iznāk jautras
medības. Arī indīgās odzes ir stārķa mīļākā barība; to-

mēr, pirms tās aprij, viņš bieži un stipri kapā to galvas,
līdz tās pazaudē redzi un dzirdi. Ja tas tomēr rīkojas
par ātri un neuzmanīgi un tam odze iedzeļ, tad tas no

koduma dažas dienas ļoti cieš, bet pēc tam pilnīgi at-

spirgst. No visām zemē perējošo putnu ligzdām tas iz-

ņem olas; jaunos putniņus, arī laukirbes, tas bez žēlastī-
bas nonāvē un saviem mazuļiem atnes pat veselas putnu
ligzdas; pelēm tas uzglūn uz lauka un pļavās pie viņu
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alām; kurmjiem tas uzbrūk izrakumos, jaunos zaķēnus

noņem to mātēm, neskatoties uz viņu drošsirdīgo aizstā-

vēšanos. Puķainās pļavās tas centīgi nododas kukaiņu

ķeršanai un ķer ne tikai sēdošos un rāpojošos, bet pūlās

sakampt arī lidojošos. Krupji tam riebj; viņš tos tā nīst

ka gan nonāvē, bet nekad neēd. Naum an i s atrada

pie kāda dīķa ļoti daudz krupju, kuri bija vai nu beigti

vai vēl pusdzīvi pārplēstiem vēderiem un izšķetinātām
iekšām; tie bija divu stārķu upuri, kuri pastāvīgi meklē-

ja zivis tanī pašā dīķī.

Stārķis, kā no iepriekš teiktā redzams, kaitē medī-

bām, viņš ķer arī bites, un tādēļ mednieki un biškopji to

skaita par kaitīgu putnu un grib viņu iznīcināt. Daži da-

baspētnieki arī nostājas viņu pusē un stārķiem pierēķina
visas vardes, kuras tas ir iznīcinājis, un apgalvo, ka tas

pārvēršot par postažu laukus un tīrumus. Nav nemaz jā-

pierāda, ka šādi apgalvojumi ir ļauni pārspīlējumi. Ja

mēs pilnā mērā atzītu viņa kaitīgumu medībām, tad to-

mēr mums jāapdomājas, iekams tam pasludinām iznīci-

nošu spriedumu. Zaķus, irbes, dziedātāju putnus, vardes

un zivis tas neizskauž, pat ievērojami nesamazina viņu
skaitu, un tādēļ zemkopjiem un mežkopjiem nav kaitīgs;
ar to būtu jārēķinās vispirmā kārtā. Tādēļ abiem ir tie-

sība viņu pierēķināt pie derīgiem putniem, un atzīdami

to labumu, ko tas atnes, neņemt vērā viņa nenoliedzamo

kaitīgumu. Uzmanīgi zemkopji ir novērojuši, ka tanīs

gados, kad maz stārķu, bīstami savairojas peles un ari

daudz citu sugu mūdžu, sevišķi odžu. Kā mazākais pir-
mais apgalvojums ir pamatots, tas redzams katram, kurš

mēģinātu aprēķināt to gandrīz neizskaitāmo peļu daudzu-

mu, kuru, kā tas redzams no stārķa atrijumiem, šis putns
iznīcina. Ko arī pret stārķi neiebilstu, tik daudz ir skaidrs,
ka vārdes, gliemeži un sliekas ir viņa galvenā barība.

Visi minētie dzīvnieki vēl ir sastopami ļoti lielā skaitā,

un ja arī ne bez ierunām derīgā varde tanīs vietās, kur ļ
dzīvo stārķi, tiešām skaitā samazinās, tad droši vien cii-[
vēki tur ir vairāk vainīgi nekā stārķi. Mūsu laikos vairāk

un vairāk izzūd lielie, jau no tālienes acīs krītošie un tā-
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dēļ taisni apgabalu atdzīvinošie putni; atstāsim tādēļ ne-

pievilcīgiem ar ūdeni un vardēm bagātiem klajumiem ma-

zākais vinu stārki.

Putna pieķeršanās cilvēkiem ir redzama galvenā kār-

tā pārošanās laikā.
„
Jābrīnās," saka Naumani s, „ka

stārķi, kuri ir izauguši lieli svešos apgabalos, un vēl pie
visas iedzimtās neuzticības, tūliņ uzzina, kur tos labprāt
ieredz. Pirms dažiem gadiem manā apgabalā ieroclās

stārķu pāris un vērīgi aplūkoja divu tuvāko kaimiņsādžu
veco augsto papeļu platās galotnes. Uzminējis viņu no-

domu, es piestiprināju augstā salmu jumta čukurā vecu

ratu riteni. Stārķi tūliņ pieņēma ielūgumu, un jau pēc
dažām dienām uz šī pamata ligzdas būve bija pabeigta;
tie jutās te mājās un pēc tam atgriezās atkal ikkatru ga-
du." Ir zināmas ligzdas, kuras jau kopš simtiem gadu
tiek apdzīvotas ikkatru vasaru. Cik ilgus gadus viens un

tas pats pāris ligzdu izlieto, nav zināms, tomēr pieņem,
un protams ar pamatu, ka putnu mūžs ir ļoti garš un tā-

dēļ ligzdas īpašnieki mainās reti. Parasti stārķu tēviņš
ierodas pārs dienas agrāk nekā mātīte. Ja no ceļojuma
atgriežas, kā tas šad tad gadās, tikai viens pats stārķis,
tad bieži paiet ilgāks laiks, līdz kamēr tas atrod dzīves

biedreni; parasti tad arī izceļās sīvas cīņas ligzdas dēļ;
pa to laiku ierodas jaunie pāri un kopā uzbrūk agrākam
ligzdas īpašniekam un mēģina to padzīt un arī diezgan bie-

ži to aizdzen vai pat nogalina. Šādos gadījumos cilvēks

ir spiests iemaisīties, lai uzturētu mieru. No visiem no-

vērojumiem ir redzams, ka stārķu pāris draudzību slēdz

uz visu mūžu. un abi laulātie draugi ir viens otram uz-

ticīgi. Pilnīgi neapstrīdami šī uzticība gan nav, jo ir

zināmi gadījumi, kur stārķu mātīte aiziet pie svešiem

stārķiem, ir pat novērots, ka bez sievas palikušais stār-

ķis piepēži uzbrūk blakus savai ligzdai sarga vietā stā-

vošam tēviņam un ar labi mērķētu knābja sitienu to no-

galina; neskatoties uz to, perējošā stārķu mātīte to to-

mēr tūliņ pieņem; stāsta arī par gadījumiem, kuri neno-

liedzami liecina par stārķa tēviņa diemžēl pamatoto greiz-
sirdību, šiem izņēmumiem mēs varam pretī stādīt rak-
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stūrīgus gadījumus, kuri runā par stārķa pāra uzticību.

Kāds stārķis trīs gadus pa ziemu nelaidās prom un pie

avotiem un strautiņiem meklēja barību vai arī bārgā auk-

stumā zem kūts jumtiem rada patvērumu. Ikkatru ga-

du otrs šī pāra putns atgriežas atpakaļ un perēja kā pa-

rasti. Pirmais, te paliekošais putns bija mātīte. No ce-

turtā igada arī tēviņš pa ziemu palika dzimtenē savas mā-

tītes sabiedrībā un tā trīs gadus no vietas. Beidzot abus

nonāvēja ļauni cilvēki un tad noskaidrojās, ka mātīte aiz

agrāk dabūtās brūces nebija spējīga ceļot. Gandrīz to

pašu es novēroju arī Āfrikā. Te es redzēju divus stārķus,
kuri te bija palikuši ziemas mitekļos; kad viņus nogalinā-

ja, tad noskaidrojās, ka viņu palikšanai uz vietas bija tas

pats pamats.
Ja pāri netraucē, tad tas drīz pēc atnākšanas uzsāk

ligzdas izlabošanu, pie kam sanes jaunus zarus un žaga-

riņus un pārklāj veco vairāk vai mazāk izjukušo ligzdu,
izveido arī jaunu ligzdas iedobumu. Tā ligzda gadu no

gadu top augstāka un smagāka un tā tas iet tik ilgi, līdz

kamēr pamats to vairs netur, un atkal cilvēkam te ir jā-

izpalīdz. Pate celtne nekādā ziņā nav ievērojama, ža-

gari un nūjiņas īkšķa resnumā, zari, dadži, zemes pici-

ņas un velēnu gabali izveido ligzdas pamatu, smalkāki ža-

gariņi, zāļu stiebriņi un niedras lapas — otro slāni, sau-

sas zāļu cintiņas, mēsli, rugāji, lupatas, papīra gabaliņi
un spalvas — īsto ligzdas iedobumu. Visu celtnes ma- ,
terialu abi stārķi atnes knābjos; bet mātīte, kā jau pa-

rasti, ir celtnes meistariene. Abi stārķi strādā tik cītīgi,
ka jaunu ligzdu uzceļ astoņās dienās, bet vecu izlabo jau ■
divās līdz trīs dienās. Tiklīdz pie celtnes iesāk strādāt,

īpašnieku sirdīs pamostas neuzticība, un parasti viens no

stārķiem tad mēdz palikt pie ligzdas sarga vietā, kamēr

otris aizlaižas, lai salasītu ligzdas materiālu. Sarga vietā

palikušais, protams, visdažādākā veidā, varētu teikt, vi-

sās toņu kārtās un taktīs tarkšķina, skaidri izsacīdams

savu prieku par nodibināto vai arī izlaboto ligzdu. Apriļa
vidū vai beigās mātīte nodēj pirmo olu, un ja tā pieder ļ
pie vecākām mātītēm, tad nedaudzās dienās trīs vai četras
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olas, vienu pēc otras. Olu gareniskais caurmērs ir 7 cm

un šķērscaurmērs 5 cm, to forma ir tīri olveidīga, čaula

smalka, gluda, krāsa balta, dažreiz atsit drusku zaļganā
vai iedzeltenā krāsā. Perēšanas laiks ilgst 28 vai 31 die-

nu. Perē abi dzimumi pārmaiņus; tomēr mātītei jāuz-

ņemās galvenā daļa no šī darba. Tēviņš turpretim gādā

par mātītes drošību. Kad mazuļi izšķiļas, tad vecāku

rūpes par perējumu divkāršojas un kopā ar rūpēm div-

kāršojas arī modrība; nekad vienā laikā vecāki neattā-

ļinas no bērniem. No sākuma mazuļi galvenā kārtā sa-

ņem visdažādāko sugu rūpuļus un kukaiņus, sliekas, dē-

les, kūniņas. vaboles, sienāžus un līdzīgus dzīvniekus, vē-

lāk arī spēcīgāku barību. Vecāki mazuļus nebaro, bet

jau no pirmās dzīves dienas tiem ir jāmācas pašiem uz-

lasīt priekšā pamesto barību. Te vecie tiem palīdz, saķer
mazuļus pie knābja un velk tos uz barību. Vajadzīgo
ūdens daudzumu vecāki atnes rīkles maisos un izspļauj
to kopā ar barību. Lielā karstumā vecākiem mazuļi ir

jāsaslacina, tāpat arī ir jānostājas starp tiem un sauli,
lai tiem sagādātu ēnu vai arī pretējā gadījumā, aukstā un

lietainā laikā tie ir jāapsedz ar pašu ķermeņiem. Ģime-
nes dzīve sniedz katrā laikā interesantu, bet ne vienmēr

patīkamu skatu. Stārķi ne tikai šausmīgi nosmērē jumtu,
bet tiem arī nokrīt lejā ļoti daudz barības vielu, te tās sāk

pūt un izplata riebīgu smaku. Nereti gadās, par šausmām

mājas mātei, ka vecais stārķis atskrej ar dažām tikko

svaigi saķertām vēl pusdzīvām glodenēm, odzēm un citiem

riebekļiem vai bailes iedvesmošiem mūdžiem un grib ar

tiem barot savus mazuļus, bet dažas čūskas tas pazaudē
un tās pār jumtu noveļas sētā. Tomēr prieks par šo ģi-
meni ir lielāks nekā visas nepatikšanas, ko viņa sagādā.
Mazuļi jau pirmās dzīves dienās sēž uz papēžiem, vēlāk
arī stāv ligzdā; no izkrišanas tos piedzīvojušie vecāki

pasargā, pienesdami vēl jaunus žagarus un nūjiņas. Ma-

zuļi drīz izmācās apgabalu pazīt un pierāda, ka tiem ir

lieliska redze jau no paša sākuma, jo viņi saskata ar barī-
bu apkrautos vecākus jau no liela atstatuma un apsveic
tos vispirms ar kustībām, vēlāk ar knābja tarkšķināšanu,
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cik neveikla tā ari no sakuma nebūtu. Viņu augšana tur-

pinās mazākais divus pilnus mēnešus. Pret ša laika bei-

gām tie sāk jau izmēģināt savus spārnus, nostādamies uz

ligzdas malas, sit ar spārniem un beidzot izrāda varonību

— aizlido no ligzdas līdz jumta čukuram. Ja tie var jau

saviem spārniem luzticēties, tad tie vecāku sabiedrībā uz-

sāk izklaidēšanās lidojumus, bet no sākuma ikkatru va-

karu atgriežas ligzdā atpakaļ, lai te pavadītu nakti. To-

mēr arvienu vairāk tie pazaudē šo pieķeršanos savai ligz-

dai; tagad jau tuvojas laiks, kad vecie un jaunie dodas

ceļojumā.
Pirms ceļā došanās stārķu ģimenes salasās kāda ap-

gabala noteiktās vietās, parasti mīkstās, purvainās pļa-
vās. Pienākošo skaits vairojas no dienas dienāun sapulcē-

šanās ilgst aizvienām ilgāk. Ap Jēkabiem, tā tad jūlija

beigās, jau visi mēdz būt sapulcējušies, un drīz pēc tam

viss bars dodas ceļā; iepriekš vēl dzīvi tarkšķinādams,
bars paceļas augstu gaisā, vēl zināmu laiku riņķo pār mīļo
dzimteni un tad ātri dodas dienvidrietumu virzienā; ka

domājams, pa ceļam tas uzņem vēl citus stārķus un tā aiz-

vienām vairāk un vairāk pastiprinās. Naumanis ru-

nā par stārķu bariem, kuru skaits sniedzies no 2000-

-5000 galvām; es tam varu tikai piekrist, jo tie bari, ku-

rus es redzēju ceļojuma laikā Āfrikas vidienē, bij tik lie-

li, ka burtiski apklāja plašus laukumus gar upes krastiem

un stepē, un kad pacēlās gaisā, tad aizsedza visu redzes

aploku.

Stārķis, sevišķi ja to jaunu izņem no ligzdas, ātri

pierod pie gūsta un noteikta kopēja, top tik rāms, ka tair.

var atļaut brīvi aizlaisties un atlidot; savus pazīstamos
tas apsveic spārnus izplēzdams un ar knābi tarkšķinā-
dams, ar pateicību atzīst tam izrādīto labvēlību un drau-

dzību, sadraudzējas ar lielākiem mājas dzīvniekiem, be:

pret vājākiem neievēro robežas, un bērniem var pat kļū
bīstams. Ja stārķus tur pa pāriem un atļauj tiem zinā-

mu brīvību, tad tie labprāt pat vairojas.
Ir zināms, ka māju caune dažreiz uzbrūk jaunien

stārķēniem un tos nogalina, bet nav zināms neviens pie-
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sējdzīvnieks, kurš būtu bīstams veciem stārķiem, varbūt

atskaitot lielākās kaķu sugas un krokodiļus, kuri no zie-

mas mitekļiem aiznes kādu putnu. Stārķi tomēr, šķiet,

skaitā nepavairojas; laikam daudzi no tiem aiziet bojā.
Otra šīs dzimtas suga, kura apdzīvo Viduseiropu, ir

melnais jeb meža stārķis (Ciconia nigra).

Viņa ķermeņa caurmēra garums ir 105 cm, platums 198

cm, spārna garums 55 cm un astes garums 24 cm. Gal-

vas, kakla un visas ķermeņa virspuses spalvas ir brūni

melnas ar krāšņu vara vai zelta zaļu un purpurkrāsas at-

zaigojumu. ķermeņa apakšpuse no krūtīm sākot balta;

spārnu un astes spalvas gandrīz bez spīduma. Acis ir ie-

sarkani brūnas, knābis asinssarkans, kājas karmīnsarka-

nas. Jaunības ģērba spalvas ir brūngani melni zaļas ar

netīru balti pelēku apmali un gandrīz bez spīduma, acis

brūnas, knābis iesarkans, kājas pelēcīgi olivzaļas.
Melnais stārķis apdzīvo Vidus, Dienvid-, retāk arī

Ziemeļeiropu, daudzas Āzijas zemes un ziemā arī Āfriku.

Ziemeļvācijas līdzenuma mierīgajos mežājos tas vairojas
viscaur, tomēr biežāk Rietum- un Austrumprūsijā un

Pomeranijā. Sevišķi bieži tas sastopams Vidusungarijā
un Galicijā; Skandināvijā atsevišķi putni sastopami līdz

60. platuma grādam, Krievijā un Polijā šur un tur, Dānijā
zināmās vietās viscaur kā perētajā putns. Pie mums tas

ierodas marta beigās vai aprilī, dodas uz savu veco ligz-
das vietu un no augusta atkal dodas ceļojumā.

Melnais stārķis no māju stārķa atšķiras visvairāk ar

to, ka viņa uzturēšanās vietas vienmēr ir mežāji, bet ne-

kad ne apdzīvoti apvidi. Arī viņš vairāk cienī līdzenumus

nekā kalnājus un ūdens bagātus apgabalus vairāk nekā

sausus, tāmēr ir sastopams še kā tur, ja tikai tas var ierī-

koties kādā klusā, maz no cilvēkiem apmeklēta meža ve-

cos, nokaltušām galotnēm, kokos, šādos kokos tas perē
un meklē nakts mieru.

Daba un uzvešanās, īpašības un ierašas, visas kustī-

bas, sajūtu izteiksmes veids, ar vārdu sakot, visa melnā

stārķa izturēšanās ir tik ļoti līdzīga viņa cilvēkus mīlošam

radieniekam, ka no melnā stārķa sīkāka apraksta jāatsa-
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kās. Viņš varbūt nav tik veikls un graziozs, bet tas ir

patīkamāks, arī daudz uzmanīgāks un biklāks nekā māju

stārķis, bet vispār pēc savas darbības un dzīves veida tam

pilnīgi līdzīgs. Tikpat laupītkārs kā mājas stārķis, tas

arī nesaudzē neko dzīvu, kas der viņam barībai, saldūde-

ņu zivis ķer daudz cītīgāk un ar lielākiem panākumiem

un tādēļ ir noteikti kaitīgs.

Kādā manā ceļojumā pa Zilo Nīlu mēs nejauši pienā-

cām pie kādas no upes sanestas smilšu salas, kura visa

bij apklāta visdažādāko sugu purvu putniem. Starp tiem

mēs ievērojām divus braduļputnus, kādus mēs vēl tur ne-

bijām redzējuši un nepazinām. Viņi atšķīrās no visiem

pārējiem putniem ar krāšņiem baltiem spārniem, pār kuru

vidu stiepās melns lentveidīgs zīmējums. Nākošā dienā

mēs viņus atkal tur atradām un nu viņos uzzīmējām mil-

zu stārķus (Mvcteria), ja nu ne visstiprākos, tad to-

mēr visaugstākos no visiem gārņu putniem.

Seglu stārķis (Mvcteria senegalensis) ir spē-

cīgs un krāšņs putns. Galvas, kakla, spārnu virspuses,

plecu un astes spalvas ir melnas ar metālisku spīdumu,
pārejās, ieskaitot arī lidspalvas, spīdoši baltas.

Tēviņa garums ir 146 centimetri, platums 240 cm

spārna garums 64 cm, astes garums 26 centimetri. Mā-

tīte ir ievērojami mazāka.

Lai spriestu par to. kādu iespaidu izsauc šis milzīgais:

putns un apbrīnotu viņu visā viņa skaistumā, tad jāredž,
kā viņš dzīvo brīvā, jāredz kā viņš tur kustas, laižas un

riņķo pār tumšajiem mežiem, šis milzis iet ļoti stalti un

turas taisni, bet pateicoties garajām kājām viņš izskatās;
vēl lielāks, nekā tas ir patiesībā. Laižoties viņš atstāj

krāšņa putna iespaidu, jo lidspalvas spilgti atšķiras noļ
spārnu melnajām segspalvām. Par nožēlošanu seglu stār-ļ
ķis ir visur ļoti bailīgs un pie tam tanīs apgabalos, kur es j
ceļoju, tik reti sastopams, ka par viņa dzīvi brīvībā es ne-ļ
varu daudz pastāstīt. Pa pāriem viņš dzīvo pie Baltās

un Zilās Nīlas, sākot no 14. grāda ziemeļu platumā un tā-



lāk uz dienvidiem, bet viņu var sastapt šīs pasaules daļas
rietumos un austrumos, viņš apdzīvo upju krastus, smil-

šu salas un netālu no krastmalām atrodošos ezerus, dī-

ķus, kas radušies lietus laikā, un purvus, un tikai lietus

periodā viņš dažreiz attālinās no upju līdzenumiem; to-

mēr izņēmuma gadījumos viņš ir redzēts arī pie sekliem

jūras līčiem. Bieži viņš redzams citu purvu putnu starpā,
bet stārķu pāris tomēr parasti paliek kopā.

Katra seglu stārķa kustība, katrs viņa ieņemtais stā-

voklis ir skaists un piemīlīgs, un pilnīgi atbilst viņa spal-
vu skaistumam. Nedzirdamiem un noteiktiem soļiem viņš

soļo uz priekšu, kakls pie tam ir skaisti izliekts, knābis

tik tālu atliekts atpakaļ, ka viņa apakšējā daļa gandrīz at-

balstās uz kakla spalvām, šad tad viņš stalti izslējies
stāv uz vienas kājas, bieži atpūšas uz ieliektām pēdām,
dažreiz viņš noguļas cieši pie zemes, kājas divreiz zem

sevis saliecis. Jautrus vai dejasveidīgus lēcienus, kā to

redz pie dzērvēm, pie viņa nevar novērot, tomēr dažreiz

viņš skrien ar plaši izplestiem spārniem ātri uz priekšu.
Savu milzīgo knābi viņš prot izlietot ar apbrīnojamu veik-

lību, viņš ar tā galu var paņemt no zemes vismazāko

priekšmetu, var viņu vairākkārtīgi grozīt uz vienu un otru

pusi un tad. vispirms uzmetot to gaisā, norīt; tāpat tas

ir spalvu ģērbu tīrot, vai ķerot un nomaitājot kādu ne-

lielu liekēdi. Bez tam viņš tāpat kā mūsu stārķis izlieto

knābi, lai izteiktu savas sajūtas.
Barības ziņā seglu stārķis maz atšķiras no sava ra-

dinieka. No mums nonāvēto putnu kuņģos mēs atradām:

zivis, abiniekus un kukaiņus, citi pētnieki ir mācījušies
so putnu pazīt kā sienāžu iznīcinātāju; Ripp ella

(Ruppell) mednieki kādu ir nošāvuši pie maitas un ari

Heiglins ir nomedījis kādu, kas kopā ar maitu vana-

giem un guznas stārķiem mielojies pie kāda kritušā ka-

mieļa atliekām. Sienāžus un citus kukaiņus, viņš tikpat
veikli noķer, kad tie laižas gaisā, kā uzlasa no zemes. Ja
barības gabals ir liels, tad viņš to iepriekš ar knābi sa-

spiež, pirms norīšanas uzmet to gaisā, veikli to saķer un

ļauj tam ieslīdēt knābī. Lai viņš būtu paēdis, tam jāapēd
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apmēram viens kilograms gaļas vai līdzvērtīgs zivju dau-

dzums.

Par viņa vairošanos mēs zinām maz. Galvenos vil-

cienos viņa līdzīga mūsu stārķa vairošanās veidam. Vie-

na pāra putni ir viens pret otru ļoti maigi, pēc īsas šķir-
šanās apsveicina viens otru ar tarkšķināšanu, knābļojas
savā starpā un viens otram par uzjautrināšanu uzved ari

sevišķas dejas. Heig 1 i n s redzēja kādu ligzdu, kurā

sēdēja seglu stārķis ar saliektām kājām, laikam perēja;

viņa atradās nepieejama purva meža vidū kādas saulsargu

akācijas galotnē. Ligzda bija ļoti plaša, taisīta no sau-

siem zariem un žagariem, ar plakanu virspusi. Olas, ko

Austumāfrikā savāc, pēc krāsas un veida līdzīgas mūsu

stārķa olām, bet ir ievērojami lielākas, jo viņu lielākais

garums ir 78 milimetri, un šķērscaurmērs 53 milimetri.

Saķerti seglu stārķi ne visai reti nonāk arī mūsu zvē-

ru dārzos. Barojot tos ar gaļu un zivīm tie uzturas ļoti
labi, drīz vien top tikpat rāmi kā kaut kurš cits stārķis,
mācas pazīt savu kopēju un atšķirt to no citiem cilvēkiem,

apsveic to ar tarkšķināšanu, tiklīdz tas parādās, klausa,

ja tas to sauc un ļaujas, lai to aiztiek. Par citiem dzīv-

niekiem viņš neliekas ne zinis, neļaujas sevi arī no citiem

iespaidoties, un tāpēc sava iežogojuma līdziedzīvotāju

starpā iegūst lielu ievērību. Katra viņa kustība un dar-

bība ir saistoša, jo viņa izturēšanās ir tikpat pievilcīga kā

viņa izskats.

Visneglītākie no visiem stārķiem irguznas stār-

ķi (Leptoptilus), jo viņu barības vads savā apakšējā da-

ļā ir izveidojis plašu maisu, kam maz līdzības ar parasto
guznu, bet ko izlieto tāpat kā viņu. Vispār viņi rakstu-

rīgi ar stipro, drusku lempīgo ķermeni, resno, kailo kaklu,
kailo vai vislielākais ar nedaudzām pūku spalvām pār-
klāto, kreveļaino galvu, milzīgo, pie pamata ļoti resno,

četrkantīgo, uz priekšu ķīļveidīgi noasināto, vieglo knābi,

kura ārējais klājs raksturīgs ar savu nelīdzeno un rupjo
veidojumu, augstām kājām, milzīgiem, noapaļotiem spār-
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niem un vidēji garo asti, kuras apakšējās segspalvas ir

sevišķi attīstītas, un kas jau pie saknes ir smalki plūsno-

tas un tā dod lieliskas greznuma spalvas.
Uzturēdamies Āfrikā es iepazinos ar tur dzīvojošo

sugu m arābu (Leptoptilus crumenifer), vai, kā arābi

to sauc, „Abu Sēin" („šļūtenes tēvs")- Viņa galva ir.sar-

kanīga kā gaļa, apklāta ļoti retām, matiem līdzīgām spal-

vām, āda parasti kraupaina, kakls kails. Mēteļa spalvas
ir tumši zaļas ar metālisku spīdumu, uz visas ķermeņa
apakšpuses un pakauša baltas; lidspalvas un stūres spal-
vas ir melnas un bez spīduma, lielo spārnu segspalvu ārē-

jā bārdiņa ir ar baltu malu. Knābis ir netīri balti dzel-

tens, kājas melnas, bet parasti notašķītas baltas ar mēs-

liem. Putna garums ir 160 centimetri, platums 300 cm,

spārna garums 73 cm, astes garums 24 centimetri.

Zemēs, kur es ceļoju, marabu vispirms sastopam ap-

mēram pie piecpadsmita grāda ziemeļu platumā un no še-

jienes sākot nereti gar abu šīs zemes galveno upju kra-

stiem un parasti visu lielāku apdzīvotu vietu tuvumā, kur

notur tirgus, vai kur, vismaz zināmās nedēļas dienās, kauj
lopus. Sava izplatības apgabala ziemeļos viņš ierodas

pēc perēšanas laika, maijā, un septembrī, un oktobrī do-

das atkal prom uz mežiem, kas atrodas vairāk uz dienvi-

diem, lai tur perētu. Liekas, ka jau decembrī viņš ir vai-

rošanās procesu nobeidzis, vismaz šī mēneša vidū mēs pie
kādas lielākas peļķes redzējām neparasti lielu šo ēdelīgo
putnu baru. Ligzdu es nekad neesmu atradis un arī no

iedzimtajiem neesmu par viņu dabūjis nekādas drošas

ziņas. Vienīgais ceļotājs, kas to ir redzējis , Living-
stons, saka tikai to, ka viņa esot bijusi uzcelta uz kāda

pērtiķu maizes koka sānu zara un sastāvējusi no veselas

kaudzes sausu zaru; viņā bijuši mazie putni, kas veca-

jiem atlaižoties un aizlaižoties nepatīkami klieguši „čuk,
čuk".

Sudānā es marabu esmu ļoti bieži novērojis, bet pie
Hartumas katru dienu. Viņš ir acīskrītošs ne tikai ar sa-

vu lielo augumu, bet arī ar sevišķo stāvokli, kādu tas ie-

ņem. Zvēru dārzos tas parasti iegūst sev kādu palamu:
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viņu sauc par ~slepenpadomnieku", un kā Fīrtālers

(Vierthaler) saka, viņš īstenībā arī atgādinot vecu galma

vīru, kas no daudzajiem nokalpotiem gadiem ir saliecies

gluži līks, tērptu zili melnos svārkos un cieši pieguļošās
baltās biksēs, ar ugunssarkanu parūku galvā, kas bailīgi

lūkojas pēc sava stingrā pavēlnieka un gaida uz viņa pa-

vēlēm. Man vēl jāpiezīmē, ka viņš atgādina neveiklu cil-

vēku, kas pirmo reiz ir tērpies frakā un nemāk tā izturē-

ties kā šis apģērba gabals to no viņa prasa. Marabu iz-

turēšanās ir ciešā saskaņā .ar viņa ārējo izskatu un ne-

gribot izsauc smieklus. Katrā viņa kustībā redzams brī-

nišķīgs miers. Viņa gājiens, pat katrs viņa solis, katrs

skats liekas būt aprēķināts un apsvērts. Ja tam liekas,

ka viņu vajā, tad viņš nopietni palūkojas apkārt, nomēro

attālumu starp sevi un savu ienaidnieku un pēc tam iekār-

to savus soļus. Ja mednieks iet lēnām, tad viņš dara tā-

pat, ja tas paātrina soļus, tad arī viņš dara to pašu, ja
tas paliek stāvot, tad stāv arī viņš. Kad es ierados Har-

tumā, viņš dzīvoja vislielākā saskaņā ar miesniekiem, kas

bija nodarbināti kādā lopu kautuvē, kura atradās aiz pil-

sētas, ieradās bez bailēm mājas priekšā vai pat viņā, uz-

lasīja atkritumus, vai uzmācās cilvēkiem tik ilgi, līdz tie

viņam ko atmeta. Viņa laišanās ir patiešām lieliska, ma-

jestātiska, kas vairāk līdzinās vanaga lidojumam nekā

mūsu stārķa laišanās paņēmieniem; kakls pie tam ir iz

stiepts un, varbūt smagā knābja dēļ, drusku noliekts uz

leju, spārnu gali, kā pie dažiem vanagiem un ērgļiem, iz-

liekti drusku uz augšu; spārnus viņš laižoties kustina

reti.

Laikam nav neviena putna, kas ēdelības ziņā varētu

līdzināties marabu. Viņa dabīgā barība sastāv no visiem

iedomājamiem mugurkauldzīvniekiem, sākot, lieluma zi-

ņā, no žurkas vai jauna krokodiļa līdz pat mazākai pelītei;
bet viņš ēd arī gliemjus, zirnēkļus, kukaiņus un ar sevišķu
patiku maitu. No viņa guznas mēs izvilkām veselas vēr-

šu zarnas un vēršu kājas ar visiem nagiem, arī kaulus,

tik lielus, kādus neviens cits putns nevarētu norīt; novē-

rojām arī, ka viņš norija ar asinīm piesātinātu zemi vai
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ar asinīm pietraipītas ūdens peļķes, vairākkārtīgi redzē-

jām, ka viņš, skrejot ar sašautiem spārniem, vēl paspēja

uzņemt no zemes barību. Kādreiz es redzēju desmit līdz

divpadsmit marabu, kas Baltajā Nilā zvejoja zivis. To

viņi dara ar lielu veiklību, sastāda noslēgtu riņķi un tad

dzen zivis viens otram klāt. Vienam no viņiem laimējās

noķert kādu lielu zivi, ko viņš tūliņ norija, bet to kādu

laiku uzglabāja guznas maisā. Zivs lēkāja pa guznu un

izstiepa to pēdu garumā. To ieraudzījuši visi marabu

devās virsū laimīgajam zvejniekam un ķēra pēc viņa guz-

nas tik nopietni, ka tas ieskatīja par labāku bēgt. Ar

maitu vanagiem un suņiem marabu dzīvo naidā. Viņš
kopā ar maitu vanagiem metas už maitu un prot savu

vietu aizstāvēt; ar savu ķīļveidīgo knābi tas sit pa labi

un kreisi tik stipri, ka pie visiem apstākļiem nodrošina

savu daļu.
Medības pa laikam ir grūtas, jo putnu ārkārtīgā uz-

manība un bailes izjauc mednieka nodomus. Pat viņu guļu
vietās nevar droši paļauties uz to, ka izdosies šo putnu
piemānīt. Daži no viņiem, ko mēs bijām iztraucējuši,
cauru nakti laidelējās pār kokiem, kuros tie parasti gu-

lēja, bet neuzdrošinājās vairs viņos nolaisties, un tie no

viņiem, kas pie lopu kautuvēm bija kādreiz iebaidīti, va-

rēja mūs, medniekus, novest līdz izmisumam. Vieglāk
viņus var noķert tie, lai gan tikai iedzimtie, pie kā marabu

ir pieraduši. Kādu aitas kāju piesien tievā, bet stiprā,
garā aukliņā un nomet to pie citiem atkritumiem. Mara-

bu viņu norij, un tā to noķer, kā ar makšķeri, ātrāk nekā

viņš spēj norīto kaulu atrīt atpakaļ.
Tādā ceļā vairāki guznas stārķi nonāca manā īpašu-

mā; neskatoties uz viņu lielo ēdelību, es šos gūstekņus
turēju ļoti labprāt, jo tie ātri kļuva neparasti lēni un uz-

ticīgi. Kad mēs dīrājām putnus, tie nopietni skatīda-

mies stāvēja mums blakus un glūnēja uz katru gabalu,
ko tiem pasvieda, saķēra to ārkārtīgi veikli, gandrīz vien-

mēr bez kļūdīšanās tieši gaisā, un bija savam kopējam
ļoti pateicīgi. Pirmais, kas man piederēja, nāca man

pretī, klanīja galvu, kā stārķis skaļi tarkšķināja ar knā-
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bi, lai izteiktu man savu prieku, un dejoja priecīgs ap

mani. Viņa pieķeršanās man pa daļai izbeidzās, kad viņš
ieguva sev biedri, un kad es to atkal redzēju pēc divi mē-

neši gara ceļojuma, tad tas mani vairs nepazina. Mūsu

zvēru dārzos marabu netrūkst, jo viņš vairāk nekā kaut

kurš cits viņa lieluma putns noder kā apbrīnošanas priekš-
mets. Viņu var turēt kopā ar dažādiem putniem, nerū-

pējoties nemaz par to labklājību, jo viņš jau pirmajās

dienās iegūst pie barības saņemšanas virskundzību pār

citiem, tā ka mazs un liels uzmanīgi atkāpjas un ļauj, lai

viņš vispirms apmierina savu izsalkumu. Ja viņš reiz ir

paēdis, tad viņš ir njiermīlīgākais kustonis pasaulē un

ja to nekaitina, viņš neiesāk strīdu ne ar vienu citu radī-

jumu. Bet šo stipro putnu var laist kopā arī ar citiem

priekš viņa draudošākiem dzīvniekiem un tomēr par viņa
likteni nebažīties. Pieradināts marabu, kas staigāja pa

mūsu sētu Hartumā, bija pratis visīsākā laikā iegūt visu

citu dzīvnieku ievērību un pārliecināja pat mūsu jauno
nerātno lauvu māti, kas aiz tīras pārgalvības bija mēģi-

nājusi tam uzbrukt, ka ar to nevar jokus dzīt. Tūlīt pēc
lauvu mātes uzbrukuma viņš pagriezās pret to, drošsir-

dīgi tai tuvojās un ar savu milzīgo ķīļa knābi deva tai tik

jūtamus grūdienus, ka Bachida atrada par labāku stei-

dzīgi atkāpties un beidzot, drošsirdīgā putna vajāta, rā-

pās augšā pa sienu, lai tik izglābtos no sava vajātajā.

Gārņu (Ardeidae) ķermenis ir uzkrītoši trausls,

no sāniem neparasti saspiests, kakls ļoti garš un tievs,

galva maza, šaura un plakana; parasti knābis ir garāks

par galvu, vismaz tikpat garš kā pēdējā, diezgan stiprs,
taisns, no sāniem stipri saspiests, virspusē šaurs, pie
drusku ievilktām mutes malām ļoti ass, tuvāk pret galu

ar zobiņiem, izņemot nāsu apkārtni pārklāts ar gludu,
cietu raga vielu; mazo spalvu ir ļoti daudz, tās ir mīk-
stas un čaganas, uz pakauša, muguras un krūšu virsējā
daļā bieži vien garākas, pa daļai arī stipri plūksnotas, vi-

ņu krāsa ļoti dažāda un nereti interesanta, lai gan īsti
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krāšņas krāsas negadās. Dzimumi ārēji atšķiras viens

no otra vislielākais ja pēc lieluma; jauno putnu spalvu

ģērbs atšķiras no veco spalvu ģērba ar to, ka spalvas ir

mazāk skaistas.

Gārņi apdzīvo visas zemes daļas, visas augstumu jos-
las un, izņemot vistālākos ziemeļus, visas zemes. Jau

mērenā joslā viņi sastopami ļoti lielā skaitā, tropu apga-

balos viņi ir purvu un ūdeņu galvenie apdzīvotāji. Lie-

kas, ka dažas viņu sugas vairāk mīl uzturēties pie jūras,
citas pie upēm, vēl citas purvos; daži mīl brīvus apgaba-

lus, citi mežu biezokņus vai vispār mežus.

Gārņa būtībā nav neka aizraujoša. Viņi gan prot ie-

ņemt visbrīnišķīgākos stāvokļus, bet neviens no tiem nav

saucams par pievilcīgu; viņi ir diezgan kustīgi, bet katrā

viņu kustībā, salīdzinot ar citiem gārņu putniem, liekas

būt kaut kas smags. Viņu gājiens ir mierīgs, lēns un ap-

domīgs, viņu laišanās nekādā ziņā nav neveikla, bet vien-

muļīga un nespēcīga. Viņu balss ir nepatīkama ķērkšana
vai arī skaļa tāļu dzirdama rūkšana, tā ka dažam labam

cilvēkam paliek neomulīgi; jauno putnu balss ir nepatī-
kama riešana. Starp maņām pirmā vietā bez šaubām

stāv redze, šo putnu medījums galvenā kārtā sastāv no

zivīm; mazākās sugas pēc savas dabas ir kukaiņu ēdāji;
bet ne šīs ne arī lielo sugu priekšstāvji neatteicas ne no

viena dzīvnieka, ko viņi var iegūt. Viņi ēd mazus zīdītā-

jus, jaunus putnēnus, kas neprot aizstāvēties, dažādu sugu

abiniekus, varbūt izņemot krupjus, tāpat viņi ēd arī mīkst-

miešus un tārpus, varbūt arī vēžus. Bez trokšņa un vis-

lielākā mērā apdomīgi, tie lēni brien uz priekšu ar kāru

skatu lūkodamies ūdenī pēc laupījuma, pie tam garais
kakls ir tik dziļi ierauts, ka galva atbalstās uz pleciem,
bet knābja apakšējā daļa —uz priekšu izliektā kakla;
piepēži kakls izstiepjas visā savā garumā un kā mests

šķēps, knābis krīt uz neglābjami pazudušo medījumu.
Visi gārņi labprāt perē sabiedrībā ar sev līdzīgiem,

radniecīgiem un neradniecīgiem putniem. Viņu ligzdas,
kas ir lielas, rupji veidotas celtnes, ir novietotas niedrājā
uz saliektiem niedru stumbriem. Dējums sastāv no trīs
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līdz seši balti zaļganām vai zili zaļganām olām, kas ir bez

kādiem raibumiem. Perē tikai mātīte, bet pa to laiku tē-

viņš tai piegādā barību. Jaunie putni līdz tam laikam,

kad tie ir jau spējīgi laisties, vai gandrīz līdz tam laikam,

pavada ligzdā, un vēl kādu laiku pēc izlidošanas vecie tos

ēdina, bet pēc tam atstāj viņu liktenim.

Labi apdzīvotas gārņu nometnes ir lielisks skats.

~Tas ir", tā apmēram tēlo Baidāmus s,
~
jūnija sāku-

mā, kad niedrāji ir jau sasnieguši pilnīgi divi metri aug-

stumu un pārklāj balta purvāja netīro ūdens līmeni. Cik

tālu vien acis rāda, skats klīst pār līdzenumu un neatrod

sev vietu pie kā apstāties. Bet uz šī nebeidzamā zaļā un

zilā fona atdalās brīnišķi dzelteni, pelēki, balti un melni

stāvi: sudraba, purpura, cekulainie un nakts gārņi, plat-

knābji, ibisi, ezeru bezdelīgas, kaijas, zosis un pelikani.
Pirmie perē purva vītolos un papelēs, kas te šur un tur

redzamas. Vienas viņu nometnes platība labi ja ir da-

žus tūkstots soļus liela un ligzdas ir izkaisītas kādos simts

līdz simtspiecdesmit vītolos; bet daudzos no šiem ko-

kiem ir novietotas kādas desmit līdz divdesmit ligzdas.
Lielāko vītolu stiprākos zaros atrodas zivju gārņa ligzdas,
tām blakus, bieži vien atbalstīdamās uz pirmo malām,

nakts gārņa ligzdas; smalkākos un augstākos zaros ir

novietotas zīda gārņa un pundurkormorana ligzdas, kamēr

zemāk, slaidajos sānu zaros līgojas mazās, caurspīdīgās

raļļu gārņu ligzdas. Tikko pārrunātā ligzdu vietā, kā pa-

rasti, visvairāk ir sastopams nakts gārnis, viņam seko zīda

gārnis, tad dzēse un beidzot raļļu gārnis. Izņemot pundur-

kormoranu, visi ir tik droši, ka šaušana, kas ilga veselu

nedēļu, nevarēja tos aizdzīt no viņu vietām. Pēc šāviena

tie aizlaižas no koka, bet pēc tam atkal sasēžas viņā un

pat diezgan bieži tie paliek sēžot kokā, kurā kāpj cilvēks.
Ja īsu laiku ar laivu apstājas zem kokiem, tad drīz vien

var noskatīties visraibākā dzīvē, un putnu uzstāšanās ir

tik pārsteidzoša un maiņu bagāta, ka nevar nogurt noska-
toties šaīs nekad neredzētos priekšnesumos. Vispirms
nakts gārņi, skaļi kliegdami un sevišķas grimasas taisī-

dami, lec no augstākiem zariem uz leju savās ligzdās; te



viņiem šis un tas pārlabojams, olas jānobīda citā stāvo-

klī, uz visām pusēm jāpagriežas un aizsmakuši ķērcot pla-
ti jāatver sarkanā rīkle, lai draudētu kādam kaimiņam,
kas pienācis par tuvu; tad klusi atlaižas mazie sudraba

gārņi, viens nes kādu sausu zaru savā ligzdā, cits steidzīgi
lec no zara uz zaru, lai nokļūtu savā ligzdā; starp viņiem
viegli pūcēm līdzīgā lidojumā atlaižas brīnišķo cekulaino

gārņu dzeltenie stāvi, beidzot, drusku uzmanīgāk, tuvojas
dzēses. Tas ir tāds troksnis, ko rada kliegšana, stenēša-

na, tarkšķēšana, ņurkstēšana, un uz gaišzilā fona tāds

mudžeklis, kas sastāv no baltām kā sniegs, dzeltenām, pe-
lēkām un melnām spīganām, ka ausis un acis apžilbst, un

nogurst. Beidzot viss top mierīgāks, troknis pamazām

apklust. Lielākā putnu daļa sēd vai nu uz olām ligzdās,
vai tām blakus, tikai atsevišķi putni vēl laižas šurp un

turp, nesdami materiālu ligzdām. Te piepēži kādam nakts

gārnim, kas garlaikojas, iekrīt prātā, ka kāds žagars no

kaimiņa ligzdas noderētu viņa ligzdai, un troksnis, kas

tikko bija apklusis, sākas no jauna. Atkal piano, jo īstu

pārtraukumu te nemaz nav. Bet no kurenes gan tagad
ceļas briesmīgais fortissimo? Re, tur kāds vanags, kura

ligzda atrodas kādus piecdesmit soļus atstatu, visā mierā

paņem katrā kājā pa jaunai dzēsei. Vecais draudēdams
un rūkdams aiziet no ligzdas, bet ļauj laupītājam ar sa-

viem bērniem mierīgi aizlaisties, lai gan mēģinājums iz-

lietot savu briesmīgo ieroci un spēku atnestu šim un lī-

dzīgiem nāvi. Daži nakts gārņi kliedzot pavada nelūgto
miera traucētāju, bet piepēži tos atsauc atpakaļ jauna vēl
stiprāka kliegšana. Te žagata, tur kāds miglas krauklis

izlietojuši gadījumu, kad vecie attālinājušies no ligzdām,
lai aiznestu kādas olas. Aplaupīto kaimiņi paceļas no

ligzdām ar briesmīgu kliegšanu, kamēr citi no šiem pa-
šiem zagļiem uzbrūk tikko atstātām ligzdām un zibens

ātrumā aizsteidzas ar savu laupījumu. Vēl nav apklusuši
daudzie izbaiļu un atriebības kliedzieni, te kas nošvīkst

gaisā
— un piepēži iestājas pilnīgs klusums. Milzīgais

gaisa karalis, varens ērglis laižas garām, pāri ligzdām uz

nepieejamo niedrāju, kur piepēži apklust zosu gāgāšana
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un pīļu dedināšana. Pāri pretī, pļavas malā, dzirdams

šāviens, un visa nometne, arī nakts gārņi, paceļas spār-

nos un sajaucas ar tiem tūkstošiem, kas izbaidīti bailīgi

lido gaisā un pēc tam atkal nolaižas zemē."

Vācijā visur gārņus medī ļoti uzcītīgi, jo mūsu ūde-

ņos viņi nodara zaudējumus daudz lielākā mērā, nekā

kaut kurš cits zvejnieks no dzīvnieku valsts. Tur kur at-

rodas gārņu nometne, parasti katru gadu sarīko tā sau-

camo gārņu šaušanu, kur nonāvē tikdaudz gārņu, cik vien

iespējams. Vispār šādas medības atmaksājas sarīkot ti-

kai gārņu nometņu tuvumā, jo veco putnu bailīgums un

uzmanība parasti izjauc vajātāju nodomus.

Dzēs es jeb zivju gārņu (Ardea cinerea)

piere un galvas virsus ir balts, kakls pelēki balts, mugu-

ra pelnu pelēka; te garākās spalvas izveido baltus lent-

veidīgus zīmējumus. Ķermeņa apakšpuses sāni ir melni,

svītra, kas sākas priekš acs un iet uz kakla pakaļējo pusi.
trīs garas cekula spalvas, trīskārtīga plankumu rinda kak-

la priekšējā pusē un lielās lidspalvas ir melnā krāsā, ot-

rās šķiras lidspalvas un stūres spalvas ir pelēkas. Acis

ir zelta dzeltenas, kailās ģīmja vietas zaļgani dzeltenas,

knābis salmu dzeltens, kājas brūngani melnas. Putna

garums ir no 100—106 cm, platums no 170 līdz 180 cm,

spārna garums caurmērā 47 cm, astes garums 19 centi-

metri. Jaunie putni izskatās pelēkāki nekā vecie un vi-

ņiem arī nav cekula.

Uz ziemeļiem dzēses izplatības apgabals stiepjas līdz

pat 64. platuma grādam; uz dienvidiem no šejienes viņa

sastopama visās Vecās pasaules zemēs, un ne tikai kā gā-

ju putns, bet tur arī perē. Es viņu esmu sastapis dziļi
Āfrikā; citi pētnieki to atraduši Āfrikas rietumos un dien-

vidos. Indijā viņa ir parasta, un no šejienes tā arī pārlai-
žas uz vienu vai otru Okeānijas salu. Ziemeļos viņa ir

gāju putns, dienvidos tā ir vismaz klejojošs putns. No

Vācijas viņa aizlaižas septembrī un oktobrī, un laižas se-

kodama lielo upju virzienam, oktobrī viņa parādās visur

Dienvideiropā, un beidzot pārlaižas pāri uz Āfriku. Martā

un aprilī viņa griežas atpakaļ. Ceļojot viens putns pie-
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vienojas otram, un tā pamazām rodas sabiedrības, kurās

var saskaitīt līdz piecdesmit putnu. Tie ceļo dienā, bet

augstu gaisā, un parasti izveido slīpu līniju. Stiprs vējš

padara viņu ceļojumu neiespējamu, mēness gaisma tos

dažreiz ierosina ceļot arī naktī.

Tai pašai apakšģintai pieder arī purpura gār-

ni s (Ardea purpurea). Galvas virsus un cekula spalvas,

svītra, kas iet no knābja uz galvas pakaļējo daļu, kā arī

švītras abās kakla pusēs ir melnā krāsā; galvas un kakla

sāni, plivinājošās plecu spalvas un ciskas ir kanēļsarkani
brūnā krāsā, smakrs un pakakle baltā, kakla priekšējās

daļas spalvas ir bāli rūzgani baltas ar melniem kātiem,
kakla pakaļējā daļa un pakausis pelnu pelēki, pārējās ķer-

meņa virsējās daļas tumši pelēki brūnas ar zaļganu spī-

dumu, spārnu seg*spalvas gaišākas, krūšu, vēdera un cisku

sāni tumši purpurbrūnsarkanā krāsā, pārējās ķermeņa
apakšējās daļas melnas, lidspalvas melnas, astes spalvas
pelēki brūnas. Jauniem putniem spalvas ir galvenā kārtā

rūzgansarkanas, apakšpusē ar bālganu malu. Putna ga-

rums caurmērā ir 90 cm, platums 130 cm, spārna garums
36 cm, astes garums 13 centimetri, šī Vācijā reti sasto-

pamā gārņa izplatības apgabals ietver sevī Vidus-, Dien-

vid-, Austrum- un Rietumeiropu, lielāko daļu Vidus- un

Dienvidāzijas un Āfriku. Holandē, Ungārijā, Galicijā, kā

arī zemēs ap Vidusjūru, Melno jūru un Kaspijas jūru šis

putns arī perē.

Visi gārņi savā darbībā un dzīvē līdzinās dzēsei tik

lielā mērā, ka es varu aprobežoties ar pēdējās dzīves ap-

rakstu, šo putnu uzturēšanās vietas un medību apga-
bals ir visāda veida ūdens krājumi, sākot ar jūru un bei-

dzot ar kalnāju upīti; jo vienīgā prasība, ko tie še uz-

stāda, ir, lai ūdeņi būtu sekli. Dzēse apmeklē pat vis-

mazākos lauku dīķus, grāvjus un peļķes, tāpat, vismaz

ziemas uzturas vietās, seklus jūras līčus un piekrastes
ūdeņus, bet vismīļāk tā apmetas pie tādiem ūdens krāju-
miem, kuru tuvumā atrodas meži vai vismaz augsti koki;
Pēdējos tā uzmeklē sev atpūtas vietu. Bailīguma ziņā vi-

ņa pārspēj visas citas sugas, un aiz tā vienkāršā iemesla,



ka viņu visvairāk vajā. Katrs pērkona rūciens to izbaida,
katrs cilvēks, ko viņa redz no tālienes, noved to pie pār-

domām. Viņas balss ir ķērkstošs ~krēik," brīdinošais sau-

ciens īss „ka."
Dzēses barība sastāv no zivīm līdz 20 centimetru ga-

rumā, vardēm, čūskām, sevišķi odzēm, jauniem purvu un

ūdensputniem, pelēm, kukaiņiem, kas dzīvo ūdenī, gliem-

jiem un sliekām. ..Nonākušas pie dīķa," tēlo Naumans,

„dzēses parasti tūlīt dodas seklā ūdenī un sāk zvejot.
Kakls noliekts uz leju, knābis taisni uz leju, izlūkojošais
skats piegriezts ūdenim, tā tas nosvērtiem soļiem, ļoti lē-

nām, uzmanīgi un klusi lien uz priekšu, un nav dzirdams

ne mazākais troksnis pa ūdeni brienot. Viņas brien no

krasta tādā attālumā, ka ūdens tikko sniedzas līdz locī-

tavai. Tā viņas lēni iedamas un medījumu meklēdamas

iet reizi no reizes ap dīķi; katru acumirkli tās saliekto

kaklu met kā atsperi ātri uz priekšu, tā kā vai nu tikai

knābis, vai arī visa galva nonāk zem ūdens un paceļas at-

kal virs tā; gandrīz vienmēr tās noķer kādu zivi un vai

nu to norij tūliņ, vai arī vispirms saķer viņu knābī tā, kā

to viegli norīt, t. i. ar galvu uz priekšu, un tad to norij.
Ja ieraudzītā zivs atrodas par dziļu ūdenī, tad dzēse ari

kaklu iebāž ūdenī, pie kam, lai noturētos līdzsvarā, tā

atplēš drusku spārnus un ar viņu priekšējo daļu tik stipri
aizskar ūdeni, ka tas nošļakst. Vardes, varžu kurkuļus
un ūdens kukaiņus tā uzmeklē tādā pašā veidā pa ūdeni

brizdama. Pirmās, ja viņas ir stipri lielas, norijot rada

daudz grūtību, viņa dur tām ar knābi, aizsviež tās prom,

saķer atkal no jauna, sit tām v. t. t., līdz tās jau pa pusei
nedzīvas norij ar galvu pa priekšu."

Arī Vācijā dzēse ļoti labprāt perē sabiedrībās, un

šur un tur tā rada nometnes, kur var saskaitīt no piec-

padsmit līdz simts ligzdas, un, neskatoties uz vajāšanām,
katru gadu apmetās tur no jauna, pat tad, ja perējošiem
putniem no tuvākā ūdens krājuma jāmēro desmit un vai-

rāk kilometrus garš ceļa gabals, lai tās sasniegtu. Koki

un zeme ir no putnu mēsliem pataisīti balti, visas lapas
sabojātās, pūstošās zivis saindē gaisu, īsi sakot, pēc N a u-
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maņa vārdiem te ir „daudz nekārtības un smirdoņas."
Aprilī vecās dzēses ierodas pie ligzdām, izlabo tās. cik tas

ir vajadzīgs, un tad sāk dēt olas. Ligzda ir apmēram vie-

nu metru plata, plakana un taisīta bez kādas mākslas no

sausiem kokiem, zariem, niedru kātiem, lapām un sal-

miem; seklā ligzdas iekšiene ir nevīžīgi izklāta sariem,

matiem, vilnu un spalvām. Trīs līdz četras, caurmērā 60

mm garās. 34 mm biezās olas ar stipru, gludu čaulu izska-

tās zaļas. Pēc triju nedēļu ilgas perēšanas izšķiļas jaunie
putni, nevarīgi un neglīti radījumi, kurus, liekas, moca

liels izsalkums un kas ēd neticami daudz; lielu daudzumu

barības tie, pateicoties badīgumam, izgrūž pār ligzdas
malu. Viņi ligzdā pavada vairāk kā četras nedēļas, pie-
tupjas uz savu vecāku biedinošo „ka" saucienu, jo parasti
tie stāv ligzdā stāvus izslējušies, un beidzot, kad tie ir

pilnīgi apspalvojušies, izlido. Dažas dienas pēc tam vēl

vecāki tos apmāca un tad atstāj viņus savam liktenim.

Jaunie un vecie aizklīst katrs uz savu pusi, un nometne

paliek tukša.

Dižvanagi un lielās pūces, arī atsevišķi ērgļi, uzbrūk

vecajām dzēsēm, mazāki vanagi, kraukļi un vārnas izlaupa
viņu ligzdas. ..Patiešām uzkrītošas," saka Bald.amuss,
~ir tās smieklīgās bailes, kuras šiem labi apbruņotiem put-
niem ir no visiem plēsīgiem putniem un pat no vārnām
un žagatām. Liekas, ka šie laupītāji arī to zina, jo dzēsu

nometnes tie izlaupa ar lielu nekaunību, paņem olas un

jaunos putnus pat no liela veco bara, kas neko citu nezin

apsākt, kā neglīti kliegt, bailīgi atkāpties, atplēst plati
knābi un, ja daudz, tad viegli sist ar spārniem. Bet es

esmu arī redzējis, ka jau labi paaugusies jaunā dzēse ar

saboztām spalvām un atplēstu rīkli devās virsū žagatai,
kas aplaupīja kāda nakts gārņa ligzdu, kura atradās uz

viņa ligzdas malas. Arī pret cilvēkiem šādas jaunas dzē-

ses, tādā pat veidā aizsargājas, bet tikai tad, kad tās jau
izspiestas uz ligzdas malas un nonākušas pilnīgā izmisumā
stāvoklī."
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Slaids ķermenis un locekļu uzbūve, sevišķi garais
kakls un samērā nestiprais knābis, beidzot garās, stipri

plūksnotās muguras spalvojums un apžilbinoši baltās spal-

vas raksturo grezno gārņu (Egretta) ģintu, kuras

viscienīgākais priekšstāvis ir sudraba gārnis (Eg-
retta alba). šī krāšņā putna spalvas ir tīri un apžilbinoši

baltas, acis dzeltenas, knābis tumši dzeltens, kailā vaigu
āda zaļgani dzeltena, kājas tumši pelēkas. Putna garums

ir 104 cm, platums 190 cm, spārna garums 55 cm, astes

garums 20 centimetri. Jauniem putniem trūkst greznu-

ma spalvu. Sudraba gārnis apdzīvo Dienvideiropu, Āfriku

un Austrāliju. Vācijā viņš skaitās pie retām parādībām,
bet ir arī te perējis; Donavas zemajos līdzenumos viņu
skaits ir stipri samazinājies, Grieķijā, Itālijā, Spānijā viņš
arī nav bieži sastopams; bet lielākā skaitā tas vēl sa-

stopams zemēs, kas atrodas ap Kaspijas jūru, un Ziemeļ-
āfrikā.

Zīda gārnis (Egretta garzetta) līdzinās sudraba

gārnim izskatā un dabā, bet ir ievērojami mazāks. Viņa

garums ir tikai 62 cm, platums 110 cm, spārna garums 32

cm, astes garums 11 centimetri. Spalvas tāpat ir tīri

baltas. Attiecībā uz izplatību, zīda gārnis saskaņojas ar

savu diženo radinieku, tikai viņš visur ir daudz parastāks
un biežāk sastopams nekā pēdējais.

Sudraba gārnis, tāpat kā dzēse, apdzīvo visāda veida

ūdeņus, bet vismīļāk plašus purvājus un viņos tās vietas,
kas ir pēc iespējas mierīgas un tālu no cilvēka apdzīvotām
vietām, jo viņš visur pieder pie uzmanīgākiem, un kur to

vajā, pie bailīgākiem putniem. Viņš ir, kā Naumans

raksturīgi piezīmē, krāšņs putns, kas izceļas ar savu skai-

stumu un savu spalvu lielo vienkāršību un kas redzami

pārspēj citus baltos gārņus ar savu lielumu. No dzēses

viņš atšķiras kā stāvēšanā, tā iešanā un lidojumā. Ari

viņš prot ieņemt ļoti īpatnējus stāvokļus, piemēram pa-

slēpj galvu, kaklu un vienu no savām kājām spalvās tā,

kā no šiem locekļiem neko nevar manīt, un liekas, ka mū-

su priekšā atrastos apgāzts koks, kas atbalstās uz vienu
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patīkamāka nekā attiecīgais dzēses stāvoklis.

Gaita viņam ir, kā man šķiet, ja arī ne vieglāka, tad

tomēr cieņīgāka nekā dzēsei, laišanās noteikti skaistāka

jau tādēļ vien, ka putns, laižoties, izskatās daudz slaidāks

un katra kustība spēcīgāka un ātrāka nekā šai radiniecei.

Ungārijā dižgārnis perē kārtēji muklāju milzīgos
niedru mežos, pie tam tomēr neizvairās no kokiem. Ba I-

darauss, kas perējamā laikā apmeklēja Donavas ielejas,
šī putna ligzdas atrada purva niedru mežā. ~Es uzkāpu,"
tā stāsta viņš, ~uz vienas no purva vidū stāvošām zvej-
nieku būdiņām, izšāvu vienu reizi uz norādīto pusi, un

lūk, no pirmatnējā niedru biezokņa izcēlās divpadsmit līdz

trīspadsmit gārņu, kas tūliņ atkal nolaidās zemē tanī pašā
vietā. Tagad tika iezīmēts virziens un izdarīta vajadzīgā
sagatavošanās izbraucienam. Divās, diezgan lielās laivās

iekāpām katrā pa trim vīriem, iekrāvām pārtiku
divām dienām, un, kad abi vadoņi valachi bija atvadīju-
šies no savas iedzīves, otrā dienā pulkstens četros no

rīta mēs uzsākām braucienu. Lai gan mēs jau iepriekš
bijām pārliecināti, ka šī nodoma veikšana prasīs lielas pū-
les, tomēr nedz abiem brašiem medniekiem, nedz arī mums

pašiem nebija ienākušas prātā briesmas, ar kādām bija
jācīnās, kamēr tikām reiz atkal ārā no vienmuļīgā, ne-

gantā juceklī saaugušām vecām niedrām, pusotra metra

dziļā ūdens un no dūņām bez cieta dibena, un man ir jā-
atzīstas, ka šī ir bijusi visgrūtākā diena manā mūžā un

ka bez nepagurstošām pūlēm un vispusīgas piespiešanās
mēs laikam gan nebūtu nonākuši pie mērķa un izkļuvuši
atkal uz sauszemes. 23. jūnijā, pabraukuši garām dažiem

purpura gārņu perēkļiem, mēs atradām piecas dižgārņu
ligzdas ar trim vai četrām olām katrā. Ligzdas balstās
uz niedru stublājiem un citiem augiem, kas no diezgan lie-

la laukuma savilkti pret vidu kopā un ielauzti. Viņas ir

taisītas no lielas, to pašu materiālu, kaudzes, vidū izklātas

niedru lapām, un uzkārto ligzdas materiālu daudzuma dēļ
ir tik stipras, ka uz vairākām no viņām es varēju kāpt
virsū. Olu skaits, šķiet, svārstās starp trīs un četri; pie-
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cas mēs neatradām nekur. To galvenā iezīme ir grauds;

jo nedz lielums, nedz arī veids neder par drošu pazīmi to

noteikšanai, lai gan lielumā tās stipri pārspēj purpura

gārņa, bet vēl vairāk dzēses olas. Grauds ir citāds, olas

manāmi gludākas nekā abām minētām sugām, grumbuļi
nav tik asi un smaili, poras stāv tālāk cita no citas un ir

lielākas, krāsa zilganāka, veids — stiprāk stiepts ovāls.

Savās vasaras mītnēs dižgārnis ierodas, kā šķiet, parasti

pret apriļa vidu, pie tam vienu nedēļu vēlāk nekā purpura

gārnis; noteikti ir zināms, ka perēšanas darbus viņš sāk

vismaz par tādu pašu laiku vēlāk.

N a v m a n s domā, ka dižgārnis esot nošaujams vieg-
lāk nekā dzēse, bet es esmu spiests apgalvot pretējo, jo

pirmo es esmu atradis vienmēr ļoti tramīgu. Un putnam
arī ir pamats tādam būt. Viņa dzimtenē viņu cītīgi vajā.

sevišķi grezno muguras spalvu dēļ, no kurām saliek iecie-

nītos gārņu pušķus. Ungāri un valachi uzskata par mei-

stardarbu viltībā pārspēt vienu no šiem uzmanīgiem put-
niem. Jaunākos laikos greznais putns redzams visos zvēru

dārzos.
*

Uzturoties ziemas laikā pie kāda no Ēģiptes ezeriem,

gadās dažās vietās uzdurties uz resniem kokiem, kuros

tup liela gārņu sabiedrība. Atdusas vietai šie putni mii

izraudzīt sikomoras, sādžu priekšā vai vidū. Šeit viņi sēd

visu dienu, tikai vakaram tuvojoties viens un otrs sāk

kustēties. Viens atver acis līdz pusei, pagriež galvu maz-

liet uz sāniem un žūrē uz sauli, itkā gribēdams apskatīties
cik augstu tā vēl stāv pie debesīm, otrs kārto spalvas, tre-

šais mīņājas no labās kājas uz kreiso, ceturtais staipa

spārnus: īsi sakot, sabiedrībā mostas dzīvība. Pa to star-

pu saule nolaižas un metas krēsla. Tagad gulētāji at-

žirgst, veikli lēkā no zara uz zaru, arvienu vairāk un vai-

rāk tuvodamies galotnei, un pēkšņi ar aicinājuma sau-

cienu, kas atgādina kurkšanu, viss bars paceļas gaisā un

laižas uz pirmo labāko purvu, lai šeit sāktu savus dienas

vai pareizāk nakts darbus. Viena sabiedrība, šķiet, pie-

vienojas otrai, un tādēļ var gadīties, ka, vismaz īstajā ce-
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ļojuma laikā, tūkstoši ir redzami aizlaižamies, bet nevar

izskaidrot, no kurienes tie visi ir nākuši. Tāds skats re-

dzams vispār ne tikai Ēģiptē vien, bet arī Āfrikas vidienē;

jo šie nakts putni, kuru īstā dzimtene ir Eiropas dienvid-

rīti, ceļo uz augšu līdz Zilās un Baltās Nīlas mežiem.

Nakts gārnis (Nycticorax nycticarax) no citiem

gārņiem atšķiras ar savu drukno augumu, īso, resno, mu-

gurpusē ļoti plato, čukurā izliekto knābi un biezām spal-

vām, kas, neņemot vērā trīs pavedienveidīgas greznuma

spalvas, nevienā vietā nav pagarinātas. Tāpēc viņu uz-

skata par īpašas ģints (Nycticorax) priekšstāvi. Vecam

putnam galvas augšdaļa, pakausis, muguras virsdaļa un

kamieši ir zaļgani melni, pārējā augšpuse un kakla sāni

pelnu pelēki, apakšpuse bāli dzeltena kā salmi, trīs garās

greznuma spalvas baltas, retumis pa daļai melnas. Ga-

rums ir 60, platums 108, spārna garums 30, astes garums
11 centimetri.

Arī nakts gārnim ir plašs izplatības apgabals. Viņš
apdzīvo Holandi vēl arvienu diezgan lielā skaitā, Vāciju pa
vienam un ne kārtēji, Donavas ielejas un piemērotas vie-

tas ap Melno un Kaspijas jūru lielā skaitā, ir sastopams
Itālijā, Dienvidfrancijā un Spānijā, ikziemas ceļo caur vi-

su Āfriku, kā perētāju putns dzīvo arī Palestinā, Vidusāzi-

jas austrumdaļā, Ķīnā, Indijā un Zunda salās, viņa ne-

trūkst beidzot arī Ziemeļ-, Vidus- un Dienvidamerikas lie-
lākā tiesā, un vienīgi Austrālijā viņš nav vēl atrasts. Zie-

meļos viņš ierodas apriļa beigās vai maija sākumā; savu

ceļojumu uz dienvidiem viņš atkal uzsāk septembrī vai
oktobrī.

_

Nakts gārnim patīk apgabals, kas bagāts kokiem; jo
tanīs viņš guļ un tie viņam ir vajadzīgi perēšanai. Pur-

vos, kuru tuvumā nav ne mežu, ne koku, viņš nemājo vai,
Ja arī mājo, tad tikai nekārtēji un vienmēr tikai īsu laiku,
oet ar ūdeni bagātos zemumos, kuros atrodams vismaz

viens koku pudurs, dzīvo bieži neticamā dau-

dzumā. Nav taisni nepieciešams, ka tāda guļas vieta at-

rastos tuvu pie purva; jo putnam nav grūti ik nakti no-
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lidot lielu gabalu, lai no savas dusas vietas nokļūtu savā

medību apgabalā un atgrieztos atkal atpakaļ uz pirmo.

Izņemot perējamo laiku, viņš visu dienu pavada gu-

lēdams' vai atpūzdamies un tikai krietnā krēslā uzsāk sa-

vus sirojumus un medību gājienus. Kustībās viņš dažā

ziņā atšķiras no citiem gārņiem. Viņa gaita atšķiras ar

īsiem soļiem, laišanās ar samērā ātriem, bet pilnīgi klu-

siem spārnu vēcinājumiem un tikai īsu slīdēšanu. Parasti

šis nakts putns redzams laižamies ievērojamā augstumā,
vienmēr nekārtīgos baros; kur viņš sastopams bieži, tur

viņš daudzreiz pilda nakts debesis uz tālu gabalu. Nonā-

kusi tuvu purvam, sabiedrība nolaižas arvienu zemāk un

zemāk, un pirms nosēšanās zemē ir novērojama arī īsa

slīdēšana pa gaisu. Parasti nakts gārnis atturās no āt-

rām kustībām, lai gan viņš spēj tādas izdarīt. Vienu

mākslu viņš pieprot labi: viņš spēj teicami kāpelēt un ko-

ku zaros tāpēc kustas gandrīz ar lielu izveicību. Sau-

ciens ir skarba, tālu dzirdama skaņa, kas patiesi atgādina

kraukļu ķērkšanu un ir devusi iemeslu nosaukumam

~nakts krauklis." Ar burtiem saucienu ir grūti izteikt, jo

liekas, ka ir dzirdams tiklab ~koa" kā arī ~koau" vai

„koeī." Pēc dabas viņš atšķiras no citiem gārņiem, ap-

mēram tāpat kā pūces no vanagiem. Par īsti tramīgu

viņu nevar saukt, lai gan viņš vienmēr izrāda zināmu uz-

manību. Bet parasti iznāk viņu sastapt dienā, un tad ir

darīšana ar gulošu vai vismaz apmiegojušos putnu. Tas

parasti pielaiž mednieku zem koka, kurā viņš guļ, un. it

īpaši tādās vietās, kur cilvēku labsirdība viņu ir izlutinā-

jusi, arī vēl tad ne katrreiz ceļas gaisā. Tas pats putns,
kad uznākusi nakts, izrādās mundrs un darbīgs, lai arī ne

taisni ļoti dzīvs, visos apstākļos uzmanīgs, ar bailēm izvai-

rās no katra cilvēka, kas viņam tuvojas, un, redzēdams,

ka viņu vajā, top neparasti tramīgs. Zivis viņš ķer ap-

mēram tāpat kā dzēse, katrā ziņā pilnīgi bez trokšņa.
Vienā ziņā viņš atšķiras no daudziem saviem radiniekiem:

viņš ir noteikti sabiedriskāks nekā tie. Ziemeļrītāfrikā
reizēm patiesi gan ir sastopami arī atsevišķi nakts gārņi,
tomēr parasti arvienu sabiedrībās, un proti simtiem īpatņu
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lielās, lielākās nekā tās, kuras sastāda visi pārējie gārņi;
un novērojot šos nakts putnus, ļoti drīz var nomanīt, ka

viņu pastāvīgā brēkšana un ķērkšana ir par iemeslu tam,
ka baram arvienu pievienojas jauni klātnācēji.

Ar vairošanos putns ir aizņemts no maija līdz jū-

lijam. Ap šo laiku viņš vai nu apmetas kopā ar radinie-

kiem zināmās gārņu mītnēs vai arī pats dibina apmetnes.
Holandē viņam vajaga perēt ļoti bieži, jo no turienes ik-

gadus var dabūt dzīvus mazuļus; Vācijā viņš perē reti,

bet laikam tomēr biežāk nekā mēs domājam. Tā, Vi k c

(VVicke) 1863. gadā atrada vienu no viņa aprakstītu ap-
metni Getingenas tuvumā. Ungārijas gārņu mītnēs viņš
ir sastopams vienmēr lielā skaitā. Savas ligzdas viņš
ierīko parasti galotņu vidū uz zaru staklēm vai arī at-

balsta uz zivju gārņu ligzdu malas. Augstākus kokus viņš
cienī vairāk nekā zemākus, tomēr nav sevišķi izlasīgs.
Ligzda ir samērā pavirši celta, ārpusē sakrauta no sausiem

zariem, līdzīgi vārnas ligzdai, vidū trūcīgi izklāta sausām

ašķu vai grīšļu lapām. Pirms maija sākuma arī Dienvid-

ungārijā ligzdās reti kad atrodamas olas, turpretim mē-

neša beigās gandrīz visos perēkļos ir iedētas četras līdz

piecas olas. Zaļo, ļoti gareno un pārsteidzoši plānčauma-
laino olu gareniskais caurmērs ir apmēram 55 un šķērsu
caurmērs 40 milimetri. Laikam perē tikai mātīte; vismaz

tā tas, kā liekas, notiek dienā. Tēviņi, pēc Baldamusa

novērojumiem, netraucēti, tup perētājas mātītes tuvumā,
bet viņiem ir arī vēl zināmas salasīšanās vietās, uz ku-

rām viņi dodas, ja tiek apgrūtināti; jo pilnīgs miers iestā-

jas tikai uz dažiem acumirkļiem. levērības cienīgs ir tas,
ka nakts gārnis vairošanās laikā arī dienā nodarbojas ar

zivju zveju. Mazuļu nekad neapmierināmais izsalkums
kek viņam darboties daudz vairāk nekā parasti, un gribot
negribot viņš jūtas spiests pārmainīt savu parasto dzīves

veidu. ~No visām pusēm, augstu un zemu," apraksta
Landbeks (Landbeck), ~nakts gārnis, guznu ar zivīm,
vardēm un kukaiņu kūniņām piepildījis, dodas uz savām
'igzdām. Viszemākajā basā izkliegts „kvak" vai „gevek"
paziņo viņa ierašanos jau no ievērojama attāluma, un ma-
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zuļu „kvēt, kvēt," vai „kveaohaaē, kveveā," kas atgādina

kaķa brēcienus, ir atbilde ēdinot. Ja vecāki ir aizlaidušies,

tad mazuļu muziķa sākas no jauna, un no visām ligzdām

atskan nepārtraukts „cikcikcik, cākcākcak, cgācgācgā" un

„gāttgāttgāttgātt." Pārmaiņas pēc jaunie gārņi pa za-

riem uzkāpj ligzdu koku galotnēs, kur viņi bauda brīvāku

skatu un jau no tālienes var ieraudzīt savus vecākus lido-

jam šurp, bet ļoti bieži arī viļas. Zeme apakš kokiem ir

piesēta saplēstām olu čaumalām, pūstošām zivīm, beigtiem

putniem, sapostītām ligzdām un citiem netīrumiem; vis-

apkārt izplatās asa smaka. Jaunie nakts gārņi, kas iz-

grūsti ārā no savām ligzdām, skraida apkārt pa apakšu,

uzlasīdami zivis, kuras rijīgie ligzdās tupošie mazuļi no-

met lejā no kokiem, ja vecāki viņus neēdina arī apakšā.
Jau ievērojamā attālumā ir dzirdams savāds krišanas

troksnis, kas ceļas no biezā mēslu lietus un zivju lejup-
krišanas vai mazuļu lejupgāšanās. Katrs, kas staigā pa

apakšu, tiek nokrāsots zaļš vai zils. Tuvumā troksnis ir

šausmīgs, smaka gandrīz nepanesama, un desmiti pūsto-
šu jaunu gārņu, kas apklāti tūkstošiem gaļas mušu un ļ

kāpuru un tā tūkstoškārt atkal atdzīvināti, ir ļoti pretīgs
skats.

Agrākos gadusimteņos medības uz nakts gārni, lie-

kas, turēja par īpašu izpriecu, jo šo putnu pieskaitīja pie
lieliem medību zvēriem un viņa gaļu cienīja. Tagad viņu

šauj malu mednieki trīs balto spranda spalvu, tā saukto

„Bismarka spalvu" dēļ, kuras pieprasa spalvu rotu tai-

sītāji un izstrādā spalvu pušķos. Sagūstīti nakts gārņi
redzami lielākā daļā zvēru dārzu. Pie pievilcīgiem put-
niem viņi nepieder, jo arī gūstā viņi visu dienu noguļ.

Mazs augums, slaids knābis, zemas kājas, kas līdz

panta augšlocītavām apaugušas spalvām, samērā gar:

spārni, īsa, plāna aste un ne visai kuplas, atkarībā no ve-

cuma un dzimuma dažādi krāsotas spalvas iezīmē pun-

durgārņu ģintu (Ardetta), kurai Vācijā vai vispār

Eiropā ir viens priekšstāvis, mazais dumpis (Ardet-
ta minuta). Viņa garums ir 40, platums 57, spārna ga-
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rums 14, astes garums 5 centimetri. Spalvas uz galvas

augšdaļas, pakauša, muguras un kamiešiem ir ar melni

zaļganu zalgo jumu, spārnu augšpusē un ķermeņa apakš-

pusē rūzgani dzeltenas, krūšu sānos ar melniem planku-

miem; lidspalvas un stūres spalvas arī melnas. Acs zīlīte

ir dzeltena, knābis čukurā brūns, citur bāli dzeltens; kājas

zaļi dzeltenas. Mātītei tumšākās daļas ir brūni melnas,

gaišākās bāli dzeltenas; mazuļiem galvas augšdaļa un pa-
kausis rūzgansarkani brūns, ar tumšākiem gareniskiem
plankumiem, ķermeņa apakšpuse ar rūzgani dzelteniem un

brūniem gareniskiem plankumiem, vēders un aizastes seg-

spalvas baltas.

Sākot no Viduszviedrijas un Orknēju salām uz dien-

vidiem mazais dumpis ir sastopams visā Eiropā kā perē-
tāju vai gāju putns. Holandē, Austrijā, Ungārijā, Tur-

cijā un Grieķijā viņš ir parasts, Vācijā, Dienvidfrancijā
un Spānijā vismaz nav rets. Ziemeļos viņš ierodas apriļa
beigās un atkal pazūd jau septembrī, ceļojuma laikā ilgā-
ku laiku uzturās Grieķijā un ziemu pārlaiž Āfrikas zie-

meļos, šeit pamazām virzīdamies uz priekšu līdz tropu
zemēm un pat līdz Dienvidāfrikai. Vasaras mītnēm viņš
izrauga niedrām bagātus vai vismaz krūmiem un gariem
ūdens augiem apaugušus muklājus un ūdens krājumus
vispār, un tādēļ Holandē, Ungārijā vai Grieķijā atrod
daudz izdevīgākas dzīves vietas nekā Vācījā. Uzturēša-

nās vieta un dzīves veids viņu apslēpj cilvēka skatieniem,
un tikai tēviņa skaļais sauciens pārošanās laikā viņu no-

dod lietpratējam. Nereti viņā apdzīvo mazus, biezām

niedrām vai krūmiem apaugušus dīķus sādžu tiešā tuvu-

mā, pie kam nevienam par to nav ne jausmas.
Dienā viņš tup niedrās vai uz koka zara tā apslēpies

un tik nekustīgi, ka nezinātājs, arī ja tas viņu redz, pa-
rasti tiek piemānīts. Viņš meistariski prot izmeklēt vien-

mēr tās vietas, kur apkārtne krāsas ziņā saskan ar viņa
ģērbu, un tīšām slēpjas, ieņemdams viltīgus, bieži ļoti
dīvainus ķermeņa stāvokļus. Mierīgi stāvēdams uz ze-

mes, viņš nolaiž kaklu stipri uz leju un tad izskatās ļoti
zems. Ejot, viņš tura galvu drusku uz priekšu un soļo,
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pastāvīgi šūpodams asti, gandrīz kā zāļu putns, stalti un

ātri. Viņa lidojiens ir samērā ātrs, arī ļoti veikls, pace-

ļoties gaisā nevienmērīgs, laižoties zemē slīdošs vai lejup-
krītošs. Visai izveicīgs putns izrādās kāpelēšanā. Bries-

mās viņš acumirklī uzkāpj pa niedru stiebriem augšā un

kustas šeit ar tādu izveicību, ka patiesi jābrīnās. Savā

niedru mežā viņš jūtas pilnīgi drošs un no tā nav aizdze-

nams gandrīz pat ne ar varu. Miegs viņam ir ļoti caurs,

un miera traucētāju viņš pamana daudz agrāk nekā tas

viņu, tāpēc, briesmām draudot, aizskrien prom pa zemi

vai arī kāpdams no vienas niedras uz otru. Akmeņu svie-

šana, sitieni ar kārti pa niedrām un citāds troksnis no

ārienes viņu, pēc Naumaņa, nekad nespēj uztramdīt

gaisā. Tikai vakarā viņš no brīva prāta iznāk ārā un.

kur jūtas drošībā, tur tad aizlaižas nelielā augstumā ari

pār klaju ūdeni uz citiem niedru mežiem vai nolaižas ze-

mē uz kailiem krastiem. „Lai gan visur," apraksta Nau-

ru a n s, „viņš izrādās mošāks un labsirdīgāks nekā lielākā

daļa pārējo gārņu, tomēr mēs piekrāptos, viņa viltīgam
skatienam dāvādami uzticību; jo viņš ir tikpat ļaunprātīgs
un drošsirdīgs kā tie. Ja viņam pienāk par tuvu kāds ra-

dījums un viņš nevar izvairīties, tad tas ar spēcīgu un

neparasti ātru kakla sviedienu uz priekšu negaidot saņem
visstiprākos knābja cirtienus, kas parasti vērsti pret acīm.

cilvēkam arī pret citām kailām miesas daļām un viegli var

kļūt bīstami. Cik ātri pie tam kakls izšaujas uz priekšu
itin kā no maksts, tikpat ātri putns to atvelk atkal atpa-

kaļ iepriekšējā stāvoklī; abas kustības ir viena acumirkļa
darbs." Stipri apdraudēts, viņš aizsargājas līdz pēdējam

elpas vilcienam. Ar citiem putniem viņš nesaistās, lab-

prāt necieš pat citus no savas sugas vienā un taī pašā

dīķī. Tēviņa pārošanās sauciens ir dobja, apspiesta bases

skaņa, ko var attēlot ar balsienu ~pumm" vai „pumb i

Šis sauciens tiek atkārtots divas līdz trīs reizes no vie-

tas; tad seko garāks starpbrīdis, un baurošana sākas

no jauna; bet putns vienmēr izturās klusu, ja viņš zina.

ka tuvumā atrodas cilvēks. Izbailēs no abiem dzimumiem

ir dzirdams kurkstošs „gāth, gāth".



105

Mazas zivis un abinieki laikam ir viņa galvenā ba-

rība; bez tam viņš ķer tārpus un kukaiņus visādos dzīves

stāvokļos. Jaunus niedrāju ķauķus un citus neveiklus

ligzdu putnus, kurus viņš sastop purvā, viņš laikam arī

noslepkavo. Viņš medī tikai naktī, vismīļāk vakara un

rīta krēslā.

Lielā, čaganā un vienkāršā, tomēr izturīgā ligzda,
kas taisīta no sausām niedrām, ašķu lapām un meldriem

un izklāta doņiem un zāli, parasti ir ierīkota uz veciem

niedru rugājiem virs ūdens, retāk uz zemes un tikai iz-

ņēmuma gadījumos tieši uz ūdens. Jūnija sākumā, ne-

labvēlīgos gados vēl četrpadsmit dienas vēlāk, tanī ir at-

rodamas trīs līdz četras, reizēm arī piecas vai sešas ma-

zas, 32 mm garas, 25 mm resnas, gludas, nespīdīgas olas

ar vārīgu čaumalu baltā krāsā, kas atsitas zilgani zaļā.
No tām pēc apmēram 16 dienu ilgas perēšanas izšķiļas
rūzgani dzeltenās pūkās ģērbti mazuļi. Netraucēti, viņi
paliek ligzdā tikām, kamēr jau spēj laisties; izbiedēti,

viņi bēg gar niedru stiebriem uz augšu un pa tiem prom.

„Ja ligzdai tuvojas cilvēks," saka Naumani s, „tad
mātīte gluži pret savu parasto ieradumu tūliņ parādās,
nāk tuvu klāt, kāpelēdama pa niedru stublājiem un citiem

augiem uz augšu un apakšu, žēli brēc „gāth, gāth", šūpo
asti kā zāļu putns un rādās ļoti izbijusies. Tēviņš turās

tālāk un novēro miera traucētāju vairāk no paslēptuves."
Sagūstīti mazie dumpji bez vilcināšanās ķeras pie

pasniegtās zivju barības, sagādā savam kopējam daudz

prieka un, ja viņiem rīcībā nodod lielākas telpas, tad iz-

tura dzīvi īsti labi. Viņi kaut cik pieradinājās, tomēr

nekad netop paļāvīgi un neatmet savu viltīgo dabu.

Dumpis jeb ūdens vērsis (Botaurus stella-

ris) ir tā paša nosaukuma ģints (Botaurus) priekšstāvis.
Viņa iezīmes ir: drukns viduklis, garš, bet resns kakls,
šaurs, augsts knābis, gandrīz lejā līdz papēžiem spalvām

apaugušas, lielpirkstainas kājas, plati spārni un biezas,
ap kaklu pagarinātas spalvas bez kādām greznuma spal-
vām. Galvas augšdaļa ir melna, aizkakles krāsa pelēki
melna, maisīta ar dzeltenu, pārējās spalvas uz rūzgani
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dzeltena pamata izraibotas melni brūniem un rūzgani

brūniem gareniskiem un šķērsu plankumiem, joslām un

visdažādākām švltrām, kas kakla priekšpusē izveido tris

gareniskas švītras. Lidspalvas uz šīfera krāsas pamata
izraibotas rūsas krāsas joslām, astes spalvas uz iesarkani

rūzgandzeltena pamata nokaisītas brūni melniem trai-

piem. Garums ir 27, platums 126, spārna garums 40,

astes garums 13 cm.

Dumpis tagad ir rets Vācijā, biežāk sastopams Ho-

landē, parasts putns Donavas un Volgas ielejās, uz rītiem

izplatīts pa visu Vidussibiriju, uz vakariem pa Dienvid-

un Viduseiropu un ceļojumā apmeklē arī Ziemeļāfriku.
Visās vietās, kur viņš sastopams, viņš apdzīvo visvairāk

ezerus, dīķus vai muklājus, kas pa daļai apauguši garām

niedrām, bet zināmos apstākļos arī mitru, izgrāvētu pļavu

kuplos kārklu krūmus. Vācijas ziemeļos viņš ierodas

marta beigās vai apriļa sākumā; savu atpakaļceļojumu
viņš uzsāk septembrī vai oktobrī; siltākam laikam pastā-

vot, viņš uzkavējas ziemeļos arī ilgāk; kur ir vaļējs ūdens

un viņš var sadabūt barību, tur reizēm arī visu gadu.
Izveicībā ieņemt visdīvainākos ķermeņa stāvokļus

viņš pārspēj vēl savu mazo radinieku. Mierīgi un nemāk-,

sloti stāvēdams, viņš paceļ vidukli priekšā drusku uz aug-[
šu un ievelk garo kaklu tik tālu, ka galva atgulās uz kakla;

soļojot, viņš paceļ kaklu augstāk; saniknots viņš piepūš
spalvas, sabož galvas pakadaļas spalvas, mazliet atpleš
knābi un sagatavojas uz uzbrukumu. Gribēdams ienaid-

nieku apmānīt, viņš notupjas uz kāju pantiem un izstiepj
vidukli un kaklu, galvu un knābi taisnā linijā uz augšu,!
tā kā viņš tad līdzinās drīzāk vecam, noasinātam stabam

vai nokaltušam ašķu pušķim nekā putnam. Viņa gaita;
ir lēna, prātīga un kūtra, lidojiens slaids, kluss, lēns un. j
kā šķiet, neveikls. Gribēdams tikt augstu, viņš aplido ļ
dažas aploces, tomēr nevis slīdēdams, bet gan arvienu |
sisdams spārniem, un arī zemē nolaižoties viņš tāpat no-j
laižas līdz niedru galotnēm, pēkšņi sakļauj spārnus vb

stāvu iekrīt niedrās. Citādi viņš tikai naktī lido pa aug-

stākiem gaisa slāņiem, dienā turpretī vienmēr tieši virs
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niedrām. Kad viņš naktī lido, tad ir dzirdams arī viņa

parastais aicinājuma sauciens, skaļa ķērkšana, kas atgā-
dina kraukļu ķērkšanu un ko var apmēram attēlot bal-

sieniem „krā" vai „krān"; izdaudzinātā baurošana ir dzir-

dama tikai pārošanas laikā. Viņš dzīvo tikai sev par labu

un, liekas, nīst katru citu radījumu; tos dzīvniekus, kurus

viņš spēj aprīt, viņš nogalina, tiem, kuri priekš tā ir par

lieliem, viņš nikni uzbrūk, ja tie pienāk viņam par tuvu

klāt. Kamēr vien iespējams, viņš atkāpjas no katra lie-

lāka ienaidnieka; iedzīts sprugās, viņš tam pārdroši uz-

brūk un vērš savus knābja cirtienus ar tādu izmaņu,
ļaunprātību un ātrumu pret ienaidnieka acīm, ka pat gu-
drajam cilvēkam ir ļoti jāuzmanās, lai netiktu no putna
bīstami ievainots. Gūstā viņš savu dabu nemaina; arī
no mazotnes audzināti dumpji izdevīgā brīdī izrāda visas

šīs pretīgās īpašības.
Zivis, sevišķi pīckaiņi, līņi un karūsas, vardes, krupji

dažādi citi abinieki, bet arī ČūsKas, ķirzakas, jauni put-
ni un zīdītāji līdz ūdensžurku lielumam ir viņa barība.
Reizēm viņš ēd gandrīz vienīgi tikai dēles, nebēdādams

par to aso sūcamo aparātu, un tās iepriekš nenogalinā-
dams. Viņš medī tikai naktī, no saules noiešanas līdz

lēktam, ēstgribas apmierināšanai patērē daudz, tomēr ne-

nodara manāmu kaiti, jo īsās kājas viņam neatļauj medīt

dziļākā ūdenī.

Dumpja tēviņa savādais pārošanās sauciens, bauro-

šana, kas līdzinās vērša baurošanai un klusās naktīs dzir-
dams divus līdz trīs kilometrus tālu, ir salikts no priekš-
toņa un galvenās skaņas un, pēc N a v m a ņ a tulkojuma,
skan kā ~iprumb". Ja novērotājs atrodas ļoti tuvu, tad

pie tam var dzirdēt vēl troksni, kas skan, itkā kāds sistu
ar niedru pa ūdeni. lekams viņš īsti iedziedas, viņa
dziesma skan apmēram šādi: ,',ui i prumb", pēc tam

'»! Prumb, i prumb, i prumb". Retu reizi šim ~prumb""
Pievienojas vēl „bū". Pārošanās laika sākumā tēviņš
bauro viscītīgāk, sāk krēslā, visdzīvāk bauro pirms pus-
nakts, turpina līdz rīta krēslas beigām un starp pulkstens
septiņiem un deviņiem vēl reic paceļ savu balsi. Grafs
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Vod ž i cik i s ar paša novērojumiem ir apstiprinājis sen-

senās ziņas par to, kādā kārtā viņš rada tik neparasti

stipru skaņu. ~Mākslinieks", saka viņš, „stāvēja uz abām

kājām, turēdams vidukli līmeniski, iebāzis knābi ūdeni,

un baurošana sākās; ūdens vienmēr slacījās uz augšu.
Pēc dažām notēm es dzirdēju N a v m a ņ a minēto „uē".

un tēviņš pacēla galvu, atsvieda to atpakaļ, iebāza knābi

ātri ūdenī, un tad atskanēja tāda rūkšana, ka es izbijos.
Tas man noskaidroja, ka tās skaņas, kas tikai sākumā

skan tik skaļi, tiek radītas, ja putns ūdeni ir ieņēmis
dziļi kaklā un to sviež ārā ar daudz lielāku spēku kā pa-

rasti. Muziķa turpinājās tālāk, bet putns vairs nesvieda

galvu atpakaļ un es arī vairs nedzirdēju skaļās notis. Tā-

pēc liekas, ka šī skaņa ir burināšanas augstākā pakā-

pe un kā, savu kaislību apmierinājis, viņš to

vairs neatkārto.". Burinādamies, lielais dumpis stāv ne-

vis visbiezākās niedrās, bet gan visdrīzāk uz maza, klaja

laukumiņa; jo mātītei vajaga savu mākslinieku redzēt.

Šļakstēšanu, itkā kāds sistu ar niedru pa ūdeni, rada

tēviņš ar knābi, sisdams. kad viņš sāk baurot, divas līdz

trīs reizes pa ūdeni un tad beidzot iebāzdams knābi iekšā.

Pēdējo dobjo „bū", kas dzirdams, viņš rada, izgrūzdams
ārā vēl knābī palikušo ūdeni pie knābja ārāizvilkšanas.

Kāds tēviņš, kuru Vodži ck i s iztraucēja baurošana,

uzskrēja gaisā un tālu aizšļāca patlaban kā iesūktu, ļoti
ievērojamu ūdens strūklu.

Netālu no tās vietas, no kuras baurošana atskan

visbiežāk, saprotams, kādā pēc iespējas labi apslēptā un

grūti pieejamā vietā, parasti uz vecām, lauztām niedrām

virs ūdens, reizēm arī uz ciņa vai mazas ašķu saliņas, iz-

ņēmuma gadījumos peldošas celtnes veidā tieši uz ūdens

līmeņa atrodas ligzda; reizēm tā ir ļoti liels, augsts, pa-

virši sakrauts blāķis, reizēm tā ir mazāka un drusku

labāka, darināta no sausām niedrām, lapām, grīšļiem

ašķiem, meldriem un līdzīgtām vielām un vidū izklāta

vecām niedru skarām un sausu zāli. Sākot no maija bei-

gām ir atrodams pilnīgs dējums, trīs līdz piecas olveidi-

gas, nespīdīgas, bāli zaļganzilas olas ar stipru čaumalu,

52 mm gareniskā un 39 mm šķērsu caurmērā. Mātīte perē
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viena pati, bet tēviņš pa to laiku viņu apgādā ar ba-

rību un šad tad uzjautrina ar baurošanu. No cilvēka viņa

bēg tikai tad, kad tas ir pienācis līdz dažu soļu atsta-

tumam; suni viņa pielaiž vēl tuvāk. Pēc divdesmit vie-

nas līdz divdesmit trīs dienām izšķiļas mazuļi; tos māte

vēl dažas dienas silda un kopīgi ar tēvu ēdina. Netraucēti,

viņi paliek ligzdā tikām, kamēr spēj laisties, iztraucēti,

viņi atstāj to vēl neizmācījušies lidot un kāpelē pa niedrām

uz augšu un zemi. Kad viņi jau spēj paši medīt, tad

viņi izklīst pa vienam un līdz aizceļošanai siro apkārt pa

apgabalu.
Par purvu vistu pēdējās apakššķiras diženākiem priekš-

stāvjiem un jāuzskata dzērves (Gruidae). Viņu iezī-

mes ir: samērā garš, gandrīz veltenisks, bet spēcīgs, sā-

nos nesaplacināts viduklis, garš, slaiks kakls, maza, skaisti

izveidota galva, vidēji resns, taisns, sāniski drusku pla-
kans, strupmugurains, smails knābis, kas ir tikpat garš
kā galva vai vēl drusku garāks, savā saknes pusē mīksts,
bet galotnē ciets, ļoti garas, resnas, vēl augstu virs pa-

pēžiem kailas, četrpirkstainas kājas, kam mazais, īsais

pakaļpirksts izliecas tik augstu, ka putnam ejot tas ne-

skar zemi; malējie un vidējie priekšpirksti ir savienoti

kopā ar plēvi, kas sniedzas līdz pirmajai locītavai, nagi
ir īsi, viegli liekti un strupšķautņaini; lieli, gari, plati
spārni, kam trešā lidspalva ir visgarākā un pēdējās pleca
spalvas ir garākas nekā visas pārējās, varbūt arī cirpvei-
dīgi izliecas, vispār atšķiras ar īpatnēju veidu; no divpa-
dsmit spalvām sastāvoša, diezgan īsa vai apaļa aste un

cieši pieguļošs, ciešs, tomēr bagātīgs sīko spalvu klājs,
kas vienu galvas un kakla daļu atstāj brīvu vai šeit pār-
veidojas par skaistām greznuma spalvām, dažām sugām
an pie kakla pagarinājās un top plānāks. Dzimumi at-

šķiras maz krāsās, bet ievērojami lieluma ziņā; jaunie
Pēc pirmās spalvu mešanas apvelk līdzīgu ģērbu kā vecie,
bet pilnīgi izveidotas greznuma spalvas iegūst tikai vēlāk.

Dzērves ir vispasaules pilsones, kas mājo tomēr gal-
venā kārtā mērenā joslā. Katrā pasaules daļā dzīvo īpa-
šas

sugas, Āzijā tomēr lielākā daļa. Plaši purvi un mu-
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klāji ir viņu dzīves vietas; tādus, kas saiet kopā ar apstrā-

dātu zemi', viņas, šķiet, cienī visvairāk, jo barību viņas
meklē tiklab purvos kā laukos. Dzērves iet mērotiem so-

ļiem, tomēr stalti, mīl taisīt lēcienus, kas atgādina dejo-

šanu, vienmēr izturās ar zināmu cienību, brien pa diez-

gan dziļu ūdeni, spēj arī peldēt, laižas viegli, skaisti, bieži

lidinādamās un aprakstīdamas lielas aploces, ar taisni iz-

stieptiem kakliem un kājām, pa lielākai daļai augstu gai-

sos, klaigā skaļā, griezīgā balsī, ir jautras, mīl ķircināties,
dūšīgi cīnās un ir pat asinskārīgas; ar sev līdzīgiem tās

izrādās ļoti sabiedriskas, labprāt uzņem savā pulkā ari

citus priekšstāvjus no savas dzimtas, tomēr tikai šaurākā

nozīmē, bet citādi par citiem dzīvniekiem rūpējas maz

vai nemaz un, ja arī ar tiem biedrojas, tad uzmetas tiem

par kungiem. Ceļojumā, kas viņas ved līdz tropu zemēm,

viņas laižas gandrīz bez pārtraukuma, kā nakti tā dienu,

tādēļ arī savus klejojumus veic pārsteidzoši īsā laikā.

Dzērve jeb klui cē n s (Grus cinerea), pēc mūsu

ieskata dzimtas pamatveids un tā paša nosaukuma ģints

(Grus) priekšstāve, ir pelēka kā pelni, rīkles augšgala

daļā un uz galvvidus priekšdaļas melna, kakla sānos bāl-

gana; lidspalvas ir melnas. Acis ir brūni sarkanas, knābis

pie pamata iesarkans, galotnē melni zaļš, kājas melnganas.
Garums ir 140, platums 240, spārna garums 65, astes ga-

rums 21 cm. Plata josla Vecā pasaulē, no Vidussibirijas
rītiem līdz Viduseiropas platumam, ir dzērves dzimtene;

no šejienes viņa ceļo caur Ķīnu līdz Siāmai un Indijai
vai līdz Vidus- un Vakarāfrikai.

Rītāzijā viņai piebiedrojas greznā sniega dzēr-

ve (Grus leucogeranos), kas vairākas reizes ir nošauta ari

Eiropā. Šis putns, izņemot melnās stūres spalvas, ir ap-

žilbinoši balts, kailā galva sarkana kā asinis, acis gaiši
dzeltenas, knābis bāli sarkans, kājas gaišā karmina krā-

sā. Viņa garums ir apmēram 120 cm. platums divreiz

lielāks.

Arī Antigones dzērvi (Grus antigone) no

Daurijas uzskaita starp Eiropas putniem, jo viņa ir no-

galināta Dienvidkrievijas stepēs. No mūsu dzērves viņa
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atšķiras ar kaila galvas laukuma stipru paplašināšanos

un apaļu asti. Viņas spalvu klājs, atskaitot tumšās šīfe-

ra krāsas lidspalvas un astes spalvas, ir gandrīz vienādi

brūngani pelēks, acis oranžsarkanas, knābis pie pamata

zaļš, galotnē brūngani melns, kājas bāli sarkanā rožu

krāsā. Garums ir 136, platums 240, spārna garums 66,

astes garums 23 cm.

Biežāk ,nekā abas iepriekšminētās sugas mūsu dzimto

pasaules daļu apmeklē Vidusāzijas stepēs mājojošā, līdz

Dienvidindijai, Vidus- un Dienvidāfrikai ceļojošā, nepa-

rasti skaistā jaunavu dzērve (Grus virgo). No sa-

vām aprakstītām radiniecēm viņa atšķiras ar īso, apaļo
knābi, spalvām gluži apaugušo, pakaļpusē ar divām garām

spalvu bizēm izgreznoto galvu, pagarinātām kakla lej daļas
spalvām un neizplūkātām un neatliektām, bet tikai paga-

rinātām spārna augšpuses segspalvām, kas tālu pārsniedz
citas. Spalvu klājs, kas atšķiras ar savu maigumu, ir

gaišā svina krāsā, kakla priekšpuse un viņas cirtainā

rota, kas nokarājas uz leju, melna, bizesveidīgā galvas
rota skaidri balta; lidspalvas pelēki melnas. Acis ir

spilgti sarkanas kā karmins, knābis pie pamata neskaidri

zaļš, pret galotni raga krāsā, galotnē bāli sarkans, kājas
melnas. Jauniem putniem nav greznuma spalvu pie gal-
vas un kakla lej daļas. Garums ir 85, platums 166, spārna
garums 45, astes garums 16 cm.

Mūsu dzērve, ar kuras dzīves aprakstu man ir jā-
aprobežojas, Sudānā ierodas oktobrī un šeit apmetas uz

upju lielākiem smilšu sēkļiem, kas paceļas virs ūdens

līmeņa. Indijā viņa ierodas ievērojamā skaitā apmēram
tanī pašā laikā un tad apdzīvo līdzīgas vietas. Caur Vā-

ciju viņa redzama ceļojam oktobra sākumā un marta bei-

gās, kārtēji lielās sabiedrībās, kas laižas augstu gaisos,
stingri ietura kāša kārtību un tikai reizēm riņķodamas
jzjūk nekārtīgos pulciņos, varbūt arī šur tur nolaižas zemē,
&i ganītos, bet nekur neuzkavējas ilgāku laiku.

„
šie bari

ikgadus ietura zināmu virzienu, visvairāk pazīstamos
putnu ceļus, un tikai neparastu parādību dēļ novirzās sā-

uus. Pirms rudens ceļojuma uzsākšanas viņas sapulcējas,
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tāpat kā stārķi, zināmās vietās, kur viņas kādā dienā ar

lielu kliegšanu paceļas spārnos un tad bez atpūtas, dienu

un nakti ceļodamas, laižas uz savām ziemas mītnēm, šeit

nonākušas, viņas nolaižas stipri zemu un tagad meklē

kādu viņu prasībām atbilstošu salu, ko vēl nav aizņēmuši
citi klejotāju bari. Uzturēdamās svešumā, viņas visu

laiku turās kopā lielās masās, uzņem savā vidū arī rad-

niecīgas sugas, Āfrikā jaunavu dzērves, Indijā Antigones

dzērves, Dienvidķīnā un Siāmā bez pēdējām arī baltpa-
kaušainās un sniega dzērves. Ar tām kopā viņas katru

rītu laižas uz tīrumiem meklēt šeit barību, priekšpusdie-
nas stundās atgriežas atpakaļ un pēc tam dienu un nakti

pavada uz salām, reizēm uzjautrinādamās ar dažādām

rotaļām un pastāvīgi posdamās un kārtodamas spalvu

klāju, jo tagad notiekoša spalvu mešana šādu rūpību
dara nepieciešamu. Bariem viņas arī atkal dodas ceļā

un sabiedrojušās vēl ierodas dzimtenē; bet šeit bars driz

izklīst pa maziem pulciņiem un tie pa pāriem, un katrs

pāris apmetas tādā vietā, kas piemērota priekš vairošanās

un ievērojami atšķiras no ziemas mītnes. Indijā un Su-

dānā dzērve ir krastu putns, Eiropas vai Āzijas ziemeļos

viņa top par īstu purvu putnu. Te tā ieņem zemumu

lielos purvus vai tundras apgabalus un izvēlas sev tās

vietas, kuras apaugušas zemu grīsli un tā sniedz tai

plašu skatu uz visām pusēm, še dzērve ierīko savu ligzdu
un no šejienes laižas uz tīrumiem, kuri pa vasaras laiku

tai maksā muitu. Dumbrājus, purvus vai muklājus, kas

noauguši daudziem krūmiem vai augstām niedrām, dzēr-

ve nemīl, izņemot gadījumus, ja to plašums kavē cilvēku

tai piekļūt.
Katra dzērves kustība ir skaista. Viegliem, gracio-

ziem, tomēr noteiktiem soļiem, parasti miurīga un cienības

pilna, tikai vajadzības gadījumā steigšus un skriešus, tā

staigā savu ceļu; bez pūlēm ar vienu vai diviem lēcieniem

tā paceļas no zemes un nedaudziem plaši izplesto spārnu
sitieniem sasniedz vajadzīgo augstumu un nu, kaklu un

kājas taisni izstiepusi, laižas vienmērīgi un bez steigas,
bet tomēr ātri un veicīgi, ar noteiktību tuvodamās zinā-
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mam mērķim. Bet tas pats putns sevi uzjautrina, ja ir

attiecīgs gara stāvoklis, priecīgiem lēcieniem, pārgalvīgu

žestikulāciju, dīvainām pozām, kakla saliekšanu, spārnu

izplešanu un īstu deju vai arī lidodams griežas ilgāku

laiku pār vienu un to pašu vietu krāšņā riņķa dejā. Kā

pārgalvībā dzērve paceļ akmentiņus un koka no

zemes, uzsviež tos gaisā un mēģina atkal saķert, ātri

noliecas reizi pēc reizes, vēcina spārniem, dejo, lēkā, stei-

dzīgi skraida šurp un turp, bet vienmēr paliek patīkama,

vienmēr skaista. Viņa nav bailīga, bet ļoti uzmanīga un

tādēļ ļoti grūti pieviļama. Vientuļš putns vienmēr domā

par savu drošību; bars parasti nostāda sargus. Iztrau-

cēts bars izsūta izlūkus un ziņnešus, pirms atkal apmeklē

vietu, kur tika traucēts. Āfrikā es ar īstu baudu novēroju,

cik dzērves uzmanīgi iziet medībās, kad tās jau arī tur

ir iepazinušās ar cilvēku viltību; kā tās vispirms izsūta

vienu izlūku, tad vairākus, kā tie rūpīgi skatās un klausās,

vai vēl neparādīsies kaut kas aizdomīgs un kā tie tikai pēc

ilgākiem pētījumiem apmierinās un lido atpakaļ, lai ziņotu
sabiedrībai; tā tiem vēl vienmēr netic, un izlūkiem, pabal-
stītiem no palīgspēkiem, jālido vēl reiz apskatīties, un

nu beidzot arī bars dodas tiem līdz. Dzērvi pilnīgi pazīt

viņas savvaļas dzīvē nav iespējams, — ir jāiemanto vi-

ņas sabiedrība, ja grib par to dot spriedumu. Cik uzma-

nīgi dzērve no cilvēka izvairās, kamēr tā dzīvo savvaļā,
tikpat sirsnīgi tā tam pieķeras, kad ir viņa sabiedrībā.

Viņa redz savā saimniekā ne tikai maizes kungu, bet arī

draugu un cenšas to darīt zināmu. Vieglāk nekā kurš

katrs cits putns tā pierod pie sava kopēja sētas un mājas,
mācās te pazīt katru istabu, katru telpu, novērtēt laiku,
cienīt attiecībās, kādās citi cilvēki vai dzīvnieki atrodas ar

tās saimnieku, izrāda apbrīnojamu saprātu uz kārtību,
necieš nekādus strīdus putnu mājā, līdzīgi saprātīgam su-

nim sargā lopus, lai gan nav uzmudināta to darīt, ar

griezīgu kliedzienu vai jūtāmu knābja sitienu soda, ar

draudzīgiem žestiem, palocīšanos un dejām atalgo, drau-

dzējas ar labvēlīgiem cilvēkiem un iespiežas to sabiedrī-

bā, bet neko nepacieš un netaisnus apvainojumus neaiz-
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mirst mēnešiem, ja pat gadiem ilgi. Par viņas saprātu

ir tik daudz novērojumu, ka nebūtu gala, ja es gribētu vi-

sus uzskaitīt.

Ar citiem savas dzimtas līdzlocekļiem, kā arī ar rad-

niecīgiem putniem, dzērve dzīvo labā saticībā; draudzīgās

attiecības tā uztur tikai ar līdzvērtīgiem radījumiem. Sa-

biedrība, šķiet, ir viņas vajadzība; bet tā tomēr sabiedrī-

bu izvēlās. Pret dzīves draugu dzērve izrāda negrozā-

mu uzticību, bet bērniem siltāko maigumu, pret savas

sugas, ģintas un dzimtas radiniekiem zināmu cienīšanu,

Neskatoties uz to, tomēr gadās, ka dzērves pa ceļojuma
laiku vai nejauši satiekoties, mīlas lietās saniknojas un

tad nikni cīnās. Ir novērots, ka vairākas dzērves uzbrūk

vienai un to tā ar knābjiem sacērt, ka tā vairs nespēj

tālāk ceļot. Mēs vairākkārt esam dzirdējuši, ka zvēru

dārzos visd'ažadāko sugu dzērves tā karo savā starpā, ka

viena otru nogalina. Tomēr šādi gadījumi ir izņēmumi,
jo patiesībā dzērves ir gan gatavas ķircināt un drošsir-

dīgas, bet ne ļaunas un viltīgas.
Mūsu dzērve ēd labību un sējumus, zāles galotnītes

un tīruma augus, ļoti labprāt arī zirņus, dažus augļus,
medī arī tārpus un kukaiņus, sevišķi vaboles, sienāžus,

circeņus un spāres, saķer arī kādu vardi vai citu kādu

abinieku. Gūstā dzērve pierod pie visdažādākām barības

vielām, bet ilgus gadus pārtiek arī no vienkāršas graudu
barības. Viņa vairāk cienī zirņus un pupas, nekā labību,

maizē redz gardu kumosu, labprāt ņem pretī arī vārītus

kartupeļus vai mazos gabaliņos sagrieztas bietes, kāļus,

augļus un līdzīgas vielas, nekad nenicina arī gabaliņu

svaigas gaļas, bet arī nekad nelaiž garām izdevību, noķert
kādu pelīti vai kukainīti.

Tūliņ pie pārnākšanas dzimtenē dzērvju pāris apme-

tas kādā purvā, kur domā taisīt ligzdu, un te zināmā ap-

gabalā necieš nevienu citu pāri, lai gan garām ceļojošus
barus apsveic skaļiem saucieniem. Tikai kad purvs top

zaļāks un krūmi ietērpjas zaļās lapās, tās sāk celt ligzdu

uz kādas mazas salas vai grīšļu cintiņas, zemi noauguša
krūmā vai citā attiecīgā vietā, sanes kopā sausus žaga-
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rus un uz tiem sakrauj slāņiem te vairāk, te mazāk sau-

sus zāļu stumbriņus un lapas, niedras, meldrus un grīš-

ļus. Celtnes sekli padziļinātā iedobumā mātīte nodēj di-

vas lielas, Svītrainas gandrīz 94 mm garas un 61 mm res-

nas olas; to čaula ir stipra, rupji grubuļaina un gandrīz
bez spīduma, to pamatkrāsa te pelēki zaļa, te brūngana,
te gaiši zaļa ar pelēkiem, sarkanpelēkiem, sarkanbrūniem

un tumši brūniem plankumiem, punktiņiem un izrotāju-

miem, kuri ir ļoti mainīgi. Abi dzimumi perē pārmaiņus
un kopā aizstāv perējumu pret tuvojošos ienaidnieku, ja
tas putns, kas stāv sarga vietā, viens pats netiek galā.
Pie gūstā turētām dzērvēm, kuras perē, var novērot, ka

sarga vietā stāvošais putns nikni metas uz katru dzīv-

nieku, kas ligzdai tuvojas, uzbrukdams pat cilvēkam;
savvaļā dzīvojošie putni perēdami aizbēg, kad ierauga
savu ļaunāko ienaidnieku — cilvēku. Savu ligzdu dzēr-

ves nekad nenodod, turpretim ar apbrīnojamu veiklību

pa perēšanas laiku prot paslēpties. Cik ilgi perēšana
velkas, es nezinu; zināmā mērā tomēr esmu skaidrībā par
izšķilto mazuļu jaunības dzīvi. Pie sagūstītiem mazuļiem
ir novērots, ka tie dažreiz, tāpat kā baloži, knābļojas, un

tādēļ pieņem, ka no sākuma vecāki baro mazuļus; tomēr

ļoti jauni dzērvulēni, kurus es saņēmu, tūliņ knāba tiem
priekšā turētā barību un rīkojās tik veikli un patstāvīgi,
ka man tie katrā ziņā ir jātur par ligzdbēgļiem. Patei-

coties to resnām kājām, viņi skrien ļoti labi un biezajos
grīšļos vai meldros prot lieliski paslēpties. Vecāki sevi ne-

nodod un ar mazuļiem nodarbojas tikai tad, kad viņi domā,
ka tos neviens nenovēro; ja vecāki domā, ka briesmas tu-

vojas, tad tie mazuļus aizved ļoti tālu, piemēram uz tī-

rumiem, un tos te labībā paslēpj. Vecāki tomēr tos pa-
tur acīs un raugās uz tiem arī tad, kad tos sagūsta un

aiznes uz kādu perēšanas vietai tuvumā atrodošos māju.
Nepatīkami šie piemīlīgie dzīvnieciņi ir ar nepārtraukti
atkārtoto vienīgo skaņu „pīp"; šo netikumu viņi atmet
tikai tad, kad ir pilnīgi pieauguši.

Mūsu dumbra cālis der kā priekšstāvis sugām
bagātai, pār visu zemes lodi izplatītai graciozai purvu

8*
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putnu dzimtai — r ailēm (Rallidae), kuras raksturo

augsts, no sāniem stipri saspiests ķermenis, vidēji garš

kakls, maza galva, dažādi veidots, no sāniem saspiests, reti

par galvu garāks knābis, augstas, gariem pirkstiem un

vienmēr labi attīstītiem pakaļpirkstiem kājas, diezgan īsi

noapaļoti spārni, kuri astes galu nekad neaizsniedz, ģara

noapaļota aste un bagātīgs, tāmēr gludi pieguļošs spal-

vojums.

Dumbra cāli s (Rallus aquaticus) ir līdzīga no-

saukuma ģintas (Rallus) priekšstāvis. Veca tēviņa ķer-

meņa virspuse izskatās dzeltena ar melniem plankumiem,

jo visām spalvām ir eļļas brūnas malas; galvas sāni un

ķermeņa apakšpuse ir pelnu pelēkā zilganumā, peslēpenes
baltām un melnām lentām, vēders un pakaļpuse rūzgan-

pelēki dzeltena, spārni nespodri brūni melni, olivbrūnām

malām, astes spalvas melnas, melni brūnām apmalēm.

Ķermeņa garums ir 29 cm, platums 39 cm, spārna ga-

rums 12 cm, astes garums 6 cm. Mātīte ir mazāka nekā

tēviņš, bet līdzīgu krāsu un zīmējumu; apspalvojušos

mazuļu ķermeņa apakšpuse ir rūzgandzelteni pelēki iz-

greznoti melnbrūniem plankumiem.

Ziemeļ- un Viduseiropa, kā arī Vidusāzija, no austru-

miem līdz Amūrai, ir dumbra cāļa dzimtā zeme; Dienvid-

eiropu un Ziemeļāfriku, kā arī Indiju tas apmeklē tikai

savos ceļojumos un jau Ēģiptē tas pieder pie retiem zie-

mas putniem. Dumbra cāļa ceļojumi iekrīt oktobrī un

martā; atsevišķi putni arī ziemas vidū ir sastopami Vācijā,
tas ir tanī laikā, kad tie ir ļoti parasti Dienvideiropā.
Uzkrītoši ir tas, ka neskatoties uz dumbra cāļa ļoti slik-

tām lidošanas spējām, tas parasti parādās arī ziemeļu sa-

lās, piemēram Fereru salās un Islandē un no šejienes pat

neceļo prom, bet gan ļoti bieži, pa ziemas laiku pie kar-

stiem avotiem kaut kā pārdzīvo. Savus ceļojumus tas

katrā ziņā pa lielākai daļai noiet kājām, sekodams upju
straumēm.

„Dumbra cāļa uzturēšanās vietas," kā N a v m a n i s

saka, „ir nepiemīlīgi purvi, kuros cilvēks labprāt neiet,
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slapjas postažas, kur ūdens un muklāji ir apslēpti zem

biezas zāļu segas un krūmiem, bieži arī meža tuvumā,

vai pat no meža ieslēgti niedrām un meldriem noauguši

ūdeņi, alksnāji, tādi kārklāji, kuros ir daudz niedru un

augstu zāļu un muklāji ar vaļējām un niedru pārsegtām
ūdens bedrēm. Pa ceļojuma laiku, lai paslēptos, tas izvē-

las visdažādākās noderīgas vietas; nolaižas mežos, ielied

dzīvžogos, kūtīs v. t. t.

Dumbra cālis ir vairāk nakts nekā dienas putns un

krēslā tas ir vismodrāks. Dienu tas pavada klusu, pa da-

ļai gulēdams. Savā dabā viņš ir ļoti līdzīgs mazai purva

jeb niedru vistai: tāpat ķermeni pa lielākai daļai nes sta-

teniski, kaklu ievilktu un asti nokārtu uz leju. Ja tas ie-

rauga ko uzkrītošu, tad kaklu izstiepj drusku uz priekšu,
spārnu galus saliec pār muguras lej galu un visu laiku

šūpo asti. Pie apkārtložņāšanas tas saliec kaklu un galvu
uz leju, tā kā viss ķermenis pieplok; soļi top lielāki un

uz priekšu tas virzas ātrāk, un kad tas sāk pilnā gaitā
skriet, tad jau nedaudzos acumirkļos novērotājam ir no-

zudis un tāļu aizskrējis. Dumbra cālis peld viegli un bez

piespiešanās, tāpēc nemaina ceļa virzienu, ja tas iet pār

dziļākām purva vietām, kur tas vairs kājām nevar aiz-

sniegt pamatu, bet vienmēr izvairās peldēt pār lielām va-

ļējām ūdens virsmām. Ja putnu pie tam pārsteidz, tad tas

pusskriešus, puslidodams ātri aizbēg pār ūdens virsmu

uz tuvāko biezokni. Ja tam strauji seko, tad tas arī dzi-

ļos ūdeņos mēģina glābties nirdams. Dumbra cālis lido

vāji, stipriem spārnu sitieniem un nekad lielākus atstatu-

mus vienā paņēmienā. Pie tam tas plaši izpleš spārnus un

kustina tos īsiem, ķepurojošiem sitieniem, tā kā izskatās,
itin kā kad sikspārnis laistos. Vasarā ar spārnu palīdzību
tas bēg tikai tad, kad tam draud briesmas; tad arī var

notikt, ka tas nolaižas zemē klaja lauka vidū vai arī uz

kokiem. Parastās aicinājuma skaņas, kuras visbiežāk
dzird vakaros, ir ass svilpiens un, kā mans tēvs izsakās,
skan itin kā kad kāds ātri vilktu ar rīksti pa gaisu, tā tad,
tās var izteikt skaņām „vuitt". Lidojot, sevišķi ceļoju-
ma laikā, dzird augstu, griezošu, bet patīkami skanošu
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~krīk" vai „krīp". Ar sevlīdzīgiem putniem dumbra cā-

lis nesatiekas un liekas pieder pie visnesabiedriskākiem

putniem; tas arī ceļojumos nekad nesavienojas ar citiem

savas sugas īpatņiem.
Sagūstītie dumbra cāļi ātri aizmirst pazaudēto brī-

vību un pierod pie būrīša. No sākuma tie vienmēr mē-

ģina paslēpties zem dažādiem priekšmetiem; jau pēc īsa

laika ir paļāvīgi un beidzot tik rāmi, ka ņem no kopēja
rokas barību un ļauj sevi pat glaudīt. Zālfeldē kāds ārsts

tā pieradinājis dumbracāli, ka tas viņam pa māju skrējis

pakaļ kā suns, vērojis viņa žestus un' ziemā gulējis ar to

kopā vienā gultā, tas ir, tiešām līdis zem gultas segas, lai

sasildītos.

Savvaļā dumbra cālis galvenā kārtā pārtiek no kukai-

ņiem, to kūniņām, tārpiem un mīkstmiešiem, vēlāk arī no

sēklām, sevišķi zāļu un niedru sēklām. Domājams, ka

tas tikpat maz nicina putna olas, kā viņa tuvākie radinieki

Ligzda ir vaļīgs kausveidīgs formas pinums, kas sa-

stāv no niedru lapām, meldriem un zāļu stumbriņiem; tā

ir paslēpta biezās zālēs vai niedrās un grūti atrodama, lai

gan vecie savu atrašanās vietu apzīmē ar savu vakara mu-

ziķu. Parasti ligzdā atrodas kādas ūdens bedres malā,

vai zem kārklu krūma, vai mazāk biezās niedrās. ļoti reti

ari zemās zālēs. Dējumā skaitās 6—lo, dažreiz vēl vairāk
skaisti veidotas cietu, gludu čaulu un smalki graudamas
olas, kuras ir gandrīz 35 mm garas, 25 mm resnas un

diezgan retiem violetiem, pelnu pelēkiem un iesarkaniem

plankumiem uz bāli dzeltenā vai iezaļganā pamata. Mazu-

ļiem ir melns pūku apvalks, tie tūliņ pēc izšķilšanās at-

stāj ligzdu un pa biezo augu segu skrien kā peles, vaja-
dzības gadījumā arī peld ļoti labi. Ar maigu aicinājuma
skaņu māte tos tur kopā, kamēr tie pieaug.

Skaistos maija vakaros no pļavām un tīrumiem ir

dzirdāma dīvaini tarkšķoša skaņa, kas izklausās itin kā

kad ar kociņu bružātu par kādas sukas zobiem, šī skaņa
ir dzirdāma ar maziem pārtraukumiem līdz vēlai naktij
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un no agra rīta līdz saules lēktam, retāk no vienas pašas

vietas, bet biežāk te še, te tur, tomēr zināmā apgabalā.
Putns, kas šo tarkšķēšanu rada, ir grieze (Crex pra-

tensis). Putna krāsa ķermeņa virspusē ir melni brūna ar

eļļas pelēkiem plankumiem, jo atsevišķām spalvām ir pla-
tas apmales, ķermeņa apakšpuse pie rīkles un kakla

priekšdaļas ir pelnu pelēka, sāni brūni pelēki ar sarkan-

brūniem šķērsplankumiem, spārni brūni sarkani, izrotāti

maziem dzelteni baltiem plankumiem. Acis gaiši brūnas,
knābis iesarkani brūni pelēks, kājas svina pelēkas. Ķer-
meņa garums 29 cm, platums 47 cm, spārna garums 14

cm un astes — 2 cm. Mātīšu krāsa ir mazāk spilgta.
Grieze ir izplatīta Dienvideiropā un lielākā Vidusāzi-

jas daļā. Dienvideiropu tā parasti skar tikai ceļojumos,
tomēr, liekas, ka izņēmuma veidā tā te pat perē. Tauta

tic, ka griezes valda par paipalām vai tās vada; arī grieķu
mednieki ar noteiktību apgalvo, kā katram paipalu baram

priekšgalā stāv „paipalu ķēniņš" — grieze. Kā šis putns
ir nācis pie šāda goda, paliek jautājums, jo pēc savas da-

bas tam nav nekā kopīga ar paipalām, un pat nekad tas

neceļo vienā laikā ar paipalām. Pie mums grieze parādās
maijā un savu atpakaļceļojumu sāk jau augusta beigās,
Pēc tam, kad jau ir pārmainījuse spalvas, tomēr atsevišķi
putni ir vēl sastopami oktobra vidū. Savu ceļu atpakaļ
viņa noiet naktī, domājams, pa lielākai daļai kājām.

Savu uzturēšanās vietu grieze ierīko pēc apstākļiem.
Viņa apdzīvo auglīgus apgabalus, sevišķi līdzenumus, lai

gan neizvairās arī no uzkalniņiem bagātiem apvidiem, vis-

vairāk cienī pļavas, kuras ieslēdz vai kurām tuvumā at-

rodas labības tīrumi; tā tikpat maz mīl slapjas, kā pārāk
sausas vietas un liekas, bieži ilgi tai jāmeklē, iekams tā

atrod noderīgu vietu. Pēc pļavu nopļaušanas grieze do-
das uz labības tīrumiem un pēc ražas ievākšanas uz krū-

miem, tomēr to nekad nedara ātrāk, iekams izkapts viņu
uz to nepiespiež.

Arī grieze iir vairāk nakts nekā diena® putns, ma-

zākais karstās stundas pilnīgi klusē, bet. atskaitot pašas
pusnakts stundas, ir dzirdama visu nakti. Viņa slēpjas
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kā nakti, tā dienu. Lai labāk paslēptos, saka mans tēvs,

biezā zālē viņa taisa sevišķas ejas, pa kurām tā viegli

skraida šurp un turp, pat nepieskārdamās pie zāļu stum-

briņiem. Tādēļ arī ir saprotams, ka viņu dzird drīz še.

drīz tur, bet viņas šurp un turp skraidīšanu nevar novē-

rot pēc zāles kustēšanās, šaurus grāvjus, kuri iet pa pļa-

vām, viņa izmanto kā šādas ejas. Grāvjos, kuri no aug-

šas ir pilnīgi noslēgti ar pārkārušos zāli, viņa ir pasargā-

ta noplēsējputnu un daudzo plēsējdzīvnieku vajāšanām.

Skrejot, kas notiek ar neticamu ātrumu, viņa galvu no-

liec zemu, kaklu ievelk, ķermeni tur stateniski un pie

katra soļa loka galvu. Pateicoties neparasti šauram

ķermenim, griezei ir iespējams pat biezā zālē un labībā, kur

nav nekādu eju, skraidīt apkārt, jo visur tā var viegli iz-

spiesties cauri. Viņa lido ātri, taisni, ar ļenkani uz zemi

nokārtām kājām, zemu virs zemes un tikai uz nelieliem

atstātumiem, un to pat ir ļoti grūti piespiest pacelties

gaisā." Viņa sunim turās tik ilgi pretīm, ka tam nereti

izdodas pie pacelšanās gaisā to saķert, un kad arī grieze
tiešām paceļas, viņa laižas kā jauns putns, kurš pfrmo rei-

zi izmēģina savus spārnus, un tiklīdz ir iespējams, tūliņ
metas atpakaļ uz zemi. Cik glīta un patīkama arī grieze

neizskatītos, tikpat nemīlīga ir viņas daba attiecībā pret

savas sugas īpatņiem vai citiem vājākiem dzīvniekiem.

Arī viņa pieder pie plēsēj putniem un šķiet ir ļaunākā
ligzdu postītāja. Pie sagūstītām griezēm jau Nauma-

n i s novēroja rijīgumu un valdīšanas kāri un arī dabūja

zināt, kas tās knābā un dažreiz pat nonāvē mazus dzie-

dātājus. Neskatoties uz šo varas lietošanu nevietā grieze
tomēr ir ļoti ieteicama gūstam. Viņa ir viens no jocīgā-
kiem un interesantākiem putniem, kurus var turēt gūstā.

Tūliņ pēc pārnākšanas grieze domā par vairošanos

un tādēļ mēs gandrīz bez pārtraukuma dzirdam viņas

„errp, errp, errp", vai arī „knerrp; knerrp". Ar maigā-

ku ~kji, kjo, kje", tēviņš aicina mātīti un tā uz šo mīlas

bildinājumu atbild līdzīgā kārtā. Ja kāds cits tēviņš pār-
kāpj sava apgabala robežas, tad pirmais tēviņš tam uz-

brūk nejaukiem kliedzieniem un aizbiedē to atpakaļ. Grie-
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žu pārītis ligzdu sāk celt tikai tad, kad zāle jau ir sasnie-

guse ievērojamu augstumu, dažos gados tā tad tikai jū-

nija beigās. Grieze izvēlas sava apgabala vidū sausāku

vietu, izkaš te padziļinājumu un to vienkārši izklāj sau-

siem zāļu stumbriņiem, lapiņām, sūnām un smalkām sak-

nītēm. Olu skaits pa lielākai daļai svārstās starp 7 un

9, dažreiz sasniedz par 12. Olas ir samērā lielas, 37 mm

garas, 26 mm resnas, skaistas, cietu, bet smalkgrubuļainu,
gludu un spīdošu čaulu un uz dzeltenā vai zaļgani baltā

pamata biežāk vai retāk ir izkaisīti smalki māla vai bāli

sarkani, sarkanbrūni un pelnu zilgani plankumi. Mātīte

perē trīs nedēļas tik cītīgi, kā to zināmos apstākļos var

rokām no ligzdas noņemt, nereti tā metas bēgt tikai no

paceltas izkapts un bieži krīt savai uzticībai par upuri.
Melnu pūku segu apklātie mazuļi drīz atstāj ligzdu, to-

mēr māte tos tur kopā un uz tās saucieniem tie atbild ar

čiepstēšanu, bieži arī tie salasās zem mātes spārniem, bet

ja tos pārsteidz, tie izklīst uz visām pusēm un acumirklī

ir tik veikli paslēpušies, ka ir ļoti grūti tos atrast. Kad

mazuļi drusku paaug, tie mēģina aizbēgt skriešus un nu

skriešanā izrāda tikpat daudz veikluma, kā agrāk pie pa-
slēpšanās.

Vācijā pie gadījumā kādreiz nošauj griezi, Spānijā un

Grieķijā tās šauj daudz biežāk un parasti nes arī uz tirgu,
jo viņas gaļa skaitās par gārdāko cepeti.

Purva vistiņas (Ortvgometra) galvenā kārtā

atšķiras no griezēm ar zemāku slaidāku knābi un gar-

pirkstainām kājām. Starp trim Eiropā izplatītām sugām
niedru cālis jebormanītis (Ortvgometra por-

zana) ir lielākais putns. Tā ķermeņa garums ir 21 cm,

platums 40 cm, spārna garums 12 cm un astes garums
6 cm. Piere, rīkle, guzna un krūšu virsdaļa ir šīferzil-

ganpelēka, pēdējā daļā baltiem punktiņiem, galvas virs-

puses un pakauša spalvas olivbrūnas, baltiem plankumiem,
mētelis un pleci tumši olivbrūni, muguras lejgals melns
el{as brūniem plankumiem, krūšu un vēdera vidus balts,
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spārnu un astes spalvas tumši olivbrūnas. Drusku mazā-

kai mātītei ir nespodrākas krāsas kā tēviņam; rudens

ģērbs atšķiras no pavasaras ģērba ar to, ka olīvu brūna

krāsa ir pārsvarā un baltie plankumi nav tik skaisti, jau-

nības ģērbu raksturo lielāki baltie plankumi, ligzdas ģērbs
ir melns.

Perēšanas apgabals ir visa Eiropa, Vidus- un Ziemeļ-

āzija; pa ziemu mūsu ormanītis atrod patvērumu Dienvid-

eiropā, Ziemeļ- un Vidusāfrikā, kā arī Dienvidāzijā. Zie-

meļvācijas ar ūdeni bagātās līdzenumos viņš ir bieži sa-

stopams visos purvos un uz visām slapjām pļavām, paugu-

rainā apvidū tas parādās retāk, kalnos tikai ļoti nedau-

dzās noderīgās vietās. Viņš neierodas pirms apriļa vidus

perēšanas vietā, pa lielākai daļai tikai apriļa beidzamās

dienās, un uz augusta beigām sāk jau atkal ceļot uz dien-

vidiem, ceļo tāpat naktī un cik vien iespējams kājām; tad

to pamana arī apvidos, kur viņa pa pasaru pavisam iz-

trūkst. Savu vasaras mitekli tas vismīļāk izvēlas slap-

jās, daudzu grāvju krustotās, grīšļiem apaugušās pļavās,
un gandrīz tikpat labprāt tas mājo īstā purvā vai alksnā-

jā, bet nekad pie brīva ūdens.

Aizsedzošo zāļu apsardzībā ormanītis dzīvo savu ap-

slēpto dzīvi. Pa dienu viņš maz kustās. Uz vakaru tas

paliek mošāks un visu cauru nakti rosīgi darbojas. Ja

ir iespējams viņu paslepus novērot, tad redz, ka galvenos
vilcienos viņa kustības ir tādas pat, kā griezai, viņš tā-

pat izturas stāvot, iet, skrien, brien un laižas, briesmu ga-

dījumā kustina asti v. t. t. Tikai vienā ziņā viņš, kā lie-

kas, tālu pārspēj radinieku — tas ļoti labi peld un nirst,

pie kam viņš to dara labprāt un ilgi; viņš izsptiepj asti

un pie katra airējiena paloka galvu, tā kā šādā, taisni šā-

dā stāvoklī tas izskatās ļoti piemīlīgs. Viņa aicinošais
sauciens ir gan dzidrāk skanoša, bet vairāk kviecoša ka

svilpojoša skaņa, maiguma izteiksme, kuru lieto abi dzi-

mumi, kā rādās, ir īss „uit", kuru var salīdzināt ar

troksni, kādu saceļ pilnā traukā krītošs piliens, baiļu sau-

ciens ir ķērcošs kliedziens. Uzticoties savām nesalīdzinā-

jamām slēpšanās spējām, viņš nebūt nav bikls, gluži pre-
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tēji, viņš bieži pielaiž tuvojošos suni vai cilvēku tik tuvu

sev klāt, ka tiklab viens, kā otrs viņu var saķert, vajāša-

nas viņu maz baida, viņš viegli pierod un sirsnīgi pieķe-
roties savam kopējam parāda savu spēju mācīties. Liekas,
ka viņš neievēro citus nekaitīgus putnus, bet laikam gan

nokļūstot pie kādas mazu purva putnu ligzdas nevarēs at-

teikties no savas dzimtas plēsīgo putnu tieksmēm, jo viņa
barība galvenos vilcienos ir taisni tāda pati kā tā, ko bauda

grieze.

Ligzda ir vaļīgs, rupjš niedru un grīšļu lapu vai doņu,

zāļu stiebru un citu smalkāku vielu pinums. Viņa atro-

das perējamā apgabalā parasti maz pieietamās, bieži

ūdens visapkārt apņemtās, acij pavisam neuzkrītošās vie-

tās, uz grīšļu lapām un stiebriem vai starp viņiem, un mā-

tīte to pamazām tīšām vēl labāk paslēpj, nolocot un salie-

cot kopā apkārt stāvošos stiebrus, tā kā pat lījas asais

skats nespēj saskatīt zem zaļās kupolveidīgās lapenes pe-
rējošo putnu. Maija beigās vai pirmās jūnija dienās ligzdā
mēdz būt sadētas pilnā skaitā deviņas līdz divpadsmit
olas. šīs olas, kuru garums ir apmēram 33 un caurmērs

24 milimetri, ir gareni olveidīgas ar gludu čaumalu, smal-

ku graudu, spīdīgas un klātas uz gaiši rūzgani dzeltenā,

pamata daudziem smalkiem tumšākiem punktiņiem, violeti

pelēkiem čaumalas plankumiem un, sevišķi resnākā galā
asi apmalotiem lieliem sarkanbrūniem virsējiem planku-
miem. Liekas, ka tēviņš maz piedalās perēšanā, nerūpē-
jas arī par mazuļiem un visas rūpes atstāj mātītei. Uz-

cītīgi perot viņa pēc trim nedēļām raida pasaulē cālīšus,,
kuri izlien no olas melni vilnainā pūkainā tērpā un tūliņ
pēc nožūšanas kopā ar viņu aizskrien projām; no savas

pirmās dzīves dienas tie izturas tāpat kā vecāki, lodā pa
zāli izveicīgi kā peles, nekautrējas iet ūdenī, peld un nirst,
bet briesmās tik veikli slēpjas un nobēgas, ka tikai plē-
sīga zīdītāja nemaldīgais deguns spēj viņus uziet. Pirms
tiem vēl ir uzaugušas spalvas, viņi uzsāk atsevišķu dzīvi,
atstāj māti un sāk paši uz savu roku staigāt ceļu pa pa-
sauli.

Daudz viņiem ir ienaidnieku, kuri tīko pēc šiem ne-
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aizsargātiem putniem, vēl vairāk pēc viņu olām, tā kā ar

viņu ievērojamo vairošanos tikko pietiek, lai segtu zaudē-

jumus.
Par ormanīti vēl glītāki un piemīlīgāki ir abi viņa sa-

vā starpā galvenos vilcienos līdzīgie radinieki, mazais

ormanītis un pundurormanītis. Pirmo (Or-

tvgometra parva) sauc arī par jūras vistiņu. Viņa ga-

rums 11, astes garums 5 centimetri. Galvas virsējā daļa,

pakausis, mētelis un spārni uz olīvu brūnā pamata ir klāti

vairāk vai mazāk skaidri saskatāmiem tumši melniem kā-

ta plankumiem un atsevišķiem apaļganiem baltiem plan-

kumiem, seja un visa apakšpuse ir pelnu pelēki zila, bet

pavēderes un astes lejgala segspalvas tumši pelnu pelē-
kas ar platām baltām šķērssaitēm, lidspalvas melngani
brūnas ar olīvu brūnu apmalu, astes spalvas melnas ar eļ-

ļas brūnu apmalu. Acs ir degoši sarkana, knābis pie sak-

nes spilgti sarkans, vidū zaļš, galā dzeltens, kāja spilgti
zaļa. Mātītei virspuse, atskaitot melno, balti plankumoto
muguras vidu, ir olīvu brūni pelēka, rīkle balta, krūts rūz-

gani dzeltenīgi pelēka. Mazuļiem uz gaiši brūnās virs-

puses ir balti gareniski plankumi, uz brūniem vēdera sā-

niem baltas šķērsu lentas, bet kakla priekšējā daļa un

krūts augšdaļa ir pelēcīgi baltas.

Nupat aprakstītai sugai ļoti līdzīgai punduror-
manītis jeb pundura niedru cālis (Ortvgometra pyg-

maea) bez sava mazākā auguma atšķiras no iepriekšējā
ar zaļo knābi un bāli sarkano kāju. Garums ir apmērām

19, platums 30, spārna garums vairāk kā 8, astes garums
5 centimetri.

Patlaban nav vēl iespējams ar zināmu drošību vilkt

robežas abu šo pēc dabas un izturēšanās, parašām un ie-

radumiem tik tuvu radniecīgo putnu perēšanas apgaba-
lam, ne kopīgam izplatīšanās apgabalam. AJbi dzīvo tik

apslēpti, ka laikam viņi ir plašāk izplatīti un mums pa-

zīstamās robežās parādās daudz biežāki, ne kā mēs to do-

mājām. — Mazais ormanītis sākot ar Dienvidskandināviju

apdzīvo visu Eiropu uz dienvidiem, tāpat Vidusāziju. Vā-

cijā viņš bez šaubām ir biežāk sastopams, nekā mēs to
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pieņemam; viņš piemājo Silezijā un Reinzemēs, Šlesvig-
holšteinā un Bavārijā, vārdu sakot viņš ir novērots visur,
kur vien putnu pētnieks ir sīki pētījis piemērotas perēša-

nas vietas. Liekas, ka pundurormanītis Vācijā ir retāks,
bet viņš tāpat ir redzēts visur. Abas sugas parādās at-

sevišķi, nakti ieceļojot, mūsu apgabalos tikai maijā, pa-
rasti ne agrāk par mēneša vidu, apmetās mierīgos ar ūde-

ni bagātos purvājos vai pie netraucētiem ezeriem, kuru

krasti ir apauguši niedrām un grīšļiem un kuri ir bagāti
ar ūdens rozēm, arī upju attekas purvos un purvu pļavās,
dzīvo klusu un apslēpti, retāk rādās dienā, kā vakarā un

nakts stundās; viņus ir grūti arī izcelt; tie uzsāk savu

ziemas ceļojumu jau augustā, vēlākais septembrī, un tā

viņi ir grūtāk novērojami par kuru katru savas dzimtas

sugu.

Visi novērotāji, kuriem bijuse laime vienu vai otru

sugu brīvībā novērot, prot viņus tikai slavēt. Tāpat kā

abi viņi pārspēj skaistumā niedru cāli, tā arī viņu izturē-

šanās ir piemīlīgāka. Viņi tikpat ātri un veicīgi skrien,
peld un nirst, laižas tikpat slikti, nespēcīgi, zemu un tā-

pat nelielus atstatumus, pie tam plivinādamies un ļaujot
kājām nokarāties, prot tikpat veikli paslēpties kā niedru

cālis, bet tomēr biežāk par viņu parādās atklātā vietā,
dažreiz taisni izaicinošā kārtā. īpaši tas ir sakāms par

mazo ormanīti, kuru ļoti labi ir novērojuši Naum an i s

un Ku 11 er s. ~Dažreiz," saka mūsu vecmeistars, „kad
nevainīgais radījums dzird ļaudis uz ūdens vai ūdens tu-

vumā saceļam troksni, viņš iznāk ārā no savas slēptuves,
nostājas parasti ūdens pusē, uz peldošām ūdens rozes la-
pām vai uz kādu citu peldošu saliņu atklātā vietā un ap-
sveic viņus skaņā balsī." Ar Kutters, aprakstot sa-

vus novērojumus par kādu pārīti, ar kuru viņam ir bijis
iespējams nepamanīti iepazīties, pastrīpo šīs pašas sugas
ttiazo biklumu vai uzkrītošo uzticēšanos. ~Drīz," viņš sa-

ka, „mātīte bultas ātrumā skrēja pa ezerrozes lapām un
u dens spoguli apklājošo plāno augu segu projām, šur un

tur saķerot pa ūdens kukainim, drīz viņa graciozi kusti-
et galvu ātri peldēja starp lapām. Arī tēviņu es bieži
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redzēju un abi viņi medījot un rotaļājoties pienāca man

tik pavisam tuvu, ka tiem mani vajadzēja ieraudzēt, bet

viņi nelikās traucēties. Tikai mana straujā kustība viņus

tūliņ sabaidīja, zibeņa ātrumā viņi ienira sargājošā ele-

mentā un tad ilgāku laiku tos neredzēja." Abu sugu

balss ir smalka un dzidri skanīga, vairāk kviecoša kā svil-

pojoša, vienas sugas balss tik līdzīga otras sugas balsij,
ka starpību uzrādīt gan nebūs iespējams. Naumanis

aicinošo saucienu apzīmē ar skaļi svilpojošu ~kiīk", izai-

cinošo saucienu, cilvēkam tuvojoties — ar īsu bieži at-

kārtotu, vienu otram sekojošu, vidējā dzeņa aicinošam

saucienam līdzīgu „kik, kik, kik".

Abu ormanīšu barība ir visādi ūdenī vai pie ūdens

dzīvojoši kukaiņi vai to kāpuri, skrejvaboles un niedru

vaboles, mušas, odi ūdens slidotāji un mazi siseņi, kā ari

zirnēkļi un gliemeži. Liekas, ka viņi pie gadījuma norij
līdz maigas augu daļas; sēklas viņi ēd tikai trūkuma

spiesti. Manis koptie gūstekņi, visādā ziņā patīkami ra-

dījumi, drīz pierada pie maisītās barības ar skudru

olām un miltu tārpu piejaukumu.
Uz maija vidu vai jūnija sākumā abas sugas stājas

pie vairošanās. Savu ligzdu ormanīši novieto alkšņu, vī-

tolu vai grīšļu cerā pašā ūdenī vai tomēr* viņa tiešā tu-

vumā, vismīļāk tādā vietā, kuru ūdens ieslēdz garām te-

cēdams no visām pusēm; viņi saliec kopā vairākus grīšļu
stiebrus vai izlieto noderīgu zaru un uz šī nedrošā pamata
ceļ savu rūpīgi kopā sapīto bļodveidīgo ligzdu no sašķel-
drinātām sausām niedru lapām. Mazais ormanītis dēj

astoņas līdz desmit, pundurormanītis septiņas līdz astoņas
olas ar gludu čaumalu un smalku graudu, bet bez spīdu-

ma; pirmās sugas olu garums ir 32, pēdējās 26 milimetri,

pirmai sugai olas diametri ir 22, otrai 20 milimetrus, pir-
mai sugai viņas uz vāji neskaidra brūni vai māla dzeltenā

pamata ir apkaisītas daudziem dzelteni pelēkiem un dzel-

tengani brūniem punktiem, otrai sugai uz pelēki dzelte-

nīgā pamata ir pelnu pelēki čaumalas plankumi vai sar-

kanbrūni virsējie plankumi. Mātītes ļoti cītīgi perē, un

ved mazuļus, tikko tie ir nožuvuši, projām no ligzdas pur-
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vi, pie gadījuma tālu projām no ligzdas. Cālīšu melni

vilnainā pūkainā spalva trīs nedēļās pāriet jaunu putnu

ģērbā, un ar to ir pienācis jaunātnei laiks atstāt savu

māti.

Tie paši ienaidnieki, kuri apdraud niedru cāli, vajā arī

viņa pundurainos radiniekus; olas bieži iznīcina ūdens-

žurkas, arī mazuļi vai mātītes perot un cāļus vadājot, kad

tās uzupurēdamās vērš briesmas uz sevi, krīt par upuri

skrejošiem vai lidojošiem plēsoņām.

ūdens vistas (Fulicidae), visās zemes daļās iz-

platīta dzimta, stāv ļoti tuvu rallēm. Viņas raksturo spē-

cīgais ķermenis, vidēji garais kakls, liela galva, īss, pa
lielākai daļai spēcīgs, augsts resns, augšpusē liekts knā-

bis ar kailu ādas sacietējumu uz pieres, spēcīgas, vidēji

augstais kājas, ļoti īsi: spārni, ļoti īsa aste un bagātīga
mīksta ūdeni necaurlaidoša, gari plūksnota, vairāk vai

mazāk vienkrāsaina spalva. Visas šīs dzimtas sugas ap-
dzīvo niedrām bagātus ezerus, lielākus purvus, dīķus un

augiem klātus upju krastus, bet vienmēr saldūdeņus,
daudz lodā pa niedrām un vēl vairāk pa augiem klāto ūdens

līmeni, skriešanā nav tik veiklas kā ralles, pārspēj viņas
ar savu ievērojamo peldēšanas un niršanas mākslu, bet

atgādina tās ar savu smago grīļojošos un gurdeno lido-

jumu.

Priekšgalā tām nostādīsim sultāna vistas

(Porphvrio), kuru Eiropā dzīvojošo locekli senie romieši

un grieķi turēja tempļa tuvumā, itkā nododami viņu die-

vu apsardzībā. Purpura vista (Porphvrio vete-

rum) seja un kakla priekšējā daļa ir skaisti zila, galvas
Pakaļējā daļa, pakausis vēders un ciskas tumši indīgo zili,
krūšu apakšējā daļa, mugura, spārnu segspalvas un lid-

spalvas ir tādā pašā krāsā, bet dzīvākas, paaste ir balta.
Acs ir bāli sarkana, šaurs gredzens viņai apkārt dzeltens,
knābis ar pieres plātni spilgti sarkans, kāja sarkani dzel-
tena. Jauni putni virspusē ir pelēki zili un apakšā balti

plankumoti. Garums ir 47 cm, platums 83. spārna ga-
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rums 24 un astes garums 10 centimetru. Purpura vista

dzīvo purvainos un ar ūdeni bagātos apvidos Itālijā, Spā-

nijā, Portugālē, Dienvidkrievijā, Ziemeļrietumāfrikā un

Palestinā, nereti aizlaižas uz Ziemeļitaliju un Dienvidfran-

ciju; viņa ir nomedīta jau atkārtoti arī Lielbritānijā un

reiz 1788. gadā arī Vācijā.
Visas sultāna vistas apdzīvo galvenā kārtā purvus,

kuru tuvumā atrodas labības lauki, bieži pat rīsa lauki

kurus pastāvīgi pārplūdina, un tie paši jau ir īstie purvi.
Ar savu izturēšanos viņas visvairāk atgādina mūsu ceru

vistiņu, bet ir lepnākas un cienīgāki staigā apkārt. Viņu

gaita ir nosvērta, bet tomēr gracioza. Ik soli tās sper ap-

domīgi, kāju paceļot sakļauj pēdu kopā, viņu nolaižot pē-
du atkal izpleš, tā kā pirksti ieņem samērā ievērojamu

laukumu, bez tam ik soli pavada ar astes kustināšanu.

Sultāna vista spēj tāpat kā ceru vistiņa pa pusei lidino-

ties, pa pusei skrienot tikt pāri pa peldošu augu segu.

Peldēt viņa prot ļoti labi; tā iet ūdenī ne tikai spiesta, bet.

tāpat kā ceru vistiņa, bieži un labprāt, viegli guļ uz viļ-

ņiem un airējas projām, piemīlīgi lokot galvu. Lidojot tā

atšķiras no radiniekiem tikai ar savu skaistumu, bet ne

ar kustību vieglumu. Viņa nelabprāt paceļas gaisā, ne-

varīgi lidinājās kādu gabalu, lai pēc tam atkal ātri no-

kristu zemē, vismīļāk garās niedrās vai labībā, un tur pa-

slēptos. Viņas garās sarkanās kājas, kurām tā lidojot
liek nokarāties lejup, viņu ļoti grezno un palīdz to notā-

lēm atšķirt. Balss atgādina vistu kladzināšanu vai kluk

stēšanu, bet arī mūsu ceru vistiņas balsi, tikai viņa skan

stiprāk un dziļāk. Purpura vistas tieši nevar saukt par
biklu, bet uzmanīgas viņas tomēr ir un iebaidītas tās drīz

paliek neparasti bailīgas.
Laikiem sultāna vistas ēd tikai augu vielas un tieši

svaigi uzdīgušu labību vai vispār zāļu stiebrus, lapas un

dažādas sēklas, vislabāk rīsu, bet perēšanas laikā tā pastā-
vīgi lodā pa purvu apkārt, uzmeklē ligzdas, izposta tās,

pie kam nebūt neapmierinājās ar vājāku putnu perēk-
ļiem, bet izlaupa pat stiprāku putnu ligzdas, tā tad ir ļoti
kaitīgas. Visos purvos, kur mājo purpura vistas, meklē-
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vistas izrāda bieži dažādas asinskāras tieksmes. Kā plē-

sīgi putni viņas uzglūn zvirbuļiem, kuri grib pamieloties

pie viņu barības trauka, un kā kaķi tās gaida peļu alu

priekšā. Pietiek ar vienu vienīgu spēcīgā knābja sitienu,
lai upuris izlaistu dzīvību, tad to ar vienu kāju saķer, sa-

tura, saplosa un kumosus ar kāju sniedz mutei. Zivis tās

ēd kāri.

Pirms perēšanas laika purpura vistas vismīļāk uztu-

ras rīsa laukos; pašā perēšanas laikā viņas uzturas, kur

tas ir iespējams, niedrās vai meldros. Ligzda ir diezgan
apslēpta, parasti tā atrodas tieši uz ūdens līmeņa; viņa ir

izveidota no rīsa salmiem, niedru un meldru lapām, ko-

pīgais izvedums ir drusku paviršs, un drusku atgādina mū-

su ūdens vistas ligzdu. Maijā tur atrodas trīs līdz piecas
olas. Pēdējās ir drusku lielākas par rubeņu olām, caur-

mērā 55 milimetrus garas, 38 milimetrus resnas, viņu
veids ir skaisti iegarens, čaumala ir gluda, bet maz spī-
dīga un uz tumši sudraba pelēka, miesas krāsas vai sar-

kani pelēka pamata ir violeti pelēcīgi apakšējie plankumi
un ļoti atsevišķi stāvošie virsējie plankumi. Mazuļi iz-

šķiļas melnzilā pūkainā ģērbā, drīz mācas peldēt un nirt;
abi vecāki viņus vadā, uzmana gādīgā maigumā un bries-

mās biedina. Pie tām sultāna vistām, kuras es kopu, es

novēroju, ka ligzdu ceļ abi dzimumi, perē nomainoties

un kopīgi vadā mazuļus. Bet tēviņš tikai tik ilgi sēž

ligzdā, cik mātītei ir vajadzīgs, lai paēstu, bet to tiesu pa
perēšanas laiku tas viņu uzticīgi apsargā un uzbrūk ik-

vienam spārnotam svešniekam, kas tur tuvojas, visniknāk

sev līdzīgam. Pēc 28 dienu ilgas perēšanas izšķiļas ma-

zuļi, bet viņus vēl vajaga vairākas dienas ligzdā kopt,
pirms tie to var atstāt, līdz tam laikam māte viņus silda
un rūpīgi baro ar to barību, kuru tēviņš pienes tiklab

tiem, kā viņai pašai. Vēlāk arī tēviņš sāk barot, satver,
kā viņš to no mātītes ir noskatījies, drusciņu barības tik

uzmanīgi ar knābja galu, ka liekas, itkā tā tur būtu tikai

Pielipusi, noliecas lejup un tura tik ilgi kumosu mazu-

lēm priekšā, līdz tie izšķiras pēdējo no knābja noknābt.
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Tikai savas dzīves astotā dienā cālīši atstāj ligzdu, sāk

klibojot un lēkājot skraidīt apkārt, pamazām iemācas ari

staigāt, beidzot skriet, ļaujas, lai māte tos vai nu vadā

viena pati vai pa daļai viņa, pa daļai tēvs, bet tikai ļoti
vēlu uzsāk paši sev sagādāt barību.

Visas sultāna vistas ir viegli pieradināt, tās ātri pie-

rod pie visādas barības, pie mājas biedriem, dzīvo mierā

ar vistām, ja vien tās ir pieaugušas; ja viņām ļauj lielāku

brīvību, tās staigā apkārt pa pagalmu un dārzu vai arī pa

ielu, nāk istabā, prasa barību no galda un tad paliek pa-

tiešām par sētas krāšņumu, dzīvo ilgus gadus un piemē-
roti koptas viegli vairojas.

Ceru vistiņa (GalMnula chloropus), kura, ne-

skatoties uz savu vienkāršo ģērbu, ir ļoti graciozs radī-

jums, iezīmē konusveidīgais, no sāniem saspiestais knā-

bis ar ādas sacietējumu uz pieres, asa, smalki zobota grie-

zīgā mala, liekās kājas ar gariem, pie pēdas platiem un

lēverainiem pirkstiem, neasie, platie spārni, īsā aste un

bagātīgā biezā spalva. Mēteļa un muguras .apakšdaļas

spalva ir tumši eļļas brūna, pārējā daļā tumši šifera pe-

lēka, pavēderē ar baltiem plankumiem un paastē tīri bal-

ta. Acij ap varavīksnīti ir vispirms dzeltens, tad melni

pelēks un ārpusē sarkans gredzens. Knābis pie pamata
ir lakas sarkans, galā dzeltens, kāja dzelteni zaļa. Garums

ir 31, platums 60, spārna garums 20, astes garums 6 cen-

timetri.

Ceru vistiņa ir putns kurš piemājo visās zemes da-

ļās, kaut arī vairākās pastāvīgās pasugās; Eiropā viņa.
atskaitot tālos ziemeļus, vispār ir parasta. Vācijā tā ir

gāju putns, kurš parādās marta beigās un dodas projām
tikai oktobrī, ceļo laikam pa pāriem un gan lielāko tiesu

kājām, dažreiz arī pārziemo pie mums. Pavasarā parasti
abi laulātie draugi naktī ierodas pie dīķa, kur tie perēs,
izņēmuma kārtā drīz viens pēc otra. Kad pāris ir pie kāda

dīķa apmeties, viņš vairs neievēro pa gaisu projām lido-

jošo sugas biedru aicinošos saucienus, bet ja tur atrodas
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un ar līdzīgām skaņām aicina viņu nākt lejā.
Ceru vistiņas iemīļotākās uzturas vietas ir mazi dīķi,

kuri ir malā apauguši niedrām vai meldriem, vismaz nied-

drām un krūmiem klāti, un pa daļai aizauguši peldošiem
ūdens augiem. Ikviens pārītis vēlas iegūt dīķi viens pats

un tikai lielāku ūdeņu malā iemitinājās vairāki pārīši, no

kuriem tad ikviens stingri turas pie sava apgabala. Ja

vairāki dīķi atrodas viens otram blakus, tad cīņas kārie

tēviņi apmeklē viens otru, lai varētu izplūkties, bet tos

vienmēr atsit, jo katru reizi abi laulātie draugi apvienojas

un pārmāca pārdrošo uzbrucēju.

~Ja gulbis", saka Lībe (Liebe), „ir lepna lieliskuma

simbols, tad ceru vistiņa ir piemīlīga kustīguma iemieso-

jums. Būdama apdāvināta, kā reti kāds cits putns, šī

vistiņa ar sarkano pieri tikpat veikli nirst, cik veikli viņa
lidinājās niedrās un meldros. Visu dienu viņa peld starp
dzelteno ūdens rožu lapām un vardenēm, viegli un gracio-
zi pasitot īso asti uz augšu, drīz pa labi drīz pa kreisi tve-

rot kaut ko, šad un tad pa reizei nirst un uznes augšā no

dibena pušķi raglapju vai tūkstošlapju, lai tad virspusi

pārmeklējot atrastu tur kādus ūdens kukaiņus, bet vakarā

un naktī viņa labprāt kāpj pa niedrām uz augšu un ar ga-
riem pirkstiem satverot trīs vai četrus stiebrus reizē prot
to izdarīt tik veikli, ka sacelto troksni gandrīz nav iespē-
jams sadzirdēt.

Pārošanās laikā viņa labprāt kāpj vītolu galotnēs, ku-
ri aug ap dīķi un paliek tur stundām ilgi. Ja to izbaida,
viņa lidinoties skrien pa peldošām ūdens augu lapām pro-
jām vai nirst un tad liekas, ka viņa ir no dīķa pazudusi".
Briesmās viņa steidzīgi ar saviem spārniem airējas uz

priekšu starp dibenu un virspusi, uz acumirkli uznāk aug-
šā atņemt elpu, bet pie tam izbāž tikai knābi un airējas
tālāk. Lidojums ir nespēcīgs, smags, ne ātrs, turpinājās
uz priekšu gandrīz taisnā virzienā, parasti zemu virs

ūdens; tad tikai, kad lidojums ir sasniedzis zināmu aug-
stumu, viņa laižas vieglāk, pie kam kaklu un kājas izstiepj
taisni. Uz vienu viņas mākslīgo paņēmienu mani darīja
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uzmanīgu Lībe. ~Ja pamana", tā viņš man stāstīja, „ka

vistiņas uzturas brīvā ūdenī augsta dīķa dambja tuvumā,

pielien viņām klāt, uzmanīgi uzrāpjas dambī augšā un bei-

gās piepēži uzlec uz viņa virspuses, tad izbiedētās vistiņas

tūliņ nirst un nerāda® vairs. Ja tagad rūpīgi ar acīm no-

vēro ūdens virspusi, tad, un pie tam bieži tikai dažu soļu

lielā atstatumā, redz, ka ezera rozes lapa drusku paceļas
un zem viņas parādās dīķa vistiņas melnā acs; putns ne-

kustīgi tur aptvertu lapas kātu un lapas apsardzībā paceļ
virs ūdens līmeņa tikai vienu daļu galvas. Ja mēģinājumu
atkārto biežāk, tad var arī novērot, ka lapa viegli kustas,

vistiņai pa kātu augšup rāpjoties, un nogaidīt to acu-

mirkli, kad viņa uzmanīgi paceļ augšā lapas daļas." Es

esmu sekojis Līb c s norādījumiem un esmu to pašu re-

dzējis ko viņš. Mūsu vistiņas balss skaņas ir skaļas un

spēcīgas. Aicinošais sauciens kan kā ~terr, terr", biedi-

nošais sauciens kā „kerr, tett, tett", vai, kad tas zīmējas
uz mazuļiem, klusu kā ~gurr, gur". Bez tam dzird asu

ķērkšanu vai stipru „kirg", kas kā liekas, izteic bailes, un

laižoties augsti skanošu, tāli dzirdamu „kek, kek."

Ceru vistiņa ir nomodā un kustas jau no agra rīta un

tikai vēlu dodas pie miera. Dīķos, kuri atrodas tālu no

cilvēku satiksmes, viņa visu dienu slēpjas niedrās un tikai

no rītiem un vakaros iznāk ārā klajā ūdenī, cilvēkam iero-

doties viņa cik ātri vien spēj laižas uz savu slēptuvi, tur-

pretim tur, kur viņa pie cilvēka ir pieradusi un zin, ka tas

viņu sargā, viņa paliek neparasti droša. Pārītis, kurš dzī-

voja dīķī blakus N a v m a ņ a dārzam, bija tik drošs kā

mājas putni, tomēr acumirklī atšķīra svešus ļaudis no sa-

viem pazīstamiem. Vienu vai otru no pārīša saķēra un

atkal palaida brīvā, bet viņš pēc dažām dienām tomēr pie-
deva nepatīkamo traucējumu. Ar citiem dzīvniekiem vi-

ņas labprāt nesagājās. No svešiem suņiem viņas bailīgi

bēga, bet arī zosis un pīles viņām nepatika. Pīles viņas
bieži aizdzen projām un zosīm vismaz uzbrūk, bet ja pēdē-
jās nāk biežāk un lielākā skaitā,tad ceru/vistiņām, kāN au-

rn a n i s saka, „ar sakostiem zobiem vajaga palikt mierā,
bet šāda piespiesta piekāpšanās viņām tad ļoti nepatīk."
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Pavasarī ikvienam pārītim ir jāizkaro garākas cīņas
ar citiem, kuri tikai vēl meklē apmešanās vietu. Ja tuvo-

jas sveša ceru vistiņa, tad tēviņš skrien iebrucējam virsū

ar izceltiem spārniem, noliektu galvu, pa pusei peldot, pa

pusei skrienot pa ūdeni, knābj un skrāpē ar knābi un kā-

jām, isdrt arī ar spārniem un, ja tas negrib atkāpties, sauc

savu draugu palīgā, līdz pretinieks ir aizdzīts, šādas cī-

ņas norit vēl arī tad, kad ligzdas būve jau ir iesākta. Pē-

dējā parasti atrodas niedru krūmā uz viņa ielaustām un

lejā noliektām lapām vai starp vairākiem krūmiem uz pa-

šas ūdens virspuses, retāk kādā sausā uzkalniņā niedrās.

Celšanai labprāt izlieto koka gabaliņus, dēļus, pīļu māji-

ņas un līdzīgu ko, ja vien viņi ūdenī peld. Abi vecāki ceļ
kopīgi, dažreiz rūpīgi, bet parasti nolaidīgi. Niedru lapas,
sausas un svaigas, kārtām saliek vienu uz otru un augšā
kurvja veidā sapin vienu ar otru. Padziļinājums ir dziļi
bļodas veidīgs. Tiklīdz ligzdas būve ir pabeigta, mātīte

sāk dēt. Viņas septiņas līdz vienpadsmit olas ir samērā

lielas, apmēram 47 milimetrus garas, 29 milimetrus resnas

ar cietu čaumalu, smalku graudu, gludas, bez spīduma un

apkaisītas daudziem violeti pelēkiem un pelnu ziliem punk-
tiem, cimeta un sarkani brūniem punktiņiem, plankumiem
un traipiem uz bāli rūzgandzeltena pamata. Abi dzimumi

perē 20 līdz 21 dienu ilgi, bet tēviņš tikai pa to laiku, ka-

mēr mātīte meklē barību. Mans tēvs dabūja ligzdu ar 11

ieknābtām olām, kurās jau dzirdēja mazuļus pīkstam, aiz

līdzcietības lika atkal ligzdu atlikt vecā vietā, kur tā bija
stāvējusi, un vecā mātīte, kaut olas viņai bija trīs stundas

projām bijušas, tomēr tās tūliņ atzina par savām un pa-

tiešām viņas izperēja. Izšķīlušies mazuļi paliek apmēram
24 stundas ligzdā, pēc kam viņus ved uz ūdeni. ~šo putnu
ģimene", saka mans tēvs, „sniedz patīkamu ainu. Mazu-

liPeld blakus vecai un aiz viņas un labi uzmana brīdi, kad
tā viņiem noķer kādu kukaini vai tārpu. Viņi tad piestei-
dzas klāt, lai iespējams ātri saņemtu barību. Pēc nedaudz

dienām viņi paši mācas meklēt sev barību un vecāki viņus
tikai vēl vadā, biedina un sargā. Uz pirmo biedinājuma
saucienu viņi acumirklī paslēpjas. Pēc pāris nedēļām viņi
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spēj paši sevi uzturēt. Tad vecie sāk taisīties uz otrrei-

zēju perēšanu." Ja arī tā ir laimīgi izdevusies, tad aina

ir vēl pievilcīgāka. „Kad otrā perējuma mazuļi parādās

uz ūdens līmeņa", raksta Naumani s, „viņiem pienāk

klāt pirmā perējuma mazuļi, kuri tagad ir jau lielāki par

pusaudžiem, un palīdz veciem viņus vadāt. Liels un mazs,

vecs un jauns, ir tā sakot viena sirds un viena dvēsele,

šāda divkārša ģimene, kad viņa bez bailēm ir izplētusies uz

neliela ūdens līmeņa un attīstījusi dzīvu darbību, sniedz

visai piemīlīgu ainu. Ikviens no pieaugušiem mazuļiem

cītīgi pūlas pasniegt saviem maziem brāļiem un māsām

barību, kādēļ arī šie mazie peld pakaļ drīz kādam no vi-

ņiem, drīz vienam no vecākiem un prasoši čiepstot norāda

uz savu izsalkumu, vienalga, kurš tos pirmais paēdinās.
Arī briesmu gadījumos pieaugušie biedina mazos cālīšus".

Kaut arī ceru vistiņa savu barību vairāk iegūst no

dzīvnieku kā no augu valsts un galvenā kārtā ēd vaboles,

spāres, viendienītes, ūdens blaktis un citus kukaiņus,
ūdens gliemežus un tamlīdzīgus, viņu tomēr ir viegli turēt

gūstā un pieradināt pie vienkāršas barības viņas parastās
barības vietā. Viņa drīz padodas savam liktenim, iedrau-

dzējas ar savu kopēju un drīz pierod tāpat kā purpura

vista. Mēs turējām vairākas, kuras skraidīja starp mūsu

mājas vistām, dažreiz nāca istabā, klausīja saucienam, īsi

•— isturējas pavisam kā mājas putni. Viens gailis palika

mūsu sētā pa visu ziemu, no šejienes apmeklēja kaimiņu

dīķus, ieguva, beidzot, sev draudzeni un ar to apmetās

dīķī, kurš viņam visvairāk patika lai uzsāktu perēt.

Lauču ģintā (Fulica), kura sevišķi atšķiras ar saviem

lēvērēm klātiem gariem kāju pirkstiem, visiem pazīstams

priekšstāvis ir lau c i s (Fulica atra). Viņa spalvu vai-

došā krāsa ir diezgan vienlīdzīga šifera melna, kura pie

galvas un uz kakla ir tumšāka, uz krūtīm un vēdera gai-
šāka nekā uz muguras. Varavīksnīte ir gaiši sarkana,

knābis, ieskaitot pieres plātni, ir žilbinoši balts, kāja svina

krāsā, pie papēža sarkani dzeltengani zaļa. Eiropā un Vi-
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dusazijā laucis vispārēm ir sastopams, bez tam viņš ir

redzēts visā Āfrikā, Dienvidāzijā un Austrālijā kā ziemas

viesis.

Vācijā lauča netrūkst nevienā piemērotā ūdenī. Viņš
izvairās no upēm, tāpat no jūras un iemitinājās vismīļāk
ezeros un dīķos, kuru malas ir apaugušas meldriem un

augstām niedrām. Pie mums viņš parādās pavasarī pēc

sniega un ledus kušanas, drīz agrāk, drīz vēlāk, paliek vi-

su vasaru vienā un tanī pašā vietā, rudenī sāk klejot,.pre-

tēji saviem radiniekiem sapulcējas uz lielākiem ūdeņiem
lielos baros, oktobrī un novembrī ceļo projām uz dienvi-

diem un pārziemo tur, kur viņš atrod vaļējus ūdeņus, pie

gadījuma arī Vācijā.

Laucis, kā to jāsagaida arī no viņa peldkājām, vai-

rāk uzturās ūdenī, nekā uz zemes. Nereii viņš izkāpj lau-

kā, īpaši pusdienas stundās, lai tur atpūstos un tīrītu spal-
vas. Pa līdzenu zemi viņš skrien vēl diezgan labi uz priek-
šu, kaut arī neveiklās kājas ir ļoti labas airēs; kas iz-

trūkst platumā, to pilnīgi atvieto garums. Niršanā viņš
sacenšas ar daudziem peldētāju putniem, nirst ievērojami
dziļi un ar saviem spārniem aizairējas zem ūdens lielus

gabalus projām. Lidojums ir drusku labāks par ceru vi-

stiņas lidojumu, bet vienmēr vēl pietiekoši slikts, tādēļ
putns reti uzdrošinājās laisties un pirms pacelšanās stipri
ieskrienas, spārnus plivinot dodoties pa ūdeni uz priekšu
un tik stipri sitot kājām, ka sacelto plīkšķēšanu var tālu

sadzirdēt. Viņa balss ir griezīgs „kev" vai ~kiv", kuru

viņš cītīgi divkāršo un trīskāršo, un tad tas uzrāda līdzību

ar sunīša riešanu; bez tam dzird īsu cietu ~pie" un brī-
žiem dobju knakšķēšanu.

Pēc savas dabas laucis dažā ziņā atšķiras no radnie-

cīgās ceru vistiņas. Viņš ir tikpat drošs kā tā, bet uzma-

nīgs un pa priekšu labi pārbauda, pirms uzticas, mācas

pazīt un atšķirt savus ļaudis, tādēļ arī nereti iemitinājās
dzīvokļu tiešā tuvumā, īpaši dzirnavu tuvumā, bet vispā-
n vairāk izvairās no cilvēku apkaimes, ne kā ceru vistiņa.
Perēšanas laikā katrs pārītis cieši turas pie noteikta ap-
gabala un viņa robežās necieš nevienu līdziedzīvotāju, bet
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tūliņ pēc perēšanas beigām ģimenes un sabiedrības sado-

das kopā un šādi pamazām rodas neskaitāmi bari, kuri

ziemas mītnēs dažreiz burtiski apklāj ar barību bagātos

ezeros nepārredzamus plašumus.
Lauča barība ir ūdens kukaiņi, viņu kāpuri, tārpi,

mazi gliemeži un visādas augu daļas, kādas ūdenī atroda-

las. Nav vēl pierādīts, ka viņš, tāpat kā viņa radinieki,
uzbrūk mazu putnu mazuļiem, bet neticami tas nav. Sa-

vu barību viņš meklē peldēdams un nirdams, nolasot viņu

no virspuses vai uznesot augšā no dibena.

Tur, kur laucis ir iemitinājies mazākos dīķos, viņš

tūliņ pēc savas ierašanās sāk būvēt ligzdu, lielākos ūde-

ņos, kur dzīvo vairāki pārīši, tam pa priekšu ir jāizcīna
dažādas cīņas, pirms viņš sev nodrošina zināmu apgabalu.
Kur daudzi dzīvo kopā, tur kā saka N a v m a n i s, skrie-

šana, lidināšanās, ūdens jaukšana un kliegšana nebeidzas

nekad. Bieži kaimiņi pārkāpj robežas, un tad apgabala
īpašnieks niknumā piesteidzas, lai aizdzītu uzbrucēju.

Salīkuši, ar knābi sitot un ūdeni kuļot abi cīkstoņi peld
viens otram klāt, piepēži paceļas un pielieto ikvienu ieroci,
kāds tiem ir, ar knābi tie saķeras kopā, ar spārniem sit.

ar kājām per, kamēr viens atkāpjas. Ligzda parasti at-

rodas meldros vai pie meldriem ūdens malā, bieži saliek-

tās niedrās un tamlīdzīgās vietās, tikpat bieži arī viņa

peld uz paša ūdens līmeņa. Viņas pamats ir veci niedru

gabaliņi un stiebri, viņu virsējās kārtas materiāls ir rū-

pīgāk izvēlēts, un sastāv no meldriem, tieviem stiebriem,

zāļu gabaliņiem un skarām, kuras dažreiz rūpīgi apstrā-
dā. Ap maija vidu ligzdā atrod pilnā skaitā 7 līdz 15 olas.

Viņas ir caurmērā 53 milimetrus garas, 36 milimetrus res-

nas, cietas un ar smalku čaumalu, bez spīduma, un viņām
uz bāli mālaini dzeltena vai bāli dzelteni brūna pamata ir

ļoti maigi tumši pelnu pelēki, tumši un melni brūni punk-
tiņi un plankumi; pēc 20 vai 21 dienas no olām izšķi-
ļas skaistie, atskaitot degoši sarkano galvu, melni pūkai-
nie mazuļi; pēc nožāvēšanas viņus tūliņ ved ūdenī, abi

vecāki viņus baro, dažreiz savāc zem spārniem, briesmās

biedina, pret vājākiem ienaidniekiem arī dūšīgi aizsargā.



Gulbji. Zosis. Pīles. Gauras.
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Vienpadsmitā šķira.

Zobkn ā b j i (Lamellirostres) sastāda peldētāju

putnu (Natatores) pirmo šķiru. Visas peldētāju putnu

īpašības ir pie viņiem sevišķi labi izteiktas; viņu kustī-

bas ir visdažādākās, viņu balsis vispatīkamākās, visas ma-

ņas ir vienmērīgi labi attīstītas un salīdzinot ar citiem

radniekiem viņu garīgās spējas vislielākās.

Aplūkojot pīli redzam savā priekšā tipisku zobknābi.

Kā pati svarīgākā pazīme mums izliekas viņas platais
knābis, pateicoties kuram tā ir spējīga iegūt savu barību

īpatnējā, šim putnam piemītošā veidā. Šis knābis reti kad

ir garāks par galvu, parasti taisns un plats, virspusē lēzeni

izliekts un priekšā pāriet platā nagā, sānos ar zobiem lī-

dzīgām raga plāksnītēm, kas iestiprinātas apakšžoklī un,

izņemot cietās malas, viscaur pārklātas ar mīkstu ādu, ku-

rā izdalās piektā nervu pāra atzarojumi; sakarā ar to

tās ir visai jūtīgas taustes ziņā. Knābi ievērojamā mērā

vēl papildina liela, gaļīga un jūtīga mēle, kas tikai gar
malām ir cieta un še apgādāta raga bārkstīm un zobiņiem,
kas to izveido par priekšzīmīgu sietu, ar kura palīdzību ie-

spējams vismazākos barības kumosus atdalīt no nebaudā-

mām vielām. Ķermenis spēcīgs, bet nedaudz izstiepts ga-
rumā, galva samērā liela, augsta un šaura, kājas vidēji
augstas vai pat zemas, ar četriem, izņēmuma gadījumā ti-
kai trim pirkstiem, priekšā pārklātas ar peldplēvi. spārni
vidēji gari, tomēr pasmaili, aste strupa vai mazliet apaļī-
ga, arī ķīlveidīgi smaila, spalvojums parasti ļoti
bagātīgs, biezs un gluds un raksturīgs ar lielo pūku dau-

dzumu, un beidzot spalvu krāsas, ja arī nav diezcik krāš-
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ņas, tomēr ir visai patīkamas; veciem un jauniem put-
niem bieži, lai gan ne vienmēr, tās ir dažādas.

Zobknābji sastopami visās zemes daļās, izņemot vie-

nīgi cietzemi ap dienvidpolu; tomēr silto un mērenās ze-

mes joslas viņi apdzīvo nesalīdzināmi lielākā skaitā nekā

aukstās. Tie,' kuri še dzīvo, katru ziemu uzņemas ceļo-

jumus, kuros daži sasniedz mērenās un nedaudzi arī ekva-

toriālās joslas, bet tie, kas dzīvo siltākos apvidos, vismaz

klejo. Ap perēšanas laiku daudzi, kas parasti uzturas jū-

rā, uzmeklē saldūdeņus; citi, kāmēr izšķiļas viņu mazu-

ļi, atgriežas mežos vai tuksnešainos klajumos.
Visiem mūsu šķiras locekļiem viņu spējas ir, lai gan

dažādi, tomēr visai saskanīgi attīstītas. Starp viņiem ir

daži, kas, pateicoties uz ķermeņa pakaļgalu tālu aizvir-

zītām kājām, var pārvietoties tikai lēnām un gāzelēdamies,
tomēr viņu, kā īstu peldētāju vidū, nav neviena kas būtu

spiests rāpties pa zemi. Tam pretēji daudzi zobknābji ir

veikli gājēji un arī bez manāmām pūlēm, stundām ilgi ku-

stas uz zemes, daži pat koku zaros vēl ir pastāvīgi sasto-

pami. Peldēšanā visi izrāda tikpat lielu veiklību kā iz-

turību, tikai retais no viņiem peld negribēdams un vienīgi

nepieciešamības gadījumā; vairums vairāk vai mazāk

veikli prot nirt dziļākā vai seklākā ūdenī, un daži atseviš-

ķi zobknābji nav stādami zemāk par tādiem peldētājiem,
kas savā mākslā ir sasnieguši pašu pilnību. Visas sugas,

kas prot nirt, dara to tikai no ūdens virsus; gandrīz visi

paceļas no ūdens vai zemes ar diezgan lielām pūlēm un

tad smagi metas uz leju, tā kā daudzi pat neuzdrošinājās
nolaisties uz cietās zemes un parasti uzmeklē priekš nolai-

šanās daudz padevīgāko ūdens līmeni. Bet ja tie jau ir

sasnieguši gaisā zināmus augstumus, tad lido ātri uz priek-
šu un vienā paņēmienā pārvar lielus gabalus, neskatoties

arī uz to, ka viņiem visu laiku neatlaidīgi jāvēdina savi

spārni. No maņām, bez redzes un dzirdes arī tauste ir

stipri attīstīta, uz ko norāda jau ar mīksto ādu pārklātā
knābja ārējais izskats. Kas sekojot vecām parunām bez

apdoma sauc zosi par muļķīgu radījumu, tas viņu nekad
nebūs novērojis; katrs mednieks, kurš kādreiz mēģinājis
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sacensties viltībā ar meža zosīm, būs gan citādās domās.

Gulbji, zosis, pīles un gauras pieskaitāmi uzmanīgākiem

no visiem putniem un ātri iedzīvojas jaunos apstākļos,
tādēļ ari lielā mērā var tikt pieradināti par mājputniem.

Viņu dabā visumā ir zināma labsirdība un iecietība, arī

sabiedriskas tieksmes; tomēr vairums zobknābju lab-

prāt redz savā vidū tikai sev līdzīgus. Atzinības cienīga
ir drošsirdība, ar kādu mātītes aizstāv mazuļus no draudo-

šām briesmām, un visumā šos putnus arī citādi nevar pie-
skaitīt pie bailīgiem.

Zobknābji pārtiek no dzīvnieku vielām un augiem. īsti

plēsoņi, tas ir kas augu vielas pilnīgi nelieto, ir tikai

nedaudzi no viņiem, un tikpat maz ir to, kuri pārtiek vie-

nīgi no stādiem. Gauras atturas no visāda veida stādu

barības un tikai pie gadījuma tādu uzņem; zosis savās

jaunības dienās labprāt ēd dažādus kukaiņus, bet vecākas

palikušas tos savai barībai vairs nelieto un iet ganībās, kur

ar savu zobaino knābi plūc zāli vai nokož stādu daļas un

sakož tas gabalos, vai arī izrok no zemes vai uzlasa.

Nirējpīles iegūst savu barību galvenā kārtā no ezeru

un citu ūdeņu dibena, pie kam ēd gandrīz tikai vienīgi
dzīvniekus. Visi pārējie zobknābji barības lielāko tiesu

iegūst iegrūžot savu knābi gļotainās dūņās vai peldošos
stādos un pārmaiņus to atverot un aizverot tādējādi vis-

pirms atdala no ūdens visas cietās daļas un pēc tam ar

mēli atšķir ēdamo no nederīgām vielām.

Pie zobknābjiem rūpes par mazuļu izperēšanu un uz-

audzināšanu piekrīt mātītēm, un tēviņi, kas riesta laikam

izbeidzoties, dzīvo pēc savas patikas, tās ātri aizmirst;
lr gan daži, kas kopīgi nododas, ja arī ne pašai perēšanai,
tad vismaz jauno kopšanai, un kāmēr mātīte perē, tikmēr

tēviņš izpilda sarga vietu. Ligzda tiek ierīkota gan kādā

cietākā vietā purvā, gan uz sausas zemes, gan koku, ze-

mes, vai klinšu alās un parasti ir stipri vienkārša, pīta
no visdažādākām vielām, kas sakrautas kārtu kārtām, bet

iekšpusē tā rūpīgi izklāta mātītes pūkām. Olas ir apaļī-
gas vai iegareni apaļas ar gludu čaulu un parasti vienkrā-



142

sainas; jaunie izšķiļas no olām biezā pūku tērpā un tik-

līdz apžuvuši, atstāj'ligzdu, aug ātri un parasti vēl pir-

majā, dažreiz arī tikai otrajā, bet vēlākais trešajā dzīves

gadā iegūst veco putnu spalvu klāju.

Zobknābjus apdraud neskaitāmi ienaidnieki. Cilvēks

vajā visas sugas, vienas viņu garšīgās gaļas dēļ, citas viņu

derīgo spalvu labad, zog viņu olas un meklēdams šo putnu

pūkas izposta viņu ligzdas. Tikai nedaudzus no tiem viņš
ir padarījis par mājputniem un pieradinājis pie sevis, lai

gan taisni zobknābju šķira šaī ziņā ir daudzsološa.

Zobknābji apvienoti vienā vienīgā, pa visu zemes lo-

di izplatītā pīļu putnu dzimtā (Anatidae). Gulb-

jiem, šiem staltiem un vareniem putniem, neraugoties
ari uz slavu, ko par viņiem pauž dzeja i.n teikas, piekrīt

pirmā vieta starp visiem pārējiem dzimtas radniekiem.

un viņu augstais stāvoklis atļauj tos iedalīt īpašā apakš-

dzimtā (Cvgninae).

Izņemot ekvatoriālās zemes, gulbji apdzīvo visas pā-

rējās un vislielākā skaitā mīt mērenās un aukstās joslās

zemes ziemeļpuslodē. Katras atsevišķas sugas izplatības

apgabals ir visai plašs, un gulbju kārtējie ceļojumi sa-

sniedz lielus attālumus. Visas sugas klejo, tomēr ne pie
visiem apstākļiem, jo dažas nereti pavada ziemas laiku

savā zemē vai arī klejo no vienas vietas uz otru tikai ne-

lielā apvidū. Saldūdeņu ezeri un ūdeņiem bagāti purvi ir

viņu parastās mītnes, visāda veida ūdeņi — viņu uzturēša-

nās vietas. Savu ligzdu tie pastāvīgi taisa uz sauszemes,

turpretim perēšanas laikam izbeidzoties uzturas jūrā.

Viņi darbojas tikai pa dienu un saviem ceļojumiem nekad
neizlieto naktis. No nedaudzām sugām var sadzirdēt bal-

sis, līdzīgas taures skaņām, kas nedaudz atgādina arī dzēr-

ves klaigāšanu, bet parasti tās izklausās kā stipra šņāk-
šana vai dobja murmināšana; citām sugām turpretim
balss ir skaļa un spēcīga un zināmā mērā arī dažādīga.
kas klausoties no tālienes izliekas mūsu ausīm patīkama.
Tikai vienas un tās pašas sugas gulbji sadodas lielākās
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sabiedrībās un tad savā vidū necieš nevienu citu putnu,

tāpat arī ar saviem radniekiem nedraudzējas; pat nomal-

dījies gulbis labāk vientuļš klejo apkārt, nekā biedrojas

ar citiem peldētāju putniem. Tēviņi nikni strīdas gar mā-

tītēm. Turpretīm viena pārīša tēviņš un mātīte savstar-

pēji izrāda uzticīgu mīlestību un, vienreiz noslēgušies kop-

dzīvē, paliek tanī uzticīgi visu mūžu. Tādu pat maigumu
vecie izrāda savam perējumam, jo arī tēviņš, lai gan pa-

šā perēšanā dalību neņem, tomēr visu laiku nepārtraukti,

neraugoties ne uz kādām briesmām, uzrauga mātīti un pa-

stāvīgi paliek viņas tuvumā, vai arī steidzas uz ligzdu
briesmām draudot. Ligzdu ceļot, kas mātītei sagādā lie-

las raizes, tēviņš vismaz ir tādējādi palīdzīgs, ka piegā-
dā tai vajadzīgās būvvielas vai nu knābī vai atpludinot tās

pa ūdeni no lielāka attāluma veselām gubām. Pate ligzda
ir liela bet vienkārša būve, kuras pamatā ir visādi ūdens

augi; nobeigta un tāpat izklāta tā tiek sausām niedru

šķiedrām un līdzīgām vielām. Kur atrodamas mazas, dro-

šas saliņas, mātītes izlieto tās savām ligzdu vietām; bez

tam viņas piegādā klāt augus, sakraujot tos tik lielā gubā,
ka ta viņu un tēviņu var noturēt. Dējumā ir 6—B olas

ar stipru čaulu, netīri baltā vai netīri bāli zaļganā krāsā;
pēc piecu līdz sešu nedēļu ilgas perēšanas no tām izšķiļas
jaunie, augstākā mērā piemīlīgi, biezā pūku tērpā ievīstīti

cālēni, kurus pēc tam, kad tie vēl kādu dienu ir ligzdā sil-

dījušies un apžuvuši, māte vadā uz ūdeni, māca tos mek-
lēt sev barību, bieži nēsā viņus uz savas muguras, sargā
zem saviem spārniem, drošsirdīgi aizstāv briesmu brīžos

un vispār izrāda tiem maigu mīlestību līdz tam laikam,
kamēr viņi pilnīgi apspalvojas; tad tie iztiek bez kaut

kādas kopšanas un gādības. Tad viņi šķiras no vecākiem
uz visu mūžu; un ja nākošā gadā kāds no viņiem ierastos

vecajā perēšanas vietā, vecie apietos ar viņu tāpat kā ar

visiem citiem, kas uzdrošinātos parādīties vietā, kuru

gulbju pārītis sev izvēlējies.
Purvu un ūdens augi un šo augu saknes, lapas un

sēklas, kā arī kukaiņi un viņu kāpuri, tāpat tārpi, glie-
meži, mazi abinieki un zivis ir gulbju barība. To viņi ie-
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gūst no ūdens dibena, dziļi iegremdējot ūdeni savu garo

kaklu un noplūcot tur augus, vai izvandot ar knābi gļo-
tainās dūņas, no kurām atkāš visu ēdamo. Dziļākos ūde-

ņos viņi kādu laiku var uzturēties tikai tad, ja ūdens vir-

sējos slāņos neskaitāmā daudzumā mīt mazi dzīvnieciņi.

Sagūstītie pierod pie visdažādākās barības, tomēr augu

vielām arī tagad, salīdzinot ar gaļas barību, dod priekš-
roku.

Jūras ērgļi un lielie dižērgļi dažreiz saķer arī vecos

gulbjus, tomēr biežāk gan jaunos; visumā šie lepnie un

spēcīgie putni no plēsoņu uzbrukumiem daudz necieš.

Cilvēks vajā tos viņu gaļas un spalvu dēļ, bet visbiežāk

nolūkā iegūt viņu pūkas. Tie, kuri sagūstīti jauni, pie
daudzmaz rūpīgas apiešanās ir viegli uzaudzināmi un pie-
rod pie cilvēka tādā pašā mērā kā gūstā izperētie. Daži

izrāda savam kopējam siltu pieķeršanos; viņu glāsti mēdz

būt tomēr tik mežonīgi, ka labāk ir vienmēr būt uzmanī-

gam, ja grib ar šiem putniem tuvāk ielaisties kādās da-

rīšanās.

Pieradinātais gulbis, kas dzīvo mūsu dīķos un kā sav-

vaļas putns vēl līdz šim sastopams Vācijas ziemeļos un

vispār Ziemeļeiropā, kā arī Austrumsibirijā, ir kuprai-
nais gulbis (Cvgnus olor). Ja kā raksturīgu šī put-

na pazīmi ievēro viņa garo ķermeni, slaido, garo kaklu

un sarkano knābi galvas garumā ar melno kupri uz tā,

tad to nevar sajaukt ne ar vienu citu sugu. Viņa spalvo-

jums ir tīri balts, bet jauniem putniem spalvu klājs ir

pelēks. Acis brūnas, knābis sarkans, knābja pamats un

kupris uz knābja melnā krāsā, kājas brūnganas vai tīri

melnas. Garumā viņš sasniedz 180 centimetrus, platumā
260 cm, spārna garums 70 cm, astes garums 18 cm. Mā-

tītes ir nedaudz mazākas.

Baltajam gulb-lim (Cvgnus musicus) atšķi-
rībā no kuprainā gulbja ir druknāks stāvs, mazliet īsāks

un resnāks kakls un knābis bez kupra, lai gan arī viņam
tas pie pamata ir tāpat sacelts uz augšu; še tas ir dzel-
tenā krāsā, bet pie gala melns.

Trešā gulbju suga kas dzīvo Eiropā un Ziemeļāzijā.



mazais gulbis (Cvgnus minor) atšķiras no baltā

gulbja galvenā kārtā ar mazāko augumu, tievo kaklu, pie

pamata ļoti augsto knābi un asti, kurā ir 18 spalvas.

Ņemot vērā iepriekš sacīto, es varu aprobežoties tikai

ar baltā gulbja dzīves veida aprakstu. Eiropas ziemeļos
šis putns nav retums un tāpat ari visā ziemeļu un vidus

Āzijā, līdz pat Bēringa jūras šaurumam viņš sastopams.
Savos ziemas ceļojumos viņš ikgadus apmeklē Ziemeļāfri-
ku un liekas, Ēģipti tikpat bieži kā šīs zemes daļas zie-

meļaustrumus, t. i. Marokas, Alžiras un Tunisas ezeru ap-
vidus. Spānijā šie gulbji ir reti sastopami, lai gan vismaz

tikpat bieži kā viņu radnieki. Tāļāk uz austrumiem viņi

sastopami lielākā skaitā; Viduskrievijā tie ievērojamā
daudzumā uzturas visos piemērotos ezeros, bet ziemā gar

Dienvidkrievijas upju grīvām un sālsezeru tuvumā. Tie,
kuri kā perētāji dzīvo Islandē, izceļo nelielā skaitā, jo še

jūras līči, Golfa straumes apskaloti, un daži iekšējie ezeri,
pateicoties karstiem avotiem, neaizsalst; . turpretim
Krievijā visi gulbji pazūd, iekams vēl ledus sega nav pa-
darījusi grūti pieejamu viņu barību. Tie, kas nāk no še-

jienes, redzami Baltijas, Ziemeļu un Melnās jūras piekra-
stēs, vai arī bariem ceļo tālāk uz dienvidrietrumiem. Bal-

tijas jūras piekrastē viņi ierodas jau oktobrī, Vidusvāciju
tie pārlido promdodoties novembrī un decembrī, bet at-

griežoties atpakaļ februārī un martā.

Piemīlībā un maigumā baltais gulbis gan noteikti stāv

zemāk par kupraino gulbi. Savu kaklu viņš reti kad tur
tik daiļi izliektu kā pēdējais, bet stāvāk un vairāk izstiep-
tu taisni uz priekšu, tomēr arī viņš peldot tāpat vēl sagā-
dā skaistu skatu. No otras puses tam ir dažas priekšro-
cības: viņš atšķiras no kuprainā gulbja ar savu skaļo un

samērā patīkamo balsi, kuru visumā tomēr ir labāk klau-
sīties no tālienes, jo līdz ar islandiešiem grib viņu apzī-
mēt par bazūnes un vijoles skaņām. Naum an i s visai

Pareizi attēlo viņa parastos kliedzienus ar balsieniem

..killklii" un maigās skaņas kā „ang". Tuvumā abās ši-

nīs skaņās nav nekā patīkama, tās parasti ir rupjas un

mazliet griež ausīs, bet var jau arī būt, ka tad, kad viņas
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dzird no tālienes un viņas nāk no lielākas sabiedrības, tās

izklausās patīkamāk. „Viņu balsis" saka Pali ass

~skan. tikpat piemīlīgi kā sudraba zvani. Viņi dzied ari

laizdamies pa gaisu un ir tālu sadzirdami; tas, ka runā

par mirstošo gulbju dziedāšanu, nav nekāda izdoma, jo
ievainots baltais gulbis beidz dziedāt līdz ar pēdējiem el-

pas vilcieniem." „Viņš ir pelnījis", saka Fabers, „lai

savu vārdu „musicus" tas paturētu; it īpaši tad, kad gulbji

nelielos baros dodas caur augstiem gaisa slāņiem, viņu

patīkami sērās balsis atgādina tālas bazūnes iskaņas."

Izsmeļošāk izsakās ši 11 ing s. „Novērotāju sajūsmina
netikvien baltā gulbja skaistais stāvs un gudrā, uzmanības

pilnā daba, kas viņam, salīdzinot ar tā mēmo radnieku.

lielā mērā par labu izpaužas galvas turēšanā un kustībās,

bet arī šo putnu dažādīgās balss skaļie, tīrie toņi, kurus

viņi pie gadījuma izgrūž gan kā brīdināšanas saucienus,

gan kā aicinājumus, un reizēm, kad tie apvienojušies ba-

ros, nepārtraukti cits ar citu sacenzdamies, skandina sa-

vas balsis sev pašiem par prieku. Kad stingrā salā ezera

ūdeņi tālāk no upju grīvām visur pārklāti ar ledu, kad

visi seklie ūdeņi, kas baltajam gulbim ir iemīļotākās vie-

tas, ir viņam noslēgti un šie staltie putni simtiem salasās

kopā vēl neaizsalušās vietās, kur it kā žēlodamies par

ļauno likteni, ļauj atskanēt savām žēli sērīgām balsīm,

esmu ziemā dažreiz caurām naktīm, vairāk stundu gā-

jiena attālumā, klausījies šo daudzo putnu žēlabās. Šos

dziedošos saucienus brīžiem varētu salīdzināt ar zvana

skaņām, brīžiem tie atgādina taures vai raga skaņas, bet

ir dažā ziņā par tām patīkamākas, jo viņas nāk no
dzī-

vām būtnēm un mūsu jūtām ir tuvāk radniecīgas, nekā

nedzīvā metāla skaņas. Šo īpatnējo dziedāšanu apliecina
arī teikas par gulbju dziesmām, ko kādreiz uzskatīja kā

dzejnieka sacerējumu. Bet patiesībā tas bieži vien nav

nekas cits, kā šo skaisto putnu kapa dziesma, jo nevarē-

dami dziļajā ūdenī atrast sev barību, tie badā tādā mērā

novājē, ka tāļākceļošanai uz siltākām vietām viņiem vairs

nav spēka, un beidzot izmocītus no aukstuma un izbadēju-
šos tos atrod vai nu pusdzīvus uz ledus vai arī pilnīgi



nobeigušos, bet līdz pašām beigām ir dzirdamas viņu žēlās

un tomēr skanīgās dziesmas." Šinīs ziņās senā teika par

gulbju dziedāšanu atrod savu pareizo izskaidrojumu. Viņa

dibinājās uz acīmredzamu pamatu, bet dzejā tā ir izvēr-

tusies par pasaku. īpašu dziesmu nav arī mirstošam gul-

bim; bet viņa pēdējais gārdziens ir tikpat skanīgs kā kat-

ra skaņa, ko tas izgrūž.

lespējams, ka baltais gulbis ir niknākais un ķildas-
kārākais no visiem saviem radiniekiem; es mazākais esmu

novērojis, ka tie, kurus es nometināju kopā ar kuprainiem

gulbjiem, pēdējos no dīķa pastāvīgi padzina, pēc ilgsto-
šām cīņām piespiežot tos bēgt. No mednieku vajāšanām
viņi prot izvairīties ar lielu veiklību un tādēļ šo putnu ir

visai grūti nomedīt katros apstākļos. Sākot viņu audzi-

nāšanu, kad tie vēl ir jauni, viņus var pieradināt pie cil-

vēka lielā mērā. Tēviņš, kuru es kopu, drīz iemācījās
mani pazīt starp pārējiem cilvēkiem, atbildēja, kad es to

saucu un nāca klāt katrreiz, kad es to vēlējos, vienalga,
vai viņš bija kautkur manā tuvumā vai arī tam vajadzēja

pārpeldēt ievērojami plato dīķi. Būra sienu, kas mūs šķī-
ra, es tomēr neuzdrošinājos pāriet, jo tad viņš mani vien-

mēr apsveica ar tik spēcīgiem spārnu sitieniem, ka viņa
glāsti man izlikās kā sods. Ja es, atrazdamies sava au-

dzēkņa aplokā, turējos no viņa piemērotā attālumā, tas

visur kā suns sekoja man uz pēdām. Krievijā šo putnu
audzē viņa dziedāšanas dēļ, kuprainie gulbji turpretim
še ir maz iecienīti.

Somijas, Ziemeļkrievijas, Vidussibirijas, kā arī Zie-

meļamerikas un Islandes purvos baltie gulbji ievērojamā
skaitā mīt kā perētāji. Ari Vācijā viens otrs pārītis daž-

reiz taisa savu ligzdu, lai gan tikai izņēmuma gadījumā.
Katrs gulbju pāris, kad neliels ezers ir tikai viņu rīcībā,
norobežo sev nelielu apvidu, kur neļauj apmesties nevie-

nam citam un uz visniknāko cīnās ar katru, kas to uz-

drošinās darīt. Lielā ligzda, kura reizēm ir ierīkota uz

kādas nelielas saliņas, reizēm peld uz ūdens, taisīta gal-
venā kārtā no meldru stiebriem un citiem ūdens augiem,
kā niedrām, vilku vālītēm un līdzīgiem, bet ligzdas pa-
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Tikpat stalts augumā, kā kuprainais gulbis, un savās

kustībās ne mazāk piemīlīgs irmelnaisgulbis (Cvg-
nus atrātus). Viņa sīko spalvu klājs, kas gandrīz viscaur

ir brūngani melns, pie kam tikai spalvu malās melnā krā-

sa pāriet melni pelēkā, bet ķermeņa apakšpusē ir drusku
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dziļinājums viegli izklāts pūkām. Apriļa beigās vai maija
sākumā mātīte dēj savas 5—7, kādus 115 milimetrus ga-

rās, 75 mm resnās olas, iedzelteni baltā, zaļganā vai brūn-

gani dzeltenā krāsā, un jūlija sākumā var sastapt tikko

izšķīlušos mazuļus. Gādīgais tēviņš, kā ziņo Fabers.

bieži mēdz sēdēt blakus perējošai mātītei uz platās ligzdas,
lai gan olu sildīšanā nepiedalās. Oktobra vidū vecos redz

peldam kopā ar viņu izaugušiem bērniem.

Gulbjus kaislīgi vajā visas ziemeļu tautas, bet vis-

ļaunāk viņiem klājas spalvu mešanas laikā, kad tie pa-

zaudējuši gandrīz visas savas lidspalvas; tad viņus nosit

no laivām ar spieķiem. Kā veci tā jauni putni ap šo laiku

ir ļoti trekni, it īpaši pēdējie sagādā labu cepeti.

No apakšdzimtas svešzemju sugām viskrāšņākais ir

melnkaklainais gulbis (Cvgnus nigricollis).
Viņa spalvu klājs ir balts; galva, izņemot baltās uzaču

švītras, un kakls līdz vidum uz leju ir melnā krāsā. Acis

brūnas, knābis svina pelēkumā, bet galā dzeltens, kupris

uz knābja un kailās vietas ap knābja pamatu sarkanā asins

krāsā, kājas bāli sarkanas. Putna garums ir apmēram
100 centimetri, viņa spārna garums 40 cm un astes ga-

rums 20 cm. Viņa izplatības apgabala robežas sākas tā-

los Amerikas dienvidos, iet no Peru dienvidiem līdz Falk-

landes salām un no šejienes gar austrumpiekrasti tālāk

līdz Santosai Brazīlijā. Savas uzturēšanās vietas viņš
maina atkarībā no gada laikiem. Cik mums līdz šim zi-

nāms, viņš maz ko atšķiras no saviem ziemeļu radinie-

kiem; viņa izturēšanās tomēr nav tik krāšņa, ka kuprai-
nam gulbim. Peldoties un ejot pa zemi viņš tura galvu
vairāk izstieptu un zināmā mērā atgādina zosis.
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gaišāks, krāšņi atdalās blakus rokas daļas un lielākās da-

ļas pleca baltajām lidspalvām.
Melnie gulbji vēl atrodami visos Dienvidaustralijas un

Tasmanijas ezeros un upēs, retāk apmeklētās vietās zemes

iekšienē viņi vēl līdz šim ir sastopami neticami lielā skaitā

un tur vēl tik maz no cilvēka bīstas, ka bez lielām pūlēm

viņus var nošaut tik, cik patīk. Melnā gulbja daba un

viņa izturēšanās lielā mērā ir tāda pat kā kuprainajam

gulbim, tikai viņš ir skaļāks, citiem vārdiem — kārāks

uz kliegšanu. Sevišķi ap riesta laiku bieži var dzirdēt

viņa īpatnējo balsi, kuru daudzmaz var salīdzināt ar ap-

slāpētām taures skaņām. Mūsu dīķiem melnais gulbis
piemērojas tikpat labi kā katrs cits viņa dzimtas loceklis.

Arī mūsu bargās ziemas to maz traucē un viņa prasības
barības ziņā nav lielas. Gūstā viņš vairojas katru gadu.

Zosis (Ansermae), pa visu zemi izplatīta apakš-
dzimta, atšķiras no gulbjiem ar druknāku ķermeni, īsu

kaklu, īsāku knābi un augstākām, tuvāk ķermeņa vidum

piestiprinātām kājām. Katrai zemes daļai ir savas īpa-
šas zosu sugas. Viņas, mazāk kā citi zobknābji dzīvo ūde-

nī, parasti daudz biežāk daļu no savas dzīves pavada uz

cietzemes un pat kokos. Viņas teicami iet, peld gan ne

tik labi kā pīles un gulbji, bet arvien vēl pietiekoši veikli
un ātri; kāmēr viņas vēl jaunas, vai briesmām draudot,
tās dažreiz ienirst ievērojamos dziļumos, barā lido viegli
un skaisti, parasti kāsī, pārvarot vienā paņēmienā lielus

gabalus un pats lidojiens savienots ar šalkoņai līdzīgu
troksni. Ejot viņas tur ķermeņa priekšu nedaudz paceltu
uz augšu, izstiepj kaklu taisni vai tura to viegli izliektu,
iet ātriem soļiem bez gāzelēšanās un vajadzības gadījumā
skrien tik ātri, ka cilvēks tikko var tās panākt. Peldot

viņas ar ķermeņa priekšgalu iegrimst dziļi ūdenī, kāmēr
aste paliek augstu gaisā; pārmeklējot ūdens dibenu, vi-

ņas ar visu ķermeni pārsveras uz priekšu un iegrimst ūde-
nī līdz krūšu augšgalam; ūdenī viņas ienirst ar vienu grū-
dienu. Vairākas sugas izgrūž rūcošas skaņas, citas gāgā



150

un beidzot dažām nedaudzām ir skanīgas, tālu sadzirda-

mas balsis; dusmās lielākā daļa šņāc.
Ir grūti pateikt, kādēļ zosis izdaudzinātas par muļķī-

giem radījumiem, jo visi novērojumi māca pilnīgi pretējo.
Visas sugas pieskaitāmas uzmanīgākiem un augstākā
mērā modrīgiem putniem. Pret ikvienu cilvēku zosis iz-

turas ar neuzticību, noteikti atšķir mednieku no zemnieka

vai gana, vispār vienmēr labi pazīst visus viņām bīsta-

mus cilvēkus un savai drošībai izlieto dažādus aizsargā-

šanās līdzekļus. Gūstā saņemtas tās ātri iedzīvojas jau-

nos apstākļos un jau īsā laikā lielā mērā pierod pie cil-

vēka. Zināma ķildas kāre dažām no viņām nenoliedzami

piemīt; viņu vairums tomēr ir stipri sabiedriskas. Riesta

laikā bez cīņām tēviņu starpā nekad neizpaliek, bet tik-

līdz katrs ir iegūvis savu mātīti, iestājas miers un daudzi

pāri perē viens otram blakus, sevi ar to nemaz neapgrū-
tinot. Tēviņš ir pastāvīgi uzticīgs savai mātītei un ja arī

nepalīdz tai perēt, tad tomēr vēlāk mazajiem ir par vadī-

tāju un visai saimei par sargu. Vairums sugu pavasari

sapulcējas savas dzimtenes drošākās, retāk apmeklētās
vietās, kā piemēram plašos augiem bagātos purvos un še

atsevišķi pa vienam uz mazām saliņām vai niedru stiebru

kaudzēm taisa lielas bet vienkāršas ligzdas no dažāda vei-

da augu vielām, izklājot viņu iekšieni pūkām; nedaudzi iz-

vēlas sev ligzdu vietas kokos un pat iedobumos tikpat

labprāt kā koku zaros, pēdējā gadījienā ierīkodami tur

sev, ligzdas, kas izskatās tādas pat kā plēsoņu ligzdas vai

arī tām līdzīgas. Dējumā ir 6—12 olveidīgi apaļas, vairāk
vai mazāk nespodras, vienkrāsainas olas ar cietu čaulu.
Pēc apmēram četru nedēļu ilgas perēšanas izšķiļas ar

mīkstu, skaistu, pelēcīgu pūku tērpu klāti mazuļi, kuri,

ja tie piedzimuši kokā, lec no šejienes zemē. Jau savas

dzīves pirmajā dienā viņi ātri un dūšīgi skraidelē apkārt,
tikpat veikli rīkojas ūdenī, un arī tūliņ veco vadībā sāk

meklēt sev barību. Viņi pieaug tik ātri, ka jau pēc kā-

diem pāris mēnešiem, ja arī vēl nav pilnā mērā sasnieguši
veco putnu augumu un viņu krāšņumu, tad tomēr ir kļu-
vuši viņiem līdzīgi un patstāvīgi; bet neskatoties uz to vi-



151

ņi vēl ilgi uzturas savu vecāku sabiedrībā, cieši noslēgda-

mies kopā ar tiem saimēs.

Visas zosis ir galvenā kārtā augu ēdēji; izlietodamas

sava cietā knābja asās griezējmalas, viņas plūc zāli, la-

bību, kāpostu lapas un dažādus zālaugus, nomizo jaunus

kociņus, apgrauž tiem lapas, plūc ogu ķekarus, dažāda

veida pākstis un labības vārpas, pēdējās ātri un veikli

izloba, lai iegūtu no tām graudus, iegremdējas seklos ūde-

ņos, meklēdamas arī turaugu barību, un ja kāds augs tām

labi garšo, tad neatstāj no tā neko pāri. Dažas nedau-

dzas sugas ēd arī kukaiņus, gliemežus un mazus mugur-

kaula dzīvniekus. Kur zosis sastopamas lielā skaitā, tur

tās var nodarīt arī zināmu postu, tomēr sagādā arī zinā-

mus labumus, jo viņu bagātīgais spalvojums ir mums no-

derīgs un viņu cepetis ir teicams. Visas sugas tiek ne-

atlaidīgi vajātas, it īpaši spalvu mešanas laikā, kad dau-

dzas no viņām uz dažām nedēļām zaudē savas lidotspējas.

Ņemot vērā, ka vairums zosu sugu pat tad viegli pierod
pie cilvēka, ja nonāk gūstā kā veci putni, mums ir jābrī-
nās par to, ka līdz šim tikai nedaudzas sugas ir padarītas

par mājputniem un no tām pašām tikai divas ir plašāk
izplatītas. Taisni šiem putniem mums vajadzētu piegriezt
lielāku vērību, jo visas zosu sugas bagātīgi atalgo tās pū-
les, ko viņu audzināšana prasa.

Pelēkai jeb meža zosij (Anser cinereus), ku-

rai mums jāpateicās par mājas zosi, mugura ir brūngani
pelēka, ķermeņa apakšpuse iedzelteni pelēka, un nevien-

mērīgi plankumota; mazās spārnu segspalvas ir tīrā pelnu
krāsā, astītes un vēdera spalvas un apakšējās astes seg-

spalvas baltas, visa pārējā ķermeņa virspuse bāli pelēka,
spalvas krūšu un vēdera sānos, gar bāli pelēkajiem spalvu
galiem neskaidrā tumši pelēkā krāsā, lidspalvas un astes
spalvas melni pelēkas ar baltiem spalvu kātiem un tādiem
Pat galiem. Acis gaiši brūnas, knābis pie pamata bāli

sarkanā gaļas krāsā un galā dzeltenā vaska krāsā, kājas
bālā gaļas sarkanumā. Putna garums ir 98 centimetri,
platums 170 cm, spārna garums 47 cm, astes garums 16

centimetri.



Pēlēkā zoss ir vienīgā, no visām pie mums sastopa-

mām sugām, kas perē Vācijā, jo viņa vairāk pieder pie
mērenākiem apgabaliem nekā tāliem ziemeļiem. Lapzemē

es viņu novēroju vēl droši vien zem 70. platuma grāda un

Obas upes lejgalā vēl zem 76. platuma grāda, bet kā še, tā

tur laikam gan tuvu viņas izplatības apagabala ziemeļu
robežai, šis apgabals, sākot no Norvēģijas, stiepjas au-

strumu virzienā pāri visai Eiropai un Āzijai līdz šīs zemes

daļas pašiem tālajiem austrumiem; dienvidos viņu perē-
šanas apgabals sasniedz apmēram 45. platuma grādu. Pie

gadījuma savos lidojumos viņas apmeklē visas Dienvid-

eiropas zemes, tāpat Ziemeļķīnu un Ziemeļindiju, dažreiz

ieklejo arī līdz Indijas vidienei, un no otras puses varbūt

pat sasniedz Ziemeļrietumāfriku; tomēr sava ceļošanas
apgabala dienvidus daļās tās visur ir retāk sastopamas
nekā viņu radinieki, lai gan pēdējie vasarā apdzīvo vis-

tālākos ziemeļus. Vācijā viņu saimes vai nelielās sa-

biedrības parādās februārī vai martā sākumā, tā tad vēl

pirms īstā sniega kušanas laika, jautri klaigādamas ziņo

par savu ierašanos, nolaižas savās perēšanas vietās, un

jau pirmajās dienās viņu izturēšanās liecina, ka še tās

jūtās kā mājās. Jūlija beigās, kad spalvu mešanas laiks

jau ir pāri, viņas dodas savā tāļākcelojumā, sākumā gan

nesteigdamies, itkā vienīgi tikai tādēļ, lai atbrīvotos vie-

tas sējas zosīm, kuras ierodas tūliņ pēc viņām. Pašā ce-

ļojumā tās reti kad apvienojas lielos baros; pa lielākai

daļai tikai vecāki turas kopā ar saviem pieaugušiem
bērniem.

Agrākos gados mežu zosis perēja pie mums visos lie-

lākos stāvošos ūdeņos; tagad atsevišķus pārus vēl atrod

plašajos niedrājos Vācijas ziemeļos un austrumos, vis-

biežāk gan Holšteinā, Pomeranijā un Austrumprūsijā.
Priekšroku tās dod grūti pieejamiem staignāju purviem,
kuri vietvietām mainās ar plašākiem ūdens klajumiem vai

tādus sevī ieslēdz un, kuros ir ar zāli, niedrām un krū-

mājiem apaugušas saliņas. Uz šīm salām atlidojušie pāri
salasās atpūsties un vēlāk uz tām atrod viņu ligzdas.'

Meža zosu pēcteces, mūsu māju zosis, nav daudz ko

152
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zaudējušas no savu priekšteču dabas un īpatnībām, tikai

pēdējiem, kā visiem savvaļas dzīvniekiem, ir lepnāka iz-

turēšanās, straujākas kustības un tie atstāj uz novērotāju
itkā savādāku iespaidu. Meža zosis iet ļoti ātri un daiļi,
daudz vieglāk un izveicīgāk kā māju zosis, peld labi, lie-

lās briesmās ienirst zināmos dziļumos, tomēr ūdenī nav

tik veiklas kā uz lauka. Viņu lidojiens ir īsti labs, un lai

gan tas nav tik viegls un skaists kā radniecīgām sugām,
tomēr tam piemīt liela izturība un tas vēl ir pietiekoši ātrs.

Spēcīgie spārnu sitieni putnam paceļoties rada stipru rī-

boņu, arī pie nolaišanās dzirdamas līdzīgas skaņas, ku-

rām pievienojas vēl ūdens šlakstienu troksnis. Kad zosu

pāris grib pārlidot īsāku attālumu, tas reti kad paceļas
ievērojamā augstumā, kā tas citādi parasti notiek; mā-

tīte tad mēdz lidot tēviņam pa priekšu, kamēr lielākos ce-

ļojumos pēdējais, tikpat bieži kā viņa, ieņem vadošo vietu

ķīļveidīgās rindas jeb kāša galā. Pielabmāšanas skaņa
ir skaļš ~gākākakgak", kas bieži ātri seko viens otram,
un abām pusēm savā starpā sarunājoties izgrūztās skaņas
izklausās kā „tattattattattat", lielā priekā viņu saucieni

skan kā „teng", bailēs putni izgrūž gari stieptu „kēkākak,
kākak, kakakakākak", dusmās abi šņāc: viss ir tas pats
ko esam pieraduši dzirdēt no māju zosīm. Parasti meža

zosis ir uzmanīgas un neuzticīgas; tikai kad cilvēks tu-

vojas viņu perēšanas vietai, tās nebēg tik ātri kā citām

reizēm, un mīlestība kādu viņas izrāda savam perējumam,
dažreiz spiež tās aizmirst acīmredzamas briesmas, tomēr

mednieku viņas aizvien prot atšķirt no gana vai zemkopja
un tāpat visus vīriešus kā vairāk bīstamus no mazāk bīsta-

mām sievietēm. Par īsti sabiedriskām saukt viņas nevar,
bet cik maz viņas nāk kādos sakaros ar svešiem putniem,
tikpat uzticīgi turas kopā viņu saimes. Tās nešķiras līdz

Pavasarim, dažreiz turas kopā vēl atpakaļceļojumā un iz-
klīst pa vienai tikai tad, kad vecie no jauna uzsāk perē-
šanu.

Pavasarī, tūlīt pēc ierašianās, saistītie pāri meklē
ngzdu celšanai derīgas vietas, kāmēr jaunie, kas sasnie-

gusi jau divu gadu vecumu, meklē sev mātītes, bet tie,
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kuri vēl nav spējīgi vairoties, kopīgi klejo apkārt citās

purva vietās. Viens pāris perē no otra ne pārlieku lielā

attālumā, bet visi pieturas pie zināma apvidus, kura ro-

bežas nepārkāpj. Zosu tēviņš staltā gaitā staigā apkārt
mātītei un bļauj, klana galvu, seko viņai visur uz pēdām,

savā greizsirdībā pret citiem, šķiet, uzmana visas viņas
gaitas, cīnās ar katru tēviņu, kas būdams vēl bez mātī-

tes dzen jokus ar viņa likumīgo sievu un ir norūpējies par

pēdējās drošību. Divi pretinieki satiekoties knābj viens

otram kaklā un uzbrūk ar tik spēcīgiem spārnu sitieniem,

ka pēdējo troksnis vēl tāļu ir sadzirdams. Pēc tam, kad

riestošanās ir jau vairākkārt notikusi, zosu mātīte bez

tēviņa palīdzības, tomēr baudot aizsardzību, ko tas viņai
sniedz sekodams ik uz soļa, tagad rosīgi piegādā ligzdas
celšanai vajadzīgās būvvielas. Pirmā kārtā tiek uzlasītas

tās vielas, kas •atrodas turpat tuvumā, bet vēlāk ligzdas

augšējās daļas izbūvei tiek rūpīgi izmeklētas citas vielas,

bieži vien pienesot tās no liela attāluma. Ligzdas pamatā
ir resni augu stublāji, stiebri, meldri, niedrās, doņi un

līdzīgu stādu lapas, kas vaļīgās kārtās pavirši noklātas

viena virs otras, bet ligzdas padziļinājums izklāts smal-

kākām vielām un biezu pūku segu. Vecākas mātītes dēj

7—14, jaunākas 5—6, kādus 9 centimetrus garas un 6

centimetrus resnas olas, kas līdzīgas mājas zosu olām, ar

gludu, nespodru, mazliet rupjgraudainu čaulu zaļgani bal-

tā vai netīri iedzeltenā krāsā. Veco pāru ligzdās jau mar-

ta sākumā atrod pirmo olu un šī mēneša vidū vai vēlākais

viņa beigās arī perējošo mātīti. Tiklīdz viņa savam dar-

bam ir sagatavojusies, tā izplūc sev visas' pūkas, izklāj

ar tām ligzdas iekšējo malu un, ligzdu uz kādu laiciņu at-

stājot, rūpīgi apsedz ar tām olas. Divdesmitastotā perē-
šanas dienā izšķiļas mazie zoslēni; kādu dienu tos vel

patur ligzdā, tad vadā uz ūdeni un apmāca barības mek-

lēšanā, ūdensziedi, ūdenszāles un līdzīgas vielas ir viņu
pirmā barība; vēlāk zoslēni apmeklē arī pļavas un laukus.

Vakaros kā vecie tā jaunie vēl atgriežas atpakaļ ligzdā;
bet pēc kādām divām nedēļām tā izrādās mazuļiem, kas

pa to laiku ir krietni paaugušies, jau par mazu, un tad tie



155

ieņem savas guļas vietas notupušies; kur nu katrs var,

cieši blakus mātei. Zosu tēviņa uzmanīgā gādība pieaug,
tiklīdz jaunie ir izšķīlušies. Mātīte iet vai peld visai sai-

mei pa priekšu, viņai cieši viens pie otra seko jaunie un

tēviņš zināmā mērā nodrošina atkāpšanos. Briesmās viņš
pirmais dod zīmi bēgšanai. Jo vairāk jaunie pieaugas, jo
mazāk norūpējies par viņiem izliekas saimes tēvs. Tik-

līdz atnāk spalvu mešanas laiks, kas tēviņiem parasti ie-

stājas vienu vai divas nedēļas agrāk par mātītēm, tas

atstāj jauno saimi un vēlāk, kad tas vairs nevar lidot,
paslēpjas niedrās. Kad arī mātīte nonāk šiņi pašā stā-

voklī, jaunie jau ir lidotspējīgi un var iztikt bez vadā-

šanas.

Meža zosis, kas sagūstītas vēl jaunas, ātri pierod pie
cilvēka; pat vecās, nokļuvušas cilvēka varā, daudz ne-

skumst par zaudēto brīvību un drīz pazīst cilvēkā savu

kopēju, kas tām vēlē labu. Bet arī tās, kuru izperēšanai
ņemtas māju zosis, izaugušas, savu dabu nekad neaiz-

mirst. Tiklīdz tās sajūt sevi pieaugušas, viņās pamostas
brīvības jūtas; viņas sāk apkārt lidot un, ja netiek ar

varu aizturētas, rudenī kopā ar citām meža zosīm dodas

uz dienvidiem. Dažreiz atgadās, ka kāda no viņām at-

griežas atpakaļ un atkal uzmeklē sētu, kurā viņa ir iz-

audzēta; bet šādi gadījumi tomēr ir izņēmums. No čet-

rarn mājās izperētām un uzaudzētām meža zosīm, kuras

novēroja B o j c, trīs pamazām atradinājās no sava kopēja
gādības; viena no viņām turpretim nākošā pavasarī un

pec tam trīspadsmit gadus no vietas atkal atgriezās atpa-
kaļ tur, kur tā bija uzaudzēta, līdz beidzot viņas atgrie-
šanās tomēr izpalika; tā, liekas, bija atradusi galu.

Vecas meža zosis nereti krīt par upuri ērgļiem un

dizvanagiem, dažreiz arī lapsām un vilkiem. Pret cil-
vēku viņas parasti ir uzmanīgas, tādēļ arī viņu nošauša-
nai vajadzīgs piedzīvojis mednieks. Bet ja slepus uzglūn
viņām no tādām vietām, kurām tās pastāvīgi lido pāri,
piemēram

no bieziem niedrājiem, tad viņas var viegli
nošaut. Vecu meža zosu cepetis ir ciets un sīksts, tur-
pretim jauniem putniem gaļa ir apbrīnojami garšīga, go-

v
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dīgas medības tā tad visādā ziņā attaisnojamas. Meža

zosu spalvas augsti vērtē un, liekas, dibināti uzskata par

labākām nekā māju zosu spalvas; it īpaši teicamas ir viņu

pūkas.

Trīs tuvu radniecīgas savvaļas zosis, sējas zoss, lau-

ku zoss un sarkankāju zoss, daudzkārt ir nepazītas, sa-

jauktas viena ar otru vai arī apvienotas vienā sugā, to-

mēr viņu dzīves veidi tik noteikti atšķiras viens no otra,

ka. par šo sugu patstāvību nevar būt divu domu.

Sējas zosīm (Anser segetum) galva un kakls

ir brūnā zemes krāsā, pieres mala un galvas sāni pie knāb-

ja pamata izrotāti trim atsevišķi ejošām, šaurām, bal-

tām pusmēnešveidīgām svītrām, plīvurs, pleci un mazās

segspalvas spārnu virspusē tumši brūnas ar šaurām, gaiši

brūnām, itkā izbālējušām spalvu malām, muguras lej gals

un astīte viscaur melnbrūni pelēkā krāsā. Guzna, krūtis

un sāni vairāk uz leju paliek arvien tumšāki un pārklāti
tumši brūniem vai melni brūniem un balti sudrabotiem,

zvīņveidīgiem plankumiņiem, augšējās lidspalvas iekšpusē
ar platām, baltām malām, vēders un astes segas balti.

Acis ir tumši brūnā riekstu krāsā, knābis melns, apņemts
platu, gaišu dzeltenīgi sarkanu gredzenu, kājas oranžu

krāsā. Putna caurmēra garums ir 86 centimetri, platums
180 cm, spārna garums 48 cm, astes garums 14 centimetri.

Lauku zoss (Anser arvensis) atšķiras no sējas

zoss, kurai viņa līdzinājās spalvā, ar lielāku augumu un

tomēr daiļāku stāvu un samērā garāku un vairāk izstiep-

tu, pie saknes augstu un platu, pie gala lēzeni zemu oranž-

sarkanu knābi.

Sarkankāju zoss (Anser obscurus) beidzot

atšķiras no viņai līdzīgās sējas zoss ar ievērojami mazā-

ku augumu, uzkrītoši īsu, resnu un neveiklu knābi, w

kura gredzenveidīgā josla nav daudz lielāka kā sējas zo-

sij un ir rožu sarkanā krāsā, mazām, tāpat rožu sarkanām

kājām, īsiem spārniem un visai tumšu spalvojumu, kas

galvas virspusē ir melni brūns, uz kakla iesarkani brūns.
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ķermeņa virspusē un uz ciskām melni pelēks ar gaiši pe-

lēkām spalvu malām.

Neviena no šīm trim zosīm neperē Vācijā, viņu pe-

rēšanas apgabals ir meklējams daudz augstākos Vecās pa-

-1 saules ziemeļos. Sējas zoss perēšanas apgabals ir Islande,

Lapzeme un no šejienes tālāk Eiropas un Āzijas tundras;

lauku zoss, pēc Nordv i s a atradumiem, arī perējot Lap-

zemē; par sarkankāju zosi mums ir zināms, ka viņa va-

sarā dzīvo uz špicbergenas salas. Sējas zoss un lauku

zoss savos ceļojumos izklejo Vāciju rudeņos un pavasaros,

turpretīm sarkankāju zoss te ir retāka; daudz biežāk tā

sastopama Norvēģijā, Lielbritānijā, Holandē, Beļģijā un

Francijā, kur viņu redz pastāvīgi un arī katru gadu no-

šauj. Sējas zoss ierodas Vācijas laukos neskaitāmiem ba-

riem jau septembra vidū, paliek še, ja laika apstākļi ir

labvēlīgi, visu ziemu, bet sniegam uzkrītot un iestājoties
salam ceļo tālāk, apmeklējot visas trīs Dienvideiropas pus-
salas un pat Āfrikas ziemeļrietumus, tomēr, ja vien iespē-
jams, atkal atgriežas atpakaļ ziemeļu zemēs, parasti līdz

maija vidum, dažreiz arī līdz maija sākumam; pa ceļam
tā uzkavējas Vācijā un tad dodas tālāk uz savām perēša-
nas vietām. Lauku zoss parādās parasti kādu mēnesi vē-
lāk, apmēram oktobra beigās, ziemā atstāj mūs retāk ne-

kā sējas zoss un savā ceļojumā uz dzimteni dodas jau kā-
du mēnesi agrāk kā tā.' Sarkankāju zoss atlido un aiz-
lido kopā ar viņu, ne ar pirmo; tāpat kā tā bez kādas va-

jadzības nelido tālu uz dienvidiem, un Lielbritānijā, kā arī

Holandē, pārziemo pastāvīgi. Pa ceļošanas laiku katra

suga turas par sevi, gan varbūt piebiedrojas kādam no

saviem radiniekiem, tomēr kopā ar to bariem nejaucas.
Visu šo āra zosu, kā mēs šo grupu varam apzīmēt,

daba un izturēšanās ir tādā mērā līdzīgas, ka aprobežošos
ziņām par sējas zosi. Uzturēdamās savās ziemas

mītnēs viņas parasti sadodas kopā lielās sabiedrībās, kas
zināmā dienas laikā sapulcējas noteiktās vietās, tāpat zi-
nāmā laikā laižas uz ganībām un zināmā laikā atgriežas
atpakaļ. Ar sevišķu labpatiku zosis apmetas uz kailām

neapdzīvotām, ar seklu ūdeni apņemtām upju un ezeru
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salām, kuras nevar apšaudīt no krasta, bet ja šādu drošu

guļas vietu kādā apvidū trūkst, tās apmetās tādos ezeru

krastos, kam piemīt līdzīgas īpašības, vai šim pašam no-

lūkam izvēlas grūti pieejamus purvus vai seklākus dum-

brājus. Ja kādā apvidū nav ne purvu, ne dumbrāju, tās

gribot negribot ir spiestas izlietot savām vajadzībām lie-

lāka dīķa vai ezera klajos ūdeņus. Savas sapulcēšanās,

atpūtas un guļas vietas viņas pamet dienai austot un, ie-

turēdamas noteiktus ceļus, kliegdamas un trokšņodamas
lido uz laukiem, lai še barotos. Citādi par viņu dzīves

veidu, viņu ienaidniekiem, medībām un derīgumu var teikt

to pašu, kas jau aizrādīts, aplūkojot meža zosi.

Arī baltgalvju zosis, tāpat kā iepriekšējās,
dzīvo un klejo Eiropā. Baltgalvju zoss (Anser ai-

bifrons) pazīmes ir plata, balta, knābi ietveroša josla, kas

sasniedz galvas virspusi, bieži melni plankumi uz krūtīm

un tīri pelēkas pelnu krāsas spalvas spārnu virspusē un

apakšpusē. Viņas garums ir apmēram 70 centimetri, pla-
tums 150 centimetri, spārna garums 44 centimetri, astes

garums 12 centimetri. Spārni sniedzas līdz astes galam.

Baltgalvju zosu dzimtene tāpat kā āra zosu dzimtene vēl

līdz šim nav droši nosakāma. Viņas ir atrastas visās tund-

rās ap ziemeļpolu, Vācijā viņas puslīdz noteikti parādās
oktobrī, kad tās ceļo uz dienvidiem. Viņas biedrojas ar

sējas zosīm, apmeklē tās pašas vietas kā pēdējās, bet

kopā ar viņām tomēr nejaucas. Tās, kuras nāk no Eiro-

pas ziemeļiem, ceļo līdz Ēģiptei, bet Ziemeļāzijā dzimušās

nonāk līdz Dienvidpersijai un Indijai. Martā un aprili
visas atgriežas atpakaļ. Ar savu izturēšanos baltgalvju
zosis atšķiras no āra zosīm. Viņas iet, peld un lido tāpat
kā tās, tikai viņu balss ir visai īpatnēja, kas skan ap-

mēram kā ~klikklik" vai ~klekklek, kling" un „kleng".
Gūstā viņas izturas gluži tāpat kā āra zosis, pierod tādā

pašā mērā, bet paliek tikpat neuzticīgas. Arī abu barība
ir vienāda un tāpat perēšanas ziņā baltgalvju zosis neko

daudz neatšķiras no šiem radiniekiem. Olas ir līdzīgas
āra zosu olām, tomēr ir manāmi mazākas, tikai kādus 80

milimetrus garas un 53 milimetrus resnas.
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Jūras zosis (Branta) ir samērā mazas, ar

druknu ķermeņa būvi, tomēr daiļi veidotas. Vācija var

sastapt divas šīs ģints sugas, visbiežāk Branta zosi

(Branta bernicla). Galvas priekšpuse, kakls, spārni un

astes spalvas ir melni, muguras, krūšu un vēdera augš-

gala spalvas tumši pelēkas ar mazliet gaišākām malām,
vēdera sāni, ķermeņa pakaļgals un virsējās astes segspal-
vas balti. Abās kakla pusēs ir balti, šķērsām ejoši plan-
kumi pusmēneša veidā. Acis tumši brūnas, knābis iesar-

kani melns, kājas tumši melnas. Garumā putns sasniedz

62 centimetrus, platumā 124 cm, spārna garums 36 cm,
astes garums 11 cm.

Mūku zoss jeb ziemeļu zoss (Branta leu-

copsis) ir nedaudz lielāka par Branta zosi. Piere un gal-
vas sāni, virsējās astes segas, krūtis, vēders un ķermeņa
pakaļgals ir balti, spalvas uz ciskām viegli šķērsotas tum-

šām švītrām, pakausis, kakls, šaura, no knābja pamata
līdz acīm ejoša švītra katrā galvas pusē. pakauša lej gals,
muguras augšgals un muguras vidus tumšā, melni spīdošā
krāsā, muguras augšgalā spalvu malas brūnas, plīvura
spalvas pelnu pelēkas baltām malām, lidspalvas melni brū-

nas, ārpusē līdz pašam galam ar zili pelēkām malām, spār-
nu virsējā segspalvas un plecu spalvas tumšā pelnu pe-
lēkā krāsā, astes spalvas melnas.

Branta zosu dzimtene ir Vecās un Jaunās pasaules
tāļie ziemeļi. Uz Islandes salas perē tikai nedaudzas, uz

špicbergenas turpretim viņas perē lielā skaitā; vairāk
uz austrumiem, šo putnu barus vasaras vidū var sastapt
gar visu Ledusjūras piekrasti, tāpat arī Hudsona līcī
un citos apkārtējos ūdeņos. No šīm nemīlīgām savas

dzimtenes vietām viņas katru gadu dodas ceļojumos, kuri

sniedzas līdz tāļākiem dienvidu apgabaliem. Oktobra bei-

gas vai vēlākais novembra sākumā viņas tūkstošiem iero-
das visās Ziemeļjūras un Baltijas jūras lēzenajās pie-
krastes vietās. Visas smilšu kāpas un visi sēkļi, kurus
ūdens atsedzis bēguma laikā, cik tāļu vien acis sniedz,
n* apsēstas no šīm zosīm, un viņu kliedzieni pārspēj viļņu
bangu troksni; viņu bari, paceļoties gaisā, no tālienes at-
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iespējas novērtēt viņu skaitu.

Augšminētās vietas apdzīvo arī mūku zosis, bet tās

sastopamas tikai vietumis. Rudenī Mūku zosis sastopa-

mas Dienvidgrenlandes, Islandes, Holandes, Beļģijas un

Francijas piekrastēs; visās piemērotās šo zemju vietās

tās uzturas arī ziemā un vietām ir sastopamas gandrīz

tikpat lielā skaitā, kā Branta zosis, bet pavasarī atgriežas

savās perēšanas vietās.

Branta zosis, ar kuru dzīvesveida aprakstu es aprobe-

žošos, ir, tāpat kā viņu radinieki piekrastes putni, kas

reti kad šķiras no jūras un tikai izņēmuma gadījumos

pa lielo upju straumēm apmeklē iekšzemi. Salīdzinot ar

lielo vairumu viņu radinieku, kas biežāk uzturas zemes

iekšienē, tās ir daiļākas un sabiedriskākas. Vienlīdz labi

viņas iet pa cietu vai purvainu zemi, peld viegli un skai-

sti, prot teicami nirt, katrā ziņā labāk kā visas pārējās

zosu sugas, ar kurām salīdzinot arī viņu lidojiens ir vieg-

lāks un veiklāks, bet kāsī tās novietojas daudz retāk un

pa lielākai daļai laižas nekārtīgā barā. Lieliem viņu ba-

riem paceļoties gaisā, ir dzirdama spārnu dunoņa, kas

izklausās kā tāli pērkona grāvieni, bet tām lidojot caur

augstākiem gaisa slāņiem viņu spārnu kustības rada skai-

dri sadzirdamu šalkoņu, kas ir asāka par to, kādu dzirdam

no lielākām zosīm; salīdzinot ar to, kādu rada pīļu lido-

jums, tā izliekas vairāk apslāpēta.

Tāļajos ziemeļos eskimosi un vaļu mednieki medī

Branta zosis; rudenī un pavasarī viņas tūkstošiem nošauj
dienvidu piekrastēs, Holandē tās lielā skaitā sagūsta pie-
labinot viņas ar citām zosīm. Viņu cepeti varētu uzskatīt

par garšīgu, tomēr tam piemīt sasmakuma piegarša kas

vienu otru neapmierina. Tā kā šī piegarša ceļas no glie-
mežu barības, tad Holandē sagūstītās jūras zosis mēdz
kādu laiku ēdināt ar graudiem, tās uzbaro un tikai tad

kauj.
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Alu zosis (Tadorna), pie kurām no Vācijā sasto-

pamām pieskaita tā saucamā jūras pīle (Tadorna cor-

nuta), atšķiras no pārējām zosīm ar savu knābi un spal-
vojuma krāsām. Viņas uzskatāmas kā vidus loceklis starp
zosīm un pīlēm, kas savieno abas šīs apakšdzimtas. Knā-

bis priekšā ir platāks nekā citām zo"sīm, un tīviņiem tas

atšķiras vēl ar to, ka pie knābja pamata ir kupris, kas

riesta laikā spēj sacelties; spalvojuma krāsas ir raibākas

nekā viņu radniekiem. Minētai sugai galva un kakls ir

spīdošā tumši zaļā krāsā, divi lieli plankumi uz pleciem
melnā krāsā, josla uz kakla, kas priekšpusē paliek platāka,
muguras vidus, spārnu segspalvas, ķermeņa sāni un astes

spalvas līdz melnajiem galiem ir bāli baltā krāsā, plata
svītra uz krūtīm un dažas lidspalvas pleca locītavas ugš-
galā skaistā kanēļa sarkanā krāsā, krūšu vidus un vē-

ders pelēcīgi melni, spīdošas spalvas zaļganā metāla krāsā.

Acis ir tumši brūnā riekstu krāsā, knābis sarkanā karminā

krāsā, kājas gaļas krāsā. Putna garums ir 63 cm, pla-
tums 110 cm, spārna garums 36 cm, astes garums 12 cm.

Baltijas jūras un Ziemeļjūras piekrastēs jūras pīles
pieskaitāmas apakšdzimtas izplatītākām sugām. Uz zie-

meļiem viņas izplatās apmēram līdz Viduszviedrijai, uz

dienvidiem līdz Ziemeļāfrikai, kur tās lielā skaitā sasto-

pamas visos ezeros un ziemā dažreiz uzturas neskaitā-

miem bariem. Bez tam viņas ir novērotas Ķīnas un Ja-
pānas piekrastēs, tāpat arī visos lielākos Sibirijas vai

vispār Vidusāzijas ezeros tās ir redzētas. Tā kā viņas
dod priekšroku sāļiem ūdeņiem, tās visbiežāk ir sastopa-
mas jūrās un pat no sāļūdeņu ezeriem tikai lielākos,

bz Špicbergenas, Jūtlandes un Dānijas salām, kur tās

gandrīz kā mājputnus audzē un kopj, viņas lielā mērā
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atdzīvina apkārtnes dabu un dibināti izsauc svešniekos

apbrīnošanu, kad, kā ziņo Nav man s, „pāris pie pāra,

apmetušies uz zāles klājumiem, koku lapotnēs vai kādā

mazā ielej iņā, krāšņi izdalās starp kailām smilšu kāpām."

Viņu balsis maz līdzinās citu zosu balsīm; mātītes aicinā-

jumi izklausās kā īsto pīļu pēkšķināšana, tēviņa pielabi-

nāšanās skaņas ir dziļi „korr", riestošanās laikā viņu
balsis izklausās kā dziedoša svilpošana, kas vārdiem grūti

izteicama; Naumanis to mēģina attēlot ar balsieniem

~tiuioiāiuei" un t. t. Arī jūras pīles ir bailīgas un uzma-

nīgas, tomēr viņas drīz noprot, vai cilvēks, ar kuru tām

ir darīšanas, ir viņiem draudzīgs vai nē, v ntur, kur tās

apzinājās sevi drošībā, viņas ir tik paļāvīgas, ka skraida

apkārt cieši pie cilvēka kājām un bez apdomāšanās iz-

lieto viņu ligzdām ierīkotās alas, kamēr tur, kur viņu
drošība ir apdraudēta, tās izvairās no mednieka ar vislie-

lāko apdomību. Ar savas sugas piederīgiem viņas pat pe-

rēšanas laikā zināmā mērā paliek sabiedrībā; svešu sugu

pederīgie arī viņām ir vienaldzīgi. Barību viņām galve-
nā kārtā sniedz augu vielas, it īpaši jūras augu maigākās

daļas, bet vispār tādi zālaugi, kas aug sāļos ūdeņos, tad

sēklas, labības graudi un līdzīgas vielas; pilnīgai lab-

klājībai gaļas barība tomēr ir nepieciešama vajadzība.

Savvaļā dzīvodamas tās uzcītīgi ķer mazas zivis, mīkst-

miešus un kukaiņus; gūstā viņas kāri saķer tām nome-

stas zivis un jūras vēžus; labprāt ēd arī jēlu gaļu. Savu

barību viņas retāk iegūst peldot, nekā skrienot; bēgumam

iestājoties tās parādās uz sēkļiem, ka krastu putni skraida

gar ūdens malu un rūpīgi meklē pēc zivīm ūdens peļķēs.
Rīta stundās viņas apmeklē savas tuvākās apkārtnes ciet-

zemi, uzlasīdamas še sliekas un kukaiņus, bradā pa pur-

viem un apmekē pat laukus.

Viņas, tāpat kā lapsu zosis, perē vienīgi alās. ~Kam

gadīsies izdevība ceļot gar jūras piekrasti", saka Bodi;
nus s, „tam būs ne mazumis ko brīnīties, redzot kādi

trīs vai vairāk kilometri attālumā no jūras šo skaisto

putnu kopā ar mātīti, vai vairākus viņu pārīšus mierīgi

sēžam uz kāda atklāta uzkaniņa vai brīvā meža klajumā.
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un tad pēkšņi pazūdam. Aizejot līdz ievērotai vietai, tas

pārliecinātos, ka mūsu spīdošais ūdens putns ir nolaidies

zemes klēpī, un liekas ne tādēļ, lai noskaidrotu, cik node-

rīgas ir viņam lapsu, āpšu vai trušu alas, lai gadījumā, ja

četrkājainie dzīvnieki no tām būtu izvilkušies, piesavinā-
tos tās sev, — ne tādēļ, bet lai blakus tiem ierīkotu

savu mājokli. Nenoliedzams, drošu ziņotāju novērots un

pārbaudīts fakts ir ta, ka lapsa un kalnu zoss apdzīvo
vienu un to pašu alu, un ka pirmā, kas parasti netaupa
nevienu putnu, pēdējo reti kad saķer.". Tomēr, pēc ma-

niem novērojumiem, tik pilnīgi droši tas gan, liekas, nav;

jo blakus alai, kurā uzturējās lapsa es pats atradu kalnu

zoss spārnus un spalvas, lai gan ar to vēl arī nav pierādīts,
ka viņas slepkava ir bijusi lapsa, jo mežā, kur alas ligzda
atradās, dzīvoja vistu vanagi, un varēja gan arī būt, ka

šo zosi bij notiesājis kāds no pēdējiem. Uz jautājumu,
kādēļ gan plēsīgā lapsa, kura nesaudzē gandrīz nevienu

dzīvnieku, kas viņai ir pa spēkam, ar mūsu zosi dara iz-

ņēmumu, pareiza atbilde, es domāju, būtu tāda, ka ār-

kārtīgā drošsirdība, kas šim putnam piemīt, iedvēš lap-
sai cienību.

Silta salā tādās vietās, kur smilšu pakalni apauguši
ar zāli .mākslīgi ierīko ejas, kas uzkalna vidū tīklveidīgi

krustojas un noder šiem putniem kā ligzdas. Katru ligz-
das vietu apsedz ar cieši pieguļošu, no velēnām pagatavotu
vāku, kuru noceļot var pārliecināties, kas ligzdā notiek;
ligzdas vietu izklāj ar sausiem zariņiem un sūnām, lai put-
niem ierodoties, vajadzīgās vielas būtu viņu rīcībā, šā-

dās ietaisēs jūras pīles aizvien ierodas, pat tad, ja tās

ierīkotas cieši pie pašām mājām; ar pēdējo iemītniekiem

putni pamazām tik lielā mērā aprod, ka vēlāk, kad tie

perē, tie neticami daudz ko pret sevi atļauj. Ja mātīte

netiek traucēta, viņa izdēj 7—12 lielas, kādus 70 mm ga-

ras un ap 50 mm resnas, baltas olas, ar gludu un cietu

čaulu, un tad kaislīgi nododas viņu perēšanai. Bet ja
putnam šīs olas atņem, kā tas uz Silta bieži atgadās,
tad šādā ceļā piespiež to izdēt 20—30 olas. Izdētās olas

viņa noklāj ar pūkām, un aizejot no ligzdas parasti rū-
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pīgi apsedz ar tām savu perējumu. Savas olas viņa sirs-

nīgi mīl un ligzdu neatstāj ātrāk, kamēr putnu jau gan-

drīz var saķert rokām. Tās kas perē mākslīgās ligzdās

uz Siltas salas, ir tādā mērā pieradušas pie cilvēka, ka

tad, ja uzmanīgi paceļ ligzdas vāku, viņas paliek savā

vietā sēžam; un tikai tad, ja tās aizskar, viņas metas

sāņus, kādā no blakus ejām. Pārbaudot šādu ligzdu sa-

turu, vispirms mēdz aizsprostot vienīgo izeju, lai putni
nevarētu izlavīties ārā un netiktu aizbiedēti. Kad visas

ligzdas ir pārbaudītas, tad galveno eju atkal atver; bet

tad vairs neviena no perētājām nerādās: tām labāk patīk

atgriezties atpakaļ savās ligzdās. Tās zosis, kuru ligzdas

atrodas ejās, kas no viena gala ir noslēgtas, viegli ļaujas
sevi saķert, lai gan aizstāvas ar knābi, sprauslā līdzīgi

kaķim, vai arī izgrūž, liekas vairāk no dusmām nekā aiz

bailēm, pēkšķinošas skaņas. Kad perēšana, kas ilgst p6

dienas, ir galā, māte vadā savus mazuļus uz tuvāko jūras

krastu, pie viena tomēr labprāt dažas dienas uzkavējas

sāļūdeņos, kas pa ceļam gadās. Kamēr mazie vēl klejo

apkārt, tos var viegli saķert, bet tas kļūst pilnīgi ne-

iespējams, tiklīdz viņu saime jau sasniegusi dziļākus ūde-

ņus, jo jaunie jau no pirmajām savas dzīves dienām prot

teicami nirt. Māte aizvien visiem spēkiem pūlās aizstāvēt

savus bērnus, vai nu drošsirdīgi nostādamās savam ienaid-

niekam pretīm, vai arī mēģina to piekrāpt ar izlikšanos.

Silta un citu Ziemeļjūru salu iedzīvotājiem jūras

pīle nav gluži bez kādas nozīmes. Olas, kuras pamazām

izņem no šo putnu ligzdām, lai gan garšas ziņā ikkatru

nevar apmierināt, tomēr tiek un pūkas, ko perē-
šanai beidzoties izņem no viņu ligzdām, nav neko sliktākas

par pūku zosu pūkām, bet ir par tām tīrākas. Vecu putnu

cepetis nav slavējams, jo tam piemīt bajātu tauku vai

trāna piegarša un arī pretīga smaka.

Peldētājas pīles (Anatinae) atšķiras no zo-

sīm galvenām kārtām ar zemajām kājām un no gulbjiem
ar īsāku kaklu. Viduklis viņām īss, plats, vai arī plakans,
kakls īss vai augstākais vidēji garš, galva resna, knābis

tikpat garš kā galva vai nedaudz īsāks, visā garumā vien-
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līdz plats vai galā mazliet platāks, pie pamata vairāk vai

mazāk augsts un dažreiz punains, virsknābis velvēts, un

tik pārliektām malām, ka apakšknābis lielāko daļu ieiet

virsknābī, zobi skaidri un asi, kājas tālu atpakaļ, zemas,

līdz papēžiem spalvainas, stulmji vāji, sāniski plakani, vi-

dējais pirksts garāks par stulmu, peldplēve plata un pil-

nīga, parasti ir arī pakaļējie pirksti, nagi vāji, spārni vi-

dēji lieli, šauri un pasmaili, pie kam otrās lidspalvas vis-

garākās, aste parasti visai labi attīstīta un greznota ar

dažām īpatnēji veidotām spalvām, no 14—20 spalvām sa-

stāvošā aste īsa, plata, galā ieapaļa vai pasmaila, sīkspal-
vas biezas un gludas, dūnu bagātīgi, krāsa raugoties pēc

dzimuma, gads laikiem un vecuma ļoti dažāda, tēviņam
mazāk vai vairāk krāšņa, mātītei vienkārša un neuz-

krītoša.

Arī peldētāju pīles izplatītas pa visu zemes lodi, to-

mēr karstās un mērenās joslās dzīvo vairāk sugu nekā

aukstās. Viņas apdzīvo jūru un saldūdeņus vēl līdz lie-

lam augstumam kalnos, ceļo, ja ziema piespiež, uz siltā-

kiem apgabaliem, dažas sugas ļoti tālu, un tad salasās mil-

zīgos baros. Dažas sugas iet gandrīz tikpat labi, kā zosis,

citas turpretī čāpo neveikli; visas izrādās par meista-

riskām peldētājām, bet nirst tikai izņēmuma gadījumos
un ne sevišķi veikli; visas arī labi laižas, ātri cits citam se-

kojošiem, gandrīz spurkšķošiem spārnu vēcinājumiem, ar

troksni, kas atgādina svilpšanu, šalkšanu vai skanēšanu,
paceļas gaisā tikpat viegli no ūdens kā no sauszemes un

laižas necik augstu virs zemes vai ūdens līmeņa, vai uz-

lido līdz vairāk simts metru augstumam. Balss dažām ir

labskanīga un skaidra, trīcoša vai svelpjoša, citām kur-

coša vai tarkšķoša, tēviņam parasti citāda kā mātītei;
dusmās dažas šņāc, tomēr ne tā kā zosis, bet gan dobj l

un spurkdamas; jaunībā viņas klusu čiebj. Maņas attī-

stītas, šķiet, teicami un puslīdz vienādi. Pīles ir tramīgas
un nepaļāvīgas, bet drīz vien padodās pārmainītiem ap-

stākļiem un savu izturēšanos groza pēc savu vērojumu ga-
la iznākuma un tādēļ viegli pieradināmas un padarāmas
par īstiem mājkustoņiem. Viņu barība, ko viņas meklē
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sevišķi krēslas un nakts stundās, ir maisīta. Mīkstās ga-

lotņu' lapas, gurnus un daždažādas sēklas, purva un ūdens

augus, zāles un dažādās labības, kukaiņus, tārpus mīkst-

miešus, abiniekus, zivis, lielāko mugurkaulnieku gaļu un

pat maitu viņas ēd labprāt, bet gliemežnīcas un smiltis

vai mazus oļus ierij sagremošanas veicināšanai.

Pīles visas gan dzīvo vienlaulībā; 'bet apvaislošanās
kāre viņām ir tik liela, ka nereti pārkāpj slēgtas laulības

robežas un arī vieglāk, nekā lielākā daļa pārējo peldētāju

putnu dibina jauktas laulības. Mātītes savas ligzdas lab-

prāt ierīko ļoti tuvu kopā; dažas sugas nodibina īstas pe-

rētāju sabiedrības. Tāda perēšanas vieta, kas ligzdu ap-

slēpj, tiek cienīta vairāk nekā citas; bet daudz ligzdas

ierīkotas arī uz klajas zemes. Vairākas sugas ligzdas
taisa alās zem zemes vai klinšu spraugās, citas koku do-

bumos, citas uz koku zariem, savai ligzdai par pamatu
izlietodamas kāda sauszemes putna ligzdu; pārējās zemē

no dažādām augu vielām iztaisa dziļu perēkli, kura vidu

perējot izplāj pašu pūkām mīkstu. Dējumā ir lielāks

skaits olu, reti mazāk kā sešas un reizēm līdz desmit;

perēšanas ilgums svārstās starp 21 un 24 dienām. Ja

vairākām pīļu mātītēm ligzdas atrodas tuvu kopā, tad vi-

ņas mēdz cita citai zagt olas; jo perēšanas kāre un mīle-

stība uz bērniem viņām ir tikpat liela, kā apvaislošanās

dziņa tēviņiem. Pēdējie perēšanā neņem nekādu dalību,

pēc tam, kad viņu sievas sākušas perēt, sadodās kopā

īpašos baros un varbūt arī vēl nodibina tuvākus sakarus

ar citām mātītēm. Pīlēnus, kad tie nožuvuši, māte pēc
iespējas ātri ved uz ūdeni un vada un māca ar sirsnīgu

mīlestību. Jau no pirmās dzīves dienas mazuļi ir ļoti iz-

veicīgi un kustīgi radījumi, teicāmi tekā, veikli peld un

nirst, cītīgi ķer kukaiņus, ēd daudz, pieaug un, ieguvuši
savu pirmo spalvu ģērbu, tūliņ sāk apvilkt otro. Kad viņi
arī to ir ieguvuši, tad ģimene apvienojās atkal ar tēvu vai

vismaz ar kādu citu pīļu tēviņu.
Visi ātri lidošie plēsīgie putni, sākot ar ērgli un bei-

dzot ar vistu vai zvirbuļu vanagu, vajā vecās, bet lapsas,
caunes, zebiekstes, žurkas, kraukļi, vārnas un plēsīgās kai-
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vas jaunās pīles; negaidīti plūdi vai citi dabas notikumi

bez tam arī iznīcina daudz apperētu olu. Apstrādātās

zemēs pīļu skaits gadu no gada stipri mainās, laikam ne

tikdaudz vajāšanu dēļ, kā tāpēc, ka piemērotas ganību un

ligzdu vietas arvienu vairāk un vairāk tiek nosusinātas.

Bet arī tās sugas, kas perē tālu ziemeļos, vienmēr mazi-

nās skaitā, lai gan šeit cilvēks ne visur pavairo dabīgo ie-

naidnieku daudzumu un apgabala īpašības ievērojami ne-

mainās, šī samazināšanās ir jāmin ar nožēlošanu; jo ne-

viena pīle nedara manāmu kaiti, bet ar savu teicamo ga-

ļu, savām spalvām un pūkām atnes diezgan ievērojamu
labumu.

No visiem ģints locekļiem par zosu vistuvāko radi-

nieku es turu baltvēderi jeb švukšķi (Anas

penelope). Pieres un galvvidus vidus okera dzelteni, pā-

rējā galva, atskaitot mazu trīsstūrainu, melnu, zaļā zelta

krāsā zalgojošu plankumiņu, un kakls rūzgani sarkans,
žods un rīkles augšgals melngans, guznas daļas maigā ie-

pelēkā rožu krāsā, mētelis, mugura, krūšu un vēdera sāni

uz pelnu krāsas pamata izraiboti smalkiem melniem, bet

astīte uz astes augšējās segas uz melni pelēka pamata ne-

skaidriem pelēkiem šķērsiem viļņiem, spārna augšpuses
mazās segspalvas, astes augšējās segas sānos un galā,
krūšu un vēdera vidus, kā arī pakaļa balta, astes apak-
šējās segspalvas tumši melnas, pirmās šķiras lidspalvas
pelēki brūnas, ar gaišākām malām, otrās šķiras priekšējās
lidspalvas melnas, augšpusē ar zaļu zalgojumu, pakaļējās,
pagarinātās samta melnas, iekšpusē pelēkas, augšpusē ar

platu baltu malu, zaļās spoguļa spalvas priekšā un pakaļ-
pusē ietvērtas ar melnu, astes spalvas tumšā pelnu krāsā.

Garums 54, platums 90, spārna garums 30, astes garums
10 cm.

Mājodams ziemeļos tāpat kā daudz citas pīles, balt-

vēderis izplatīts pa visu tundru un tādēļ sastopams tiklab

Eiropā un Āzijā, kā arī Amērikā. Ceļodams, viņš lido

caur visu Eiropu un Āziju, neaizklīst līdz Āfrikas vidie-

bet pārziemo Vidusjūras zemēs. Pie mums Vācijā
viņš ierodas oktobra sākumā, uzturās kamēr ūdeņi ir vaļā
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un martā un aprilī ceļo atkal uz ziemeļiem. Arī viņš pa

ceļam uz īsu laiku apmetās seklos jūras līčos un sāļūde-

ņos, tomēr vairāk nekā citas peldētāju pīles cienī sald-

ūdeņus un vasaru dzīvo tikai pie tiem.

Pēc dabas un izturēšanās būdams īsta pīle, viņš to-

mēr ievērojami atšķiras no savām radiniecēm ar vieglo,

ātro gaitu, kas līdzīga kā zosīm, gandrīz nemaz neatgā-

dina čāpošanu un ir attīstīta, kā šķiet, uz viņa peldēšanas

mākslas rēķina. Nrī lidojiens viņam ir neparasti ātrs,

secīgs un gandrīz pilnīgi kluss, tomēr spējīgs uz visiem

griezieniem un virziena maiņām, kas parastas pie citām

pīlēm. Raksturīgais sauciens, kas devis iemeslu viņa no-

saukumam (vāciski — svilpotāja pīle), sastāv visbiežāk

no smalkām, balsieniem „vivu, vūbibū, vūbviū" līdzīgam,

no tālienes klausoties diezgan patīkamām skaņām, kurām

pa starpu iepītas citas krācošas skaņas. Kā pirmējās, kas

kalpo acīmredzot tikai sarunai, tā arī pēdējās ir kopējas
abiem dzimumiem; no tēviņa bez tam vēl dzirdams īss,

blējošs kurciens. Izturēšanās ir diezgan patīkama, daba

diezgan piemīlīga. Pēdējās pamatvilcieni ir sabiedris-

kums un saticība; sabiedriskums izpaužas arī perēšanas
vietā.

Neviena no man pazīstamām pīlēm nepārtiek no au-

giem tik lielā mērā, kā baltvēderis. Viņš gan ēd arī ma-

zas zivis, abiniekus, kukaiņus, mīkstmiešus v. t. t., bet

daudz labāk visādas augu atvases, graudus un sēklas, ga-

nās kā zoss uz mauriņa vai sējumiem, dīķos un muklājos

pārtiek galvenā kārtā no visādiem purvu un ūdens au-

giem, zaļo lapu galotņu un graudu dēļ apmeklē pat rugā-

jus un tikai tad pārtiek vienīgi no dzīvnieku vielām, ja
cita nekā nevar dabūt.

Baltvēderis pa atsevišķam pārim šur un tur vai šad

un tad perē arī Vācijā, bet parasti tikai sava izplatības

apgabala ziemeļos, Eiropā apmēram no Dienvidzviedrijas
vai Vidzemes uz ziemeļiem. Ligzda atrodas parasti uz

zemes, zem zemiem krūmiem vai stiebros, reizēm tālu no

ūdens, un ir vai nu sūnās izrakts padziļinājums vai arī pa-

virši sakrauta kaudze, vidū vienmēr bagātīgi izklāta pū-
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kām. Dējumā ir 9—12 apmēram 54 mm garas, 41 mm

resnas, stipr- un gludčaumalainas, smalkgraudainas, ie-

dzelteni baltas olas, kuras mātīte izperē 24 dienās. Ma-

zuļus tūliņ pēc nožūšanas māte ved uz ūdeni un uzaudzina

parastā kārtā bez tēviņa līdzdalības.

Sagūstīti baltvēderi, iežogota dīķa greznums, dzīvi

iztura ļoti labi, cilvēku aizsardzībā arī vairojās; nomedītus

baltvēderus teicamās gaļas dēļ ļoti ciena visi gardēži; arī

spalvas un pūkas tura par labām.

No visām pīlēm mums vissvarīgākā ir mērca jeb
meža pīle (Anas boschas), jo no viņas ir cēlusies mū-

su māju pīle. Mērca pīļu tēviņam galva un kakla augš-

daļa ir zaļa, krūšu priekšdaļa brūna, muguras augšdaļa

spilgti vai pelēki brūnā krāsā, kas maisīta ar tumšāku

toni, uz kamiešiem izraibota pelēki baltiem, brūniem un

melnganiem viļņiem, spogulis koši zils, abos sānos ar bal-

tām malām, muguras lej daļa un astīte melni zaļa, apakš-
puse uz pelēki balta pamata izraibota ļoti maigiem meln-

ganiem viļņiem; šaura balta kakla saite atdala kaklu no

brūnas kastāņu krāsas krūšu priekšdaļas; astes augšpuses

segspalvas, no kurām vidējās izliecas uz augšu, ir melni

zaļas, apakšpuses segspalvas samta melnas, lidspalvas
tumši pelēkas. Acis gaiši brūnas, knābis zaļi dzeltens,
kājas bāli sarkanas. Rudenī tēviņam ģērbs līdzīgs kā mā-

tītei, kurai galva un kakls bāli pelēki, izraiboti tumšā-
kiem punktiem, galvas augšdaļa melni brūna, mugura

brūna, apslacīta gaišākiem melnbrūniem, pelēkiem, brū-

niem un rūzgandzelteni brūniem traipiem un apņemta
gaišākām malām, kakla apakšdaļa un guzna uz gaiši brū-

nas kastaņu krāsas pamata izraibota melniem mēneša

plankumiem, pārējā ķermeņa apakšpuse izraibota brū-

niem plankumiem. Garums 63, platums 104, spārna ga-
rums 30, astes garums 9 cm. Mātīte ir mazāka, šai pa-
zīstamajai apakšdzimtas sugai šur un tur piebiedrojas vi-

ņai līdzīgā pelēkā pīle (Anas strepera), kas atšķi-
ras ar samērā mazāku un šaurāku, garākiem zobiņiem

apbalvotu knābi.
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Mērca pīles izplatības apgabals aptver visu Eiropu un

Āziju, Amēriku līdz Meksikai un Ziemeļāfriku; pelēkās

pīles izplatības apgabals ir gandrīz tikpat liels. Pirmējā,

kam dzīves veids galvenos vilcienos tāds pats kā pelēka-

jai, ziemeļos ir kārtējs gāju putns, arī mūsu platumos vēl

ceļo, bet jau Dievidvācijā bieži arī pa ziemu paliek turpat

savā perēšanas apgabalā. Oktobra un novembra mēnešos

mērca pīle salasās lielos baros un dodas ceļā uz apgaba-

liem, kas atrodas vairāk uz dienvidiem. Lielākā daļa ce-

ļo līdz Itālijai, Grieķijai un Spānijai, tikai dažas līdz Zie-

meļāfrikai vai tai Dienvidāzijas daļai, kas atrodas uz vie-

nāda platuma ar Ziemeļāfriku. Jau februārī vai vēlākais

martā sākas atpakaļceļojums. Kā dzimtenē, tā arī sve-

šumā mērca pīle uzturās vismīļāk ezeros, dīķos un muklā-

jos, kas apauguši ašķiem vai meldriem. Ūdens krājumi,
kas šur un tur brīvi no augiem, bet citādi apauguši visā-

diem krūmiem un purvu augiem, viņai ir sevišķi pa prā-

tam; no tiem viņa laižas uz mazākiem dīķiem, peļķēm,
novadgrāvjiem vai laukiem un atkal atpakaļ. Uz klaja
ūdens viņa rādās samērā maz, drīzāk pēc iespējas ātri

peld uz augu biezokni un, rakņādamās un brizdama, pār-
meklē dūņas.

Mērca pīle pieder pie visēdelīgākiem putniem, kādus

mēs pazīstam, ēd zāļu un daždažādo purvu augu mīkstās

lapas, galotnes un pumpurus, asnus un nogatavojušās

sēklas, labības graudus, gurnus, bet arī cītīgi medī visus

dzīvniekus no tārpa līdz zivij un abiniekam, liekas, cieš

lielu, nepiepildāmu izsalkumu un lai to apmierinātu, tad

ēd, kamēr vien pati ir nomodā un kaut kas atrodams.

Mērca pīles daba, parašas un ieradumi saskan ar vi-

ņas pēcnācējas, māju pīles, izturēšanos. Viņa iet, peld,
nirst un laižas līdzīgi, lai gan labāk kā māju pīle. lieto tos

pašus saucienus, mātītes tālu skanošo „kvak" un tēviņa

dobjo ~kvāk", sarunas skaņas „vek, vek" vai aicinājuma
saucienu „vak, vak", izbaiļu brēcienu „rāč" vai ~rāb, rāb":

īsi sakot, visas skaņas, kas dzirdamas no māju pīles. Ma-

ņas viņai ir asas, viņa vienmēr ir uzmanīga un, vajāta,
drīz vien top neparasti tramīga. Būdama sabiedriska.
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vispār arī saticīga, viņa labprāt iemaisās radinieču star-

pā, dzīvo sabiedrībā ar visiem putniem, kuri to var ciest.

Arī no cilvēka tuvuma viņa ne katrreiz izvairās, turpretī
bieži apmetas dīķos, kas atrodas iedzīvotāju aizsardzībā,

piemēram apstādījumu vai lielu dārzu dīķos, šeit drīz

vien top ļoti paļāvīga, ir mierā, ka cilvēks pabalsta viņas
ēdelību un viņu kārtīgi baro, šeit arī perē un uzaudzina

savus bērnus un beidzot izturās gandrīz kā māju putns.
Tomēr viņa patura zināmu patstāvību un nepaliek par

māju pīli, bet arī saviem mazuļiem iedzemdē tieksmi uz

brīvību un svabadību. Patiesi pieradināt viņu var tikai

tad, ja viņu no mazotnes tura kopā ar māju pīlēm un apie-
tas ar viņu gluži kā ar tām. Viņa viegli pārojas ar pē-
dējām, un no tādām laulībām dzimušie pēcnācēji top tik-

pat pieradināti, kā īstās māju pīles.
Drīz pēc savas atlidošanas sabiedrības izklīst pa pā-

riem, un laulātie draugi pieķeras viens otram ar lielu mī-

lestību, lai gan karstie riesti viegli noved pie slēgtas lau-

lības robežu pārkāpšanas. Pēc apvaislošanās, kas gan-

drīz vienmēr norisinās uz ūdens, tiek ievadīta ar īpatnēju
peldēšanas mākslu izrādīšanu un pavadīta ar daudz brē-

cieniem, pīle izvēlās piemērotu vietu ligzdas ierīkošanai.
Šim nolūkam viņa izmeklē mierīgu, sausu vietu zem krū-

ma vai citiem augiem, bet arī piesavinās jau priekšā at-

rodamas, kokos ierīkotās plēsīgo putnu ligzdas vai vārnu

perēkļus. Vienkāršā celtne darināta no sausiem stublā-

jiem, lapām un citām augu vielām, tās čagani sakraujot
citu virs citas un vidū izapaļojot padziļinājumu, kas vē-
lāk tiek izklāts pūkām. Dējumā ir astoņas līdz sešpad-
smit iegarenas, ciet- un gludčaumalainas olas, kas nav at-

šķiramas no mājas pīļu olām Perēšana ilgst 24 līdz 28

dienas. Mātīte perē ar nodošanos, aiziedama prom, olas

uzmanīgi apklāj pūkām, ko viņa izplūc pati sev, pēc ie-

spējas slēpdamās, lien prom pa zāli un, atpakaļnākdama,
tuvojas ligzdai tikai pēc tam, kad ir pārliecinājusies, ka

nedraud briesmas. Mazuļus pēc izšķilšanās viņa vēl vienu
dienu silda ligzdā un tad ved uz ūdeni. Ja mazuļi uzaug

augstu ierīkotā ligzdā, tad viņi, iekam sāk savu pirmo li-
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dojumu, vienkārši nolēc lejā uz zemes, nemaz neciezdami

no kritiena. Savas jaunības pirmo daļu viņi pavada pēc

iespējas slēpdamies biezos grīšļos, ašķos un citos ūdens

augos un tikai, kad viņi sāk iemēģināt savus lidojamos

locekļus, viņi reizēm parādās uz klajāka ūdens. Māte ar

vislielāko rūpību gādā, lai viņi būtu apslēpti cilvēku vai

citu ienaidnieku skatieniem, vajadzības gadījumā, izlikda-

mās, mēģina novērst briesmas uz sevi, redzēdama, ka

viņai uzbrūk bars vājāku pretnieku, stājas tiem droši pretī

un bieži piespiež tos bēgt. Bērni pieķeras viņai ar sirsnī-

gu mīlestību, ņem vērā katru brīdinājumu, katru aicinā-

jumu un, tiklīdz vecā to pavēl, tā ielien un apslēpjas au-

gos vai starp augsnes nelīdzenumiem un, nekustēdamies,

paliek reiz ieņemtā stāvoklī, līdz kamēr māte griežas atkal

atpakaļ, bet, kad tā ierodas, tad vienā acumirklī ir atkal

uz kājām un visi kopā. Viņi aug neparasti ātri un pēc
apmēram sešām nedēļām jau laižas.

Par visām mātes rūpēm un bailēm tēvs neliekas ne

zinis. Tiklīdz mātīte sāk perēt, tā viņš to atstāj vienu,

pie gadījuma gan vēl mēģina nodibināt mīlas sakarus ar

citām pīļu mātītēm un, ja no tā nekas vairs neiznāk, tad

apvienojas ar sev līdzīgiem sabiedrībās, kas tagad brīvi

blandās apkārt pa dažādiem ūdens krājumiem. Vēl pirms

mazuļu izšķilšanās sākās spalvu metamais laiks, kas viņa

grezno ģērbu pārvērš vienkāršajā vasaras ģērbā. Pēdē-

jais tiek valkāts nepilnus četrus mēnešus un pēc spalvu
mešanas un krāsas maiņas tad pārvēršas kāzu tērpā. Ap
šo laiku arī jaunās pīles sāk mest spalvu, un abi dzimumi,
vecie un jaunie tagad atkal sabiedrojas, lai turpmāk kopā

pavadītu rudeni un vēlāk ceļotu uz ziemas mītnēm.

Dažas vecās mērca pīles krīt par laupījumu lapsai
vai ūdram, dažas jaunās seskam vai dupuram; olas un jau-
nos pīlēnus nes prom ūdens žurkas vai apdraud niedru

lījas un milāni; bet par visļaunākiem ienaidniekiem ir jā-

uzskata, laikam, lielie dižvanagi, kas laikiem pārtiek gan-

drīz vienīgi tikai no pīlēm. leraudzījušas tādu pretnie-
ku, pēdējās mēģina cik ātri vien iespējams glābties, nir-

damas ūdenī laupītāju, kas viņas satvēra pie gadījuma
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varbūt arī novelk lejā dzelmē un ar to viņu tā nogurdina,
ka viņš ir spiests atteikties no medībām. Vistu vanags

un ērglis, it īpaši jūras ērglis, medī pīles tikpat cītīgi un

pa lielākai daļai ar panākumiem, lai gan pīles arī pret vi-

ņiem zina aizsardzības līdzekļus. Zeifertics (Sevffer-

titz) nedaudz stundās reiz novēroja pīļu visdažādākos aiz-

sargāšanās paņēmienus pret plēsīgiem putniem. lerau-

dzījušas jūras ērgli lēnām lidojam šurp, viņas pacēlās

gaisā un laidelējās virs ūdens līmeņa šurp un turp, jo vi-

ņas labi zināja, ka tas nespēj viņas noķert, ja viņas laižas.

Pēc tam, kad tas atteicās no medībām, viņas nolaidās at-

kal uz ūdens un meklēja savu barību kā iepriekš. Tad pa-

rādījās piekuns; bet tagad viņas vis necēlās gaisā, bet

gan pastāvīgi nira ūdenī, līdz arī šis ienaidnieks noprata,
ka viņa pūles ir veltīgas. Vēlāk parādījās vistu vanags,
kas prot ķert vienlīdz veikli kā lidodams, tā arī sēdēdams.

Pīles tūliņ sapeldēja tuvu kopā, pastāvīgi sita ar spār-
niem ūdeni gaisā un tā sacēla necaurredzamu putekļu lie-

tu; vistu vanags laidās caur šo lietu, tomēr tika tā samul-

sināts, ka arī viņam bija jāatteicas no savām medībām.

Mērca pīles gaļa ir tik teicama, ka šo putnu cītīgi me-

dī visās vietās. Pielieto visus parastos vai iedomājamos
medību un ķeršanas veidus, lai viņu dabūtu rokā, un viņu
arī nomedī daudz tūkstošiem. Itālijā, Grieķijā un Spā-
nijā vai Ēģiptē ziemas laikā visās pilsētās tirgi ir taisni

pārpildīti ar pīlēm vispār, bet jo sevišķi ar mērca pīlēm.
Manāmu kaiti nedara arī mērca pīles. Viņas patiesi

gan ēd arī zivis, tomēr var norīt tikai mazas un spēj tās

noķert tikai seklos ūdeņos, tā kā šis barības patēriņš ir

neievērojams un tas labums, ko dod gaļa un spalvas, viņu,
laikam, atsver.

Par ložņātā ju pīlēm sauc apakšdzimtas vis-

mazākās, apmēram baloža lieluma sugas. No Vācijā mī-

tošām sugām pirmā vietā jāmin prī šķ c (Anas quer-

(ļuedula). Galvas vidus un aizkakle ir melni brūna, pie-
re, galvas un kakla sāni no iepriekš minētām daļām at-

dalīti ar platu, baitu acu svītru un uz brūni sarkana pa-
mata izraiboti smalkām, baltām švītrām, žods un rīkles
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augšgals melns, kakla apakšdaļa, mētelis, mugura, guzna

un krūšu augšdaļa uz virspusē tumšāk, apakšpusē gaišāk
brūni dzeltena pamata izrotāta tumši brūnām lokveidī-

gām joslām un traipeklīšiem, sānu spalvas uz balta pa-

mata izraibotas maigi melniem šķērsiem viļņiem, pakaļas
un astes apakšpuses spalvas rūzgani iedzeltenas ar tumšā-

kiem punktiem, visa pārējā apakšpuse balta, baltkātainās

pirmās šķiras lidspalvas pelēki brūnas, galotnē tumši brū-

nas, pakaļējās iepelēkākas, otrās šķiras lidspalvas, kas

izveido spoguli, pelēki melnas, ārpusē spīdīgā zaļganā tē-

rauda krāsā, galā ar baltām malām, garās kamiešu spal-

vas zilgani pelēkmelnas, ar baltām platām malām, spārna
augšpuses segspalvas gaiši zilpelēkas, astes spalvas tum-

šā pelnu krāsā, ar bālganām sānu malām, kas pret ārpusi

top arvienu platākas. Acis ir gaiši brūnas, knābis zaļ-
gani melns, kājas iesarkanā pelnu krāsā. Tumšākam va-

saras ģērbam, kas līdzīgs kā citām peldētāju pīlēm, trūkst

galvas un kakla skaistās krāsas un pagarināto kamieša

spalvu. Mātīte valkā tēviņa vasaras ģērbam līdzīgu ģēr-

bu; tomēr spārnu segspalvas viņai nav vis zilgani, bet

gan tumši brūngani pelēkas. Garums 38, platums 62,

spārna garums 20, astes garums 8 cm. Prīšķes perēšanas

apgabals ietver visu Viduseiropu un Vidusāziju; uz zie-

meļiem tas sniedzas ja daudz līdz Dienvidzviedrijai. Ce-

ļodama, viņa apmeklē visas Dienvideiropas zemes, lielāko

tiesu Vidusāzijas un Āfriku, pēdējās austrumos aizklīzda-

ma līdz desmitam ziemeļu platuma grādam.
Daudz retāk kā prīšķe Vācijā perē krīklis,

lošne jeb kriķis (Anas crecca). Viņš ir mazāks par

prīšķi. Galva un kakla augšdaļa, izņemot platu, sprandā
kopā saplūstošu, koši zili zaļu, augšpusē un apakšpusē ar

baltu malu ietvērtu apaušu švītru un no acs priekšējā
kaktiņa uz knābja pamata pusi turpinātu baltu malas

švītru, ir koši sarkanā kanēļa krāsā, aizkakle, mētelis un

krūšu sāni uz pelnu krāsas pamata izraiboti melniem

šķērsiem viļņiem, kakla priekšpuse, guznas daļa un krūšu

augšdaļa uz gaiši iesarkani dzeltena pamata izraibota re-

tiem melniem plankumiem, pavēders un astes apakšpuses
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vidējās segspalvas melnas, pēdējās ar gaiši brūnganām

sānu malām, visa pārējā ķermeņa apakšpuse balta, pirmās

šķiras lidspalvas tumši brūnpelēkas, otrās šķiras lidspal-

vas, kuras veido spoguli, iekšpusē brūni pelēkas, pirmās
četras ārpusē melnas kā samts, pārējās ar zaļas zelta krā-

sas malām, kas pret galotni top platākas, astes spalvas

iepelēki brūni melnas, ar baltām malām. No prlšķes at-

tiecīgiem ģērbiem vasaras ģērbs atšķiras ar pelēkām spār-

na augšpuses segām un košas krāsas spoguli, bet mātītes

ģērbs ar spoguli. īstenībā mājodams tundrā, krlklis ir

izplatīts pa visām trim pasaules ziemeļu daļām, septembrī
un oktobrī ierazdamies un martā un aprilī atpakaļgriez-
damies, ceļo caur visu Eiropu un Āziju, tāpat arī caur

vienu Ziemeļamērikas daļu un lielā skaitā apmeklē Zie-

meļāfriku.

Krīkļa tuvākā radiniece irskaistpīle (Anas formo-

sa). Ziemeļaustrumāzija, Austrumsibirija, Kamčatka un

Ķīna ir dzimtene šai skaistai pīlei, kas divas reizes ir ie-

maldījusies Francijā.
Prlšķes apraksts dod mums galvenos vilcienos pareizu

pārskatu par visu ložņātā ju pīļu dzīvi. Atgriezdamās no

Vidusjūras zemēm, savām ziemas mītnēm, un ceļodama
pa nakti, viņa ierodas perēšanas vietā marta beigās un

aprilī un uzturās šeit līdz oktobrim vai novembrim, bet

jau pēc perējamā laika beigām, augustā, sāk sirot apkārt.
Savai uzturēšanās un perēšanas vietai viņa izrauga se-

višķi labprāt tādus saldūdeņus, kas pa lielākai daļai aizau-

guši vai apņemti bieziem ūdens augiem, ašķiem, grīšļiem
un meldriem, pret sauszemi pāriet purvainās pļavās un

kam ir sekli, peldošiem augiem apklāti līči, tāpat arī da-

žādus muklājus un purvus, sevišķi labprāt mežā apslēptus,
augstu vai zemu koku aizēnotus plūdu ūdeņus un pavasara
lietus pildītus dīķus, peļķes un reņņus. No tiem viņa naktī

apmeklē visas pārējās, arī vismazākā ūdens gultnes, ja
vien tās ir seklas, dūņainas un bagātas augiem. Vienmēr

apslēpusies, viņa šeit slepenībā dara savus dienas un vēl

vairāk nakts darbus, atgādinādama drīzāk ķikutu, nekā

kādu pīli, lai gan viņa tikai mazā mērā apslēpj savu lī-
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dzību ar pēdējo. Ļoti mundri, rosīgi, ātri un veikli viņa
peld, skrien, brien un ložņā pa savu novadu, dienā reti

rādīdamās klajās vietās, turpretī vairāk meklēdama ba-

rību starp peldošiem vai ūdenī stāvošiem augiem, seko-

dama visšaurākiem grāvjiem vai sprauzdamās caur grīš-

ļiem, meldriem un pļavu zālēm. Viņa iet īsti labi, caur nu-

pat minētiem augiem ložņā veikli un ātri, peld viegli, rak-

ņājas ar knābi un nirst meistariski, laižas gandrīz pilnīgi

bez trokšņa, tomēr ar bultas ātrumu, ar vienādu meista-

rību izrakstīdama kā taisnas, tā arī līkumainas līnijas un

izrādīdama visa pīlei vispār iespējamas lidošanas mākslas.

Viņas balss ir vārgs, smalks kurciens, kas līdzīgs balsie-

nam „kvāk" vai ~knāāk", tēviņa pārošanās sauciens tark-

šķināms ~klerrreh", uzbudinājuma izteiksme ātri cits ci-

tam sekojoši „jāk, jāk, jāk". Dabas ziņā viņa atšķiras
no citām pīlēm vairāk šķietami, nekā patiesībā. Viņa ir

ļoti sabiedriska, bet patiesi tuvas attiecības nodibina tikai

ar sev līdzīgām. Laulātie draugi apber viens otru ar mī-

lestības pierādījumiem; bet mātīte izrādās tikpat izlasīga,

cik tēviņš neuzticīgs, tā kā laikam arī šī pīle laulību ne-

slēdz uz visu mūžu. Barības ziņā prīšķe no citām sugām

atšķiras ar to, ka blakus visādām dzīvnieku vielām un

mīkstām augu atvasēm viņa ēd arī daudz sēklas, it īpaši
saldzāles un citu mitrā augsnē augošu zāļu sēklas.

Perēšanas vietā prīšķe ierodas pa lielākai daļai jau

sapārojusies un tūliņ sāk taisīt ligzdu. Pirms apvaislo-
šanās norisinās mīlināšanās, līdz tēviņa patiesi padevīgā
mīlestība beidzot uzvar mātītes klīrību. Pēdējā pa to

starpu meklē piemērotu, pēc iespējas apslēptu vietiņu ligz-
das ierīkošanai, tās atrašanās vietas ziņā nepieturēdamās
pie noteikta likuma vai paraduma, beidzot izšķiras tikpat
labi par kādu vietu ūdenskrājumā vai tā tiešā tuvumā, kā

par tādu, kas atrodas kilometriem tālu no ūdens, no sau-

sām, vistuvākā apkaimē salasītām augu daļām sakrauj

apakšceltni, padziļinājumu izklāj kā parasti pūkām un

tad, apriļa beigās vai maija sākumā, sāk dēt. Dējumā
ir 9—12, reizēm arī vairāk, mazas, apmēram 46 mm ga;
ras, 32 mm resnas, iegareni ovālas, plānčaumalainas, brūni
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iedzeltenbaltas olas; perēšana ilgst apmēram trīs nedē-

ļas. Kamēr mātīte perē ar vislielāko pašaizliedzību un,

nebēdādama par briesmām, tikmēr tēviņš arvienu vairāk

un vairāk atsvešinājās kā no viņas, tā arī no izperētās un

augošās ģimenes, atstāj pilnīgi, sievas kopšanā, mācīša-

nā, auzdināšanā, īsi sakot, gādībā mazos, skaistos, paipalu
veikluma mazuļus, kas slēpjas jau no pirmās dzīves die-

nas, kopā ar sev līdzīgiem pa to starpu blandās apkārt,

mīlinājās ar visām mātītēm, kuras ierauga, lai gan pa

lielākai daļai tiek atraidīts, un tikai augustā, kad viņa
bērni ir pieauguši, atkal ierodas pie ģimenes.

Tie paši ienaidnieki, kuri apdraud citas pīles, vajā
arī prīšķi, kuras gardo gaļu pienācīgi cienī ne tikai cil-

vēki vien. Viņu labprāt tura gūstā, jo viņa teicami to iz-

tura, drīz vien iedraudzējas ar savu kopēju, ar savu skai-

stumu un mundrumu sagādā daudz prieka un gūstā arī

perē.

Skaistuma godalgu pēc mana prāta pelna X a rol i-

nas pīle (Aix sponsa), pa visu Ziemeļamēriku izplatīts
un tur bieži sastopams putns, kas tagad ir gandrīz galīgi
aklimatizēts mūsu dīķos. Viņa ir grezno pīļu ģints (Aix)
priekšstāve.

Karolinas pīles patīkamā izturēšanās saskan ar viņas
skaisto augumu un grezno ģērbu. Viņa apvieno sevī vi-

sas īpašības, kuras peldētāju putnam var nodrošināt mūsu

labvēlību. Savās kustībās viņa līdzinās krīklim vai prīš-
ķei, bet pārspēj šīs abas ar to, ka viņa parasti nosēžas

kokos. Neievērojot tālu uz pakaļpusi novietotās kājas,
viņa iet ātri, vismaz tikpat veikli kā mūsu mērca pīle, pie
tam pastāvīgi šūpodama asti, peld labi, laižas caur za-

riem, pēc Odibona (Audubon), tikpat veikli kā klej-
balodis un reizēm pret vakaru kā zibenis drāžas caur koku

galotnēm. Vajadzības gadījumā viņa nirst un šo mākslu

lieto jau tad, ka viņa, rotaļādamās dzenā mātīti vai aiz

greizsirdības citu tēviņu. Parastais sauciens ir ļoti lab-

skanīgs, maigs, gari vilkts, kluss „pi, piii", brīdinājuma
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sauciens ne mazāk skanīgs „huik, huik". Cilvēka tuvuma

viņa baidās mazāk, nekā mūsmāju mērca pīle, tikpat kā

nemaz neļaujas aizdzīties sevišķi no savas ierastās perē-

šanas vietas, arī tad nē, ja tās tuvumā uzceļ ēkas, bet,

vajāta, drīz vien top uzmanīga un beidzot visai tramīga,

pielieto arī visas viņas dzimtas priekšstāvja parastās vil-

tības, lai sevi nodrošinātu. Gūstam viņa pierod ātrāk, ne-

kā kaut kura cita no man pazīstamām pīlēm; pat vecumā

sagūstītās drīz vien iemācās padoties pārgrozītiem ap-

stākļiem, savā uzraugā ierauga labvēli kopēju, pēc īsa gū-

stā pavadīta laika jau ļaujās pieaicināties klāt un drīzāk

kā citas ir pieradināmas pie aizlaišanās un atpakaļgrieša-
nās, parasti vairojas arī gūstā, tiklīdz vien viņām tiek dota

piemērota izdevība. Savvaļā viņa pārtiek no graudiem

un sēklām, dažādu ūdensaugu un labību stiebru mīkstām

galotnēm, tārpiem, gliemežiem un kukaiņiem, ēd arī ma-

zus abiniekus un citus mugurkaulainos; gūstā viņa ap-

mierinās ar graudiem vai zivīm un pamazām iemācās ēst

visu, ko lieto cilvēks.

Bultastaiņo pīļu ģints (Dafila) iezīmējas ar

ļoti slaiku vidukli, tievu, neparasti garu kaklu, stipru ie-

garenu galvu, ļoti šauru, lēzeni velvētu knābi galvas ga-

rumā un asi noasinātu, no sešpadsmit spalvām sastāvošu

asti. Viņas priekšstāvis ir garkaklis (Dafila acuta).

Galva, žods un rīkles augšgals brūnā purpura krāsā, aiz-

kakles vidus un pakausis zaļi spīdīgi melni, tālāk uz apakšu

pelēki, mētelis un sāni, muguras lej daļa un astīte uz pelnu
krāsas pamata izraibota šķērsiem, ļoti maigi melniem viļ-

ņiem, kakla sānu švītra, kas pret apakšpusi top platāka,
krūšu un vēdera vidus skaidri balti, pakaļas un astes

apakšpuses spalvas melnas kā samts; pirmās šķiras lid-

spalvas tumši brūni pelēkas, otrās šķiras pelēkas, ārpusē

zaļā tērauda krāsā ar vara un purpura krāsas zalgojumu,
izveido augšpusē brūnganas zelta krāsas, apakšpusē ar

melnu aptvērtu, ar baltu malu apņemtu, zalgojoši zaļu

spoguli, augšdelma lidspalvas pelēkas, ārpusē melnas kā
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samts, blietveidīgās kamiešu spalvas baltas, gar kātu pla-

tā joslā melnas kā samts, pie saknes pelēkas, spārna augš-

puses mazās segspalvas neskaidrā pelnu krāsā, abas vi-

dējās, škēpveidīgi pagarinātas stūres spalvas, kas sniedzas

daudz tālāk nekā pārējās, tumši melnas, pārējām krāsa

caur melni, tumši un gaiši pelēka pret ārpusi pamazām

pāriet baltā. Acis tumši brūnas, knābis zilgans, kājas

pelēkas. Vasaras ģērba galvai trūkst brūnās purpura

krāsas un kaklam izraibojuma. Mātīte ir bez zalgojošā

spogu]a un daudz gaišāka, nekā tēviņš vasaras ģērbā. Ga-

rums 64, platums 96, spārna garums 29, astes garums,

pagarināto šķēpveidīgo spalvu dēļ, 22 cm.

Garkaklis perē visās zemēs, kas ietilpst platā, apkārt

ap ziemeļpolu ejošā, starp piecdesmito platuma grādu un

Ledus jūras krastiem ieslēgtā joslā, bet ceļo caur visu pā-

rējo Eiropu un Āziju, Ziemeļ- un Vidusāfriku, kā arī Zie-

meļ- un Vidusamēriku. Mērenā joslā perēdams daudz re-

tāk nekā mērca pīle, viņš kā perētāju putns sastopams jo
biežāk tālāk uz ziemeļiem stāvošās zemēs un tālos zieme-

ļos, no turienes nākdams un uz turieni atpakaļgriezda-
mies, oktobrī un novembrī, martā un aprilī lieliem bariem

ierodas pie mums, bet vēl biežāk Vakareiropas piekrastes
zemēs. Garkaklis uzturās apmēram tādās pašās vietās

kā mērca pīle; tomēr viņš, kuru arī var apzīmēt par

tundras bērnu, izvairās no mežos apslēptiem vai krūmiem

bagātiem ūdens krājumiem un dod priekšroku visādu ci-

tādu apvidu plašiem purviem, muklājiem un ezeriem, kas

apauguši un apklāti visādiem purvu un ūdens augiem.

Izstieptā auguma dēļ garkaklis kā savā iznesībā, tā

arī iešanā un peldēšanā daudzkārt atgādina gulbjus, lai

gan citādi viņš izturās kā pīle. Viņš iet gāzelēdamies,
peld viegli, nirst veikli un labprāt, laižas ļoti ātri, veikli

un izveicīgi, ar mazu troksni, kas atgādina svilpšanu,
īsiem, neparasti ātri cits citam sekojošiem spārnu vēcinā-

jumiem, lidodams tālākus gabalus, laižas kāsī, lielā aug-

stumā un pa taisnu ceļu, viegli un veikli maina virzienu,
griežas un grozās pēc patikas, taī pašā laikā locīdams gal-
vu un kaklu kā neviena cita pīle. Viņa parastais sau-
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ciens, vienmuļīgs, smalks ~krok", kas atgādina kurkšanu,
mīlas laikā tēviņa knābī top labskanīgāks un tad skan kā

„kluk" vai, ja putns iekarsis, tad kā ~aanklūk āre", kur-

pretī dusmu izteiksme ir šņācoša spurkšana. Citādi par

izturēšanos nekas sevišķs nav sakāms, un arī barības zi-

ņā viņš no saviem radiniekiem atšķiras maz. Vienkāršā

ligzdā pret apriļa beigām ir atrodams pilns dējums, asto-

ņas līdz desmit apmēram 55 mm garas; 24 mm resnas olas;

kas līdzīgas kā mērca pīlei.

Viena no visraibākām un visvairāk acīs krītošām mū-

su dzimtenes pīlēm ir platknābis (Spatula clvpeata).

Viņš pieder pie tā paša nosaukuma ģints (Spatula), kas

iezīmējas ar savu lielo, mugurpusē šauro, priekšā ļoti plato

un stipri velvēto, mīksto, smalkzobaino knābi. Galva un

kakla augšgals tumši zaļš, aizkakles apakšdaļa, muguras

augšdaļa un īsās kamiešu spalvas ar gaiši pelēkām ma-

lām, kakla lej daļa, guzna un spārnu augšējās segspalvas

baltas, pārējās gaiši zilas, priekšā ar platu, baltu švītru

atdalītās spoguļa spalvas zalgojošā zaļā metāliskā krāsā,

muguras lej daļa un astīte melni zaļa, krūtis un vēders

brūnā kastaņu krāsā, astes apakšpuses segspalvas melnas,

lidspalvas brūni pelēkas, vidējās stūres spalvas brūnas,

ar bālganām, bet malējās ar baltām malām, kas top aiz-

vien platākas. Acis dzeltenā zelta krāsā, knābis melns,

kājas sarkani dzeltenas. Garums 50, platums 80, spārna

garums 24, astes garums 8 cm.

Zemes lodes mērenā josla ir platknābja dzimtene;

tālos ziemeļos viņš sastopams retāk. Eiropā, sākct no

Dienvidnorvēģijas. viņš dzīvo viscaur; Amērikā, sākot no

Kanādas, viņš sastopams visās Savienotās Valstīs. No še-

jienes viņš ziemā ceļo līdz Meksikai, no Eiropas līdz Zie-

meļ- un Vidusāfrikai, no Āzijas līdz Dienvidķīnai, Indijai

un Austrālijai. Austrumprūsijā, Polijā, Dānijā un Ho-

landē viņš ir parasts putns, Vidusvācijā atrodams dažās

vietās un visā Dienvideiropā sastopams ziemā lielās ma-

sās. Pie mums Vācijā viņš ierodas marta beigās vai
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apriļa sākumā un jau pret augusta beigām pamazām at-

kal dodas ceļojumā uz dienvidiem. Arī viņš saldūdeņus
cienī vairāk nekā jūru, tomēr labprāt ierodas tās seklās

vietās un šeit blandās apkārt pa dūņainiem sēkļiem, smil-

šainām, lēzenām piekrastēm un peļķēm, kurās bēguma
laikā paliek ūdens.

No pārējām Vācijas pīlēm viņš atšķiras jau no tālie-

nes ar savu grezno un acīs krītošo spalvu klāju, bet maz ar

savām parašām un ieradumiem. Tāpat kā pārējās peldē-
tāju piles, viņš iet diezgan labi un labprāt, peld viegli un

skaisti, bieži rakņājas pa dūņām, bet nirst tikai vajadzī-
bas gadījumā, peld ātri un veikli, lai arī ne tik ātri kā ma-

zākās sugas, un laizdamies rada tikai nelielu troksni.

Viņa balss atgādina kurkšanu, tēviņa sauciens skan ap-
mēram kā „voak", mātītes kā dobjāks ~vak". Viņš pieder
pie savas dzimtas vispaļāvīgākām vai vismazāk tramīgām
sugām, ļauj cilvēkam viegli pielīst klāt, bet, redzēdams,
ka viņu vajā, beidzot paliek uzmanīgs un tramīgs. Lielā-

kās sabiedrībās viņš sapulcējas reti vai arī nekad.

Platknābja barība mums vēl nav pietiekoši zināma.

Mēs zinām, ka viņš pārtiek no visādiem sīkiem tārpiem,
kukaiņiem un to kūniņām, zivju ikriem un varžu kurku-

ļiem, mazākiem zivju mazuļiem, saldūdeņu gliemežiem
un nesmādē arī mīkstas augu vielas; bet, novērojot gūstā
turētos, mēs piedzīvojām, ka viņi ir grūtāk uzturāmi nekā

visas pārējās pīles un bieži panīkst un nobeidzas arī pie
visbagātākās barības, lai gan mēs vēl līdz šim neesam

varējuši izdibināt, kādas barības vielas viņam ar gūstu
tiek atrautas. Vairāk nekā citas pīles viņi naktī ir nodar-

banāti ar barības meklēšanu. Dienā viņi mīl atpūsties
krastu smilšainās vietās, vai nu stāvēdami uz vienas kā-

jas vai arī gulēdami uz vēdera un guļ miegu galvenā kār-

tā pusdienas stundās; bet līdz ar krēslas iestāšanos viņi
atkal atžirgst.

Dienvid- un Vidusvācījā platknābis pieder pie retiem

perētāju putniem; Vācijas ziemeļos viņš perē biežāk, lai

Mfl ne tik bieži kā Holandē. Perēšanas vietai viņš izrau-

ga lielus, klajus muklājus, tūliņ pēc ierašanās apmetas ta-
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nīs un drīz vien sāk gatavoties uz ligzdas* taisīšanu. „Uz
ūdens krājuma klajākām un dziļākām vietām," saka

Naum an s, „ir redzami stipri iemīlējušies tēviņi lak-

stojamies ap mātīti un arī dūšīgi plūcamies savā starpā, jo

pēc vienas mīļākās parasti tīko vairāki tēviņi, šī tad bie-

ži vien metas bēgt un no visa precnieku bara tagad tiek

augstu pa gaisu vajāta un tiek ilgi dzenāta apkārt, līdz

viņa vienam padodas un ar to atšķiras pa sevi, kas gan

notiek tikai pēc tam, kad viņa, nokausēta, ir nometusies

atkal uz ūdens." Ligzda atrodas uz ašķa vai grīšļaugu ci-

ņa, kam visapkārt stāv ūdens vai dubļi, uz grāvja krasta

augošos ašķos, zem krūma un t. t. lielākā vai mazākā at-

statumā no ūdens, dažreiz pat tuvējā labībā, vienmēr pēc

iespējas labi apslēptā vietā, tiek slikti izkrauta no ašķa,

grīšļaugu. zāļu un citu augu sausām daļām ar dziļu iedo-

bumu, kas vēlāk tāpat tiek izklāts pūkām. Dējumā ir sep-

tiņas līdz divpadsmit ovālas, smalka graudojuma, glud-
čaumalainas, nespīdīgas, neskaidri rūzgandzeltenas, ap-

mēram 51 mm garas un 37 resnas olas. Māte pe-

rē ar lielu pašaizliedzību, bet nevar ciest, ka viņu

perēšanā traucē, un perēšanas sākumā, ar varu aizdzīta,

olas parasti atstāj uz visiem laikiem. Mazuļi izaug lieli

apmēram četrās nedēļās. Viņu gaļa ir teicama; bet arī

veco putnu gaļa ir īsti laba.

No nirēju pīlēm, kas izveido tā paša nosaukuma

apakšdzimtu (Platvpodinae), pirmā vietā ir jāmin ci d er-

putni (Somateria). Viņi iezīmējas ne tikai ar savu ie-

vērojamo lielumu, bet arī ar savu ļoti slaiko, garo, dažām

sugām punaino, koši krāsoto knābi, kas ar čukuru tālu

iesniedzas pieres spalvās un kura lielais nags ieņem visu

augšžokļa priekšmalu. Eider pīl c i jeb spilve ni e-

k a m (Somateria mobillissima) galvas augšdaļa, kakls un

mugura, ieskaitot spārna augšpuses segspalvas, ir balta,

krūšu priekšdaļa pārvilkta ar iesarkanu sarmu, piere nu

deniņi, muguras lejdaļa un vēders melns, vaigi zaļgani;
lidspalvas un stūres spalvas izskatās brūngani melnas,
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spalvas, kas izveido spoguli, tumši melnas kā samts. Acis

iesarkani brūnas, knābis zaļgani dzeltens, kājas olivzaļas.
Garums 63, platums 52, spārna garums 29, astes garums

9 cm. Mātīte ir mazāka un rūzgana, pie galvas un kakla

izraibota brūniem, gareniskiem, citādi melniem, apmēram

pusmēnešveidīgiem šķērsiem plankumiem, spogulis brūns,
ietverts ar baltu, apakšpuse tumši brūna.

Spilvenieks apdzīvo zemes lodes ziemeļus no Islandes

salām līdz špicbergai un visus ziemeļzemju jūras krastus

no Eiropas rietumu piekrastes līdz Grenlandei un

Islandei. Reizēm viņš iemaldās arī Vācijas vidienē. Vis-

tālāk uz dienvidiem stāvošās perēšanas vietas viņam ir

Silta sala un Dānijas mazās salas, kuras atrodas uz tā pa-

ša platuma grāda; sākot no šejienes uz ziemeļiem viņš
ir sastopams, kā liekas, arvienu biežāk. Jau Vidusnorvē-

ģijā viņš dzīvo tūkstošiem, saudzēts un kopts no piekrastes
iedzīvotājiem, aizsargāts ar īpašiem likumiem, kurus par

nožēlošanu ne visur ievēro; Islandē un Grenlandē viņš
arī mājo lielā skaitā.

Sava izplatības apgabala dienvidu zemēs un apvidos
spilvenieks neceļo; jo Ziemeļjūrā Golfa straume viņam
tura jūru gandrīz visur vaļā. Pat Baltijas jūrā viņam pa-
rasti ir neaizsalstošas vietas par patvērumu ziemā; to-

mēr, kad ziema ir barga, viņš ir spiests no šejienes aizkle-

jot un tad ceļo uz Ziemeļjūru vai pat līdz Atlantijas oke-

ānam. Grenlandē septembra un oktobra mēnešos viņš
uzsāk kārtējo ceļojumu, ar barību bagātās vietās tad sala-

sās milzīgā skaitā un apklāj jūru burtiski uz vairāk kvad-

rātkilometriem. Sākot ar aprili viņš, parasti sapulcējies
atkal lielās masās, ceļo atpakaļ uz ziemeļiem.

Spilvenieks ir jūras putns vārda pilnā nozīmē. Pa

zemi viņš iet smagi čāpodams, tikai ar pūlēm, bieži arī

klūp un nokrīt gar zemi. Laišanās viņu drīz vien nogur-
uma, prasa pastāvīgu un ļoti ātru samērā īso spārnu vēci-

nāšanu, notiek pa lielākai daļai nelielā augstumā un taisnā

virzienā par ūdeni. Tikai atgriezdamies ūdenī, viņš izrāda

savu īsto kustības spēju. Viņš peld ar seklāk iegrimušu
ķermeni nekā citas nirēja pīles, bet ātrāk nekā katra cita
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no man pazīstamām sugām un ienirst arī daudz dziļāk.

Tēviņa sauciens ir ne visai skaļš, bet ļoti skanīgs, lai ari

rūcošs „ahu, ahu, ahua", bet mātītes — īpatnējs; bieži at-

kārtots „korr, korr, korrerr." Maņu asumā viņš nestāv

iepakaļ nevienai citai savas dzimtas sugai. Uz jūras viņš
ir ļoti uzmanīgs un pat pazīstamo zvejnieku laivu reti kad

pielaiž tik tuvu, ka no tās varētu izšaut sekmīgu šāvienu;

bet viņš drīz vien nomana, ja uz viņu tura labu prātu, un

tad, lai gan tikai perējamā laikā, reizēm izturās kā īsts

mājkustonis.

Eiderputni visi perēšanu iesāk diezgan vēlu, visagrā-
kais maija beigās, parasti tikai jūnijā un jūlijā, šaī nolū-

kā viņi salasās ap mazām salām, kur var viegli izkāpt uz

sauszemes. No lielā pūļa atšķiras atsevišķi pāri, un tē-

viņi un mātītes čāpodami dodas iekšā sauszemē, meklēt

piemērotu ligzdas vietu. Tai jābūt aizsargātai. Salas, kas

pa daļai apaugušas zemiem krūmiem, viņi tādēļ cienī vai-

rāk nekā visas pārējās. Kur cilvēkam rūp šo putnu perē-

šana, tur viņš iepriekš sagatavojas uz derīgo viesu uzņem-
šanu, uzstādīdams jūrmalā vecas kastes, dēļiem vai žaga-
riem pārklātus akmeņus un ierīkodams arī vēl citādas

slēptuves. Cik bailīgs bija spilvenieks agrāk, tikpat pa-

ļāvīgs viņš paliek tagad. Cilvēka sniegtās aizsardzības

dēļ viņš jau iepriekš ir pārliecināts par savu drošību, un

tāpēc cilvēka darbība viņam nav par apgrūtinājumu un

traucējumu. Meklēdams piemērotu vietu ligzdas ierīko-

šanai, viņš čāpo līdz krastmalas iedzīvotāja vientuļai sē-

tai, dodas tanī iekšā un ieiet pat būdiņā. Nereti

gadās, ka dažas eiderpīļu mātītes perē kambaros un kūtīs,

cepjamās krāsnīs un citās vietās, no tiesas apgrūtināda-
mas nama māti. No sākuma tēviņš kārtēji pavada savu

mātīti visos šādos kājceļojumos, kopā ar viņu rītos ierodas

krastmalā, pret dienasvidu aizlaižas uz fjordiem, peld uz

selgu, vakarā atgriežas atpakaļ, nākošā rītā uzsāk līdzīgu

ceļojumu un kamēr mātīte dēj, tikmēr stāv pie ligzdas par

sargu; bet kad dējums ir pilns, viņš atstāj ligzdu un mā-

tīti un tagad aizlaižas jūrā, lai šeit sabiedrotos ar citiem

tēviņiem. Ap dažām Norvēģijas šērām šie acumirklējie
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atraitņu redzami sapulcējušies milzīgā skaitā un izveido

ap salu it kā puķu vaiņagu. Ligzda ir darināta no

tām vielām, kas atrodamas vistuvākā apkārtnē un izkraut-

ta ļoti nolaidīgi, te no smalkiem žagariem, te no jūras aļ-
ģēm, te no zālēm vai salmu atkritumiem un tamlīdzīgām
vielām. Toties ciešāks un bagātāks ir iekšējais izklājums
no pūkām, un šī ir tā vērtīga muita, ko perētāji Eider-

putni atstāj cilvēkam, kas viņus draudzīgi sargā. Dē-

jumā parasti ir 16—8 īsti ovālas, apmēram 85 mm garas,

60 mm resnas, gludčaumalainas, neskaidri vai pelēki za-

ļas olas. Jau pēc dažām dienām perētāja mātīte ļoti cī-

tīgi tup uz ligzdas, un, kur viņa pieradusi pie cilvēka, tur,
tam nākot klāt, viņa nekustas no vietas, bet tikai pie-
spiež galvu pie zemes un mazliet izpleš spārnus, lai viņu
augsmes krāsu parasti saskan tik pilnīgi, ka nepiedzīvo-
jušam novērotājam patiesi ir grūti putnu atšķirt un at-

rast. No sākuma es ļoti bieži vīlos savās domās un tiku

pārsteigts, kad pēkšņi es sajutu vieglu knābienu pa kāju,
ko man bija knābusi manis nepamanīta spilvenieku mā-

tīte. Tās. kuras perē dzīvokļu tuvumā, nemaz nedomā-

damas par promlaišanos, ļauj, ka novērotājs viņas paceļ
augšā no ligzdas, apskata olas un viņas atkal noliek uz

tam virsū. Es esmu atļāvis sev prieku ilgāku laiku sēdēt

viņām blakus, viņas glaudīt, bāzt savu roku starp viņu
ķermeni un olām un ļoti daudzas ar to tomēr neesmu aiz-

tramdījis prom no ligzdas. Dažas, it kā rotaļādamās, mē-

ģināja ieknābt man pirkstā, bet citas neizrādīja ne ma-

zākās sapīkuma zīmes. Tās, kuras es nocēlu no ligzdas
un zināmā atstatumā nolika uz zemes, čāpoja atpakaļ uz

ligzdu, it kā nekas nebūtu noticis, sakārtoja pūkas un ma-

nā klātbūtnē atkal notupās uz perēšanu. Netraucēta, mā-
te ligzdu atstāj parasti rīta stundās; bet iepriekš viņa olas

ļoti rūpīgi apklāj pūkām, lai tās pasargātu no laika ap-
stākļu kaitīgā iespaida. Pēc tam viņa pēc iespējas ātri

aizlaižas uz jūru, nirdama, apmēram pusstundu čakli mek-
lē barību, šaī laikā piepilda guznu ar gliemežiem tā, ka tā

tikko nesprāgst pušu, un atgriežas atkal atpakaļ uz ligzdu.
Tēviņi vienmēr ir tramīgāki, arī tad, kad perēšanas sā-
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kumā viņi iet mātītei līdz uz sauszemi un stāv par sar-

giem pie ligzdas. Ja viņiem tuvojas cilvēks, tad viņi sāk

strauji kustēties, cilā galvu, brīdina mātīti saucieniem,

trokšņodami ceļas gaisā un aizlaižas uz jūru, lai no tu-

rienes ar izbailēm novērotu miera traucētāju. Pēc 25 līdz

26 dienas ilgas perēšanas izšķiļas mazuļi, ļoti skaisti radī-

jumi, kas ģērbti kuplā un diezgan raibā pūku ģērbā, no

savas dzīves pirmās dienas meistariski peld un nirst un

arī diezgan labi, vismaz labāk nekā māte, skrien. Līdz

ko viņi pa pusei ir nožuvuši, māte viņus ved uz jūru un

to tagad atstāj vienīgi tad, ja mazuļi ir noguruši un lielos

viļņos nevar atpūsties uz mātes muguras. Ja perēšanas
vieta atrodas tālu no jūras, tad ģimenes ceļojums turpi-

nās diezgan ilgi, un rūpīgam īpašniekam parasti tad ir

jānāk palīgā, nupat kā izšķīlušies mazuļi jāsaliek grozā un

iepakaļčapojošās mātes pavadībā jāaizstaigā uz jūru. Loti

bieži sabiedrojas kopā vairākas mātes ar saviem bērniem,

sagādādamas novērotājam ļoti mainīgu, uzjautrinošu ska-

tu. Redzēdama, ka kāda laiva viņu vajā, māte no sā-

kuma airējas visiem spēkiem, lai izbēgtu no šāvēja, pie
tam pielaiž laivu līdz dažu soļu atstatumam un tikai pašā

pēdējā brīdī ceļas spārnos; ja viņai aizkrusto ceļu uz ma-

zuļiem, tad pēdējie steidzas uz sauszemi lēkādami, uz-

kāpj krastā, ātri skraida šurp un turp un vienā acumirklī

ir apslēpušies starp akmeņiem vai grumbuļiem tik veikli,

ka neievingrinājies novērotājs viņus laikam gan neieska-

tīs. Kad briesmas laimīgi ir garām, viņi pēc kāda laika

ir redzami ceļamies augšā, skrienam uz jūru, taisnā līnijā
attālināmies no sauszemes un peldam pretī rūpju pilnai
mātei vai arī kādai citai vecai mātītei. Ja veco nogalina,
kamēr mazuļi bez mātes palīdzības vēl nevar iztikt, tad

tie pievienojas citam bērnu pulciņam, kuru labsirdīgā mā-

te tos bez kāvēšanās arī pieņem, vadā un kopj, it kā tie

būtu viņas pašas bērni. Dziņa pēc mātes pienākumiem pie

eiderputniem vispār parādās spigti; jau tās mātītes, kas

perē blakus, viena otrai zog olas un vēlāk, ja viņas ir ap-

vienojušās kopā, bez domu starpībām dalās mazuļu kop-

šanā un audzināšanā. Mazuļi aug ātri, jau pēc pirmās
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nedēļas beigām top tik patstāvīgi, ka var iztikt bez kādas

kopšanas, tomēr līdz nākošam pavasarim paliek savu vecā-

ku sabiedrībā, bet savas dzīves otrā gadā pēc iespējas ilgi

veco tēviņu sabiedrībā.

Jaunības pirmā posmā spilvenieki ēd mazas vēžu su-

gas un mīkstmiesīšus; vēlāk viņi pārtiek gandrīz vienīgi

no gliemežiem, tomēr nesmādē arī mazas zivis un citus jū-

ras dzīvniekus.

Lai gan spilvenieki ir tālo ziemeļzemju lielākā bagā-

tība, tomēr viņi nekādā ziņā netiek saprātīgi saudzēti un

kopti. Prātīgi spilvenieku „dārzu" jeb perēšanas vietu

īpašnieki perētājiem putniem, kad tie dēj, paņem nost da-

žas olas un ar to piespiež tos dēt vairāk nekā tie to da-

rītu parasti. Bet tad viņi nogaida, kamēr perējamais
laiks ir garām, un tikai pēc tam salasa pūkas. Tā rīko-

jas Dienvidnorvēģijā, citādi Lapzemē, Islandē, špicbergā
un Grenlandē. šeit nesaudzē nedz putnus, nedz arī olas.

Lai gan veciem spilveniekiem gaļa ir slikta, tomēr viņus
medī gadu no gada un nogalina tūkstošiem un, neievēro-

jot acīm redzāmo peļņu, ko dod perētāji spilvenieki, vi-

ņiem atņem olas un pūkas, kur vien tos atrod, špicbergā
šādas neprātīgas rīcības sekas jau ir vērsušas uz sevi uz-

manību; jo kamēr senāk ražu varēja rēķināt tūkstošos

kilogramu, tikmēr tagad ir jāapmierinās ar simtiem. Gren-

landē šī samazināšanās vēl nav tapusi tik redzama; no

turienes, pēc Holb c1a (Holboell), ikgadus izved vairāk

tūkstoš kilogramu. ~Vislielākais daudzums netīru pūku,
ko gada laikā izsūtīja no Dienvidgrenlandes, bija 2005 ki-

logrami; Ziemeļgrenlande dod apmēram uz pusi mazāk.

Rēķina, ka no divpadsmit ligzdām var iegūt vienu mār-

ciņu; tā tad 104,520 putniem tika atņemtas pūkas un tur-

klāt, vismaz lielākai daļai, nolaupītas arī olas." Peļņa, ko

var dot eidersaliņa, kurā perē daudz putnu, nemaz nav tik

maza un vēl ievērojami pieaugtu, ja pūkas sāktu salasīt
tikai pēc tam, kag mazuļi ir atstājuši ligzdu.

Kraukļi un kajaki jeb plēsīgās kaivas uzglūn olām

un mazuļiem, medību vanagi un ledus lapsas bez tam vēl

arī veciem putniem; cilvēks viņus medī ar šaujamo ieroci
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un veikli izliktiem tīkliem. Gūstam Eiderpīles ir piemē-

rotas tikpat maz ka visas citas jūras nirēju pīles; viņas
nonīkst arī vislabākā kopšanā, pat ja viņām pietiekošā

vairumā pasniedz viņu galveno barību, gliemežus.

Par melnām pīlēm (Oedemia) sauc dažas liela

auguma un tumšas krāsas nirēju pīles. Melnā pīle

(Oedemia nigra) ir vienādā spīdīgi melnā krāsā, acis tum-

ši brūnas, knābis, izņemot platu oranžsarkanu ieplakumu

ap nāšu caurumiem, zili melns, kājas melngani olivzaļas.
Mātītes un mazuļi, izņemot iepelēki baltos galvas sānus,

žodu un rīkles augšgalu, krūšu un vēdera vidu, ir tumši

brūni. Garums 52, platums 92, spārna garums 25, astes

garums 9 cm.

Ve 11 a pīle (Oedemia fusca) arī ir gandrīz tik

melna kā ogle, bet plankums zem acs un spogulis balts,

knābis spilgti dzeltensarkans, pie malas un pamata melns,

kājas bāli sārtā miesas krāsā, uz locītavām izraibotas

melnām joslām, acis baltā pērļu krāsā. Garums 55, pla-

tums 100, spārna garums 30, astes garums 9 cm.

Melnās pīles visas mājo zemes lodes ziemeļos un šai-

pus aukstās joslās perē tikai izņēmuma gadījumos vai

arī nemaz. Melnā un vella pīle ir tundras bērni, kas kopā

apdzīvo gandrīz vienu un to pašu apgabalu, gandrīz visas

ziemeļu un tālo ziemeļu zemes, varbūt izņemot vienu un

otru salu, sākot no Zierneļskandināvijas uz austrumiem

līdz Amērikai. Ziemeļkrievijā un Ziemeļsibirijā abas su-

gas ir parasti putni. Ceļodamas, viņas ierodas pie mūsu

piekrastēm, siro gan. arī tālāk uz dienvidiem un, lai gan

reti, tomēr ir sastopamas pat Spānijā un Grieķijā. Bez-

jūras zemēs viņas parādās diezgan reti, parasti tikai pret

gada beigām, ap novembru vidu vai decembra sākumu, uz-

turās šeit, kamēr neaizsalušie ūdeņi to atļauj un agrāk
nekā pārējās pīles griežas atpakaļ uz ziemeļiem. Kur

Golfa straume neļauj jūrai aizsalt, tur viņas redzamas

cauru ziemu, pa lielākai daļai sapulcējušās baros, uztu-

rāmies klusākos fjordos un līčos, kurpretim perējamā



laikā viņas apmetas pie lielākiem vai mazākiem, bet vien-

mēr klajiem tundru saldūdeņiem.
Melnās pīles visas iet un laižas neizveicīgi, bet nirst

meistariski. Viņu sauciens ir zems, aizsmacis ~krah,

krah," kas reizēm tiek saīsināts un vairākkārt atkārtots.

Viņas dzīvo tikai vienas pašas pa sevi, nelikdamās zinis

par citām pīlēm vai citiem putniem vispār, arī perēšanas
vietā ir ļoti uzmanīgas un uzturās pēc iespējas vairāk

vidū ūdens krājumiem.

Mīkstmieši, sevišķi gliemeži, ir melno pīļu galvenā
barība. Savos perējamos dīķos viņas ķer laikam arī

kukaiņus un tārpus, pie gadījuma varbūt vēl ari mazas

zivis; bet gliemežus viņas cienī visvairāk un perēšanas lai-

kā tāpēc vienmēr laižas uz jūru zvejot. Ka augu vielas

viņas galīgi neapsmādē, tas ir zināms pēc novērojumiem.
Jau Dienvidnorvēģijas kalnāju ezeros vella un melnā

pīle perē diezgan kārtēji; tālāk uz ziemeļiem viņas ir sa-

stopamas gandrīz visos lielākos šādas šķiras ūdeņos. Ap
jūnija vidu krūmos, garā zālē, grīšļājā un t. t. ir atro-

dama viņu no resniem stiebriem, salmiem un lapām ča-

gani izkrauta un vēlāk mātītes pūkām izklātā ligzda. Dēj-
jumā ir B—lo, apmēram 65 mm garas, 58 mm resnas, ie-

gareni ovālas, gludas un spīdīgas, svaigā veidā maigi sar-

kandzelteni baltas olas. Mazuļi nirst no savas dzīves pir-
mās dienas, bet uzturās perējamā dīķī, kamēr pilnīgi iz-

mācās laisties, pārgājuši dzīvot uz jūru, no sākuma vēl

diezgan bieži atgriežas atpakaļ uz dīķi, vēlāk pastāvīgi
dzīvo pie jūras un, kur ziema piespiež, tur pret oktobra

beigām galīgi atstāj perēšanas apgabalu.

Purvu pīles (Avthia) iezīmējas ar mēreni ga-

ru, pie pamata neuztūkušu knābi. Par šīs grupas pazīsta-
māko sugu pie mums Vācijā vai» uzskatīt raudavu jeb
brūnk ak 1 i (Avthia ferma). Galva un kakla priekš-
daļa viņai ir skaisti brūni sarkana, krūšu priekšdaļa mel-

na, mugura un paslēpenes bālā pelnu krāsā, izraiboti ļoti
maigi melniem, šķērsiem viļņiem, pakaļas daļa melna,
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apakšpuse pelēki balta; spārnu segspalvas pelēkas kā

pelni, tās, kuras izveido spoguli, gaiši pelēkas, lidspalvas

un stūres spalvas pelēkas. Garums 55, platums 78, spārna

garums 25, astes garums 7 cm.

Retāk kā raudava dažos Vācijas apgabalos ir sasto-

pama baltaču pīle (Avthia nvroca). Galva un

trīsstūrains plankums pie žoda un krūšu un vēdera vidus

balti, sāni iesarkani brūni, rokas lidspalvas ārpusē tumši

brūnas, iekšpusē baltas, ar platu tumšu joslu galā, rokas

pakaļējās lidspalvas arī ārpusē baltas, stilba lidspalvas,

kas izveido spoguli, baltas, netālu no gala izgreznotas ar

platu, tumšbrūnu šķērsjoslu, astes spalvas melni brūnas.

Garums 43, platums 67, spārna garums 18, astes garums

6 cm.

šīs ģints trešā suga, kas, kā pierādījies, perē arī Vā-

cijā, lai gan tikai pie ļoti nedaudz saldūdeņiem, ir sar-

kanknābja pīle (Avthia rufina). Bez nupat mi-

nētās sugas Vāciju kārtēji apmeklē vēl divas radinieces,

kas perē ziemeļos, lielā ķerra (Avthia marila) un

mazā ķerra jeb cekula pī 1 c (Avthia cristata).
No polārā loka apmēram līdz saulgriežu lokam un no

Ķīnas līdz Rietumeiropai piemērotās vietās raudava ir

atrasta viscaur. Tālos ziemeļos viņa, liekas, nav sastopa-

ma un sava izplatības apgabala dienvidu daļas viņa ap-

meklē tikai sava ceļojuma laikā; jo viņas īstā dzimtene ir

mērenās joslas ziemeļi, un jau Dienvideiropā viņa sev at-

rod piemērotas ziemas mītnes. Vācijā raudava nav reta

nevienā vietā, Ziemeļvācijas ar ūdeni bagātos līdzenumos

dažās vietās ir pat ļoti bieži sastopams perētāju putns.
Viņa ierodas martā un dzimteni atkal atstāj oktobrī un

novembrī, bet mīkstas ziemas dažas pārlaiž arī Vācijā.
Vasarā viņa uzturās pie saldūdens ezeriem, lieliem dīķiem
vai arī muklājiem, kuros ir klaji, zināma dziļuma ūdens

krājumi, un no tiem apmeklē apkārtnes mazākos ūdeņus.
Baltaču pīle apdzīvo apmēram to pašu izplatības apgabalu.
Viņa mājo Vidus- un Dienvideiropā kā arī Ziemeļvācijā
un ziemā klejo līdz Ziemeļāfrikai un Indijai. Ziemeļvāci-
jā viņa perē bieži, Maģarijā viņa ir parasts putns, tomēr



dažās vietās šeit uzturās tikai pie muklāju ūdeņiem. Sar-

kanknābja pīle apdzīvo Dienvideiropu un Turkestanu,

Mongoliju, varbūt arī visus piemērotos ūdenskrājumus

Aralokaspijas zemumā un ziemā ceļo līdz Ziemeļāfrikai
un Indijai.

Raudava, ar kuras dzīves apraktsu man jāaprobežo-

jas, pieder pie savas dzimtas kustīgākām sugām. Viņa
iet neizveicīgi, uz sauszemes izkāpj tikai nelabprāt, ja
daudz lai atpūstos uz drošiem sēkļiem vai lai pārmeklētu
uz krasta izmesto augu čupu, bet visas citas darīšanas

citādi izdara uz ūdens. Peldot, raudava iegrimst drusku

seklāk nekā viņas radinieces, bet viļņus šķeļ tikpat izvei-

cīgi kā tās un zibeņātrumā pazūd dzelmē. Viņa laižas

sparīgiem spārnu vēcinājumiem, ar dzirdāmu šalkšanu un

ne gluži ātri. Viņas sauciens ir zema skaņa, kas atgādina
krākšanu; to var apmēram attēlot ar balsienu ~charr" vai

„cherr", un pārošanās laikā to pavada īpatnēja skanēšana,
ko Naumans sauc par ~čakstināšanu." Salīdzinot ar

peldētāju pīlēm, raudava, tāpat kā viņas radinieces, ir

mazāk tramīga, reizēm pat ļoti paļāvīga; tomēr arī viņu
vajāšana dara uzmanīgu.

Vasarā šī nirēja pīle pārtiek visvairāk no augu vie-

lām: gurniem, asniem, mīkstām lapu galotnēm, dažādu

ūdens augu ziediem un sēklām. Bez tam viņa ķer kukai-

ņus vai zivtiņas, uzlasa gliemežus, īsi sakot, mēģina klāt

savu galdu pēc iespējas daudzpusīgi; ceļojuma laikā viņa
pāriet vairāk uz dzīvnieku valsts barību, un viņas citādi

gardā gaļa tad pieņem nepatīkamu trāna garšu.
Perēšanu raudava iesāk vēlu, reti pirms maija vidus,

jo savu ligzdu viņa ierīko vismīļāk sava perēšanas vietai

izraudzīta ūdenskrājuma niedrās. šis vienmēr ir ciet-

zemes ezers vai dīķis, kas vismaz malā apaudzis ašķiem,
niedrām vai grīšļiem. Savu ligzdu viņa reizēm ierīko ap-
dzīvotu vietu tuvumā, dažreiz ļoti mazos dīķos, bet savus

bērnus tad drīz vien ved uz kādu lielāku ūdeni. Pēc savas

atlīdošanas pāri pavasarī ilgāku laiku uzturās dažādu citu

Pīļu starpā un, liekas, nemaz nedomā par vairošanos; bet

apriļa beigās viņi paliek trokšņaini un dzīvāki: tēviņi liek
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atskanēt savam pārošanās saucienam, pāri izšķiras un sā-

kas mīlas rotaļas. Ligzda ir taisīta no sausiem ašķiem,
niedru stiebriem un zāļu lapām un vēlāk tiek bagātīgi iz-

klāta pūkām. Dējumā ir B—lo, izņēmuma gadījumos vai-

rāk, ja pirmais dējums iztraucēts, tad mazāk, samērā lie-

las, ieapaļas, apmēram 64 mm garas, 42 mm resnas, smal-

ki graudotas, nespīdīgas, pelēkas vai olīvzaļas olas. Kamēr

mātīte vēl dēj, tikmēr tēviņš uzticīgi turās pie viņas, var-

būt arī uzņemas sarga pienākumus pa to laiku, kamēr

viņa tup uz ligzdas, un, brīdinādams, paziņo katru bries-

mu tuvošanos; bet ja mātīte jau perē, tad viņš to atstāj,

sabiedrojas ar citiem tēviņiem un par savu sievu turp-
māk vairs nerūpējas. Pēdējā bērnu labad bez vilcināša-

nās ziedo savu dzīvību un, ja dažas dienas ir jau perējusi,
tad olas nekad vairs neatstāj. Pēc 22—23 dienas ilgas

perēšanas izšķiļas mazuļi, kas vēl tanī pašā dienā tiek

vesti uz ūdeni, bez kādas mācīšanas šeit tūliņ visai veikli

nirst, bet no sākuma turās augu tuvumā, kuros viņi var

paslēpties. lelaužot vairākus blakus stāvošus niedru stieb-

rus un ašķu lapas un varbūt vēl apklājot tos ar ūdens zā-

lēm, māte viņiem iztaisa īpašas atpūtas un guļas vietas,

uz kurām viņi bieži sēd, gozēdamies saulītē, pozdamies un

atpūzdamies. No vajātājiem viņa mēģina glābties daudz-

kārtīgi nirdami ūdenī. Viņi aug ātri, bet laisties mācās

tikai tad, kad ir pilnīgi pieauguši. Pēc tam viņi sabiedro-

jas ar veciem tēviņiem un līdz rudenim dzīvo lielās sa-

biedrībās.

Bez vien plēsīgiem putniem, vārnām, žagatām un 1.1..

kuras nopietni apdraud vismaz olas, raudavu viņas ļoti
spilgti brūnā kastaņu krāsā, augšdaļas melni pelēkbrūnas,
kakls, izņemot šauru, tumšu gredzenjoslu, kā arī krūtis

gardās gaļas dēļ vajā arī cilvēks.

Ik ziemas Vāciju apmeklē nira, baltvēderis

jeb dū ķēris (Clangula glaucion), tā paša nosaukuma

ģints (Clangula) priekšstāvis. Galva un kakla augšgals
ir melns, ar metālisku spīdumu, mētelis un mugura, spār-
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nu augšējās mazās segspalvas un spārna līkums melni kā

samts, olveidīgs plankums uz vaiga, tuvu pie knābja pa-

mata, un visas pārējās daļas baltas, paslēpeņu spalvas iz-

raibotas tumši melnpelēkiem šķērsiem plankumiem, rokas

un pirmās stilba lidspalvas melnas, pārējās stilba lidspal-

vas, kuras izveido platu spoguli, baltas, baltās kamiešu

spalvas ārpusē ar melnām malām, astes spalvas iepelēki
melnas. Knābis tumši zili melns, kājas iesarkani dzelte-

nas. Mātītei nav vaiga plankuma. Garums apmēram 50,
platums 75, spārna garums 23, astes garums 8 cm. Ik

rudeni aizlidodama no sava perēšanas apgabala, abu pa-

sauļu tundras, nira ziemā izsiro visu Eiropu un Ziemeļ-
amēriku kā arī lielu Āzijas tiesu un klejo līdz pat Ziemeļ-
āfrikai.

Pie mums Vācijā nira ierodas visagrākais oktobra

pēdējās dienās, apmetas pie visāda veida dziļākiem ūde-

ņiem un arī visās seklās jomās kā līdzenumos tā kalnā-

jos, vismīļāk tomēr pie vaļējiem cietzemes ezeriem un

upēm, atstāj tos tikai tad, kad arī pēdējie āliņģi ir pār-
klājušies ar ledus kārtu, pēc tam pāriet uz jūru vai laižas

tālāk uz dienvidiem, tūliņ pēc sniega nokušanas atkal ie-

rodas pie mums un vēlākais aprilī uzsāk atpakaļceļojumu
uz dzimteni. Daži pāri jau Ziemeļvācijā izrauga piemē-
rotu ūdenskrājumu un perē šeit; bet lielais vairums ligz-
das taisa tundrā.

īpašībās um dabā nira gadvenas vilcienos ir līdzīga sa-

vām radiniecēm. Viņa iet neizveicīgi, laižas diezgan ātri,
tomēr ne gluži veikli, steidzīgiem spārnu vēcinājumiem un

ar tālu dzirdāmu skanēšanu, kas atgādina zvanu vai zvār-

guļu skaņas un ir devusi iemeslu viņas piemērotam nosau-

kumam (vāciski: Schellente — zvārguļu pīle), peld un

nirst arī ar lielu meistarību. Savu dobjo balsi, kas atgādi-
na tarkšķēšanu, viņa lieto diezgan reti; tikai pārošanās
laikā viņa ir drusku trokšņaināka nekā parasti un tad lieto

ari tādas skaņas, kas atgādina kurkstēšanu. Būdama sa-

biedriska un saticīga kā jau lielākā daļa nirēju pīļu, viņa
tomēr reti saietas tuvāk ar radiniecēm, drīzāk dzīvo pa
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sevi un cieš ja daudz, ka citas sugas piebiedrojas viņai.
Cilvēku viņa visās vietās uzlūko ar neuzticību.

Tā kā' nīra prot meistariski peldēt un nirt, tad viņai
reti kad jācieš trūkums. Viņa ēd ūdens gliemenes, glie-

mežus, mazas zivis, vēžus un ūdens kukaiņus, varbūt arī

vardes un ūdens cirslīšus, turklāt arī visādas augu vielas,

savu barību ņem vienmēr no dibena, bieži no ļoti ievēro-

jama dziļuma, tādēļ no rīta līdz vakaram ir nodarbināta

ar tās meklēšanu, gandrīz nepārtraukti atrodas rosīgā

darbā un laidelējas tālu apkārt arī vēl vakara un pirmās
nakts stundās.

Šī pīle perē pie dziļākiem ūdeņiem ar plašām, klajām
ūdens virsmām, kuru malas pa daļai apaugušas niedrām

un krūmiem. Ligzda ir ļoti nepilnīga un gluži vienkārša,

no sausiem ašķiem un grīšļaugiem, niedru lapām un zā-

lēm sakrauta, tomēr ar pūkām cieši izklāta celtne, atro-

das niedrājā vai ašķos, uz ciņiem, grīšļaugu puduros, zem

krūmiem, pat uz vecu vītolu galvām, un jau apriļa beigās,
tundrā gan drusku vēlāk, tanī atrodamas 10—12, reizēm

14—19, apmēram 60 mm garas, 40 mm resnas, vienāda

veida, stipr- un gludčaumalainas, smalka graudojuma, ne-

skaidri zaļas olas. Mātīte perē bez jebkādas tēviņa pa-

līdzības, pie tam izrāda visu savam dzimumam īpatnējo
pašaizliedzību, olas izperē 22 dienās, jau no dzīves pirmās
dienas visai izveicīgos, peldēt un nirt spēcīgos cālīšus pēc
tam ved uz klaju ūdeni, viņus ēdina, māca un audzina, vi-

ņu labad dodas katrās briesmās un, kad ātri augošie bērni

ir iemācījušies laisties, tad sāk ar tiem laidelēties ap-

kārt.

Niedru lījas, kraukļi un kaivas zog nīrai olas, bet lie-

lākās zivis cālīšus; viņai pašai uzglūn nedaudzi plēsīgi put-
ni un tikai ziemeļos vai mūsu piekrastes apgabalos arī cil-

vēki, jo galīgi nenotrulinātai garšai viņas gaļa ir pilnīgi
nebaudāma.

Kaupa, raibais dūķeris, ķilde jeb ka-

ķa u1 i s (Harelda glacialis) ir tā paša nosaukuma ģints
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(Harelda) pazīstamākā suga. Galvas augšdaļa, aizkakle

un kakla priekšpuse, pakausis un guzna, pleci, vēders, sā-

ni un tūplis ir balti, kakla sāni, mugura, spārnu augšpuse

un visas krūtis tumši brūnas, muguras lej daļa un astīte

melna, lidspalvas gaiši brūnas, stilba lidspalvas galā ar

iesarkani brūnu malu, caur ko rodas maz nomanāms spo-

gulis, vidējās, ļoti pagarinātās, iesmveidīgās astes spalvas

melnas, pārējām krāsa plūksnu augšpusē pret ārmalu ar-

vien vairāk un vairāk pāriet baltā, pašas malējās tikai vēl

gar kātu pelēkas. Garums, līdz 30 cm garo vidējo astes

spalvu dēļ pāri par 60, platums 70, astes garums 22 cm.

Vēl raibāka par kaupu ir viņai radniecīgā apkakles

pīle (Harelda histrionica).
Dzimtene abām minētām pīlēm ir tundra, un tāpēc vi-

ņas apdzīvo abu pasauļu ziemeļus; apkakles pīle Amerikā

tomēr ir sastopama daudz biežāk nekā sava izplatības ap-

gabala austrumos un Eiropā parasti un lielā skaitā dzīvo

tikai Islandē. No turienes viņa šad tad apmeklē Vācijas
piekrastes, kurpretī kaupa šeit pieder pie parastākiem
ziemas viesiem, ļoti lielā skaitā apmetas Baltijas jūrā un

Ziemeļjūrā, ieceļo arī upju un strautu grīvās un, klejo-
damas uz augšu gar upēm, reizēm iemaldās dziļi zemes

vidienē. Pie mums Vācijā kaupa ierodas jau oktobrī un

uzturās ziemas mītnēs apmēram līdz apriļa beigām, jo
ūdeņi tundrā, pie kuriem viņa perē un uz kuriem viņa no

mums tieši laižas, priekš maija sākuma jau nav apdzīvo-
jami. Tiklab ceļojuma laikā, kā arī ziemā viņa jūru at-

stāj īsti ņemot tikai izņēmuma gadījumos, vienmēr turās

kopā ļoti lielos, lai gan maz sakarīgos baros; turpretī pe-
rējamā laikā viņa pa pāriem apdzīvo tundras mazos, dīķ-
veidīgos, kailos vai tikai gar malām retiem grīsļaugiem
apaugušos ūdeņus un, tā kā šeit šādu ūdeņu nav trūkums,
tad pāris vienu ezeru apdzīvo vienmēr viens pats vai vis-

maz ne kopā ar citiem sev līdzīgiem. Pēc dabas un iztu-

rēšanās gan būdama līdzīga citām nirēja pīlēm, viņa tās
tomēr pārspēj ar savu skanīgo, tālu dzirdamo balsi. Zie-

mā patiesi gan reti dzirdamas citādas skaņas, kā „vak,
vak", kas atgādina kurkšanu; bet ar riesta laika sākumu



200

tēviņš sauc stipri un skanīgi „ang, au, ang, lig auau auu

lik" v. t. t., nereti it kā dziesmu dziedādams, un ļoti pa-

tīkami tad atdzīvina tundras klusos ūdeņus.

No iepriekš aprakstītām sugām gauras (Mergi-

nae) atšķiras ar ļoti stieptu vidukli, vidēji garu, bet

tievu kaklu, lielu, parasti ar pušķi vai cekulu izgreznotu

galvu, garu, taisnu vai mazliet uz augšu izliektu, slaiku,

šauru, gandrīz velteņveidīgu, asmalainu, resniem zobiem

apbalvotu un ar spēcīgu kāsi apgādātu knābi, tālu uz pa-

kaļpusi novietotām, zemām, lielpirkstainām kājām, kam

pie pakaļējā pirksta tāpat kā nirēju pīlēm ir plats ādas

lēvers, vidēji gariem, ļoti smailiem spārniem, kam pirmā

un otrā lidspalva ir visgarākā, īsu, platu, apaļu, no 16 līdz

18 spalvām sastāvošu asti un mīkstām, kuplām, skaisti

krāsotām sīkajām spalvām, kas mainās tiklab pēc dzimu-

ma un vecuma, kā arī pēc gada laika.

Gauras iet čāpodamas, gāzelēdamās un pacēlušas ķer-

meņa priekšdaļu mazliet uz augšu, peld teicami, nirst ļoti
veikli un var ilgi palikt zem ūdens, lido viegli, ātri un lī-

dzīgi kā pīles, pa gaisu pulkā laizdamās, arī ietura zināmu

kārtību, saceldamas troksni un ar kāju palīdzību diezgan

viegli paceļas spārnos no ūdens un drāžas slīpi uz to lejā,

pēc nolaišanās tūliņ ienirdamas ūdenī vai arī ar airiem,

kas izstiepti uz priekšu, noturēdamās uz virspuses. Viņu
balss ir savāda tarkšķēšana. Viņas ir uzmanīgas un bai-

līgas, pret citām no savas sugas līdz zināmam mēram lab-

vēlīgas, bet skaudīgas un tāpēc bieži ķildīgas un čaklas

uz plūkšanos. Par citiem putniem viņas parasti neliekas

zinis.

Dzimtene visām pazīstamām gaurām ir zemes lodes

ziemeļi. Stiprs aukstums viņas dzen prom no dzimtenes

un piespiež doties klejojumā, kas viņas aizved pa-

rasti līdz Ziemeļvācijai, retāk līdz Dienvideiropai. Atka-

rībā no dzīves vietas viņas ir gāju, klejotāju vai sirotāju

putni; neviena suga neceļo tālāk, kā viņai nepieciešams.

Augu barību viņas gan galīgi neapsmādē, tomēr ķeras pie



201

tās tikai trūkumā. īstā barība viņām ir zivis un citi ūdens

dzīvnieki, piemēram sīki abinieki, vēži un kukaiņi. Zivis

viņas ķer, ātri dzīdamās tām pakaļ zem ūdens, gluži tā, kā

tās ķer nirēji. Viņas ir ļoti ēdelīgas un apstrādātos apga-
balos tāpēc var nodarīt ļoti jūtamus zaudējumus zvejas
vietām.

Gauras vaislojas līdzīgi kā citas pīles. Viņas perē
uz zemes zem krūmiem vai ceriem, liekna un koku dobu-

mos vai uz piemērotiem koku zariem, gan arī pat citu

putnu ligzdās. Vienkāršo ligzdu viņas izkrauj no sausiem

ašķiem, lapām, sūnām, grīšļaugiem un tamlīdzīgām vielām

un tāpat kā pīles izklāj to pūkām. Dējumā ir 7 līdz 14

bezplankumainas, pelēki zaļganbaltas olas. Perē vienīgi

mātīte, un proti apmēram 22 līdz 24 dienas ilgi; tēviņš
pa to laiku uzturās sievas tuvumā, no sākuma vēl arī ie-

rodas pie bērniem, bet drīz vien tos atstāj un ar citiem

no sava dzimuma sadodas kopā baros.

Mazākām sugām uzglūn visi mūsmāju dižvanagi un

vistu vanags; bērnus apdraud visi plēsīgie dzīvnieki, par
kuriem vien te var būt runa. Cilvēks viņas parasti ne-

vajā, jo viņu gaļa ir slikta un ar trāna piegaršu, bieži to-

mēr atņem viņām olas un izlieto varbūt arī pūkas un

spalvas.

Dunc ka i jeb mazajai gaurai (Mergus al-

bellus) ir zināma līdzība ar dažām nirēju pīlēm, it īpaši
ar nīru. Kāzu ģērbs tēviņam ir skaidri balts; viena vieta

starp aci un knābi un josla uz pakauša melni zaļa, mu-

gura un spārna lielākā daļa, divas šauras švītras pie ka-

miešiem un gareniska švītra pār spārnu melna, sāni zil-

gani pelēki, ar melniem šķērsiem viļņiem, lidspalvas melni

brūnas, stūres spalvas pelēkas. Acis zilgani pelēkas, knā-

bis un kājas pelēki zilas. Garums 50, platums 75, spārna

garums 21, astes garums 8 centimetri.

Par mazās gauras īsto dzimteni ir uzskatāma Ziemeļ-

āzija; no šejienes viņas izplatības apgabals stiepjas rietu-

mu virzienā līdz Ziemeļeiropai, bet rītu virzienā līdz Amē-

rikai. Ziema viņu aizdzen no perēšanas apgabala uz ze-

mēm, kas stāv vairāk uz dienvidiem. Atšķirībā no nirēju
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pīlēm, mazā gaura, tāpat kā viņas dzimtas priekšstāves

vispār, tekošus ūdeņus cienī vairāk nekā stāvošus, tāpēc

klejo gar upēm un tikai no tām, kā vidus punkta apmeklē

ezerus un dīķus, kur vēl ir neaizsalis ūdens.

Ejot, viņa tura ķermeni līmeniski, ievelk kaklu un

virzās uz priekšu gāzelēdamās, tomēr labāk, nekā radi-

nieces; peldot, viņai ķermenis iegrimst ūdenī līdz pusei;

pirms niršanas viņa ar lēcienu paceļas virs ūdens līmeņa

un tūliņ pēc tam pazūd zem tā, izstiepj kaklu garu, spē-

cīgi airē pārmaiņus ar abām kājām un katrā augstumā
virs dibena kustās ar patiesi apbrīnojamu ātrumu un iz-

veicību, drīzāk līdzīgi plēsīgai zivij, nekā putnam, ļoti ilgi

paliek zem ūdens un atkal parādās pa lielākai daļai tālu

no ieniršanas vietas. Lidojiens līdzīgs kā mazām pīļu su-

gām, tikpat ātrs un veikls, rada tikko nomanāmu troksni

un virzās pa taisnu līniju, uz īsiem attālumiem pa lielākai

tiesai necik augstu pār ūdeni vai zemi. Tikai atpūzda-
mies uz pēdējās, putns izrādās kūtrs, bet citādi arvienu

ir ļoti mošs, arī vislielākā aukstumā rosīgs un mundrs,

īpatnēja ir dunckas draudzība ar nīru. Dunckas ļoti reti

redzamas ierodamies pie mums bez pavadonēm nīrām.

Savstarpīgās draudzīgās atttiecības neizbeidzas pat gū-

stā; mūsu zvēru dārzos ir bijuši gadījumi, ka apkārt klī-

stošas dunckas ieradās dīķos, kur viņas bija pamanījušas
nīras.

Dunckas barība ir galvenā kārtā sīkas zivis, bez tam

arī vēži un kukaiņi; gūstā turētās īsti labprāt ēd tomēr

arī dažas augu vielas, sevišķi maizi. Zvejošanā viņas ne-

stāv iepakaļ savām lielākām radiniecēm. Par vaislošanos

vēl maz kas zināms. Ir zināms, ka duncka lielā skaitā pe-

rē Ziemeļkrievijā, ligzdu ierīko no sausiem zariem un zā-

lēm pie krastiem, mazās saliņās un arī cauros koku stum-

bros, izklāj to pašas pūkām un izdēj B—l2 neskaidri bāl-

ganas vai zaļgani brūnganas olas, bet ne perēšanas ilgums,
ne arī mazuļu attīstības vēsture nav zināma. Olas, kuras

dabūja Uollejs (Wolley), ir caurmērā 50 mm garas
un 40 mm resnas.
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ser) no dunckas atšķiras galvenā kārtā ar garo, sāniski

plakano knābi. Kāzu ģērbā galva un kakla augšgals ir

melni zaļš, muguras augšdaļa, kamieši, spārna mala un

priekšējās kamiešu spalvas melnas, visa apakšpuse un

spārna augšpuses segspalvas skaisti dzeltensarkanas, spo-

guļa spalvas baltas, lidspalvas melnganas, muguras lej da-

ļas segspalvas pelēkas, ar smalkiem melniem viļņiem, lid-

spalvas melnas, stūres spalvas pelēkas. Acis sarkandzel-

tenas, knābis sarkanā koraļļu krāsā, kājas bāli sarkanas.

Garums 80, platums 110, spārna garums 30, astes garums
8 centimetri. Lielā gaura apdzīvo Eiropas, Āzijas un

Amerikas ziemeļus un visās trijās pasaules daļās ir sa-

stopama, kā liekas, apmēram vienādi bieži. Par viņas
dzimteni var uzskatīt joslu starp 52. un 68. platuma grādu.
Viņa ceļo ar lielāku likumību, nekā pārējās sugas un ceļo-
juma laikā ir novērota no vienas puses visās vairāk uz

dienvidiem stāvošās Eiropas valstīs vai Ziemeļindijā un

Dienvidķīnā, no otras puses gandrīz viscaur Savienotās

Valstīs. Daži pāri perē Ziemeļvācijā; lielākais vairums
no tām, kuras redzamas pie mums, ierodas no ziemeļiem
pret novembra beigām un jau februārī ceļo atkal atpakaļ.

Pie tās pašas grupas pieder melg ā1 c jeb ga r-

knābu gaura (Mergus serrator). Galva un kakla

augšgals, kura pagarinātās spalvas izveido cekulu, ir melns

kā samts, ar metālisku spīdumu un zalgojumu, kakla vi-

dus daļa un tūplis kā arī vidējās un lielās, galā melnās

spārnu augšpuses segspalvas baltas, mazās spārnu seg-
spalvas iepelēki brūnas, šaura gareniskās joslas vidū pār

aizkakles, muguru, kamiešiem un pēdējās otrās šķiras lid-

spalvas melnas, muguras lejdaļa, astīte, astes augšpuses
segspalvas un sāni uz balta pamata izgreznoti smalkiem

melniem viļņiem, guznas un kakla sānu spalvas pelēki
brūnas, ar smalkiem, melniem viļņiem, tumšbrūniem kā-

tiem un baltām malām, krūšu augšdaļas sānu spalvas
baltas, ar platām zaļgani melnām malām, apakšdaļas bal-

tas, pārvilktas ar maigi iesarkanu sarmu, rokas lidspal-
vas tumši brūnpelēkas, iekšpusē gaišākas, otrās šķiras lid-

spalvas baltas, augšpusē pie gala ar melnu malu, astes
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spalvas tumšāk iepelēki brūnas, ar gaišākām malām. Acīm

sarkanbrūna zīlīte ar karmina krāsas malām, knābis tumši

sarkans kā zīmoglaka, kājas taī pašā krāsā, tikai gaišākas.

Garums 60, platums 85, spārna garums 25, astes garums

11 cm. Abu pasauļu tālie ziemeļi ir šai sugai dzimtene,

visa Eiropa, Vidusāzija līdz Dienvidķīnas platumam un

vairāk uz dienvidiem stāvošās Savienotās Valstis tas ap-

gabals, pa kuru viņa ceļo.
Atskaitot dienasvidus stundas, kuras lielā gaura at-

pūzdamās labprāt pavada kādā smilšainā vietā uz krasta,

viņa gandrīz pastāvīgi ir redzama uz ūdens, sava īstā no-

vada. Pa zemi viņa čāpo neveikli, pa gaisu laižas diezgan

ātri, tomēr tikai ar pūlēm, kamēr pa ūdens virspusi un

zem tās viņa kustas vienlīdz veikli. Mierīgi peldēdama,

viņa airējas spēcīgiem, tomēr lēni cits citam sekojošiem

savu plato kāju grūdieniem un virzās uz priekšu vienmē-

rīgi un diezgan ātri; bet aiz skaudības vajādama citu no

savas sugas, kas patlaban kā noķērusi laupījumu un grib
to aprīt, viņa skrin pa ūdens virspusi tik ātri, ka pārspēj
katru citu no man pazīstamiem peldētāju putniem un

saceļ stipru viļņu šļakstēšanu. Ūdenī viņa ienirst ļoti
viegli, gandrīz bez trokšņa un starp virspusi un dibenu

peld tik ātri, ka liekas, it kā būtu redzama aizšaujamies
drīzāk zivs, nekā putns. Reizēm viņa paliek zem ūdens

apmēram divas minūtes, parasti drusku ilgāk par minūti.

Šinī laikā viņa, zvejodama, tā tad zināmos apstākļos šau-

dīdamās krustām šķērsām, ir noskrējusi pa lielākai tiesai

ap simts soļu. Viņas balss ir savāda tarkšķēšana, ko var

salīdzināt, pēc mana ieskata, vislabāk ar mutes bungu

rībēšanu. Atsevišķās skaņas skan kā „karr" vai ~korr".
bet tiek sakausētas tik īpatnējā veidā un, ja to ir daudz,

tad apvienotas tik īpatnējā saskaņā, ka tās atkal un atkal

liek atcerēties šo vienkāršo instrumentu. Atšķirībā no

pārējām savas dzimtas priekšstāvēm viņa biedrojas tikai

ar citām no savas sugas. Ceļojumā vai zvēru dārzos lie-

lās gauras redzamas vienmēr kopā, bet drīz vien ir jā-

piedzīvo, ka par īsti» draudzīgām attiecībām viņu starpā
nevar būt runas un ka sevišķi viņu skaudība parādās



203

katrā gadījumā, kur vien rodas iemesls. Lielā gaura pār-
tiek tikai no zivīm un vienīgi izņēmuma gadījumos ēd bez

tām arī kukaiņus un tārpus.

Vācijā šur un tur perē kāds mūsu putna pārītis,
visbiežāk gan šīs zemes ziemeļdaļas, piemēram Pomera-

nijas, Meklenburgas un Holšteinas ezeros. Dānijas salās

lielā gaura perē jau kārtēji, un no šejienes sākot uz

ziemeļiem pie visiem viņai piemērotiem ūdeņiem. Pārīši

jau ziemas mītnēs turās kopā un kopā arī ierodas perēša-
nas vietā, bet ziemeļos stājas pie vaislošanās tikai jūnija
sākumā. Ligzda ir ierīkota bieži kādā padziļinājumā starp

akmeņiem vai zem krūmiem, reizēm uz vītolu stumbru

galiem, uz vecām, plēsīgo putnu vai vārnu ligzdām un ne

reti arī koku dobumos. Tā ir vairāk vai mazāk vienkārša

celtne no žagariem, kātiem, stublājiem, lapām, ķērpjiem
un t. t., bet vienmēr izklāta ar pūkām silta un mīksta.

Dējumā ir B—l4 olas; tās ir apmēram 68 mm garas, 47

mm resnas, īsti ovālas vai drusku izstieptas garumā,
stipr- un biezčaumalainas. ar smalku graudojumu, maz

spīdīgas un bāli zaļganzilipelēkas vai neskaidri olīvzaļas.
Mātīte perē viena pati, un arī izperēto mazuļu audzinā-

šana viņai ir jāvada vienai pašai. Pēdējie, ja viņi uzaug

kādā augstāk stāvošā vietā, tikpat labi kā pīles vai zosis

vienkārši nolec no savas augstāk stāvošas ligzdas lejā, pie
kam bagātīgais pūku ģērbs viņus pasargā no kritiena

sekām. Savas dzīves pirmās dienās viņi pārtiek tikai no

kukaiņiem, kurus viņi ķer uz ūdens virspuses; astoņu
dienu vecumā viņi spēj jau ķert zivis. Viņi aug ļoti ātri

un drīz vien uzsāk patstāvīgu dzīvi. No sākuma viņi pēc
katra lidojuma salasās zem mātes vai audžu mātes; vēlāk

viņi, nelikdamies par to vairs zinis, sametas kaudzē vai

kamolā, pēc iespējas cieši piespiezdamies cits pie cita, un

tā sasildās paši.
No to ienaidnieku vajāšanām, kuri apdraud mazākās

gauras un peldētāj putnus, stiprām un izveicīgām gaurām
ir jācieš maz ; arī no cilvēka viņas lielākā daļā gadījumu
prot izbēgt. īstās medības uz viņām neizdara aiz tā

iemesla, ka viņu gaļa mums izliekas vismaz nebaudāma

un spalvas neizlieto tā, kā varētu izlietot.





Zīriņi. Kaijas. Vētrasputni.





Ūdens

putni:
1.

Zivju

karnis

(Ardea

cinerea).
2.

Meža

zoss

(Anser

cinereus).
3.

Meža

pīle

(Anas

boschas).
4.

Laucis

(Fulica
atra).

5.

Dumpis

(Botaurus

stellaris).



Upes zīriņš (Sterna fluviatilis) pie ligzdas.

Jauna sudraba kaija (Larus argentatus).



Divpadsmitā šķira.

Garspārņi(Longipennes).

Uz peldkāju rēķina attīstīti spārni ir garspārnu rak-

sturīgā pazīme. Okeāns garspārņiem ir izplatības apga-

bals, dzīves vieta un dzimtene. Daži no viņiem apdzīvo

patiesi gan tikai okeāna piekrastes, vieni, kas saldūdeņus
cienī vairāk, nekā jūras ūdeņus, neapdzīvo pat ne tās:

bet tie nevar grozīt likumu. Lidodami pār viļņiem, izvai-

rīdamies no sauszemes tuvuma, cilti, pretēji kā iepriekš
minētie, bez mērķa klejo pār jūru un it kā bez atpūtas
lido apkārt ap zemes lodi. šiem ir tikai viena saite, kas

viņus saista ar cieto elementu: bērnība. Uz sauszemes at-

rodas olas, no kurām viņi izšķiļas; šeit viņi uzturās, ka-

mēr iemācās lietot spārnus, un uz šejieni viņi atgriežas
atpakaļ, kad paši ir tapuši spējīgi vaisloties: pārējo dzīves

laiku viņi pavada uz jūras, parasti laizdmies, izņēmuma
gadījumos varbūt arī atpūzdamies uz viļņiem vai pat uz

krasta. Viņi laižas samērā vairāk, nekā visi pārējie putni,
vairāk kā plēsīgie putni, vairāk kā bezdelīgas vai svīres;
vēl vairāk kā kolibri, jo viņi laižas cauru dienu un bieži

arī vēl pa nakti.

Kāds ir dažu sugu nenogurstošais darbīgums un ku-

stīgums, tāds ir arī viņu izplatības apgabals. Vairākas

sugas ir. kā liekas, vispasaules pilsones, jo viņas ne tikai

laižas apkārt zemes lodei, bet arī apmeklē visas sauszemes

joslas; citas, turpretī, siro, klejo, vai kā mēs to arī citādi

neapzīmētu, tikai pa zināmu apgabalu, pa vairāk vai ma-

zāk noteikti norobežotu jūras daļu vai joslu starp noteik-

tiem platuma grādiem. Bet šis apgabals vienmēr ir ve-

sela jūra, bet ne tās atsevišķa daļa vai kāda piekraste.
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Katrs garspārnis ir spējīgs spītēt jūrai: bet neviens

no viņiem nepriecājas par vētru vai negaisu, kā to domā

teika. Pat viņam, jūras bērnam, lielā māmuļa ir mīļāka,

ja tā laipni smaida, nekā ja vētra saceļ viļņus kā kalnus.

Skaidrā laikā kaija turās tālu no krasta un albatross tālu

no kuģa: vētra pirmo aizbiedē uz sauszemi un otro at-

dzen kuģa tuvumā; vētra ir ~vētras putna" bīstamākais

ienaidnieks. Agrāk domāja, ka okeāna putni, kas gandrīz
visi pieder pie vētras putnu grupas, ar savu ierašanos pie

kuģa pareģo sliktu laiku, kamēr patiesībā viņi tuvojas ku-

ģim lielā skaitā tikai tad, kad sliktais laiks jau ir iesā-

cies un viņi jau ilgāku laiku ar to ir cīnījušies. Vētru

saviļņotā jūra viņiem apgrūtina ieraudzīt barību, ko, jū-
rai mierīgai esot, viru atrod bez grūtībām, un piespiež

viņus ierasties kuģu tuvumā, jo viņi no piedzīvojumiem

zina, ka no turienes viņiem šad tad tiek atmests kaut kas

ēdams. Izsalkums ir tas, kas viņus atved kuģu tuvumā.

Kad stiprā vējā un lielos viļņos kuģim ir jāsavelk buras,

tā kā tas apstājas, tad to drīz vien apstāj simtiem da-

žādu garspārņu, kamēr tanī pašā platumā vai apgabalā ne-

rādās gandrīz neviens, ja bezvēja laiks tura kuģi uz vietas.

Ja šādā laikā tiek izmests labeklis, tad tas ilgi vai pat

pilnīgi velti peld iepakaļ stūrei, kamēr vētrā tas parasti
tiek jau aprīts, iekams tas būtu aizskāris ūdeni.

Garspārņi visi ir trieciennirēji, bet ne visi viņi spēj

iedabūt savu kuplām spalvām apaugušo ķermeni zem

ūdens, kurpretī daži gandrīz neko nepaliek iepakaļ peld-

nirējiem. Viņi laižas zināmā augstumā pār viļņiem, labā

laikā ar rotaļīgu vieglumu, sliktā pēc spēkiem cīnīdamies

pret vēju, vērīgi lūkojas lejā un drāžas virsū ieraudzītam

laupījumam, lai to saķertu knābi vai vismaz paceltu gaisā.
Daži it kā paliek paši par bultu, kas vērsta uz noteiktu

mērķi; citi lasa barību no ūdens lidodami, vēl citi pirms
barības uzņemšanas nosēžas uz ūdens peldus. Garspārņi
visi ir plēsīgi putni, vienalga, vai viņi rūpējas par sevi

paši, vai arī ļauj citiem par sevi rūpēties, vienalga vai viņi
ēd tikai dzīvu laupījumu, vai arī, kā grīfi, turās vairāk pie
maitas. Viņi ēd to, ko jūra viņiem sniedz, kā valzivju



maitas, tā arī medūzas, tārpus un t. t. Tās sugas, kuras

apmetas pie saldūdeņiem, pārtiek no tā, ko šie sniedz, un

dalās laupījumā ar bezdelīgām un pīlēm; tās, kuras prot
izmantot citu bailābu, dzīvo kā liekēži vai laupītāji.

Daudzi garspārņi ļoti mīl dzīvot sabiedrībā, citi atkal

dzīvo un darboja vairāk katrs pa sevi, tomēr vismaz perē-

jamā laikā sapulcējas bieži neskaitāmi lielos baros. Pa-

rasti viņi klīst apkārt pa vienam vai baros, ikvienā vietā

uzturēdamies tikai tik ilgi, kamēr tur klājas labi, ķer zivis,

medī, ēd, guļ un atkal ķer zivis un medī. Pie tam visi

piekrastes putni izturās gudri un saprātīgi, tomēr nedze-

nas pēc mīlestībās uz tuvākiem, pēc pašaizliedzības, god-
prātības, uzupurēšanās un citiem tikumiem, citus dzīvnie-

kus uzlūko ar skaudību, cilvēku ar nenovēlību un godīgi
un taisni kuļas caur dzīvi; turpretī okeāna putni mums

izliekas neapdāvināti, bezkaunīgi un vientiesīgi, jo viņi
gan ir mācījušies spītēt vētrām un negaisiem, bet ne ap-
ieties ar mums. Vai patiesībā viņi ir tādi muļķi, kā mēs

domājām, par to vēl ļoti var šaubīties.

Vaislošanās garspārņiem daudzā ziņā ir saskanīga.
Ligzdas viņi taisa uz zemes, purvā vai muklājā, vai arī

stāvu klinšu un kalnu dobumos un alās, uz to dzegām,
izciļņiem un t. t., izņēmuma gadījumos arī kokos, parasti
sabiedrībā, un dēj tikai vienu olu vai arī divas līdz četras,
tās un bērnus ļoti mīl un drošsirdīgi aizsargā pret ienaid-

niekiem un pretniekiem, zināms gan ļoti dažādā kārtā.

Mazuļus viņi ved uz jūru tikai pēc tam, kad tie iemā-

cījušies laisties, un tie tad sāk katrs patstāvīgi ķert zivis

un medīt, vai arī savienojas kopā ar citiem milzīgos baros.

Garspārņi mums atnes maz labuma, bet dara arī maz

kaites. Dažiem no viņiem mēs atņemam olas un bērnus,
un viņi, savukārt, šur un tur nolaupa mums pa zivtiņai,
cālēnam un t. t., bet toties ķer arī kaitīgus dzīvniekus.

Okeāna putni mums var būt tikai derīgi, bet ne kaitīgi;
arī pārējie atnes vairāk labuma, nekā nodara kaites.

Visas zemes lodes, jūras un lielākā tiesa saldūdeņu
dod mājas vietas kaivu jeb kaiju dzimtas (Laridae)
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priekšistāvjiem. Par šīs dzimtas veiklākiem lidotājiem un

trieciennirējiem mēs uzskatām zīriņus (Sterninae), vi-

dēji lielus vai mazus, slaikus putnus ar cietu, taisnu vai

čukurā mazliet līku knābi galvas garumā, kam apakš-
žoklis arī izliecas uz priekšu, mazām, zemām, četrpiirkstai-

nām kājām, kas apbalvotas īsām, bieži dziļi izjomotām

peldplēvēm un maz liektiem, diezgan asiem nagiem, ļoti
gariem, šauriem un smailiem spārniem, kam pirmā lid-

spalva visgarākā, vidēji garu, vairāk vai mazāk dziļi stāk-

ļainu, no 12 spalvām sastāvošu asti un kuplām, cieši pie-

guļošām, mīkstām spalvām, kam valdošās krāsas ir gaiši

pelēka svina krāsa, melns un balts un kas mainās maz vai

nemaz pēc dzimuma, bet ievērojami pēc gada laika.

Zīriņi apdzīvo visas zemes lodes joslas, mīt pie jūrām

un saldūdeņiem un klejo gar piekrastēm vai upēm. Dažas

sugas mīl lēzenus, kailus jūras krastus, citas augiem bagā-

tus ūdeņus; dažas apmetas uz dzīvi pie dienvidzemju pie-
krastu mežiem.

Visas sugas ir ļoti nemierīgi putni, kas mīl kustēties

un no saules lēkta līdz noiešanai darbojas gandrīz bez pār-

traukuma. Nakti zīriņi pavada gulēdami uz krasta, dienu

gandrīz vienīgi tikai laizdamies gaisā. Balss ir nepatīkami

ķērcoša skaņa, ko var izteikt ar „kriā" un kas dažādām

sugām atšķiras maz.

Viņu barība ir zivis un kukaiņi ; lielākās sugas ēd to-

mēr arī mazus zīdītājus un putnus vai abiniekus, mazākās

sugas dažādus tārpus un visādus mazākus jūras dzīvnie-

kus. Laupījumu meklēdami, viņi laižas nelielā augstumā

pār ūdens līmeni, savus skaidros skatienus vērš uz pēdējo,
upuri ieraudzījuši, apstājas, spārnus purinādami pāra acu

mirkļus turās virs tā, lai to labi ieņemtu acīs, ātrī drāžas

lejā un mēģina to satvert knābī.

Jau dažas nedēļas priekš olu dēšanas sākuma zīriņi
salasās perēšanas novadā, ikgadus pēc iespējas tanī pašā
vietā. Kuri apdzīvo jūru, tie perēšanas vietai izrauga

smilšainas zemes mēles vai kailas salas, koraļļu sēkļus un

mangle vai līdzīgu koku mežus, bet, kuri dzīvo vairāk bez-

jūras zemēs, tie līdzīgas, tomēr ne tik kailas vietas ezeros
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un purvos vai to tiešā tuvumā. Parasti katra suga perē

pa sevi un lielās sabiedrībās, izņēmuma gadījumos citu

krastu un ūdensputnu "starpā un tad arī tikai pa vienam

pārim. Ligzdu taisa tikai tās sugas, kas perē purvos; jo
tās seklās bedrītes, kuras izrok citas priekš savām olām,
nevar saukt par ligzdām. Pirmās sugas ligzdas ierīko

šķirti pa vienai, otrās tik tuvu citu pie citas, ka perētāji

putni burtiski apsedz piekrasti un ir spiesti, tupot, ieņemt
vienu un to pašu virzienu, tā kā, olas nesaminot, gandrīz
nav iespējams staigāt starp ligzdām. Lielākā daļa dēj
trīs olas, dažas četras, citas parasti divas un nedaudzas,
kas perē kokos, parasti tikai vienu. Abi laulātie draugi
pārmīdamies nododas olu perēšanai, bet dienas karstākās

stundās tās parasti atstāj saules ziņā. Mazuļi izšķiļas
raibā pūku ģērbā pēc divu līdz triju nedēļu ilgas perēša-
nas, ligzdas padziļinājumu atstāj pa lielākai tiesai jau
tanī pašā dienā un gandrīz ātrāk par veciem skraida ap-

kārt pa jūrmalu mīlestības pilno vecāku rūpīgi apsargāti,

uzmanīgi novēroti un ēdināti. Viņi attīstās samērā ātri;
tomēr par pieaugušiem viņus var saukt tikai tad, kad viņi
ir pilnīgi iemācījušies laisties un izmācīti visās amata

gudrībās.

Visi četrkājainie plēsīgie dzīvnieki, kuri spēj piekļūt
zīriņu perēšanas vietām, kraukļi un lielākas kaivas uz-

glūn olām un mazuļiem, ātrāk lidojošie plēsīgie putni arī

veciem; pēdējos apgrūtina un moca arī liekēžu kaivas,
nolūkā piespiest viņus izmest nupat kā noķerto laupījumu.
Arī cilvēks izturas pret viņiem naidīgi, laupīdams viņiem
olas.

Pirmā vieta pienākas lielajam zīriņam (Ster-
na caspia), ģints pirmveidam. Spalvas uz galvas augš-
daļas spīdīgi baltas, uz mēteļa gaiši pelēkzilas; lidspalvu
gali tumšāki, astes spalvas gaišākas nekā pārējās virs-

puses spalvas. Acis brūnas, knābis sarkanā koraļļu krāsā,
kājas melnas. Ziemas ģērbā galvai krāsa balta maisīta ar

melnu, jaunības ģērbā mugurabrūngana ar šķērsiem plan-
kumiem. Garums 52, platums 130. spārna garums 42.

astes garums 15 centimetri.
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Lielais zīriņš mājo Vidusāzijā un mūsu pasaules da-

ļas dienvidos, bet izņēmuma gadījumos perē arī Silta salā

un Pomeranijas kā arī dažās vietās Holandes un Francijas

piekrastē. Ziemā viņš ierodas Vidusjūras dienvidmalā un

pie Lejaseģiptes ezeriem, no otras puses arī pie Sarkanās

jūras ziemeļdaļas un Indijas okeāna, tomēr, klejodams gar

upēm, apmeklē arī Āfrikas un Rītindijas vidieni. Vācijas
vidienē viņš iemaldās reti. Siltā viņš ierodas parasti apriļa

pēdējā pusē un perēšanas vietu atkal atstāj augustā, lai

turpmāk klejotu apkārt.
Parasti viņš redzams skrienam spārnos apmēram 15

metru augstumā virs jūras līmeņa, galvu ar tālu redzamo,

spīdīgo, sarkano knābi pavērsis stāteniski uz leju, lēnām

kustinot garos spārnus un laiku pa laikam ar triecienu ie-

nirstot ūdenī vai drāžoties lejā uz ūdens. Gribēdams at-

pūsties, viņš dodas uz krasta grantainām vietām un mēdz

šeit izveidot labi noslēgtu virkni tādā kārtā, ka visi uz at-

pūtu lidojošie sabiedrības locekļi nolaižas uz zemes cieši

cits pie cita un pagriež īsavas galvas pret ūdeni, šāda sa-

biedrība paliek mierā un liekas, ka izvairās no apkārtteka-
lēšanas un tāpēc to uzreiz var atšķirt no kaiju pulka, kurā

tačuarvien daži putni tekā apkārt. Lidojot virs plašākiem

ūdeņiem zvejojošais lielais zīriņš pa laikam un uz dažām

minūtēm nolaižas ūdenī, bet tad gan viņš paliek uz vietas

nemaz neairēdamies uz priekšu un drīz vien paceļas atkal

gaisā. Viņa balss ir rupjāka, skaļāka un ķērcošāka nekā

citām sugām, bet citādi maz no tām atšķiras; arī viņa
sastāv tikai no viena neglīta ~kriēt" vai ~kreik". No cil-

vēka mūsu zīriņš bailīgi izvairās. Dziņa pēc sabiedrības

liekas būt viņam mazāk attīstīta nekā viņa radiniekiem.

Uz perēšanu zīriņi salasās kopā baros, perēšanai bei-

dzoties katrs dzīvo un pūlas pēc iespējas par sevi un pie-

biedrojas citiem tikai atpūtas vietās. Liekas, ka naids un

nenovīdība ir sevišķi spilgta viņu rakstura pazīme; bez

tam tie no citiem atšķiras ar savu drošsirdību un cīņas
kāri.

Galvenā barība viņiem ir zivis. Viņi prot noķert un

norīt diezgan lielas, bet uzbrūk arī pie gadījuma jūrmalas
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un ūdens putniem, sevišķi, kad tie peld, un norij viņus tik

pat viegli, kā mazākās sugas to dara ar kukaiņiem.

Naumans ir apmeklējis šo putnu nometni Silta

salā, visattālākajā ziemeļu galā. Viņš saka, ka olas guļot
uz kailas smilts nelielā iedobumā, ko paši putni izkārpa —

ne gluži ūdens malā, bet tā, ka ūdens redzams. Kur daudz

perē kopā, tur viena ligzda no otras atrodas tikai 60 cm.

Vienā ligzdā atrodas divi, reti kad trīs olas. Lielumā un

veidā tās līdzīgas mūsu- mājas pīļu olām. čaumala gluda,
bet bez spīduma, pamata krāsā netīri iedzeltena vai brūn-

gani balta, zīmējums ir parusli punkti un plankumi. Olu

lielums, krāsa un zīmējums ļoti mainīgi. Tikai maija otrā

pusē lielie zīriņi sāk dēt olas. Silta salā olas vairākas rei-

zes izņem un atļauj tiem perēt tikai 8 vai 14 dienas pirms
Jāņiem. Kad cilvēks tuvojas perēšanas vietai, tad abi dzī-

ves biedri to aplido neglīti kliegdami, un pie tam tēviņš
izrādās nekaunīgāks kā mātīte. Olas dējot vai perējot
viens kā otrs šēž ar galvu pret ūdeni. Viņi perē ar daudz

pārtraukumiem, bet tomēr biežāk sēž virs olām kā citi viņu
radinieki. Jaunie putni, kas virspusē pārklāti iepelēki
melnām un apakšpusē baltām dūnām, drīz vien atstāj
ligzdu un vecie tos izaudzē ar mazām zivīm; arī mātītēm

perējot tēviņš tās bieži vien piegādā.

Neskatoties uz mazāko augumu Sandvičuzīriņš
(Sterna cantiaca) nav gandrīz mazāks laupītājs par pirmo.

Sandviču zīriņš ir īsts jūras putns, kas reti kad at-

stāj jūrmalu un vislielākais ja apmeklē piekrastes ezerus,

bet iekšējās jūras un ezerus gandrīz nekad. Viņš izpla-
tīts Vidus un Dienviduseiropā, Āfrikā un Amērikā, dien-

vidos nonākdams līdz Labā Cerības raga priekšējiem kal-

niem un Brazilijai. Mūsu Ziemeļjūras krastmalā viņš vis-

agrākais ja ierodas aprīlī un drīz vien sāk perēt, un jau
augustā, visvēlākais septembrī, atkal ceļo uz dienvidiem,
lai pārziemotu Vidusjūrā, Sarkanā jūrā, Indijas okeānā

un Atlantijas okeāna dienvidus daļā. Līdz Baltijas jūrai
gan atlaižas viens otrs no šiem putniem, bet te tie nekad

neperē.
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Pēc izturēšanās, dabas un dzīves veida Sandviču zī-

riņš gan vairāk kā kura katra cita šis grupas vācu suga

atgādina lielo zīriņu. Viņš līdzinās pēdējam tik pilnīgi, ka

būtu lieki, pēc jau iepriekš pievestām ziņām vēl ko vairāk

teikt. Tikai viņš medī zivis un nevis putnus, un neizlaupa

arī pēdējiem ligzdas.

Upes zīriņam (Sterna fluviatilis) ir tievs,
drusku līks, samērā īss knābis, ļoti īsas pirkstainas kājas

un dziļi šķelta aste. Galvas virsus un pakausis ir melni,

mētelis un pleci zilgani pelnu pelēki, galvas sāni, kakls,

astīte un visas ķermeņa apakšdaļas baltā krāsā, lidspalvas
ar baltiem kātiem un tumšākas par muguru, viņu bālganās

iekšējās plūksnes greznotas gar kātu ar melnu līniju, bla-

kus tai šīfera krāsas svītra, priekšējās otrās šķiras lid-

spalvas galos ar baltu malu, dziļi šķeltās, apmēram 8 cen-

timetri garās astes spalvas ārpusē iepelēkas, iekšpusē bal-

tas. Acis tumši brūnas, knābis koraļļu sarkans, virpusē
un galā melngans, kājas koraļļu sarkanas. Upes zīriņu

izplatības apgabals ieņem visu Eiropu, lielu daļu Āzijas

un Ziemeļamērikas, ceļo viņi līdz Dienvidāfrikai.

Ziemeļos viņam piebiedrojas vai stājas viņa vietā Ve-

cā un Jaunā pasaulē izplatītais garastes zīriņš
(Sterna macrura). No iepriekš aprakstītā radinieka viņš

atšķiras ar mazāku augumu, īsāku un stiprāku knābi, ze-

mākām un mazākām kājām,daudz dziļāk šķeltu un garāku

asti, ar šaurāku tumšo švīku uz pirmo lidspalvu iekšējā

vēdekļa, ar zilgani pelēko ķermeņa apakšas krāsu un vie-

nādi koraļļsarkano knābi.

Upes zīriņš vairāk kā citas sugas apdzīvo upes un

saldūdeņa ezerus un tāpēc arī mūsu dzimtenes iekšienē ne-

pieder pie retumiem un gar dažām upēm, kā piem. Elbu,

dzīvo lielā daudzumā. Viņš parādās apriļa pēdējās die-

nās vai maija sākumā un jau jūlijā vai augusta sākumā

dodās atkal ceļojumā. Jau Dienvideiropā viņš atrod pie-
mērotas vietas ziemas dzīvei, bet arī Āfrikas ziemeļos
aukstajā gada laikā ir visur ļoti parasta parādība.

Par saviem radiniekiem upes zīriņš gan pārāks tai

ziņā, ka viņa laišanās ir ātrāka un laišanās paņēmieni da-
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žādāki, bet arī te viņu pārspēj daži viņa dzimtas piederī-

gie, kā piem. Sandviču zīriņš. Viņa parastais sauciens ir

pazīstamais „kriē", baiļu sauciens lēns „kek" vai „krek",
ke briesmām pieaugot bieži atkārto, un kas, ja tās top
mazāk draudošas, pāriet saucienā ~kreūk"; dusmās viņš
savu ~krek" sauc tik bieži un stipri, ka atsevišķās skaņas
gandrīz vairs nevar atšķirt. Mazas zivtiņas, ūdens vardī-

tes un varžu kurkuļi arī tārpi, ķirmuļi un citi kukaiņi
plašākā nozīmē sastāda viņa barību. Ūdens dzīvniekus

viņš iegūst nirdams ar sparu ūdenī, kas guļ uz zemes vai

pieķērušies pie zāles, tos viņš lasa laizdamies.

Upes zīriņi perē zemās salās un piekrastes sēkļos,
kur iespējams tādos, kam pamatā grants, bet ne smilts.

Te viņi granti izkārpa mazu bedrīti vai izlieto kādu jau
gatavu par ligzdu. Maija beigās te atron divi līdz trīs

lielas 41 mm garas un 30 mm resnas, glīti ovālas olas ar

gludu, smalkgraudainu, nespīdīgu čaumalu, tumši rūzgan-
dzeltenā vai bāli dzeltenpelēkā pamata krāsā ar violēti pe-

lēkiem, iesarkaniem un tumši melnbrūniem apaļiem vai

iegareniem raibumiem un punktiem. Naktīs perē mātīte,
bet dienu brīžiem arī tēviņš, bet pusdienas stundās viņi
olas atstāj sildīt saulei. 16—17 dienās izšķiļas jaunie
putni, kas drīz vien atstāj ligzdu un tagad briesmu gadī-
jumā pūlas noslēpties starp lielākiem akmeņiem un citiem

zemes nelīdzenumiem un nodod sevi tikai tad ar žēlu pīk-
stēšanu, kad vecie putni ir nošauti. Te viņi uzaug un jau
pēc divi nedēļām spēj plivināt spārnus un trešajā jau lai-

žas saviem vecākiem līdz.

Pie mūsu iekšējiem ūdeņiem upes zīriņš reti kad rada

lielas nometnes, bet turpretim jūrmalās bieži sabiedrojas
simtiem šīs sugas putnu uz kopīgu perēšanu.

Mazais zīriņš (Sterna minuta) atšķiras no ci-

tām sugām ar samērā stipru un drusku paīsu knābi, dziļi
jomotām peldplēvēm un sekli šķelto asti. Piere, ķermeņa
apakšpuse un stūres spalvas ir baltā krāsā, galvas virsus

un pakausis melns, mēteļa un spārnu spalvas pelnu pelē-
kas, pirmās trīs pirmās šķiras lidspalvas ar melmiem kā-

tiem ir melnganas, iekšpusē līdz pat galam ar platu, baltu
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malu, pārējās lidspalvas pelēkas. Acis brūnas, knābis

vaska dzeltens, galā melns, kājas dzeltenā māla krāsā.

Putna garums 22, platums 50, spārnu garums 18, astes

garums 8 cm.

Šai dzimtas mazākai sugai izplatības apgabals aiz-

ņem četras pasaules daļas: Āziju, Eiropu, Āfriku un Ame-

riku; uz ziemeļiem mazais zīriņš iet līdz apmēram 58., uz

dienvidiem apmēram līdz 24. platuma grādam. Arī šī suga

apdzīvo galvenā kārtā saldūdeņus, sevišķi lielākas upes, lai

gan pilnīgi neizvairās arī no jūras krastiem. Galvenais

noteikums, ko tie uzstāda savai dzīves vietai, ir, lai tur

būtu līdzeni, ūdens apskaloti grants sēkļi; kur tādu nav,

tur šie putni nekad nenomētās uz dzīvi. Vācijā viņi iero-

nas tikai maijā, pa lielākai daļai ne agrāk par šī mēneša

vidu; te viņi perē un jau jūlijā vai vēlākais augustā dodas

atkal ceļojumā. Bet viņi ceļo lēnām, visur drusku uzka-

vējas un tāpēc Vācijas dienvidos tos var sastapt vēl daudz

vēlāk nekā ziemeļos. Viņi neceļo arī visai tālu, tikai līdz

Ziemeļāfrikas upēm un jūrmalas ezeriem. Līdzīgā veidā

tie ceļo arī no Ziemeļāzijas un Ziemeļamērikas uz dien-

vidiem.

„Mazais zīriņš", kā Naumans saka, ..skaistumā

nepaliek neko pakaļ nevienai šīs dzimtas sugai, un ka viss

pie viņa ir mazākā mērogā, tas aplūkotāja acīs viņa skai-

stumu vēl tikai pavairo." Arī izturēšanās ziņā viņš neko

neatšķiras no saviem radiniekiem, iet un peld tāpat kā vi-

ņi, laižas līdzīgi tiem, varbūt vēl drusku ātrāk un vieglāk,
bet ar tiem pašiem drošajiem pagriezieniem un tikpat da-

žādiem paņēmieniem; parasti viņš savā lidojumā attīsta

ļoti patīkamu steigu, un šķiet, ka viņam vienmēr jāstei-
dzas; viņš katrā ziņā ir dzīvākais un veiklākais loceklis

savā ģintī. Kā liekas, tad viņš ir mazāk sabiedrisks, kā

viņa radinieki. Ceļojumā viņus parasti redz lielās sa-

biedrībās, bet perēšanas vietās šīs sabiedrības vienmēr ir

mazas un sastāv no desmit un vēl mazāk pāriem. Viņu
balsī nav tās ķērcošās skaņas, kas raksturīga citiem zīri-

ņiem, un balss ir arī drusku daudzpusīgāka; visbiežāk gan

dzird skaņas, kas izklausās kā: „krek" vai „kreik", kad
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tie drusku uztraukušies, tad pēdējo saucienu, bailēs vai

briesmas tie bieži atkārto „krek" un ~kek"; ķīvējoties un

kaitinoties dzird čalojošu „kererrek, kikerek"; bet pazī-

stamā skaņa ~kriē" ir arī viņu galvenais vārds.

Dažādas sīkas zivis ir viņu laupījums; blakus tām vi-

ņi ķer arī kukaiņus un kāpurus, vai jūrā sīkus vēzīšus un

tiem līdzīgus dzīvniekus.

Perēšanai tie izvēlas maz cilvēka apmeklētas grantai-
nas vietas jūrmalā, upju grīvu tuvumā, vai tādus pat
sēkļus augstāk upes gultnē. Ar radniecīgām sugām tie

neielaižas sabiedrībā, bet labprāt savas nometnes tuvumā

cieš tārtiņus. Viņu ligzdas ir vienkāršas bedrītes zemē,
diezgan tālu viena no otras. Bedrīšu iekšpusi ar kaut ko

izklāt putni neatrod par vajadzīgu. Divi līdz trīs 32 mm

garās, 23 mm resnās olas guļ uz kailas zemes. Tām smal-

ka, nespodra čaumala tumši rūzgani dzeltenā pamatkrāsā
ar gaiši pelnu pelēkiem un vijolīšu krāsas, kā arī tumši

brūniem, plankumiem, punktiem un švīkām. Abi vecāki

perē pārmaiņus 14—15 dienas, siltā laikā dienā tikai laika

sprīžiem, kas ilgst ne vairāk kā 15 minūtes. Bet abi ve-

cāki mīl savus pēcnācējus tikpat dziļi kā viņu radinieki

un tāpat tos izaudzē arī lielus, ja vien tiem izdodas izbēgt
no tiem pašiem ienaidniekiem, ko es pieminēju aprakstot
upes zīriņu.

Vairāk nekā līdz šim minētās sugas savā starpā at-

šķiras kaiju zīr i ņ š (Gelochelidon anglica) un tāpēc
to uzskata par īpašas ģints (Gelochelidon) priekšstāvi.

Lai gan viņš sastopams visās pasaules daļās un tāpēc
ir pasaules pilsonis, tomēr viņa nav ziemeļos un viņš perē
Jaunās un Vecās Pasaules ziemeļu joslas vidus un dien-

vidus daļās, Vācijā pa vienam uz mazām salām Baltijas
jūrā un pie dažiem Bavārijas ezeriem, Austro-Ungārijā
pie dažiem ezeriem, turpretim, Dienviduseiropā, Vidusāzi-

jā. Ziemeļāfrikā, Ziemeļamērikas Savienoto valstu dien-

vidos, kā arī Vidusamērikā pie visiem piemērotiem ūde-

ņiem.
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Visa viņu būtība, izturēšanās un parašas stipri at-

šķiras no radiniekiem un tos var uzlūkot kā pārējas lo-

cekļus starp zīriņiem un kaijām. Viņi ļoti atgādina pē-

dējās, sevišķi ķīri.

Tāpat atsevišķai ģintij jāpieskaita ūdens zīriņi
(Hvdrochelidon).

'

Melnā zīriņa (Hvdrochelidon

nigra) galva un pakausis, krūtis un vēdera vidus melns

kā samts, mētelis pelēki zils, ap tūpli .balts; lidspalvas
tumši pelēkas ar gaišākām malām, stūres spalvas gaiši pe-

lēkas. Acis brūnas, knābis sarkans pie pamata, bet citur

pelēki melns, kājas brūngani sarkanas. Kad putns tērpies
ziemas ģērbā, tad melna ir tikai galvas pakaļējā daļa un

pakausis, piere un visa apakšpuse turpretim baltā krāsā.

Putna garums 26, platums 62, spārnu garums 22, astes

garums 8 cm.

Tuvākais viņa radinieks baltspārnu zīriņš
(Hvdrochelidon leucoptera) ir gandrīz tikpat liels. Ķer-
meņaspalvas ir gluži melnaskā samts, spārni virspusē zili-

pelēki, pie pleciem un otrās šķiras lidspalvu gali balti pe-

lēkā krāsā, apakšā melnā, astīte un stūres spalvas baltā

krāsā. Knābis ķiršsarkans, galā melns, kājas lakas sar-

kanas.

šīs grupas lielākā suga ir bārdainais zī-

riņš (Hvdrochelidon hvbrida).
No visiem pēc dabas tik tuvu radniecīgiem ūdens zī-

riņiem visšaurākais izplatības apgabals ir melnajam zī-

riņam, jo līdz šim viņš Austrālijā nav atrasts, kamēr

visi pārējie apdzīvo tāpat kā citas pasaules daļas arī mi-

nēto, vismaz to apmeklē. Visas sugas perē Vecās un

JaunāsPasaules mērenās joslas ziemeļu daļā. Melnspārnu
zīriņš ierodas pie mums kopā ar citiem zīriņiem un atstāj

mūs atkal ap to pašu laiku, bet viņš neapmetas vis jūrma-
lās vai pie upēm, bet uzmeklē plašus staignājus un purvus,

vispār dzīvo tikai pie stāvošiem ūdeņiem. Ceļojot viņi ap-

vienojas baros, kas sastāv no 20 līdz 1000 putniem, un tu-

rās upju virzienā, un tur, kur upe pārplūstot apsedz ar
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ūdeni sauszemi un rada purvus, tie nometas uz ilgāku lai-

ku. Citādi tie no upēm un jūrām izvairās.

No citiem saviem radiniekiem ūdens zīriņi atšķiras
ne tikai ar savu dzīves vietas izvēli, bet arī ar savām ku-

stībām, barību un vairošanās veidu. Viņi iet tikpat maz

un tikpat slikti kā pārējie, peld reti un ne labāk par tiem,
laižas ne tik strauji, bet laižoties tikdaudz nelīgojas, viņu
laišanās vieglāka, maigāka, nopietnāka un tādēļ viegla un

skaista um pie tam pārmaiņām bagāta, un viņu lidojienā
var noskatīties ar īstu prieku un patikšanu. Nakts stun-

dās viņi guļ, visu dienu tie ir gandrīz nepārtrauktā ku-

stībā; lielāko dzīves daļu tie pavada laižoties un medījot.
Parasti viņu vienīgā barība ir kukaiņi, lai gan tie neatsa-

kās arī no kādas mazas zivtiņas un šad tad paņem arī

kādu citu ūdens dzīvnieku. Viņi neprot īsti triekties ūdenī

no gaisa, un medī ne tā, kā viņu radinieki, bet drīzāk lī-

dzīgi bezdelīgām, laizdamies tuvu virs ūdens līmeņa un

liekas, ka vairāk gan prieka ne vajadzības dēļ izdara da-

žādus pagriezienus, ilgi turās gaisā uz vienas vietas un

ja ieraudzījuši kādu medījumu, tad nemetās stāvu ūdenī,
bet krīt uz leju vairāk slīpā līnijā un saņem laupījumu ar

knābi, neiegremdējot ķermeni ūdenī.

Perēšanai ūdens zīriņi izmeklē kādu piemērotu vietu

purvāja vai purva vidū.

~Jūras kraukļi" tā es dēvēju kaijas jeb kaivas

(Larinae), jo minētiem putniem tās līdzīgas visā dzīvē

un dabā. Viņas sastāda uz āru noslēgtu apakšdzimtu un

ir labi veidoti, stipri putni dažādā lielumā, jo mazākās su-

gas savos ķermeņa apmēros labi ja drusku lielākas par

kovārni, kamēr lielākās gandrīz sasniedz ērgļa lielumu.

Viduklis spēcīgs, kakls īss, galva samērā liela, knābis vi-

dēji garš, sāniski stipri plakans, līdz virsknābja vidum

taisns un no šejienes sākot viegli noliekts uz leju,
apakšknābja gals stūrains, augšā un apakšā ar asām ma-

lām, mute atveras līdz acīm, kājas vidēji augstas ar slai-

diem stulmiem, ar nedaudz izņēmumiem četriem pirkstiem,
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kas priekšā savienoti ar peldplēvi, spārni lieli, gari, plati,
tomēr galos smaili un šauri, starp Mdspalvām visgarākā
ir pirmā, aste, kas sastāv no 12spalvām, vidēji gara, plata

un taisna, retāki sekli šķelta vai arī vidū drusku garāka,
sīkās spalvas ļoti biezas, apakšpusē spalvai līdzīgas, bet

mīkstas un maigas, spalvu krāsa maiga un skaista, visumā

ļoti labi savā starpā saskanīga; skatoties pēc gada laikiem

un putna vecuma viņa ir dažāda.

Kaijas, kuru ir pāri par sešdesmit sugu, izplatītas pa

visām mūsu pasaules daļām, un apdzīvo visas jūras. Maz

ir sugu, kas attālinās lielu gabalu no cietzemes, un ja vi-

ņas to dara tad drīz vien tomēr atkal atgriežas atpakaļ,
tā kā īsteni viņas var dēvēt par piekrastes putniem. Ku-

ģiniekiem viņas ir drošākās vēstneses, ka zeme tuvu, ja vi-

ņas reiz atkal aplido kuģi, tad krasts vairs nav tālu. Daudz

biežāk nekā atklātā jūrā tās ielidos zemes iekšienē, vai nu

gar upēm vai arī laizdamās no viena ūdens krājuma uz

otru. Dažas sugas labprāt uzturas pie saldūdeņu krāju-

miem, vismaz izvēlas tur vietas perēšanai. Daudzas sugas

ir gāju putni un savā ziemeļu dzimtenē ieronas pavasarī,
te perē un vēlu rudenī dodas atkal ceļojumā, citas. siro.

Šīs dzīves vietas maiņas cieši saistītas ar barības iegūša-
nu. Visām kaijām, bez izņēmuma, vismīļākā barība ir zi-

vis, daudzas tomēr ir kaislīgas kukaiņu medinieces un

taisni tās, kas spiestas kārtīgi ceļot, kamēr pārējās tur,

kur jūra neaizsalst, arī ziemā atron sev klātu galdu. Bla-

kus šīm galvenajām barības vielām viņas medī visus mazā-

kos dzīvniekus, ko glabā jūra, vai vispār ēd visas dzīvnieku

valsts vielas. Viņas ēd maitu tāpat kā maitu vanagi, dze-

nās pakaļ dzīvam medījumam kā plēsīgie putni un lasa ba-

rību jūrmalā tāpat kā baloži vai vistas, vispār uzrāda to

pašu daudzpusību, kā kraukļi, bet ir ēdelīgākas un badīgā-
kas par pēdējiem.

Skaists ir viņām stāvs un krāsa, patīkamas ir kustības

un pievilcīga viņu nodarbošanās. Uz zemes stāvot tās iz-

skatās cēlas, viņu soļošana teicama un samērā ātra. Pel-

dēšanā tās pārspēj lielāko daļu savu radinieku šaurākā no-

zīmē: viņas guļ uz ūdens tik viegli kā putu kamoli un ar
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savām spilgtajām krāsām tik uzkrītoši atšķiras no apkār-

tējā ūdens, ka piešķir jūrai zināmu skaistumu. Viņas
laižas spārnus lēni vēcinādamas, bet pārmaiņus bieži vien

peld gaisā lēni viegli un skaisti, kustības atgādina plat-

spārnainos plēsīgos putnus, bet tās ir ārkārtīgi vieglas.
Viņas neprot tā mesties no gaisa ūdenī kā viņu radinieki
bet tomēr viņas dara to ar tādu sparu, ka pasit savu

vieglo ķermeni apmēram pusmetru zem ūdens. Nepatī-
kama ir viņām balss, kas sastāv te no skaļākām, te no klu-

sākām, tālu dzirdamām ķērcošām un krenstošām skaņām,
ko viņas atkārto līdz apnikumam, ja tos pārņēmis kāds

uztraukums. Starp maņām redzami atšķiras redze un

dzirde, liekas, ka arī jušanas spējas ir labi attīstītas; arī

zināmu garšas attīstību tās parāda jo galds bagātīgi
klāts, tad prot izvēlēties to, kas labāks; par osmi gan

grūti kaut ko sacīt. Visas kaijas prot izmantot apstākļus
un pēc tiem ierīkoties. Pret citiem radījumiem tās ir

drošsirdīgas, mīl uzturēties sabiedrībā ar citām savas su-

gas prdiekšstāvēm, bet visas viņas vienlīdzīgi naidīgas, ne-

labvēlīgas un nelaipnas pret citiem putniem un savam ba-

dīgumam bez apdomās upurē šķietamo draudzību pret ci-

tām. Ārpus perēšanas laika var gadīties, ka sastop ve-

cās kaijas pa vienai, bet perēšanas laikā visas sugas savie-

nojas sabiedrībās, kas nereti pieaug līdz lieliem bariem.

Jau Ziemeļvācijā ir kaiju kalni, ko apdzīvo vairāki simti

kaiju pāri, vēl tālāk uz ziemeļiem var redzēt jau tādas no-

metnes, kur putni vairs nav saskaitāmi. Arī te lielākās

dzimtas sugas neturās tik cieši kopā kā mazākās, bet pē-
dējās vārda pilnā nozīmē pārklāj veselas klinšu sienas vai

kalnus, izmanto katru vietu, kas te atrodama un ierīko

ligzdas tiik tuvu vienu pie otras, ka perētājām jāgrūstās,
Ligzdas skatoties pēc vietas ir dažādas; kur netrūkst būv-

materiāla, viņas ir kautcik izveidotas t. i. mākslīgi un va-

ļīgi saliktas no sausiem ūdens un krastmalas ķērpjiem; kur

šo vielu trūkst, viņas ierīkotas tik vienkārši, cik vien ie-

spējams. Dējumu sastāda 2—4 lielas, ovālas olas ar stipru
rupju čaumalu, netīri vai brūni zaļganā pamata krāsā ar

pelnu pelēkiem un melni brūniem raibumiem. Mātīte un
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sēdēdami uz olām, nekā labā. Abi vecāki ārkārtīgi pieķē-
rušies savam perējumam un, ja tas apdraudēts, aizmirst

visu uzmanību. Mazuļi ieronas pasaulē biezā, raibā dūnu

ģērbā un atstāj ligzdu, kur tas iespējams jau pirmajās
dienās un tagad tekalē gar jūrmalu, vajadzības gadījumā

slēpdamies starp paaugstinājumiem vai arī meklē patvēru-

mu ūdenī; bet tiem, kas izperēti uz stāvu klinšu kraujam,

jānogaida kamēr izaug spārni. No sākuma jaunie saņem

pa daļai sagremotu barību, ko vecie atrij atpakaļ, vēlāk

tos baro ar tikko noķertiem dzīvniekiem. Pēc izvadīšanas

tie vēl kādu laiku pavada vecāku sabiedrībā, bet tad at-

stāj pērkļus un kopā ar vecajiem izklīst uz visām pusēm.

Tālos ziemeļos kaijas uzlūko ne tikai par visskaistā-

kiem, bet arī par visderīgākiem putniem un apsargā un

kopj tās tāpat kā pārējos jūras bērnus, kas katru gadu ie-

rodas putnu kalnos. Kaiju olas dažam Norvēģijas zemnie-

kam sastāda labu daļu no ienākumiem, ko dod viņam īpa-

šums, tie tās labprāt ēd, tālu sūta prom un labi samaksā;

un nabagāko ziemeļnieku dzīvē kaiju spalvas izlieto pīļu
un zosu dūņu vietā. Veco kaiju gaļu garšīgu atrod tikai

ziemeļu mongoļi, jaunos putnus labprāt ēd arī helgolan-
dieši, islandieši un grenlandieši. Pietiek uzsviest gaisā
baltu kabatas lakatu, lai pievilinātu klāt kaiju, un ja tā no-

šauta, tad drīz vien pievilina daudzas citas, jo katra, kas

redzējusi, ka no gaisa iekrīt ūdenī balts priekšmets, domā,

ka tur nu ir labs medījums un dodas skaudības pilna turp,
lai pārliecinātos. Noķertas viņas viegli uzturēt, tomēr

dzīvnieku mīļotājam tās ir dārgi lutekļi, jo jādod vai nu

zivis vai gaļa, ja grib apmierināt viņu prasības.

Šīs dzimtas lielāko sugu vairumu sauc par kaijām

(Larus) un apvieno tās īpašā ģintī, kuras sevišķā pazīme
ir taisnā aste un saskanošā spalvu krāsa. Viena no vis-

lielākām kaijām ir gaigala (Larus glaucus). Viņas
mētelis un mugura ir maigi gaišu zili pelēka vai kaijas zi-

lumā, lielās lidspalvas, kas spārnus sakļaujot tikko pār-
sniedz astes garumu, ir gaiši zilgani pelēkas, viss pārējais
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ķermenis balts. Acis salmu dzeltenas, knābis citrona

dzeltens, apakšknābis greznots ar sarkanu garenisku plan-

kumu, kājas gaiši dzeltenas. Ziemas ģērbs uz kakla ar

bāli brūnganieu raibumiem, jaunības ģērbs pamatā netīri

balts ar pelēkām un pelēki brūnganām strīpām, viļņiem
un raibumiem; lielās lidspalvas gaiši brūngani pelēkas.
Putna garums ir apmēram 75, platums 170, spārnu ga-

rums 47, astes garums 22 cm.

šīs skaistās kaijas dzimtene ir abu pasauļu tālie zie-

meļi; viņa ceļo līdz Āfrikas ziemeļu krasta platuma grā-

dam; lielākā daļa tomēr pārziemo Islandē un Ziemeļskan-
dināvijā, vai arī nemaz neatstāj savu dzimtēm.

Viņai radniecīgā polar ka i j a (Larus leucop-

terus) atšķiras ar mazāku augumu un garākiem spār-

niem, kas astes garumu pārsniedz par vairākiem centi-

metriem, ar tīri baltajām pirmās šķiras lidspalvām un ie-

sarkanām kājām. Arī šai sugai dzimtene ir tālie ziemeļi
un viņa ne katru ziemu ieronās pie mums.

No abām iepriekšējām sudraba kaija (Larus

argentatus) atšķiras ar drusku tumšāki zilu mēteli un

plecu un augšējās spārnu daļas lielo segspalvu baltajām
malām, kā arī ar citādu krāsu pirmās šķiras lidspalvām,
no kurām pirmās divi ir gandrīz pavisam melnas un bal-

tajos galos ar melnu lenti, bet pārējās turpretī pret galu,

top arvien pelēkākas, netāļu no gala melnas, bet galā bal-

tas. Kājas gaišā gaļas krāsā. Putna garums 65, pla-
tums 145, spārna garums 45, astes garums 18 cm. Lielos

baros sudraba kaijas apdzīvo Ziemeļjūru un Ledus jūras
dienvidus daļu, bez tam tās sastopamas Ziemeļamērikas
piekrastē, bet ziemu ceļojot visās Eiropas piekrastēs, bieži

vien arī dziļu zemes iekšienē, pat pie Vidus un Melnās

jūras.

Tāpat ziemeļos dzīvo ka i ja, arī kai va,kaj ak s

(Larus canus). Viņas mētelis ir maigi zilā kaijas krāsā,

pārējās sīkās spalvas līdz ar asti bailtas. Ziemas ģērbā uz

galvas, kaikla pakaļējās daļas un krūšu sānos uz baltā pa-

mata ir pelēki raibumi; jaunības ģērbs virspusē tumši brū-

ni pelēks, guzna un sāni ar lieliem pelēki brūniem planku-
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miem, astes pirmā puse, kā arī lidspalvu gali brūni melni.

Acis brūnas, knābis netīri pelēks, galā dzeltens, jauniem

putniem melns, kājas zilizaļganas vai zaļgani dzeltenas.

Putna garums 45, platums 112, spārna garums 36, astes

garums 14 cm. Viņas perēšanas apgabals sākot no Zie-

meļvācijas krastu platuma grādiem aizņem visus Vecās

Pasaules ziemeļus; ceļo pa visu Eiropu, lielāko daļu Āzijas
un Ziemeļāfriku. Viņa apmeklē arī .saldūdeņus tālu zemes

iekšienē.

Stairp kaijām ar tumšu ķermeņa pirspusi lielākā ir

lielā reņģu kaija (Larus marinus). Galva

kakls, pakausis, visa ķermeņa apakšpuse, muguras apakšē-

jā daļa un aste ir mirdzoši baltā krāsā; muguras augšdaļa
un spārni zili melni kā šīfers, lidspalvu gali balti. Jau-

nības ģērbā galvas, kakla un apakšpuses pamata krāsa ir

balta ar gareniskām iedzeltenām un brūnganām strīpām

un plankumiem, muguras un spārnu virsējās segspalvas
brūni pelēkā krāsā ar gaišākām malām, lidspalvas un stū-

res spalvas melnas, pēdējās ar baltiem zīmējumiem. Acis

sudraba pelēkas, acu riņķis cinobra sarkanumā, knābis

dzeltens, apakšknābis 90, izņemot galu, sarkans, kājas gai-
ši pelēki dzeltenas. Putna garums 73, platums 170, spārnu

garums 50, astes garums 20 cm. šīs kaijas dzimtene ir

zemes lodes ziemeļu daļa. Ziemā tā kārtīgi apmeklē Zie-

meļu un Baltijas jūras piekrastes un gar šo jūru krastiem

turēdamās ceļo līdz Dienvideiropai un vēl tālāk uz dienvi-

diem; vasarā viens putns var tikai ļoti reti sastapt uz

dienvidiem no 50. platuma grāda. Zemes iekšienē viņa ie-

maldās ļoti reti.

Viņas tuvākā radiniece ir mazā reņģu kaija

(Larus fuscus), kas no viņas atšķiras ar savu jūtami ma-

zāko augumu, ar garākiem par asti spārniem, ar šaurā-

kām baltām lentām lidspalvu galos un ar koši dzeltenām

kājām. Garums visaugstākais 60, platums 140, spārna

garums 40, astes garums 15 cm. Viņa apdzīvo visas Ei-

ropas jūras un izplatīta no Ķīnas līdz Rietumāfrikai.

Telpu trūkums liek man ierobežoties ar lielās reņģu
kaijas aprakstu. Viņa iet labi, brien arī dziļi pa sekliem



ūdeņiem, peld labprāt un daudz, pat tad, ja ir lieli viļņi,
peldot pat guļ, laižas gan lēni, bet nekādā ziņā ne smagi,
drīzāk gan viegli' un izturīgi, izplestos spārnus lēni vēci-

not, tad lielus gabalus peld gaisā spārnus nemaz nekusti-

nādama, vai riņķodama, gan paceldamās augšup pret vēju,

gan atkal nolaizdamās zemāk; viņa neapmulst pat vislie-

lākā vētrā, un ja ierauga medījumu, tad metas ar lielu

spēku no samērā liela augstuma ūdenī un ienirst tanī.

Drošsirdībā, laupīšanas kārē, badīgumā un ēdelībā viņa

pārspēj lielāko daļu savu radinieču; turklāt viņa ir neno-

vēlīga, nekaunīga un samērā nesabiedriska, lai gan vienu

to redz tikai izņēmuma gadījumos. Izņēmot perēšanas
laiku, viņa no cilvēka izvārās tikpat uzmanīgi, cik drošsir-

dīgi tanī laikā tam uzbrūk. Balss iskan dziļi un aizsma-

kuši un izklausās kā „ach, ach, ach", uztraukumā kā

„kjan"; pēdējais sauciens gan var skanēt ļoti dažādi.

Galvenā barība viņai ir dažāda lieluma zivis, bet

iemīļotas ir arī zīdītāju un zivju maitas; bez tam viņa
ķer lemingus, jaunus un slimus putnus, ja vien var tos

dabūt, nolaupa nespēcīgākiem jūras putniem olas vai arī

jūrmalā lasa visādus tārpus un mazus dzīvniekus. Ja

dažu vēžu un mlkstmiešu čaulas ir viņai par cietu,
tad viņa ar savu laupījumu uzlaižas gaisā un no liela aug-

stuma ļauj tam krist uz klintīm, lai čaulas saplīstu. Gūstā

tā ātri pierod pie maizes un beidzot to uzlūko par gardumu.

Ceļojumā pa Norvēģiju un Lapu zemi es bieži tiku

redzējis lielo reņģu kaiju, bet perētāju nometnes at-

radu tikai šīs zemes ziemeļos, pie Porzangerfjorda. Da-

žas sudraba kaijas, kas parasti šaīs vietās ir viņu kaimi-

ņienes, es varēju novērot jau Lofotu putnu kalnos un vien-

mēr kalnu galotnēs, bet neskatoties uz cītīgo meklēšanu,

nevarēju atrast nevienu lielo reņģu kaiju. Kādā Porzan-

gerfjorda salā šo abu kaiju bija vairāki simti. Ligzdas
uz purvainas zemes lai gan nebija cieši kopā, tomēr atra-

dās reti kad tālāk par piecdesmit soļiem viena no otras,

un abām sugām juku jukām, itkā visā nometnē būtu tikai

viena pati suga. Vairākas ligzdas bija skaisti noapaļoti

un ar smalkiem ķērpjiem rūpīgi izklāti iedobumi, citas pa-
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virši ierīkotas. Dējums sastāvēja no trim lielām, caur-

mērā apmēram 80 mm garām, 55 mm resnām nespīdīgām
olām ar rupju un stipru čaumalu zaļgani pelēkā pamata

krāsā ar brūniem, pelnu pelēkiem, eļļas krāsas un melni-

brūniem raibumiem. Abi vecie putni olas bailīgi un rūpīgi

apsargāja.
Tās sugas, kas citādi pērkļus ierīko zemē, pārceļ tos

arī uz kokiem, ja nekāpelētāji zīdītāji sāk viņu pēcnāka-

mos bieži vajāt, tā, pēc 0 d i b o n a (Audubon), Labradora

piekrastes saiās. Tad ligzdas arī citādi taisītas. Līdzīgi

novērojumi par sudraba kaijām Ziemeļamērikā ir ar!

žardēnam (Jardin). Viņš domā, ka tie bijuši jauni

putni, kas perējuši pirmo reizi.

Minētām kaijām maz jācieš no ienaidniekiem: lielā-

kām sugām labi ja uzdrīkstas uzbrukt kāds jūras ērglis
vai laupītājas kaivas; bet arī pēdējās saņem ļoti nelaipni

un bieži tām jāatkāpjas neko neieguvušām. Cilvēks viņām

noņem gan olas, bet pašas neaiztiek.

Nesalīdzināmi plašāk izplatīts un tādēļ arī labāki pa-

zīstams ir ķīris jeb kuri ik s (Larus ridibundus).
Galvas virsus un kakla priekšējā daļa ir melni brūna, pa-

kausis, apakšpuse, aste un lidspalvas, līdz pat galiem bal-

tas, mēteļa spalvas kaiju zilumā, lidspalvu gali melni.

Acis tumši brūnas, acu riņķis sarkans, knābis un kājas
sarkanas kā laka. Ziemas ģērbam trūkst cepures un kakla

pakaļējā daļa ir pelēka, plankums aiz auss tumši pelēks,
knābis un kājas bālākas kā pavasarī. Jaunības ģērbs virs-

pusē ir brūngans. Putna garums 42 cm, platums 94, spār-

na garums 3, astes garums 13 cm. Tikai šaipus 60. pla-
tuma grāda ķīris ir bieži sastopams un no šejienes sākot

līdz pat 30. plat. grādam viņš arī perē. Te viņš apdzīvo
visus piemērotos Eiropas, Āzijas un Amērikas saldūdeņus
un visur sastopams vienlīdz bieži.

Skaists putns ir mazais ķīris jeb mazais

kurliks (Larus minutus). Tā ir mazākā no visām

kaijām. Galvas virsus tai melns kā sodrēji, mētelis maigi
zilā kaiju krāsā, pakausis balts, apakšpuse balta ar rožu

sarkanu atsitumu, aste balta, lidspalvas kaiju zilā krāsā
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ar platiem, baltiem galiem. Ziemā cepurīte tikko manā-

ma un apakša balta. Acis brūnas, knābis melngani sar-

kans, kājas koraļļu sarkanumā. Putna garums 28, pla-
tums 70, spārna garums 22, astes garums 9 cm. Par

perēšanas apgabala centru šai ļoti skaistai kaijai jāuzskata

Austrumeiropa un Rietumsibirija; no šejienes tā ziemās

apmeklē Dienvidāziju, Dienvideiropu un Ziemeļāfriku.
Pagātnē ķīris bija pie Vācijas ezeriem un dīķiem vis-

pār pazīstams putns; tagad pateicoties arvien plašākai
zemes kultivēšanai, viņš jau no daudziem apvidiem ir iz-

spiests, bet apmeklē tos vēl kārtīgi pa ceļam. Dienvid-

eiropā viņš dzīvo bez pārtraukuma no gada gadā; mūsu

platuma grādus tas atstāj oktobrī un novembrī, lai ziemu

pavadītu Vidusjūras zemēs. Ap to laiku, kad ledus sāk

kust, viņš griežas atpakaļ, izdevīgos gados jau martā, ci-

tādi apriļa pirmajās dienās. Vecākie pāri savu laulību

noslēguši jau ziemā un perētavās ierodas kopā; liekas,
ka jaunākie tikai še savienojas un kas vēl nav spējīgi

vaišļoties, tie laidelējas tāpat apkārt. Jūru tie uzmeklē

tikai ziemās, jo reti gadās, ka tie perētu uz kādas salas

netālu no krasta. Mīļākās uzturēšanās vietas viņiem ir

saldūdeņu krājumi lauku vidū.

Kustības ķīrim vislielākā mērā piemīlīgas, veiklas un

vieglas. Viņš iet ātri, šad tad apstādamies, bieži stundām

ilgi seko arājam, vai pļavās un laukos uzmeklē kukaiņus,
peld ļoti glīti, lai gan ne gluži ātri, laižas maigi, izveicīgi,

omulīgi, liekas, bez kādas piespiešanās, gaisā visvisādi

izgrozīdamies. Viņu var dēvēt par uzmanīgu un drusku

neuzticīgu putnu; bet neskatoties uz to, viņš labprāt no-

metas uz dzīvi cilvēka tuvumā, pazīst viņa dabu un piemē-
ro tai savu izturēšanos. Balss ir tik nepatīkama ka ar

to izskaidrojams tam dotais vārds: ezeru krauklis. Aici-

nājums ir ķērcošs „kriē", sarunāšanās izklausās kā ~kek"
vai „šerr", dusmu sauciens ir ķērcošs ~kerre-kekek" vai

aizsmacis ~girr", kam parasti seko ~kriē".
Galveno ķīra barību gan sastāda kukaiņi un mazas

zivtiņas, bet arī peli tas nesmādē un arī maitu neatstāj
bez ievērības. Jaunos putnus uzaudzē tikai ar kukaiņiem.
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Neskatoties uz savu nespēku, ķīri uzdrošinās ķerties klāt

pat samērā lieliem dzīvniekiem, izveicīgi prot sasmalcināt

pat lielākus gaļas tā kā tie viegli, paņemami mutē.

Lai gan viņi atsakās no stādu vielām, tomēr drīz vien

pierod pie maizes un ar laiku to ēd ar neparastu patik-

šanu. Ar medībām tie nodarbojas visu dienu, jo pārmai-

ņus tie atpūšas un pārmaiņus atkal laidelējas apkārt. No

kāda saldūdens krājuma tie laižas uz pļavām un laukiem,

stundām ilgi seko arājam, lasīdami ķirmuļus, laižas tuvu

gar zāli vai pār ūdens līmeni, medīdami kukaiņus un zivis,

un visur tie kautko arī iegūst, tad griežas uz savu ūdens

krājumu atpakaļ nodzerties un nomazgāties, pa to laiku

sagremo un sāk medības no jauna. Aizlaižoties un atlai-

žoties viņi parasti ietur zināmu virzienu vai apmeklē te

vienu, te otru apgabalu.
Perēšana sākas apriļa beigās, pēc tam, kad pāri pēc

daudziem strīdiem un trokšņa beidzot ir vienojušies kur

perēt. Nekad ķīris neperē savrūp, reti kad mazās sabie-

drībās, bet parasti lielos baros, simtiem un tūkstošiem

putnu kopā, kas nelielā vietā saspiedušies pēc iespējas cie-

šāk kopā. Ligzdas atrodas uz maziem doņu vai meldru

puduriem, ar seklu ūdeni vai purvu apkārt, uz vecu meldru

stiebriem vai niedru čupas, dažreiz arī purvā, zālēs, sapro-

tams, tikai grūti pieejamās vietās. Maija sākumā katrā

ligzdā ir četras līdz piecas samērā lielas, caurmērā 50 mm

garas, 36 mm resnas olas, kuru pamata krāsa ir gaiši

eļļas zaļa ar iesarkani pelnu pelēkiem, tumši brūni pelē-
kiem un pamatkrāsai līdzīgiem plankumiem, raibumiem un

punktiem. Olas pēc veida, krāsas un zīmējuma ir ļoti da-

žādas. Abi dzimumi perē pārmaiņus, bet bez pārtrauku-
ma tikai naktīs, jo pusdienas stundās tiem liekas, ka sau-

les siltums ir pilnīgi pietiekošs. Pēc 18 dienu ilgas perē-
šanas izšķiļas jaunie; 3—4 nedēļas vēlāk tie spēj jau lai-

sties. Kur ligzdām apkārt ūdens, viņi pirmajās dzīvības

dienās ligzdu neatstāj, uz mazām salām tie turpretī lab-

prāt lien no ligzdas ārā un jautri skraida apkārt pa ciet-

zemi. Kad viņi vienu nedēļu veci, tad iedrošinās doties arī

ūdenī; otrā nedēļā tie sāk jau lietot spārnus un trešajā
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ir jau samērā patstāvīgi. Vecāki par tiem vislielākā mērā

norūpējušies un uzmana, vai netuvojas kādas briesmas.

Katrs plēsīgs putns, kas parādās tālumā katra vārna, katrs

gārnis tos uztrauc; saceļas briesmīgs troksnis, pat perētāji

atstāj olas, paceļas gaisā biezs putnu mākonis un visi

brūk naidniekam virsū un izlieto visus līdzekļus, lai to aiz-

dzītu. Sunim vai lapsai tie metas virsū ar lielu niknumu;
cilvēkam, kas tuvojas viņu nometnei, tie laidelējas pavi-
sam tuvu apkārt. Ar īstu prieku tie vajā to ienaidnieku,
kas atkāpjas. Tikai pamazām iestājas zināms miers un

klusums.

Vācijas ziemeļos ir parasts noteiktā dienā doties uz-

brukumā pret neaizsargātiem ķīriem, lai tos simtiem iz-

nīcinātu, šī nevajadzīgā asins izliešana, ko dēvē par

..kaiju šaušanu", un ko svin kā tautas svētkus, atgādina

dienvideiropiešu cietsirdību un nav nekādi attaisnojama.

Ķīri nepieder vis pie kaitīgiem putniem, kā to senāk šur

un tur domāja, bet ir derīgi, un kamēr vien dzīvo, atnes

mūsu laukiem svētību. Tās nedaudzās zivtiņas, ko viņi
noķer, nemaz nekrīt svarā, ja ievērojam to kukaiņu dau-

dzumu, ko viņi aprij. Tādēļ viņi būtu saudzējami, ja arī

nevar pacelties līdz tam uzskatam, ka viņi ir mūsu jau tā

nabagiem ūdeņiem īsts krāšņums.

„Kas vēl ne reizi nav redzējis putnu kalnus, ko ap-
dzīvo trīspirkstainās kaijas," saka Holbels (Holboell),
~tas nevarēs iedomāties ne viņu īpatnējo skaistumu, ne

arī šo putnu daudzumu, šādu kaiju kalnu varbūt varētu

salīdzināt ar milzīgu baložu mājokli, ko apdzīvo miljoniem

vienādas krāsas baložu. Inujuatukas kalns ir ceturtdaļ

jūdzes garš un visā garumā biežāki un retāki uz tā mājo

dažādas kaiju sugas, un tik augstu, ka augšējie putni
saredzami kā mazi, balti punkti". īsāki un gleznaināki
izsakās Fabe r s. „Grimzes putnu kalnos viņas dzīvo

tādā daudzumā, ka aptumšo sauli, kad paceļas gaisā, ap-

klāj šēras, kad uz viņām nometas, un ausis aizkrīt, kad

viņas kliedz, un klintis, kas ir zaļas no trūkuma zāles, no-

krāso baltas, ja perē uz tām."
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Kad es taisījos ceļot uz Lapu zemi, pats par sevi

saprotams, es biju lasījis abus aprakstus un nebiju arī

nemaz šaubījies par viņu pareizību, bet īstu sajēgu par

kaiju kalniem es dabūju tikai tanī man neaizmirstamā

dienā, 22. jūlijā, kad braucu garām Sverholmas priekš-

kalniem, netālu no Nordkapa; šo sajēgu ieguvu tad, kad

mans labais draugs, pasta tvaikoņa kapteinis, ar kuru

es braucu, izšāva reizi, lai kaijas izbaidītu. *) Milzīgā
klinšu siena man likās kā milzu tāfele, kas nosēta ar mil-

joniem mazu baltu punktiņu, bet tūliņ pēc šāviena šie

punktiņi sāka atdalīties no tumšā pamata, pārvērtās dzī-

vos putnos, apžilbināšās kaijās, kas dažas minūtes laidās

lejup jūrā tik biezā un nepārtrauktā masā, ka man likās,

nupat, gluži negaidot ir sācies sniegputenis un no debess

virpuļo milzīgas sniega pārslas. Minūtēm ilgi sniga šie

putni un jūra nepārredzami tālu pārklājās ar viņiem, un

tomēr klinšu siena likās būt vēl tikpat raiba kā iepriekš.

Ķīr 1 i s (Rissa tridactvla) ir līdzīga nosaukuma

ģints (Rissa) priekšstāvis, kuras raksturīgākā pazīme ir

tas, ka kājai nav pakaļējā pirksta vai arī tas tikai drusku

manāms. Vecā putna spalvas uz galvas, kakla, muguras

apakšējās daļas, astes un ķermeņa apakšpusē ir apžilbināsi
baltas, mētelis kaiju zilumā, — lidspalvas balti pelēkas,

gali tām melni. Acis brūnas, acu riņķis koraļļu sarkans,

knābis citrona dzeltens, mutes kaktiņos asins sarkans,

kājas melnas, apakšā iedzeltenas. Rudenī pēc spalvu me-

šanas, kakla pakaļējā daļa krāsojas zili pelēkā krāsā un

aiz auss parādās mēms ieapaļš plankums. Jaunības ģērba
mētelis ir tumši pelēks un katra spalva ar melnu malu.

Putna garums iir 43, platums 100, spārna garums 30, astes

garums 13 cm.

Arī ķīriis pieder pie tālo ziemeļu putniem, bet ziemās

viņš atstāj Ledus jūru un tad bieži parādās mūsu pie-
krastēs un aizceļo arī vēl līdz daudz zemākiem platuma
grādiem. lekšzemē ķīrļus ziemās var biežāk sastapt, nekā

*) Tas arī tagad vel ir iemīļots paņēmiens visos ziemeļ'

zemju ceļojumos. Redaktors.
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citas jūras kaijas, jo viņi seko upju ceļiem dziļi zemes

iekšienē un te pa laikam sastopami lielās sabiedrībās.

Islandē un Grēnlandē viņi ir pirmie pavasara vēstneši, jo

viņi te iieronas, neskatoties uz lielo salu starp astoto un

divdesmito martu un, tūliņ pēc ierašanās, nometas uz

saviem putnu kalniem. Līdz novembrilm tie paliek savā

dzimtenē, tad atstāj fjordus, bet pa lielākai daļai aizlai-

žas tikai līdz atklātai jūrai, un tikai trūkums spiež tos

aizceļot vēl tālāk.

No sava pēc auguma līdzīgā radinieka ķīrlis atšķi-
ras varbūt tikai ar lielāku sabiedriskumu un ka mīl vai-

rāk kliegt.
Neparasts pat kaiju dzimtai ir viņu sabiedriskums,

un tas laikam sakarā ar viņu maigo dabu. Vienu pašu ķīrli
redz reti, daudz biežāk lielus barus, un liekas, ka visi sa-

biedrības locekļi dzīvo vislielākā saticībā. Izņemot vais-

lošanās laiku, šī kaija ir dzimtas klusākā suga, bet ka-

mēr perē, tā kliedz bez pārtraukuma. Balss viņai te skaļa
un tālu dzirdama un izklausās kā ~ka ka tai" vai „heije",
te atkal kā ~dak dak", tad kā raudoša bērna kliedziens

Un tad atkal kā bērna taure.

Grāba atrod, ka perētāju'nometnes, ko viņš apmek-
lējis uz Fereru salām, stāv pret jūru uz rietumiem, un

ziemeļrietumiem un no tā viņš taisa slēdzienu, ka ķīrlis
perēšanai izvēlas tādas klinšu sienas, kas stāv taisni pret
valdošo vēju virzienu un putns, aizlaizdamies, var izlietot

vēja palīdzību.
Bo j c domā, ka barības daudzums, kāds zināmā laikā

parādās pie krasta, noteic vietas izvēli ligzdām, un pēc
F a b c r a domām, vietas izvēli noteic dzimtenes mīlestība

un biedrošanās dziņa. Lai būtu kā būdams, viens ir skaidrs,
ka reiz izvēlētās klintis tie apdzīvo gadu no gada un, kā

liekas, tad arvienu tanī pašā skaitā; bet pats par sevi

saprotams, ka putni izvēlas tikai tādas sienas, kur vietas

diezgan, lai varētu ierīkot ligzdas. Visi kaiju kalni bagāti
kāpšļiem un dzegām, tur daudz dobumu un ragu; dobu-

mos un uz kāpšļiem stāv ligzda pie ligzdas, sākot no kalna

pakājes līdz pat virsotnei; katra vietiņa izmantota, katrs
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kāpslis noder tūkstošiem putniem, kur novietot ligzdas ar

mazajiem. Drīz vien pēc viņu atgriešanās dzimtenē var

redzēt, ka putni pa pāriem sēž pie savām ligzdām un patī-

kami viens otru apmīļo, skūpstās ar knābjiem kā baloži,

pārmeklē viens otram spalvas, dūdo, vai kā to nu citādi

lai sauc, proti, dzird tās maigākās skaņas, kādas tās vis-

pār no kaijām var nākt — saprotams, tikai tādā gadījienā,

ja tās nepazūd parastajā troksnī. Kamēr viena mīlinās,

citi laidelējas šurp un turp, nes materiālus ligzdu būvei

un tā kalns nepārtraukti ir ietīts putnu mākonī un vien-

mēr ap viņu putni čum un kust viens caur otru. Ligzda

galvenā kārtā sastāv no aļģēm, bet no putnu mēsliem viņai
ar gadiem rodas augstas malas, un tāpēc pirms perēšanas
tā tikai drusku jāizlabo. Dējumā ir trīs līdz četras, ap-

mēram 53 mm garas, 40 mm resnas olas netīri rūzgani

dzeltenā, balti zaļganā vai rūzgani sarkanā pamata krāsā

ar nedaudziem tumšākas krāsas raibumiem. Jāpieņem,
ka katrs pārītis perē tikai savas olas, lai gan nav iespē-

jams saprast, kā starp simtiem tūkstošiem ligzdu putns

var atrast savu un kā viņš var atrast pat savu dzīves

biedri! Līdz augusta vidum jaunie putni pavada ligzdā
tad tie ir pilnīgi apauguši spalvām un spēj laisties un tagad
izlido plašajā jūrā.

Kā visām šīs dzimtas mazākām sugām, arī ķīrlim
daudz jācieš no dižvanaga, jūras ērgļa un laupītāju kai-

jām. Pirmie tos izceļ no ligzdām vai noķer lidojot, pēdē-

jās tos pastāvīgi moca. Ziemeļzemju iedzīvotāji ņem no

tām meslus, cik vien varēdami, jo olas tie uzskata par

ļoti garšīgām. Bet putnu kalnos medīt ir neizsakāmi

grūti un neskatoties uz putnu ķērāju drošsirdību, panā-
kumi ir tik mazi, ka zaudējumi putnu starpā jāsauc par

niecīgiem.

Laupītāj v jeb kliju kaiju (Lestrinae) is-

skats un krāsa mums dod tiesībuatdalīt viņas īpašā apakš-
dzimtā. Viņas galvenā kārtā apdzīvo zemes lodes ziemeļu

daļā auksto joslu, parasti atklātā jūrā, bet vaislošanās

laikā piekrastes tundras un salas. Viņas iet ātri un veikli,

turēdamas ķermeni guļus, dažas sugas gandrīz tikpat
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veikli kā braduļi, peld labi, bet vairāk laižas nekā peld,
iet vai stāv. Viņu laišanās veids citādāks, nekā citiem

jūras lidoņiem, viņas laižas droši, izdara lidojuma laikā

loti dažādus, bieži vien brīnišķīgus pagriezienus, un lido

te uz priekšu, te turās gaisā uz vietas. Balss ir nepatīka-
ma ķērkšana, jaunie putni klusi pīkst. Kā īsti laupītāju

putni, viņas uzbrūk visiem dzīvniekiem, ko vien var pār-

spēt. Viņas nepieder pie labākiem trieciena nirējiem un

tādēļ zivis var nomedīt tikai tad, ja tās peld tuvu ūdens

līmenim, bet laupa tikpat kāri kā citi nirēji un ne tikai

zivis, bet arī putnus, viņu olas un mazus zīdītājus, vai

atkal bezmugurkaulainos jūras dzīvniekus. Tās uzdroši-

nās uzbrukt pat maziem jēriem un izknābj tiem acis un

smadzenes; viņas rij visu, kas ēdams un izlieto barībai

kā dzīvus tā arī beigtus dzīvniekus. Bez tam tās novēro

kaijas, zīriņus un citus jūras putnus kad tie medī, un

ja tiem izdodas ko noķert, tās steidzas klāt un moca lai-

mīgo tik ilgi, kamēr tas aiz bailēm atrij atpakaļ jau pa

daļais norīto barību, kuru tad tās bez kļūdīšanās prot

saķert, pirms kā krītot tā sasniegusi ūdens līmēm, šīs

nekaunīgās übagošanas dēļ citi putni viņas ienīst un viņu
briesmīgās laupīšanas kāres dēļ no tām bīstas. Neviens

jūras putns neperē viņu. tuvumā, neviens neuzturās pie
tiem iekšējiem ūdeņiem, kur viņas atpūšas, katrs bailīgi
raugās tām pakaļ, kad tās riņķo gaisā, drošsirdīgākie tām

uzbrūk, kur tik vien ierauga, bailīgākie bēg no tām un

kas to spēj, rauga glābties, panirdami zem ūdens.

Milzu laupītāja kaija jeb skua (Lestris

catarrhactes) ir redzamākā no šīs dzimtas sugām, lielāka

par kraukli: viņas garums 75, platums 146, spārna ga-
rums 43, astes garums 17 cm. Par skuas dzimteni uz-

skata joslu starp 60. un 70. ziemeļu platuma grādu; to-

mēr viņa ir novērota arī mērenās joslas jūrās vairāk uz

dienvidiem. Eiropā viņas apdzīvo Fereru, šotlandes, Or-

kadu un Hebridu salas un Islandi; no šejienes tās ziemā

nonāk līdz Anglijas, Vācijas, Holandes un Francijas kra-

stiem. Lielākā daļa pavada arī auksto gada ladku ziemeļos,
un kur jūra nav pārklāta ar ledu, viņas meklē sev barību.
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Plataste jeb melnā kaija (Lestris pornaito-

rhina) atšķiras no sfeuas vispirms ar to, ka viņas ievēro-

jami garākās vidējās astes spalvas ir ieapaļiem galiem.
Lai gan melnā kaija perē visu trīs pasaules dalu

tundrās, tomēr viņa šad tad apmeklē visas jūras un arī

Āfrikas un Austrālijas krastus.

No lielajām kaijām skua, kuras dzīves apraksts attie-

cas arī uz radniecīgo sugu, atšķiras ar savu kustību dažā-

dību, ātrumu un veiklumu. Viņa skrien ātri, peld ilgi un

graciozi, ar dziļi ūdenī iegremdētu krūšu daļu, viegli pa-

ceļas gaisā no ūdens vai cietzemes un laižas līdzīgi lie-

lajām kaijām, tikai ne tik vienmuļīgi kā pēdējās, bieži

pārsteidz ar drošiem un negaidītiem pagriezieniem, ūn tā

atgādina plēsīgo putnu laišanos. Brīžiem viņa peld gaisā,

spārnus nemaz nekustinādama, tad slīpā virzienā laižas

no augšas uz leju, ar milzīgu ātrumu šķeļot gaisu. Balss

ir dziļš „ach, ach" vai rupjš „jia"; uzbrūkot ienaidnie-

kam, tā izgrūž dziļu ~hoh". Drošsirdībā, laupīšanas kārē,

nenovīdībā ūn nesaticībā viņa gan nepārspēj savas dzim-

tas piederīgos, bet gan visus garspārnus, lai cik spilgti
minētās īpašības viņos arī neparādītos. Viņa ir tas jūras

putns, no kā visvairāk baidās; tā nedzīvo ne ar vienu

draudzībā, visi viņu ienīst un tikai dūšīgākie uzdrošinās

tai uzbrukt. Kādu iespaidu viņas drosme atstāj uz citiem

putniem, vislabāk var redzēt no tam, ka pat lielākie un

stiprākie garspārņi, kas liekas daudz stiprāki par viņu,

bailīgi no viņas izvairās. Pilnā saskaņā ar viņas kustī-

gumu stāv viņas badīgums: cik vien ilgi tā laižas, tā no-

darbojas ar medībām. Ja viņa tuvumā neredz neviena

cita putna, tad tā pati metas virsū zivīm, skraida pa kra-

stu un lasa to, ko jūra izskalojusi, vai arī zemes tārpus
un kukaiņus; bet tiklīdz tā no tālienes ierauga kādu citu

gaļas ēdāju jūras putnu, viņa steidzas turp, novēro to,

gaida, kamēr tas ieguvis medījumu, dodas tam klāt un

uzbrūk tam tāpat, kā spārnotais laupītājs savam lidojo-
šam medījumam, tikpat droši un veikli, cik nekaunīgi,
un piespiež to nomedīto barību izspļaut. Nereti viņa pie-
veic arī putnu pašu. Putnu kalnos viņa izlaupa citiem
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putniem ligzdas, bez kādas žēlastības aiznesdama saviem

mazuļiem olas un jaunos putnēnus. Pēc bagātīgas maltī-

tes tā top slinka, uzmeklē kādu mierīgu vietu un sēd ar

saboztām spalvām, kamēr izsalkums dzen atkal par jaunu
medībās.

Maija vidū pāri dodas meklēt vietu perēšanai, plakan-
kalnēs vai arī ar zāli un sūnu apaugušās kalnu nogāzēs.

Te daudzreiz riņķi griezdamās viņas ietaisa apaļu ligzdu
un pirmajās jūnija dienās iedēj divi apmēram 7 cm garas

un 5 cm resnas olas netīri eļļas zaļā krāsā ar brūniem

raibumiem. Kādā perētāju nometnē, ko Grāba apmek-

lēja, bija apmēram piecdesmit pāru. Skuas tuvumā ne-

perē neviens cits putns, jo katrs bīstas no šīs briesmīgās
kaimiņienes. Tēviņš un mātīte pārmaiņus perē apmēram

4 nedēļas. Jūlija sākumā daudzās ligzdās var atrast jau-
nos putnus, kas tērpti brūni-pelēkā dūņu ģērbā. Ja ligz-
dai tuvojas cilvēks, tad mazie to pēc iespējas ātri atstāj,
lec un skrien un paslēpjas. lenaidniekam parādoties, ve-

cie putni paceļas gaisā, briesmīgi kliedz un ar neticamu

drosmi metas pretniekam virsū un no cilvēka baidās ne

vairāk kā no suņa. Pirmām viņi bieži vien dod jūtamus
sitienus pa galvu. Pēc Grabas nostāstiem, fererieši tu-

rot virs cepures nazi, uz kura vecie uzbrucēji putni uzdu-

ras. Jo tuvāk ligzdai jo tuvāk ap nevēlamo apmeklētāju
riņķo vecie un beidzot drāžas tam slīpā virzienā virsū, tā

kā neviļus jānoliecas, lai nedabūtu galvā kādu caurumu
.

Sākumā jaunos putnus baro ar mīkstmiešiem, tārpiem,
olām un tml., no guznas, vēlāk tie dabūn gaļu, zivju ga-

balus, jaunus putnus, lemingus un citus līdzīgus dzīvnie-

kus. TJz augusta beigām jaunie pilnīgi pieauguši, laide-

lējas kādu laiku ligzdas tuvumā un septembra vidū aizlai-

žas atklātā jūrā.

Pazīstamāka, nekā visas citas kaiju sugas ir k liju
kaija (Lestriis parasitica). Viņa ir daudz mazāka un

slaidāk veidota nekā skua un raksturīga arī ar smailajām

vidējām astes spalvām, kas ievērojami garākas par citām,
un ar balto vai dzelteni balto plankumu uz pieres un tāpat
krāsoto rīkli. Spalvu krāsa viņai ir vai nu vienādi melni
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brūna, vai ari virspusē melni brūna, pie rīkles iedzeltena

un apakšā pelēki balta, galva pelēka. Krāsa nemainās pēc

vecuma un dzimuma. Acis brūnas, vaska plēvīte tumši

pelēkā svina krāsā, kājas zili melnas. Putna garums,

ieskaitot garās astes spalvas, 60, bez viņām 50, platums

100—110, spārna garums 81, astes garums 18 cm.

Cik tālu sniedzas mūsu novērojumi, tad kliju kaiju
mēs varam uzskatīt par dzimtas parastāko sugu. Arī

viņa apdzīvo abu pasauļu ziemeļus, sākot no špicbergas

un Grenlandes līdz pat Vidusnorveģijai; viņa ir parasta

parādība Islandes un Fereru, kā arī ziemeļu šotlandes sa-

lās, vai arī Labradorā, Ņufaundlendā, tāpat Beringa un

Ochotskas jūrās. Ziemās tā parasti nonāk līdz Ziemeļ-
jūras dienvidus krastiem un iemaldās arī zemes iekšienē.

Izņemot perēšanas laiku, tā dzīvo tikai jūrā un ne vien-

mēr salu tuvumā un šķērās, bet arī, un kā liekas, nedēļām

ilgi, tālu no cietzemes.

Pat nepierādi® novērotājs acumirklī atšķirs kliju

kaiju no katra cita viņam pazīstama putna, ja viņš to re-

dzēs laižoties. Naumanis ar pilnu tiesību saka, ka

viņas laišanās ir visīpatnējākā un maiņām bagātākā visā

putnu valstī. Bieži viņa ilgāku laiku lido kā vanags, te

spārnus lēni vēcinādama, te lielākus gabalus mierīgi uz

priekšu slīdēdama te atkal ar diezgan izslietu ķermeni
riņķo uz vietas, kā dzeltenais vanags, tā kā no tālienes

to patiesi var samainīt ar liju, bet piepēži tā vēcina ar

spārniem neparasti enerģiski un pa lokveidīgu liniju metas

lejup un paceļas atkal uz augšu, tā izveidodama līku

liniju no lielākiem un mazākiem lokiem, tad trakā ātrumā

šaujas lejup, ceļas atkal lēnām augšup, brītiņu liekas no-

gurusi un nespēcīga, nākošā jau atkal „kā ļaunā apsēsta":
griežas un grozās uz visām pusēm, ir nemierīga un vēcina

spārnus, īsi sakot, izdara vismainīgākās un dažādākās ku-

stības. Balss līdzīga pāva balsij, tā tad apmēram kā

„mau", ir skaļa un tālu dzirdama; bet pārošanās laikā

gan dzirdamas citādas skaņas, ko varētu gandrīz saukt

par dziesmu, lai gan tās sastāv tikai no vienkāršiem, kaut

ar' ļoti dažādas nokrāsas balsieniem „je, je". Pirms un
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pēc perēšanas tās biežāk redz nelielās sabiedrībās, bet pe-

rēšanas laikā, pretēji radiniekiem, tās dzīvo šķirti pa pā-
riem tā, ka katram pārim sava noteikta vieta. Mazākās

kaijas no viņām baidās tāpat kā no skuas un lielajiem gar-

spārņiem, bet uzkrītoši ir, ka tanī pašā purvājā perē

kuitalas, slokas ūn jūras žagata un kajaki.

,
Lofotu salas, kā arī Samojedu pussalas tundrā es kliju

kaijas esmu novērojis dienu no dienas un ievērojis, ka

vasaras vidū viņas naktī ir tikpat darbīgais, kā dienā.

Bieži man likās, ka stundām ilgi tās nodarbojas ar kukaiņu
medīšanu, un, neskatoties uz to, es nošauto kaiju kuņģos
esmu atradis tikai zivtiņas un lemingus. Ligzdas laupot
es tās nekad neesmu redzējis, turpretim tās uzbruka kaja-
kiem un piespieda atdot tikko noķerto laupījumu. Vēl

vairāk kā kaijas tā mocot zīriņus un lummes.

Maija vidū arī kliju kaija ierodas cietzemē, tundrā,

perēt. Lielākā purvā var sastapt 50—1000 pāru, bet kat-

ram pārim savs noteikts apgabals un to viņš aizstāv pret
savas sugas piederīgo iebrukumiem. Ligzda atrodas kāda

pauguriņa galā purvā un ir vienkārša bet gluda bedrīte.

Olas, kuras reti var atrast pirms jūnija vidus, pa daļai
atgādina dažu sloku olas, ir caurmērā 55 mm garas, 42

mm resnas, ar smalku, drusku spīdīgu čaumalu tumšā eļļas
vai brūni zaļā pamatkrāsā ar tumši pelēkiem un tumšiem

eļļas krāsas vai iesarkani melni brūniem plankumiem un

punktiem un smalkām švīkām. Naumans saka, ka

kliju kaij-a nedējot nekad vairāk par divi olām, bet es

drīkstu apgalvot, ka vairākkārt esmu atradis vienā ligzdā
trīs olas. Abi dzīves biedri perē pārmaiņus un ir ļoti no-

rūpējušies, ja ligzdai tuvojas cilvēks.

Ziemeļnieks nav nekāds liels draugs kliju kaijām, bet

liek tomēr tām mieru, ja nu arī tāpēc tikai, ka medījot
tās perētāju nometnēs, negrib traucēt citus viņam 'derīgos
putnus. Viņu olas ēd tikpat labprāt kā kaiju olas. tās

nav arī mazāk garšīgas. .Tikai lapji medī putnu gaļas
dēļ ūn turklāt ar makšķerēm, kurām uzdur par ēsmu ga-

baliņu zivs vai putnu gaļas. Dabas pētniekiem tās vis-

vieglāk nomedīt ligzdas tuvumā vai svešumā, piemēram
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pie mums Vidusvācijā, turpretim uz jūras to nevar iz-

darīt bez iepriekšējas pieviļināšanas, vismaz es vienmēr

esmu atradis, ka Norvēģijā tās ir uzmanīgas.

Vētras putni (Porcellaridae), šīs šķiras otrā

dzimta, atšķiras no pārējiem garspārņiem un vispār no vi-

siem putniem ar to, ka viņu nāsis ragainu trubu veidā

turpinājās arī uz virsējā knāba. Ar šo vienu iezīmi pie-

tiek, lai viņus droši pazītu. Virsējais knābis stipri

āķains, noliekts pār apakšējo, zemai, garpirkstainai kājai
ir lielas peldplēves, spārni gari vai ļoti gari un tad nere-

dzēti šauri, aste īsa, taisna, nedaudz noapaļota vai stak-

ļaina, spalva ļoti bieza un pa lielākai daļai tumšā krāsā.

Vētras putni apdzīvo visas jūras un dzīves veidā viens

no otra neatšķiras.
Laikam gan mums nav tiesības albatrosus (Dio-

medinae), kūri sastāda atsevišķu apakšdzimtu, skaitīt par

dižākiem dzimtas locekļiem, bet neskatoties uz to, mēs vi-

ņiem ierādīsim pirmo vietu. Viņus raksturo milzīgais au-

gums, īsās, bet stiprās kājas ar trim pirkstiem un lielām

peldplēvēm, ļoti garie un neparasti šaurie spārni, kā stip-
rās un garās lidspalvas un ārkārtīgi bagātā, stipri pū-

kainā spalva visai nedzīvā krāsā.

Albatross, jūrnieku „kapšafs" (Diomedea exu-

lans), atskaitot melnās lidspalvas, ir tīri balts, jaunākie
putni uz baltā pamata ir te vairāk, te mazāk tumši brūni

lāsaini un lokaini svītroti. Acis tumši brūnas, knābis

maigi neļķu sarkani balts, kājas iesarkani dzeltenbaltas.

Garums pēc Beneta 116 cm, platums 3 un pus m, spār-
na garums 70 cm, astes garums 24 cm; spārnu izplētiens

turpretim svārstās ļoti stipri: Benct s apgalvo, ka viņš
esot mērījis albatrosus, kuri aptvēra tikai 3, bet vienu,

kurš aptvēra 4\i m. Katrā ziņā ir skaidrs, ka šim putnam

vispār ir visgarākās lidspalvas.
Albatrosu dzimtene ir dienvidu puslodes pasaules jū-

ras, uz ziemeļiem no āžraga saulgriežu linijas viņus vis-

maz Atlantijas okeānā sastop tikai kā nomaldījušos klai-

doņus. Regulārāki tie, kā rādās, apmeklē Klusās jūras

ziemeļu daļas, sevišķi Ochotskas un Bēringa jūru, še viņi,



meklēdami barību, uzkavējas arī ilgāku laiku un tad ba-

riem dodas atkal atpakaļ uz dienvidiem, lai tur vairotos.

Augstākos dienvidu puslodes platumos viņus sastop bie-

žāk, pēc vienprātīgām kuģinieku un zvejnieku liecībām

viņi ir parasta parādība starp dienvidu platuma 50. un

60. grādu. Vai viņu pārceļojumi ir regulāri, vai arī tiem

ir gadījuma raksturs, tas līdz šim nav noskaidrots. Ir

zināms, ka viņi apmeklē visas jūras starp 23. ziemeļu un

66. dienvidu platuma grādu, ir arī kļuvis zināms, ka viņi
nonāk Kamčatkas un Ochotskas jūrās pa pusei izbadēju-
šies un liesi, lai pēc nedaudzām šinīs apvidos pavadītām
nedēļām turienes barības pārpilnībā kļūtu trekni ūn atkal

atgrieztos uz dienvidiem. Tomēr nav nosakāms, vai šie

ceļojumi notiek kārtīgi un katru gadu, jeb arī tie ir tikai

klejojumi, kādus šie putni mīl. Vienu varētu pieņemt par
noskaidrotu: viņi aplido zemi vārda burtiskā nozīmē, bet

tomēr ir vairāk vai mazāk saistīti pie zināmas joslas, šinī

joslā viņus var redzēt cauru gadu un še viņi arī perē.
Visi ceļotāji-pētnieki vienbalsīgi apbrīno šo jūras

grīfu lidojumu. „Ir uzjautrinoši un patīkami", saka Be-

nets (Bennett), „redzēt šos krāšņos putnus cienīgi un

graciozi peldot projām pa gaisiem, it kā viņus nestu nere-

dzams spēks. Jo pēc pirmās ieskriešanās, kad varenais

lidonis ir pacēlies gaisā, spārnu kustība tiklab kā nav re-

dzama, viņu redz paceļamies ūn nolaižamies, it kā viens

un tas pats spēks varētu izdarīt šīs dažādākās kustības, it

kā viņš nemaz nenodarbinātu savus muskuļus. Viņš nolai-

žas lejup cieši gar kuģa stūri, it kā viņš būtu kungs par
visu kas zem tā. Kad tas redz uz ūdens peldam kādu

priekšmetu, viņš pamazām izplēstiem spārniem nolaižas

lejā, nosēžas arī uz ūdens un savu barību ēdot peld kā

kaija vaii pīle; tad viņš paceļas, laižas virs ūdens līmeņa
prom izplestiem spārniem, sāk riņķot un uzsāk atkal savu

apkārtkl ejošanas lidojumu. Viņa kustībās nav manāma

piespiešanās, bet spēks un izturība, pastāvīgi apvienota ar

nemainošos grāciju. Ar īstu piemīlību viņš zēģelē pa gai-
su, noliecoties no vienas puses uz otru un slīddt cieši virs

bangojošiem viļņiem, tā kā liekas, viņam vajadzētu sa-
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mērcēt spārnu galus; tad atkal tikpat brīvi un viegli ku-

stoties atkal paceļas augšup. Viņa lidojums ir tik ātrs.

ka dažus acumirkļus pēc aizlidošanas garām kuģim, to var

redzēt jau lielā attālumā, īsā laikā viņš spēj noskriet mil-

zīgu gabalu." Baisi bieži salīdzina ar ēzeļa balsi; bet

Čudi (Tschudi) saka, ka tas esot tikai nederīgs pārspī-

lējums un ka no putna varot dzirdēt tikai ļoti nepatīkamu

spiegšanu, un Bc ne t s domā, ka pēdējo varot salīdzināt

ar gulbja klaigām. No maņām pirmā vietā bez šaubām

stāv redze, jo ikkatrs novērojums pierāda, ka albatross

skaidri saredz par lielu gabalu, piesteidzas, piemērām, cik

vien ātri iespējams klāt, kad viņš redz mazākus vētras

putnus nodarbinātus virs kādas vietas jūrā. Kā ēdelīgiem

putniem, rijība vienmēr ir lielāka par uzmanību, tas pats

albatross, kuru vētrainais laiks ir aizkavējis kaut ko sa-

ķert, bieži sešas līdz astoņas reizes pievilināms ar mak-

šķeri, un kad viņš jau bijis uzvilkts uz deķa un atkal pa-

laists brīvā, ķer tūliņ atkal pēc ēsmas ar vēl asiņojošu
knābi. „Kādā Savienoto valstu salā", istāsta čudi. ..es

nomakšķerēju sevišķi lielu albatrosu un apsēju tam ap

kaklu plānu svina plātni ar iegravētu kuģa vārdu, datumu,

ģeogrāfisko garumu un platumu. Kā tas man nāca Val-

paraizo zināms, pēc četrpadsmit dienām viņu atkal bija

nomakšķerējis kāds franču kuģis." Liekas ka albatross

dzīvo sabiedrībā ar citiem savas sugas putniem tikai pe-

rēšanas laikā. Jūrā redz gan bieži daudzus laižamies ne-

tālu vienu no otra, bet liekas, ka ikviens putns izvēlas sev

ceļu patstāvīgi un citu darbība saista viņa uzmanību tikai

tad, ja viņam tur taisās kas atlēkt. Ar mazākiem vētras

putniem viņš apietas kā karaļa grifs apietas ar saviem tā

sauktiem pavalstniekiem, vai kā vispār stiprākie dzīvnieki

ar vājākiem. Redzot, ka viņi uzgājuši barību, tas tuvojas,
aizbaida viņus un paņēmis sev viņu laupījumu vai atra-

dumu, laižas tālāk, nerūpēdamies vairs nemaz par padevīgo
baru.

Tas, kas albatrosam liek kustēties, laisties tik tālus

gabalus un visu lielāko dzīves daļu pavadīt gaisā, ir viņa

nepiesātināmais izsalkums. Viņš neparasti ātri sagremo
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un tādēļ arī ir spiests pastāvīgi meklēt laupījumu; ja vi-

ņam reiz tiešām ir laimējies uzbaroties pie bagātīgas pār-

tikas, ieilgusi vētra viņu atkal nosoda ar gavēni un atņem
atkal uzkrātos taukus. Mierīgā laikā albatrosi laikam ēd

tikai dažādus galvkājus un citus mīkstmiešus, kurus viņi
lasa no ūdenslīmeņa. Viņi nespēj saķert dzīvas zivis, viņu
neredz arī pēc trieciena nirēju parauga pēkšņi metamies

ūdenī, bet ja kas viļņos peld, tad viņi nosēžas, saķer to

knābī un peldot aprij. Bez dažādiem mīkstmiešiem viņi
ēd gan arī lielāku dzīvnieku maitu un ar to viņi īsti no-

stājas jūras grifu lomā.

Par albatrosu vaislošanos trūkst no drošiem novēro-

tājiem vēl sīkāku ziņu, jo vairāk, ka par to izplatītas da-

žādas pasakas. Korniks (Cornick) pēc dažiem novēro-

jumiem ziņo Gūl d a m (Gould) apmērām sekošo. Al-

batross perē Auklandes un Kampbeļa salās novembrī un

decembrī, Zāli apklātas pauguru nogāzes ir tās vietas,
kuras viņš izvēlās ligzdas būvei. Tā taisīta no niedrām,

sausas zāles un sausām lapām, kuras samīca kopā, viņai
ir 2 m apmērā, augšā diametri 17 cm un tā ir 50 cm

augsta. Parasti tur iedēj tikai vienu vienīgu olu. Pār-

meklējot vairāk par simts ligzdām, Korniks vismaz uzgājis
tikai vienu ligzdu, kur bija divi olas. Olas ir 12 cm

garas un Bcm resnas. Perēšanas nometnes apmeklētājam
albatross jau no tālienes sevi nodod ar savu balto galvu,
kura no zāles atdalās. Pret tuvojošos ienaidnieku viņš

savu olu aizsargā un negrib atstāt ligzdu, kamēr viņu ne-

piespiež. Tad vāļādamies kā perēšanā iztraucēts alks,
viņš paiet mazu gabaliņu nost, nemēģinādams tomēr aiz-

laisties. Lielākais ienaidnieks viņam ir nekaunīgā laupī-
tāju kaija, jo tiklīdz kā viņš uzceļas no ligzdas, šis lau-

pītājs šaujas lejup un olu apēd. Albatross viņu arī ļoti labi

pazīst un to pamanijis stipri klabina ar knābi. Lai alba-

trosu sagūstītu, vajaga tikai izmest stipru makšķeri ai*

labu ēsmu.

Kaiju vētras putni (Procellarinae) ir otra

apakšdzimta. Tie atšķiras no albatrosiem galvenā kārtā

ar to, ka nāšu caurumi pie virsknābja pamata saplūst vie-
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nā caurumā; pirmā lidspalva garāka par otro vai tikpat

gara; izņemot vienu gadījumu, kaiju vētras putni ir vidēji
lieli. Visas šis apakšdzimtas sugas ir pasaules jūru putni,
bet parasti viņu izplatību ierobežo zināms apgabals. Kar-

stā joslā viņu nav tik daudz, kā mērenā un aukstā joslā
abās puslodēs, bet dienvidu puslodē, sakarā ar lielāku

ūdens platību, daudz ievērojamākā skaitā, kā ziemeļos.

Viņi tikko spēj iet, peld gan viegli un, kā rādās, bez pū-

lēm, bet tomēr reti, un lielāko savas dzīves daļu pavada
laižoties.

Ledus vētras putns vai fu 1 mārs (Pro-
cellaria glacialis), piederīgs vētras putnu ģintij (Procella-

ria) šaurākā nozīmē, ir balts, ar gaiši sudraba pelēku vē-

deru, kaijas zilu mēteli, melnganām lidspalvām. Acis brū-

nas, knābis pie pamata pelēki zaļgans, augšpusē bāli raga

dzeltens ar zilganu nokrāsu. Jaunam putnam arī apakšas

spalvas zilganas. Garums 50, platums 110, spārna ga-

rums 32, astes garums 12 cm.

Fulmārs dzīvo Ziemeļu Ledus jūrā un ļoti reti to at-

stāj. Viņš, tāpat kā visi viņa radinieki, ir pasaules jūru

putns un ārpus perēšanas laika tuvojas sauszemei tikai,
kad miglā nomaldās, vai kad ilgstošas vētras viņu ir galīgi

nokausējušas; tomēr viņš, pēc Holb c 1 a (Hoelboell) li-

dojot apkārt krastos vai līčos. Ziemeļgrenlandē biežāki kā

jebkur citur.

Ledus vētras putnu lidojums uzrādot zināmu līdzību

ar dažu kaiju, īpaši ar ziloņkaula kaiju lidojumu. Kuģi-
nieks redz viņu viegli slīdam pār bangotiem viļņiem ar iz-

plestiem, gandrīz nekustīgiem spārniem, cik vien iespē-
jams ieturot to pašu attālumu no ūdens, viņš arī dūšīgi
cīnās ar vētru un tikai reti atpūšas. Balss skan gaginoši
kā „gegegegerr", dusmās kā „karv." Dabā viņš neatšķi-
ras no citām dzimtas sugām. No cilvēka viņš nebaidās un

tādēļ bez aizdomām tuvojas kuģim ūn ar īstu uzbāzību

zvejniekiem vai valzivju ķērējiem. Valzivju mednieki ap-

galvo, ka viņa mīļākā barība esot speķis, rūpīgi novērotāji,
kā Fabers, atraduši, ka viņš ēd visādus jūras dzīvnie-

kus um ne tikai tos, bet dažreiz arī uz klintīm augošo trū-
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kuma zāli. Bez viņa Fabers nepazina nevienu citu put-

nu, kas aiztiek medūzas.

Viņš, kā perētāja putns, atrasts tālo ziemeļu salās.

Eiropā īpaši Sv. Ķilda salā, vienā no Hebridām un Islandē,
bez tam Jan Maijenā un špicbergā. Vestmanernā pie Is-

landes viņš, pēc Fabera, ir starp perētājiem putniem
visbiežāk sastopamais.

Vētras bezdelīgas (Hvdrobatinae) iezīmē ne-

lielais augums, slaidais ķermenis, īsais kakls un samērā lie-

lā galva, ļoti gari bezdelīgām līdzīgi spārni, vidēji gara

aste, mazs, abu žokļu galā lejup noliekts, augšā āķains

knābis, mazas nespēcīgas kājas ar gariem stulmiem, klātas

tiki- vai zābakveidīgām zvīņām ar trim gariem, nespēcī-

giem, ar pilnīgām peldplēvēm savienotiem priekšpirkstiem
un vienu ārkārtīgi mazu un īsu kārpveidīgu pakaļpirkstu,
kā arī beidzot bieza kažokveidīga spalva tumši brūnā gal-
venā krāsā ar iebaltu zīmējumu.

Vētras bezdelīgai, kuru sauc arī par negaisa

putnu un Pētera skrējēju (Hvdrobates pelagica), ir taisna

aste. Vētras zēģelētājs (Hvdrobates leucorrhoa),
kuru var atšķirt pēc viņa dziļi stakļainās, samērā garās

astes, ir ievērojami lielāks. Jūras skrējējs (Hvdro-
bates oceanica) beidzot atzķiras no saviem radiniekiem

ar īsu. samērā stipru knābi, ļoti garām kājām ar gariem

pirkstiem, klātām zābakainām zvīņām un tikko manāmi

stakļainu asti. Garums 19, platums 40, spārna garums
15 un astes garums 8 cm.

Visas vētras bezdelīgas ir tipiski pasaules jūru putni
un tādēļ plaši izplatītas. Vētras bezdelīga, vētras zēģelē-
tājs un jūras skrējējs, ja atskaita augstākos ziemeļus, ap-
dzīvo visu Atlantijas un tāpat Kluso okeānu, tādēļ visas

sastopamas pie Eiropas krastiem, Ziemeļu jūrā viņas ma-

na reti, Baltijas jūrā vēl mazāk un tikai pa vienai, Ledus

jūrā biežāk, kaut arī še tās, kā liekas, klejo apkārt tikai

zināmos laikos. Parasti viņas dzīvo tālu jūrā un zemei

netuvojas, pēc ieilgušām vētrām tās dažreiz redz tikpat
bieži krasta tuvumā, kā perēšanas laikā, gadās pat, ka

veseli bari aizmaldās līdz zemei un lido līdz iekšienei, bez
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šaubām, vēlēdamies atkal uzmeklēt jūru. Tādi nomaldīju-

šies vētras putni ir atkārtoti novēroti Vācijas iekšienē un

pat Šveicē.

Vētras bezdelīgas darbojas galvēnām kārtām nakti.

Gan viņas redz visās dienas stundās, bet pilnā rosībā to-

mēr tikai iestājoties krēslai, arī visās nakts stundās viņas
dzirdamas. Pasaules jūras vidū sastop savrup tikai da-

žas, bet parasti lielākās vai mazākās sabiedrībās, tiklab

vētrainā laikā, kā skaistā. Dienām ilgi viņas redz lidinā-

jāmies virs viļņiem, te laižoties augstāk gaisā, kā bezde-

līgas, te tieši virs viļņiem, un viņas tieši seko viļņu šūpām,

nepieskārdamās ūdenim. Liekas, ka viņas pilnīgi pieglau-

žas viļņiem un ka kāda burvju vara viņas notur zināmā

pastāvīgā attālumā no tiem.

Lidojot reti dzird viņu balsi, visklusākās tās dienā,

kura viņām, kā rādās, ir atpūtas laiks, viismošākas ir uz

vakara pusi un īsi pēc saules rieta. Tad, ja vējš to pie-

ļauj, dzird viņu aicinājuma saucienu, kurš skan kā ..uib,

uib, uib, uē, uē" un tamlīdzīgi. Daba viņām liekas nepa-

rasti labdabīga. Ar sev līdzīgiem tās dzīvo dziļākā mierā,

gar citiem putniem neliekas ne zinis. Ja tās neatrodas

savā elementā, tad it kā zaudē prātu un neprot sev nekādi

palīdzēt, tādēļ viņas tura, bet zināms nepamatoti, par muļ-

ķīgākām no visiem putniem.

Viņu barība ir visvisādi mikstmieši, sīki vēži, varbūt

arī zivtiņas, viņas lieto arī taukainas vielas, eļļu un tam-

līdzīgas, kas peld jūrā. Vairāk piebilst nav iespējams, jo

kuņģī viņām vienmēr atrod tikai trānainu šķidrumu, bet

dzīvnieku paliekas nekad.

Vētras bezdelīga kļūst ļoti piemīlīga vaislošanās laikā.

~Kad es," tā stāsta Grāba, „biju izteicis mūsu saimnie-

kam Džonam Dalsgaardam savu vēlēšanos, ja

vien iespējams, iegūt kādu ~drunkviti", ļaudis tika iztau-

jāti, vai viņi nezinātu kādu ligzdu. Kāds zēns bija vienu

atradis un veda mūs pie kādas biezas staļļa akmeņu sienas

drusku nostāk no mājas, kur tai vajagot būt; viņš gan

nezināja īst: labi to vietu, bet uzgāja to drīz brīnišķīgākā
kārtā. Proti, viņš turēja muti pret vairākām spraugām
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sienā un sauca: ~Klirr," pēc kam bija dzirdams smalks

~kekereki", kurš atkārtojās pēc katra atkārtotā „klirr".
Savu pusstundu bija jāstrādā ar lāpstām un laužamo dzel-

zi, jo akmens negribēja padoties, un tad smalkā balss ap-

klusa. Pēdīgi parādījās no atsevišķiem, zāļu stiebriem sa-

stāvošā ligzda, bet drunkviti nebija atrodams, viņš bija
ielīdis augstāk starp vaļējiem akmeņiem, beidzot viņu to-

mēr atrada un izvilka dienas gaismā. Tiklīdz viņš bija
izvilkts laukā, galvu un kaklu uz sāniem kustinādams, viņš
trīs reizes izspļāva dzeltenas trāna strūklas, no kurām

pirmā bija spēcīgāka, sekošās tievākas. Vēlākie spļauša-
nas mēģinājumi neizdevās, bet no kakla viņam vēl tecēja
zināms daudzums trāna.

Viņš ir tas nevainīgākais putns, kāds vien var būt un

nemēģina pat aizsargāties vai kost uzbrucējam, kolīdz

viņš izspļāvis savu trānu. Manā istabā viņš pierada tik

ļoti, ka es viņu varēju saņemt un nēsāt apkārt, glaudīt un

dzīt projām, un visu to darīt pēc patikas.
Daudzi feringieši pazina drunkviti tikai vārda pēc un

viņi zināja pastāstīt tikai, ka tas uz sauszemes uzturoties

apakšzemes caurumos, bet nekad ārpus tiem. Kamēr es

biju Fereros. es viņu nekad netiku sastapis piekrastē, tur-

pretim klajā jūrā neparasti bieži, it īpaši Nordera salu

tuvumā.

Dažas nedēļas pirms perēšanas vētras putni dodas

spraugās un alās jūras tuvumā. Še viņi izrok zemē alas

cik nu dziļi spēj, bieži līdz 60 cm dziļu, pagatavo no da-

žiem vaļējiem zāles stiebriem ligzdu un izdēj jūlija bei-

gās vienu vienīgu apaļu baitu olu. Jau kādu laiku pirms
olas dēšanas putns izplēš sev no vēdera priekšas spalvas,
gatavodams perējamo 'laukumu. Pēdējo es lielākai viņu
daļai atradu jau astoņas, dienaspirms olas dēšanas. Vētras

bezdelīgas' ola ir 30 mm gara un 23 mm resna.

Atskaitot klīju kaijas, neviens cits putns vētras bez-

delīgām neuzbrūk uz jūras. Kad tās noklīst uz cietzemes,
viņas krīt par upuri ikvienam krauklim, jo viņas sagaida
ienaidnieku bez aizstāvēšanās. Cilvēks viņas nevajā, jo
viņām piemītošā trāna smaka ir tik stipra, ka atbaida pat
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dītos putnus izlietoja kā spuldzes, vienkārši izvelkot caur

ķermeni degli un to aizdedzinot.

Dzimtas beigās mēs liekam vētras garļ ak a s

(Puffininae). No tām sugām, kuras apdzīvo Eiropai

krastus, vispazīstamākā ir jūras garļaka (Puffinus

anglorum). Tā dzīvo Atlantijas okeāna ziemeļos, ieskai-

tot arī Vidus jūru. un šad un tad parādās arī Baltijas jūrā.
Perēšanas nolūkā vētras garļaka ierodas diezgan lielā

skaitā Hebridu un Fereru salās, un proti, maija sākumā,

pēc iedzimto liecības tikai nakti, kura vispār esot darba

laiks mūsu putnam. Pēc dažu nirēju parauga viņa rok

kūdras kārtā, perējamās vietās ar knābi un nagiem dziļas
alas, dažreiz metru garas, kas vairāk līdzinājās trušu mi-

dzenim, nekā putnu ligzdai. Alas dibenā midzenis paliek
drusku platāks, tomēr īsta ligzda tā nav, un olu putns dēj
uz zemes vai arī tikai dažiem zāles stiebriem. Putni zi-

nāms, tās pērnā gada alas, kas nav izpostītas, izlieto vēl

ar lielāku patiku, nekā ja tās viņiem jārok no jauna, lai

ganarī šo darbu tie veic ļoti īsā laikā. leapaļā ola ir liela,

apmērām 60 mm gara, 45 mm resna un gandrīz tīri baltā

krāsā. Abi viena pāra vecāki perē mīdāmies vairākas ne-

dēļas ilgi ar neatslābstošu cītību, cik ilgi, tas vēl nav zi-

nāms, un izturas ļoti dusmīgi, ja viņus traucē, un ja tos

aizkaitina, izdod skaņu, kas līdzinājās kucēna ņurdēšanai
un riešanai, vēdekļa veidīgi izpleš asti, pieceļas un mēģina
diezgan stipri iekost savam pretiniekam.

Feringieši stāstīja Grabem, ka vecie pa krēslu

vai naktī atstājot perējamās alas Un tikai reizi,
no rīta izmetot jauniem barību. Ja atskaita cilvēku, kurš

apmeklē perētāju nometnes, tad jūras garļakām maz ie-

naidnieku. Dienvidu jūrās viņas apdraudot lielās plēsīgās

zivis, kalnos, kur tās perē, apgrūtina vanagi un kliju

kaijas.
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Trīspadsmitā šķira.

Airkāji (Steganopodes).

Cik man zināms, mans tēvs bija pirmais, kas tos put-
nus, kuras mēs tagad apskatīsim, apvienojis īpašā šķirā.
Airkājiem arī patiešām ar citiem peldētāju putniem ir

tikai attāla līdzība, viņus no pārējiem peldētājiem šķir ne

tikai airējamā kāja, bet viņu ķermeņa uzbūves vispārējais
izskats.

Arī airkājus var saukt par jūras iemītniekiem, kaut

arī tikai divu dzimtu locēkļi šinī šķirā tādā ziņā līdzinājās
okeānu putniem, ka nekad brīvprātīgi neatstāj jūru. Pā-

rējie labprāt aizklejo dziļāk zemes iekšienē, noderīgās vie-

tās tur arī apmetās uz dzīvi, daži pat tikai izņēmuma kārtā

parādās pie jūras vai ūz jūras, bet visi tur ieradušies jūtas
kā mājās, visi var mēnešiem ilgi tur uzturēties un ja arī

viņi neiztiek bez zemes, tad tomēr bez saldūdeņa. Daži

nolaižas atpūsties vadi gulēt (klinšainās salās vai

krastos,, citi jūrmalā, lielākā daļa, ja var, kokos; zināmas

sugas ir īsti meža putni. Izplatības apgabala ziemeļos
ziema viņus spiež regulāri ceļot, dienvidos tie siro bez no-

teiktas kārtības, sekodami upju straumei vai jūras kra-

stam.

Var sacīt, ka šīs šķiras locekļiem vispār piemīt visi

peldētāju putnu kustības veidi. Starp viņiem ir tādi, kas

nirst triekdamies ūdenī, ūn arī tādi, kas nirst peldot, viņi
ļoti labi laižas, var sacensties ar garspārņiem, viņi gan
staigā slikti, bet tomēr vienmēr vēl labāki par daudziem

citiem peldētājiem un prot arī piemājot koku zaros. Ma-

ņas viņiem labi attīstītas. Viņu daba neskatoties uz visu
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biedrošanās tieksmi, ir maz miermīlīga, gluži otrādi, tanī

parādās skaudība, iekārošana un ķildīgums, arī ļaunums
un viltība, un turklāt viņi ir noteikti bailīgi, kad tiem ga-

dās sastapties ar citiem radījumiem. Vienprātīga kopā

turēšanās, visu uzstāšanās par vienu, ko mēs mācījāmies

pazīt pie garspārņiem, pie airkājiem nav sastopama, viņi

gan viens otram palīdz zvejā, bet ne tad, kad ir vajadzīgs
aizstāvēties pret ienaidniekiem.

Ligzda atrodas vai nu kokos, vai akmeņu spraugās,

uz klinšu šķautnēm un kalnu galotnēm, retāk uz saliņām

purvos un dumbrājos. Ligzdā iedēj vienu vienīgu olu,

vai arī divas līdz četras olas. Perē abi vecāki un pie tam

tik cītīgi, ka tikko var aizbaidīt, abi viņi arī pienes mī-

ļotiem mazuļiem pārpilnībā barību.

Maz ir citu peldētāju putnu, kas tik noteikti pārtiktu
tikai no zivīm, kā airkāji, Dažas sugas gan pie gadījuma
ēd arī vēl citus mugurkaulniekus, varbūt arī mīkstmiešus

un tārpus, bet vienmēr tā ir blakus barība un to ēd ja

gadās, nevis ar nolūku, Viņi ķer zivis krizdami no zināma

augstuma ūdenī, tā tad nirst triekdamies ūdenī, vai arī

peldēdami iebāž savu garo kaklu seklākā ūdenī, vai beidzot,

seko savam medījumam zem ūdens. Visi airkāji iznicina

apbrīnojami daudz zivju, tamdēļ arī viņus visus bez iz-

ņēmuma ierindotu kaitīgos putnos, ja tie neprastu jūras

bagātību darīt izmantojamu īpatnējā veidā. Viņiem Peru

ir parādā pateicību par savu ieņēmumu lielāko daļu. kopš

gadiem viņi nodarbina lielu floti; jo viņi ražo guano vai

putnu mēslus, viņi ir tie ~tīrīgie putni", kuru dvēselīgumu
un svētīgo gremošanas spēju pienācīgi ir slavējis še f c 1 s

(Scheffel). Viņa rijībā slēpjas viņu nozīme priekš mums:

viņa samazina zivju bagātību iekšzemes ūdeņos un uzkrāj
mums bagātības tukšos klinšu kalnos. Linnejs nosauca

kādu putnu par „saules dēlu", viņu ieraugot kuģinieks ir

pārliecināts, ka kuģis sasniedzis karsto joslu, jo patiešām,

tropu putnu, tikai ļoti reti sastop mērenā joslā.
Daži ir gan arī nomaldījušies līdz mūsu apvidiem, viņi,
piemērām, esot novēroti Helgolandes tuvumā, bet tādi

gadījumi tomēr pieder pie retākiem izņēmumiem.
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Tropu putni (Phaētornidae) ir patstāvīga

dzimta, kaut arī atšķir tikai trīs sugas. Viņu iezīmes ir

drukns ķermens un neliels augums, kā arī it īpaši no 12 vai

14 spalvām sastāvošā aste, kurai abas vidējās spalvas stip-
ri garākas un ir gandrīz bez vēdekļiem.

Pazīstamākā un visplašāk izplatītā suga ir tropu

putns (Phaēton aethereus). Sīkās spalvas ir baltas ar

rožu iesarkanu nokrāsu, viena priekšā platāka uz muguras

pusi sašaurināta mutes kaktu švītra ir melna, pirmās šķi-
ras lidspalvu vēdekļa ārpuses ir melnas, pakaļējās otrās

šķiras lidspalvas melnas ar baltu apmali, astes spalvas,
atskaitot vidējās, ir baltiem kātiem un baltas, vidējo spal-
vu kāti uz spīgas pusi paliek melni. Acis brūnas, knābis

koraļļu sarkans, kājas dzeltenas. Garums, ieskaitot abas

50—55 cm garās, pēdējā gadījumā 60 cm par ārējām stū-

res spalvām garākās mieta spalvas, ir apmērām viens

metrs, bez viņām — 40 cm, platums 104, spārna garums
30 cm. Visas jūras starp tropiem ir tropu putnu mājoklis.
No tropu zemēm viņi dažreiz atlido līdz mērenai joslai.

Es tikai vienu reizi Sarkanās jūras dienvidu daļā es-

mu redzējis tropu putnus, un esmu varējis tos novērot

tikai īsu laiku, bet visi ceļotāji, kas viņus sīkāki pazīst,
vienbalsīgi apbrīno viņu (skaistumu un piemīilīgumu.
~Tropu putni," saka Benets, „noteikti pieder pie skai-

stākiem okeāna putniem un, kad saule spīguļo uz viņu

krāšņām spalvām, tos gan Ikkatrs apbrīno. Viņi ir tikpat

piemīlīgi savā dabā, cik graciozi lidojot un tiešām prieks
ir novērot viņu mākslu. Bieži liekas, ka kuģis modina

viņu uzmanību, viņi tuvojas, lido ap kuģi, nolaižas no aug-
stākām gaisa kārtām grīstes līnijā zemāk un zemāk un tad

brīžam plivinoties noturas nelielā augstumā, gan arī no-

laižas, tomēr ļoti reti, uz pašām rajām. Ja viņus netrau-
cē, tie bieži dienām ilgi tādā kārtā pavada kuģi, līdz tas

beidzot atstāj viņu apdzīvoto joslu vai arī viņi atgriežas

atpakaļ aiz citiem iemesliem."

Barība tiem ir vienīgi zivis un citi sekli peldoši
dzīvnieki.
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Liekas, ka perēšanas laiks, atkarībā no to salu stā-

vokļa, kurās perē, ir dažāds. Tēviņi ap šo laiku ir ļoti uz-

traukti, pēc nupat nosauktā pētnieka novērojumiem pastā-

vīgi cīnās savā starpā, vajā viens otru kliegdami un čieb-

dami, met gaisā pilnīgi kūleņus, vismaz apsviežas apkārt

un cenšas piekļūt mātītēm, kuras atturīgi no viņiem bēg.

Savas perēšanas nometnes viņi vislabāk izvēlas tālās no-

maļās salās. Ir novērots, ka tur, kur tie vēl nav tikuši

iztraucēti, viņi dēj olas vienkārši uz zemes, parasti zem

krūma, turpretim apdzīvotās salās vienmēr uzmeklē do-

bumus un spraugas klintīs. Pēc Heig 1 i n a ieeja pa lie-

lākai daļai vienu metru dziļās klinšu spraugās un plaisās
ir bieži tik šaura un zema, ka liekas, putnam pašam tikko

pietiek telpas ielīšanai. Mātīte te dēj savu vienīgo, sa-

mērā lielo olu vai nu uz kailas zemes, uz vaļējām smiltīm

vai uz kailas klints. Perē abi dzimumi un ar tik siltu no-

došanos, ka cilvēkam tuvojoties viņi nelaižas projām, bet

mēģina tikai aizstāvēties ar knābi, un nereti sekmīgi.
Draudzības un citu salu iedzīvotāji Klusās jūras dien-

vidu daļā lieto garās astes spalvas ikā greznumu uin visai

ciena. Tā kā viņiem pie šādām spalvām grūti tikt, tad

viņi ir izdomājuši ļoti asprātīgu līdzekli: viņi nogaida, ka-

mēr tropu putni perē, saķer viņus uz ligzdām, izvelk vi-

ņiem spalvas un palaiž viņus atkal vaļā. Taisni tāpat rī-

kojas eiropieši Maurici ja salās.

Neveikļi (Sulidae) ir otrā dzimta un viņus var

ierindot kā pārējas locēkļus starp tropu putniem un peli-
kāniem. Neveiklis vai baltais jūras krauklis (Sula

bassana), ar kura aprakstu pietiek, lai iepazītos ar viņa

dzimtu, atskaitot pirmās šķiras brūni melnās lidspalvas
ir balts, galvas virsējā daļa un aizkakle ir ar dzeltenu no-

krāsu, jaunībā virspusē melni brūns ar baltiem planku-
miem, apakšā uz gaišā pamata tumšāki plankumots un

punktēts. Acis dzeltenas, knābis zilgans, kājas zaļas, kai-

lā rīkles āda melna. Garums 98, platums 190, spārna ga-

rums 62, astes garums 26 cm.

Neveiklis mājo visās ziemeļu puslodes jūrās no 70.

platuma grāda sākot uz dienvidiem līdz tropiem. Viņš ir
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bieži sastopams ap Islandi un Fereru, Orkadu un Hebridu

salām, retāk Norvēģijas piekrastē, bet dažus sastop Zie-

meļvācijas, Holandes un Francijas tuvumā, bet viņš parā-
dās ari Amērikas piekrastē lielā skaitā un tāpat Klusās

jūras ziemeļu daļā. Daži ir aizmaldījusies līdz Vācijas
iekšienei. Ja tik vien iespējams, viņš pavada naktis uz

cietzemes parasti augstās un stāvās klintīs, kuras izceļas
tieši no jūras.

Viņa lidojiens ir meistarisks, retāk tas peld, varbūt

tikai, lai uz īsu laiku drusciņ atpūstos, un uz cietzemi viņu

nogurdina, vismaz tas izskatās ļoti nevarīgs, iešanu var

saukt tikai par vāļāšanos un arī peldēšana, neskatoties uz

vareniem airiem, diezin kā neveicas, jo viņš labāk ļauj
lai vējš viņu dzen, nekā airējas pats, liekas, kā viņš vis-

pār katru kāju kustību uzskata tikai par palīga līdzekli

nopietnā vajadzības gadījumā. Lidojiens ir īpatnējs, nav

gan tik labs kā vētras putniem un citiem, bet tomēr vēl

ļoti labs. Pēc dažiem viens otram sekojošiem spārnu si-

tieniem neveiklis kādu laiku bultas ātrumā slīd pa gaisu
nevis mierīgi plivinoties, bet steidzīgi šaujoties uz priekšu,
ieņemot dažādus stāvokļus, pēkšņi izdarot pagriezienus,
atkal plivinoties, no jauna lidinoties, kādu laiku riņķojot,

griežoties bez spārnu sitiena un atkal traucoties uz priek-

šu, te lidojot cieši virs'ūdeņa līmeņa, te tiecoties ievēroja-

mos laJugstumos. Kā īsts trieciena nirējs, viņš tikai lido-

jot iegūst sev barību, mezdamies no zināma augstuma
ūdenī un ienirdams ar tādu spēku, ka dažreiz sadragā gal-
vu pret apslēptām klinšu šķautnēm. Viņa balss ir īsas at-

sevišķas skanas, kuras apmērām attēlo balsieni ~rab, rab.

rab".'
Kas reiz redzējis neveikli perēšanas nometņu tuvumā,

tas sapratīs, kā no viņiem varēja celties guanokalni. „Vi-
ņu bari aptumšo saules gaismu un viņu balsis apdullina

to, kas tuvojas perēšanas vietām". Šinīs salās tie parādās
uz apriļa beigām un atkal atstāj viņas uz oktobri. Ligzdas
atrodas cieši viena otrai blakus, tā kā daudzās vietās tikko

var iziet cauri. Tās, kas celtas pa priekšu, ir ļoti lielas,
vēlāk celtās ir mazas, jo pēdējiem pāriem ir vienkārši jā-
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pietiek ar to vietu, kas atliek starp uzceltām. Sienas sa-

stāv no visādām nekārtībā slāņos saliktām sauszemes un

jūras zālēm. Katra mātīte dēj tikai vienu vienīgu, sa-

mērā mazu, 8 cm garu un 5 cm resnu olu ar kaļķaini kre-

vainu čaumalu, kas sākumā izskatās balta, bet kamēr perē,

ligzdas vielas to nokrāso netīri dzelteni brūnu. Jūnija sā-

kumā atrod nule izšķīlušos mazuļus, jūlija beigās tie pa

pusei pieauguši, tomēr vēl vienmēr viņus sedz īsas, dzel-

teni baltas pūkas. Uz augusta beigām, bet Grimzejā tikai

ap Miķeļiem, jaunajiem spalvas ir jau izaugušas un tad tie

izliekas gandrīz lielāki, bet katrā ziņā gan daudz taukāki

par vecajiem.
Gūstā neveikļus esmu redzējis Amsterdamas zvēru

dārzā, bet neesmu varējis ar tiem iedraudzēties.

Ja kāds putns pelna jūras ērgļa nosaukumu, tad tas

irfregates putns (Fregata aquila), vienā vārdā

ar viņu nosauktās ģints (Fregata) un dzimtas (Fregati-

dae) pārstāvis. Viduklis viņam slaids, kakls spēcīgs, gal-

va mēreni liela, knābis pusotras reizes tik garš kā galva,

pie pamata ir drusku plakans. Virsknābis plakans, ar vel-

vētu virsu un āķa veidā noliektu galu, apakšknābis tāpat
ar noliektu galu, žoda leņķis liels, plats un kailu ādusegts,
mutes plaisa līdz acīm, kājas ļoti īsas, spēcīgas, pie pamata

ar spalvām, gariem pirkstiem un dziļi iegrieztām peldplē-

vēm, katrs pirksts ar stipri līku, smailu nagu, vidējam

pirkstam nags līdzīgs, bet iekšpusē ar ķemmes veidīgiem
zobiņiem, spārni ārkārtīgi gari un smaili, no 12 spalvām
sastāvošā aste ļoti gara un dziļi stakļaina, gludi pieguļošās
un uz galvas, kakla un muguras spīdīgās spalvas ir augšā

garenas, uz mēteļa ieapaļas, uz krūtīm sašķeldrinātas un

atstāj ap acīm un rīkli brīvu laukumu. Vecam tēviņam
spalva brūngani melna, uz galvas, pakauša, muguras, krū-

tīm un sāniem metāla zaļa un purpurā vizoša, uz spārniem
ar pelēku nokrāsu, virsējās otrās šķiras lidspalvas un stū-

res spalvas brūnganas. Acis dziļi brūnas vai pelēki brū-

nas, kailā vieta ap tām purpura zila, knābis gaiši zils pie

pamata, balts vidū un tumšā raga krāsā galā, rīkles maiss

oranža sarkans, kājas virspusē gaiši karmina sarkanas,
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apakšā oranža krāsā. Mātīte noteikti atšķiras ar mazāk

spīdīgu, gaišāku spalvu, kas uz krūtīm vairāk vai mazāk

tīri balta. Garuims ir 108, platums 130, spārna garums

65, astes garums 47 cm, svars turpretim tikai nedaudz

pārsniedz pusotra kg.

Fregates putns mājo ar „saules dēlu" apmērām tanī

pašā dzimtenē un ir arī līdzīgā kārtā izplatīts jūrās starp

saulgriežu riņķiem, bet reti attālinājās no krasta tik tālu,
kā tas.

odib on s kopā ar citiem novērotājiem domā, ka

fregates putns esot ātrākais lidotājs uz jūras. Lai arī cik

izveicīgi ir zīriņi un kaijas, pēc viņa domām fregates putns
varot viegli aizsteigties tām priekšā, Jūras cūkas un del-

fīnus viņš vispār neatlaidīgi novēro, lido virs tiem, kad

viņi vajā lidotājas zivis, un tiklīdz tās atstāj ūdeni, metās

viņām vidū un tāpat lidodams ķer kādu, vai arī triekda-

mies ūdenī vajā tās vēl arī dziļumos. Saķertai zivij viņš
ļauj divas, trīs reizes krist, ja nav to ar knābi tā saķēris
kā viņš to vēlas, metas tai pakaļ un katrreiz atkal saķer,
pirms tā vēl nav skārusi ūdeni, mēģinādams saņemt to la-

bāk. Dažreiz fregates putni stundām ilgi riņķo augstu
gaisā ar grīfu un ērgļu vieglumu un omulību, kurus viņi
vispār ļoti atgādina. Dažreiz viņi rotaļādamies vajā viens

otru, brīnišķīgi turklāt grozīdamies un vīdamies; tikai aiz-

lidojot viņi lēnām vēdina spārnus. Uz cietzemes viņi ne-

prot kustēties un uz ūdeņa tie, liekas, nav izveicīgāki, vis-

maz viņi vēl nekad nav redzēti peldam. No kuģa deķa
viņi nespēj pacelties, seklā smilšainā krastā viņi ir ienaid-

nieka varā. Tamdēļ viņi arī atpūšas tikai uz kokiem, kur

pietiekoši daudz brīvas telpas uzlidošanai. Balsi dzird reti.

Pēc vienprātīgiem novērotāju ziņojumiem, maņu asumam

vajaga būt ievērojamam, īpaši redzei. ka frega-
tes putni, kad tiem uzbrūk, prot nikni aizstāvēties un, kā

to piedzīvoja čudi, spēj sekmīgi pretoties pat stipriem

suņiem. Rādās, ka galvenā barība mūsu putnam ir lidojo-
šās zivis, bet viņš gan netaupīs vispār nevienu mazāku

mugurkaulnieku. Zivis viņš, kā to Gos c m (Gosse) stā-
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stīja, ne vienmēr ķerot ar knābi, bet ļoti bieži arī ar kā-

jām uin tad ar to palīdzību nogādājot mutē.

Sava izplatības apgabala ziemeļu daļā fregates putni

ligzdu taisīt iesāk apmērām maija vidū. Viņi ierodas pie

salām, kuras tiem jau gadiem ilgi noder perēšanai un ie-

ņem tur visas noderīgās vietas, jo dažreiz tur viņu sapul-

cējas pieci simti pāru vai vairāk. Dažus redz stundām ilgi

ievērojamā augstumā riņķojot virs salas, kamēr pārējie ir

nodarbināti ar ligzdas būvi. Vecākas ligzdas izlabo, taisa

jaunas, no kokiem laižoties lauž sausus zariņus un zaims

ar knābi vai zog tos no citām ligzdām, zvejo arī ūdenī un

tad iebūvē, kaut arī nevisai mākslīgi. Parasti ligzdas viņi
taisa kokos ūdens pusē, vislabāk tādos, kuru galotnes stāv

virs ūdens, daži augšējos zaros, citi zemākos, nereti daudzi

vienā kokā. Pēc odib on a, viņi dēj divas līdz trīs olas

ar stipru čaumalu, apmērām 65 mm garas un 43 mm

resnas, zaļgani baltā krāsā, kura gan bieži no ligzdas vie-

lām pārkrāsojas. Mazuļi, kas no sākuma izskatās it kā bez

kājām, ierodas pasaulē iedzelteni baltā pūku ģērbā un pa-
liek ligzdā ļoti ilgi, jo viņu lidaparāta attīstība prasa ilgu
laiku. Pēdīgā laikā sagūstīti fregates putni šad un tad

nokļūst mūsu krātiņos un pie piemērotas kopšanas arī

dzīvo gadiem ilgi.

Sugām bagātākā airkāju dzimta ir kormorāni

(Phalacrocoracidiae). Viduklis viņiem ļoti stiepts, bet

spēcīgs un veltenisks, kakls garš, slaids vai tievs, galva

maza, knābis vidēji garš un ar stipru āķi, kājai īsi stulmi,
lieli pirksti un tā sāniski plakana, spārni gan gari, bet tru-

liem galiem, aste vidēji gara un mazliet velvēta. Lidspal-
vas un stūres spalvas ļoti cietas, visas pārējās īsas un cieši

piegulošas, apakšā zīdveidīgi šķeldrinātas, augšā stingri
atdalītas un norobežotas un klājas viena virs otras kā zvī-

ņas.

Kormorāni sastopami visās pasaules daļās un dzīvo

tiklab jūrā, kā saldūdenī. Ziemeļu sugas regulāri ceļo, ci-
tas siro.

Pa līdzenu vietu kormorāni kustas diezgan neveikli

un vāļādamies, pa koku zariem uzkrītoši izveicīgi, laižas



ātrāk, kā varētu domāt, jo gribētos domāt, ka lidojumam

viņus vajaga ļoti nogurdināt. Cik iespējams, tie uzturas

ūdenī, peld un nirst tik veikli un izturīgi, ka novērotājam

jābrīnās.
Visi kormorāni ēd tikmēr, kamēr spēj un pat ar pilnu

vēderu kārīgi metas uz kādu laupījumu, kad tas gadās acu

priekšā. Liekas, ka viņi atpūšas tikai lai atkal varētu

zvejot un ēst, un neēd tikai tad, kad sakārto savas spalvas
vai guļ. Rīkles elasticitāte ļauj viņiem norīt ļoti lielas zi-

vis, bet tās neparasti ātri tiek sagremotas un vēders tad

prasa, lai to atkal pilda. Kur cilvēks ir kļuvis par kungu,
kormorāni nav ciešami, jo nodara zvejniecībām visjūtamā-
kos zaudējumus. Turpretim jūrā, vismaz šur un tur, viņi
taisni noderīgi rijības dēļ; jo no zivīm, ko viņi ņem no

ūdens klēpja, tie pagatavo guano.

Visas dzimtas sugas taisa ligzdas sabiedrībā un zinā-

mos apstākļos dibina nometnes, kur skaitās vairāk tūksto-

šu pāru. Ligzdas atrodas vai nu klinšainās salās un no-

vietotas spraugās, dobumos uz šķautnēm un t. t., vai ko

kos, dažreiz 40—50 ligzdu vienā pašā kokā.

Kormorāns, arī ūdens vai jūras krauklis (Phala-
crocorax carbo) ir pazīstamākā un varbūt arī izplatītākā

suga. Astē 14 stūres spalvu. Galvas virsējā daļā, kakls,

krūtis, vēders un muguras apakšējā daļa ir spīdīgi meln-

zaļa ar maigu metāla atspulgu, muguras priekšējā daļa un

spārni brūngani, bronzas spīdīgi un spalvu tumšāko malu

dēļ izskatās zvīnaiņa, lidspalvas un stūres spalvas melnas,

balts plankums, sākdamies aiz acs, apņem rīkli, otrs iea-

paļš ir paslēpenēs. Acis jūras zaļas, knābis un kājas mel-

nas. Pārošanās laikā kormorānam, proti tēviņam, uz gal-

vas mīkstas, matu veidīgas baltas spalvas virs tumšājām,
bet ļoti drīz izkrīt. Garums 81—92, platums 135—150,
spārna garums 36, astes garums 18 cm.

Sākot ar Vidusnorveģiju kormorānu sastop visā Ei-

ropā un ziemu Āfrikā apbrīnojamā daudzumā, bez tam viņš

ļoti bieži sastopams Vidusāzijā un tāpat Ziemeļamērikā,
ceļodams no pēdējās līdz Rietumindijai no pirmās līdz

Dienvidāzijai.

25917*



260

Izplatības apgabala ziemeļu daļā kormorānam piebie-

drojas un tālāk uz ziemeļiem stājas viņa vietā vārnu

kormorāns (Phalacrocorax graculus).
Trešā Eiropas suga ir punduru kormorāns

(Phalacroccrax pvgmaeus). Izplatības apgabals ietver

Eiropas dienvidaustrumus Ziemeļāfriku un Dienvidāziju
līdz Javai un Borneo, uzturēšanās vietas tikai pie sald-

ūdeņiem vai jauktiem ūdeņiem upju grīvās.
Kaut gan nav noliedzams, ka ikvienai no šīm kormo-

rānu sugām ir arī savas īpatnības dzīves veidā, tad tomēr

pietiks, ka aprobežojamies tikai ar kormorāna paša aprak-
stu. Viņš dzīvo jūrā un saldūdenī, kā kuru reizi izdevīgāk.

Viņš vienmēr mājo lielākās upēs, starp mežiem; uzmācī-

gais, nekaunīgais putns apmetas pat tiešā apdzīvoto vietu

tuvumā, un no turienes viņš aizdzenams tikai ar lielām pū-
lēm. Ir zināms piemērs, kur kormorāni parādījās kādā

pilsētā un izraudzījās par atpūtas vietu baznīcas torni.

Vēl lielākā skaitā viņi redzami jūrā, tomēr tikai zināmās

vietās, un proti tur, kur krasts klinšains un grūti pieejams,
vai arī kur to apņem šēru vaiņags. Gar Skandināvijas

krastu, Islandē, Fereru, Hebridu, Orkādu salās un 1.1., viņi
ir tikpat bieži sastopami kā vārnu kormorāni, jo cilvēks

viņus te nespēj apkarot. Ne mazākā skaitā tie salasās

ziemā jūrās vairāk uz dienvidiem. Var apgalvot, kā īste-

nībā viņiem patīk ikviena vieta, ka viņi prot ierīkoties vi-

sur, kur ir ūdens un zivis.

Viņi ir ļoti sabiedriski un tādēļ parasti turās kopā lie-

lākos vai mazākos baros. Rīta stundās viņi ar neatslāb-

stošu cītību zvejo, pēcpusdienu viņi veltī mieram un gre-

mošanai, pret vakaru vēlreiz iet zvejot, saulei rietot dodas

gulēt. Zemes iekšienē viņi nakts mieram izvēlas augstus

kokus, upju vai ezeru salās, tos pašus, kurus vēlāk izlieto

perēšanai, turpretim jūrā klinšainas salas, kur viņi var

pārredzēt apkārtni uz visām pusēm un viegli nolaisties un

aizlaisties, šādas salas jau iztālēm pazīst no baltās mēslu

segas, ar kādu putni to pārklājuši, un arī pie mums tās

beidzot pārvērstos guano krājumos, ja mums būtu tropu
saule, kas žāvē putnu mēslus zem Peru debess, šāda
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iemīļota apmešanās vieta vienmēr vērš uz sevi jūrnieka
vai ceļotāja uzmanību, bet vissaistošākā viņa, protams, ir

tad, kad tur patlaban nometušies kormorāni. Rindām, kā

kara vīri, viņi sēž uz klinšu šķautnēm gleznos stāvokļos,
visi tanī pašā virzienā pagriezušies pret jūru, bet tikai

nedaudzi paliek nekustīgi, jo katrs ja ne vairāk, tad ku-

stina kādu locekli, vai nu kaklu un galvu, vai spārnus un

asti. Spārnu vicināšana un vēdināšana dažreiz ilgst ce-

turtdaļstundu un tādākārtā viņi laikam izžāvē galīgi visas

spalvas, jo vēlāk redz putnus sildāmies saulē, bez spārnu

kustināšanas. Zem ūdens viņi peld tik ātri, ka tos nevar

panākt pat vislabākā laiva ar spēcīgiem airētājiem, un viņi
nirst ilgi un ļoti dziļi, uz brītiņu parādās virs līmeņa, ātri

paelpo un pazūd atkal. Vajājot savu laupījumu, viņi gari

izstiepjas un gariem grūdieniem airē tik stipri, ka ķerme-
nis šaujas pa ūdeni kā bulta. No maņām ganpirmā vietā

stāvēs redze, vismaz tas ir jādomā redzot dzīvās acis, kam

tā tad nav īpatnējā krāsa vien; arī dzirde ir tāpat ļoti at-

tīstīta un tauste, protams, nav panīkusi, turpretim par

garšas smalkumu gan nevarēs runāt: kaut gan manāms,
ka viņi šķiro zivis, bet grūti pieņemt, ka te palīdzētu garša.
Par piemērošanās spējām liecina tas, ka ķīnieši viņus ie-

dresē zivju zvejai un īpašnieki ar veikto darbu ir apmie-

„Pučau tilti ir pilni skatītājiem, kas šo zivju zveju no-

rināti. „Kad ūdens sacēlies", stāsta Dūl ill s (Doolitle),
vēro. Zvejnieks stāv uz kāda 5—6 m gara bambus plosta,
dzīdams to ar irkli. Kad kormorāniem jāzvejo, zvejnieks

iegrūž vai iemet tos ūdenī, ja tie uzreiz nenirst, viņš sit

ar irkli ūdenī vai arī viņiem pašiem, kamēr tie pazūd dzi-

ļumā. Tiklīdz kormorāni saķēruši zivi, tad atkal parādās
virs ūdens ar medījumu knābī, vienīgi ar nolūku to aprīt,
tomēr izdarīt to viņus aizkāvē vaļīgi ap kaklu apmests pa-

vediens vai metāla riņķis, un tā viņi gribot negribot peld

uz plostu. Zvejnieks piesteidzas cik iespējams ātri klāt,
lai medījums atkal nepaspruktu, jo dažreiz, īpaši kad zivis

lielas, starp laupītāju un viņa upuri notiek īsta cīņa. Kad

zvejnieks jau pietiekoši tuvu, viņš uzmet kormorānam

pie kāta piestiprinātu tīkla maisu un uzceļ uz plosta, at-
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ņem zivi un atalgo ar drusku barības, palaizdams vaļā

riņķi, lai varētu norīt. Pēc tam viņš savam putnam ļauj

brītiņu atpūsties un tad sūta no jauna pie darba. Dažreiz

kormorāns mēģina ar laupījumu aizbēgt; tad redz zvejnie-
ku viņam dzenamies pakaļ cik ātri vien iespējams, parasti

sekmīgi, dažreiz nesekmīgi. Dažreiz, kad kormorāns sa-

ķēris tik spēcīgu zivi, ka viens pats to nespēj nogādāt dro-

šībā, piesteidzas klāt vairāki citi un palīdz. Ja šī palīdzība,
kā tas arī atgadās, pārvēršas cīņā un kormorāni sāk ap

laupījumu strīdēties, tad skatītāju līdzdalība ievērojami

pieaug un tiek arī gan derības slēgtas vienai vai otrai pusei

par labu."

Zemes iekšienes ezeros kormorāni nav ciešami, jo te

zivju bagātībām tie nodara neaprēķināmus zaudējumus.

Viņu rijību nav iespējams saprast: kormorāns patērē
daudz vairāk barības kā viens cilvēks, viņš ēd, ja vien ir

kas ko ēst, tikpat kā pelikāns. Es kādam sagūstītam kor-

morānam devu tik daudz zivju, cik viņš ņēma pretim un

atradu, ka viņš no rīta aprija 26, bet pēcpusdienas stun-

dās vēl 17 caurmērā 20 cm garas raudas. Zivis sākumā

piepildīja pilnīgi nevien kuņģi, bet bezveidīgi izspīlēja arī

rīkli, rēgojās pat pa daļai ārā no rīkles, bet tik ātri tika

sagremotas, ka divās stundās rīkle un barības vads bija

jau iztukšoti. Jūrā kormorāni laikam pārtiek tikai no zi-

vīm, ko uznes augšā no dibena vai noķer, uz sauszemes

vajā arī zemākos mugurkaulniekus. Vīnes zooloģiskā dār-

zā novērots, ka turienes kormorāni bija ievingrinājušās
bezdelīgu medībās, karstās vasaras dienās gulēja ūdenī

dziļi iegrimuši, atliekuši galvu, atvēruši knābi un glūnēja
uz lidojošām bezdelīgām, nogaidīja izdevīgu brīdi, stiepa
kaklu uz priekšu un saķēra bezrūpīgo bezdelīgu pirms kā

tā varēja izvairīties, nonāvēja ar spēcīgu kodienu un ap-

rija. Ligzdai kormorāni vislabāk izvēlas kokus, bet va-

jadzības gadījumā pietiek arī ar dobumiem klinšu šķaut-
nēs un tamlīdzīgās vietās. Zemes iekšienē, vai tur, kur

meži pieiet pie jūras, viņi parādās vārnu Un zivju kārnu

nometnēs, aizdzen pirmos bez kavēšanās, pēdējos pēc sīvas

cīņas, ieņem viņu ligzdas, sanes vēl sausus žagarus, niedru
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stiebrus, meldru lapas um tamlīdzīgas vielas, vēl drusku

izlabo ligzdas un tad sāk dēt. Ja pārs gadus viņus ne-

traucē, tie apmetas tik cieši, ka no viņiem vēlāk var at-

kratīties tikai ar lielākām pūlēm. Parasti perētāji parā-

dās aprilī, ļoti cītīgi ceļ ligzdas un jau mēneša beigās dēj
3—4 mazas, slaidas, apmērām 65 mm garas, 40 mm resnas

olas, ar cietu čaumalu, zilgani zaļā krāsā, klātas ar kaļ-
ķainu segu, pārmainoties perē līdz 4 nedēļu ilgi un tāpat
kopīgi savus mazuļus uzbaro lielus. Pēdējie būdami pār-

pilnīgi apgādāti ar barību, samērāātri aug, vecie viņus se-

višķi mīl, bet briesmās neaizsargā, vismaz pret cilvēku nē.

Kad vecie ierodas ligzdā, rīkle un kuņģis tiem tik pilns,
kā tikko neplīst, un dažreiz izmet uz ligzdas malas vairā-

kus dučus mazu zivju; daudzas nokrīt zemē, bet neviens

kormorāns nepūlas viņas salasīt. Jūnija vidū mazuļi izlido

un tad vecie parasti sāk tūliņ gatavoties otrreiz perēt, at-

stādami tos pašus rūpēties par savu pārtiku.

Bagātīgi baroti kormorāni iztura gūstā daudzus ga-
dus un citu vajadzību bez izsalkuma apmierināšanas vi-

ņiem gan nebūs, nereti arī sāk vairoties, pat mazākos ziv-

ju dīķos.
Lielākie un uzkrītošākie šķiras locekļi ir pelikāni

(Pelecanidae). Viņus iezīmē vispirms varenais, tikai vi-

ņiem piemītošais maisveidīgais knābis, kurš, tā sakot, sa-

stāv no maisa, un sedzēja vāka. Pirmo izveido knābja

apakšējā daļa, pēdējo virsknābis.

Pelikāni apdzīvo karsto joslu un mērenās joslas ab-

pus tai, viņi sastopami visās pasaules daļās un tiem ļoti
plašs izplatības apgabals. Dažādu sugu dzīves veids gan

pilnīgi nesaskan, bet tomēr ir tik līdzīgs, ka mēs iegūsim
pareizu ainu, ja nodarbosimies tikai ar abām Eiropas

sugām.
Parastākā un izplatītākā no šīm sugām ir p c 1 i kā n s

(Pelecanus onocrotalus), kas ar saviem radiniekiem viņš
ir lielākais no visiem peldētāju putniem. Garums 140

līdz 180, platums 220—260, spārnu garums ap 55, astes

garums 18 cm. Tēviņi atšķiras ļoti uzkrītoši no mātītēm

ar savu lielumu, un samēri vispār svārstās neparasti.
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Par viņu lielākam cekulainam pelikanam

(Pelicanus crispus) garums ir 170—180, platums 290,

spārnu garums 75, astes garums 20 cm.

Pelikāns sākot ar Dienvidmaģariju izplatās pār

lielāko Āfrikas un Dienvidāzijas daļu, cekulainais pelikāns

mājo vairāk uz austrumiem, mums vistuvāk viņš sasto-

pams pie Melnās jūras un tālāk uz austrumiem pie lielā-

kiem Vidusāzijas un Dienvidāzijas ūdeņiem. Daži putni

ik gadus ierodas Dienvidķīnā, tāpat daži sastopami arī

Ziemeļāfrikā. Dienvideiropā pelikāns ierodas apriļa beigās

un maija sākumā, perē un atstāj šo zemi atkal oktobrī.

Tad viņš dažreiz aizlido pāri par sava apgabala robežām

un tā ir gadījies viņu sastapt Vācijas vidienā. Pie Bode-

nes ezera reiz parādījās 130 gabalu. Atsevišķi putni vai

nelieli bari ir novēroti daudzās mūsu tēvijas Vācijas ārēs.

Kas pats nav nemaz apceļojis Ēģipti vai Ziemeļāfriku
un nav redzējis zivju ēdēju lielo vairumu, kuri turienes

ezeros atrod patvērumu un barību, tam nav iespējams ie-

domāties šo putnu lielo skaitu un viņš varbūt apvainos

ziņotāju pārspīlējumā. Pie Ēģiptes piekrastes ezeriem,
Nilas upē, plūdu laikā, vai arī tālāk lejā dienvidos, tāpat
arī Baltā un Zilā Nilā ar blakus ezeriem, kā arī Sarkanā

jūrā, dažreiz redz tik lielos baros sapulcētos pelikānus, ka

acs nespēj vienu baru pārredzēt. Burtiski jāsaprot, ka

viņi pārklāj vairākas kilometru ceturtdaļas, uz ezeriem

peldot līdzinājās milzīgām ūdens rozēm, vai, kad sēž sil-

dīdamies saulē jūrmalā vai uz salām un tīra spalvu, ga-

rām, baltam mūrim. Kur tie noliekas gulēt, tur tik biezi

pārklāj visus sīkāko salu kokus, ka notālēm koki liekas

apklāti tikai lieliem, baltiem ziediem, bet pavisam bez za-

ļām lapām. 10—12 putnu lieli bari ir retums, parasti ir

simtiem un tūkstošiem lielas sabiedrības. Uz pavasara pu-
si bari zināmā mērā sadalās, jo tad daudzi dodās perēt uz

Eiropas dienvidiem.

Neviens pelikāns nešķir saldūdeni no sāļa, bet gan

seklu no dziļāka. Tikai viena šīs dzimtas suga Vidusamē-

rikā iegūst barību nirstot triekdamās; visi pārējie šādā

veidā nespēj zvejot, bet tikai no ūdens līmeņa. Taisni
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biezās gaisa kārtas dēļ, kas atrodas viņiem zem ādas, viņi
pavisam nespēj padabūt savu ķermeni zem ūdens, viņi
peld pa virsu kā korķis un tamdēļ mājo tikai tādos dziļu-

mos, kurus tie ar kaklu un maisveidlgo knābi var izman-

tot, šim nolūkam viņi sapulcējas seklākās vietās, sada-

lās zināmā kārtībā pa plašāku apgabalu un zvejo, aizvien

vairāk tuvinādamies viens otram. Ezeros un seklās vietās

jūrā viņi izveido nedaudz ieliektu pusmēnesi un airē uz

malu, vai pat noslēdz riņķi un sašaurina to aizvien vairāk,
šaurās upēs un kanālos viņi sadalās divi daļās, un slēgtā
rindā peldēdami no viena un otra gala tuvojas un tāpat
tīri izzvejo attiecīgo vietu. Maisveidīgais knābis tad vi-

ņiem izrādās nepārspējami derīgs, jo ar to var laupījumu

viegli satvert un saturēt. Parasti pelikāni ēd tikai zivis,
bet dažreiz uzbrūk arī citiem mugurkaulniekiem. Jauni

peldētāju putni, kas uzdrīkstās viņiem tuvoties, vienmēr

ir apdraudēti; viņi norij puspieaugušas pīles. Rīkle tiem

tik plata, ka vīra dūre ērti iet cauri; es nevienu reizi vien

esmu saviem sagūstītiem pelikāniem izvilcis ar roku zivis

no vēdera.

Staigājot viņi nes ķermeni diezgan stāvu, gaita ir lē-

na un vaļīga,, tomēr īstenībā nav smaga, tie dažreiz uzsāk

samērā garus ceļojumus kājām, tāpat arī koku galotnēs
parāda savu veiklību, un ja koki tuvumā, vienmēr dodas

turp atpūsties, sildīties saulē un tīrīt spalvu; peld viegli,
ātri un izturīgi un sevišķi skaisti laižas.

Pelikānu ikdienišķā dzīve ir noteikta. Agrās rīta

stundas viņi izlieto medībām. Turp dodas mazāki vai lie-

lāki bari, pirmie slīpā līnijā, pēdējie pazīstamā ķīlveidīgā
pulciņā, vieni vēl laižas uz sekliem līčiem, citi nāk jau no

turienes atpakaļ paēduši. Pa vienam zivis ķerot pelikānus
es esmu redzējis tikai Grieķijā, parasti apvienojas ļoti
lieli bari. Ap pulkstens desmitiem visi ir paēduši un tagad
dodas uz kādu iemīļotm smilšu sēkli vai koku grupu at-

pūsties, gremot, tīrīt spalvu un no jauna to ietaukot. Pē-

dējais darbs prasa daudz laika, jo neveiklais knābis to ap-

grūtina un putnim tad ir jāpieņem ļoti dīvaini stāvokļi, it

īpaši ja vajaga apstrādāt kakla spalvas. Kad tīrīšana bei-
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gusies, putni, kurus omulīgā gremošanas sajūta padarī-

jušai ieņem dažādus .stāvokļus, skatoties pēc tam,

vai sēž kokos, vai uz zemes. Gandrīz līdz dienas vidum

ierodas pastāvīgi klāt jauni un sapulce tā tad ik minūtes

paliek lielāka. Pēcpusdienā starp pulkstens trim un čet-

riem rindas atkal paliek retākas, veselās sabiedrībās no

jauna dodās medībās. Otrās medības ilgst līdz saules rie-

tam, tad sabiedrība aizlaižas uz guļas vietu. Tikai tur,

kur nav koku, pēdējā ir lēzens smilšu sēklis vai vientuļa
sala, bet kur salas kokiem apaugušas, viņi vienmēr guļ
kokos.

Par vaislošanos es neesmu varējis savākt savus per-

sonīgos movērojuamūs. Dienvideiropā viņi perēšanai iz-

raugās purvus un ezerus. Ligzdā esot 3—5 samērā mazas,

gareniskas, abos galos vienādi smailas, apmērām 9 cm ga-

ras un 6 cm resnas, zilgani baltas, bet vienmēr ar cieši pie-

gulošu kaļķu krevi klātas olas. Mazuļi, kuri izšķiļas pēc

38 dienu perēšanas, ierodas pasaulē pelēkā pūkainā ģērbā,
izskatās ļoti iedomīgi, no viņiem pastāvīgi dzird aizsma-

kušas un čirpstošas skaņas un vispār tie ir ļoti pretīgi ra-

dījumi. Vecāki, kas tos kopīgi izperējuši, viņus ļoti mīļo

un ligzdā aizmirst visu, citādi viņiem piemītošo biklumu.

Ja nostājas pie viņu guļas vai atpūtais vietām, tad

nenākas grūti nonāvēt tik daudz pelikānu, cik vien gribas,

jo viņi ir tik vārgi, ka šāviens ar smalkām skrotīm viņus

jau nonāvē. Kad viņi peld ūdenī, tie reti pielaiž mednieku

tik tuvu, ka tas sekmīgi varētu ar skrotīm trāpīt, ja vien

nav ievingrinājies šāvējs. Atkārtotas vajāšanas viņus
dara ārkārtīgi biklus, bet arī tad viņi negrib atstāt vien-

reiz izvēlēto guļas vietu. viņus ķer un ēd, kaut gan

tas pēc muhamedaniešu likumiem īstenībā ir aizliegts.
Jo kad Mekā cēla Kaabu un vajadzēja ūdeni pienest no tā-

lienes, drīz pietrūka vajadzīgo nesēju. Cēlēji žēlojās, ka

viņu rokām vajagot stāvēt dīkā, bet Allah negribēja, ka

svētās celtnes darbi kavējās un sūtīja tūkstošiem pelikānu,
kas savu rīkles maisu piepildīja ar ūdeni un nesa to strād-

niekiem.



Nirēji.

(Spurspārņi).
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Četrpadsmitā šķira.

Nirēji (Urinatores).

Klases beigās novietosim nirējus, zivju putnus, ja tā

varētu izteikties. Visiem viņiem bez izņēmuma gareni
veltenisks, bet tomēr spēcīgs viduklis, kājas tāļu atpakaļ,
kakls vidēji garš, galva mēreni liela, spārni mazi, t. i. īsi,

šauri, smaili, dažām sugām pārveidojušies īstās spurās.

Spalva pieguļ cieši, ļoti bieza bet cieta un gluda. Knābis

var būt veidots ļoti dažādi: gan kā resns īlens, gan plāns
un līks kā ģelzis, sāniski stipri plakans, bet vienmēr īss,

tikko galvas garumā, ciets un asām malām. Kājai trīs vai

četri pirksti, no kuriem trīs saistīti vai nu peldplēvēm, vai

pelidlēverēm. Astes var arī pavisam nebūt, jo viņa tomēr

i», tad īsa un mazliet ieapaļa. Spalvas īsas, sīkas, cieši

kopā. Viņām tāpat kā pūkām pa blakus spalvai. Valdošā

krāsa ir spilgtie pretstati melns un balts; gluži izslēgtas

nav gan arī krāšņās.
Kā jau zivij līdzīgais ķermenis rāda, nirēji mīt jūrā,

tomēr pasaules pilsoņi vārda īstā nozīmē tie nav. Dažas

dzimtas ir gan reprezentētas visās zemes joslās; bet lie-

lākā daļa mājo polu tuvumā, formām bagātākā puse zie-

meļos, otrā dienvidos. Tie, kas dzīvo iekšējos ūdeņos,
spiesti ceļot; jūras bērnus daudz ja var saukt par siro-

tājiem. Sauszemes nirējiem sveša, to viņi arī apmeklē ti-

kai tad, kad vaislošanās dzenulis uz to spiež.

leroči, ar kādiem daba viņus apbalvojusi, ļauj viņiem
visus savus dienas darbus nokārtot peldus; peldēdami un

nirdami viņi iegūst uzturu, peldēdami un nirdami viņi ceļo,
vismaz lielākā daļa, peldus viņi atpūšas, peldot tīra spal-



270

vas, rotaļājas un guļ. Daudzi lido vēl diezgan labi, kaut

gan tā vien gribas domāt, ka spārni būtu daudz par vā-

jiem, lai nestu ķermeņa smagumu, un ka svirkstošiem

spārnu vēzieniem tos drīz vajadzētu nogurdināt; daži

spēj staigāt, daži pat zināmā mērā kāpelēt: taču kājas
noder visiem galvenā kārtā peldēšanai, un daudzi arī spār-

nus izlieto vairāk niršanai ūdenī kā gaisa šķelšanai. Šā-

dam vienpusīgam dzīves veidam atbilst tad arī viņu
spējas.

Viņi pārtiek no zivīm, čaulaiņiem, izņēmuma gadī-

jienos no kukaiņiem. Viena, otra nirēja kuņģī atrasta

arī augu barība un, kas diezgan savādi, daži rij arī paši

savas spalvas: tomēr tas viss ir tikai izņēmums. Me-

dījumu visi iegūst paši saviem spēkiem.
Dažas sugas perē pa vienam, lielākā daļa sabiedrī-

bās. Pirmās dēj vismaz, pēdējās lielākais divi olas. Kad

tuvojas riesta laiks, nirēji traucas no tālās jūras uz saus-

zemi, ieņemt vietas, kas ikgadus noderējušas tām perē-
šanai kopš tiem laikiem, kamēr cilvēks var atcerēties: klin-

šu sienas, kuru pakājē sašķīst bangas, vietuļas saltas un

kalnus, kas paceļas no jūras. Tad peld, airē, laižas šurp
lieliem bariem, neaprakstāmā ņudzeklī. No simtiem sala-

sās tūkstoši, no tūkstošiem simttūkstoši, visus dzen tas

pats spēks. Ap kalniem švirkst un dūc bez pārtraukuma
kā liekas, bez miera, bez atpūtas, uz klinšu ragiem un dze-

gām drūzmējas šis neskaitāmais bars, kas tērpj visu kalnu

it kā svētku drānās. Katra vietiņa tiek izmantota, katra

spraudziņa apdzīvota, katra šķirbiņa ieņemta, kūdras kār-

tiņa un drupošais akmens tiek izvandīti, sarausti, še pukst

neaprakstāma dzīvība, un tomēr visā draudzē, kas lielā-

ka skaitā par mūsu lielākām pilsētām, valda mūžīgs miers

un saticība.

Kā pirmās minēsim garļak a s (Podicipidae). Vi-

ņas pieder pie mērenās joslas iemītniekiem, neizplatās tā-

lu ne uz ziemeļiem, ne dienvidiem, apdzīvo stāvošus, izņē-
muma gadījienos arī lēnām tekošus ūdeņus, kur malā aug

niedrās un ašķi, un reti kad parādās atklātā jūrā. „Ne-
viena cita putnu suga nav tik īsti ūdens jeb peldētāji
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putni kā šie," saka Navm a ns, ~un tāpat nav ari ne-

viena zināma, kas vai nu uz īsu, vai ilgāku laiku nebūtu

zināmos laikos uz sauszemes uzturējušies. Garļaka iziet

uz krasta tikai vislielākā vajadzībā, bet paliek vienmēr

ūdens tuvumā, lai pārsteigta, tūliņ varētu mesties ūdenī

atpakaļ. Viņām ūdens nepieciešams ikkatrai kustībai, pat
lai laistos un gaisā paceltos, jo tās citādi to nevar, kā pa-

priekšu mazliet ieskriedamās pa ūdens virsu. Visa viņu
dzīve sastāv no peldēšanas un niršanas, un kad citi pel-

dētāji dodas uz krastu vai citu vietu atpūsties, izgulēties
un saulītē pasildīties, garļaka paliek uz ūdens spoguļa un

panāk to pašu peldus. Ja garļaka pilnīgi nodevusies atpū-
tai, viņas ķermenis guļ tik sekli ūdenī, kā korķa gabals;
kājas tad saceltas un nevietotas uz spalvām blakus spār-

niem; knābis iebāzts starp muguras un pleca spalvām.
Tā viņas parasti guļ un atpūšas rāmā laikā tāļu no malas.

Ja ūdens nav gluži mierīgs un ir iemesls baidīties, ka vējš

gulētāju var izdzīt malā, viņa laiž kājām karāties ūdenī

un prot meistariski, jādomā, īpatnēji tās kustinot, palikt
vienmēr uz vietas." Zem ūdens līmeņa viņas tiek tik ātri

uz priekšu, ka cilvēks, iedams pa krastu, netiek līdz. Tad

viņas gari izstiepjas un airējas visā spēkā kājām. Maza

kustība novada viņas zem ūdens, grūdiens paceļ atkal

virs ūdens. Peldēt viņas var, lai vai kādu stāvokli ķerme-
nis ieņemtu, un nirt spēj pēc patikas. Pilnīgi mierīgas

viņas guļ uz ūdens ļoti sekli, mazliet uztrauktas jau dzi-

ļāk, un bailēs panirst zem tā pavisam. Lai spalvas ietau-

kotu, viņas ieņem visbrīnišķīgākās pozas, noliekas uz vie-

niem sāniem, saceļas gandrīz vai stāvus, tā ka kājas re-

dzamais no ūdens ārā gandrīz līdz pirkstiem, ievelk kaklu,

vai izstiepj tālu celi v. t. t. Cik viņām viegli kustētaes uz

ūdens peldot, tikpat grūti tām ieņemt kādu stāvokli uz

sauszemes vai arī iet. Pēc Naumaņa novērojumiem,

viņas nevar pacelties spārnos no sauszemes, no ūdens pēc

garākas ieskriešanās. Garais kakls un galva ieskrienoties

izstiepti uz priekšu, platās kājas atpakaļ, un spārni kustas

plivinādamies un ļoti ātri. Tā viņas dodas taisnā līnijā
uz priekšu, sasniedz drīz samērā lielu augstumu un virzās
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tālāk tik ātri, ka jābrīnās. Ar kājām viņas stūrē un spēj
virzienu pēc patikas manīt, bet laisties bez spārnu sitie-

niem īsie spārni neļauj, tāpēc nolaižoties viņas metas

slīpā virzienā uz ūdens un iekrīt tajā ar skaidri sadzir-

damu troksni.

Visstaltākā no garļakām ir cekulu garļaka
(Podiceps cristatus). Kāzu uzvalkā šai garļakai virs gal-
vas īpatnēja rota — divžuburains spalvu cekuls un ne ma-

zāk īpatnēja, no garām smalkām spalvām veidota apkakle,
kas apņem galvas sānus un rīkli. Ķermeņa augšpuse ir

spīdīgi melnbrūna, uz spārniem balts laukums, ko veido

pirmās šķiras lidspalvas, vaigi tāpat kā rīkle balti, apkakle

rūsgansarkana, melnbrūnu malu, pavēdere spīdīgi balta

kā atlass, sānos rūsgani un melnpelēki plankumota; acis

karmīnsarkanas, pavada sarkana, knābis bālisarkans, kā-

jas ārmala tumšā raga krāsā, iekšmala dzeltenbaltā raga

krāsā. Ziemas uzvalkam nav ne cekula, ne apkakles, un

augšpusē melnbrūnajam tonim jaucas klāt pelēks; tik

apkakles rūsgansarkanums un sānu rūsganbrūnums nav

tik spilgti. Mātīte ir par tēviņu mazāka. Garums 95,

platums 66, spārna gatrums 18 cm.

Sākot no 60. ziemeļu platuma grāda uz dienvidiem

viscaur Eiropā, nereti arī Vācijā, bieži vien dienvidus jū-

rās, var novērot piemērotos ūdeņos cekula garļaku. Zie-

meļos viņa parādās pavasarī pēc tam, kad sniegs nokusis,

parasti tā tad aprilī, un paliek savā dzimtenē vislielākais

līdz novembra beigām. Kur jūra neaizsalst, viņa pārce-

ļas atklātā ūdenī un pārziemo, noceļodama reizēm gar pie-
krasti līdz Dienviduseiropai un Ziemeļāfrikai. Grieķijā
un Spānijā viņa dzīvo cauru gadu. Arī Āfrikas ziemeļ-
rietumos to var sastapt vienmēr; Ēģiptē viņa parādās
tikai pa kādai un reti. Tikpat bieži kā Eiropā šī garļaka
sastopama arī Vidusāzijā vai Ziemeļamērikā, no Sibīrijas
līdz Dienvidķīnai un Japānai, no Ziemeļamērikas līdz Sa-

vienoto Valstu dienvidiem.

Pavasarī cekulu garļaka ieronas pa pāriem, bet rudenī

apvienojas lielākās sabiedrībās, kas var sastāvēt no 50 un

vēl vairāk gabaliem, lai ceļojumā dotos kopīgi. Vasaru



viņa dzīvo lielākos dīķos un ezeros, kuri vietvietām no-

auguši stiebriem un niedrām. Ūdens laukam jābūt diez-

gan plašam, lai cekulu garļaka vismaz vidū justos pilnīgi
droša no skrošu lādiņa, šī suga usturas ūdenī vēl vairāk

par citām; iešana un stāvēšana tai vēl mazāk pa spēkam
kā sīkākiem radiniekiem. Peldēšanā un miršanā tie nav

par viņu pārāki, un jaarī viņa nav gluži tik veikla, kā tie,
tad toties jo izturīga. Pēc Naumana novērojumiem

viņa nopeld pus minūtē vairāk kā 60 metru. Lidojiens
ir samērā ātrs, taisnā līnijā un izdod dzirdamu švīkoņu.

Spēcīgā, tāļu .skanošā balss ir visai dažāda. Sarunas

valoda dzimumu starpā ir bieži atkārtots ~kekeke"; skaļš
~kraor" vai „kruor" ir apmēram tas. kas citiem putniem

dziesma, un atkal galvenā kārtā riesta laikā; šīs skaņas,
kā Navman s apgalvo, esot pa vējam dzirdamas virs

ūdens spoguļa vesela stundas gājiena attālumā, jo ūdens

tās itkā pastiprina un vada. Tomēr ligzdas tuvumā ceku-

la garļakas kliedz visi reti. Laulāto starpā attiecības ir

ļoti maigas.

~
Skatoties pēc tā, kad stiebri sasniedz zināmu garu-

mu", stāsta Naumans, ~pāris rīkojas uz perēšanu.

Ligzda ir novietota niedru, meldru tuvumā, vien-

mēr gandrīz vai pašā ūdens malā, bieži arī tieši ūdenī, un

piestiprināta pie dažiem zāles stiebriem. Viņa ir apmē-

ram 30 cm plata un ap 15 cm augsta. Padziļinājums ir

ļoti niecīgs un liekas pamazām iespiedies tikai, no gulošā
putna svara, šis ūdens putna šūpulis izskatās vairāk pēc

peldošas, vēja sanestas un kopā sadzītas pūstošu ūdens

augu čupiņas, nekā pēc ligzdas; vismaz neviena neievin-

grinājusies acs to par tādu neuzskatīs, Un jābrīnās, ka

šis slapjais piks nevien panes diezgan smago putnu, bet

arī neapgāžas, viņam no tā paceļoties un tanī sēstosties."

Lai nu arī ligzda gluži neapgāžas, jo putns kāpj tanī ar

zināmu uzmanību, vairāk šļūkdams, tomēr šad un tad pa

kādai odai ūdenī ieveļas gan. Dējumu sastāda četras — var-

būt arī kāda mazāk vai vairāk — pa pusei ūdenī gulošas,
caurmērā 52 mm garas, 35 mm resnas olas, sākumā gluži

baltas, vēlāk paliek netīri māldzeltenas. Sēd uz olām abi
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dzimumi pamīšus ļoti centīgi un izrāda pret perējumu

vislielāko mīlestību. Tā mātīte, piemēram, baiļu pilna sa-

ceļas ligzdā, ja tai cilvēks tuvojas, izgrūž žēlas skaņas un

bez apdomāšanās liek savu dzīvību uz spēli. Viņa. zināms,

ligzdu gan atstāj, ja miera traucētājs nāk tiešām šurp,
bet iepriekš steidzīgi olas apsedz ar pašas ligzdas materi-

ālu, paliek turpat netālu un, tikko iespējams, atgriežas

atpakaļ. Ja izņem tai olu pēc olas, kamēr tās"nav vēl aiz-

perētas, var panākt, ka tā izdēj divdesmit un vēl vairāk.

Bērnus vadā abi, bet tēvs uzņemas vairāk sarga lomu. No

sākuma vecāki pasniedz mazajiem knābī sīku kukaiņu kā-

purus, vēlāk tos noliek uz ūdens un tad māca arī nirt.

Ja vecāki redz, ka atnestā zivs ir par lielu un mazie velti

izpūlējušies to norīt, tad viņi to paņem paši, bet vietā at-

nes mazāku. Ja mazie nav vēl pietiekoši izveicīgi un ku-

moss tiem izkrīt, vecie to uztver.

Pēc G a v c n a ilggadīgiem novērojumiem, vecie pirms

pasniegšanas mazajiem zivi spēcīgi sakratot, un ja tas ne-

esot izdarīts, tad jaunie negribot zivi ņemt. No spārno-
tiem laupitājiem vecāki sargā cālīšus ar īstu varoņdrosmi.

Savvaļā cekula garļaka pārtiek vienīgi no zivīm, kaut

arī nemaz nesmādē lielākus kukaiņus. Tālab dīķos, kur

viņa perē, viņa var arī nodarīt zaudējumus, bet tur, kur

audzē lielākas zivis, tur labums, ko viņas atnes, katrā ziņā

zaudējumus atsver. Gaļa nav baudāma, bet spalvai paš-
laik liela vērtība, un tas ir tik dārgs apģērba gabals, ka

tā vajāšana, kas šim putnam jāiztur, vismaz jāattaisno.
Ja viņu var barot ar mazām zivīm, tad gūstā iztur

mēnešiem. Mazā dīķī viņa drīz vien apron, pēc kādām

dienām pazīst un uzticas savam kopējam pilnīgi, nāk

saukta klāt un notiesā pamesto barību. Grūti viņa kop-
jama ziemu, jo stiprā salā parasti iet bojā.

Lielākā no pārējām Eiropas garļakām ir p c 1 ē k r ī k-

les garļaka (Podiceps griseigena). Garums tai 46,

platums 80, spārna garums 18 cm. Izplatības apgabals iet

pa visām pasaules ziemeļu zemēm.

Ragainā garļaka (Podiceps cornutus) uzkrīt

ar savu neparasti lielo galvas apkakli. Garums 33, pla-



tums 62, spārna garums 15 cm. Izplatības apgabals ir

mērenās joslas zemes.

Ausainā garļaka (Podiceps auritus) ir gan-
drīz tikpat liela kā tikko aprakstītā radiniece. Vecās pa-
saules mērenā josla ir šīs garļakas izplatības rajons.

Visbiežāk sastopama pie mums ir maz ā garļaka
(Podiceps minor). Kāzu uzvalkam virspuses spalvas spī-

dīgi melnas ar brūnganu vizmu, apakšpusē pelēkbaltas,
tumšākiem mākoņiem; rīkle un vieta acs priekšā mel-

nīgsnējas, galvas un kakla sāni kā arī pakakle kastaņ-
brūni. Acis sarkanbrūnas, pavada dzeltenzaļa, knābis

pie pamata dzeltenzaļš, galā melns, kājas ārmalā melnīgs-
nējas, iekšpusē gaišā raga krāsā. Rudens tērps virspusē
brūnganpelēkāks, apakšā atlasbalts, galva un kakls gaiš-

pelēki. Garums 25, platums 43, spārna garums 10 cm.

Mazā garļaka izplatījusies pa tiem pašiem apgaba-
liem, kur viņas dižākie radinieki. Ziemeļvācijā viņa iero-

nas martā, uzturas še, kamēr ūdeņi vaļā, ceļo tad uz dien-

vidiem un ziemas mājokļus atron jau Dienviduseiropā.
Klusi niedrām un stiebriem vietvietām noauguši dīķi un

piemērotas vietas lielākos dumbrajos un purvos ir viņai
mīļākās uzturēšanās vietas. Mazā garļaka apmetas še

tamdēļ, ka viņas uzturs sastāv galvenā kārtā no kukai-

ņiem un to kāpuriem, kas minēto vietu duļķainajos ūde-

ņos atrodami bagātīgāk kā dzidros ūdeņos.
Daba un ierašas viņai tādas pat kā citām garļakām.

Peldēšanā un niršanā viņa ir tāds pat meistars kā citi

dzimtas locekļi, bet lidojiens ir vājš; tādēļ arī viņa visai

nelabprāt laižas un laižoties atgādina, kā Naumans

saka, sienāzi jo spārnu vēzieni ir neparasti, ātri īsi, gan-

drīz kā kukainim švīkstoši. Briesmās viņa arvien lūko

glābties ar niršanu. Sabiedēta viņa peld uz biezokni, ie-

bāž knābi ceros un paliek noslēpušies tik ilgi cik viņai tas

šķiet vajadzīgs. Balss ir īss svelpjošs „bib" jeb ~bibi",
kas riesta laikā, bieži atkārtots, izklausās pēc trillera.

Ligzda stāv starp niedrām, stiebriem, zālēm un ci-

tiem augiem un nekad nav paslēpta drīzāk gan atklāta,
tomēr arvien no diķa malas pēc iespējas tālāk; tā ir tāds
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pat nekārtīgi kopā sadzītu vielu piiks kā citām sugām, ti-

kai samērā lielāka un ar seklu padziļinājumu. Apriļa bei-

gās vai maija sākumā tajā atrodamas 3—6 mazas iega-

renas, caurmērā 36 mm garas, 25 mm resnas olas, no sā-

kuma baltas, vēlāk pieņem ligzdas krāsu. Perē abi lau-

lātie pamīšus 20—21 dienu, un gādā par saviem pēcnācē-

jiem <uz to rūpīgāko, tos vadājot, mācot, sargājot, tāpat
kā citas sugas.

Garļaku vietu jūrā ieņem gargā 1 c s jeb jūras

garļakas (Colvmbidae). No garļakām šie putni atšķi-
ras ar lielāku augumu, īsāku kaklu, lielāku galvu, un stip-
rāku knābi, tāpat arī ar savām, īstām peldplēvēm apbru-

ņotajām kājām, īsajiem cietspalvu spārniem un reti bie-

zo un ciešo spalvu tērpu, kas, skatoties pēc vecuma un ga-

da laika, mainās.

Šīs ģints priekšgalā stāv melngalve gargāle

(Colvmbus glacialis). Kāzu uzvalkā virspuse un sāni

ogļmelni, izrotāti iebaltiem lodziņiem, galva un kakls zaļ-
ganmelni; kaklu pa vidu rotā gareniski Svītrots meln-

balts gredzens, kas uz muguras un priekšā pārtraukts, lī-

dzīga šķērs'švītra arī kaklam priekšpusē; krūšu augš-

daļa sānos melnbalti joslota gareniskā virzienā, viss cits

un apakšpuse atlasbalta. Acis gaišbrūnas, knābis melns,
kājas ārmala pelēka, iekša gaļas krāsā. Ziemas tērpam
virspuse un sārii melnīgsnēji, bez baltajiem lodziņiem,
apakša balta, guznas sānos melniem traipiem gareniskā
virzienā; jauno uzvalks ir līdzīgs, trūkst tikai guznas

sānos melno traipu. Garums 95—100 cm, platums 150,
spārna garums 42, astes garums 6 cm. Jūras gav-

gāle (Colvmbus arcticus), ko bieži samaina ar meln-

galvi un sauc pat tās vārdā, ir mazāka, bet gan ļoti lī-

dzīga savai radiniecei krāsā un zīmējumā. Garums 77,
platums 130, spārna garums 38, astes garums 6 cm.

Brūn kakla gargāle (Colvmbus septentriona-
lis) kam vācu valodā daudz dažādu vārdu, ir mazākā no

visām: garums 65, platums 110, spārna garums 30, astes

7 cm. šai gargālei ir galvas un kakla sāni pelnpelēki, kak-

la virspuse baltmelni svītrota, kakla priekšpuse spīdīgi
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kastaņbrūna, mugura brūnmelna; apakša balta, guznas

un krūšu sāni izrotāti melniem plankumiem gareniskā
virzienā. Acis gaišsārtas, knābis melns, kājas tumšbrū-

nas, iekšpusē zilganpelēkas, peldplēves tumšākas.

Melngalvju gargāle apdzīvo tālos ziemeļus, vasaru

apmēram līdz 76. platuma grādam pola virzienā un līdz

59. grādam uz pretējo pusi. Sevišķi bieži viņa sastopama
Grenlandes. špicbergu, Eiropas un Āzijas Krievijas pie-

krastēs, bet Islandes, Fereru, Orkneju un Hebridu salu

piekrastēs viņa pagadās jau retāk; ziemu, lai, nu gan re-

ti, bet tomēr reizēm viņa atklīst līdz mūsu platumiem un

tad apmeklē pie gadījuma arī Vācijas upes. Jūras gar-

gāle, kā liekas, pieder vairāk austrumiem; Eiropā, izņe-
mot Krievijas ziemeļus, viņa viscaur ir retums, Sibirijā

turpretī sastopama bieži ; arī Amērikas tālajos ziemeļos
viņa ir perētāja. Savā ziemas ceļojumā viņa apmeklē
Dienvid- un Rietumkrieviju, Dāniju, Vāciju. Holandi.

Brūnkakle gargāle atrodama taīs pašos apgabalos, kur

abas tikko minētās, un tādā kārtā viņas izplatības apga-

bals ir daudz lielāks nekā tām, katrai par sevi.

Daba un izturēšanās visām gargālēm ir tik vienādas,
ka pilnīgi pietiks, ja mēs aprobežosimies ar pēdīgi minētās

dzīves veida aprakstu. Brūnkakle gargāle, tāpat kā viņas
radi, ir īsts jūras putns, kurš tikai vaislošanās laikā un

ziemas ceļojumos uzmeklē saldūdens krātuves, citādi vien-

mēr uzturas jūrā un zvejo te savas zivis, teicami peld un

meistariski nirst, bet bez tam arī vēl laisties laižas ātri

un ilgi no vietas. Visas gargāles noairē garus gabalus
bez kādām grūtībām, peld, cik sekli grib, un var arī ie-

gremdēt vidukli tik dziļi ūdenī, ka no muguras paliek re-

dzama tikai šaura strēmele; kustas pēc patikas, vai nu

omulīgi lēnām, vai arī pārsteidzoši ātri, pazūd ūdenī bez

kādām redzamām grūtībām, klusu un bez trokšņa, izstiep-
jas te garumā, pieglauž spalvas cieši klāt, piespiež spār-

nus pie vidukļa un šaudās kā bultas pa ūdeni uz visām

pusēm, tikai kājām airējoties, gan tuvu ūdens līmenim,

gan daudzu pēdu dziļumā. Viņas peld ātrāk par ātrāka-

jām zivīm: jo pārtiek no tām; peld un nirst viņas no
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pašas pirmās dienas un vēlāk ikkatrā gadījumā, jo ūdenī

jūtas daudz drošāk kā augstu gaisā. Cietzeme tām sveša,

un cietzemei viņas. Saprotams, savu reizi arī viņas iz-

kāpj krastmalā, bet tomēr retāk kā pārējie jūras putni,

varbūt garļakas izņemot. Un tad ar' tā nav nekāda iz-

kāpšana., viņas izslīd no ūdens uz sausuma, jo staigāt, kā

to parasti saprot, viņas nav spējīgas, pat nevar nostāvēt

uz kājām. Lidojiens gan ir daudz labāks nekā to varētu

sagaidīt, rēķinoties ar smago ķermeni un īsajiem spār-

niem. Viņas gan nevar pacelties, krietni neieskrējušās,
bet zināmu augstumu sasniegušas, tās ātri tiek uz priek-

šu, kaut gan īsie spārni jāvēcina ļoti bieži un bez pār-

traukuma. Sevišķi skaists ir lidojiens, kad putni metas

no augstajām klintīm jūrā, ko viņi dara parasti. Spār-

nus viņi tad kustina tikai tikdaudz, cik nepieciešams, lai

ieturētu slīpo virzienu un šaujas dziļumā ar švīkstošu

troksni, pagriezdamies te uz vienu, te uz otru pusi. Vi-

sām gargālēm un tāpat arī brūnkaklei ir ļoti skaņa balss,
kas to atšķir no citiem jūras putniem. Lielākā daļa pēt-
nieku apzīmē šīs skaņas par nepatīkamām un pretīgām;

man jāsaka, ka es esmu arvien ar patiku noklausījies ska-

ļajos skanīgajos saucienos, lai gan negribu noliegt, ka

tarkšķiens ir rupjš un viņam sekojošais kliedziens bieži

izklausās kā kaukšana. Pēc Fab cr a domām melngal-
ves skaļais kliedziens radot apkārtējos kalnos briesmīgu
atbalsi uin izklausoties pēc cilvēka palīgā saucieniem.

Brūnkakles gargāles balsi: šis pats dabas pētnieks nosauc

par cietu, ķērcošu un skaļi vaimanājošu, turpretim es gri-
bētu šīs skaņas saukt par jūras mežonīgo dziesmu, ko

putns iemācījies un noklausījies no vētrām un bangām.
Visas sugas, ko es pazīstu, sauc un kliedz ļoti vienādi, tā

ka ļoti grūti viņas pēc balss izšķirt.
Es šaubos, vai jel viena gargāle ēd ko citu kā vienīgi

zivis; kamēr viņas uzturas jūrā, saprotams, viņas iztiek

vienīgi no tām. Lielā peldēšanas un niršanas prasme dara

tām viegli pieejamu nepieciešamo barību, vēl jo sevišķi
tādēļ, ka viņas pie badīgiem kustoņiem pieskaitīt nevar,

drīzāk jau tad pie pieticīgiem. Savu lomu viņas velk vai
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nu ātri pa ūdeni tam pakaļ dzenoties, vai no dibena izmak-

šķerējot. Pats par sevi saprotams, ka mazas zivis tiek

viegli norītas, bet tādas, kas siļķes lielumā, sagādā jau
grūtības. Pēc sagūstīto izturēšanās spriežot, gargāles ēd

tikai dzīvas zivis, jo tikko sagūstītās negrib ķerties klāt

nevienai zivij, kas guļ ūdens dibenā vai uz sausuma, un

tikai pamazām pderon pie pretīgās zivju maitas, sākdamas

ķert mazās, viņām tā pasviestās zivtiņas', ka tās izskatās

pēc dzīvām. Ja turpretī tikko saķertās gargāles ielaiž ūde-

nī ar dzīvām zivīm, tad viņas ēd tās tūliņ, jo sāk nirt un

negribot medījumam pakaļ dzīties.

Visas gargāles ligzdas vietai izvēlas mazas, klusas

saldūdens lāmiņas netāļ no krasta, kas dažreiz var atra-

sties diezgan augstu virs jūras līmeņa. Lafotu salās es

novēroju daudzus brūnkakles gargāles pārīšus mazajos

atpinas ezeros augstu kalnos, un proti tādos, kur pēc nor-

vēģu apgalvojumiem bij maz vai pat nemaz zivju. Samo-

jedu pussalas tundrā turpretī es kā jūras gargāli, tā arī

brūnkakli redzēju gandrīz vienīgi lielākās un zivju bagā-
tākās ūdens krātuvēs. Tur vienmēr dīķi apdzīvoja viens

pāris, te. Samojedu pussalā gargāles dažreiz mita citu

putnu, sevišķii pīļu un kaiju sabiedrībā. Perēšanas laikā

skaļā balss dzirdama biežāk kā parasti, sevišķi vakaros,

kad pāris no klintīm metas lejā zvejot. Ligzdas atrodas

uz mazām salām ūdens vidū un, kur tādu nav krastmalā,
tikai ļoti tuvu ūdenim un ir darinātas visai nolaidīgi no

niedrām un grīšļa nav diezko noslēptas un perētāju var

jau no tālienes saredzēt. Dējums sastāv no divi garenām,

caurmērā 75 mm garām, 57 mm resnām, stiprām ciet-

čaumalas olām, rupjgraudainām, mazliet spīdīgām, kuru

patumšais eļļas krāsas zaļais pamattonis izraibumots tum-

šiem pelnpelēkiem apakš un sarkanīgiem melnbrūniem

virsraibumiem, punktiem un lāsītēm. Abi laulātie kopī-
giem spēkiem izperē un kopīgi arī bērnus vadā. Maija

beigās atrodamas olas. jūnija beigās parasti mazie. Ja

šūpļa vieta pati zivīm bagāta, tad vecie bērnus nekad ne-

pamet, bet ja zvejot jālaižas uz jūru, tad to dara katrs

no vecajiem savu reizi un jādomā, pārnes kaut ko kuku-
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lim arī mazajiem. Tā jau no pašas pirmās dienas, kolīdz

dienas gaismu ieraudzījuši, ir ļoti izmanīgi, meklē barību

paši, bet vecāki tos tomēr māca un tāpat arī palīdz; tikai

kad prot jau lidot tie atstāj savu dzimto vietu, aizlaižas

jūrā un nu dzīvo gluži tāpat kā vecie.

Aliki (Alcidae) ir jūras putni, kuru kopējās pazīmes
ir labās niršanas spējas, druknais viduklis, īsais kakls,

resnā galva vidēji garais, dažādi veidotais knābis, vidēji

augstā, sāniski plakanā trīspirkstu kāja ar lielajām

peldplēvēm, īsie šaurie, izņēmuma gadījumos sarukušie

spārni, īsā aste un mīkstais, parasti divkrāsainais spalvu

tērps.

Visi alki ir Ziemeļu Ledus okeāna iemītnieki un izpla-

tījušies arī pa visām šā okeāna jūrām, līčiem un šauru-

miem, bet dienvidus virzienā tikai retā vietā iet pāri pola

lokam, kaut gan ziemu ceļojumos šķērso to kārtīgi. Tie

ir īstie jūras putni, kas tikai pa perēšanas laiku atrodami

uz cietzemes, bet visu ko citu dara uz jūras. Viņi peld un

nirst meistariski, laižas pa lielākai daļai vēl diezgan labi,

kājām iet gan ne labprāt, bet diezgan ātri un pie tam vai-

rāk uz visas pleznas, it kā šļūcot.

Maņas tiem asas, ja negrib aizmirst, ka viņi var tās

asināt tikai vienpusīgi. Zivis un vēži, ko tie ķer pat ļoti
ievērojamā dziļumā, ir viņu vienīgā barība. Visi alki dzīvo

un zvejo labprāt bariem, un visi sadodas lielākos vai ma-

zākos baros kopā arī pa perēšanas laikus dažas sugas ap

vienojas pat tik lielās kopās, ka varēs saskaitīt simtiem

tūkstošiem pāru. Ziemeļu iedzīvotājiem alki, bet it se-

višķi lummes, ir īsta debesu svētība. Viena suga līdz ar

roni ir galvenais uzturas līdzeklis vairākās cilvēku apdzī-
votās vietās Grenlandes dienvidos, un ja šis putns kaut

kādu iemeslu dēļ še nebūtu vairs parastā daudzumā sasto-

pams, bads būtu neizbēgams.

Vispiemīlīgākais šīs dzimtas loceklis ir bez šaubām

lumme (Uria grvlle), lummu ģints (Uria) priekšstāvis.

Augums tai niecīgs, knābis samērā garš, tievs, taisns, ti-

kai virsžokļa galiņš ir uz zemi noliekts, un knābis tikko
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maināmi stūrains, kājas novietotas tāļu atpakaļ, spārni

mazi, šauri, iesmaili, lidspalvas stipras, aste īsa, ieapaļa,
sastāv no 12—14 spalvām; sīkās spalvas īsas, biezas, plūk-
snotas uin atgādina samtu un, skatoties pēc gada laikiem

un vecuma var būt stipri dažādā krāsā, Kāzu un ziemas

uzvalks atšķiras. Garums 34, platums 57, spārna garums

17, astes 5 cm.

Lumme izplatījusies pa zemes ziemeļu apgabaliem un

perē starp 80. un 85. platuma grādu, šai joslā viņa ir pa-

rasts putns. lestājoties īstai ziemai, viņas viena pēc ot-

ras dodas ceļojumā, kas tās aizved uz dienvidus zemēm un,

starp citu, arī ikgadus Vācijas ziemeļu piekrastē. Zemes

vidienā viņa reti kad iemaldās. Lummē vienmēr var no-

skatīties ar prieku, viss viens, vai tā sēž uz klints bluķa,
īsteni sakot, līp pie tā, vai peld, vai nirst, vai laižas. Sē-

dot tā mēdz atbalstīties uz panta kaula, vidukli tura diez-

gan stāvu un galvu un kaklu ļoti daiļi kustina. Peld viņa

stipri ātri, lai gan ķermeni visai maz gremdē ūdenī un

guļ viegli, jo viegli uz ūdens virsas, vieglāki kā citi radnie-

cīgie putni. Airējoties bieži vien virs ūdens pazib skaistās

sarkanās kājas. Nodomājusi nirt, lumme iedara ar abām

kājām spēcīgu grūdienu un nozūd ūdenī bez kāda trokšņa
ar galvu pa priekšu, tur viņa izpleš spārnus un nu airējas
uz priekšu, strādādama spārniem un kājām, bet ilgāk par

divi minūtēm ūdenī bez gaisa izturēt nevar. Ja ūdens

rāms un dzidrs, var izsekot viņai acīm tālu pakaļ, tikai

dzidrajā ūdenī bieži iznāk pārvērtēt dziļumu. Lidojiens
samērā viegls, kaut gan spārnus viņa tāpat ātri vicina,

un troksnis ir mums jau pazīstamā švirkstēšana. Pēc

balss to var atšķirt no visām citām radniecēm, jo lumme

neķērc kā tās, bet gan svilpo un svilpiens izklausās ap-

mēram pēc „jip." Viņai ir maiga, labsirdīga saticīga da-

ba. Tomēr perēšanas vietās turas katrs pāris par sevi

un ļoti uzticīgu kopā. Ja kāds medību vanags slīd pār

putnu kalniem un visa dzīvā dvaša vai pamirst aiz nāves

bailēm, kad visa lummu ģints, visi alki cik ātri spēdami
dodas uz ūdeni, tad arī mūsu lumme paceļas, lai uz vis-

ātrāko meklētu glābiņu jūrā; ja turpretim cilvēks ieradies
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viņu vidū, tad tās var pieiet uz 15. bieži pat uz 10 soļiem,
un lumme nebūt nebēgs vēl tūliņ prom.

Marta sākumā lumme parādās uz putnu kalniem, uz

mazākajiem visaugstākais ja trīs vai četri uz lielā-

kajiem vairāk, bet reti kad vairāk par divdesmit vai trīs-

desmit tādās vietās, kur taču miljoniem viņu dzīvo. Ik-

viens pāris izrauga sev vietu vai nu kādā noderīgā šķirbi-

ņā, vai klinšu spraugā un izdēj uz zvirgzdainā pamata sa-

vas abas, samērā lielās, caurmērā 6 cm garās, 4cm res-

nās, olveidīgās, rupjgraudainās, nespodrās olas, kuru ne-

tīri baltais vai zilganzaļais pamattonis nosēts daudziem

pelnpelēkiem plankumiem un iegareniem vai ieapaļiem,
brūniem un melnbrūniem virsplankumiem, lāsītēm un

punktiem. Ja šo pirmo dējumu nolaupa, kas notiek vis-

caur Putnu kalnos tur, kur tie pieejami, tad pāris sēd vēl

pa otram lāgam, tikai šoreiz olu nav vairāk par vienu, Tē-

viņi un mātītes sēd uz olām pamīšus un beigās tik cieši,
ka viņus tad var saņemt ar roku. Pēc 24 dienu sildīšanas

izšķiļas mazuļi savā biezajā, pelēkajā pūku tērpā. Kamēr

lumme vēl, tā sakot, bērna autos, t. i. dūnu tērpā, viņa
var gan peldēt,- bet nirt ne; niršanu viņa iemācās tikai pēc
īsto spalvu dabūšanas.

Grenlandieši un islandieši nevienu šo putnu garām ne-

laidīs, ja vien iespējams; norveģieši laupa viņiem vienīgi
olas. Atskaitot cilvēku, lummēm jāsargās arī no dižvana-

giem un laupītāju kaijām. Gaļai iir trāna piegarša, bet

viņu var tā sagatavot, ka ēdama ir; jaunas lummes Lap-
landē bieži tiek liktas galdā un ar laiku var pie viņām labi

pierast. Bez tam spalvas izlieto gultas drēbju pildīšanai.
Visiecienītākās ir olas. kas tiešām var lieliski garšot, ja

pierasts pie viņu mazliet īpatnējās garšas. Gūstā, par no-

žēlošanu, lummes neiztur.

Vispazīstamākā no visām lummēm, kas ar savām divi

radiniecēm pagadās arī Vācijā, ir šaurknābja lum-

me (Uria troile). Viņai tuvu radniecīga un tikpat liela

briļļu lumme (Uria ringvia), kam kāzu uzvalkā gal-
venā īpatnJba ir baltais gredzens ap aci un svītra no gre-

dzena uz pakausi.
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Polārlumme (Uria bruennichii) beidzot atšķiras
no abām tikko minētām ar īsāku, stiprāku knābi un balt-

dzeltenu svītriņu no mutes augšmalas kaktiņa līdz nāsīm

Visas lummes dzīvo ziemeļu jūrās, bet perē pa kādai

šur tur arī mērenajā joslā un ziemu atceļo līdz šejienei

kārtīgi, šaurknābja un polārlumme mājo Islandē, briļļu
lumme te vēl atrasta nav. Kā liekas, tad trīs šīs sugas ap-
dzīvo gan vienus un tos pašus platuma bet dažādus ga-

ruma grādus, un 'briļļu lumme pieder vairāk vakariem.

Arī šie putni tuvojas cietzemei tikai perēšanas laikā, ci-

tādi vienmēr uzturas tāli atklātā jūrā, un lielākā daļa tur-

klāt gadu no gada tai pašā apvidū. Viņas peld ļoti izvei-

cīgi, nirst meistariski un airējas zem ūdens ar spārniem
un kājām ārkārtīgi ātri un veikli, var izturēt zem ūdens

vairākas minūtes, laižas pa gaisu, ātri, švirkstošiem spār-

niem, bet lielākus gabalus labprāt nekad un vienīgi tikai

tad, kad steidz uz ligzdu, turas ievērojamā augstumā citā-

di vienmēr zemu virs viļņu mugurām. Tikai ja viņas me-

tas ūdenī, piiem. no saviem kalniem, viņas spārnus gan-

drīz nevicina un šaujas taisnā līnijā uz leju, ieturēdamas

visas vienu un to pašu slīpumu tā kā no putniem, kas lido

uz apakšu, ap kalniem, izskatās kā jumts. Gaita viņām

šļūcoša, iet viņas smagi, šļūkdamas, uz pleznas; dažbrīd

gan skrien uz pirkstiem kā dejodamas, bet tad tiek ņemti

palīgā spārni, lai. noturētos līdzsvarā, tā kā te drīzāk jā-
runā par nepilnīgu laiišainos, nekā par iešanu. Balss ir

garš krāciens un tarkšķienis, bet dažādi uzsvērta, izklau-

sās gan kā ~kvevvi", gan ~err"; dažbrīd var sadzirdēt arī

kā kaukšanu un ņaudēšanu. Jaunie svilpo.
Kas ir apmeklējis kādu no lummēm ieņemtu kalnu,

tas vairs nebrīnīsies, ka šos putnus sauc par muļķiem.
Viņi patiešām izrādās par neparasti nevainīgiem un uz-

ticības un paļāvības pilniem radījumiem. īpaši ja atrodas

uz sauszemes. Arī peldēdami viņi pielaiž Laivu pavisam

klāt; perēšanas vietās viņi cilvēkam nepiegriež gandrīz

nekādu vērību. Te var viņiem pieiet uz sešiem vai četriem

soļiem, nesaceļot viņos nekādas aizdomas; var nosēsties,

var viņus aplūkot, var zīmēt vai rakstīt — viņi prom ne-
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laižas. Tomēr neskatoties uz visu to, vērīga novērotāja

acij nepaliks noslēpts, ka saukt šos putnus par muļķiem
var tikai no zināma viedokļa. Cilvēks, kas reti še parā-

dās, nesaceļ viiņās nekādas rūpes, dižvanaga ierašanās tur-

pretim neslauka visu klinti kā ar slotu, un jūras ērglis,
tik tālumā vien pamanīts, aizbiedē tūkstošas. Tā tad vi-

ņas pazīst gan savus ienaidniekus, un ja viņas cilvēku pie
tiem neskaita tad tādēļ, ka viņas to par ienaidnieku ne-

uzskata. Savā starpā viņas īsadzīvo ļoti labi un ir drau-

dzīgas arī citiem putniem, kas nav viņām bīstami. Viņas
no savas puses neapgrūtina nevienu no pārējiem klints

iemītniekiem putniem. Kas grib viņas iemīļot, tam jāap-
meklē viņas perēšanas vietās. Tam nolūkam izmeklētas

vienmēr stāvas škēras, vai kāda dzegām, klinšu žogiem un

spraugām bagāta klints, kur arī iespējami izdevīga zivju

zveja. Laikam jūra šo klinšu tuvumā sevišķi bagāta zivīm

un vēžiem, viņu barību, un ir iespējams, ka arī debesu pu-

se, pret kuru siena atrodas, iespaido izvēli : lai kā, izvēle

vienmēr jāatzīst par laimīgu. Marta beigās vai apriļa sā-

kumā lummes saronas Uz klintīm lielākos un mazākos ba-

ros, un nu tikai sākas īstā dzīve un drūzmēšanās. Tagad

putnu kalns izskatās pēc milzīga stropa. Vesels putnu
mākonis ietin to pastāvīgi; tūkstošu tūkstošiem putni sēd,
kā liekās rindās sakārtojušies, bailtās krūtis pret jūru pa-

griezuši, sēd uz visiem ragiem, stūriem, smailēm, dzegām.
vispār tur, kur var sēdēt, cditi simttūkstoši laižas no klints

lejup un augšup, citi zvejo un nirst apakšā pa jūru. Lai

arī kalns liels, Baai ar' klints plaša viņi ir iemītniekiem

pārpildīti; ikviens ir apmierināts pats ar sevi. un nekad

nav redzams, ka kaut kur norisinātos kāda ķilda vietas

dēļ. Pāri turas kopā uz to ciešāko; kamēr olas vēl nav

sadētas,, putni sēd pastāvīgi viens otram blakus, glauda
viens otru knābjiem, berzē (kaklus viens otram, paceļas
spārnos un nolido jūrā reizē, zvejo kopīgi un kopīgi at-

griežas ligzdā. Mātīte dēj tikai vienu vienīgu, bet ļoti lie-

lu, apmēram 85 mm garu, 52mm resnu, vilciņveidīgu, rupj-
graudadnu olu ar stipru čaumalu, kuras gaišais pama't-
tonis izraibumots tumšākiem plankumiem, bet tik dažādi.
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ka uz simtām tikko divas varēs atrast, kais būtu pav

vienādas. Ligzdas patiesībā nemaz netiek taisītas; olas

lummes dēj uz kaila akmens, bez kāda paklāja, un neaiiz-

vāc pat rupjākos zvirgzdus prom. Tikko ola izdēta, sākas

tās sildīšana un pie šī darba nevien kā abi laulātie viens

otru apmaina, nē, te ir neskaitāms daudzums labsirdīgu

tēviņu, kuri ar redzamu prieku metās atsegtai olai virsū,

lai kaut jel mazu laiciņu dabūtu uz tās pasēdēt. Pēc die-

nām 30—35 izšķiļas mazais, kas izskatās vairāk pēc vil-

nas kušķa nekā pēc putna, bet ātri aug, dūnu tērpu nomet

un mēneša laikā ir jau dabūjis īstās spalvas. Tagad nu

jaunajiem jāapmaina cietā klints pret jūru, ~tā ir pār-

maiņa," saka Naumans, ~kas nav gluži bez briesmām,
kā tas skaidri redzams no ģimenes uzkrītošās baiļu pilnās

tipināšanas un kLiegšanas, tuvojoties katastrofiskajam
momentam. Tagad nu mazais ar vienu lēcienu, vecāku

vadīts, nolec no klints jūrā un, pieskāries ūdenim, uz reizi

panirst zem tā, vecāku pavadīts; pacelies atkal ūdens vir-

sū, viņš skaļi svilpdams 'spiežas vecākiem Māt, itkā patvē-
rumu meklēdams un itkā uz muguras tiem tikt gribēdams,
bet viņam tomēr jāpadodas un jāiepazīstas ar slapjo ele-

mentu tuvāk, kas īsaprotams pie vairākkārtīgas niršanas

notiek diezgan pamatīgi un noved pie dabīgā iznākuma.

Vecie viņu turpat ievada arī zvejošanas mākslā, jo lai vē-

ders tiktu pilns, par to viņam nu jāgādā pašam, citādi gan

vecie spēlē sarga un vadoņa lomu un pavada to ārā uz at-

klātas jūras, kur tad šādi vecāki ar saviem pusaudžiem,

parasti vairākas ģimenes kopā, redzami spītējam viļņiem
un vētrām. Vienam otram no jaunajiem kritiens izdodas

arī bēdīgi, tas ir tam, kas nokrīt apakšā uz akmeņiem un

ir uz vietas beigts."
Putnu kalnos kārtīgi norisinās ražas ievākšana un,

skatoties pēc viņu lieluma un putnu skaita, cilvēks te velk

lielāku vai mazāku lomu, vākdams olas un mazuļus. Olas

izsūta tālu uz ziemeļiem, mazuļus sāla un uzglabā ziemai.

Fereru salās radusies īpaša ķērāju šķira putnu kalnu iz-

mantošanai, kas nebīstas ne no kādām briesmām un ska-

tās tūkstošveidīgai nāvei droši acīs un retais no viņiem



286

mirst gultā dabīgā nāvē. Viņi rāpjas uz klintīm no apak-

šas, viņi nolaižas no tām no augšas garās virvēs, šūpojas

tajās pa piecpadsmit metriem uz vienu un otru pusii, lai

sasniegtu kādu klints uialu ar perētājiem putniem, stāv

uz dzegām, kur tikko putnam vietas pietiek, un padara ne-

iespējamo iespējamu.

Sagūstītas lummes, kuras es kopu, bez kautrēšanās

ķērās pie barības un, cik varēja redzēt, netaisīja nekādu

izšķirību starp sīkām zivīm un vēžiem. Vairākas, stundas

dienā viņas pavadīja peldēdamas, bet nirt neuzdrošinājās.

Nogurušas viņas izkāpa malā un saspiedās tik cieši kopā,
ka izskatījās pēc vienas čupiņas. Nekad viņas nešļūca uz

panta kaula, bet gāja vienmēr uz pirkstiem, dažbrīd spār-
niem piepalīdzēdamas; šinī gadījumā viņas kustējās kā

dejodamas, viisai cēli un pārsteidzoši ātri un veikli

Vilsi pētnieki kas redzējuši dzīvu vismazāko no visām

lummēm, punduralku (Merguilus aile), izsakās vien-

balsīgi, ka šis putns jāskaita par vienu no vispiemīlīgā-
kiem jūras mātes lolojumiem. No citiem savas dzimtas

locekļiem viņš atšķiras ar īso, resno, augšā velvēto, sānos

ievilkto, augšpus asā gaiļa iešķelto knābi no kā pie veciem

putniem palikušas; vēl rievas 'lejpus olveidīgajām nāsīm,

citādi viņš līdzīgs radiniekiem un šķiet pa daļai itkā pār-

ejas loceklis starp lummēm un alkiem. Garums 25, pla-
tums 42, spārna garums 13, astes 3 cm.

Grenlandes ceļotāji šo putnu, ko sauc arī par alku-

lummi murru, iesaukuši par ..ledusputnu" tāpēc, ka viņa
parādīšanās lielā skaitā parasti norāda uz lielu ledus masu

tuvumu, špicbergu tuvumā, ap Janmajenu un Novaja
Zemlju viņš ir parasta lieta, Grenlandē sastopams bieži;
Islandē vietām; tālāk uz dievidiem viņš jau pieder pie re-

tumiem, kaut gan daži ir tikuši atdzīti līdz Vācijas pie-
krastei, tāpat arī līdz Lielbritānijai, Holandei, un Francijai,

pie Helgolandes pat katru ziemu daži gadoties. Arī pun-

duralks tuvojas cietzemei tikai, lai perētu, vai arī ziemu

pēc ilgākām vētrām; citādi viņš arvien, arī ja viļņi ir
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augsti, peld omulīgi! pa viļņu mugurām, atdusas, knābi

plecu spalvās noslēpis, vispār jūtas jūrā vienmēr kā mājās,
kur tas arī nebūtu.

No visiem alkiem punduralks ir viskustīgākais, mun-

drākais un veiklākais. Balss, kā rādās, izklausās ļoti da-

žāda, jo novērotāji viņu stipri dažādi apraksta: vieni do-

mājas to attēlojuši ar balsienu ~gīf", kas skanot kā dzidrs

svilpiens, citi dzird „trr, trr, tet, tet, tet". Tos barus, kas

pagadās pa ceļam jūrā, sadzird daudz ātrāki nekā ierauga,

ja laiks miglains; vispāri, ledūsputna mundrums un kustī-

gums nāk tam stipri vien par labu. Citādi viņš ir īsta

lumme, miermīlīgs, bezrūpīgs un daudz nedomā.

Barība, kā liekas, galvenā kārtā sastāv no maziem,
tuvu ūdens virspusei dzīvojošiem, vēžveidīgiem; vismaz

kuņģī viisai reti var uziet pārpalikumu no zivju maltītes.

Kad punduralki nodevušies zvejai, tie redzami izklīduši

pa lielu laukumu, cītīgi, peldam, nirstam un ātrām galvas
kustībām laupījumam pakaļ dzenamies un vienmēr ko uz-

lasām. Tāļājās ziemeļu salās šie putniņi perēšanas laikā

tāpat sadodas kopā neskaitāmos baros. Špicbergu pie-
krastē viņi redzami, kā Malmgrens apraksta viscaur

lielā daudzumāun no tiem 'kalniem, kurus viņi izraudzījuši

par ligzdu vietām, nepārtraukti dienu un nakti skan viņu

kliegšana līdz pus jūras jūdzei tālu. Cik īsti ilgi perēšana

velkas, nav vēl tagad zināms, bet to gan zin. ka abi vecāki

savu pelēkā pūku uzvalkā tērpto mazo ļoti mīl un to tijkām

baro, kamēr viņš, dabūjis īstas ispalvais, var alu atstāt un

izlaisties jūrā. Jādomā, ka tagad pamazām lasās kopā

punduralki no dažādām perēšanas nometnēm, un tā izaug
tie milzīgie bari, kas reizēm novēroti.

Plēsīgi putni un zivis diezin vai ierauj pūnduralku
rindās lielākus robus kā cilvēki, jo šo putnu gaļa, blakus

ziemeļbriežu gaļai, skaitās tālajos ziemeļos par gardāko
kumosu. Viņus šauj tūkstošiem, dažreiz ar vienu šāvienu

trīsdesmit un vairāk.

Viens no viisievērojamākiem jūras putniem ir p ap a-

gaiļga rļo ka (Fraterouia arctica), ģints Fratercula
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priekšstāve; vidēj i liels putns, ar īsu kaklu un resnu galvu

ar uzkrītoši veidotu knābi. No ,sāniem raugoties, knābis

izskatās trīsstūrains un ir pie pamata augstāks kā piiere un

žods, sāniski uzkrītoši plakans, pakaļā ietverts ar bum-

buļainu ādu, kas sniedzas līdz mutes kaktiņiem; priekšā

ar vairāk rievām, nav sevišķi smails, bet ļoti asām malām.

Pie trīspiirkstu kājas ar lielajām peldplēvēm krīt acīs stip-

rie, uz sāniem liektie nagi. levērības cienīgi ir arī apaci.
kur pie kailā plakstieņa atrodas apakšā kārpaina, iegarena,

guloša, augšā trīsstūraina stāva tulzniņa. Galvvirsus, kak-

la saite un muguras augšdaļa ir melna, vaigi un rīkle peln-

pelēka, apakša balta, sānos pelēka vai melnīgsnēja. Acs

tumša brūna, acs gredzens koraļļu īsarkans, tulzna peln-

pelēka, knābis galā bālā koraļļu sarkanumā, rievas gaišā-

kas, pie pamata pelēki zils, mutes kaktos oranždzeltens,

kāja cinobersarkana. Garums 31, platums 62, spārna ga-

rums 17, astes: 6 cm.

Papagaiļgarļaka apdzīvo Ziemeļjūru, Atlantijas oke-

āna ziemeļu daļu un Ledus okeānu līdz 80. ziemeļa platuma

grādam; atrodama tādā kārtā arī Eiropas piekrastē. Daži

pāri perē arī Helgolandē; tālāk uz ziemeļiem papagaiļgar-

ļaka pagadās arvien biežāk, un Ledus okeānā viņa sasto-

pama tiešām neskaitāmā daudzumā, apdzīvodama vasaru

visas perēšanai noderīgās vietas un drūzmēdamās še mil-

joniem, šis putns ir visos putnu kalnos galvenais iemīt-

nieks. Pieņemt, ka viņš izceļotu, nevar, kaut gan ziemu

redzams diezgan bieži dienvidus apgabalos; tas, stingri

ņemot, tomēr cits nekas nav, kā pārcelšanās no perēšanas
vietām atklātā jūrā un no turienes atkal uz putnu kalniem

atpakaļ. Saprotams, ka tā klīzdams tālāk un tālāk, viņš
var aiziet ļoti tāļu uz dienvidiem, piemēram, līdz pašai
VMusjūrai.

Savā Laplandes ceļojumā es sastapu, vai vismaz

ievēroju, papagaiļgarļafcu tikai Lofotu salu tuvumā. Pir-

mais, kas man pie šī putna dūrās acīs. bija viņa pārsteidzo-
šais lidojiens cieši virs viļņiem, itin kā viņš nemaz negri-
bētu bet vienkārši slīdētu pa ūdeni uz priekšu.



Kormorani

(Phalacrocorax
carbo).



Karaļa pingvins (Aptenodvtes patagonica).



Tad putns strādā tikpat daudz kā spārniem, tā kājām un

stumjas ātri no viļņa uz vīni, apmēram kā pus lidojoša,

pus peldoša zivs; nepārtraukti kustas kājāts un spārni pa

ūdeni, putnam loku lokus velkot un viļņiem pieglaužoties

un izskatās, itkā, viņš strādātu ar lielu steigu, bet vēl ar

jo lielāku piespiešanos, lai tiktu uz priekšu. Laižoties

knābis šķeļ viļņus, tā kā arī lidojiens spilgti atgādina šķēr-
knābi. Reiz pacēlusies, papagaiļgarļaka laižas taisni uz

priekšu spārniem švirkstot, ūn turklāt tik ātri, ka šāvējs
sākumā vienmēr noņems mērķi par tuvu. Pats par sevi

saprotams, ka peldēšanā viņai neviens no ģimenes vai

cunftes locekļiem priekšā netiek. Viņa guļ viegli uz

ūdens un var pēc patikas iegremdēties dziļāk vai seklāk,

nirst bez redzamām pūlēm un bez mazākā trokšņa, paliek

apakšā līdz trīs minūtes un varot nolaisties līdz sešdesmit

metru dziļi. Uz cieta pamata viņa iet tipinādama un gā-

zelēdamās, bet tomēr pārsteidzoši labi paceļas arī no še-

jienes tūliņ gaisā vai arī laižas atpakaļ bez kādas apdo-
māšanās. Sēdot viņa balstās uz kāju pleznām un astes

vai arī nogulstas zemē plakaniski uz vēdera. Viņas balss

atšķiras no citu radniecīgo putnu balsīm tikai ar to, ka

tarkšķiens nav spalgs; tas skan zemu un stiepti kā „orr,

orr" un dažbrīd, kā Fābers saka, līdzīgi skaņām, ko

dzird, kad samiegojies cilvēks žāvājas; dusmās viņa ņurd
līdzīgi mazam, niknam sunim.

Es esmu dzīvojis dienām ilgi ar papagailgarļakām vis-

lielākā draudzībā, tas ir, esmu mēģinājis putnu kalnos vi-

ņas novērot tik pamatīgi, cik vien iespējams, un man jā-

saka, ka šis darbs man sagādāja daudz prieka. Es turu

papagaiļgarļaku par vismundrāko un apdāvinātāko no vi-

siem dzimtas piederīgiem. Ar sev līdzīgiem viņa sadzīvo

ar dzimtai piemītošo saticīgumu un saderīgumu. Vajadzī-
bas gadījumā, saprotams, viņa prot ar labiem panākumiem
izmantot savu aso knābi. Visas papagaiļgarļakas, ko es

tiku vilcis no viņu alām ārā, prata savu knābi laist darbā

ar apbrīnojamu prasmi un sparīgumu, un tās, ko es pa-

laidu brīvā par gabaliņu no ūdens, atsita tik noteikti kāda

vientiesīga kranča nepietiekoši izmanīgo tuvošanos, ka
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suns vairs ne par ko nebija piedabūjams uzbrukumu sī-

kajam putnam atkārtot.

Barība sastāv no sīkiem, čaulaiņiem un mazām zivīm;

savus bērnus papagaiļgarļaka izaudzē lielus tikai ar ma-

zām zivīm. Perēšanas vietās savās klintīs viņa ēdot rei-

zēm arī zaļās augu daļas, piemēram trūkuma zāles lapas.
Tā kā papagaiļgarļakas perē kopā ar lummēm un al-

kiem un laikam gan nekur vienas pašas savās nometnēs

nav sastopamas, tad viss, kas teikts par citiem radiem,

zīmējas arī uz viņām. Ap> apriļa vidu vai maija sākumā,
skatoties pēc tā, kā veicas sniega kušana viņas dodas uz

kalniem un uzmeklē, cik ātri vien var, savu veco ligzdas
vietu kādā dobumā vai arī izdob sev jaunu. Te viņas at-

šķiras no lummēm un alkiem; jo laikam gan nekad nedēj

savu olu vienkārši, uz zemes. Ligzdas dobumu dabū rakt

ne visas, jo šim nolūkam vispirms izmanto ikkatru ādiņu,
ikkatru klinšu spraudziņu un tikai šādu dabīgu vietu ap-
trūkums spiež viņas ķerties pie darba: tā vismaz man li-

kās. Niku kalnos daudzas papagaiļgarļakas perēja zem

lieliem bluķiem un akmeņiem, tāpat daudzas visvisādos

dobumos, plaisās un (spraugās stāvajās klinšu sienās; sa-

protams visai putnu masai nepietika šo dabīgo ligzdas vie-

tu, un tāpēc plānās kūdras kārtas, kas kalnus klāj bija
izrakta no vienas vietas, šo alu caurmērs kā trušu alām;
bet reti kad ir garas, turpretim bieži gan tik īsas, ka pe-

rētājs putns pa ieejas caurumu dibenā redzams. Kā liekas,

tad alas izbūvē ņem dalību abi dzimumi, jo es esmu no-

ķēris pie šī darba kā mātīti, tā tēviņu. Viņi strādā ar

knābi un kājām, bet kā, to es nevaru pateikt, jo ja tiem

tuvojas, viņi darbus pārtrauc. Katrs pārītis dēj tikai vie-

nu vienīgu olu, kas samērā ievērojami liela, čaumala ir

rupjgraudaina un grumbuļaina, un tās baltums ātri vien

uz kūdras pamata paliek iedzeltens un vēlāk brūngans.
Perē abi vecāki, bet cik ilgi, es nezinu, saka ka apmēram

nedēļas piecas. Mazais nāk pasaulē garā ogļmelnā un

gaišpelēkā pūku tērpā, pirmās dienās pīkst ļoti žēli, vēlāk

brēc jau stiprāk, bet tarkšķošo „orr" iemācās tikai no

ligzdas izlaidies. Kā rādās, viņš laikam ļoti lēnām aug un



tāpēc tup savā alā vairāk kā mēnesi un atstāj to tikai tad,
kad ispēj jau pifljnīgi laisties un tad vecāku vadībā metās

tūliņ jūrā. Tie abi pieķērušies savam lolojumam uz to

ciečāko. Ja pārītim olu noņem, viņš dēj otru, ja arī to

paņem, dēj vēl arī trešo, un ikreiz taī pašā alā. Ja abus

vecākus sagūsta, ronas citi, kas olu izperē vai arī mazos

uzaudzē.

Putnu kalnu īpašnieki nolaupa kārtīgi papagadļgarļa-
kai pirmo olu, ja tā sasniedzama, otro atstāj vecākiem ko

izperēt un tad, cik cietsirdīgi tas arī nebūtu, paņem mazu-

līti, kamēr tas vēl nespēj laisties, lai to noēstu vai nākošai

ziemai iesālītu. Ilgākam gūstam kā papagaiļgarļakas, tā

alkus neņem vienkārši aiz tā iemesla ka viņas neiztur, vai

pareizāki sakot, ka nav iespējams piegādāt tiem vajadzīgo
barību.

Alki (Alca) atgādina lummes krāsā un dzīves veidā

un papagaiļgarļakas pa daļai knābja būvē. Tas ir vidēji

garš, ļoti šaurs un augsts, ar lokveida čukuru, pie apakš-
žokļa stūraini uz āru izliekts, pakaļgalā sānos rievots, ļoti
asām, līkām malām.

Visur, kur mīt papagaiļgarļaka, ir arī alks (Alca

torda) atrodams. Kāzu uzvalkā augšpuse un kakla priek-
ša melna šaurs celiņš no knābja uz acs, otrās šķiras lid-

spalvu gali, krūtis un vēders balts. Ziemas tērpā baltā

krāsa redzama arī kaklam priekšā un galvai sānos. Ga-

rums 42, platums 70, spārna garums 21, astes 9 cm.

Dzīves veids, izturēšanās un daba viss tik līdzīgs

lummēm, ka tas, kas par tām teikts, noder arī alkām. Alks

ir tāpat jūras putns, dzīvo gads gadā tāpat parasti taī

pašā vietā, bet siro arī labprāt no vienas vietas jūrā uz

otru, un apmeklē, piemēram, ziemu ļoti bieži visus Nor-

vēģijas fjordus, kur vasaru tas nav redzams, ieronas tā-

pat diezgan kārtīgi arī Vācijas, Holandes un Francijas pie-
krastē un, pavasarim iestājoties, atgriežas atkal uz zie-

meļiem atpakaļ perēt bērnus. Maijā kopā ar lummēm un

papagaiļgarļakām viņš ieronas putnu kalnos un ir te tik-
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pat bieža parādība kā tās abas. Nīku kalnos dzīvoja sim-

tiem tūkstošiem alku. Viņi bio'a redzami gan pāriem, gan

pulciņos, mierīgi uz klintīm sēdam, lai gan par mieru var

te runāt tikai no zināma viedokļa, jo viņi kustas pastāvīgi,

ja ne vairāk, tad cilā galvu uz augšu un leju. Arī viņi

pielaida mani uz 6—7 soļiem, neizrādīdami nekādas bai-

les, un ja es tad uzvedos mierīgi, ļāva arī sevi pamatīgi

apskatīt, bet tikko es mēģināju tos satvert, metās jūrā.

peldēja tur kādu laiku un tad atgriezās atkal atpakaļ. Bija
arī tādi, kas laidās kā papagaiļgarļaka pa daļai pa ūdeni,

pa daļai pa gaisu, citi atkal pacēlās no ūdens viegli un uz-

švirkstēja gaisā neparasti ātri. Spārnus viņi kustināja
kā vanagi, plivinādami, bet tikai daudz ātrāk, īpaši laiz-

damies uz leju. levērojama man liekas viena lieta, ko es

novēroju. Lai dabūtu zināt, cik ilgi tad īsteni tāds alks

var izturēt zem ūdens un cik dziļi viņš nolaižas, es pie-

sēju vienam, ko izvilku no ligzdas, pie kājas garu smalku

pavedienu un pārsviedu putnu pār laivas malu jūrā. Viņš
nozuda vienā mirklī un atritināja man visu 60 metri garo

pavedienu līdz pašam galam; pēc kādām divi un trīsceturt-

daļ minūtēm viņš parādījās, ievilka gaisu un pazuda atkal.

Tagad es viņu pievilku klāt un tūliņ redzēju, ka viss viņš
bija kā uzpūsts; tuvāki apskatoties izrādījās, ka viņš bija

piepūties kā bumba un ka spalvas gulēja cieši tikai vēl

pie kakla, pie spārniem, pie kājām 'un astes, viss pārējais

līdzinājās piepūstam maisam. Balss skan līdzīgi papagaiļ-
garļakas balsij, tomēr vēl mazliet zemāk un rupjāk, ap-

mēram kā „6r" vai „arr", dažreiz arī ņaudoši kā ~arr, err,
kverr, kveor".

Jau minētos putnu kalnos alks vislabāk apmetas klin-

šu ispraugās un plaisās; dažas ligzdas es gan uzgāju arī

zem akmeņiem, tā tad savā ziņā alā. Pārītis dēj tikai

vienu, ievērojami, lielu olu, apmēram 80 mm caurmēra ga-
rumā un 50 mm caurmēra platumā; iegarenu un visai da-

žādu krāsā un zīmējumā, jo arī par šo sugu var teikt, kā

diezin vai atradīsies divas kaut cik vienādas olas. Mazais

ierauga pasauli brūni melnā pūku tērpā, kam tikai ģīmja
vieta iebalta; tikko pus pieaudzis, iedrošināts no dzīvi klie-
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dzošajiem un žestikulējošiem vecākiem, viņš lec no klinšu

sienas vai nu tieši jūrā, vai arī veļas gar tām pakāpeniski

zemē, kamēr ūdens aizsniegts. Vecāki viņam seko, peld

blakus, māca, nirt un barību meklēt un seko tam vēl kādu

laiku, kad tas jau iemācījies pats iztikt, to vairs nebaro-

dami.

Lēcot no klintīm, daudzi alki iet bojā: pie dažiem kal-

niem šaī laikā apakšā var atrast līķus no vienas vietas.

Bez tam, kā vecie, tā jaunie, padoti tām pašām briesmām,

cieš no tiem pašiem ienaidniekiem, kā citi radinieki.

Vēl 19. g. s. sākumā Ledusjūrā dzīvoja kāds brīnišķīgs

putns, kais pašlaik laikam gan cilvēku vajāts ir galīgi iz-

skausts. Un ja arī viņš kādā mums nezināmā vietā pa-

tiešām būtu vēl uzglabājies, tad kā Ņūtons (Newton)

to itin pareizi saka, viņa atrašana taī pašā laikā arī būtu

viņa bojā eja. Agrākos laikos šis putns nāca islandiešu

un grenlandiešu galdā, tagad pat viņa ādu vien nevarētu

ar zeltu nosvērt.

M i 1 z v jeb b r i ļ ļ v a 1 k s (Pļautus impennis) ir pār-

ejas loceklis no alkiem uz pingvīniem un ir uzskatams kā

īpašas grupas pārstāvis, kas ar pilnu tiesību atdalītā pat-

stāvīgā ģintī (Pļautus). Šim milzu alkām auguma samē-

ri būs vienādi ar zosi; garumā viņš sasniedz gandrīz 90

cm. Spalvas ķermeņa augšpusē spīdīgi melnas, pie rīk-

les melni brūnas; iegarens laukums acs priekšā un virs

tās, ķermeņa apakša un tāpat otrās šķiras lidspalvu galiņi

balti.

Līdz pašam jaunākam laikam pieņēma, ka šis putns

apdzīvojis vai arī apdzīvo dažas okeāna daļas ziemeļos.

Uolleja pētījumi māca ko citu. Neviens nevar apgal-

vot, ka milzu alks būtu kādreiz apmeklējis špicbergas un

tāpat tā arī ne reizes tas nav atrasts tālajos Amērikas

ziemeļos. Holbels (Holboell) stāsta, ka 1815. g. Gren-

landes piekrastē sagūstīts beidzamais milzu alks; visas

pārējās ziņas liecina ka viņš dzīvojis vairāk šī okeāna

dienvidus daļās un Atlantijas okeāna ziemeļos un Ziemeļ-
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jūrā bijis vēl biežāk sastopamus. Ka viņš kādreiz perējis

arī Fereru salās, liekas skaidrs, un tāpat nav ko šaubīties,
ka viņš arī Hebridu salas ir apmeklējis. 1812. g. Bul-

-1 o k s (Bullook) nošāvis vienu Hebridu tuvumā, pēc tam,
kad tas ilgāku laiku bija sekojis, un dabaspētnieks Flem-

mings ir bijis klāt, kad 1822. g. sagūstīts kāds cits Sv.

Ķilda salā. 1790. g. viens eksemplārs nomedīts Ķīles ostā,

un tā šis retais putns ieguvis arī Vācijas pilsoņa tiesības;

beigts milzu alks pieskalots Normandijas krastā. Visbie-

žāk, šķiet, viņš tomēr bijis sastopams katrā laikā Islandē

un Ņufaundlendā, tikai tur nevis pašā salā, bet gan šķē-
rās un Klinšu saliņās lielāku tukšo klajumu tuvumā, ko

nepārtraukti apskalo bangas un kas varēja noderēt viņam

par drošām ligzdu vietām; pateicoties vienīgi šai nošķir-
tībai, milzu alks varēja patverties un paglābties no izdeldē-

šanas līdz jaunākam laikam. Vairākas no šīm škērām nes

vēl tagad nosaukumus, kas gaiši norāda uz to, ka mūsu

alks te kādreiz pastāvīgi mitis.

īsti bieži, kā šķiet, šis alks te vairs nav bijis sasto-

pams jau pagājušā (18.) gadu simtenī. Ņūtons un

Uo 11ej s (Newton, Wolley) atraduši kādā vecā rokrak-

stā no minētā gadu simteņa beidzamās puses sākuma mil-

zu alka aprakstu, kur arī stāstīts par apbrīnojami lielo

putnu skaitu uz „Alku klints", bet arī teikts, ka tik bieži,
kā ļaudis to iedomājot, viņš nebūt neesot sastopams, un

kā no minētās klints viņi apdzīvojot tikai vienu sešpads-
mito daļu un augstāk nepaceļoties tādēļ, ka slikti lidojot.
Vienā šī raksta nodaļā dots pamatīgs paša alka, viņa īpat-
nību un tāpat arī olu apraksts; olas aprakstītas tik pama-

tīgi, kā kad autors būtu bijis īsts speciālists šaī lietā, bez

tam apraksts papildināts ar zīmējumu, kurš rāda slaveno

klinti un divus vīrus milzu alku ķerot. Olafsonam,
kas 1458. g. bija Islandē, stāstīts, ka agrākos laikos ļaudis
uz šinī salā varējuši piepildīt laivas ar milzu alka olām.

no kā var spriest, ka toreiz tikušas īsarīkotas īstas me-

dības uz šo klinti. Liekas, ka tādas sarīkotas līdz pašam
deviņpadsmitā gadu simteņa sākumam. Bet jau Fa be-

ra laikā, tā tad 1822. g., tādas lietas vairs nenotika un
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salas apmeklējumiem bija gadījuma raksturs. Tā 1813.

gada vasarā kāds kuģis, ceļā no Fereru salām uz Islandi,

pēc produktiem brauca šai klintij garām, redzēja to put-

niem apsētu, pieturēja jo laiks bija labvēlīgs, nošāva

vairākus milzu alkus un dažus no tiem atveda līdz uz Reik-

javiku. Ja mūsu 'uzticības vīri nav maldināti, tad toreiz

kuģa ļaudis sarīkojuši īstu šo putnu izkaušanu, jo viņu

laupījums, atskaitot iesālītos, sastāvējis no divdesmit

četriem alkiem. 1814. gadā, kā Fabers stāsta, kāds

zemnieks uz vienas šķēras nositis septiņus gabalus, tālāk

līdz 1830. gadam bez' šaubām būs vēl daudzi nogalināti,

tikai ne lielākām partijām uz reizi. 1830. gadā kāds Gud-

mundsons (Goudmundsson) apmeklēja medību nolūkos

divi reizes Eldēju jeb „MHtumaisu" un atrada pirmo reiz

uz tās divpadsmit vai trīspadsmit, otrreiz astoņus milzu

alkus, no kuriem lielākā daļa tika nodēti kolekcijām. Nā-

košā gadā šī paša vīra vadībā sarīkots jauns brauciens un

saķerti divdesmit četri gabali, no kuriem daži pārvesti pat

dzīvi un kādu laiku turēti gūstā. Šos milzu alkus nodīrā-

jusi un izbāzusi kāda sieviete, ar kuru Ņūtons un Uol-

lejs paši runājuši. 1833. gadā nogalināti trīspadsmit.

1834, gadā deviņi, 1840. vai 1841. gadā trīs; 1844. gadā

noķerti divi, tie arī ir beidzamie, par ko zināms, varbūt arī

beidzamie savā ciltī. ~Mani varbūt atvainos", saka Ņu-

t o n s, ~ja es mazliet sīkāki raudzīšu beidzamo notikumu

aprakstīt. Tas dos mums sajēgu, kā agrāk rīkojušies.

Grupa sastāvējusi no četrpadsmit vīriem. Divi no

tiem tagad miruši; ar pārējiem divpadsmit mēs tikām ru-

nājuši. Viņi izbraukuši no Kirkjuevogras astoņairu laivā

vakarā no otrā uz trešo jūniju un piebraukuši pie Eldejas

otrā rītā. šī sala izskatās kā nokārena siena kaudze, gan-

drīz vai visapkārt gluži stāviem krastiem. Augstākie

punkti ir dažādi novērtēti, bet otrā pusē velkas līdzenums,

lej zeme, kas no jūras paceļas diezgan augstu, ka-

mēr to nepārtrauc stāvākās puses klinšu sienas.

Šī klajuma piekājē ir vienīgais piestātnes punkts,

un tālāk augšā vieta, kur uzturējās mil-

zu alki. Trīs vīri izkāpa ceturtais atteicās, tik bīstama
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izskatījās vieta. Izkāpušie ieraudzīja divi miJzU alkus sē-

dam citu neskaitāmo klinšu putnu barā. Tie neizrādīja ne

mazākās tieksmes gūstītājiem pretoties, tikai devās bēgt

gar stāvo neizdodami nevienas skaņas, galvas iz -

stiepuši un spārnus mazliet paplētuši. Neskatoties uz īsa-

jiem soļiem, viņi kustējās tik ātri, cik ātri še cilvēks va-

rēja paiet. Rokas izplētis, Jons iedzina vienu kādā kaktā

un te saķēra; Sigu rd r s un Keti Is, otri divi ķērāji,
dzinās otram pakaļ un to noķēra pie pašas klints malas.

Keti1spēc tam atgriezās pie tās nogāzes atpakaļ, no

kurienes putni bija aizbiedēti, un ieraudzīja uz kāda lāvas

bluķa olu, ko viņš pazina par milzu alka olu. Viņš to

pacēla bet tā kā tā isrādījās sasista, aizsvieda prom.

Vai būtu arī vēl otra ola bijusi, tas paliek jautājums.
Viss tas norisinājās daudz īsākā, laikā, nekā vajadzīgs,
lai par to varētu izstāstīt: gūstītājiem nebija arī ilgāk

iespējams laiku tērēt, jo cēlās vējš, un viļņi palika lielāki.

Abus putnus nožņaudza un pārdeva par apmēram simt-

astoņdesmit markām mūsu naudā. Viņi atrodas izbāzti

Kopenhāgenas muzejā."
Dibinoties uz vecu jūras braucēju nostāstiem un jau-

nākiem pētījumiem, ir noskaidrots, ka milzu alks bijis
bieži sastopams arī Ņufaundlendā un dažās kaimiņu škē-

rās. Tas ir Stēnstrupa (Steenstrup) nopelns, ka

visas šīs svarīgās vecās ziņas par milzīgo „pingvinu" dau-

dzumu, kā milzu alks vienmēr saukts Atlantijas okeāna

rietumu piekrastē, savāktas un, uzglabājušās. No tām

ziņām, kas sešpadsmitā gadu simtenī nokļuvušas no šīs

pasaules daļas pie mums. ir spriežams, ka milzu alks būs

tur bijis sastopams ļoti bieži. Kāds Hakl v i t s (Hak-
luyt) stāsta vēstulē no 13. novembra 1578. gada ka tā

sauktā Pingvinu ,salā šie putni redzēti lielā daudzumā un

pa kādu laipu sadzīti tik daudz laivā, cik tā varējusi

uzņemt. ~Vēlāk mēs dabūjām redzēt kādu salu," saka

šis pats rakstītājs, „Pingvinu salu, kas savu vārdu dabū-

jusi no kāda putna, kas tur perē neticamā daudzumā, ne-

var laisties, jo spārni nav spējīgi pacelt lielo un tauko

ķermeni, kas ir apmēram zoss lielumā. Franči mēdz mi-
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nēto putnu šai salā ķert bez kādām grūtībām un iesālīt;

ja mums būtu bijis laika, mēs arī būtu tur apgādājušies

ar tādu pašu pārtikas krājumu." Ir arī citas ziņas, kas

neļauj šaubīties par nostāsta ticamību, bet labs pierādī-

jums ir sekošais: 1841. gadā Norvēģijas valdība sūtīja

dabas pētnieku Pēteri Stu vicu (Stuvitz), lai tas

minētā apvidū noskaidrotu rotšķēres zvejas apstākļus.

Savā ceļojumā viņš bieži vien dzirdēja no zvejniekiem, ar

kuriem 'viņi sarunājās, stāstus par to putnu kādreizējo

daudzumu,' ko tie sauca par pingvinu un ziņojumā valdī-

bai garām ejot to arī minēja. Viņa dzimtenes mācītie

vīri bija nesaprašanā, jo bija taču zināms, ka pingvini

dzīvo tikai dienvidu puslodē, un to viņi izteica. Stu-

vic s, kurš jutās aiaskārts, ka viņam netic, nolēma ap-

meklēt kādu nelielu šķēru grupu pie Bonavista līča ieejas,

un te viņš arī atrada, kā tam bija teikts, vēl to rupjo ak-

mens iežogojumu atliekas, kur kādreiz nelaimīgos upurus

vinu vajātāji dzinuši iekšā, bija uzglabājusies arī kaudze

tā'saucamo pingvinu kaulu. Dažus no tiem Stuvics aiz-

sūtīja uz Kristianiju, un te viņi izrādījās par milzu alka

kauliem; un tā nu brīnums bija izskaidrots. 1863. gadā

kāds amerikanietis dabūja no valdības atļauju zemi no

šīm klintīm izvest un sūtīt to uz Bostonu kā mēslojumu.

Norokot pussasalušo zemes kārtu, atrada nevien daudzus

tādus pašus kaulu®, bet zināmā dziļumā arī vairākas da-

bīgas putnu mūmijas, kas bija uzglabājušās kūdrā un

ledū. Divas no šīm mūmijām laimīgā kārtā nonāca Ņu-

faundlendas biskapa rokās un tas, darīts uzmanīgs par

vinu lielo nozīmi, aizsūtīja tās uz Angliju un deva Ov e-

na m iespēju, uzrakstīt savu slaveno traktātu par milzu

alka kaulu uzbūvi.

Agrākos laikos zvejnieki vasaru ap Islandi jura tik

kārtīgi tos redzējuši ka nav tiem piegriezuši tikpat kā

nekādu ievērību. Vispapriekšu vienmēr pirmie tos dabu-

iuši redzēt Kirkjuvograis un Sudmeses iedzīvotāji, kad

tie parādījušies Hafna kalnā un no turienes devušies pa
straumi uz Reikjanu. Visi novērotāji atminas, ka viņi

peldējuši ar augstu paceltu galvu, bet ierautu pakausi, un
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sabiedēti vienmēr līduši zem ūdens. Uz klintīm viņi sēdē-

juši taisni, taisnāk kā lummes vai alki. Viņi gājuši un

skrējuši sīkiem, īsiem solīšiem, stāvus kā cilvēks, un bries-

mās metušies zemē no klints četri līdz pieci metrus. Trok-

snis tos baidījis vairāk kā kaut kas, ko var redzēt. Reizēm

viņi izdevuši tādu kā mazu krekšķi. Nekad nav novērots,

ka tie būtu savas olas aizstāvējuši; bet ja viņus pašus

aiztika, tie aizstāvējās;, dūšīgi kozdami. Kad Bu 11 ok s

1812. gadā apmeklēja Orkneju salas, vietējie iedzīvotāji

viņam stāstīja par kādu tēviņu, kas vairākus gadus no

vietas novērots uz Papa Festra. Mātīte, ko vietējie dē-

vēja par ~alku karalieni", bija tikko priekš Bulloka

ierašanās nošauta. Uz tēviņu mūsu kolekcionārs sarīkoja
ar laivu medības, kas vilkās vairākas stundas, bet panā-

kumu nebija; gan laiva vairākas reizes bija pavisam klāt

medījumam, bet tas bija tik manīgs, ka neviens šāviens

viņu netrāpīja. Ātrums, ar kādu viņš šāvās pa ūdens

apakšu uz priekšu, bija gandrīz neticams. Latām s

(Latham) piebilst, ka putns no iedzimtiem zvejniekiem
tā nebaidījās, bet no Bulloka kā svešnieka rūpīgi iz-

vairījies. Zvejnieki putnu vēlāk nosita ar airi.

Barība sastāvējusi no dažāda lieluma zivīm. F a b r i-

ci j s (Fabricius) īsāka, ka viņš bez zivīm atradis kāda

mazuļa kuņģī arī augu daļas.
Vienīgā ola, ko pāris dēja bija atrodama jūnijā.

Viņai ir tas pats alku olām vispār raksturīgais vilciņa

izskats, bet tā ir daudz lielāka un vispār no visām raibajām

Eiropas putnu olām tā lielākā. Viņa ir 120 mm gara

un resnākās vietas caurmērs ir 75 līdz 80 mm. Biezā

čaumala ir bez spīduma dziļām porām; pamattonis iepelēk-

balts, ar vairāk vai mazāk iedzeltēnu vai zaļganu nokrāsu;

zīmējums tāpat kā uz lummes un alka olām ir dažāds un

dažādi sadalīts, jo .sastāv no brūniem un melniem, ieapa-

ļiem un iegareniem plankumiem, vītām linijām vai līdzī-

giem raibumiem. Tēviņi un mātītes, kā to ligzdu vietas

rāda, perējuši' pamīšus, cik ilgi, nav zināms, varbūt tā

nedēļas sešas līdz septiņas. Mazais izšķīlies tumšpelēkā

pūku tērpā un drīz vests ūdenī.
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Putnu klases beigās mēs liksim spuru garļakas jeb

pingvinus (Spheniscidae), kas, kā rādās, ir pārejas

loceklis no putniem uz zivīm. Viņu izskatu var savā ziņā

saukt par konaveidīgu, jo viduklis vidū maz ko resnāks,

bet toties no lejas uz augšu pakāpeniski top smailāks.

Kakls vidēji garš, bet ļoti resns, galva maza, knābis ap-

mēram galvas garumā,' taisns, stiprs, ciets, sāniski maz-

liet plakans, bieži vien šķērsām rievots, asām malām,

drusku pastrups, kājas visai īpatnējas, jo četri pirksti, no

kuriem trīs savienoti ar peldplēvi, visi vērsti uz priekšu;

spārni tā panīkuši, ka tiešām daudz vairāk atgādina spuru,

jo spalvas pārvērtušās gandrīz par zvīņām. Arī spalvas

kā pēc attīstīšanās, tā arī sakārtojuma atgādina vairāk

zivju zvīņas, nekā spalvas un tāpēc šo putnu gan patiesībā

var saukt par zivju putnu.

lekšējā uzbūve atbilst ārējām īpatnībām. Kauli stip-

ri atšķiras no citu putnu kauliem: tie ļoti cietis
biezi

un smagi un viņos nav neviena dobuma gaisam, pat ga-

riem kauliem eļļainas smadzenes.

Pingvini mājo tikai dienvidu puslodē, starp 30. un

75. dienvidu platuma grādu, un sauszemi uzmeklē tikai,

kad vaiislojas. Kas attiecas uz dzīves veidu, tad ar dažu

ko sugas viena no otras atšķiras.
levērojamākais visā dzimtā būs milzu pingvīns

(Aptenodvtes patagonica), vienīgais Aptenodvtes ģints

pārstāvis. Galva un pakausis, rīkle un pakakle ir kosi

brūnganmelni, iegarenais, olveidīgais plankums aiz auss,

no kura atiet šaura švītra kakla virzienā uz leju, tāpat

svītra' un kakla priekša spilgti oldzelteni, visas ķermeņa

augšdaļas svītraini dzelzspelēkas pateicoties spalvām, kas

pie pamata pelēki brūnas, bet šaipus gala gaiši zilganas

vai pelnpelēkas; visa apakša sākot no iedzeltenas krusu

augšdaļas, balta, kakla un krūšu augšdaļu sāni atdalīti

no apakšas ar šauru melnu lentu; lidspalvas un stūres spal-

vas muguras krāsā un pirmās garumā joslotas, apakšpuse

turpretī baltas. Knābis raga melns, apakšžokļa lielāka

dala, sākot no pamata spilgti lakas sarkana; kājas brūn-

ganas. Kopīgais garums, kas ļoti nepastāvīgs, sasmedz
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metru un vēl pāri, spārna garums 35, astes 8 cm. Mātīte

mazāka, bet krāsa uz mata tāda pat, kā tēviņam. Izpla-

tības apgabals, rēķinot no Patagonijas, sniedzas pār visām

Klusā okeāna dienvidu daļām.
Visas dzimtas kodols ir ģints Eudvptes, jeb tās sugas,

kuru knābis pie pamata taisni saspiests, slīpi rievots un

iesmails, ar mazliet kāšveidīgi pārliektu un galā strupu

virsknābi, ar pušķveidīgi pagarinātām spalvām ap uz-

ačiem. Kā ģints priekšstāvis var noderēt zelta ping-
vīns (Eudvptes chrvsocome), — tiešām lielisks putns,

apmēram pīles lielumā, kura garums būs tā ap 50 cm.

Galva, kakls, mugura, sāni um spārni tam melni, pušķa
spalvas bālgani dzeltenas, apakša un spārna iekšmala bal-

ta, knābis sarkanbrūns, kājas pelēkbaltas. Zelta pingvins
atrasts dažādās Dienvidus jūras daļās un tāpat Patagoni-

jas piekrastē, Ugunszemē un Tristandakunjas salā.

Pingvinus var salīdzināt ar delfīniem: viņi nevien ved

tādu pat dzīves veidu, bet atgādina šos laupītāju vaļus
arī kustībās, un dažas sugas tik līdzīgas sīkākajām jūras

cūkām, ka atšķirt grūti. Viņu ķermeņa iekārta tos no-

raida pie jūras, un te viņi kustas nesalīdzināmi veikli.

Pateicoties savam smagumam un biezajām spalvām, viņi
peld, kā Gūl d s (Gould) piezīmē, ļoti dziļi, tā kā tikai

galva un kaMs, reti kad arī mugura redzama. Spēks, ar

kādu tie iras pa dziļumu uz priekšu, ir apbrīnojams. Viņi
tad strādā ar īsajiem spārniem un kājām reizā un peld
tik spēcīgi, ka ar lielāko vieglumu tiek galā ar vētrainās

jūras viļņiem un arī lielā vētrā nolaižas un iznirst virs

viļņiem. Eudvptes ģints piederīgie jeb ja
tā varētu teikt, ar spēcīgu grūdienu izšaujas virs ūdens,

pazib uz acumirkli brīvi gaisā un nozūd atkal viļņos. Arī

uz zemes viņi kustas pārsteidzoši veikli. Kāju novieto-

jums spiež tos iet stāvus ; tā kā viņi var spert tikai īsus

soļus, tad viņi ceļ vienu kāju pār otru, gāzelējas pastā-

vīgi no vienas puses uz otru un tiek diezgan lēni uz priek-

šu, tomēr sabiedēti un piespiesti izdarīt ātras kustības,

viņi nogulstas uz krūtīm un šļūc nu ar spuru-spārnu un

kāju palīdzību tik ātri, ka cilvēkam soļojot grūti panākt.
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Pār stāvām klinšu sienām viņi metas lejā pus šļūkdami,

pus veldamies, un, ūdeni sasnieguši, ir glābti. No kuģa

viņus var redzēt mazākām vai lielākām sabiedrībām no-

teiktā virzienā savu ceļu peldam, šķeļot viļņus vienmēr

ātrāk par visātrāko kuģi. Visa flotile tadpastāvīgi maina

iekšējo situāciju. Te viens, te otrs loceklis ienirst dzi-

ļumā un parādās no jauna tālu citā vietā ceļa virzienā,

bet pa to laiku peldētāji ir aizgājuši tālu priekšā un pa-

licējs nu lūko nokavēto panākt, šāda peldēšana nozīme

to pašu, ko medīšana, jo nirst viņi tikai ar nolūku sagū-

stīt kādu laupījumu. Pārtiek viņi no dažādām zivīm un

dažādiem čaulaiņiem un mīkstmiešiem, ko lasa no koraļļu
rifiem un medī starp dažādajiem jūras augiem. Ir sugas,

kas. kā liekas, pārtiek tikai no zivīm vien. Ka peldot

viņi padara arī visus citus dienas darbus un izguļas, domā-

ju,' lieki par to pieminēt. Taču turu par vajadzīgu minēt,

ka viņiem ļoti maz darba ar spalvu kārtošanu, daudz ma-

zāk, kā citiem putniem, jo āda viņiem neticami taukaina.

Liela daļa gada pingviniem paiet vaisļojoties. No-

teiktā gada laikā viņi sarodas vecu vecajās perēšanas vie-

tās ; Falklandu salās'tas notiek, pēc Abota (Abott), pret

septembra beigām, citās tuksnesīgajās salās vai nu agrāk,

vai vēlāk, un tad sākas visai rosīga dzīve. Benct s (Ben-

nett), kurš apmeklējis Maskaru salas Klusā okeāna dien-

vidu dalāļ apraksta visu šo lietu visai dzīvi. ..Pingvinu

skaits,"'saka viņš, „kas te vienā vietā sarodas, ir netica-

mi liels un kā nav ne mazākās iespējas novērtēt,

cik tad īsti pingvinu varētu būt te salasījies, jo dienām

ūn naktīm no vietas apmēram tūkstošu trīsdesmit līdz

četrdesmit pastāvīgi kāpj krastā un tikpat daudz dodas

atkal ūdenī. Tie, kas uz sauszemes un iztaisa vēl lielāku

pulku, ir sakārtoti kā zaldātu pulks nevien rindās, bet arī

pēc vecuma. Jaunajiem sava vieta spalvu metējiem sava,

perētājām-mātītēm sava un brīvajiem tēviņiem sava. Šo

kārtību ietur stingri ūn grupā neiederošos tur arī neuz-

ņem." Kāds leitnants Liard ē (Liardet), kas uzturējies

ilgāku laiku Falklandu salās, apstiprina Beneta stāstu

visos sīkumos un tēlo to pārsteidzošo iespaidu, kādu at-
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stājot uz novērotāju šie daudzie tūkstoši, kas te saspie-
sti kopā uz neliela zemes gabaliņa. Jaukos vakaros, mij-
krēšļiem nolaižoties, viņi paceļ savas balsis un kliedz tad

bez apstājas, saceldami šausmīgu muziķu, kas zināmā at-

tālumā atgādina neskaidro čaJoņu lielākā ļaužu pūlī. No

ūdens caur zāli tad iet taisni ceļi, kas tā notīrīti no zāles

un akmeņiem, un tik līdzeni un skaisti iemīti, ka izskatās

pēc cilvēku darba. Pēc Abota novērojumiem šādi ceļi
Falklandu salās vietām sniedzas jūdzēm tālu zemē iekšā.

Dažas sugas izrok olām dziļas alas zemē. Tam nolū-

kam viņas izvēlas līdzenu laukumu un uzvanda visu vie-

nos četrstūros, jo arī viņu kājceliņi krustojas, ja vien

iespējams, vienmēr zem taisniem leņķiem. Ikviens četr-

stūris domāts vienai ligzdai un viņā pingvins izrok do-

bumu, alu. Ligzda sastāv no cepjamai krāsnij līdzīgas

alas, kuras garums ir dažāds, bet nav tomēr tik niecīgs,
un svārstās starp 60—90 cm. leeja diezgan plata, bet

ļoti zema. Dobumus savieno apakšzemes koridori, tā kā

perētāji var, kad to vēlas, viens otru pa apakšzemi ap-
ciemot. Sevišķi celiņi iet riņķī ap perēšanas vietu un ir

tik līdzeni un gludi, kā trotuāri un ielas mūsu pilsētās.
Ikviens pāris pārvalda vienu koridoru, un visi, kam tā

pati perēšanas nometne, sastāda vienu ģimeni un padodas
no paaudzes ūz paaudzi par labu atzītai kārtībai un liku-

miem. Tēviņš sēd perētājai mātītei blakus, un kad tā

ligzdu atstāj, tūliņ ieņem viņas vietu; tādā kārtā abi

laulātie nekad neatstāj ligzdu reizē. Tas ir nepieciešami
sevišķi tādēļ, ka pingvini zog viens otram olas. Lielākās

sugas iet šaī kaislībā pat tik tāļu, ka vājākiem atņem
tās ar varu. Tāpēc arī gadās, ka'taī pašā ligzdā dažreiz

mazie izrādās pie dažādām sugām piederīgi. Olas atgādina
mūsu zoss olas, un viņu zaļganais pamattonis ir izraibu-
mots brūniem plankumiem. Visi pingvini perē ar lielāko

uzupurēšanos un cilvēkiem tuvojoties neatstāj ligzdu, bet
lūko nelūgto viesi noraidīt, visdažādākā un smieklīgākā
kārtā grozīdams galvu no vienas uz otru pusi, un ja nu

tas neko nelīdz, un miera traucētājs paliek par daudz uz-

bāzīgs, tad pingvins laiž darbā knābi. Perējot mātīte



303

iemiedzot olu, kā B c ne t s apgalvo, starp pavisam tuvu

kopā stāvošajiem augšstilbiem, kas savukārt saauguši ar

vēdera ādu, un turot to te tik cieši, ka sabiedēta, aiz-

nesot to līdz diezgan tālu. Tēviņi, kamēr mātīte sēd uz

olas, staigā pastāvīgi no jūras uz alu un atpakaļ, piegā-
dādami tiklab mātītei, kā vēlāk arī ģimenei, vajadzīgo
barību un veic šo uzdevumu tik labi, ka abus, sievu un

bērnu, nobaro vārda pilnā nozīmē. Ir arī sugas, kas

alas nerok, bet apmierinās ar sekliem iedobumiem virs-

pusē, cieši blakus viens otram. Abo ts, piemēram, uzgā-

jis reiz perētāju nometni, vismaz 500 metri garu, bet tikai

50 metri platu; olas še gulējušas tik tuvu kopā, ka ne-

bijis iespējams spert kaut soli, lai kādu nesabradātu. „Es
brīnījos," turpina viņš, „ka putni, no ligzdas aizbiedēti,
ikviens tomēr atkal atrada savu, bet tas tā bija; viņi
iet tieši savai klāt un, paņēmuši to kāju starpā, ar lielāko

rūpību aiznes atpakaļ uz īsto vietu." Dažās vietās ping-
viniem pa starpām perē arī kormorāni un zog tiem

arī to mazumiņu ligzdas materiāla ko viņi savilkuši kopā;
dažās salās viņiem piebiedrojas arī vētras putni un, kā

šķiet, dzīvo viens ar otru saticīgi ; viņi ir draugos arī ar

roņiem.
Mazie nāk pasaulē vilnainā, pelēkā pūku tērpā un

tiek tā baroti, ka itin drīz pieaug. „Viņu vecāki, tā saka

F i c r o j s (Fitzrov), ~nostājas uz kāda maza paaugstinā-

juma, izgrūž kaut ko pa daļai rūkšanai, pa daļai kurkšķē-
šanai līdzīgu un paceļ galvu gaisā, itin kā gatavotos turēt

improvizētu runu visai pingvinu sapulcei, mazais stāv

turpat, tikai mazliet zemāk. Pēc tam, kad vecais apmē-
ram kādu minūti tā gaginājis, viņš noliec galvu un atpleš
knābi cik plati vien spēdams. Mazais iebāž tanī savu

galvu Un iespaids ir tāds, itkā viņš vienu vai divi minūtes

zīstu. Tad pļerkšķis atskan no jauna, mazais saņem at-

kal savu porciju, un tā tas turpinās apmēram desmit

minūtes." Kad jaunie sasnieguši jau zināmu lielumu, t. i.,
kad tie ir jau vairāk kā pusizauguši, visi šie simtstūk-

stoši uzmeklē atkal savu īsto elementu, un perētāju no-

metnes paliek kā izmirušas, atskaitot dažus atpakaļpali-
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cējus, kas tās izraudzījušies sev par atpūtas vietām, šā-

dus atpakaļpalikušus pingvīnus vismaz A b o tsir novēro-

jis Falklandu salās.

Atskaitot cilvēku, nebūs daudz radījumu, kas tuvotos

pingviniem ļaunā nolūkā un nopietni tos apdraudētu.
#

Var

jau gadīties, ka sīkākās sugas krīt par upuri vienai vai

otrai plēsīgai zivij, un lielākajām kāds jūras plēsējputns

nolaupa pa olai un pa mazulim, bet lielu robu tas ne-

ierauj. Cilvēks viņus vajā tiklab gaļas un trāna kā arī

ādas dēļ, bet bez tam viņiem daudz jācieš no rupjo kuģi-

nieku slepkavošanas kāres.

Kas notiek, kad cilvēks parādās perētāju pingvinu

pasaulē, to mums apraksta Le son s un Garno (Les-

son, Garnot). Kuģis „Uranija", ar ko šie pētnieki brauca,

gāja bojā pie Malumu salām un komandu, kas cieta badu,

izsūtīja ko sameklēt. Viņi piestāja arī Pingvinu salā.

cerībā uzdurties te kādam ronim. Perēja te ap divi simti

tūkstoši pingvinu. Tuvojoties salai tas bija naktī, viņi
sadzirda pretīm briesmīgu brēkšanu; no rīta tie ierau-

dzīja malā stāvam tūkstošiem putnu, kas brēca visi reizē

pilnā kaklā. Kad kuģinieki bija izkāpuši malā, pingvini

aizbēga, cik ātri spēdam, citi augstajā zālē, citi savās

alās. Piebraucējiem drīz bija skaidrs, ka putni bēg tikai

pa saviem ceļiem, atlika vienīgi uz tiem nostāties un vi-

ņus ķert. Medības izdarīja ar sitamiem un tik bieži
cik tas šķita vajadzīgs, lai ar pārtiku apgādātos. Parasti

izsūtīja astoņus līdz desmit vīrus: tie lēnām ieņēma sa-

vas vietas, ielenca takus un putnus ar īsām nūjām apsita.
Ja negribēja, lai medījums atkal pieceļas un aizlaižas, bija
visiem jāsašķaida galvas. leraudzījuši, ka ir pārsteigti,
putni brēca sirdi satricinoši un aizsargājās arī briesmī-

giem knābja cirtieniem. Ejot viņi spēra tik smagus so-

ļus, kā kad rikšotu mazi zirgi. Pamazām mednieki iema-

nījās un tad parasti piecās līdz sešās stundās apsita ga-

balu sešdesmit līdz astoņdesmit, šis skaits tomēr pietika
visiem tikai divi dienām. Katrs putns svēra gan 5—6 kg.
bet no tiem liela daļa krita uz iekšām, bez tam, ādu

novelkot bija jāatdala arī visi tauki, tā kā no katra putna



palika pāri daudz ja 2kg gaļas. Saprotams, ja vajadzība

nebūtu bijusi tik liela, augšā aprakstītais karš nebūtu pie-

teikts, jo pingvina gaļa ir ļoti .slikts pārtikas līdzeklis.

Mazs sagūstīts, pingvins viegli pieradināms, top pa-

ļāvīgs un seko savam kungam kā suns. Vecie turpretī

paliek mežonīgi kā bijuši un kož uz visām pusēm, iet

virsū brēkdami un spārnus sisdami arī lieliem mājas ku-

stoņiem un lūko ar savu knābi pastrādāt tikdaudz nelie-

tību, cik vien var. Kāds kuģa kapteinis man stāstīja ka

viņš uz sava kuģa turējis reiz sešas nedēļas divi pingvi-

nus un barojis tos ar speķi un sālītu gaļu. Pie šīs neda-

bīgās barības abi gūstekņi tomēr tā pieraduši ka kaptei-

nim bijušas vislabākās izredzes atvest viņus uz Eiropu

dzīvus. Bet vienā jaukā dienā, pastaigādamies pa kuģa

virsu, abi pingvini atrod vaļā kādu lūku un, iekams pagūst

piesteigties viņu īpašnieks, peld un nirst jau abi prieka

pilni pa savu īsto elementu. Tikai jaunākā laikā ir izde-

vies apgādāt mūsu krātiņiem dzīvus pingvinus.
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Satura rādītājs.

Desmitā šķira (tuvinājums): Braduļi (Grallatores) 5

Trešā dzimta: Sloku putni'(Scolopacidae) 5

Slokas (Scolopacinae) 5

Meža slokas (Scolopax) 5

Meža sloka (S. rusticola) 5

Purva slokas (Gallmago) 11

Purva sloka (G. media) 11

Pērkona kaza, ķiku kaza (G. scolopa-

cina) .
15

Vistilbe (G. minima) 19

Liededznieki jeb smilšu putni (Tringinae) . .
21

Liededznieki (Tringa) 21

Kanuts (T. canutus) 21

Jūras smilšu putns (T. maritima) ...
21

Pundurtārtiņš, llkšnībītis (T. subar-

quata) 23

Alpu, smilšu tārtiņš (T. alpina) ... 23

Trulītis, mazais smilšu putns (T. mi-

nuta) 26

Gugatņi (Machetes) 27

Gugatnis, zāļu šnībis (M. pugnax) . .
27

Ūdenskāpēji (Phalaropodinae) 31

Ūdenskāpēji (Phalaropus) 31

Odina vista, ūdenskāpējs (P. hyper-

boreus) 31

Krastbraduļi (Totaninae) 36

Krastbraduļi, tilbīši (Totanus) 39

Pļavsvilpis (T. calidris) 39

Tumšā tilbīte (T. ochropuis) .... 41

Gaišā tilbīte (T. glariola) 42

Limozas, krastmalu slokas (Limosinae) ...
44

Dumbrāju slokas, puskuitālas (Limosa) .
44

Dumbrāju sloka, sarkanā puskuiibala

(L. rufa) 44

Krastmalas sloka, melnā puskuitala

(L. limosa) 44



Zobenknābji (Recurvirostrinae) ■.
47

Zobenknābji (Recurvirostra) 48
Zobenknābis,avosete (R. avocetta) . 48Ķikuti (Numeniinae), , 50Ķikuti(Numenius) 50Kluiķis,kluite, kuitala(N. arquatus) . 51Lietuvainis(N. phaeopus) 57

Zobenknābis, avosete (R. avocetta) .
48

Ķikuti (Numenimae) , ,
50

Ķikuti (Numenrus) 50

Kluiikis, kluite, kuitala (N. arquatus) .
51

Lietuvainis (N. phaeopus) 57

Ceturtā dzimta: Ibisi (Ibidae) ....
57

Ibisi (Ibinae) , , , , ,
57

Ibisi(Ibis) , , , , , 57(Ibis (I. aethiopica) , 57Platknābjugārni (Plataleinae) 62Platknābji(Platalea) 63Platknābis(P. leucorodia) 63

Ibisi (Ibis)
, , , , ,

57

(Ibis (I. aethiopica)
,

57

Platknābju gārņi (Plataleinae) 62

Platknābji (Platalea) 63

Platknābis (P. leucorodia) 63

Piektā dzimta: Flamingo (Phoenicopteri-
dae) .

66

Flamingo (Phoenicopterus) 66
Flamingo(P. roseus) 66

Flamingo (P. roseus) 66

Sestā dzimta: Stārķi (Ciconidae) ...
71

Stārķi (Ciconia) 72
Māju stārķis (C. alba) 72Melnaisjebmeža stārķis (C. nigra). . 81Milzustārķi (Mycteria) 82Seglustārķis (M. senegalensis)... 82Guznas stārķi (Leptoptilus) 84Marabu (L. crumenifer). ..... 85

Māju stārķis (C. alba) 72

Melnais jeb meža stārķis (C. nigra). .
81

Milzu stārķi (Mvcteria). 82

Seglu stārķis (M. senegalensiis) ... 82

Guznas stārķi (Leptoptilus) 84

Marabu (L. crumenifer). ...... 85

Septītā dzimta: Gārņi (Ardeidae) . .
89

Dzēses (Ardea) ,

92
Dzēsejebzivjugārnis (A. cinerea) . . 92Purpura gārnis (A. purpurea) ... 93Greznie gārņi (Egretta) 96Sudraba gārnis (E. alba) 96Zīda gārnis (E. garzetta) 96Nakts gārņi (Nycticorax) 99Nakts gārnis (N. nycticorax) .... 99Pundurgārņi (Ardetta) 102Mazaisdumpis (A. minuta) 102Dumpji(Botaurus) 105Dumpisjebūdensvērsis (B. stellaris) 105

Dzēse jeb zivju gārnis (A. cinerea) . .
92

Purpura gārnis (A. purpurea) ...
93

Greznie gārņi (Egretta) 96

Sudraba gārnis (E. alba) 96

Zīda gārnis (E. garzetta) 96

Nakts gārņi (Nycticorax) 99

Nakts gārnis (N. nycticorax) .... 99

Pundurgārņi (Ardetta) 102

Mazais dumpis (A. minuta) 102

Dumpji (Botaurus) 105

Dumpis jeb ūdens vērsis (B. stellaris) 105
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Astotā dzimta: Dzērves (Gruidae) . . .
109

Dzērves (Grūs) . .
. . ,

110

Dzērve jeb Muacens (G. cinerea) .
. .

110

Sniega dzērve (G. leucogeranos) . .
. 110

Antigones dzērve (G. antigone) ... 110

Jaunavu dzērve (G. virgo) ....
111

Devītā dzimta: RaUes (Rallidae) ...
115

Dumbra cāli (Rallus) 116

Dumbra cālis (R. aquatkus) .... 116

Griezes (Crex) >
H8

Grieze (C. pratensis) 119

Purva vistiņas, niedru cāli (Ortygometra) .
121

Niedru'cālis, ormanītis (O. porzana) .
121

Mazais ormanītis (O. parva) ....
124

Pundurormanītis (0. pygmaea) . .
.

124

Desmitādzimta: ūdensvistas (Fulicidae) 127

Sultāna vistas (Porphvrio) 127
Purpura vista (P. veterum) .... 127Ceru vistiņas (Gallinula) 130Ceru vistiņa(G. chloropus) .... 130Lauči (Fulica) > » > 134Lauris (F. atra) 134

Purpura vista (P. veterum) ....
127

Ceru vistiņas (GaUinuia) 130

Ceru vistiņa (G. chloropus) ....
130

Lauči (Fulica) > » >

134

Lauris (F. ātra) 134

Vienpadsmitā, šķira: Zobknābji (Lamellirostres) .

139

Vienīgā dzimta: Pīļu putni (Anatidae) .
142

Gulbji(Cvgninae) , , 142Gulbis (Cygnus) , ,142Kuprainaisgulbis(C. odor) .... 144Baltaisgulbis(C. mu&kus) .... 144Mazais gulbis(C. minor) 145Melnkaklagulbis(C. nigricollis).. . 148Melnaisgulbis(C. atrātus) .... 148Zosis(Anserinae) 149Pelēkājebmeža zoss (A. cinereus) . . 151Sējaszoss (A. segetum) 156Laukuzoss (A. arvensis) 156Sarkankājuzoss (A. obscurus) . . . 156Baltgalvjuzoss (A. albifrons) . . . 158

Gulbji (Cvgninae) , ,

142

Gulbis (Cygnus)
,

,142

Kuprainais gulbis (C. olor) ....
144

Baltais gulbis (C. musicus) ....
144

Mazais gudibis (C. mdnor) 145

Melnkakla gulbis (C. nigricollis). .
.

148

Melnais gulbis (C. atrātus) ....

148

Zosis (Anserinae) 149

Pelēkā jeb meža zoss (A. cinereus) . .
151

Sējas zoss (A. segetum) 156

Lauku zoss (A. arvensis) 156

Sarkankāju zoss (A. obseuruis) . . .
156

Baltgalvju zoss (A. albifrons) . . .
158
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Jūras zosis (Branta) 159

Melngalvju, Branta zoss (B. bernicla) .
159

Mūku, ziemeļu zoss (B. leucopsis) . .
159

Alu zosis (Tadorna) 165

Jūras pīle (T. cornuta) 165

Peldētājas pīles (Anatinae) 168

Pīles (Anas)

Baltvēderis, švukšķis (A. penelope) . .
171

Mērca, meža pīle (A. boschas) . .
.

173

Pelēkā pīle (A. strepera) 173

Prīške (A. querquedula) 177

Krīkiis, lošne, kriķis (A. crecca) . . .
178

Skaistpīle (A. formosa) 179

Greznās pīles (Aix) 181

Karolīnas pīle (A. sponsa) ..... 181

Builtastainās pīles (Dafila) ...... 182

Garkaklis (D. acuta) 182

Platknābji (Spatula) ..184

Platknābis (S. clypeata) 184

Nirēju pīles (Platypodinae) 186

Eiderputni (Somateria) 186

Spilvenieks, eiderple (S. mollissima) .
186

Melnās pīles (Oedemia) 192

Melnā pīle (0. nigra) 192

Vella pīle (0. fusca) 192

Purvu pīles (Aythia) 193

Raudava, brūnkakle (A. ferma) .... 193

Baltaču pīle (A. nyroca) 194

Sarkanknābju pīfle (A. rufina) . . .
194

Lielā ķerra (A. marina) 194

Mazā ķerra, cekuila pīle (A. cristata) .
194

Niras (Clangula), 196

Nira, baltvēderis, dūķeris (C. glaucion) 196

Harelda
. .

198

Karpa, raibais dūkeris, ķilda, kakaulis
'

(H. glacialis) 198

Apkakles pīle (H. hiistrionica) .
.

.
199

Gauras (Merginae) 200

Gaura (Morgus) 200

Duncka, mazā gaura (M. albeHus) . .

201
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Lielā gaura, koka pīle (M. merganser) .
202

Melgāle, garknābu gaura (M. serrator) 203

Divpadsmitā šķira: Garspārņi (Longipennes) . .
209

Pirmā dzimta: Kaijas (Laridae) . . .
211

Zīriņi (Sterninae) 212
Zīriņi (Sterna) 212Lielaiszīriņš (S. caspia) 213Sandvičuzīriņš (S. cantiaca) .... 215Upeszīriņš (Š. fluviatilis) 216Garastes zīriņš (S. macrura) .... 216Mazais zīriņš (S. minuta) 217Kaijuzīriņš (Gelochelidon) 219Kaijuzīriņš (G. anglica) 219Ūdenszīriņi (Hvdrochelidon) 220Melnaiszīriņš (H. nigra) 220Baltspārnuzīriņš (H. leucoptera) . . 220Bārdainaiszīriņš (H. hybrida) . . . 220Kaijas,kaivas(Larinae) 221Kaijas(Larus) 224Gaigala(L. glaucus) 224Polārkaija(L. leucopteruis) .... 225Sudrabakaija(L. argentatus) . . . 225Kaija,kaiva, kajaks (L. canus) . . . 225Lielāreņģu kaija(L. marinus) . . . 226Mazā reņģukaija(L. fuscus) .... 226Ķīris, kudiks(L. ridibundus).... 228Mazais ķīris, mazais kurliks (L. minu-tus) 228Kīrlis (Rissa) 232Ķīrlis (R. tridactyla) 232Laupītāju jebklijukaijas(Lestrinae) .... 234Laupītāju, klijukaiva (Lestris) .... 234Milzulaupītājukaija,skua (L. catarr-hactes) 235Plataste, melnā kaija (L. pomator-rhina 236Klijukaija(L. parasitica) 237

Zīriņi (Sterna) 212

Lielais zīriņš (S. caspia) 213

Sandviču zīriņš (S. cantiaca) .... 215

Upes zīriņš (Š. fluviatilis) 216

Garastes zīriņš (S. macrura) .... 216

Mazais zīriņš (S. minuta) 217

Kaiju zīriņš (Gelochelidon) 219

Kaiju zīriņš (G. anglica) 219

Ūdens zīriņi (Hydrochelidon) 220

Melnais zīriņš (H. nigra) 220

Baltspārnu zīriņš (H. leucoptera) . .
220

Bārdainais zīriņš (H. hybrida) . . .
220

Kaijas, kaivas (Larinae) 221

Kaijas (Larus) 224

Gaigala (L. glaucus) 224

Polārkaija (L. leucopterus) ....
225

Sudraba kaija (L. argentatus) . . .
225

Kaija, kaiva, kajaks (L. canus) . . .
225

Lielā reņģu kaija (L. marinus) . . .
226

Mazā reņģu kaija (L. fuscus) .... 226

Ķīris, kudiks (L. ridibundus) .... 228

Mazais kīriis, mazais kurliks (L. minu-

tus) 228

Ķīrlis (Risisa) 232

Ķīrlis (R. tridactyla) 232

Laupītāju jeb kliju kaijas (Lestrinae) .... 234

Laupītāju, kliju kaiva (Lestris) ....
234

Milzu laupītāju kaija, skua (L. catarr-

hactes) 235

Plataste, melnā kaija (L. pomator-
rhina 236

Kliju kaija (L. parasitica) 237



311

Otrā dzimta: Vētras putni (Procellaridae) 240

Albatrosi (Diomedea) 240
Albatross, kapšafs (D. exulans) . . . 240Kaijuvētras putni (Procellaria) 243Ledusvētras putns, zulmārs (P. glacia-lis) 244Vētras bezdelīgas (Hvdrobates) .... 245Vētras bezdelīga, negaisaputns (H. pe-lagica) 245Vētras zēģelētājs(H. leucorrhoa) . . 245Jūras skrējējs(H. oceanica) .... 245Vētras garļakas (Puffinus) 248Jūras ģarļaka(P. anglorum) .... 248

Albatross, kapšafs (D. exulans) .
. .

240

Kaiju vētras putni (Procellaria) 243

Ledus vētras putns, zulmārs (P. glacia-

lis) 244

Vētras bezdelīgas (Hydrobates) ....
245

Vētras bezdelīga, negaisa putns (H. pe-

lagica) 245

Vētras zēģelētājs (H. leucorrhoa) . .

245

Jūras skrējējs (H. oceanica) ....
245

Vētras garļakas (Pucffinus) 248

Jūras garļaka (P. anglorum) ....
248

Trīspadsmitā šķira: Airkāji (Steganopodes) ...
251

Pirmā dzimta: Tropu putni (Phaētorni-

dae) 253

Tropu putns (Phaēton) 253
Tropu putns (P. aetherus) .... 253

Tropu putns (P. aetherus) ....

253

Otrā dzimta: Neveikļi (Sulidae) ....
254

Neveiklis (Sula) 254

Neveiklas, baltais jūras krauklis (S. bas-

sana) 254

Trešā dzimta: Fregates putni (Fregati-

dae) 256

Fregates putni (Fregata) 256
Fregates putns (F. aquila) .... 256

Fregates putns (F. aquila) ....
256

Ceturtā dzimta: Kormorāni (Phalacroco-

racidae) 258

Kormorāni (Phalacrocorax) 259
Kormorāns (P. carbo) 259Vārnu kormorāns (P. graculus) . . . 260Punduru kormorāns (P. pvgmaeus) . 260

Kormorāns (P. carbo) 259

Vārnu kormorāns (P. graculus) . . .
260

Punduru kormorāns (P. pvgmaeus) .
260

Piektā dzimta: Pelikāni (Pelecanidae) .
263

Pelikāni (Pelecanus) 263
Pelikāns(P. onocrotalus) 263Cekulainaispelikāns(P. crispus) . . 264

Pelikāns (P. onocrotalus) 263

Cekulainais pelikāns (P. crispus) . .
264

Četrpadsmitā šķira: Nirēji jeb spurspārņi (Urina-

tores) 269
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Pirmā dzimta: Garļakas (Podicipidae) .
270

Garlakas (Podiceps)
„n

t

'Cekulu garlaka (P. cristatus) .
. .

£U

Pelēkrīkles'garļaka (P. griseigena) .
274

Ragainā garlaka (P. cornutus) ...
274

Ausainā garlaka (P. auritus) . . .
2/o

Mazā garļaka (P. minor) 275

Otrā dzimta: Gargāles, jūras garļakas (Co-

lymbidae) 276

Gargāles (Colymbus)
276

Melngalvegargāle (C. glaciālas) . .
27b

Jūras gargāle (C. articus) 276Br'ūnkaklagargāle (C. septentrionalis) 276

Melngalve gargāie (C. glaciālas) . .
276

Jūras gargāie (C. articus) 27b

BrūnkaMa gargāie (C. septentrionalis) 276

Trešā dzimta: Alki (Alcidae) 280

Lummes (Uria) 280

Lumme (U. grylle) 280

Šaurknābja lumme (U. troile) . .
.

282

Briļļu lumme (U. rimgvia) 282

Polārlumme (U. bruennichii) . . .
283

Punduralki (Mergulus) 286

Punduralks (M. aile) 286

Papagaiļgarļakas (Fratercuda) 287

Papagaiļgarļaka (F. arctica) .... 287

Alki (Alca) 291

Alks (A. torda) 291

Milzu jeb briļļu alki (Pļautus) ....
293

Milzu alks (P. impenniis) ....
293

Ceturtā dzimta: Špurspārņi, pingvini

(Spheniscidae) 299

Milzu pimgvini (Aptenodytes) 299
Milzupingvins (A. patagonica) . . 299Eudvptes 300Zeltapingvins(E. chrysocome) . . . 300

Milzu pingvins (A. patagonica) . .
299

Eudvptes 300

Zelta pingvins (E. chrvsocome) . . .
300
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