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Āžu apakšdzimtā (Caprinae) apvieno aitas un kazas;
tās uzrāda savā starpā tik ciešu radniecību, ka gandrīz nav

iespējams uzstādīt noteiktas viņu atšķirības. Visas te pie-
derošās sugas sasniedz vidēju germotāju lielumu, ar spē-

cīgu, pa daļai neveiklu ķermeni, zemām un spēcīgām kājām
ar samērā truliem nagiem un īsiem noapaļotiem pakaļ-
nadziņiem. Ragi ir vairāk vai mazāk saspiesti vai šķaut-

naini, nereti spiraliski sagriezti, dažās sugās arī mātītēm

ir ragi, bet tad tie ir ievērojami mazāki par tēviņu ragiem.

Spalvojums ir visai biezs un sastāv no gariem akotu sa-

riem un biezas vilnas. Mātītēm ir tesmenis ar diviem

pupiem.
Āžu apakšdzimtā izplatīta galvenā kārtā Vecās pasau-

les ziemeļu daļā, bet dažas sugas sastopamas arī Ziemeļ-
amerikā un Āzijas dienvidos. Āfrikā gan daudzas tautas

kopj māju aitu un kazu ganāmpulkus, bet savvaļā dzīvojo-
šas sugas sastopamas tikai šī kontinenta ziemeļos un ziemeļ-
austrumos.

Aitu ģinta (Ovis) atšķiras no kazām ar priekš-
acu un pakaļnadziņu dziedzeriem, plakanu pieri un šķērs-

grumbainiem ragiem, kuri auniem ir gliemežveidīgi sa-

griezti; aitām trūkst arī bārdas un tāpat auniem nav āžu

pretīgās smakas. Vispār aitas ir slaidi veidoti dzīvnieki ar

tievu viduci, garām kājām un īsu, no visām pusēm spalvainu
asti. Galva ir stipri sašaurināta savā priekšdaļā, acis un

ausis vidēji lielas; spalvojums ir divkāršs, pinkains vai

villains.

Visas savvaļā dzīvojošās aitas apdzīvo ziemeļu puslodes

kalnājus. Viņu izplatības apgabals stiepjas no Āzijas līdz

Dienvideiropai un pār Amerikas ziemeļu daļu. Ikvienā Āzi-
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jas kalnu grupā ir viena vai vairākas īpatnējas sugas, kam

pretim Eiropa un Amerika ir sugām nabagas un, cik līdz

šim zināms, katra uzrāda tikai vienu sugu.

Vairākas sugas stāv viena otrai ļoti tuvu un dibinātas

galvenā kārtā uz ragu atšķirībām, proti viņu lielumu, veidu

un griešanos. Ragi uzrāda vairāk vai mazāk stipras šķērs-

grumbas, no kurām diezgan skaidri atšķiras pieauguma lī-

nijas. Pēdējās ir tās vietas, kuras uzrāda ar spalvu mešanu

sakarā stāvošu maiņu ragu augšanā un atļauj taisīt zinā-

mus, gan diezgan nedrošus dzīvnieka vecuma novērtē-

jumus.

Visas aitas ir īsti kalnu bērni un paceļas vēl virs sniega

robežas, atsevišķas sugas līdz 6000 vai 7000 m augstumam;
bez aitām šinīs augstumos vēl dzīvo tikai kazas, vērsis jaks,
mošus briedis un daži putni; tikai viena aitu suga nolaižas

līdz Āzijas stepju līdzenumiem un līdz jūras līmenim. Zā-

ļainas nogāzes vai klaji meži, stāvas klintis un tuksnešaini

akmiņu sabirzumi, kuros šur un tur aug kāds rets augs,
sastāda savvaļas aitu uzturēšanās vietas. Skatoties pēc

gada laika, aitas ceļo no augstienēm ielejās vai atpakaļ:
vasara vilina tās uz augšu, ledainā ziema dzen viņas uz

leju, piemīlīgākos apgabalos, jo augšā sniegs apklāj viņu
galdu. Viņu barība vasarā ir svaigi un sulīgi alpinie augi,
ziemā sūnas, ķērpji un sausas zāles. Aitas ir gārdēdes,
ja tām pieejama bagāta izvēle, un augstā mērā pieticīgas,
ja tām ir maz ko izvēlēties: sausas zāles, koku atvases,
miza un līdzīga barība ziemā bieži sastāda viņu vienīgo
pārtiku, pie kam tās pie šīs barības nemaz necieš trūkumu

un nenoliesē.

Pie aitām daudz vairāk nekā pie visiem pārējiem māju
lopiem, varbūt vienīgi atskaitot ziemeļbriedi, var redzēt

kā dzīvnieks vērdzībā izvirst. Māju aita ir vairs tikai ēna

no savvaļas aitas, jo tā ir pazaudējusi viņas garīgās īpa-
šības. Mundrumā, uzmanībā, drošsirdībā un veiklībā sav-

vaļas aitas nepaliek pakaļ laikam nevienam dzīvniekam.
Turpretim māju aita ir trulākais un aprobežotākais dzīv-

nieks, kādu vien var iedomāties. Tā baidhs pat no visvā-



jākā ienaidnieka. Izbijusies tā bēg no visniecīgākā iemesla

pa galvu pa kaklu un taisni caur to nokļūst briesmās.

Taisni tāpēc aita ir tapuse par muļķības simbolu.

Aitu vairošanās spēja ir diezgan ievērojama. Mātīte

pēc 20—25 nedēļu grūsnības laika dzemdē vienu vai divus,
retāk trīs vai četrus jērus, kuri drīz pēc dzimšanas ir spē-

jīgi sekot saviem vecākiem. Savvaļas aitas aizstāv savus

jērus, likdamas savu dzīvību briesmās, māju aitas truli un

bez pretošānās pieļauj, ka tām aiznes viņu bērnus. Pēc

samērā īsa laika jēri top patstāvīgi un jau gandrīz pirms

pirmā gada beigām ir spējīgi atkal paši vairoties.

Mūsu zvēru dārzos līdz šim ilgāku laiku turētas tikai

tās savvaļas aitu sugas, kuras apdzīvo zemākos kalnus.

Šīs sugas gūstā vairojas, pārodamās gan savā starpā gan

ar mājas aitu. Cilvēkiem, kuri daudz ar viņām nodarbojas,
tās cieši pieķeras, seko viņu saucieniem, labprāt saņem viņu

glāstus un var sasniegt pierāšanā tādu pakāpi, ka tās var

kopā ar citiem māju lopiem dzīt ganībās, bez kā tās izman-

totu izdevīgus apstākļus lai atgūtu brīvību. Cilvēks, kas

pieradinātās aitas kopj jau gadu tūkstošus, viņu lielo derī-

gumu dēļ ir izplatījis tās pa visu zemes virsu.

Lielas grūtības rada savvaļas aitu sistemātika. Te

mums acīmredzot darīšana ar attīstības ziņā ļoti jaunu
ģinti, kurā vēl notiek sugu veidošanās un attīstības vir-

ziens skaidri uztverams, bet augstākais punkts attīstībā

vēl pie visām sugām nav sasniegts.
Leduslaikmeta sākumā Viduseiropā līdz pat Anglijai

dzīvoja kāda aitu suga, par kuru liecina nedaudzas kaulu

atliekas; jau leduslaikmeta jeb diluvija vidū tā te izzūd.
Šī suga acīmredzot ir uzglabājusies tanīs atliekās, kas vēl

tagad dzīvo ap Vidusjūras krastiem un šīs jūras salām;
vēl vēsturiskā lakā tās tur bijušas sastopamas daudz lie-

lākā skaitā, ja drusku neskaidrās viņas no Spānijas, Ba-

learu salām, Jūras Alpiem un Grieķijas patiešām attiecas

uz savvaļas aitām. Vienīgā Eiropas savvaļas aita, kura

kopā ar Kipras salas sugu ir mazākā no visām, ir uz Korsi-

kas un Sardinijas salām dzīvojošais muflons. Muflonu mā-

tītes ir ar vai bez ragiem. Ragi šķērsgriezumā ir noteikti
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trīsšķautnini, ar platu priekšpusi. Tuvu radniecīgā Kipras

un Mazāzijas savvaļas aita nes ragus, kuru priekšējā

šķautne ir vai nu noapaļota un vāji attīstīta, vai ari šīs

šķautnes nav nemaz; pēdējā gadījumā rags ir plakans, kā

pie Kipras salas apakšsugas. .
Mātītes te ir arvien bez

ragiem. Šīs sugas austrumu formas ragu un krēpju ziņā

pieslēdzas jau stepju aitām.

Pie sugām, kuras atrodas tālāk uz austrumiem, mātī-

tes ir ar ragiem. Sugu tālāk attīstība virzienā no rietu-

miem izpaužas tanī ziņā, ka ķermenis top lielāks un ragi
resnāki un garāki, tā tad arī vairāk sagriesti. Visvairāk

uz austrumiem izvirzītā aitu suga, kuras izplatības apga-

bals stiepjās no Austrumsibirijas uz Amēriku, ir jau pāri
šai attīstības pakāpei. Tā ir atkal tapuse mazāka, arī ragi
ir saīsināti, toties neparasti pieņēmušies resnumā.

Abas reetumos dzīvojošās savvaļas aitas ir bez šaubām

viszemāk attīstītās, ja arī nav skaidrs, kura no sugām

stāv zemāk. Eiropas muflonam ragu virziens vēl nav pa-

stāvīgs, jo ragu galotne dažreiz griežas uz ārieni, dažreiz

uz iekšieni; viņa ragam jau tomēr ir priekšējā ārējā
šķautne un mātītei, ja ne arvien, tomēr ir ragi. Āzijas mu-

flona mātītes ir vēl bez ragiem, bet rags ir plakans, kas

acīmredzot ir vecāka forma, jo jaunāku aunu, tāpat kā

mātīšu ragi, ir plakani.

lesāksim savvaļas aitu apskatu ar Eiropas m v f 1 o nu

(Ovis musimon), kurš vēl mūsu laikos apdzīvo Sardinijas
un Korsikas kalnājus, kaut arī vairs tikai nelielā skaitā.

Vecas ziņas stāsta, ka agrāk vienās pašās medībās
tikuši nošauti 400—500 mufloni, bet jau 18. gadusimteņa
beigās šo dzīvnieku skaits tā bij sašļucis, ka abats Cetti,
kuram mums jāpateicas par pirmo pamatīgo muflona dzī-

ves aprakstu, skaita par sevišķi laimīgām jau tādas medī-

bas, kurās nošauts 100 muflonu. Mūsu dienās viņu skaits

ir daudz stiprāk samazinājies, un dzīvnieks, vismaz Kor-
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sikā, ir tuvu izmiršanai, ja ļoti stingri likumi to neaizsar-

gās. Tesdorpfs, labākais muflonu pazinējs, viņam uz

Korsikas uzdoto skaitu (2000 pāru) tur vēl par augstu.
Bez tam liekas, ka šis skaits vienmēr samazinās, jo visi

aizliegumi pret neprātīgu izskaušanu un medīšanu līdz šim

ir palikuši bez panākumiem. Līdzīgi apstākļi ir arī Sardi-

nijā, lai gan tur muflonu skaits ir daudz lielāks. Tomēr

neskatoties uz visiem aizsargu līdzekļiem arī te diženais

dzīvnieks kazu ganu un angļu „ragu mednieku" dēļ ir pa-

dots izskaušanas briesmām.

No Tesdor p f a par savvaļas muflonu mēs dabūjam
zināt sekošo. Viņš ir 65—70 cm augsts, 1,20 m garš, un

tam ir 10 cm gara aste. Aunam ragi sāk augt ceturtā

mēnesī, izaug līdz 80 cm gari, mērot gar līkumu, un sa-

sniedz svarā līdz 5 kg. Rags no sākuma ir plakans, bet

vēlāk top pie galvas kausa trīsšķautnains, ar plato pusi pa-

griests uz priekšu, un tikai galotnē piepatur savu divšķau-
tnaino jaunības formu. Pirms gada galotnes stāv viena pret
otru, itin kā kad gribētu kaklā ieaugt, no piektā līdz se-

stam gadam liecas viena no otras prom, dažreiz iet paralēli
kaklam, tad paliecas uz augšu vai uz āru, dažreiz arī uz

iekšu pret kaklu. Rags ir tikai reizi saliekts, ne spiraliski,
un 12—13 gados sasniedz pilnīgu attīstību, bet resnumā

pieņemas arī vēl pēc tam. Ragam ir 30—-40 nekārtīgas
šķērsgrumbas, bet ne tās, ne arī spalvas maiņas laikā ra-

dušās rievas neatļauj taisīt drošu slēdzienu par dzīvnieka

vecumu. Mātītēm var būt tikai īsi ragi; tas novērojams pa
lielākai daļai Korsikā, bet Sardinijā reti vai nekad. Mu-

flona svars pēc dažiem avotiem ir 40—50 kg.
Auniem kakla apakšpusē ir briežiem līdzīgas krēpes

un, pēc Tesdorpfa, viņu spalvas krāsa vasarā ir lapsas
sarkana ar tumši brūnu sarmojumu uz muguras. Visa

apakšpuse, kāju iekšpuse, mazais spogulis un purna priekš-
puse ir baltas. Sānu pakaļējās daļas augšpusē atrodas vai-

rāk vai mazāk skaidri izteikta, ziemā stiprāk saredzama

pelēka vai balta seglu vieta. Ziemā tērps top tumšāks, no

sarkani brūna līdz kastaņu brūnam. Daļa no galvas, pa-
kauša, pakakles un krūtīm, švītra uz gurniem viena daļa
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no skausta, plankums virspus gurniem zem segliem, priekš-

kāju sāni kā arī priekškāju priekšpuse un iekšpuse ir

melnā krāsā. Ausij ir pelēka apmale, iekšpusē tā ir balta.

Aste virspusē ir melna vai tumši brūna. Mātītes krāsa ir

mazāk dzīva un vairāk atsit palsā krāsā. Jēri vasarā ir

vienkrāsaini gaiši brūni, ziemā tumši brūni. Krāsas maiņa
notiek tādēļ, ka biezā īsā zīdveidīgā ziemas apakšvilna pār-

aug akotu spalvu. Pavasaros apakšvilna iet nost lielām

pikām. Akotu spalvas ir tik stipri pārklātas taukiem, ka

lietus pa tām notek, nemaz nesasniegdams apakšvilnu.

Aita ganoties izdod klusas blējošas skaņas, sevišķi ja
tā sev līdzi ved jēru. Auns ir pilnīgi mēms. Izbiedētie

dzīvnieki izdod griezīgu svilpienu.

Riesta laiks parasti velkas divi mēneši, Sardinijā no

augusta beigām līdz oktobrim, Korsikā no septembra bei-

gām līdz decembrim. Riesta laikā auni cītīgi cīnās savā

starpā. Atskriedamies uz 20 m tie metas viens uz otru,
un tāļu dzirdami viņu ragu sitieni, šī cīņa turpinās tik

ilgi, kamēr viens no sāncenšiem bēg vai tiek nonāvēts.

Aunam riesta laiks sākas jau pusotra gada vecumā, bet tas

ir spējīgs apaugļot tikai divi un pus gada vecumā. Aitas

spēj vairoties jau pusotra gada vecumā. Martā, aprilī vai

maija sākumā pēc piecu mēnešu grūsnības tā dzemdē jēru.
Kad jaunpiedzimušais jērs top drusku vecāks, tad, kā

Ģirtanners ziņo, māte ņem atkal pie sevis arī pagā-
jušā gada atvasi. Ja ātri pēc dzimšanas jērs nobeidzas,
tad pēc divām nedēļām vai drusku vēlākaita atkal uzmeklē

aunu un bieži tikai augustā vai septembrī dzemdē vēl reiz.

Jērs piedzimis tūliņ stāv uz kājām un pēc stundas jau ir

spējīgs visur mātei sekot. Māte jēru rūpīgi apsargā un

drošsirdīgi aizstāv pret visiem ienaidniekiem. Divus jē-
rus reizē tā liekas nedzemdē nekad; ja redz aitu ar diviem,
tad viens ir no pagājušā gada.

Jēri ir ļoti dzīvi radījumi, kuri tāpat kā visi šīs ģints
radinieki ir ļoti patīkami, kad tie savā starpā dzīvi rota-

ļājās, badās un tasa pārdrošus lēcienus.
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Grūsnēja mātīte īsi pirms dzemdībām nodalās no bara,

tāpat kā līdzīgos gadījumos dara visi citi ganāmpulku dzīv-

nieki, un tā ganāmpulks pavasarī gandrīz izzūd. Rudenī

ganāmpulks pamazām izveidojas atkal no jauna un ap rie-

sta laiku ir vislielāks; tad tas sastāv no 12—15, pat no

20—30 galvām. Tad barā sākas aunu cīņa un uzvarētājs
barā cieš tikai pilnīgi jaunus aunus, kuriem ir tikko pusotra

gada. Bara vadīšanu tomēr vienmēr uzņemas kāda aita.

Kamēr ganāmpulks ēd vai atpūšas, sarga vietu pēc Ģ i r-

tannera uzņemas kāds vecs auns, kurš briesmu gadī-

jumā kā „fiks!" skanošām brīdinājuma skaņām skubina uz

steidzīgu bēgšanu.
Savā dzimtenē ganāmpulks uzturēšānās vietu uzmeklē

augstākās kalnu galotnēs, tomēr īsti kalnu dzīvnieki mu-

floni nav. Bez meža tie nevar iztikt. Dienu tie atpūšas
biezos lapu koku vai priežu mežos. Vakaros bars top modrs

un dodas uz bieži tāļu stāvošām ganībām, lai vēl pirms sau-

les lēkta atgriestos vecā vietā. Bars ēd cietas zāles, brū-

klenājus, viršus, genistu krūmus, lapu koku zarus un egļu

galotnītes, ziemā tas kāri ēd ozola zīles un sarkanā skābarža

riekstiņus. Turpretim bars nekad neiet uz tīruma un arī

negrauž kokiem mizu. Tā kā mufloni ir izturīgi pret
ziemu, tad viņi ir spējīgi aklimatizēties un pavairot
mūsu par nožēlošanu stipri samazinājušos meža dzīvnieku

skaitu. Vecākie labi izdevušies mēģinājumi ir izdarīti Au-

strijā, kur Laincas zvēru parkā pie Vīnes 1840. gadā iz-

laida 19 muflonus un jau 1857. gadā nošāva 59. Mūsdienās

viņu skaitu rēķina uz 100 dzīvnieku. Citi izdevušies akli-

mamatizācijas mēģinājumi tika izdarīti Baltos Karpatos
un citās vietās.

Arī Vācijā ir izdarīti sekmīgi muflonu ievešanas mēģi-

nājumi. Vispirms, pateicoties Tesdorpfa pūliņiem,šos
dzīvniekus ielaida kādā galma medību iecirknī Hanoveras

provincē,, kur muflonu skaits patlaban ir ap 60. Pamudi-

nāts no šī sekmīgā mēģinājuma Tesdorpfs ielaida mu-

flonus arī kādā otrā iecirknī, kur patlaban skaita 80—90

muflonu. Pats jaunākais aklimatizācijas mēģinājums, kurš

izdarīts Taunusā, arī dod labas cerības.
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Uz Korsikas salas, pēc E. V a 1 d o ziņām, dzīvnieki uz-

turas apmēram 2000 metru augstumā, pie tam galvenā
kārtā salas dienvidaustrumu daļā. Arakali mežā muflo-

nus var sastapt baros no 10—15 dzīvnieku. Medības uz

viņiem nav vieglas, jo dzīvnieki ir ļoti acīgi un saskata

mednieku jau 1500—2000 m attālumā. Tam vēl pievieno-

jas apstāklis, ka mufloni uzturas galvenā kārtā tā sauca-

mās „makkijās" — biezos kalnu krūmājos, kuri sastāv no

lauriem, rosmarina un cistusrozēm un kuri ir grūti pie-

ietami. Muflonam te pielīst ir visai grūti. Bakstons

(Buxston), aprakstīdams muflona medības, sevišķi cildina

dzīvnieka viltību, ar kuru tas prot noslēpties. Muflonu

medī galvenā kārtā viņa garšīgās gaļas dēļ; izlieto arī viņa
ādu un ragus.

Jaunībā sagūstītie mufloni gan viegli pieradināmi, bet

ar savu draiskulību top nepanesami. Viņi pārmeklē mājā
visus kaktus, pie tam apgāž traukus un citas lietas, saplēš

podus un, iepazinušies ar savu spēku, aiz draiskulības uz-

brūk pat cilvēkam, tā kā par mājas biedriem tie nav ietei-

cami. Gūstu tie panes ļoti labi, viegli vairojas un, kā tas

jau senatnē bij zināms, dod auglīgus krustojumus ar mājas
aitām. Kī n s (Kūhn) ieguva no mufloniem un dažādām

aitu sugām bastardus, kuri bij pilnīgi auglīgi.

Āzijas muflons (Ovis orientalis) atšķiras no

Eiropas muflona parasti ar to, ka astei tikai pats gals ir

melns. Āzijas cietzemi apdzīvojošās apakšsugas ir lielā-

kas par Eiropas muflonu, kamēr Kipras salu apdzīvojošā
forma ir mazāka par to. Dzīvnieka krāsa vispār ir sarka-

nāka nekā Eiropas muflonam. Āzijas muflons apdzīvo Maz-

aziju un Aizkaukazu līdz Pērsijai.

Svarīgāka par pēdēji minēto ir stepju aita (Ovis
vignei), kura austrumos tuvojas Āzijas muflonam. Viņa,
kā jau minēts, ar savu ķermeņa lielumu un ragu formu sa-

stāda pāreju uz Vidusāzijas lielajām aitām. Dažreiz to rāda



ar! mūsu zooloģiskos dārzos; viņa uzskatama par ciltsmāti

lielākai tiesai mūsu māju aitu. Stepju aitām parasti ir

normāli ragi ar dziļām šķērsgrumbām; arī mātītēm ir ragi,
kaut gan daudz īsāki. Auns atšķiras ar stiprām krēpēm,
kuras iesākas zem zoda un velkas pār krūtīm. Ķermeņa
augšdaļa vasarā ir stirnas sarkanumā, bet ziemā vairāk

pelēkā krāsā. Pavēdere, kājas un aste ir balti; arī purns

vecumā top balts. Krēpes var būt gluži melnas, bet parasti
tās ir ar baltas vilnas piejaukumu un veciem auniem daž-

reiz priekšā pat pilnīgi baltas. Aiz pleciem atrodas tumšs

plankums. Dažreiz redzamas melnas švītras un plankumi
arī sānos un kāju priekšpusē. Mātītes un jēri ir vienkrā-

saini pelēkbrūni ķermeņa augšpusē un gaišāki apakšpusē,
šī suga apdzīvo Sindu, Pendžabu, Afganistānu, Beludži-

stanu, Ladaku, Tibetu, Krievijas Turkestanu, Aizkaspiju
un Persiju. Viņa tā tad nedzīvo pasaules augstākos kal-

nos, bet ziemeļos un dienvidos nonāk pat līdz līdzenumiem.

Aizkaspijas stepēs dzīvojošā un līdz Kaspijas jūrai no-

nākošā stepju aita arka i s (Ovis vignei arkar) ir liels

dzīvnieks ar plakanu ragu priekšpusi un priekšā baltām

krēpēm. Viņš, pēc Radd es, dzīvo lielākos pulkos nekā

pārējās savvaļas aitas; parasti turas kopā 60—100 aitu,
bet ir novēroti līdz 200 dzīvnieku lieli pulki.

Lieli, viens no otra islīpi atejoši ragi, kuri izveido plašu

vaļēju spirāli ar ragu galiem uz ārieni, raksturo 1 o k ra-

gainās aitas (Ovis vignei cvcloceros). šī aita, pēc

Blanf orda, apdzīvo daļu no Pendžabas, Sindu un Belu-

džistanu; to sastop piemērotās vietās arī rietumos no Hindu

kalniem. Vietām tā nolaižas pat līdz jūras līmenim, šīs

aitas uzturēšanās vietas ir zālāji, kurus tā apdzīvo no 3—30

galvu lielos baros. Vasarā auni bieži turas atsevišķi, bet

pārējo laiku ir sastopami barā. Riesta laiks dažādās ze-

mēs svārstās; Pendžabā tas iekrīt septembrī. Mātītes pa-
rasti dzemdē I—2 jērus. Gūstā lokragainās aitas vairo-

jas un dod bastardus ar mājas aitām un Eiropas muflonu.
Lielākā no visām savvaļas aitām ir arga1 i s (Ovis

ammon), kurš lielā apakšsugu skaitā apdzīvo augstākos
Centrālās Āzijas kalnus, gandrīz no Nepālas, Bucharas un
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Altajiem caur Tibetu un Mongoliju līdz Kamčatkai. Pa

daļai tie ir ļoti lieli dzīvnieki, kuru plecu augstums snie-

dzas līdz 1,20 m, un tiem ir vareni ragi. Tiem vienmēr

galotnes pagriestas uz āru, bieži izveido vairāk kā vienu

apgriezienu un pie pamata pieskaras viens otram. Sevišķi
spēcīgi ragi ir Pamiras aitām, pie kurām tie sasniedz no

1,72—1,87 m garumu ar 36—40 cm apkārtmēru pie pamata.
Arī argaļa mātītei ir diezgan spēcīgi ragi. Aste ir ļoti īsa,

baltā krāsā, tāpat kā lielais, pusciskas apsedzošais spogulis.
Pa lielākai daļai dzīvniekiem ir platas, baltas pakakles krē-

pes, kuras izveido ne sevišķi garas spalvas, gareniski pa

muguru un pakausi iet spalvu izcilnis. Ķermeņa virspuse
ir pelēki brūna, apakšpuse balta. Tumšā sānu švītra pa-

rasti nav skaidri izteikta. Vasaras tērps sastāv no ļoti
īsām gaišām spalvām ar stipru bālganu piemaisi jumu uz

pakakles un ciskām. Purns ir vairāk vai mazāk baltā krāsā.

Daudzās, skaitā gandrīz 10 pasugas viena no otras atšķiras
galvenā kārtā ar ragu formu.

Lielākā apakšsuga un arī spēcīgākā aita vispār ir jau
no slavenā ceļotāja Marko Polo atrastā aita, kuras

zinātniskais nosaukums dots atradējam par godu; tā ir

Pamiras aita jeb kačg ar s (Ovis ammon poli), kurš

vēl Marko Polo laikā ir bijis sastopams tik lielā skaitā, ka

gani, pēc Polo ziņām, to ragus un kaulus ir krāvuši kau-

dzēs, kuras noderējušas kā ceļa rādītājas ceļotajiem, kad

sniegs apklājis zemi. Severcovs uzdod dzīvnieka ķer-
meņa garumu uz 2,04 m, plecu augstumu uz 1,20 m, svaru

— 2,30 kg. Astes garums ir 11 cm, galvas garums 35 cm.

Argaļi izvairās no mitriem un mežu apklātiem kalniem.

Viņi dzīvo virs meža linijas, un Centralazijas augstkalnos
paceļas ievērojamā augstumā. Pamiras aita ir novērota
6000 m augstumā, kamēr tipiskā Altajus apdzīvojošā forma
ir sastopama tikai 600—1000 m augstumā un Kamčatkas

pasuga nolaižas vēl daudz zemāk. Pasugas, kuras apdzīvo
augstākās augstienes, tikai ziemā nolaižas zemāk, tās izvai-
rās no sniega, lai gan vēl ir ļoti veiklas arī sniegā. Lielākā
daļa argaļu dzīvo kā vasārā tā ziemā apmēram tai pašā
apgabalā un pāriet augstākais no vienas kalnu grēdas uz
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otru. Apgabalos, kuros argaļus nemaz nevajā, nereti ga-

nāmpulks uzturas vairākus gadus vienā un taī pašā kalnu

masivā. Līdz pārošanās laikam auni un aitas iet katrs

savu ceļu, pirmie pa lielākai daļai atsevišķi, pēdējās gru-

pās no 3—4 vai no 30—40 galvu; īsi pirms pārošanās laika

tie savienojas mazākos pulkos, caurmērā pa 10, augstākais
15 galvu.

Viņu dienas darbība norit apbrīnojamā kārtībā. Tie

ir dienas dzīvnieki. Agri no rīta tie atstāj sava apgabala
drošākās vietas, grūti pieejamas un plašu izskatu dodošas

klinšu virsmas kalnu virsotņu tuvumā; no šejienes tās no-

kāpj pa nogāzēm uz leju un ganās kalnu piekājē, ielieku-

mos starp kalniem, platajās ielejās vai līdzenumos kalnu

tuvumā. Viens vai otrs dzīvnieks uzkāpj uz tuvākām

klintīm, lai pārliecinātos par drošību, un paliek te savā

sarga vietā īsāku vai garāku laiku, skatoties pēc vajadzības
vai gara stāvokļa. Pret dienas vidu ganāmpulks uzkāpj uz

kāda klinšu laukuma ar stāvām nogāzēm un nogulstas; te

dzīvnieki mēdz omulīgi gremodami atpūsties īsāku vai ga-

rāku laiku. Ja apgabals ir nedrošs, tad arī tagad viens vai

otrs dzīvnieks uzņemas sarga lomu; ja baru ilgāku laiku

netraucē, tad tas atdusas bez rūpēm. Pret vakaru ganām-

pulks vēl reiz iziet ganībās; dzīvnieki, drusku palaizījuši

sāli, nodzeras, un beidzot lēni kāpj atkal kalnā, lai vēl

pirms vakara blāzmas izdzīšanas sasniegtu savas guļas
vietas. 1

Vasarā argalis ēd visus augus, kuri garšo arī mūsu

māju aitai, ziemā tas apmierinās ar sūnām, ķērpjiem un

sažuvušu zāli. Tad argalis kāpj uz klinšu galotnēm un

kalnu šķautnēm, kur vējš ir nopūtis sniegu un ķērpji stāv

kaili. Izlasīgāks nekā barībā viņš ir dzērienā, jo tas vien-

mēr iet uz noteiktiem avotiem, kurus arvien ciena vairāk

nekā pārējos. Sāli saturošas vietas, kuras sniedz vismīļā-
kos un gārdākos kumosus, tas apmeklē bieži. Kamēr sniegs
nav par biezu, argalis maz bēdā par ziemu, jo viņa biezā

vilna to pasargā pret laika nelabvēlīgiem iespaidiem. Saka

pat, ka stipros sniegputeņos viņš ļaujoties ieputināties un

tā medniekam dodot iespēju sevi guļošu ar šķēpu nogali-
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nāt: acīmredzot tas notiek tikai tādās ziemās, kad dzīv-

nieks ir loti noliesējis.
Pārošanās laiks iekrīt ziemā un, skatoties pēc apga-

bala, ir drusku svārstīgs. Pēc ziņām, kuras Prže v a ļ-

s k i s ieguva no mongoļiem, augstākā Gobi dienvidaustru-

mu daļā argaļu auniem riesta laiks iestājas jau augustā,

Pamirā — vēlā rudenī, bet dienvidrietumu Sibirijā, pēc

dātiem
,

kurus es dabūju no ķirģiziem, tikai oktobra vidū.

Jau pirms tam vecie auni ieņem zināmus ganību apgabalus

un jaunākos vai vājākos vispār nepielaiž tuvumā. Ar lī-

dzīgi stipriem tie cīnās ganību un aitu dēļ. Savstarpējas

cīņas tie izcīna tāpat kā āži.

Septiņus mēnešus pēc pārošanās argaļu aita dzemdē

1 vai 2 jērus; Pamirā tā dzemdē jūnijā. Jaunākās mātes

parasti dzemdē tikai vienu, turpretim vecākās divus jē-

rus. Jēri ir ievērojami lielāki nekā māju aitu jēri; to ga-

rums sniedzas līdz 65 cm, plecu augstums ir 54 cm. Val-

došā, vienmērīgi pelēki palsā krāsa uz galvas priekšpuses
un purna muguras pāriet tumši pelēkā, spogulis ir pelēkā
izabellas krāsā, ķermeņa apakšpuse dažreiz arī plecu un

tukšumu apgabals ir bāli dzeltēnā krāsā; īsas švītras uz

krustiem arī ir tumši pelēkā krāsā. Dažas stundas pēc
dzimšanas jēri seko mātēm visos ceļos, pat grūtākajās pār-

ejās, un ātri piesavinās to skriešanas un kapēlešanas pras-

mi. Ja jēriem viņu pirmajās dzīves dienās draud briesmas,
no kurām tie vēl nespēj izbēgt, tad tie pieplok, laikam uz

veco aitu aizrādījumu, klintīs starp akmeņiem, kaklu un

galvu uzliek uz zemes, itin kā pārvērzdamies par dzīviem

akmeņiem un tā izglābjas no daudzu ienaidnieku acīm, ku-

ras saista un noviļ tālāk skrejošās vecās aitas. Tā jēri guļ
un bēg tikai tad, kad ienaidnieks tiem uzduras virsū. Ja

viņu māti nogalina, tad tie arī pieplok pie zemes. Viņi ir

ļoti piemīlīgi, mundri un veikli savās kustībās; tie zīž tāpat
kā kazlēni, grūzdami ar galvu mātes tesmini, priecīgi lēkā

ap veco un blēj, kad ir izsalkuši, gandrīz tāpat kā jēri,
tikai manāmi rupjākā balsī. Līdz nākošam pārošanās lai-

kam, tie paliek mātes sabiedrībā, un zīž māti tik ilgi, cik

ilgi tā to cieš.
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Argaļa kustības atbilst viņa spēcīgai, druknai, bet to-

mēr graciozai būvei. Viņa parastais gājiens vai ātri rikši

ir ļoti šķirmīgi; viņa ātrākais gājiena veids, kādu es esmu

redzējis, ir neparasti viegli aulekši, pie kam dzīvnieks pār-

maiņus augstu met gaisā ķermeņa priekšējo un pakaļējo

daļu. Bēgot argaļu aitas vienmēr iet rindā viena pakaļ

otrai, gluži tāpat kā to mēdz darīt akmeņu kazas un ģem-

zes. Pa klintīm tās kustas ar tādu pat spēku un veiklību,
kā drošību, bez šķietamas piespiešanās uzkāpj pa stāvu

krītošām klinšu sienām, bez apdomāšanās lēc pār plašiem

bezdibeņiem un tāpat metās lielos dziļumos. Tāpat kā par

akmeņa āzi ari par argali stāsta nepamatoto teiku, ka

briesmu gadījumā āzis lēcot dziļos bezdibeņos un tur no-

krītot uz ragiem. Argaļu maņas, liekas, ir ļoti labi attī-

stītas. Dzīvnieki lieliski redz, dzird un saož un arī ir gārd-

ēži, ja vien ir iespējams. Viņu dabā ir saskatāms apdoms
un pašapzinīgums; tiem nevar arī noliegt spriešanas un

nojautas spējas. Trenkāti tie neskrej ātrāk vai tālāk nekā

ir nepieciešams. Tur, kur atkārtotas vajāšanas tos ir ie-

tramdījušas, tie vienmēr ir uzmanīgi, lai gan ne taisni bikli,

pretējos apstākļos turpretim pārsteidzoši droši, tā kā pat,
kā Prževaļskis ziņo, ganās blakus pieradinātiem ga-

nāmpulkiem. Visai ievērojama un ne tikai argaļu aitai,
bet arī citām savvaļas aitām raksturīga ir stiprā, zināmos

gadījumos viņām augstā mērā bīstāmā ziņkārība. Jau ve-

cais Ste 11 er s stāsta, ka Kamčatkas mednieki kādu tu-

rienes kalnos dzīvojošo sniega aitu nodarbina ar lelli, kura

pagatavota no drēbēm, kāmēr paši aplinku ceļiem pielien
aitai šāviena attālumā; Prževaļskim mongoļi stāstīja par

argali to pašu, un ceļotājs arī izmēģina mongoļu stāstījuma
patiesīgumu. Neskatoties uz šādām viltībām medības uz

argaļu aitām prasa piedzīvojuša mednieka un vēl vairāk

krietna šāvēja. Ķirģizi ļoti ciena argaļu cepeti, kurš arī

patiešām ir ļoti labs, kaut gan drusku pastingru garšu.
Bez cilvēka argaļa aitu vajā tīģeris, vilks un sarkanais

vilks, bet tikai retos gadījumos ar sekmēm. Biežāk šiem

plēsējiem izdodas nomedīt kādu argaļu jēru; pēdējā ļau-
nākais ienaidnieks ir tomēr akmeņa ērglis. Ērgļa asās
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acis ne katru reizi maldas, kad jērs pieplok zemei un pār-

vēršas itin kā par akmeni, un jaunais neaizsargātais dzīv-

nieciņš ir neglābjami pazudis, ja viņa māte vēl laikā neat-

griežas. Pa mūsu medības laiku Arkatu kalnos ķirģizi
mums atnesa kādu no šī milzīgā putna nogalinātu jēru.

Mēs redzējām jēra māti aizbēgam no dzinējiem un drīz

pēc tam atgriežamies; viņas īsais prombūtnes laiks ir bijis

pietiekošs, lai ērgļa veidā atnestu viņas jēram postu.

Mūsu medību biedri saķēra divus mundrus argaļu jē-

rus un tos dzīvus aiznesa uz jurtu. Mazie dzīvnieki bez

pretošanās zīda kazu, kurai bija uzspiesta audzinātājas

loma, un jēri bez šaubām būtu uzaudzināti lieli, ja ķirģizi

uzmanīgāki par tiem rūpētos. Bet, kā liekas, ir ļoti grūti,
dzīvus argaļus iegūt. Dzīvnieku tirgū tie ļoti reti sasto-

pami un gūstā, kā daudzi augstkalnu dzīvnieki, grūti tu-

rami. <y-^]

Savvaļas aitu austrumu formas ieslēdz sevī res n-

ragu aitas (Ovis canadensis). Šī suga iesākas Ziemeļ-
austrumsibirijā un Austrumkamčatkā ar formām, kurām

ir vēl slaidi un viens no otra attālinājošies ragi, kā piemē-

ram sniega aitai (Ovis canadensis nivicola) un tā top ar-

gaļu aitai jo līdzīgāka; tālāk šī suga savās Jukonas un

Aļaskas pasugās pamazām pāriet formās ar īsiem, bet ār-

kārtīgi masiviem,cieši sagriestiem ragiem; šīs pēdējās for-

mas apdzīvo Ziemeļamerikas rietumu daļas kalnus līdz Mek-

sikai un devušas visai grupai nosaukumu. Arī te mēs va-

ram novērot, ka ziemeļu formas piemērojas klimatam un

tām ir īsākas ausis, proti, Āzijas formām ir sevišķi mazas

ausis. Tipisko pasugu pieaugušo aunu garums ir 1,9 m,

no kuriem uz astes nāk tikai 12 cm pie 1,05 m plecu aug-

stuma; aita ir 1,4—1,5 m gara un 90—95 cm augsta. Pirmo

svars sniedzas līdz 175 kg, un ragi vien var svērt līdz 25

kg; aitu svars ir no 130—140 kg. Viņu stāvs ir drukns,

spēcīgiem muskuļiem, galva ir liela, līdzīga akmeņu auna

galvai, uz deguna muguras pilnīgi taisna, acis diezgan lie-

las, ausis mazas un īsas, kakls resns, mugura tāpat kā

krūtis platas un stipras, aste šaura, ciskas ļoti resnas, kā-

jas stipras un druknas, nagi īsi, no priekšas gandrīz hori-
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contali nogriesti, pakaļnadziņi ir plati un truli. Milzīgo

ragu platums, mērojot pa izliekumu, sasniedz līdz 70 cm,

apkārtmērs pie raga pamata ir 35 cm, apkārtmērs raga

vidū —31 cm, attāļums no vienas ragu galotnes līdz otrai

56 cm. Aitu ragi ir ievērojami mazāki. Spalvai nav ne-

kādas līdzības ar vilnu, ta ir cieta, lai gan patīkama tau-

stot, viegli viļņota un augstākais 5 cm gara; spalvas val-

došā krāsa ir netīri pelēkbrūna, ar tumšāku muguras liniju;

vēders, kāju iekšējā un pakaļējā puse, ciskas, pakakle un

plankums parīklē balti; galva ir gaiši pelnu pelēka, ausis

no ārpuses tādā pat krāsā kā galva, iekšpusē turpretim

bālganas, kāju priekšpuses tumšākas nekā mugura, proti

melngani pelēki brūnā krāsā, astes virspuse gaišāka nekā

muguras švītras. Veci auni bieži izskatās gaiši pelēki, daž-

reiz gandrīz bālgani. Ziemā un rudenī pelēkai krāsai pie-
maisas daudz brūnās krāsas; muguras pakaļdaļa un cisku

ierāmējums vienmēr paliek tīrā baltā krāsā. Vispār atse-

višķo pasugu krāsa ir ļoti dažāda. Ir arī gluži baltas

formas.

Tagad resnragainā aita daudzās vietās savā pirmat-

nējā izplatības apgabalā ir gandrīz vai pilnīgi izskausta.

Vīdas princis redzējis pie Jelloustonas upes barus,
sastāvošus no 50, 80 un vairāk galvām; odib on s (Audu-
bon) tanī pašā apgabalā redzējis baru no 22 galvām; sers

Džons Ričardsons (Sir John Richardson) ziņo, ka dzīvnieki

parasti redzami grupās no 3—30 galvām, šīs ziņas attiecas

uz laikmetu 40—50 gadus atpakaļ; jau 1870.'gada vidū

Maksis fonTīlmans (Max von Thielmann) žēlojas,
ka tas savos medību ceļojumos pat kalnos neesot redzējis
nevienu resnragaino aitu, ne arī atradis viņu pēdas. Pēc

Hornadeja (Hornadav) ziņām, savvaļas resnragainā
aita Savienotās Valstīs, izņemot dabas aizsardzības parkos,
ir sastopama vairs tikai Vajomingā un Montanā. Katrā

no minētiem štatiem dzīvo ap 1000 dzīvnieku. Dzīvnieku

skaits dabas aizsardzības parkos sniedzas no 1500—2000

galvām. Arī Meksikā, kur dzīvnieki nav aizsargāti, tiem

draud izskaušanas briesmas. Aitas un jēri mēdz izveidot

atsevišķus barus, kamēr vecie auni, atskaitot pārošanās



laiku, turās atsevišķās sabiedrībās vai ari dzīvo vientuļi.
Pēdējā gada ceturksnī, dažādās uzturēšanās vietās diezgan
dažādā laikā ierodas pie aitām un tad starp sāncenšiem

sākas nopietnas cīņas. No šī laika abi dzimumi dzīvo mier-

mīlīgi kopā, kamēr pēc septiņiem mēnešiem aita dzemdē

jērus; nu auni atkal atšķiras no aitām. Maijā, jūnijā vai

jūlijā mātīte dzemdē vienu vai divus jērus, kurus māte ļoti
ātri uzved nepieejamos augstumos.

Savā dzīves veidā resnragainās aitas neatšķiras no

saviem radiniekiem, sevišķi no akmeņu āžiem. Tāpat kā

pēdējie, tās ir nepārspējami meistari kalnu kāpšanā. Tik-

līdz viņas pamana ko svešu, tās bēg pa stāvām nogāzēm

uz augšu un nostājas te uz izcilus stāvošām šķautnēm, lai

pārskatītu apkārtni. Briesmu gadījumā šņācoša, caur de-

gunu izgrūsta skaņa dod zīmi bēgšanai, un uz to viss bars

trakā ātrumā aizdrāžas prom. Ja apkārtnē viss ir mierīgi,
aitas labprāt nolaižas vai dziļumos un ierodas uz pļavām
un zālājiem aizās vai upju tuvumā, lai te ganītos. Kalnu

alas, uz kuru sienām izsvīst zalpeters un citas šālis, tās ap-
meklē ikdienas, un šinīs vietās tad tās arī visvieglāk kļūst
cilvēkam par laupījumu. Resnragu aitu gaļu ēd, bet tai ir

īpatnēja aitas smaka, kuru sevišķi jūt pie auniem un īsti

pārošanās laikā. Izturīgo, bet tomēr mīksto un elastīgo
ādu indiāņi ļoti labprāt lieto savu ādas kreklu izgatavo-
šanai.

Jērus, kuri ar savām mātēm viegli aizbēg nepieejamās

vietās, ir ļoti grūti sagūstīt. Tas tomēr ir izdevies, un

tālajos rietumos jauni auni ir tiktāl pieradināti, ka tos var

laist kopā ar ganāmpulkiem; tie ir pat krustoti ar māju
aitām. Bastardu gaļu slavē par ļoti garšīgu.

Apskatījuši savvaļas aitas, mēs piegriezisimies mājas

dzīvniekiem, kurus cilvēks ir uzaudzējis no dažiem sav-

vaļas dzīvniekiem.
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Mājas aita ir mierīgs, pacietīgs, vientiesīgs un ver-

dzisks dzīvnieks, bez gribas un bikls, ar vārdu sakot, gar-

laicīgs radījums. Tikai riesta laikā aita uzrāda dažas īpa-

šības, kuras būtu cilvēka ievērības vērtas. Vispār aita uz-

rāda tādu garīgu aprobežotību, kāda ne pie viena mājas
dzīvnieka nav sastopama. Viņa nekā nesaprot un nekā ne-

spēj iemācīties un tādēļ pate neprot sev palīdzēt. Ja cil-

vēks savu interešu dēļ to neņemtu pilnīgā aizsardzībā, tad

tā īsā laikā izbeigtos. Viņas bailīgums un biklums ir taisni

nožēlojami. Katrs nepazīstams troksnis visu ganāmpulku

samulsina; pie zibeņa, pērkona un vētras aitas pat pilnīgi
zaudē galvu un nereti ir veltas cilvēka lielākās pūles. Aita

ir arī vienīgais māju dzīvnieks, kurš, kā Hā n s ziņo, ne-

kad nepaliek atpakaļ par savvaļas dzīvnieku.

Tomēr nedrīkst aizmirst, ka minētās garīgās īpašības
cilvēks aiz lietderības pamata ir aitai ieaudzējis. Patvaļīgu
un patstāvīgu dzīvnieku ilgstoši turēt tik lielos baros, kā

ir turētas aitas, būtu pilnīgi neiespējami. Tā cilvēks ir

visas savvaļas aitu garīgas īpašības, kas viņam nenoderēja
ilgā izvēlē iznīdējis, līdz palikušas pāri tikai cilvēkam vēla-

mās īpašības. Tomēr ari tas pie visām aitu sugām vēl nav

izdevies. Pēc Millera (Mūller) pie Kaspijas jūras zi-

nāmu aitu sugu auni ir ~kā nikni suņi jātur važās, jo viņi
savā mežonīgumā uzbrūk pat cilvēkam." Tādēļ arī ir sa-

protams, ka Ķinā „aunu cīņas" ir iemīļotākais tautas uz-

jautrinājums.

Aita vairāk mīl sausus un augsti novietotus apgabalus
nekā zemus un mitrus. Japānā, piemēram, tā vēl nav ie-

viesusies. Pēc Linn cj a datiem, aita ēd no parastiem
Viduseiropas augiem 327 sugas, kamēr 141 sugu nicina.

Gundega, vilka pienene, bezlaicite, kosa, kreimule un doņi
aitai ir ģifts. Sāli tā mīl ļoti un svaigs dzeramais ūdens

tai ir nepieciešama vajadzība.
Vairošanās dzenulis vispirms pamostas martā un no

šī laika turpinās visu vasaru. Grūsnības laiks ilgst 144

līdz 150 dienas, pēc Hodgsona dažām Tibetas sugām

pat 160 dienas. Parasti māte dzemdē tikai vienu vienīgu
jēru; divi jēri ir jau diezgan reti, trīs ļoti reti. Viņu dzīves
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pirmā mēnesī izlaužas piena zobi, sestā mēnesī parādās

pirmie paliekošie dzerokļi, otrā dzīves gadā izkrīt abi piena

priekšzobi un aizvietojas ar paliekošiem tobiem; pret šī

gada beigām parādās trešais paliekošais dzeroklis un tanī

pašā laikā viens pēc otra izkrīt visi piena dzerokļi, kuru

vietā stājas neīstie dzerokļi; tikai piektajā gadā priekšējie

piena dzerokļi pārmainās un reizē ar to zobu maiņa iz-

beidzas. Ar 9. vai 10. gadu reizē ar zobu pazaudēšanu

iestājas vecums. Vidējais vecums ir 14—15 gadu. Aita

ir spējīga pāroties un vairoties pēc viena gada, bet auns

pēc 18 mēnešiem. Visas sugas pārojas savā starpā bez

grūtībām un tādēļ aitu sugu var viegli uzlabot. Ja iegūti

pilnīgi auglīgi bastardi ar mufloniem un stepju aitām, tur-

pretim nekad ar krēpju aitām vai kazām. Pēdējais ir bieži

apgalvots, bet nekad nav pierādīts. Kazu āzis savā dziņā

aplec aitu gan tāpat kā dažus citus māju dzīvniekus, šāda

pārošanās līdz šim tomēr ir bijusi neauglīga. Un ja vien-

mēr par kādu zināmu Peru un čiles aitu sugu, tā saucamo

Linas aitu, apgalvo, ka ta ir cēlusies no krustojuma starp
aitu un kazu, šis apgalvojums tomēr ir jāatdod pasaku

valstij.
Aitas piemeklē dažādas slimības. Biežāk izplatītā ir

griešanās slimība, kura galvenā kārtā sastopama pie jau-
nām aitām; šī slimība ceļas no lentas tārpa pūslīšiem sma-

dzenēs. Citi iekšējo orgānu tārpi sabojā dzīvnieka aknas

vai plaušas. Plaši pazīstama arī aitu nagu sērga, bakas un

citas slimības, kuras aitu baros bieži nodara lielu postu.
Vēl pirms nedaudziem gadu desmitiem aitu derīgums

bij nesalīdzināmi lielāks nekā mūsu laikos. Tādās zemēs,
kurās visa zeme pārvērsta tīrumos, aitu turēšana neatnes

vairs nekādu lielu peļņu, turpretim Austrālijā, Jaunzēlandē,

Kapzemē v. t. t. aitkopība ir sevišķi plaši izplatīta; var

teikt: no kultūras aita bēg. Prūsijā pēc vispārējās lopu
skaitīšanas datiem aitu skaits bij 14 miljonu 1883. gadā,
bet jau 1911. gadā bij samazinājies uz 4 miljoni. Tomēr

arī Vācijā pieticīgais dzīvnieks ir vēl vienmēr spējīgs na-

badzīgās zemes zināmā mērā izmantot, lai gan mūsu dienās

arī Vācijā aitkopība nekādu ievērojamu lomu nespēlē. Pēc
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vispārējās dzīvnieku skaitīšanas 2. decembrī 1912. gadā aitu

skaits Vācijā bij 5.803.445 galvu, tas ir gandrīz 8. daļa no

visiem Vācijas mājlopiem, un viņu vērtība bij ap

189.160.000marku.

Austrālijā pirmās aitas tika ievestas 1788. gadā. Ga-

nāmpulkiem pamazām uz zemes iekšieni izplatoties, aitas

kļuva par iemeslu iedzimto iedzīvotāju iznīcināšanai no

baltajiem. Uz Ameriku jau Kolumbs atveda pirmās aitas.

Aitu rāsu apmierinoša iedalījuma jeb sistemātikas vēl

līdz šim nav, jo māju aitas, kā visi māju dzīvnieki, zem

cilvēka iespaida ir pārcietušas stipras pārmaiņas.
Vai rāsa ir ar vai bez ragiem, tam nav nekādas no-

zīmes. Ja arī ir ragainas un bezraga rāsas, tad tāpat pa-

stāv rāsas, kurās ragaini un bezragu īpatņi sastopami blaku

blakām; tāpat caur raga pamata dalīšanos var izveidoties

četri un vairāk ragi. Tāpat ragi var saplūst kopā par
vienu pašu ragu, kā tas ir pie Tibetas vienragu aitas. To-

mēr jāatzīmē, ka ir aitu rāsas, kuru ragi dod vairāk nekā

vienu apgriezienu, kā arī tādas, pie kurām arī mātītēm ir

ragi. Attiecīgas māju aitas var būt cēlušās, protams, tikai

no līdzīgām savvaļas aitām.

Arī spalvojums ir ņemts par pamatu aitu iedalīšanai,
sadalot aitas vispirms spalvu aitās un vilnas aitās, tālāk

pēdējās vēl savukārt iedalot pēc vilnas īpašībām. Bet tā

kā nevienai savvaļas aitai nav vilnas, tad šī iezīme uzska-

tama par kopšanas ceļā iegūtu un varbūt bij panākama pie
dažādām savvaļas aitām. Tāds iedalījums gan atbilstu

praktiskām vajadzībām, bet nebūtu zinātnisks. Tas pats
sakāms par aitu iedalījumu vilnas, gaļas un piena aitās.

Aitas iedala arī pēc astes garuma; ir bezastainas aitas

ar 3—6 sarukušiem astes skriemeļiem, īsastainas ar 12 līdz

16 skriemeļiem un garastainas ar 22 un vairāk skriemeļiem.
Arī pret šo iedalījumu var celt iebildumus, jo nevienai no

savvaļas aitām nav garas astes; garā aste tā tad radusies

caur izlasi. Tāpat izlases ceļā radušās ļekanās ausis un

līkā piere. Aita vispār ir viegli pieejama kopšanas pārvei-
dojošiem iespaidiem un dod arī pēkšņas novirzības jeb mu-

tācijas. Sevišķi pazīstamas ir divas šādas jaunākos laikos



izcēlušās novirzības. Pirmā ir no Darvina sīkāk aprakstītā
Ankonas aita, kurai ir īsas līkas kājas un āpšu suņa

ķermeņa būve. Šai rāsai sākumu devis kāds 1891. gadā

Masačuzetā piedzimis auns, kurš savas iezīmes noteikti pār-

raidīja uz saviem pēcnācējiem. Otra rāsa ir tā saucamā

Mošanās aita (Mauchamp), kura atšķiras ar garu,

gludu, zīdveidīgu vilnu. Šī rāsa cēlusies Dienvidfrancijā
1828.gadā no kāda merino ganāmpulka auna. Mūsu dienās

abas šīs rāsas ir pilnīgi izmirušas, jo viņas neatbilda saim-

nieciskām vajadzībām. Abi gadījumi tomēr rāda, cik grūti
aitu sistemātikā turēties pie ārējām iezīmēm vien.

Turpmākā īsā pārskatā mēģināsim iedalīt aitas pēc

viņu radniecīgām attiecībām, nosaucot grupas pēc tām sav-

vaļas aitām, no kurām grupas ir atvasināmas. Tomēr jā-

piemin, ka pie aitu rāsu noskaidrošanas mēs stāvam uz ne-

drošākiem pamatiem, nekā tas ir, piemēram, ar suņu rāsām.

Ļoti bieži mums trūkst tik nepieciešamo skeleta atlieku.

Ka visas māju aitas cēlušās no Ovis ģintas, jāuzskata par

pierādītu.

I. Vignei mājas aitu grupa.

1. apakšgrupa. Garkāju aitas.

Kā Eiropā, tā arī Ēģiptē no vissenākiem laikiem dzīvo-

jusi kāda aita, kura pilnīgi atšķiras no vēlākām mājas
aitām. No attēlojumiem šī aita bij jau sen pazīstama, bet

īpatnējā izskata dēļ to uzskatīja par antilopi, krēpaino aitu

vai kazu. šī aita bij Ēģiptes Vecajā Valstī dievam Ammo-

nam svētīts dzīvnieks. Pēc tā taika zīmējumiem, šī aita ir

ar četriem ragiem, kazas bārdu un kuplām krēpēm. Krēpes
ir bijušas tikai auniem. No 4 ragiem divi ir horicontali

novietoti un spiraliski sagriesti, bet divi pārējie stāv uz

leju sagriezušies.
Šai aitai Dnērsts un Gejars (Gaillard) devuši

atsevišķu zinātnisku nosaukumu — Ovis longipes palaeoae-

gvptius. Viņas vessenākās atliekas ir galvas kausa daļas,
kuras atrastas visdziļākos jaunākā akmeņu laikmeta nogu-
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lumos pie Tukas, uz dienvidiem no Abidosas, un tā tad pie-
der Ēģiptes visagrākiem laikiem, kad seneģiptieši tikko bij

iekarojuši savu zemi. Apmēram tikpat vecs ir visvecākais

šās aitas attēls uz kādas akmeņa plates pie Negadās, kur

attēloti arī vēl citi dzīvnieki, kā ēzelis un kāds garragains
vērsis. No šī laikmeta sākot Seneģiptes aita sastopama
attēlos līdz Jaunās Valsts sākumam, kad ta pamazām Ēģiptē
izzūd. Ar Ēģiptes faraonu 12. dinastiju parādās tauk-

astainās aitas, un sākot ar 18. dinastiju vairs nav zināms

neviens Seneģiptes aitas attēls. Pa visu šo laiku nomanā-

mas pie šīs aitas arī dažas caur kopšanu radušās pārmaiņas.

Agrāk par Seneģiptes aitas ciltsmāti uzskatīja krē-

paino aitu, bet tagad šī domaatmesta. No krēpainās aitas

nav cēlusies neviena aitu rāsa; pat caur krustojumu ne-

vienai rāsai nav piejauktas krēpainās aitas asinis, — to

pierāda tas apstāklis, ka visi mēģinājumi krustot krēpaino
aitu ar mājas aitu ir palikuši bez kādiem panākumiem. Tā

kā Āfrikā nav īsto savvaļas aitu, tad visvecākā Āfrikas

mājas aita, redzams, būs ievesta no ārienes.

Ja arī pašā Ēģiptē Seneģiptes aita ir agri izmirusi, tad

tomēr tās pēcnācēji vēl dzīvo apgabalā no Augšeģiptes līdz

Somali zemei, kas pierādīts uz salīdzinošu pētījumu pamata.
Šis apgabals vispār uzskatams par patvēruma rajonu Sen-

eģiptes mājlopiem.

Seneģiptes aitas tīros pēcnācējus apzīmē par gar-

kāju aitām. (Ovis longipes). Tām ir slaida ķermeņa
būve, ļekanas ausis un augstas kājas. Mātītes arvien ir

bez ragiem, bet pie dažām rāsām pat auniem nav ragu. Vis-

vairāk Seneģiptes aitai līdzinās Dinkas aita, ki.ra

dzīvo Nubijas tuksnesī, pie Baltās Nilas un zemēs pār
Centralāfriku līdz Gviņējai. Te pieminama arī vēl Fesa-

na s aita. Kāda pie šīs grupas piederoša aita, kuru tu-

rēja Berlines zvēru dārzā, bij gluži balta, tikai ar melnu

plankumu zem katras acs.

Arī vairākās Balkanu un Ungārijas aitas daži pētnieki
saskata Seneģiptes aitas radiniekus.



2. apakšgrupa. Garastainās aitas.

Pie šām aitām pieder labākās vilnas aitas ar garu, līdz

lēcējlocītavai nokarājošos vilnainu asti. šīs apakšgrupas

aitas sadaļas divās daļās: vienām aste ir šaura, otrām caur

tauku nogulsnēšanos aste pieņēmusi dažbrīd visai lielus ap-

mērus.

Visas apakšgrupas izcelšanās vēl ir tumša. Nav tomēr

šaubu, ka šīs aitas kā Eiropā tā Āfrikā ir jaunākas par

iepriekšējām. Viņu ievešana Eiropā būs laikam notikusi

otrā gadu tūkstotā pirms Kristus. Vismaz teiku par Zelta

Vilnu var iztulkot šādā nozīmē. Katrā ziņā uz Mazāzijas

pieminekļiem un naudām jau agrā laikmetā redzami vilnas

aitas attēlojumi, un jau feniķiešiem ir bijusi labi attīstīta

vilnas rūpniecība.

a) šaurastainās aitas.

Eiropā galvenā kārtā ieviesušās šaurastainās aitas. Te

tās atradušas plašu izplatību un izspiedušas gandrīz visu

citu grupuaitas. Šaurastainās aitas savukārt iedala rāsās

ar taisnu un ar sprogainu vilnu.

Vācijā izšķir trīs galvenās aitu rāsas. Visplašāk vēl

mūsu dienās izplatīta ir Rēnas aita (Rhonschaf).

Viņa ir abos dzimumos bezragains, ilgi augošs, vidēja
lieluma dzīvnieks ar ļoti mazu, šauru, smailu galvu, kura

apklāta melnām, cietām spalvām pat vēl aiz ausīm. Tādas

pašas spalvas, tikai baltas, atrodas arī pie kājām, augstu
uz augšu. Garā un plānā pārējā ķermeņa vilna ir balta un

satur maz sviedru. Bez vilnas Rēnas aita dod arī mērenu

daudzumu gaļas. Viņa ir pieticīgs kustonis, piemērots
trūcīgu ganību izmantošanai. Vidējais augstums skaustā
ir apmēram 57 cm, aunu svars 60—75, aitu 45—50 kg.
Vilnas ražu uzdod 1,5—2,25 kg lielu.

Tāpat bezragaina ir arī franku aita, kuras auni

sasniedz apmēram 65, bet mātītes 60 cm augstumu un

85—110, attiecīgi 50—56 kg lielu svaru. Vidēji lielā galva



līdz galvas vidum, bieži līdz pakausim, tāpat kā kājas no

elkoņiem vai lēcamās locītavas uz leju, ir apklātas baltām,
cietām spalvām. Viducis apklāts mazliet cirtainu vilnu,

kura dod apmēram 1,75—2 kg lielu ražu. Auglība ir ļoti
liela, jo vairāk kā ceturtā dzemdēšanas gadījumu tiesā

dzimst dvīņi.
Kā pazīstamāko ārzemju lauku aitu var minēt angļu

ševiot a i tu, no kuras vilnas iegūst pazīstamo tā paša
nosaukuma drēbi. Viņa nes īsu, biezu vilnu uz ķermeņa,
kamēr kājas un profilā stipri izliektā galva ir apklāta smal-

kām, īsām, baltām spalvām. Kā ragaino, gludvilnaino aitu

priekšstāve būtu mināma Dorsetširas aita. Angļu

aitas jaunākos laikos ir ieguvušas zināmu nozīmi arī priekš

Vācijas. Dīvainā kārtā Vācijas apstākļiem ir piemērotas
nevis baltsej ainās, bet gan tikai melnsej ainās. No šīm

melnsejainām jeb daunām mums visvairāk krīt svarā

Hempširas, Šropširas un Oksford širas

daunas. Viņas ir ļoti iecienītas gaļas aitas.

No Francijas lauku aitām šeit būtu mināma Lar za-

ka s aita, kura piemīt Aveironā un no kuras piena iegūst
Rokforas sieru.

Lombardijas Bergamaskas jeb Padujas aitas

ir ar garām, noļukušām ausīm, bezragainas un ar stipri iz-

liektu profilu.
Dažos apgabalos, sevišķi Dienvidvācijā, vietējo lauku

aitu vilnas raža vairs neapmierināja pieaugušās prasības,
no otras puses ārējie apstākļi neatļāva turēt dārgo merino

aitu. Tāpēc Virtembergā jau 18. gadu simtenī sāka krustot

lauku aitu ar merino, un tā Virtembergas bastardaitā sa-

sniedza rūdītu, pieticīgu, izturīgu aitu, kura ar uzlaboto

vilnu deva ievērojami lielākus ienākumus. Skatoties pēc

uzlabošanas pakānes izšķir „rupjo bastardu", kurš ķermeņa
formā un spalvojumā, atskaitot to, ka vilna ir cirtaina, vēl

ļoti līdzinās franku aitai, kamēr „smalkajam bastardam"

cietās spalvas uz galvas sniedzas tikai līdz pierei, uz kājām
līdz vēzītim, un pārējais ķermenis nes ļoti smalku vilnu,

kura gan pa lielākai tiesai vēl nesasniedz merino vilnas

smalkumu, šis arī citādi merino aitai līdzīgais „smalkais
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Baštards" ir ragains tāpat kā merino, kamēr pie rupjā ba-

starda blakus ragainiem auniem ir sastopami arī bezragaini.

Svars, lielums un vērtība ir apmēram tādi paši kā franku

ai' ai, bet vilnas raža iet līdz 2—3 kg.

No Virtembergas bastardaitas mēs pāriesim uz slave-

nāko, arī plašās aprindās pazīstamāko aitu —
merino

aitu, vienīgo tagad sastopamo garastaino aitu priekšstāvi

ar cirtainu vilnu.

šīs rāsas nozīme un lietošana ir jāapskata sīkāk.

Smalkvilnas aitas tips, kā liekas, ir attīstījies 8. un 7. gadu-
si "riteņos pr. Kr. Karijā un Friģijā. šeit Miletas pilsēta

savas vilnas rūpniecības dēļ bija pazīstams smalkvilnas

tirdzniecības centrs. Grieķi pirmie turienes aitu ieveda

Eiropā, tad romieši to izplatīja tālāk un ieveda arī Spānijā,
kur viņa noderēja par pamatu Spānijas merino aitas iz-

kopšanai. Šī sākumā mazā, liesā Spānijas merino aita ar

īsu un ļoti smalku vilnu sāka savu uzvaras gājienu pa pa-

sauli līdz ar spāniešu pasaules varas nodibināšanos. Vācijā
pi *mās merino aitas ieveda 1765. gadā Saksijas kūrfirsta

F idricha Augusta laikā. No viņām izkoptās, smalkvilnai-

nās, kūrfirstam (elector) par godu par ~electoralaitām"
nesauktās merino aitas kādu laiku guva lielu piekrišanu.

Prūsijā pirmās merino aitas nokļuva 1785. g. caur Fridricha

Lielā un Austrijā 1775. g. caur Marijas Terēzes gādību.
Lielāka nozīme bija 1802. g. ķeizara Franča 11. laikā iz-

drrītai merino aitu ievešanai, kuras bija iepirktas no Spā-
nijas ganāmpulkiem Infantado, Gvadelupā un Negretē. Pē-

dējā jaunradītai rāsai deva nosaukumu negretti, zem kura

viņas tapa pazīstamas un izplatītas tālāk. Viņām ir ga-

rāka, bet drusku rupjāka vilna nekā elektoralaitām.

Vēl pirms nedaudziem gadu desmitiem Vācijā pēc

vilnas izšķīra elektoral- un negretti-merino. Jau pirmām

negretti aitām esot bijusi ļoti krokaina āda. Protams, uz

šīs palielinātās ādas virsmas vilnai bija vairāk vietas nekā

uz gludas ādas. šo iedzimto tieksmi tad ar vienpusīgu iz-

ke ošanu vilnas virzienā stipri pārspīlēja. Kustoņiem uz-

ardzēja pārāk lielu daudzumu ādas, kura pa daļai uz visa
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ķermeņa, bet sevišķi priekšdaļā un uz astes sakrita daudzās

krokās. Tālāk centās sasniegt tik biezu un tik plaši uz

ķermeņa izplatītu vilnu, cik vien iespējams. „Pie galvas no

biezā, tumšā vilnas kažoka rēgojas ārā tikai gaiškrāsainais

purns un ausu gali, apakšā tikai kājas, sākot no vēzīša lo-

cītavas", tā apraksta S. fon Natuziuss (Nathusius)
šos kustoņus. Mazais ķermenis, kas slēpās zem varenā

vilnas kažoka, vairs nebija piemērots tādai pārmērīgai vil-

nas attīstībai.šo nīkuļojošo kustoņu turēšana tapa ārkārtīgi

grūta un dārga, un no tā laika, kad nokritās ļoti augstās
vilnas cenas, tik dārgo lopu audzēšana kā negretti gadījumā

vairs nenesa pietiekoši daudz peļņas un sāka iet mazumā.

Jauns merino aitu kopšanas vilnis izgāja no Francijas.
Šeit 1777. g. dibināja pirmo aitnicu Rambuljē fermā ar

Spānijas merino aitām. Izkopjot citā virzienā, mazā liesā

Spānijas merino aita šeit tika pārveidota tanī lielā, garā,
tuklā dzīvniekā ar drusku rupjāku, tikai mēreni biezu, maz-

liet sviedrainu, bet ļoti stipru, garu vilnu, kurš zem r a m-

bul j ē nosaukuma spēlēja ievērojamu lomu. Pagājušā

gadu simteņa vidū šie rambuljē nonāca Vācijā un noderēja

par pamatu Vācijas jaunlaiku merino aitām, kuras skato-

ties pēc tā, vai svaru liek vairāk uz gaļas vai uz vilnas ie-

gūšanu, šķiro gaļas vai kāršamās vilnas merino aitās.

Merino aitu svars un vilnas raža atkarībā no kopšanas
virziena stipri svārstās. Pie kāršamās vilnas aitām vecu

aitu svars ir 50—65, vecu aunu 65—80 kg, vilnas caurmēra

raža 5—7,5 resp. 6,5—8,5 kg, caurmēra vērtība 60—80 resp.
150—300 markas.

b) Plat- jeb taukastainās aitas.

Taukastainām aitām Eiropā nav visai lielas nozīmes,
bet Āzijā un Āfrikā viņas spēlē tik svarīgu lomu, ka viņām
šeit nevar paiet garām; sevišķi dažas viņu rāsas ir tapušas
slavenas kā vērtīgu kažoku devējas. Taukastaino aitu iz-

platīšanās apgabals, pēc Roberta Mi 11er a (Mūller),
aptver visu Āfriku, ciktāl aitas vispār tiek turētas (jau
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pirms eiropiešu ierašanās hotentotiem bija taukastainās

aitas), Rietumāziju līdz Bucharai, Chivai un Turkestanai.

No šejienes tās caur Kaspijas stepēm ieiet Eiropas Krie-

vijā, kur viņas audzē sevišķi Donas kazaku apgabalā un

Taurijā. Bez tam taukastainās aitas Eiropā nelielā skaitā

ir sastopamas Balkanos, Apeninu pussalas dienvidos un

mūsu laikos arī Dienvidfrancijā. Taisni platastaino aitu

jēri izplatīšanās apgabala ziemeļos ir tie, kuri dod piepra-

sīto kažokādu. Tās iegūšanai neizlieto vis nepiedzimušus

jērus un nenogalina to mātes, bet gan jērus nokauj neilgi

pēc dzimšanas, treša līdz astotā viņu dzīves dienā. Ja viņi
ir jau dažas nedēļas veci, tad jērādas zaudē īpatnējo spro-

gaino spalvojumu, kas taisni piedod viņām vērtību. Spro-

gainas jērādas bez tam ir sastopamas arī pie citām aitu

rāsām, piemēram pie pācu viršāju aitām, bet pie viņām
sprogas nekad nav tik pilnīgi izveidotas un arī ātrāk izzūd.

Sprogas izveido vienīgi akotainās spalvas, un tās ir jo vājāk

izveidotas, jo vairāk attiecīgai aitu rāsai ir vilnaino spalvu.
Vilnas kupluma ziņā no dažādāmplatastaino aitu rāsām

visvērtīgākā ir karakula jeb persiešu rāsa, kuru tomēr ne-

audzina Persijā, bet visvairāk Bucharā. Karakula

aita ir mazs, apmēram 60—80 kg smags, tumšpelēkas
krāsas dzīvnieks. Auni pa lielākai tiesai ir ragaini, sejas

profils izliekts, ausis lielas un nokārušās. Pieaugušām
aitām vilna ir gara, rupja un maisīta ar stīvām spalvām.

Viņu izlieto paklāju izaušanai. Pie galvas, kājām un astes

apakšējās daļas atrodas cietas spalvas. Jēru „slēgtā" sproga
atveras ar 10. dienu pēc dzimšanas, pēc 3 mēnešiem sa-

sniedz pieaugušo sprogas formu, bet vēl ir pilnīgi melna.

Tikai pēc 6 mēnešiem krāsa ir galīgi pārvērtusies pelēkā.
Galvenais audzinātājs ir Bucharas emirs. Jērādas pa daļai
tieši, pa daļai caur Nižnijnovgorodu nonāk Leipcigā. Tikai

tur prot viņām piedot skaistu spīdumu, kas tās padara par

vispusīgi iecienītu kažokādu. Apmēram 50—60 cm garo

jēlādu vērtība ir 20—30 markas, galīgi izstrādāto līdz
50 markas. Tirgū ikgadus nāk apmēram iy2 miljona ādu.

Nepiedzimušiem vai nedzīvi dzimušiem šīs pašas aitu

rāsas jēriem spalvas nav cirtainas, bet ir īsas, gludas un ar



skaistu moarēveidīgu zīmējumu. Viņu ādas, apmēram

100.000 gabali gadā, nāk tirgū zem „platastes" nosaukuma.

Viņu vērtība ir 30—60 markas gabalā.

īpaša rāsa, „pelēkās īssprogainās persietes", kuru ādas

izlietoja huzāru kamzoļu apšūšanai, tagad liekas ir iz-

mirusi.

Uz rietumiem no Bucharas līdz Dienvidkrievijai dzīvo-

jošā mazā Astrachanas aita dod ne tik labas, nesprogainas,
bet spīdošākas ādas baltā, melnā, plankumainā, bet vis-

vairāk brūnā krāsā. Arī viņas tiek galīgi izstrādātas Leip-

cigā un zem „astrachanas" nosaukuma nāk tirgū, bet viņu
vērtība ir tikai I—lo markas.

Mēģinājumi aklimatizēt karakula aitu Vācijā līdz šim

nav devuši redzamus panākumus. Par labākiem izrādās

karakula aitas krustojumi ar vietējām aitām. Tomēr no

līdzšinējiem mēģinājumiem vēl nevar gūt galīgu slēdzienu.

Bez vilnas šo kustoņu dzimtenē izmanto arī gaļu, un pienu
izlieto siera gatavošanai. Sevišķi svarīgi ir astes tauki.

Taukaste jeb kurdjuks pie dažām taukastaino aitu rāsām

sasniedz ļoti ievērojamu lielumu, pēc P o 1 i g a (Pohlig) pat
līdz ceturtai daļai no visa kustoņa kopsvara, pie 90 cm liela

apmēra. Tas tā ir sevišķi pie dažām Anatolijas-Sirijas

rāsām, kur aste pieņem pagarinātu, S-veidīgu formu, vēršo-

ties ar galotni atkal uz augšu. Tad viņa var sasniegt līdz

10 kg. svarā un diezgan ievērojami apgrūtinā kustoņus.
Taukmasu izlieto ne tikai kā pārtikas līdzekli, bet arī sveču

izgatavošanai.
šī varenā tauku nogulšanās astē, kuras iemeslu mēs

vēl nezinām un kuru, ja daudz, varam uzskatīt kā stepju

dzīvnieka pārtikas noliktavu sausuma laikiem, ir attīstīju-
sies laikam tikai pamazām, jo arī vēl tagad astes garums
un apmērs pie atsevišķām rāsām ievērojami svārstās.

Uz asiriešu tēlniecības darbiemarvien redzam attēlotas
taukastainās aitas ar samērā īsu asti. Ja mēs tagad apdomā-
jam, ka semitiem, kuri taču vienmēr cūkas nicināja, aita

bijai vienīgais/tauku devējs, tad varam pieņemt, ka šīs tautas

sevišķu vērību piegrieza taisni taukļipainām un vienmēr

vairāk cienīja aitas ar visstiprāk attīstīto taukasti. Tāpēc
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domājams, ka aitas ar garo taukasti tika izveidotas otrā

gadu tūkstotī pirms Kristus Sirijā un Palestinā. No še-

jienes viņas katrā ziņā jau pilnīgi izveidotas tumšajos Vi-

dējās valsts laikos nonāca Ēģiptē, laikam caur Arabiju, no

kurienes viņas min jau HerodotsunDiodors. Ar

viņām jau senātnē saistījās teika par aitām, kurām esot tik

smagas astes, ka tās jāvelkot ratiņos līdz. Arī Leo Af -

rikanusa minētā aita, kuras aste svērusi 40 kg un kuru

minētais mūsu uzticības vīrs redzējis Askotē Ēģiptē, būtu

šeit jāpiemin.

Runājot tālāk par garastino vilnas aitu izcelšanos,

jāsaka, ka skeleta atlieku trūkuma dēļ mēs vēl taustāmies

pa tumsu. Jau Nērings (Nehring) aizrādīja, ka Āzijā

stepju aitu jeb arkalu bija vieglāk pieradināt nekā pārējās
aitas taisni tāpēc, ka viņa nav augstkalnāju aita. Stepju
aita ir arī garastaināka par pārējām savvaļas aitām. Bei-

dzot viņai jau no dabas piemīt īpašība dzīvot lielos baros,
un tāpēc viņa bija pa prātam nomadiem, kuri mīl lielus lopu
barus. Asirijas aita, spriežot pēc notēlojumiem un ne-

griežot vērību uz vilnu un taukasti, pilnīgi līdzinās stepju
aitai. Viņai bij smailas, nenoļukušas ausis, mazliet vel-

vēta piere, no kuras ar mazu ieplakumu atdalijās garā de-

guna mugura, un skaisti vīti ragi, tāpat kā stepju aitai

neizveidoja pilnu spirāli. Par nožēlošanu vēl trūkst ma-

teriāla, ar kuru šai hipotēzei par taukastaino aitu izcelša-

nos no vignea grupas savvaļas aitām būtu dots pierādī-

jums. Tomēr Duersts priekš Anavas ir pierādījis, ka

tur arkals ir padarīts par mājas aitu. Arī aitas ar garu,

tievu asti mēs atvasināsim no šīs pašas savvaļas aitu gru-

pas, tomērmums būs jāpieņem vēl citas aitas iekrustošana,
laikam no argali grupas, jo pie viņām ragi izveido vairāk

nekā vienu spirāli.

II. Austrumu mājas aitu grupa.

Arī Eiropā aitas ir atrodamas vecākās atliekās. Dā-

nijas seniedzīvotāju atkritumu kaudžu dziļākās kārtās, ku-
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ras apmēram no vecākā akmeņu laikmeta sākuma tāļu

iesniedzas jaunākā akmeņu laikmetā, V i n g c atrada aitas

atliekas blakus garpierainā vērša, kūdras cūkas un mājas

suņa atliekām. Kazas no sākuma vēl trūkst. Pēc Vinges

mums šeit ir darīšana ar kūdras aitas atliekām. Viņa vis-

pirms un vislabāk tapa pazīstama no Šveices jaunākām pāļu
būvēm, šeit atrasto aitu Ritimeij ers (Rūtimever)
sīki aprakstīja zem nosaukuma Ovis aries palustris. Starp
kazu un aitu šeit pāļu būvēs valda gluži pretējas attiecības

nekā dāņu senkultūrās: vecākās pāļu būvēs kaza tikusi

turēta lielākā skaitā nekā aita. Vēlāk attiecības gan mai-

nās par labu pēdējai. Ritimeijers apraksta kūdras aitu pēc

saviem pētījumiem kā nelielu dzīvnieku ar tieviem, slai-

diem, augstiem locekļiem, kuram bija dīvaini veidoti, īsi,

stāvi, no sāniem saspiesti ragi, kā kazai. Šīs pēdējās īpa-

šības dēļ kūdras aitu apzīmē arī par „kazragaino" aitu.

G 1 v r s, kurš par kūdras aitu mums sniedza sīkākas ziņas,
apzīmē viņu par līdzīgu dambriedim, jo galvas kausa sejas

daļa, salīdzinot ar smadzeņu daļu, ir gara. Piere ir gluži

plakana, pieres kaula lūzums aiz ragiem ļoti ass: viņš iz-

veido apmēram 98° leņķi. Pēc C. Ke 11 er a kūdras aita ir

bijusi garastaina.
Šīs aitas tāpat kā aitu vairākuma izcelšanās ir vēl

tumša. C. Kellera uzskatam, ka šī aita ir jāatvasina no

krēpainās aitas, mēs paiesim garām kā nepieņemamam.
Duersts grib viņu atvasināt no arkala un domā, ka

Anavā varot nosekot, kā viņa pamazām izveidojas. Ri -

timeijers vienreiz domā par Dienvideiropas izrokamo

savvaļas aitu, otrreiz par Kipras muflonu. Pēdējais uz-

skats ir visticamākais, tikai minētā dzīvnieka vietā varētu

likt Āzijas muflonu, no kura Kipras muflons ir tikai pasuga.
Āzijas muflons jau ir savvaļas aita, kurai priekšējā ragu

šķautne ir tik vāji attīstīta, ka rags dažkārt izskatās taisni

divšķautnains. šeit Vidusjūras austrumu stūrī mums lai-

kam būs jāiedomājas kūdras aitas pirmdzimtene. Tas ir

C. Kellera nopelns, ka viņš aizrādīja uz kādu izgrie-
zumu ziloņkaulā no Menides Atikā, kas darināts Mikenu

laikmetā un attēlo garastainās aitas ar gariem, kā liekas,



divšķautnainiem ragiem, kuri aiz pakauša izliecas lokā un

savus galus liekas vērš vienu pret otru. Bet tā ir Āzijas
muflona ragu forma. Garās astes norāda, ka mums ir da-

rīšana ar mājas aitām. Velvētā piere un starp aci un de-

gunu ieplakušais profils atšķir viņu no kūdras aitas. Šajā

ziņā Menides aita pilnīgi līdzinās Nalpses aitai, kādai vēl

šodien Graubindē, sevišķi Nalpses ielejā dzīvojošai aitu rā-

sai. Jau Ritimeij ers norādīja uz pēdējās radniecību

ar kūdras aitu. Glu r s pēc tam to apstiprināja, salīdzi-

notskeletus; viņš pat tura Nalpses aitu par kūdras aitas pēc-
nācēju, lai gan ne gluži tīru, no kuras viņa atšķiras ar vel-

vēto pieres kaulu un mazliet ieliekto profilu, kā arī ar

dažām citām īpatnībām. Tā kā Nalpses aita katrā ziņā ir

tuvākā, vēl dzīvojošā kūdras aitas radiniece, tad es viņu
šeit īsi aprakstīšu.

Nalpses aita ir mazs dzīvnieks, kas dzīvsvarā

sasniedz 28 kg. Viņa ir balta kā sudrabs, pelēka kā dzelzs

vai pat pilnīgi melna. Daudziem tumšiem īpatņiem ir bal-

tas, bet daudziem gaišiem tumšas zīmes pie galvas, kājām
un astes. Lēcveidīgā šķērsgriezuma ragi vēršas uz mugur-

pusi, leju un āru. Arī mātītes ir ragainas (laikam norādī-

jums uz krustošanu!). Ausis ir smailas, mazas un neno-

ļukušas. Vilna nav tik bieza, tāpēc vilnas raža ir niecīga.

Tādēļ arī Nalpses aitas audzināšana ir gājusi mazumā, lai

dotu vietu citu ienesīgāku rāsu kultivēšanai.

Arī vēl citās nomaļās vietās kūdras aitas pēcnācēji lie-

kas ir uzglabājušies līdz mūsu dienām. Duersts min sevišķi
uz ziemeļiem no Skotijas stāvošo salu — Hebridu, Ferro,
Setlandes un Orkneju salu aitas, šie mazie, ļoti tumši ie-

sarkani vai melni krāsotie kustoņi vēl pilnīgi līdzinoties

kūdras aitai. Ragi bieži dalās, tā kā rodas četri un vēl vai-

rāk ragi; bet ja viņi nedalās, tad augstu virs pieres izliecas

uz pakaļpusi un sāniem, līdzīgi kā kazām.

36



37

III. Muzimonu mājas aitu grupa.

Kā jau pie citiem mājkustoņiem uz jaunākā akmeņu
laikmeta beigām, laikam sakarā ar jaunu kultūras pro-

gresu, kuru vispirms raksturo vara ievešana, parādās jau-
nas rāsas, tā ari Eiropā šajā laikā parādās jauna aita.

Viņa ir lielāka par mazo kūdras aitu, ar daudz resnākiem,
lieliem uz ārpusi un pakaļpusi, ar galiem uz leju un maz-

liet uz ārpusi izliektiem dzīvragiem. Pēdējo šķērsgriezums
liek domāt par trīsšķautnainu ragu ar platu priekšējo
virsmu. Studers, kurš pirmais šo rāsu atklāja, aizrādīja

uz viņas radniecību ar Eiropas muflonu. Glurs, šetenzaks

(Schoetensack) un Duersts, kuri mūsu zināšanas par šo

rāsu papildināja ar daudziem materiāliem, ir vienis prātis

ar viņu. Duersts, kurš šo rāsu viņas atradējam par godu

nosauca par Ovis aries studeri, sevišķi piemin muflona kru-

stošanu ar kūdras aitu, no kā radusies „vara aita".

Vara aitas pēcnācējas dzīvo arī vēl šodien Ziemeļ-
eiropas īsļipainās aitās. Šīs grupas svarīgākā pazīme pēc
Bo m a (Bohm) ir tā, ka īso asti apklāj nevis vilna, bet

gan stīvas spalvas, ko mēs nesastopam ne pie vienas gar-

astainās aitas, šīs grupas locekļi pa lielākai tiesai ir mazi

dzīvnieki ar īsu, smailu galvu, taisnu deguna muguru, kura

ar vieglu izliekumu pāriet mazliet velvētā pierē. Ragi stāv

diezgan tāļu viens no otra un izliecas, kā tas sīkāk aprak-
stīts pie Eiropas muflona. Galvu, asti un kājas klāj īsas,

cietas spalvas, pārējo ķermeni līdz 20 cm. garas, gludas,
serdainas akotu spalvas, maisītas ar īsām, bezserdainām

pūku spalvām. Spalvu krāsa ir brūna, melna, zilpelēka,
reti balta. Abi dzimumi pa lielākai daļai ir ragaini.

īsļipainās aitas dzīvo Ziemeļkrievijā, Somijā, Skandi-

nāvijā un Ziemeļrietumvācijas viršājos. Pēdējās jeb vi r-

šā j v aitas, kā Vācijas aitu rāsa, sevišķi interesē vā-

ciešus. Viņas ir mazas, pa lielākai daļai zilpelēkas aitas

ar melnu seju, tomēr ir sastopamas arī citas, līdzīgi tum-

šas krāsas, tikai kustoņi nekad nav balti. Viršāju aita sa-

sniedz 55—60 cm augstumu un caurmērā sver 10—15 kg,
nobarotā stāvoklī izņēmuma gadījumos pat līdz 30 kg. Vi-



ņas saimnieciska nozīme ir tā, ka viņa trūcīgos apstākļos,
uz ganībām, kuras mūsu kultūras rāsas vispār nespētu

izmantot, dod zināmu, lai arī mazu ienākumu. „Ir jāiepa-

zīstas", raksta S. fon Natuziuss, „ar Lineburgas viršāju

nožēlojamiem apstākļiem, lai varētu pareizi novērtēt to no-

zīmi, kāda tur ir viršāju aitām." Taisni šo labo īpašību

dēļ viņas no senlaikiem ir plaši pazīstamas. Kāds franču

ceļojumu aprakstītājs ap 18. gadu simteņa maiņu dara vi-

ņām pat godu, paaugstinādams tās par mežonīgu tautu (na-
tion fēroce nommēe les Heidschnuckes), kas kavējot Line-

burgas viršāju civilizēšanu.

Kā tālākus vara aitas pēcnācējus uzskata grupu īs-

ļipainu, bezragainu, garvilnainu aitu, kuras apdzīvo aug-

līgos zemumus (maršus) pie jūras, apmēram no Šlēzvig-
Holsteinas līdz Vendē, un kuras tāpēc apzīmē parasti par

maršu aitām. Savās bagātīgās ganībās maršu aita

ir tapusi liels, spēcīgs dzīvnieks, kas pie tam ir ļoti auglīgs.

Viņa ir vienano tāmnedaudzāmaitām, kuras bez kaites var

dzīvot mitrās zemumu ganībās. Viņa pie tur valdošiem, ai-

tām citādi nepiemērotiem apstākļiem ir tā pieradusi, ka

viņa citādos apstākļos neviešas. Kā pazīstamākā vācu rāsa

ir jāmin Rītfrīzijas piena aita, liels 78—90

cm augsts dzīvnieks, kas pie mātītēm sasniedz 60—80 kg

svara un pie auniem 80—100kg. Kā jau nosaukums rāda,

viņu izlieto arī piena iegūšanai. Viņa dod caurmērā 500 kg
piena gadā, kurš satura 5—6 procentes tauku un tā tad ir

teicams. Bezragainas aitas, kuras laikam var uzskatīt par

maršu aitu priekštecēm, Eiropā parādās pirmo reiz bron-

zas laikmetā.

IV. Argaļu mājas aitu grupa.

Hipotēzi, kā arī argaļu grupas savvaļas aitas ir piera-
dinātas, pirmo reiz izteica Pa 11 ass, kurš taukgurnainās
aitas atvasināja no viņām .

Kellers šo uzskatu ir atraidī-

jis, gan nepievedot iemeslus, bet Hilcheimers viņu galvas
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kausu uzbūvē atrada tik daudz kopēja, ka, pēc viņa domām,

šī hipotēze ir paturama. Sevišķi raga raksturīgā forma,

kurš pie taukgurnainām aitām vienmēr izveido vairāk kā

vienu spirāli, ir jāattiecina laikam uz savvaļas aitām, kuru

ragi ir līdzīgi veidoti, tāpat ar vairāk kā vienu spirāles gā-

jienu. Pretēji taukastainai aitai pie taukgurnainās aitas

tauki ir nogulušies pakaļējās gurnu daļās gar abām pusēm

īsai astei, kur viņi savukārt bieži izveido ļoti lielu spilvēnu.

Taukgurnainās aitas sākas pie Eiropas dienvidaustrumu

robežas un no šejienes caur Vidusāziju izplatās līdz Ķīnai,

šajā apgabalā aitkopības centru mēs atrodam pie kirgiziem,
kuriem bieži ir 15—20.00īpatņu lieli bari. Vēl šodien gadu
vecs jērs Vidusāzijas stepēs noder par maiņas vienību. No

turienes taukgurnaino aitu izplatīšanās apgabals izplešas
arī uz vakariem, līdz Āfrikai, kur C. Kellers viņas atrada

vēl pie somaliem.

Ja pie taukgurnainās aitas ragu apmērs ir samazinā-

jies, tad pie Nepaies Himalaju tā sauktās Barvala

aitas, ir saīsinājies raga garums, bet apmērs palicis tāds

pats, kā pie savvaļas ciltstēva. Tamlīdzīga apmēra ragi,
kuri pie saknes saduras gandrīz kopā, var būt mantoti arī

tikai no savvaļas priekštečiem, pie kuriem mēs novērojam
to pašu; tās jau taisni ir argali aitas formas.

īpatnējās izlietošanas dēļ ir jāmin Tibetas hunia aitas,
kuras izlieto kā nastu nesējus; auns nes 15—20kg.

• Pilnības dēļ ir jāatceras beidzot vēl stulmastainās ai-

tas — īsspalvainas aitas, kuru aste pievienošanas daļā ir

paplašināta ar tauku spilvēnu, no kura rēgojas ārā īss tievs

astes gals . Viņas apdzīvo Persiju, Arābiju, Augšeģipti.
Par viņu izcelšanos un vēsturi līdz šim nav iespējams iz-

teikt nekādus uzskatus.

Aitām ļoti tuvu stāvošā pus aitu grupa (Pseu-
dois) daudzā ziņā uzrāda sakaru ar kazām. Izskats ir gluži
kā aitai. Auniem trūkst arī bārdas un asās smakas. Tur-

pretim kazas viņas atgādina ar priekšacu dziedzeru trū-



kumu, uz kuru citkārtējo klātbūtni norāda kails plankums,

un arī ar starpnagu dziedzeru atkalparādīšanos. Ragi ļoti

līdzinās tura ragiem, kurus mēs apskatīsim turpmāk, šķērs-

griezumā apaļie un ieapaļi trīstūrainie ragi liecas atpakaļ

pāri pakausim un ar galotnēm rāda uz iekšu un mazliet uz

augšu. Atskaitot smalkās švītras un augšanas līnijas, viņi
ir gludi. Mātītēm viņi ir mazi. Aste ir īsa, tomēr garāka

nekā īstām aitām. Mātītei ir divi pupi.

Vienīgā šīs grupas suga nahurs jeb barals

(Pseudois navaur) dzīvo Tibetā un Centralāzijai pieguļošās
augstienēs, no Himalaju galvenās ķēdes līdz Kuenlunam un

Altintagam, no žigaras Baltistanā līdz Maizurai. Krāsa

virspusē ir īpatnēji zilpelēka, kāpēc arī angļu sportsmeņi
nahuram devuši nosaukumu „zilaita". Ziemā kažoks ir

vairāk pelēks, vasarā vairāk brūns. Apakšpuse, kāju pakaļ-
puse un iekšpuse un astes pamats ir balti, švītra gar kāju

priekšpusi, izņemot nagus, kuri ir balti, un astes gals ir

melni. Pieaugušam aunam, kurš sasniedz 90 cm augstumu

plecos, bez tam vēl seja, kakla un krūšu vidus un švītra

gar sāniem ir melna.

Kā savās ķermeņa īpašībās, tā arī parašās nahurs iz-

rādās par starplocekli starp aitu un kazu. Tāpat kā aita

viņš mīl atklātas un nelīdzenas vietas un pusdienas laikā

atpūšas savās ganībās. Ar savu spēju viegli uzkāpt vis-

nepieejamākās klintīs un ar savu kustīgumu viņš līdzinās
kazām. Pie sagūstītiem nahuriem ir novērots, ka auni cī-

noties paceļas uz pakaļkājām, tāpat kā kazas.

Šī kustoņa dzīves veidu teicami ir aprakstījis Prže-

vaļs ki s, kurš to atrada Alašanā, kur viņš apdzīvo vis-

nomaļākās, klinšainākās vietas pa vienam vai pa pāriem,
retāk mazos pulciņos, 5—15 īpatņu lielos. Izņēmuma gadī-
jumos kustoņi salasās arī līdz 100 īpatņu lielos baros. Katru

baru vada vecs auns. Manīdami briesmas
,

tie brīdina ar

aprautu svilpienu, kas tik lielā mērā līdzinās cilvēka svil-

pienam, ka Prževaļskis to pirmo reiz noturēja par med-

nieka signālu. Tad viss bars piepēži drāžas prom, bieži

pāri stāvām klintīm, tā kā to redzot ir jābrīnās, ka sa-
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mērā tik liels dzīvnieks tik viegli var uzkāpt nepieejamās
vietās.

Šie kustoņi ir ļoti uzmanīgi; neko tie nepalaiž nepama-

nītu. Osme, dzirde un redze ir neparasti attīstītas. Nova-

karē nahurs jeb kuku-jemans iet ganīties, vismīļāk uz al-

pinām pļavām. Bet rītos, kad saule jau labi gabalā, viņš
atgriežas atpakaļ savās dzimtās klintīs. Šeit viņš neku-

stēdamies stāv bieži stundām ilgi un tikai laiku pa laikam

pagriež galvu te uz vienu, te uz otru pusi. Pusdienas laikā

šie kustoņi noguļas uz kāda klinšu izvirzījuma, lai atpū-

stos, un tam nolūkam vasarā izrauga parasti vēsāko zie-

meļpusi. Dažreiz viņi noguļas uz sāniem un izstiepj visas

četras kājas. Kad pavasara tveice ir izdedzinājusi visu

zāli kalnājā, tad kuku-jemans pārtiek no koku lapām, kuros

viņš dažreiz bada dzīts kāpj augšā. Tā Prževaļskis sev par

lielu brīnumu pats reiz redzējis divus nahurus kādā vīksnā

4 metrus virs zemes.

Riests, pēc mongoļu sniegtām ziņām, sākas novembrī

un turpinās veselu mēnesi. Tad dienu un nakti dzird teķu
balsi, kura ļoti līdzinās kazas brēkšanai. Tomēr šie ķildīgie

kustoņi badās arī citos gada laikos. Mātīte maijā dzemdē

1, retāk 2 mazuļus, kurus viņa patura pie sevis līdz nāka-

mam riestam.

Viņu medīšanu krievu ceļotājs apraksta kā ārkārtīgi

grūtu. Kuku-jemans, pamanījis mednieku, divas vai trīs

reizes iesvilpjas, taisa dažus lēcienus un tad apstājas, lai

ausītos. Šajā acumirklī ir laba šaušana. Ja to palaiž ga-

rām, tad viņu vairs nevar trāpīt, jo pēc dažām sekundēm

viņš atkal iesvilpjas un bēg prom.

Mūsu zvēru dārzos pie gadījuma rāda nahuru, bet tad

viņš nedod iemesla sevišķām piezīmēm, jo šeit viņš neiztu-

ras citādi kā viņa radinieki.

Ar bārdas un smakas trūkumu pie auniem krēpai-
nās aitas (Ammotragus) tuvojas īstām aitām. Garā

kazas tīpa seja un acu priekšējo dziedzeru trūkums atgā-
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dina kazas. Tālāk plakanā, apakšpusē kailā aste ir tāda

pat kā kazai; viņa tāpat kā pie kazām tiek nesta pacelta.

Ragi gan ir iekārtoti līdzīgi dažām īstām aitām, tomēr ar

savu šķērsgriezumu un formu atgādina vairāk dažu kazu

ragus. Garie mātītes ragi, starpnagu dziedzeru pilnīgs trū-

kums, pušķainās astes garums un savādās krēpes liecina

par īpatnēju attīstības virzienu. Mums ir jāpieņem, ka

krēpainās aitas atzarošanās no kopējā celma notikusi pirms

aitas un kazas šķiršanās. Tāpēc viņai ir ar tām abām ko-

pējas, bet arī pašai savas īpatnējas pazīmes.

Šī grupa aptver tikai vienu sugu — krēpaino aitu

(Ammotragus lervia), kura vairākās pasugās apdzīvo

Ziemeļāfriku no Atlasiem līdz Ēģiptes Sudānai. Chartu-

mas apkārtnes kalni un tuksnesis uz rietumiem no Biskras

ir viņas izplatības apgabala dienvidrobeža. šī kustoņa ķer-
menis ir ļoti spēcīgs, kakls īss, galva izstiepta garumā, bet

daiļa, pierē plata, pret purnu vienmērīgi sašaurināta, de-

guna mugura taisna, acs liela, un bronzas krāsas vara-

vīksnītes dēļ, uz kuras skaidri izdalās šķērsām stāvošā zī-

līte, neparasti dzīva, auss maza, šaura un no abām pusēm

vienmērīgi saasināta, purns ļoti mazs un šaurs. Uz pieres

uzstiprinātie ragi no sākuma izliecas mazliet uz priekšu,
tad vienmērīgi atpakaļ un uz āru, ar galiem mazliet uz leju
un iekšu. Viņiem ir trīsstūrains šķērsgriezums, un priekš-
pusē viņi izveido platu, mazliet velvētu, vidū šķautnaini iz-

virzītu virsmu, kāmēr iekšējā un apakšējā puses izrādās

līdzenas un asšķautnainas. No saknes līdz galotnei visās

pusēs ragus apklāj tuvu cits pie cita stāvoši, mazliet iz-

celti, viļņaini vaļņi, kuru trūkst tikai pie plakanās galot-
nes. Vidēji garā, platā, ar pušķi apbalvotā aste, ar savu

spalvu kušķi sniedzas lejā līdz lēcamai locītavai; kājas ir

īsas un spēcīgas, nagi augsti, pakaļējie nadziņi mazi un ap-

slēpti spalvās. Kažoks sastāv no stipriem, cietiem, rup-

jiem, ne sevišķi bieziem akotiem un no smalkām, cirtainām,

ķermeni pilnīgi apsedzošām vilnas spalvām. Akoti uz kakla

virsējās daļas, pakausī un uz skausta pagarinoties izveido

stāvu, īsu, krēpainu spalvu susekli, bet priekšpusē un

apakšpusē viņi attīstās par kuplām, pilnām krēpēm, ku-



ras nokarājas gandrīz līdz zemei, sākas pje apakšžokļa
stūra un ieņem joslu, kas stiepjas gar kaklu, kakla apakšējā

daļā sadalās un abās pusēs ieiet lāpstiņas daļā. Tālāk šīs

•krēpes turpinās arī uz priekškājām, pēdējās lejpus ceļu
locītavas izpušķojot ar priekšā, ārpusē un pakaļpusē pie-
liktu krēpainu pušķi. Augšpusē šīs krēpes vēl pastiprina

pagarinātās kakla sānu spalvas, kuras šeit uzguļas kā biezi

spilvēni. Beidzot vēl abos vēdera sānos ir redzamas su-

sekļveidīgi sacirtotas spalvas, bet citādi kažoks ir ļoti vien-

mērīgi attīstīts. Spalvas pie saknes ir gaiši pelēkas, tālāk

tumši brūnmelnas, pret galotni stirnas brūnumā un nobei-

dzas ar bāli dzeltēnu vai melnu galotni; tikai gar pakausi

ejošo vidus švītru, kura tomēr neieņem visu susekļa pla-

tumu, un rīkles krēpju augšējo daļu izveido vairāk vai ma-

zāk brūni melnas spalvas. Tāpēc šī kustoņa valdošā krāsa

ir ļoti vienmērīga, bāli sarkām* brūna, pret kuru minētā

švītra izskatās melna; vēdera vidējā daļa ir tumši brūna,

pagarinātais spalvu vaiņags virs naga, kurš pēdējo pa da-

ļai apsedz, ir tumšā kastaņu krāsā; uzaču loki, purns, plan-
kums žokļu rievā aiz auss, pakaļējā ciskas daļa, priekškāju

pakaļpuse, pakaļkāju apakšējā daļa un astes iekšējā puse

ir palsi dzeltēnas; plecu daļa un cisku iekšpuse ir bālgani

palsi dzeltēna, garās krēpju spalvas, izņemot dažas ar mel-

nām galotnēm, kuras izveido plankumu, ir palsi brūnas.

Mātīte no tēviņa atšķiras galvenā kārtā ar mazākām krē-

pēm; jo viņas ragi tāpat ir lieli un spēcīgi. Pilnīgi pie-

auguši auni, ieskaitot apmēram 25 cm garo asti, sasniedz

1,8—1,9 m kopgarumu pie 95—100 cm augstuma plecos,

pieaugušas aitas 1,55 m kopgarumu pie 90 cm augstuma

plecos; ragi, mērot ar visu līkumu, pie pirmiem var sasniegt
70 cm, pie pēdējiem 40 cm garumu.

Par viņu dzīves veidu B i v r i (Buvry) raksta: „Arujs",
kā krēpaino aitu vispār sauc iedzimtie Dienvidalžirā, „mīl
kalnāju augstākās klinšu muguras, pie kurām var nokļūt
tikai caur sadrupušu akmeņu un noritējušu klinšu drupu
jucekli, un tāpēc viņa medīšana ir ļoti grūta, bieži pat bī-

stama. Bez tam tā nesola daudz peļņas, jo krēpainā aita

dzīvo pa vienai, un tikai teķu laikā, kas iekrīt novembrī,
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salasās vairākas aitas un tad arī auni kādu laiku turas

kopā un pē c tam atkal izklīst katrs pa sevi. Pārošanās

laikā starp auniem notiek bieži visai sīvas cīņas. Arābi

apgalvo, ka tādos gadījumos nevarot izprast, ko vairāk ap-

brīnot, vai pacietību, ar kādu iemīlējušies teķi noliektām

galvām pusstundas un vēl ilgāk stāvot viens otram pretī,
vai arī šausmīgo saduršanās sparu, kad tie skrejot viens

pret otru, vai arī beidzot viņu ragu stiprumu, kas izturot

tādus triecienus, par kuriem būtu jādomā, ka tie sadragā?

galvaskausu pat elefantam. Vasarā aruja barība ir sulīgi

alpinie augi, ziemā sakaltuši ķērpji un sausas zāles; laikam

viņam pa garšai ir arī daži no zemākiem krūmveidīgiem

kociņiem."
Krēpainā aita liekas vienmēr ietura vienus un tos pa-

šus ceļus un arī dzer noteiktā vietā. Vismaz Bivri pavado-
nis arābs paskubināja to nogulties uz loma pie kāda avota,
blakus kuram viņš bija atradis svaigas pēdas. Un viņš ne-

vīlās savās cerībās.
„
Varbūt mēs bijām klusēdami gaidī-

juši kādas pusotras stundas, kad pēkšņi lēniem soļiem
mums tuvojās varens feštals (t. i. aruju auns). Katra viņa
kustība bija cēla un stalta, katrs solis drošs, stingrs un

mierīgs. Uzmanīgi viņš meklēja vislēzenāko krastu; tagad

viņš pielieca galvu, lai dzertu: te pēkšņi izšāvās uguns no

mūsu abām šautenēm. Auns iebrēkdamies saļima; bet

pēkšņi viņš atkal uzcēlās un trakā ātrumā, tādiem lēcie-

niem, kādus es līdz šim vēl nekad nebiju redzējis, skrēja

prom. Līdzīgi ģemzei viņš droši un varonīgi drāzās prom,
un mēs stāvējām'apmulsuši un skatījāmies viņam pakaļ.
Tomēr ķerts viņš bija, pēc mūsu domām viņš nevarēja būt

tāļu aizskrējis: tāpēc pie vajāšanas! Bet stunda pagāja
pēc stundas, un mēs vēl arvien dzināmies šim kustonim

pakaļ; te pēdas noveda uz klinšu muguru, kura pēkšņi un

stāvi nolaidās 60 m dziļā dobumā, šeit visas zīmes izzuda.

Beidzot arābs kāpa lejā, un tikko viņš bija sasniedzis do-

buma dibenu, kad gaviļu kliedziens man pavēstīja, ka auns

g*uļ lejā nobeidzies."

Krēpainā aita zvēru dārzos nav vairs nekāds retums.

Par viņas dzīvi gūstā ir maz ko teikt, -jo dzīvnieks, atskai-
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tot viņa meistarību kāpelēšanā, neizrāda izcilus īpašības,
lai gan atsevišķi īpatņi var ļoti pieradināties. Viņu rak-

sturo zināma nopietnība, kuru var saukt gandrīz par īg-
numu. Nieka dēļ viņa var sadusmoties un tad mēdz pie-

rādīt, ka viņa savu spēku labi apzinās. Ar radniecīgiem

kustoņiem vismaz aunu nevar turēt kopā, jo riesta laikā

teķi, tāpat kā visu kazu un aitu teķi, ar katru varbūtējo
sāncensi cīnās uz dzīvību un nāvi. šajā laikā teķis top bī-

stams dažreiz pat savas sugas mātītēm.

5%—6V2 mēnešus pēc pārošanās krēpanai aitai at-

nesas 1 vai 2 jēri — mazi, skaisti un jau pēc nedaudzām

stundām ļoti kustīgi, arī ļoti mundri kustonīši, kuri ar savu

prieku kāpelēt atgādina vairāk kazlēnus nekā mājas jērus.
Tikai 24 stundas veci, viņi ar redzamu patiku kāpj jau vi-

sos paaugstinājumos, kas atrodās viņu iežogojumā, un divu

vai triju dienu vecumā izrāda zināmu izmanību un veiklību,
kuru var noprast pēc tā, cik grūti ir viņus klajumā noķert.
Māte seko visām savu pēcnācēju kustībām ar drusku ma-

zāku vienaldzību, nekā to esam pieraduši redzēt pie kazām,
arī šad un tad kāpj pārgalvīgiem mazuļiem pakaļ, vai ar

blējošu atgādinājumu aicina viņus pie sevis, uz ko abi gan-

drīz vienā laikā mēdz vēlēties zīst un, zīzdami pēc mājas
jēru un kazlēnu veida, ar spēcīgiem grūdieniem pret tes-

meni cenšas iegūt pēc iespējas vairāk piena. Labvēlīgā
laikā viņi aug ātri, jau ar astoto dienu sāk uzlasīt atse-

višķus stiebriņus, mēnesi veci ēd jau no visas barības, kuru

pasniedz vecajām, tomēr vēl arvien zīž, un tikai pret pā-

rošanās laiku vecās viņus vairs nelaiž klāt. Pārošanās ar

mājas aitām, kas bieži izmēģināta, piem. no F a 1 c - F c i-

na, vienmēr ir palikusi bez rezultātiem. Turpretim Mil n-

Edvārds (Milne-Edwards) apgalvo, ka pārojot šo aitu

ar kazu esot panācis auglīgu bastardu. Katrā ziņā trešā

grūsnības mēnesī notika priekšlaicīgas radības. Vairāk-

kārt izdarītie aklimatizācijas mēģinājumi, kā piem. Teuto-

burgas mežā nav izdevušies vai mazākais ir atkal atmesti.
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Plecīgais un spēcīgais kazu (grupa Capra) ķermenis
balstās uz resnām, ne visai augstām kājām, kakls ir drukns,

galva samērā īsa un pierē plata; aste, kuru parasti nes pa-

celtu, ir trīsšķautnaina un apakšā kaila. Acis ir lielas un

dzīvas, asaru dobīšu nav, ausis stāvas, šauri saasinātas un

ļoti kustīgas. Starpnagu dziedzeru nav, mazākais pakaļ-

kājām; tomēr dažām Indijas mājas kazu rāsām pie priekš-

kājām viņi esot. Skaidri gada pieaugumos iedalītos ra-

gus nes abi dzimumi, lai gan āzim tie ir stiprāk attīstīti.

Mātītēm ir divi pupi, tomēr atsevišķām mājas kazu īpat-

ņiem dažreiz viņu ir vairāk. Spalvu sega ir divkārša, jo

smalkāko vilnu pārklāj rupji akoti. Vienām sugām akoti

pieguļ diezgan cieši, bet citām dažās vietās krēpjveidīgi

pagarinājās, pie lielākās tiesas arī zem zoda izveidojot

stīvu bārdu. Spalvas krāsa ir vienmēr tumša, zemes vai

klinšu krāsā, visvairāk brūna vai pelēka. Beidzot vēl jā-

piemin, jo tas pieder pie šo kustoņu raksturošanas, asā

smaka, kas zīmīgi nosaukta par āžu smirdoņu, kuras dēļ
visas kazas katrā laikā, bet jo sevišķi stipri riesta laikā,

riebjas mūsu degunam.

Savvaļas kazas apdzīvo Vidus- un Rietumāziju, Eiropu

un Ziemeļaustrumāfriku; pieradinātās cilvēks ir izplatījis

tagad pa visu zemi. Viņas vispārīgi ir kalnāju, sevišķi
augstkalnāju apdzīvotājas, kur viņas uzmeklē vientuļas,
no cilvēka neapdzīvotas vietas- Sugu vairākums kāpj

pat pāri mūžīgā sniega robežai. Saulainas vietas ar sau-

sām ganībām, reti meži, nogāzes un klinšu drupāji, kā arī

kaili kalnu ragi un klintis, kuras nekustoši rēgojas ārā no

mūžīgā sniega un ledus, ir viņu mītnes. Visas sugas mīl

sabiedrību. Kazas ir kustīgi, dzīvi, nemierīgi, gudri un

ķircīgi kustoņi. Bez apstājas viņas skraida un lēkā apkārt;
vienīgi pa atgremošanās laiku viņas mierīgi guļ uz vietas.

Tikai veci tēviņi bieži dzīvo vientuļi; pārējie īpatņi vien-

mēr turas uzticīgi kopā ar citiem no savas sugas. Gan dar-

bodamās dienā un naktī, viņas tomēr dod priekšroku die-

nai. Kazu īpašības izpaužas pie katras izdevības. Viņas
ir visai veiklas kāpelēšanā. Drošiem soļiem tās iet pāri
bīstamākām vietām kalnos, tām nereibst galva stāvot uz
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visšaurākām šķautnēm, vienaldzīgi viņas noskatās visdrau-

smīgākā bezdibenī, bezrūpīgi, taisni ar traku pārdrošību

viņas ganās gandrīz uz vertikālām sienām. Viņas ir sa-

mērā ļoti spēcīgas un brīnišķīgi pacietīgas un tāpēc pilnīgi

piemērotas apdzīvot trūcīgus apvidus, kur katra lapiņa,
katrs stiebriņš ir jāiegūst ar pūlēm. Ķircīgas un rotaļīgas
savā starpā, viņas pret citiem radījumiem izrādās uzmanīgas
un tramīgas un bēg parasti pie mazākā troksnīša; bet aiz-

stāvoties tās cīnās dūšīgi un varonīgi un ar zināmu prieku

plēsties, kas tām itin labi piestāv.

Visādi, sulīgi kalnāju augi sastāda kazu barību. Kā-

ras augstā mērā, viņas izmeklē sev vienmēr labākos kumo-

sus, prot arī teicami izraudzīt vietas, kas sniedz viņām la-

bas ganības, un tāpēc bieži klejo no viena apgabala uz otru.

Visas sugas mīl sāli un tāpēc kārtīgi apmeklē tās vietas,
kur šis gārdums ir atrodams. Ūdens viņām ir nepiecie-

šams; tāpēc viņas izvairās no tādiem apvidiem, kur nav

ne avotu, ne strautu.

Maņas liekas ir attīstītas diezgan vienlīdzīgi. Visas

kazas redz, dzird un ož ļoti asi, dažas sugas patiesi uz ne-

ticamiem attālumiem. Viņu garīgās īpašības, kā jau aiz-

rādīts, stāv uz diezgan augstas pakāpes; piedzīvojums vi-

ņas drīz izmāca tik lielā mērā, ka viņas prot sekmīgi izvai-

rīties no draudošām briesmām. Viņu mazuļu skaits svār-

stās no I—4; visas savvaļas sugas dzemdē augstākais 2,
pieradinātās tikai ļoti retos gadījumos 4 mazuļus. Kazlēni

nāk pasaulē pilnīgi attīstīti un ar vaļējām acīm un jau pēc

dažām minūtēm spēj sekot vecām. Savvaļas sugas mazuļi
pirmā savas dzīves dienā skraida apkārt pa kalnājiem tik-

pat bezbailīgi un droši kā viņu vecāki.

Var teikt, ka visas kazas ir galvenā kārtā derīgi ku-

stoņi. Zaudējumi, kurus viņas nodara, krīt svarā tikai ne-

daudzās zemēs, turpretim viņu lietderība ir ļoti ievērojama,
sevišķi tādos apgabalos, kur dzīvniekus lieto, lai izmantotu

tādās vietās, kuru bagātības citādi pavisam ietu zudumā.

Mūsu zemes daļas dienvidu neapdzīvotie kalnāji ir apklāti
kazu bariem, kas noēd zāli uz tādām sienām, kUr neviena

cilvēka kāja nespētu rast atbalstu. No savvaļas sugām



var izlietot gandrīz visu, gaļu un ādu, ragus un spalvas,

un pieradinātās kazas ne tikai ir nabagu ļaužu mīļākie

draugi, bet dienvidos gandrīz arī vienīgie piena ražotāji.

Savvaļas kazu atšķiršana ir ārkārtīgi grūta, jo sugas

ļoti līdzinās cita citai, un viņu dzīves novērošanai stājas

ceļā daudzi kavēkļi. Tikdaudz liekas var droši teikt, ka

atsevišķas sugas izplatības apgabals ir samērā aprobežots,

un ka tāpēc gandrīz katram lielākam kalnājam, kurā mīt

šīs grupas locekļi, ir arī savas īpatnējās sugas, ma-

zākais pasugas. No otras puses sugas stāv vēl tik

tuvu cita citai, ka viņas savā starpā kā arī ar

mājas kazu rada neaprobežoti auglīgus bastar-

dus, kā to pierādi ja daudzie, ilggadējie mēģinājumi Berli-

nes zooloģiskā dārzā. Bet pēc ragu formas mēs varam iz-

šķirt trīs apakšgrupas. Pirmā apakšgrupa — turi, priekš
kuriem Hilcheimers lika priekšā zinātnisko nosau-

kumu Turus, raksturojas ar noapaļoti trīsstūraina vai bum-

bierveidīga šķērsgriezuma ragiem, kuri līdzinās pusaitas

ragiem. Otrai apakšgrupai — akmeņu kazām (Aegoceros)
ir trīsstūraina šķērsgriezuma ragi ar platāko malu priekšā.
Trešai apakšgrupai — īstām kazām (Capra) tāpat ir trīs-

stūraina šķērsgriezuma ragi, bet ar stūri priekšā, tā kā ra-

giem priekšpusē ir šķautne.

Turi (furus apakšģinta) ir ļoti dīvaini izplatīti, jo
viena suga dzīvo vistālākos Eiropas rietumos — Spānijā,
bet otra vistālākos rītos — Kaukāzā.

īstais turs (Capra (Turus) caucasica), vēl ļoti līdzi-

nās pusaitām. Bārda viņām ir gandrīz neattīstīta: viņa
īsu, cirtainu spalvu bārkstu veidā sedz tikai zodu. Bez tam

ragi ļoti lielā mērā līdzinās pusaitu ragiem; viņi liecas kā

pie nahura virpirms uz augšu un ārpusi, tad atpakaļ un

uz ārpusi un ar galotnēm rāda uz iekšu un uz

augšu. Pie vienas apakšsugas Austrumkaukāzā (Capra
caucasica cvlindricornis), ragi ar savu ieapaļi cilindrisko

šķērsgriezumu vēl vairāk līdzinās nahura ragiem, nekā pie
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Apakšā (pa kreisi): Rietumkaukaza kalnu kaza; pa labi: Sibirijas

kalnu kaza.

Augšā (pa labi un kreisi): merino aitas.

Vidū (pa kreisi): nahurs; pa labi: krēpainā aita
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tipiskās Centralkaukāza formas, pie kuras var pazīt jau no-

rādījumus par priekšējās virsmas un mezglu nolīdzināša-

nos, ar ko viņa noved mūs pie akmeņu kazas. Tāpēc Cen-

trālkaukāza turus pat daži pētnieki ir maldīgi turējuši par

tura un Rietumkaukāzā mītošās akmeņu kazas bastardu.

Tura krāsa, kas pie atsevišķām pasugām mazliet novirzās,
ir sarkani brūna ar tumšu švītru gar muguru un kāju

priekšējo pusi. Vēders un kāju iekšpuse ir netīri balta.

Vasarā virspuses krāsa ir vairāk pelēki sarkanbrūna.

Turam ļoti tuvu stāv Spānijas jeb kalnu akmeņu kaza

(Capra (Turus) pvrenaica) kura ar savu sevišķi ziemā

stipri attīstīto, skaisto bārdu tomēr vairāk līdzinās īstām

akmeņu kazām. Sekojošās rindās es atstāstīšu mana brāļa
Reinholda novērojumus un ar to sniegšu pirmo, sīko šī

skaistā kustoņa ķermeņa un dzīves aprakstu.

Spānijas akmeņu kaza sasniedz pilnīgi Alpu kalnu

kazas lielumu, tomēr ievērojami atšķiras no viņas augumā

un ragu veidā. Pieaudzis āzis ir 1,45—1,60 m garš, no kā

uz asti bez pušķa ir jārēķina 12 cm, un pie skausta 75, tur-

pretim pie krustiem 78 cm augsts; kaza sasniedz augstā-
kais trīsceturtdaļas uzdotā garuma un caurmērā ir 10 cm

zemāka par āzi. Pēdējā ragi pie saknes stāv tik tuvu kopā,
ka priekšā paliek augstākais 4, pakaļpusē tikai 1 cm plata

starpa, no sākuma paceļas stāvu uz augšu, tikai mazliet

vēršoties uz ārpusi, no pirmās sava garuma trešdaļas izlie-

cas asi uz āru, un no šī brīža, līrveidīgi viens no otra attā-

linoties, vēršas tūliņ uz pakaļpusi, ar pēdējās trešdaļas sā-

kumu sasniedz vislielāko attālumu viens no otra, tad atkal

tuvina galotnes vienu otrai un virza viņas mazliet uz augšu.
Viņu šķērsgriezums vispār ir bumbierveidīgs, jo viņi, ska-

toties slīpi no priekšas, ir noapaļoti un pretīmstāvošā pusē

gandrīz asšķautnaini saspiesti kopā; bez pakaļējās šķaut-
nes, kura priekšējā un pakaļējā pusē ceļas no viegli izlīdzi-

nātiem lokiem un izskatās izpūsta, viņi vēl uzrāda otru

šķautni, kura sākas priekšpusē, taisni virs pieres, pret ga-
lotni tuvojoties pirmējai šķautnei, vienmērīgi krītošā at-

stātumā stiepjas gar visu ragu un ar to tā griežas, ka viņa
pirmā ragu trešdaļā ir pagriezta uz priekšu, bet pēdējā uz
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āru, kamēr stiprākā un asākā pakaļējā šķautne tāpat vai-

rāk un vairāk griežas uz priekšu un augšu. Pret galotni

šķautnes pamazām izzūd, un rags izskatās vairāk ieapaļš.
Augšanas jeb gada gredzenus var skaidri pazīt kā šķērs-
grumbojumus, tomēr viņi neizveido tik noteiktus iedalīju-

mus kā pie Alpu kalnu kazas. Ragu garums un resnums

pie āžiem pēc gadiem manāmi pieaug, kurpretim pie kazas,

ja tā ir sasniegusi zināmu vecumu, viņi gandrīz vairs ne-

mainās. Kazai ragi ir daudz tievāki, resnumā apmēram

līdzinās mūsu mājas kazu ragiem, apmēram 15 cm gari,

uz pakaļpusi vienkārši izliekti un līdz dīvām sava garuma

trešdaļām apklāti daudziem, tuvu stāvošiem, šauriem uz-

grumbojumiem. „Man," raksta mans brālis, „ir kāda veca

Spānijas āža ragi, kuri ir 76 cm gari ar 22 cm apkārtmēru

pie pamata, un tomēr uzrāda tikai 11 gadu pieaugumus."
Ziemu neparasti biezais un vasarā retais spalvu ģērbs

maina savas īpašības un krāsu diezgan ievērojamā kārtā

ne tikai atkarībā no gada laika, vecuma un dzimuma, bet

tikpat kā tas mēdz būt pie visiem kalnu dzīvniekiem, arī

atkarībā no dzīves vietas. Pēc tam, kad maijā ir iestājies

spalvu mešanas laiks un dzīvnieka vilnainais ģērbs ir no-

kritis lieliem kušķiem, parasti sāk augt vispirms no saknes

līdz galotnei vienādi krāsotie sari, kas līdz augusta bei-

gām sasniedz garumā līdz 2 cm. šaī laikā sevišķi izceļas
spalvu švītra, kas līdzinās krēpēm, sākas aiz ragiem un

stiepjas līdz pirmajiem ribu skriemeļiem, kamēr bārda šaī

gada laikā ir ļoti niecīga. Ziemā turpretim bārda sasniedz

ievērojamu garumu. Tagad dzīvnieka valdošā krāsa ir

gaiši brūna, kas tikai virs deguna, pieres un pakauša lie-

kas tumšāka tāpēc, ka te bieži piejaukta klāt melna krāsa,

švītra pār muguru, krēpes un bārda, kā arī sānu švītra,
kas atdala ķermeņa augšējo daļu no apakšējās, un kāju

priekšējās puses ir melnā krāsā; virslūpa, vaigi, kakla sāni

un cisku iekšējās puses ir gaiši pelēkā krāsā; pārējās ķer-
meņa apakšējās daļas ir baltas. Vēlā rudenī sāk aug īsā,
biezā, mīkstā, bālgani pelēkā viļņveidīgā spalva, kā arī jau-
na saru spalva, kas ziemā sasniedz 3—4 cm garumā un

stāv ļoti cieši viena pie otras. Pie saknes viņa ir gaiši pe-
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lēka, turpretī pārējās divi trešdaļas no viņas garuma ir

tumši krāsotas. Pilnīgi izauguša ziemas ģērba krāsa ir

melna, kas atsit brūnu, un pelēka. Pirmā ir uz deguna

virsus, pieres un kakla priekšējās daļas, pēdējā starp acīm

un ausīm, ap žokļu locītavām, abās kakla pusēs līdz lāpsti-

ņām un ķermeņa sānos līdz ciskas vidum. Tomēr visās

minētās vietās piemaisas melnā vai melni brūnā krāsa, jo
daudzām akota spalvām gali ir melni. Krāsu laukumu ro-

bežas ir sekošas: deguna virsus līdz augšlūpai, piere, apak-

šējais žoklis, bārda, visa priekšējā daļa no kakla, krūtis,
vēdera sāni, pakausis, pakaļējā kakla daļa un mugura ir

melnā krāsā; kāju priekšējās puses līdz pat nagiem, 3—4

cm platā švītra, kas iesākās pie pakauša un, ieslēdzot sevī

arī krēpes, kas tik ziemā kā vasarā ir vienā un taī pašā

krasā, stiepjas taisnā līnijā pār muguru līdz pat astes ga-
lam un šķērsšvītra, kas no viņas atdalās pie lāpstiņām un

stiepjas līdz priekškājām, sastādot ar pirmo krustu, ir ogļu
melnā krāsā; virslūpa, vaigi no augšējā plakstiņa līdz žokļu
leņķiem un sāni sākot no lāpstiņas ir gaiši pelēkā krāsā;

švītra, kas ieslēdz sānus no pakaļas un apakšas un ciskas

ir melni brūnā krāsā; pēdējās ir lāsainas, pateicoties tam,
ka te ir sastopamas atsevišķas pelēkas spalvas; beidzot 3

cm platā švītra, kas iesākas pie krūšu kaula un izplešas

pār vēderu un pārklāj to un cisku iekšējās puses, kā arī

viņas turpinājumus uz augšu, kur viņa melno asti ierobežo

no abām pusēm un kuras garajam spalvu pušķim tā pie-

jauc atsevišķas spalvas no savas krāsas, ir tīri baltā krāsā.

Kazas krāsa ir maz mainīga, tomēr vasarā gaišāka,
ziemā tumšāka. Valda stirnas jeb gaiši brūnakrāsa. Kāju

priekšējās daļas, sākot no kāju locitavām līdz pat nagiem,
ir melnā krāsā, viņu pakaļējās puses ir jauktā krāsā, kas

sastāv no pelēkas un melnas. Arī 3 cm. platā un divreiz
tik garā švītra gar krūšu kaulu ir melnā krāsā. Kazlēni

līdzinās mātei, tomēr viņu pamata krāsa nav gaiša, bet

tumši kastaņu brūna, kājas ir melni brūnas.

Nesen atpakaļ Kabrera (Cabrera) ir veltījis spā-
niešu kalnu āzim skaistu rakstu. Pēc melnās krāsas iz-

platības un ragu veidojuma viņš tur izšķir trīs līdz četras
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formas. īstais Pireneju kalnu āzis (Capra pvrenaica pyre-

naica) ir gandrīz pavisam izmiris, jo 1907. gadā visā Pi-

reneju kalnājā dzīvoja tikai apmēram desmit līdz divpad-
smit gabalu. Apmēram 150 gabalu liels ganāmpulks, kas

atrodas zem sevišķas karaļa aizsardzības, dzīvo Sjerras dc

Gredosa kalnāja augstākās virsotnēs. Tā ir sevišķa forma,
ko Kabrera apraksta kā Capra pvrenaica victoriae. Tā

ir no R. Brēma aprakstītā pasuga. Kā ģeogrāfiski, tā arī

anatomiski viņa ir pāreja uz citu, priekšstāvjiem daudz

bagātāku pasugu Capra pvrenaica hispanica, kas vismaz

sešās kolonijās apdzīvo kalnājus, kuri ieslēdz Gvadalkvi-

viras ieleju. Pa Valencijas kalnu grēdām viņas klejo uz

vakariem un ziemeļiem līdz pat Ebro upes iztekām. Trešā

viņu dzīves vieta ietvēra kādreiz Galicijas un Ziemeļportu-
gales kalnus. Tomēr te dzīvojošā pasuga (C. p. lusitanica)

pēc Mi 11 er a tagad sastopama tikai Serra do Gerecas

kalnos. Liekas, ka minētās dzīves vietas agrāk nav biju-
šas viena no otras šķirtas. Spāniešu mednieki, kas nepa-

zīst taupīšanas laiku, ir pēdējos 25 gados šos dzīvniekus

šausmīgos apmēros iznīcinājuši.

„Sjerra dc Gredos", stāsta mans brālis, „ir Karpeto

Kordiljeru visaugstākā vieta, šīs garās kalnu rindas vis-

augstākais kalns ir Almancors, kas sasniedz 2650 metru

augstumu, šis kalns un viņa apkārtne ir mūsu kalna āža

vismīļākā uzturēšanās vieta. Ziemā viņi kalnu grēdas dien-

vidus pusē mēdz nokāpt drusku zemāk uz Estremaduras

pusi; vasarā turpretī viņus vienmēr var pamanīt Almanco-

ra tuvumā un parasti palielos pulkos, kas sastāv no ve-

ciem āžiem.

Lielāko gada daļu abi šie dzīvnieka dzimumi dzīvo

šķirti. Tikai pārošanās laikā kazas savienojas ar āžiem.

Katrs dzimums par sevi sastāda pulkus, nereti pat ļoti lie-

lus, kas sastāv no 100—150 gabaliem. Es pats reiz sa-

skaitīju 135 āžus. Var būt, ka šaīs pulkos apvienojas visi

Gredos kalnos dzīvojošie āži. Tomēr medījumu dzenot es

esmu arī vienreiz sastapis pulku, kas sastāvēja no 74 ka-

zām, lai gan parasti tās dzīvo mazos pulciņos, kas izklīduši

pa visu kalnāju. Savā izvēlētā dzīves vietā āži parasti ap-
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dzīvo tikai kalnu augstākās daļas un neliekas traucēties ne

no sniega, ne aukstuma, turpretim kazas jau vēlā rudenī

uzmeklē nogāzes, kas atrodas pret dienvidiem, un stiprās
ziemās nokāpj pat tik zemu ,ka nonāk jau ciemu tuvumā.

Kā mazos pulciņus, tā arī lielos barus vada stiprākais jeb,
kas nozīmē to pašu, vecākais un piedzīvojošākais dzīvnieks.

Var redzēt, ka dzīvnieki lēnos soļos kāpj pa kalnu grēdas
stāvām klinšu sienām un šķautnēm, vienmēr uzmanīgi uz

visām pusēm skatīdamies un gaisu ošņādami. Pulka priekšā
iet vadonis un gādā par drošību; kad tas pagājis kādus

10—12 soļus, viņš paliek stāvot un sagaida pulku, kas ta-

gad sāk kustēties, tad viņš atkal kā agrāk dodas uz priekšu.
Kad ganās kāds kalnu kazu pulks, tad vairākas no viņām
nostājas tā, lai varētu būt par sargiem, un ošņā gaisu uz

visām pusēm, tā gādādamas par drošību. Ja sargpostenis

pamanako aizdomīgu, vai ja vējš tai pienes ziņu par ienaid-

nieka tuvumu, tad tā izdod svilpjošu šņācienu, nolec no

sava novērošanas punkta un tāpat kā viss pulks metas bēgt,
vai nu rikšos, vai arī auļos, skatoties pēc tā, vai ienaidnieks

ir tuvu vai tāļu. Pēc īsa laika pulks pārtrauc bēgšanu,
lai pamatīgāk izpētītu traucējuma iemeslus. Ja vainīgais
ir bijis cilvēks, tad bars ātrākos soļos dodas uz priekšu

un apstājas tikai pēc tam, kad ir nogājis pusstundas vai

veselas stundas gājienu no traucējuma vietas. Ja traucē-

tājs ir bijis vilks vai suns, tad kalnu kazas vienkārši uzkāpj

gar stāvu kalnu sienu un ieņem stāvokli tādā vietā, kas

minētiem ienaidniekiem nav sasniedzama. Neticami lie-

kas, ka šis kalnu dzīvnieks var ne tikai ar lielu noteiktību

bet pat ar pārsteidzošu vieglumu un ātrumu uzkāpt pa

gandrīz vertikālām klinšu sienām, kur nevar ieraudzīt pat
ne mazāko pieturas punktu, un ka pat mazie kazlēni tāpat
kā vecās kazas var vārda pilnā nozīmē piestiprināties pie
klintssienām ar savu askantaino nagu palīdzību.

Ja ganāmpulks jūtas pilnīgi drošībā, tad viena viņa
daļa ērti noliekas gulēt, lai atpūstos un gremotu, kamēr

otra daļa plūc zāļu galus vai sulīgākos vidējos dzinumus no

alpiniem augiem, sevišķi zemo spāreiju krūmu ziedus (Spar-
tium scoparium un S. horridum), un divi vai trīs dzīvnieki
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novietojas kādas klints ēnā vai uzmeklē alas, bet nekad ne-

tiek aizmirsts izlikt sargus un gādāt par drošību. Āži ir

vienmēr mazāk uzmanīgi nekā kazas. Ļoti veci āži daž-

reiz paliek nost no pulka vai bara un gadās, ka viņi pielaiž

sev ļoti tuvu klāt cilvēku, kas tiem piezogas pret vēju.

Āži nemetas vis tūdaļ bēgt, kā to dara kazas, bet uzlec uz

kādas klints vai augstāka klinšu bluķa, uzlūko ienaidnieku

dažas minūtes un tā bieži dod medniekam iespēju pareizi

nomērķēt. Es pats esmu reiz pie šādiem apstākļiem no-

šāvis ļoti lielu āzi. Arī savos ceļojumos āzis, kas atšķirts
no ganāmpulka, ir daudz mazāk bailīgs nekā kad tas iet

viņam līdz. Kāds kalnu āzis, kas bija iztraucēts no mūsu

tālumā nostādīto mednieku dzinējiem, lēniem soļiem tu-

vojās manam kaimiņam, kas tam divi reizes aizšāva ga-

rām un tādā kārtā to piespieda bēgt; bet pēc apmēram

simts soļiem, ko viņš bija nogājis steigā, tas sāka atkal

mierīgi iet, nokļuva aiz mana labi no priekšpuses aizsar-

gāta novērošanas punkta, kas no muguras puses bija at-

klāts, apbrīnoja mani 15 minūtes ilgi un gāja tad mierīgi
savu ceļu tālāk. Tā man par lielu nepatikšanu pēc pabeig-
tas dzīšanas stāstīja mani medību biedri. Pret neaizsar-

gātiem dzīvniekiem kalnu āzis neizrāda ne bailes ne arī

simpātijas. Tomēr vasaras vidū Sjerras dc Gredos kalnos,
kad ciemātu iedzīvotāju kazu pulki uzkāpj kalnos līdz tiem

apgabaliem, kur ganās kalnu kazas, var novērot, ka abas

šo dzīvnieku sugas miermīlīgi ganās viena otrai blakus.

Novembra sākumā iestājas pārošanās laiks. Tagad
āži sāk biedroties ar kazām un līdz ar to arī sākas sīvas

cīņas pirmo starpā, pat ļoti vecu āžu kungu starpā, kas

ir saistošs skats priekš jaunajiem dzīvniekiem, kuri mie-

rīgi noskatās. Jau decembrī abi dzimumi atkal viens no

otra šķiras, tomēr arī tad vēl daži, pa lielākai daļai jaunie

āži, t. i. vecumā no viena līdz trīs gadiem, turas kopā ar

kazu pulkiem. Apriļa beigās vai maija sākumā, tā tad

20—24 nedēļas pēc pārošanās, kaza atnes vienu kazlēnu,
kas nedaudz stundās pēc piedzimšanas jau viegli un droši

var sekot pa mātes pēdām un kuru tā rūpīgi kopj un ap-

54
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sargā. Mātītes tagad turas tikai kalnu grēdas dienvidus

pusē, uz viņas visvairāk no saules apspīdētām kraujām;

viņas neuzmeklē vis vairs kailās klinšu nogāzes, bet gan

tādas vietas un aizas, kas apaugušas ar spāreiju krūmiem,

un te viņas pavada vēlā pavasara un agrās vasaras lielāko

daļu. Ja viņas izbaida, tad kazlēni bēg kopā ar māti, bet

ja pie ātras vajāšanas tie nespēj vecajām kazām sekot, tad

viņi paslēpjas zem kāda bieza krūma, aiz kāda klinšu ga-

bala, kādā klinšu plaisā vai citā tamlīdzīgā vietā un sa-

stingst te līdz kamēr vecās atgriežas. Sniega laukus kalna

kazas ne labprāt mīl pāriet, bet kad tām ir kazlēni, tad vi-

ņas ar bailēm izvairās no sniega.
Bārdainais vanags, klinšu un ķeizara ērglis gan bieži

aiznes pa kādam kazlēnam, bet, pēc ganu nostāstiem, ne-

kad neuzdrošinājās uzbrukt vecajām kazām vai āžiem. Vi-

ņām, izņemot cilvēku, ir vēl jābaidās tikai no vilka; bet

tas var tām kaitēt tikai ziemā, kad kalnu kazu pulks no-

kāpj zemāk, jo pirmais reti kad uzkāpj ievērojamos augstu-
mos. Ja dziļā sniegā vilks dzīvniekus pārsteidz tāļu no

klinšu kraujām, kur tie varētu paglābties, un ja sniegs tos

traucē bēgšanā, tad šādos apstākļos kalnu āži nereti aiz

nogurumapaliek guļot vai stāvot un tad viegli krīt rijīgam

laupītājam par upuri.

Spāniešu mednieks nošauj kalnu āzi vai nu tam se-

kojot, vai arī sagaidot to no sava novērošanas punkta.

Sjerras dc Gredosa kalnos es ievedu medības ar dzinējiem,
kas deva ļoti labus panākumus . . .

Priekš vietējiem
medniekiem medību iznākums ir no ļoti liela svara. Tū-

liņ pēc šāviena viņš nomedīto dzīvnieku uzšķērž, izņem
iekšas, piepilda viduča dobumu ar labi smaržojošām mē-

trām un nes tad smago nastu, dažreiz pa tādiem ceļiem, kur

viegli var lauzt kaklu, uz leju līdz kādai piemērotai pien-
nicai, no kurienes tad medījumu ar mūļu palīdzību nogādā
tālāk, šī medījuma cepetis ir ļoti iemīļots un tāpēc visur

tiek augsti vērtēts, bet arī par ādu un ragiem samaksā

ļoti labi.

Sagūstīt dzīvu šo dzīvnieku var tikai retos gadījumos.
Sevišķi piedzīvojuši mednieki tam nolūkam izlieto biezo
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sniega segu. Pēc tam, kad tie ir ielenkuši visas aizas, viņi
sāk kalnu āžus rīdīt ar suņiem. Tad gadās, ka kalnu āžus

noķer dzīvus. Pagājušā ziemā šādā kārtā tika iegūti sep-

tiņi gabali. Vecus noķertus kalnu āžus paturēt gūstā lie-

kas būt neiespējami. Minētiem septiņiem āžiem pēc sa-

ķeršanas sasēja kājas, lai tā tos nogādātu līdz tuvējam
ciemam. Pieci no viņiem nobeidzās ceļā, pēc apmēram

divu stundu gājiena, galvenā kārtā no bailēm, kas tos mo-

cīja. Divi pārējie nonāca ciemā dzīvi, bet dažu stundu

laikā kādā kūtī tomēr nobeidzās."

Kalnu kazas (apakšģinta Aegoceros) apdzīvo
kalnu grēdas tādos augstumos, kur tikai reti zīdītāji var

dzīvot. Tikai ļoti aukstās ziemās viņi nokāpj apgabalos,
kas atrodas drusku zemāk. Ar šo dzīves veidu roku rokā

iet tas apstāklis, ka katra kalnu kazu suga ir izplatīta ļoti
šaurās robežās un ka tai ir tieksme radīt pasugas. Vispla-
šāk izplatītsirSibirijas kalnu kaza (Capra (Aego-

ceros) sibirica)', kas no Baikala ezera līdz Lhasai, no Al-

tāja kalniem līdz Himalājiem, no Heratas līdz Kumaonai

un Gangas upes iztekām ir izplatīts daudzās formās pār
visiem Centralāzijas augstākiem kalnājiem. Sinajā, dien-

vidaustrumu Arabijā, Nubijā un Sarkanās jūras Ēģiptes
krastmalā atrodošos kalnos dzīvo Nubijas kalnu

kaza jeb b c d c n s (Capra (Aegoceros) nubiana). Abesi-

nijas kalnos dzīvo Capra walie. Kaukāzā dzīvo kopā kalnu

kazas un turi. Rietumkaukāza kalnu kaz.a

(Capra (Aegoceros) severtzowi) ir īsts kalnu kazu apakš-

ģints priekšstāvis ar visām viņa pazīmēm. Pēc izplatīša-
nās otrā vietā kādreiz stāvēja mūsu Alpu kalnu kaza

(Capra (Aegoceros) ibex), kura dzimtene gan tagad ir tik

ierobežota, ka šis ir laikam vismazākais kalnu kazas iz-

platības apgabals. Visi šie dzīvnieki ir tik ļoti līdzīgi viens

otram kā stāvā tā krāsā, ka galvenā kārtā atšķiras tikai

ar ragiem un vairāk vai mazāk attīstītu bārdu. īpatnēji
izkaisītās kalnu kazu dzīves vietas kalnu grēdu visaugstā-
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kos apgabalos un liela līdzība ķermeņa uzbūvē, tāpat kā

daudzos citos līdzīgos gadījumos, pielaiž slēdzienu, kalnu

kazas ka ne visai tāļā pagātnē būs apdzīvojušas augstie-

nes, kas atrodas starp šiem kalniem, saprotams tādā laikā,

kas ir bijis aukstāks par tagadējo, tā kā šie dzīvnieki, kas

nemīl siltumu, varēja Āfrikā nokļūt pat līdz Abesinijai.
Kad klimats palika siltāks un, pār visām lietām, kad sāka

ierasties meži, tad kalnu kazas atkāpās kalnos. Tā kā ta-

gad tie ģeogrāfiski bija šķirti, tad pamazām izveidojās dau-

dzās formas, kuras mēs, skatoties pēc tā, vai anatomiskā

izšķirība ir lielāka vai mazāka, mūsu sistēmā apzīmējam

par sugām vai pasugām. Ka agrākos laikos kalnu kazas

bijušas izplatītas arī zemāk atrodošos apgabalos, par to lie-

kas liecina ziņas, ka 18 gadusimtenī Alpu kalnu āži ir dzī-

vojuši arī Vogezos. Nērings mums stāsta par pārakme-

ņojumiem, kas atrasti Vidus- un Vakareiropā.

Alpu kalnu kaza (Capra ibex) ir stalts radī-

jums, kura ķermeņa garums ir 1,5—1,6 metri ar 13,5 cm

garu asti, kuru dzīvnieks nes uz augšu izceltu. Pie ple-
ciem viņas augstums ir 80—100 cm; svars ir 75—100 kg.
Dzīvnieks atstāj tādu iespaidu, ka viņš ir stiprs un izturīgs.

Ķermenis ir drukns, kakls vidēji garš, galva samērā maza,
bet pie pieres stipri izliekta. Kājas ir stipras un vidēji

augstas. Ragi, kurus atrodam pie abiem dzimumiem, pie
veciem dzīvniekiem sasniedz ievērojamu lielumu un stip-

rumu. Viņi izliecas vienkārši lokveidīgi vai pusmēnešvei-
dīgi ieslīpi atpakaļ. Pie saknes, kur ragi ir visresnāki, tie

stāv tuvu viens pie otra. No šejienes sākot tie viens no

otra attālinās un pret galiem paliek arvien tievāki. Viņu
caurmēru var apmēram apzīmēt kā trīsstūri ar plato malu

uz priekšu. Augšanas riņķi ir sevišķi redzami priekšējā

pusē, kur tie izceļas kā stipri izcelti, uzpūsti mezgli jeb

grumbojumi, kas stiepjas arī raga sānu plāksnēm, bet te

viņi tā neizceļas kā priekšpusē. Raga vidū tie ir visvairāk

izcelti un te arī tie stāv visciešāk kopā. Pret sakni un

galiem tie paliek arvien zemāki. Ragi sasniedz no 80—100

cm garumā un var svērt no 10—15 kg. Mātītes ragi drī-
zāk līdzinās mājas kazas ragiem nekā kalnu kazas tēviņa
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ragiem. Kazas ragi ir samērā mazi, gandrīz pavisam apaļi,

šķērsu grumbuļaini un vienkārši atliekti atpakaļ. Viņu ga-

rums pat pie pieaugušiem dzīvniekiem nepārsniedz 30 cm.

Jau dzīves pirmajos mēnešos jaunajām kalnu kazām sāk

dīgt ragi. Pie apmēram gadu vecas kazas viņi ir vēl tikai

īsi ragu gali, kas tuvu pie saknes uzrāda pirmo negludo

šķērslīniju. Pie divu gadu vecu kazu ragiem ir jau re-

dzamas 2—3 uzpūstas līnijas. Trīs gadu vecu kazu ragi

jau sasniedz 45 cm garumu un uzrāda diezgan lielu mezglu

skaitu, kas aizvien pavairojas, un pie veciem dzīvniekiem

to skaits var sniegties pat līdz 24. Noteiktu slēdzienu par

dzīvnieka vecumu no šiem mezgliem, tāpat kā no pieau-

guma līnijām, kas atrodas starp viņiem, nevar taisīt.

Spalva ir rupja, bieza un dažāda veida, skatoties pēc

gada laikiem. Ziemā viņa ir rupjāka, viļņaināka un nespo-

drāka, vasarā īsāka, smalkāka, spīdošāka. Aukstākajā

gada laikā viņa ir sajaukta ar biezo pamata vilnu, kas līdz

ar temperatūras celšanos izkrīt. Ķermeņa virspusē tā ir

vairāk pēc kažoka, t. i. viņa ir īsāka un biezāka nekā apakšā.
Bez kakla pakaļējās daļas un pakauša, kur spalva rada krē-

pes, viņa pie veciem tēviņiem ir garāka arī virs galvas pa-

kaļējās daļas, pie kam viņa te sprogojas un rada virpuli;
tāpat viņa ir garāka arī uz apakšējā žokļa; tomēr te rodas

tikai neliela bārdiņa, kas garumā nepārsniedz 5 cm. šī

bārdiņa nemaz nav sastopama pie jaunākiem āžiem un ka-

zām. Skatoties pēc vecuma un gada laika krāsa ir dažāda:

vasarā sarkani pelēka, ziemā vairāk dzeltenīgi pelēka. Mu-

gura ir drusku tumšāka nekā apakšpuse. Pa muguras
vidu iet brūna švītra, kas gan maz atšķiras no pārējās
nokrāsas. Piere, pakausis, deguns, mugura un rīkle ir

tumši brūnā krāsā. Pie smakra, acu priekšā, zem ausīm

un aiz nāsīm krāsa ir vairāk gaiši rūzgana. Ausis ir ār-

pusē gaiši brūnas, iekšpusē bālganas. Tumši līdz melni

brūna gareniska švītra atdala ķermeņa virspusi no apakšē-
jās. Bez tam krūtis, kakla priekšējā daļa un paslēpenes
ir tumšākā krāsā nekā pārējās ķermeņa daļas, un pie kā-

jām vispārējā krāsa pāriet melni'brūnā. Ķermeņa apakšē-
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jās daļas vidus un pakaļas apkārtne ir baltā krāsā. Aste

augšā ir brūna, pie gala melni brūna. Pakaļkāju pakaļējā
pusē stiepjas gaiša bālgana gareniska švītra. Līdz ar pie-

augošu vecumu krāsa top vienmērīgāka. Kalnu kazas mā-

tītes spalvu ģērbs galvenos vilcienos līdzinās āža spalvai,
bet te tomēr nav muguras švītras un dzīvnieks ir vairāk

gaiši dzeltenīgi brūnā, krēpes ir īsākas un nenozīmīgākas,

no bārdas nav ne vēsts. Kazlēni līdz pirmajai spalvu me-

šanai līdzinās mātei, bet ja tie ir vīriešu kārtas, tad jau

no dzimšanas tiem ir tumšāka muguras švītra. Jau pirms
dažiem simtiem gadu kalnu kazu skaits bija ļoti samazinā-

jies un ja 18. gadusimtenī nebūtu bijušas sevišķas iestādes,
kas pūlējās tās taupīt, tad tagad mēs varbūt vairs neat-

rastu nevienu no viņām. Pēc vecām ziņām agrākos laikos

kalnu kazas ir apdzīvojušās visus Šveices augstākos Alpus,

un aizvēsturiskos laikos, kā liekas, viņas ir uzturējušās arī

Priekšalpos. Dederleins (Doderlein) pat domā, ka nav

izslēgts, ka 1798. gadā Vogezos Minsteras ielejā ir nošauta

pēdējā kalnu kaza. Romiešu valdīšanas laikā šie dzīvnieki

laikam bija ļoti bieži sastopami, jo šī tauta, kas mīlēja

greznību, dažreiz aizveda uz Romu savām sacīkstēm 100

līdz 200 dzīvi saķertas kalnu kazas. Jau 15. gadusimtenī
dzīvnieki Šveicē bija sastopami reti. Glarusa kantonā

1550. gadā tika nošauta pēdējā kaza. Graubindē Kastelas

fogts 1574. gadā vēl tikai ar lielām grūtībām varēja sa-

gādāt Austrijas erchercogam kalnu kazas. Bergellas kalnos

un Augšengadinā tās 16. gadusimtenī vēl neskaitījās pie
retiem dzīvniekiem. 1612. gadā aizliedza tās medīt un par
noteikumapārkāpšanu piesprieda 50kronu lielu soda naudu,
bet jau 21 g. vēlāk par to pašu pārkāpumu sodīja ar miesas

sodu. 18. gadusimtenī tās vēl varēja sastapt kalnos, kas

ieslēdz Bagnes ieleju; 19. gadusimteņa sākumā tās vēl bija
atrodamas Vallisā; no tā laika tās Šveices teritorijā ir ga-

līgi izskaustas. 1911. gadā Pelēko Ragu apgabalā St. Galle-

ras Augšzemē tos gribēja no jauna ieaudzināt, kādēļ tur

tika ievesti divi āži un trīs kazas. Par šī nodoma izdošanos

mums ir labvēlīgas ziņas. Tāds pat mēģinājums ir izdarīts

(1914. g.) arī Graubindē ar divi pāriem šo dzīvnieku. Pēc
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Knauera ziņām, pēdējā kalnu kaza Augšējā Austrijā

pie Almas ezera nošauta 1706. gadā.

Zalcburgā un Tirolē kalnu kazas ir laikam ievestas

16. gadusimteņa vidū no bagātajiem Keičbachiem, bet dzīv-

nieki tur ir bijuši sastopami tikai ļoti īsu laiku. Visbīsta-

mākie kaktu mednieki dzenāja šos dzīvniekus ar lielu ne-

atlaidību, jo to ragi un asinis, „sirdskauls", „āžu akmeņi"
v. t. t. skaitījās par ļoti labiem ārstniecības līdzekļiem, tā

ka beidzot šī apgabala medību tiesību īpašnieks 1561. gadā

griezās pie Zalcburgas arķibīskapa pēc palīdzības; tas bei-

dzot 1584. gadā pats uzņēmās medību tiesību aizstāvēšanu.

Viņš un viņa pēcnācējs izlietoja dažādus līdzekļus, lai aiz-

kavētu šo dižciltīgo dzīvnieku izskaušanu. Tie pavairoja
savu mednieku skaitu, ierīkoja visaugstākos Alpos mazas

būdiņas un novietoja tur mežsargus un lika ieķert jaunas
kalnu kazas, lai uzaudzinātu viņas zvēru dārzos. Tādā

veidā dzīvnieku skaits līdz 1694. gadam pavairojās līdz

72 āžiem, 83 kazām un 24 jaunajiem dzīvniekiem. Patei-

coties tam, ka atsevišķās dzīvnieka daļas tika augstu vēr-

tētas — toreiz par katras kazas „sirdskaulu" maksāja du-

kātu, par atrastu ragu 2 valsts taleri — zādzībām nebija
gala, un nonāca pat līdz īstām kaujām mežsargu un meža

zagļu starpā. Tadarķibīskaps Jānis Ernests pavēlēja kalnu

kazas iznīcināt, pēc tam, kad tās pie viņa priekšgājēja
Floitenas ielejā 1699. gadā bija savairojušās līdz 250 gal-
vām. Tagad kalnu kazas audzināja Zalcburgas Hellbrunnas

parkā, un beidzot te viņas sāka krustot ar mājas kazām.

Bet arī šī viņu nometne pagājušā gadu simteņa sākumā

Tiroles kaujās krita par upuri franču kareivjiem.

Tagad Alpu kalnu kaza, neskaitot atsevišķos izklīdušos

īpatņus, savvaļā dzīvo vēl tikai Pjemontā un, pēc Knauera

ziņām, Monblana un Montē Rozas Alpu kalnu grēdā starp
pirmās dienvidus daļu un Vallisas robežas apgabaliem. Arī

te viņa jau sen būtu no malu medniekiemiznīcināta, ja viņu
nesargātu visstingrākie medību likumi. Par to, ka kalnu

kaza ir paglābušies no iznīcināšanas, mums jāpateicas Vik-

toram Emanuēlam 11., kas, kā Lessona un Salvadori pie-

zīmē, ir jau no savas valdīšanas sākuma pielicis vislielākās
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rūpes, lai aizsargātu šo diženo dzīvnieku no iznīcināšanas

un sekmētu viņa vairošanos. 1858. gadā medību tiesības

vairākos apgabalos bij piešķirtas vienīgi karalim, kas pēc

tam, kad viņš 1863. gadā bija ieguvis medību tiesības uz

ģemzēm un kalnu kazām arī citos apgabalos pie Monblana

kalnu grēdas, bija radījis kalnu kazām tādu vietu, kas malu

medniekiem bija grūti pieejama. Bet arī te šī diženā dzīv-

nieka dienas bija skaitītas, jo 1901. gadā nelabvēlīgo klima-

tisko apstākļu dēļ aizgāja bojā 350 galvu. Tomēr šo dzīv-

nieku te ir aiztaupīts līdz 2000 galvu, no kurām gadā tiek

nošauts ap 40 galvu. Bet cik viņu gada laikā krīt par

upuri meža zagļiem, to ir grūti pateikt. Vēl arvien tiek

pārdoti kalnu kazu ragi, par kuriem ar diezgan lielu dro-

šību var sacīt, ka tie ir no meža zagļiem iegūti.
Cik lielā mērā dzīvnieku aizsardzības likumi un mēģi-

nājumi, viņus no jauna ieaudzēt, varēs aizturēt šī kalnu

dzīvnieka iznīkšanu, ir jānogaida. Ķeizara Franča Jozefa

mēģinājumi ieaudzēt kalnu kazas Elles kalnājā (Augs-

Austrijā) ir palikuši bez panākumiem. Lielākus panāku-

mus kādu laiku varēja uzrādīt Plešas firsts. 1876. g. viņš
Tennes kalnājos (Zalcburgā) ieveda no Savojas divdesmit

krustotas kazas un trīs tīrasiņu kalnu āžus, kas 1893. gadā

bija savienojušies līdz 30 kazām un B—lo āžiem. Neskato-

ties uz to, 1901. gadā bija palikuši pāri tikai krustojumi.
Kādas grūtības šo dzīvnieku uzturēšanai stājās ceļā, to

mums tēlo Gr a s h c i j s, kas taisni šo koloniju ir pētījis.
Tennes kalnājā pārošanās laiks iestājas augustā, atnešanās

laiks februārī, tā tad tik nelabvēlīgā gada laikā, ka katru

gadu mazuļi aiziet bojā, un gada pieaugums ir tikai 2—3

gabali, pa lielākai daļai kazas. Bez tam kalnu kaza spējīga
vairoties tikai pēc trīs gadiem, tā tad pirmo kazlēnu viņa
var atnest tikai tad, kad tā ir pilnus četrus gadus veca.

Veselu gadu viņa savu kazlēnu zīda un tāpēc kazlēnus atnes

ik pārgadus. Beidzot, kazas stiprā mērā viena ar otru

cīnās, un šo cīņu iznākums ir tas, ka bieži vien mazuļi pie-
dzimst nedzīvi. Te vēl pievienojas nelaimes gadījumi, kad
kazas tiek iznīcinātas no lavinēm, krītošiem akmeņiem un

Pjemontā arī no meža zagļiem.
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Bastardu iegūšana no kalnu kazas un mājas kazas ir

dažreiz savienota ar lielām grūtībām. Parasti gūstā uz-

audzinātie dzīvnieki, apzinādamies savu spēku, bieži nodara

zaudējumus un apgrūtina cilvēkus un dzīvniekus, laužas pie

mājas kazām, kuras tie aplec un beidzot viņi var palikt
visai apkārtnei par īstu nastu, kā tas bija ar kādu bastarda

āzi, ar kuru Bernas pilsētā 19. gadusimteņa otrā desmitā

bija mēģinājusi šos dzīvniekus ieaudzināt. Mēģinājums

izputēja caur šī dzīvnieka niknumu, un āzis beidzot bija jā-

nonāvē.

Kalnu kazas sastāda dažāda lieluma pulkus, pie kuriem

vecie āži pievienojas tikai pārošanās laikā, kamēr pārējos

gada mēnešos tie dzīvo vientuļu dzīvi. Grafs Vilč ck s

(Wilczek) man raksta: „Vasarā viņi parasti uzturas vis-

lieliskākos un izcilākos ar aizām un kraujām bagātos, tā

tad cilvēkam nepieejamos mežonīgo klinšu apgabalos, pie
kam viņi pa lielākai daļai izvēlas kalnu ēnaino pusi, kur-

pretim ziemā tie mēdz nokāpt drusku zemāk ielejās." Kazas

un kazlēni visos gada laikos dzīvo zemākās kalnu joslās
nekā āži, pie kuriem dziņa pēc augstumiem ir tik stipra,
ka tikai barības trūkums un vislielākais aukstums var tos

piespiest nokāpt zemāk. Liels karstums Alpu kalnu kazām

ir daudz vairāk pretīgs nekā ievērojams aukstums, pret
kuru tās lielā mērā liekas būt nejūtīgas. Pēc fon Ber g-

he m a apraksta, kura ziņas ir pārņemtas lielākā daļā šo

dzīvnieku dzīves aprakstu un vēl tagad tiek izlietotas, visi

āži, kas vecāki par seši gadiem, ieņem visaugstākās kalnāja

vietas, nošķiras arvien vairāk no citiem un beidzot ir pret

visstiprāko aukstumu tik nejūtīgi, ka viņi kalna augstākā

virsotnē, pagriezušies pret vētru, stāv kā tēli, pie kam ne-

reti apsaldē sev ausu galus. Kā ģemzes tā arī kalnu kazas

pa nakti uzturas visaugstākos kalnu mežos, vasarā tomēr

nekad tālāk kā ceturtdaļ stundas gājiena no kādas brīvas

virsotnes. Līdz ar saules lēktu viņas ganīdamies dodas

uz augšu un beidzot nometas siltākā un augstākā vietā, kas

vērsta uz rītiem vai dienvidiem. Pēcpusdienās tās atkal

ganīdamās dodas uz leju, lai, kur tas iespējams, nakti pa-
vadītu mežā. Kā Tuk ot s dzirdējis no kāda sarga, vis-
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biežāk kalnu kazas var dabūt redzēt priekš pulksten 6 no

rīta un pēc 4 pēcpusdienā; pārējā laikā tās atpūšas. Ga-

noties viņas ne tikai pieturas pie saviem ceļiem, bet no-

metas uz atdusu parasti noteiktās vietās, vismīļāk uz iz-

cilām klintīm, kas tās aizsedz no muguras puses un dod

brīvu skatu uz visām pusēm. Piedzīvojuši mednieki ap-

galvo, ka viņi diendienā ir redzējuši kalnu kazas tanīs pa-

šās vietās, un to apstiprina arī noķerto kalnu kazu izturē-

šanās.

Micei s (Mūtzel), kurš, lai novērotu šenbrunnas

gūstekņus, desmit dienu ir vairākas stundas no vietas uz-

turējies viņu iežogotajā dzīves vietā, saka: „Novērojot šos

kalnu dzīvniekus, man krita acīs mazā ganāmā pulka kār-

tības mīlestība. Liekas, ka šie dzīvnieki būtu padoti pašu
izdotiem likumiem, kurus tie stingri izpilda. Pie Šen-

brunnas gūstekņiem viņu kārtības dziņa izteicās tā, ka

katrs no vecākiem locekļiem turējās pie savas noteiktas

vietas kā atpūšoties tā arī ēdot pie siena kaudzes. Pie

augstās sētas, kas iežogo viņu dzīves vietu un kas priekš-

pusdienās ir apspīdēta no dedzinošiem saules stariem, at-

pūtās vienmēr tai pašā vietā tie paši āži un kāda no kazām.

Bieži viņi uzcēlās, lai paņemtu pilnu muti ar sienu vai tuvo-

tos apmeklētājiem; tad bieži gadījās, ka kāds no jaunākiem
dzīvniekiem nolikās iegulētā vietā, bet tiklīdz tuvojās vecais

kungs, iebrucējs pacēlās, lai pirmais varētu ieņemt savu

veco vietu. Katrā ziņā tas nenotika tāpēc, ka jaunais būtu

spiests no acumirkļa bailēm, ko viņš sajuta pret veco āzi,
jo cieši tam blakus vai arī tam priekšā jaunais nolikās atkal

uz guļu, pie kam tas savu kaimiņu vairs nemaz neievēroja
un neļāvās arī no tā tālāk traucēties. Tā arī divas kazas

ar saviem kazlēniem vienmēr ieņēma to pašu atpūtas vietu

uz kādas pret skatītāju lodziņu ierīkotas akmeņu kaudzes;
abas viņas gulēja vienmēr uz vienas un tās pašas vietas.

Pie redelēm abi vecākie āži ieņēma labo un kreiso spārnu,
kurpretī jaunākie un mātītes vietu starp viņiem. Pat gu-

ļoša ķermeņa stāvoklī ir manāma zināma modrība, jo gan-
drīz vienmēr, lai varētu žigli piecelties, pakaļkājas tiek cieši

pierautas pie ķermeņa, un tikai vienreiz cc redzēju āzi, kas



gulēja ar izstieptām kājām. No priekškājām parasti viena

kāja tiek izstiepta uz priekšu, kamēr otra saliekta. Iz-

ņēmuma gadījumā mēdz arī būt, ka abas priekškājas tiek

izstieptas. Vislielākā mērā uzkrītošs man likās vecu guļošu
āžu stāvoklis. Kad viņi ierīkojās ērti, tad tie deguna galu
nolika uz zemes cieši pie krūtīm un ļāva, lai galva ar sma-

gajiem ragiem noslīd uz priekšu tā, ka deguna virspuse,

piere un ragu apakšējā daļa atradās tieši uz zemes. Pie

neparasta trokšņa tie uz acumirkli pacēla galvu, bet tūlīņ
atkal ļāva tai atslīdēt atpakaļ agrākā stāvoklī, šis stāvoklis

man likās tik īpatnējs, ka es vairākas reizes dienā apmek-

lēju viņu aploku, lai pārliecinātos no jauna, ka āzis ir ieņē-
mis šo stāvokli."

Liekas, ka neviens cits no zīdītājiem nav tik augstā
mērā spējīgs kāpelēt pa tik stāviem kalniem kā savvaļā dzī-

vojošās kazas, bet sevišķi kalnu kazas. Kalnu kazas skrien

ātri un nemitīgi, kāpelē ar apbrīnošanas cienīgu vieglumu

un aiziet pa klinšu sienām, kur vien spēj aizķerties ar kāju,

ar tīri neticamu drosmi un ātrumu. Nelīdzenums klinšu

sienā, ko cilvēka acs pat tuvumā tikko spēj saskatīt, ir

kazai pietiekoši liels, lai tur varētu droši pieķerties; kāda

klinšu plaisa, mazs caurums v. t. t. ir priekš viņas trepju

kāpšļi, pa kuriem ta var soļot uz augšu. Savu nagu viņa
uzliek tik cieti un droši, ka var noturēties pat uz vismazākā

laukuma. Grafs Vilč ck s šos apgalvojumus apstip-
rina. Viņš saka: „Stiprā kalnu kaza ir skaistākais medību

dzīvnieks, kādu es jebkad esmu redzējis. Viņas galvenās
kustības ir tikpat cienības pilnas kā brieža; nesamērīgi lielie

ragi pie galvas mazākās kustības apraksta lielu loku. Viņas
lēciena spēks ir tīri pasakains. Es redzēju vienu ģemzi un

kalnu āzi ejam to pašu ceļu. Ģemzei vajadzēja lēkt pa līču

loču liniju kā putnam, kas laidelējas šurp un turp. Kalnu

āzis nonāca lejā pa taisnu liniju kā krītošs akmens; visus

kavēkļus viņš pie tam pārvarēja kā rotaļādamies. Pa gan-

drīz stāvām klinšu sienām ģemzei jālec pāri ļoti steidzīgi.

Turpretim kalnu kaza ir apdāvināta ar tik lokanu nagu, ka

viņa pa tādām vietām var noiet lēni vairākas asis garus ga-

balus. Es redzēju, ka turēdamās pie klinšu sienām, viņa
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savus nagus izpleš tik tāļu, ka kājas apakšpuse ieņem trīs-

reiz lielāku laukumu."

Kalnu kazas balss līdzinās ģemzes svilpšanai, bet ir

vairāk stiepta. Sabaidīta viņa īsi nošķaudās, dusmās šņā-
coši nopūšas caur nāsīm; jaunībā ta blēj. No maņām pirmā
vietā stāv redze. Pēc Vilč c ka novērojumiem, kalnu

kazu acis ir daudz asākas, bet osme daudz vājāka nekā

ģemzēm. Dzirde ir priekšzīmīga. Garīgās spējas ir ap-

mēram uz vienādas pakāpes ar māju kazu spējām, tāpat
ka visa viņu būtība un uzstāšanās veids ir tām līdzīgs. Pēc

kazu parašas arī viņas jaunībā mīl spēlēties, pat vecumā

tās vēl mīl izdarīt visādas blēņas. Bet viņu uzstāšanās

vienmēr ir pašapzinīga un vienmēr tās izrāda lielu drosmi

un plūkšanās un cīņas kāri. No tādiem dzīvniekiem, kas

tām var kaitēt, viņas izvairās, vājākos turpretim drošsir-

dīgi apstrādā vai arī nemaz tos neievēro. Ar ģemzēm, kā

apgalvo, tās negribot ielaisties nekādās attiecībās.

Gārdas alpinas mētras, zāles, koku pumpuri, lapas un

zaru gali, sevišķi daži čemurzieži un vērmeles, timijans,

pumpuri un zari no punduru vītoliem, bērziem, alpu rozēm,

genistām un ziemā arī sausas zāles un ķērpji sastāda kalnu

kazu barību. Sevišķi viņas mīl sāli un tāpēc parasti re-

dzamas vietās, kas satur sāli; te tās laizās ar tādu kāri, ka

pa laikam aizmirst pat viņām tik lielā mērā piemītošo uz-

manību. Jau no tālienes sadzirdama īpatnēja rukšķēšana
izteic to labsajūtu, ko viņām dod šis baudījums.

Pārošanās laiks iekrīt decembra beigās un janvāra sā-

kumā- Stipri āži cīnās savā starpā ar lielu drosmi un iz-

turību, skrien tāpat kā kazu āži viens otram virsū, saceļas
uz pakaļkājām, mēģina pretiniekam iedot belzienu no sā-

niem un beidzot liekas ar troksni ar ragiem kopā. Pie stā-

vām aizām šāda cīņa pa laikam var būt bīstama. Pieci

mēneši pēc pārošanās, parasti jūnija beigās vai jūlija sā-

kumā, kaza atnes vienu (reti 2) mazuli, pēc augumalīdzīgu
jaundzimušam māju kazlēnam. Viņa to nolaiza sausu un

drīz vien kopā ar to aizskrien prom. Kalnu kazlēns ir ār-

kārtīgi piemīlīgs, jautrs un, kā šin c s saka, „glaimīgs"
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radījums. Pasaulē viņš ierodas pārklāts ar mīkstu vilnas

spalvu, un tikai pret rudeni tas uzvelk apģērbu, kas sastāv

no stīvākas, garākas saru spalvas. Dažas stundas pēc pie-
dzimšanas viņš ir jau tikpat drošsirdīgs kalnos kāpējs kā

māte. Pēdējā to vada, blēj viņam mīlīgi pretī, sauc to pie

sevis, uzturas, kamēr viņa to zīda, paslēpusies klinšu alās,

un nekad viņu neatstāj, izņemot to gadījumu, kad tai jā-

glābj pašas dzīvība. Kad draud briesmas, tā steidzas uz

visnepieejamākām kalnu kraujām un meklē sev glābiņu
tuksnešainajos klinšu laukos. Kazlēns turpretī ļoti veikli

paslēpjas aiz akmeņiem vai klinšu caurumos, guļ tur klusi

kā pelīte bez kustēšanās un uzmanīgi skatās, klausās un

ošņā gaisu uz visām pusēm. Viņa pelēkais ģērbs tik ļoti lī-

dzinās klinšu sienām un akmeņiem, ka pat ļoti asā vanaga

acs to nespēj ieraudzīt un atšķirt no klintīm. Tiklīdz

briesmas ir garām, izglābtā kaza droši atrod ceļu pie sava

bērna. Ja viņa izpaliek par ilgu, tad kalnu kazlēns izlien

no savas paslēptuves, sauc pēc vecās kazas un tadatkal ātri

paslēpjas. Ja māti nošauj, tad viņš sākumā bēg, bet drīz

atgriežas atkal atpakaļ un ilgi uzturas taī apgabalā, kur

tas pazaudējis savu uzticamo apsargātāju.

Ar savām tuvākām radiniecēm, mūsu māju kazām,
kalnu kazas pārojas bez sevišķām grūtībām un rada bastar-

dus, kas savukārt spējīgi vairoties.

Jauni noķerti kalnu kazlēni labi iedzīvojas jaunajos

apstākļos, ja tiem par audzinātāju dod kādu kazu. Ātri

vien tie top rāmi, bet pazaudē šo īpašību līdz ar to, ka pa-
liek vecāki. Viņos ir daudz kas no mūsu māju kazas, bet

jau no sākuma tie izrāda lielāku patstāvību kā pēdējās un

jau pirmajās dzīvības nedēļās mēģina drošsirdīgi un pār-
galvīgi kāpelēt. Tāpat kā jauni kazlēni arī šie ir ziņkārīgi,
jocīgi un nerātni un sākumā tāpat mīl rotaļāties un dau-

zīties kā pirmie, tā ka ir prieks uz tiem noskatīties. Ar savu

audzinātāju tie iedraudzējas jau pēc nedaudz dienām, ar

savu kopēju pēc neilga laika; noteikti viņi to prot atšķirt
no citiem cilvēkiem un izrāda lielu prieku taī dienā, kad tie

pēc ilgākas prombūtnes to atkal no jauna ierauga. Savu pie-
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ķeršanos pamātei tie izrāda ar to, ka ir paklausīgi kā bērni,

jo viņi tūlīņ griežas atpakaļ, ja kaza blēdama tos sauc,
neskatoties uz to, ka tiem gribētos pēc iespējas brīvāk

skraidīt apkārt pa augstumiem, kas viņu pamātei liekas būt

aizdomīgi. Pret glāstiem tie ir ļoti jūtīgi, bet nepielaiž no

svešiem pat to vismazāko pieskārienu un drīz vien nostājas

pat pret savu kopēju draudošā pozā, bezgala komiskā veidā

izaicinoši kustinot galvu ar īsajiem radziņiem. Rāmi kā

aitas tie izturas, kad tos kutina starp ragiem, bet nereti

tie draiskulīgi atmaksā šo labdarību ar grūdienu, kas gan
domāts kā joks, bet ir tomēr diezgan jūtams. Jo vecāki tie

kļūst, jo pašapzinīgāk un uzpūtīgāk tie izturas. Jau ar pus-
audzi kalnu āzi nav labi jokus dzīt; bet pieaugušie, ja tos

sadusmo, sviež pat visstiprāko vīru gar zemi un ir spējīgi
nodarīt pat dzīvību apdraudošus ievainojumus.

Kazas šaurākā nozīmē (apakšģinta Capra) caur-

mērā ir drusku mazākas par kalnu kazām. Viņu ragi ir

vairāk vai mazāk saspiesti, ar asām malām ar šķērsgrumbo-
jumiem, zobenveidīgi izliekti vai skrūvveidīgi sagriezti.

Becoarkaza, kuru Persijā sauc par boc-pazangu,

tēviņu par pazang, mātīti par boc (Capra hircus) ir drusku

mazāka par Eiropas kalnu kazu, bet tomēr jūtami lielāka

par mūsu māju kazu. Pieauguša āža garums ir apmēram

1,5 m, astes garums 20 cm, augstums pie skausta 95 cm,

un pie krustiem par 2 cm vairāk. Kaza ir ievērojami ma-

zāka. Ķermenis ir stipri slaids, mugura šaura, kakls vidēji

garš, galva īsa, purns strups, piere plata, deguna virspuse
gandrīz taisna, acis un ausis samērā lielas, kājas samērā

augstas un stipras, nags ieapaļi smails, aste ļoti īsa un vien-

mērīgi pārklāta garu pinkainu spalvu. Ļoti lielie un stiprie
ragi no abām pusēm ir saspiesti un no priekšas un muguras

puses ar asām malām, uz priekšpusi tie ir ieapaļi vai velv-

veidīgi izliekti. Jau pie vidēji lieliem dzīvniekiem tie sa-

sniedz pāri par 40 cm garumā, pie veciem viņi bieži vien ir
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divreiz tik gari. Sākot no saknes tie attīsta vienkāršu un

vienmērīgi atpakaļ izliektu loku, kas pie veciem tēviņiem
apraksta apmēram pusaploces. Pie saknes tie stāv tuvu

viens otram, tadpāri pusgarumam pamazām attālinās viens

no otra, bet pret galiem liecas atkal uz priekšu un iekšpusi,
tā kā vistālākos galos tie atrodas par 12—15 cm. tuvāk

viens pie otra nekā vidū, kur attālums starp abiem ir no

ļgO—4o cm. Labais rags pret galu ir viegli izliekts uz labo

pusi un kreisais uz kreiso. Ragu mezgli jeb uzgrumbojumi,

starp kuriem atrodas daudzas šķērskrunkas, ir pie veciem

dzīvniekiem skaitā no 10—12. Abu dzimumu īpatņiem ir

gara bārda. Spalvas klājs sastāv no diezgan gariem, stī-

viem, cieši piegulošiem sariem un īsas, vidēji smalkas vil-

nainas spalvas. Spalvas krāsa ir gaiši iesarkani pelēka
vai rūsaini brūngani dzeltena, kas kakla sānos un pret vē-

deru paliek gaišāka, pateicoties tam, ka te bagātīgā mērā

ir piejauktas spalvas ar baltiem galiem. Krūtis un kakla

apakšējā daļa ir melni brūnā krāsā. Vēders, cisku iekš-

puse ir baltā krāsā. Labi saredzama melni brūna švītra

stiepjas pa muguras vidu, pamazām sašaurinādamās līdz

pat vienmērīgi melnajai astei. Aiz priekškājām iesākas lī-

dzīga švītra, kas asi atdala ķermeņa augšējo daļu no apak-
šējās. Netālu no krūtīm kaklu ietver melna lenta- Priekš-

kājas no priekšas un sāniem ir melni brūnas, virs apakšē-
jās locītavas tāpat kā pakaļējās baltas. Galvas sāni ir sar-

kanīgi pelēki, piere brūni melna, laukumi pie acīm un pie

deguna pamata, kā arī smakra un rīkles bārda ir melni

brūnā, pie lūpām baltā krāsā. Mātītēm un jaunajiem dzīv-

niekiem lielākās daļas melno zīmējumu trūkst. Āži tikai

3.—4. gadā sasniedz pilnu spalvas krāsojumu.
Vispār krāsa, zīmējums un ragu forma ir ļoti dažādi.

Pateicoties plašajai izplatībai un tam, ka kalnāju apdzīvo-

tāji viegli var tikt izšķirti, nav nekāds brīnums, ka rodas

daudzas lokalformas. Bet pie tās lielās līdzības, kas bieži

ir starp savvaļā dzīvojošu mājas kazu un meža kazu, un

ievērojot to, cik bezgala viegli mājas kazas var pārvērsties
par savvaļā dzīvojošām, bieži ir ļoti grūti pateikt, vai

mums ir darīšana ar īstu savvaļā dzīvojošu kazu vai par
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mežoni pārvērtušos mājas kazu. Tāpēc arī nav viegli tieši

noteikt savvaļā dzīvojošo becoarkazu izplatīšanās apgabalu,

jo viņām kaimiņos atrodošies apgabali, piem. jau uz Grie-

ķijas salām, mudž no pieradinātām, pa pusei pieradinātām

un tādām, kas pārvērtušās par savvaļā dzīvojošām, kā arī

no īstām savvaļā dzīvojošām kazām. Ar šo izsauktos strī-

dīgos jautājumus Lorencs ir ar pamatīgu materiālu

krājumu kritiski un izsmeļoši apskatījis. Par savvaļā dzī-

vojošām viņš uzskata tikai tās kazas, kas dzīvo uz Kretas

un Erimomilosas salām. Viņš tās uzskata kā becoarkazas

pasugas, kāmēr ļoti var būt, ka kazas, kas apdzīvo Sporadu
salu Jura, nav nekādas savvaļā dzīvojošas kazas, bet par

tādām pārvērtušās mājas kazas. Āzijā becoarkazas izpla-
tības apgabals stiepjas ziemeļos līdz pat Kaukazam un Sin-

dai un līdz Beludžistanai austrumos. Uz Kretas salas, pēc

K. Ke 11 er a ziņām, becoarkazas ir diezgan bieži sastopa-
mas Sfakiotijas kalnos; ar Idas kalnājā vēl dzīvo atse-

višķas šo dzīvnieku grupas, bet Austrumu Kretā tie sa-

stopami ļoti reti.

Par becoarkazas dzīvi savvaļā uz iepriekš minētām sa-

lām Erhards dod aprakstu. Parasti var sastapt pul-

kus, kas sastāv no 40—50 galvām, kas rudens vidū, kad ie-

stājas pārošanās laiks, sadaļas mazākos pulciņos, sastāvo-

šos no 6—B galvām. Parasti vēl priekš pavasara iestā-

šanās kaza atnes 2, retāk 3 mazuļus, kas jau no dzimšanas

dienas tiek pievienoti pulkiem, kuri tagad no jauna sa-

stādās- Pa laikam becoarkazas ar saviem pieradinātiem

pēcnācējiem rada bastardus. Sulīgas un sausas zāles tiek

uzlasītas gandrīz bez kādas izvēles, tomēr becoarkazas kā

lielu gārdumu uzmeklējot kaperu krūmu.

Rietumāzijā, kur becoarkazas dzīvo uz visiem augstā-
kiem kalniem un sastopama ļoti bieži, viņa, pēc Ko č i

(Kotschv) ziņām parasti apdzīvojot kalnāju joslu sākot no

1500 m. virs jūras līmeņa un augstāk. Vismīļāk viņa uztu-

roties tanīs kalnāja vietās, kur ap kailajām klinšu galot-
nēm bagātīgi aug viņu mīļākā barība — dzeltenīgiem zie-

diem ziedošie čemuraugi. Pēc turku mednieku nostāstiem,
jau agri no rīta dzīvnieki dodas no mežiem, kur tie pava-
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dījuši nakti, kalnu augstumos, ganās viņu galotnēs un uz

visaugstāk stāvošām kalnu nogāzēm, bieži vien tuvu pie

pašiem šļūdoņiem. Vakaros tie atgriežas atkal mežos.

Pēc savas izturēšanās, dabas un uzstāšanās becoar-

kaza dzīvi atgādina kalnu kazu. Vasarā āzis uzmeklē kal-

nāja augstākās daļas bieži līdz pat sniega robežai, kāmēr

kazas ganās drusku zemākā joslā. Ziemā abi dzimumi ap-

vienojas un dažos apgabalos nokāpj pat līdz jūrai. Ātri un

bezrūpīgi becoarkaza skrien pa grūti pieejamiem ceļiem,
bieži stāv stundām ilgi un skatās bezdibenī, bez kā tai reibtu

galva, izveicīgi kāpelē pa klinšu šķautnēm un ar lielu

drosmi un veiklumu izdara pārdrošus lēcienus. Viņa ir

stipri viltīga un prot izvairīties no briesmām. Viņas ma-

ņas ir labi attīstītas: viņa saož no liela attāluma un dzird

vismazāko troksnīti. Arī viņas garīgās spējas stāv uz ap-

mēram tās pašas pakāpes kā pie kalnu kazas. Pārošanās

laikā, kas iekrīt novembrī, āži stūrgalvīgi un ar lielu sparu

cīnās savā starpā; par to pietiekoši liecina robi un šķembe-
les, kas nosistas no ragu priekšējās malas. Aprilī vai maijā
kaza atnes 1 vai 2, ne visai reti pat trīs kazlēnus. Tie seko

mātei jau tūlīņ pēc piedzimšanas, no trešās dienas sākot

pat pa visgrūtākām tekām. Viņi ātri pieaug un, kā visas

kazas, ir gatavi katrā laikā uz jokiem un rotaļām.
Lai šos mazuļus noķertu, tad, pēc Ko č i nostāstiem,

daži labi kalnā kāpēji no Kilikijas Taurusa dodas kalnu

augstumos vēl pirms tā laika, kad ciematos iesākas miežu

novākšana. Te viņi izlūko grūsnējas kazas, kas priekš at-

nešanās uzmeklē grūti pieejamas vietas un parasti vien-

mēr uz tām atgriežas. Ja šāda kaza ir atrasta un pēc ie-

spējas labāk ievērota pieeja pie viņas paslēptuves, tad kal-

nos kāpēji paliek savā paslēptuvē tik ilgi, līdz kaza atnesas.

Trešā dienā pēc atnešanās tie mēģina noķert kazlēnu, pie
kam tie pūlas kazu aizbaidīt. Pēc tam, kad kazlēns ir sa-

ķerts, to steidzīgi nones ciemā, lai nodotu kādas kazas gā-

dībā, kas tikko priekš tam ir pirmo reiz atnesusies. Mūsu

zvēru dārzi becoarkazas iegūst ļoti reti, lai gan jau no jau-
nības pieradināta dzīvnieka nosūtīšana nav nemaz tik

grūta.
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Rietumāzijā becoarkazai ir vairāki ienaidnieki plēsēju

starpā. Lūsis un pantera Taurusa kalnos uzbrūk vecajām

kazām, tāpat Pērsijas kalnājos tām uzbrūk tīģeris un lauva,

un kazlēnus visur vaijā ērglis un laikam arī bārdainais va-

nags. Koči kāpdams Demavenda kalnos bija aculiecinieks

tam, ka tīģeris uzbruka becoarkazām, kas šī briesmīgā ie-

naidnieka priekšā aiz bailēm pazaudēja savu parasto ap-

ķērību un spiedās glābiņu meklēdamas zem mūsu ceļotāja

mūļiem, kas turpat ganījās. Tikai tad, kad kāds no dzinē-

jiem norādīja uz tīģeri, kas kazām pretī bija redzams uz

kāda paaugstinājuma nepilnu 500 soļu attālumā, tika sa-

protama meža kazu drūzmēšanās.

Pēc kādas tāļu izplatītas māņticības, becoarkazu kuņģī
atrodoties biežāk nekā citu gremotāju kuņģos brīnum-

darītājas becoarlodītes. Tas ir par iemeslu tam, ka šīs ka-

zas tiek sevišķi uzcītīgi vajātas. Medības ir ļoti grūtas, jo

uzmanīgie dzīvnieki ganoties uzstāda sardzes. Tāpat kā

kalnu kazām, arī viņām ir ļoti sīksta dzīvība. Dažs labs

ievainots dzīvnieks aizbēg no sava vajātāja. Veci āži, kas

iedzīti spraugā, ļoti drošsirdīgi aizstāvas. Pēc Koči ziņām,
Taurusā medības iesākas tad, kad neskaitāmie ganāmpulki

jau 4 nedēļas ilgi kā ir atstājuši alpinās ganības, kad māj-
turībā ir viss jau sagatavots ziemai un nobeigti pēdējie
lauku darbi. Mednieki uzkāpj līdz kalnu alpinai joslai, uz-

meklē medījuma pēdas un novietojas uz gaidīšanu. Kur ir

daudz dzīvnieku pēdu, tur sarīko arī dzinēju medības. Ne-

reti gadās noiet pa kalniem vairākas dienas no vietas, bez

kā ieraudzītu kādu no meklētiem dzīvniekiem; kurpretī
citā laikā pat vienā dienā var sastapt vairākas grupas, sa-

stāvošas no 4—12 āžiem vai kazām. Parastais mednieks ir

apmierināts, ja tam vienā ziemā izdodas nošaut 4—5 beco-

arkazas.

Pat Taurusā medību panākumi ir diezgan ievērojami.
Ļoti garšīgais cepetis, kas atgādina mūsu stirnas cepeti un

ir tikpat maigs un mīksts kā pēdējais, tiek lietots vai nu

svaigā veidā, vai arī to sagriež šaurās sloksnēs un gaisā iz-

žāvē, lai izlietotu vēlāk. Ziemā šauto kazu garspalvaino
adu musulmaņi izlieto kā paklāju Dievu lūdzot un, pateico-
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ties tam, ka viņas asā smaka tiek uzskatīta par patīkamu,

augsti vērtētas. Vasaras ādu, kas pārklāta īsu spalvu, iz-

lieto ādas maisiem. No ragiem taisa zobenu spalus un pul-
vēra ragus, kā arī citas mazākas lietas. Tā becoarāzis

vienmēr tiek dažādi izmantots.

Jautājums par to, no kurienes cēlusies māju kaza,
var tikt uzskatīts par pilnīgi atrisinātu. Māju kaza var būt

cēlusies tikai no savvaļā dzīvojošām kazu sugām Capra.
Ka te būtu līdzi darbojušies citi kazām līdzīgi dzīvnieki, kā

piem. tars, ir pilnīgi izslēgts. Visas savvaļā dzīvojošās ka-

zas, ieslēdzot arī kalnu kazu, ir savā starpā un arī māju
kazai tik tuvu rada, ka dod ar viņu pilnīgus, vairoties spē-
jīgus bastardus. Izejot no anatomiskiem pamatiem, kalnu

kaza ar saviem šķērsgriezumā trīsstūrainiem ragiem jau
sen izslēgta no kazu priekšteču pulka. Turpretim vēl pirms
nedaudz gadiem tika vispār pieņemts, ka mājas kazas

priekšteči ir divas īstās savvaļā dzīvojošās kazas: becoar-
kaza un skrūvkaza. Un tās kazu sugas, kuru ragi ir sa-

griezti, t. i. kuru ragi neguļ vienā plāksnē, esot cēlušās no

skrūvkazas. Bet ar taī pašā laikā (1910. un 1911. g.) iz-

nākušiem Bindera pētījumiem ir pierādīts, ka tikai be-

coarkaza uzskatāma par vienīgo mājas kazas priekšteci.
Noteikti pareizi tas ir gan tikai attiecībās uz mājas kazām

ar zobenveidīgiem ragiem.
No kurienes tad nu ceļas mājas kazas ar sagrieztiem

ragiem? Vai viņas vispār un kādā ceļā var tikt atvasinā-

tas no becoarkazām? šis jautājums, kas likās neatrisināms,
beidzot dabūja atbildi caur kādu laimīgu gadījumu. Pie

Cločovas Austrumgalicijā rokot ūdensvadu 1913. gadā tika
izrakti trīs kazu galvas kausi no slāņa, kas sastāda pāreju
no diluvija uz aluviju. šos galvas kausus nodeva L. Ad a-

mec a m (Adametz) izpētīšanai. Izrādījās, ka tie ir divu

āžu un vienas kazas galvas kausi, kas pieder vēl nepazī-
stamai, jau izmirušai savvaļā dzīvojušai kazu sugai, kuru

viņš nosauca par Capra prisca .
Pie šīs sugas ragu paaug-
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stinājumi izrāda noteiktu griešanos uz āru un bez tam vēl

spirālveidīgu griešanos ap sevi, kas kreisajā ragā iet pulk-

steņa rādītāja virzienā gluži tāpat, kā pie mājas kazām

ar skrūvveidīgiem ragiem. Bez tam Adamecs aizrāda, ka

šie galvas kausi uzrāda vēl citas īpašības no Juras salas

kazām un citām mājas kazu priekšstāvēm ar skrūvveidīgi

sagrieztiem ragiem no Balkanu pussalas. Tā tad Capra

prisca ir pamata forma mājas kazai ar skrūvveidīgi sa-

grieztiem ragiem, kuras dzimtene ir meklējama Dienvid-

austrumu Eiropā.

I. grupa. Hircus māju kazas.

Pie šās grupas piederošie dzīvnieki pa lielākai daļai ir

ar īsu vilnu, mazi vai vidēji lieli; gadās arī punduru for-

mas. Krāsa vēl pa lielākai daļai līdzīga savvaļā dzīvojošo
formu krāsai, lai gan ir sastopamas arī melnas, baltas, pat
plankumainas rāsas. No pirmveida sevišķi atšķirīgas rā-

sas iztrūkst. Atgadās arī bezragaini dzīvnieki.

Pie šīs grupas pieder Ziemeļeiropas un Viduseiropas

kazas, kaut gan viņu piederīgie netrūkst arī Dienvideiropā.
Nav viegli konstatējams, vai un cik tāļu šī grupa ir izpla-
tīta ārpus Eiropas. Rādās, ka Dienvidāzijā un Vidusāzijā

viņa nav sastopama un Āfrikā ieviesusies tikai pundur-
kazas veidā.

Kaut gan šī kaza parādās Eiropā jau neolitiskā laikā,

viņa tomēr, pēc Dānijā atrastām atliekām, rādās būt jau-
nāka par aitu. Vecākās pāļu celtnēs viņa ir biežāk sasto-

pama, nekā aita. Saskaņā ar šolaiku kazkopības apstāk-

ļiem, kur kazu, šo „mazo ļaužu govi", tura galvenā kārtā

nabadzīgākās aprindas, te ir mēģināts saskatīt primitīvo
kultūru pavadošu parādību. Un ir iespējams, ka tie bija
ļoti nabadzīgi ļaudis, kuri bēdza ezerā uz pāļu būvēm no

ienaidniekiem, varenākiem un bagātākiem par viņiem, še

gan drīzāk atradās vieta kazai, kuru vienmēr turēja ne-

lielā skaitā. Tikai tad, kad pāļu celtņu iemītnieki bija kļu-
vuši tik spēcīgi, ka viņiem piederēja arī plašas nometnes

uz sauszemes, tie varēja turēt lielus un skaitā bagātus ga-
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nāmus pulkus. Tādēļ vēlāku laiku pāļu celtnēs, it sevišķi
bronzas laika celtnēs, aitas paliekas ir sastopamas biežāk

r

nekā kazas. Kūdras kaza, kura vispirmā no kazām ir sa-

stopama pāļu celtnēs, ir bijusi mazs, niecīgs dzīvnieks, ma-

zāks par mūsu laiku kazu rāsām, apmēram kazragainās
aitas lielumā. Eiropā kūdras kaza laikam vairs nebūs sa-

stopama, turpretim Āfrikā viņai rādās būt vēl tuvi radi-

nieki —
pundurkazas.

šīs, pēc Lor t ē (Lortet) un Gc j a r a (Gaillard) pē-

tījumiem, ir jau sen ieviesušās Ēģiptē, kur viņas abi minē-

tie pētnieki atrada jaunā akmeņa laika nogūlumos pie Tu-

kas. No turienes pundurkaza ir izplatījusies pār visu Āf-

riku līdz rietumu un Dienvidafrikai un bieži ir nēģertautu

vienīgais derīgais dzīvnieks. Viņa ir augstākais 70 centi-

metrus gara, 50 cm. augsta pie skaustuves un svarā ne-

pārsniedz 25 kilogramus. Abiem dzimumiem uz īsās platās

galvas ir apmēram pirkstu gari ragi, kuri zobeņveidīgi lie-

cas atpakaļ, izliecot galus drusku uz āru. Bieži viņi ir arī

neizveidoti un atgādina pogas. īsās, gludās spalvas krāsa

parasti ir tumša, melna vai pelēkbrūna, bet atgadās arī

plankumaini dzīvnieki. Kamerūnas pundurkazas Berlines

zooloģiskā dārzā ir melnas. levērojama ir izveicība, ar

kādu pundurkazas kāpj kokos. „Mēs ne mazumu brīnē-

jamies," raksta R. J an n a š s, „ieraugot mūsu ceļojuma
laikā pa Antiatlasu un Susu ļoti bieži 10 metru augstu koku

galotnēs, zem kuriem mēs jājām, 20 un vairāk kazas visos

iespējamos stāvokļos. Dažas stāvēja taisni kā sveces uz

pakaļkājām un mēģināja apgrauzt augstu, pārkarājošos
zaru lapas, citas atkal slinkā mierā gulēja visaugstākos za-

ros, kurus vējš spēcīgi šūpoja." Iztraucētas, tās izdeva

īpatnējas skaņas, kuras Janna š s attēlo ar „kululu purc,

purc, purc, kululu purc, purc, purc" un kuras viņš nekad

neesot dzirdējis no citām kazām. Arī Hilcheimers

dzirdēja Berlines zooloģiskā dārzā pundurkazas viņu cīņu
spēlēs izdodam īpatnējas dziļas skaņas, kuras pavisam attāli

atgādināja parasto kazu blēšanu un drīzāk līdzinājās mazu

bērnu kliegšanai. Marokā iedzimtie izmanto savus dzīv-

niekus tādējādi, ka dod kazām ēst argankoka (Argania
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sideroxylon) augļus, kuru cietos kodolus tās atgremojot iz-

met ārā. šos tad nu marokanieši savāc, jo no viņiem paga-

tavo barības eļļu. Neskatoties uz viņu sīko augumu,pundur-
kazu drosme, pēc Pehuel - Lešes (Pechuel-Loesche)

apraksta, ir visai liela. Viņas aizstāv viena otru un liek

bēgt pat labākam ganu sunim.

Pēc D v c r s t a, pundurkazas ir sastopamas arī Arā-

bijā, Indijā un Sibirijā. Ar vara laiku Eiropā kūdras kazas

vietu ieņem kāda lielāka ar smagākiem ragiem. Kā to ziņo
Šetenzaks (Schoetensack), atsevišķus viņu ragu ga-
balus uzrāda jau akmeņa laika beigas. Viņa ganbūs mūsu

tagadējo Viduseiropas un Ziemeļeiropas lauku kazu sen-

māte. Pie šīm kazām pieder arī vācu lauku kazu rāsas.

Par nožēlošanu, visas vācu lauku kazu rāsas audzē, vai, vis-

maz, vēl pirms dažiem gadiem audzēja bezragainas .
Kā

becoarkazai krāsas ziņā diezgan tuvu stāvoša rāsa pirmā
kārtā ir mināma švarcvaldas kaza, kura mājo švarc-

valdas ielejās, Nekaras un Donavas apgabalos. īsās, spī-

došos spalvas krāsa ir brūna kā stirnai, viņa ir sānos gai-
šāka un uz vēdera paliek balta. Visgarām mugurai velkas

melna švītra kā zutim, tāpat arī gar priekškāju priekšpusi.
Pierē un uz abām pusēm virs acīm velkas balta švītra. At-

gadās ādas podziņas pie kakla
. Ikgadējo piena ražu uzdod

600—700 litrus lielu, šīs kazas skaita par ļoti izturīgiem
dzīvniekiem, kuri vēl 14—16 gadu vecumā esot labi piena
lopi. Pēc krāsas viņa līdzinājās aprakstītai Harca kazai,
kurai tomēr reti kad spalva ir īsa, parasti vidēji gara. Par

vācu kazkopības kroni ir jāuzskata Langenzalcas
kaza. Viņa ir tīri balta, īsu spalvu un bez ragiem, tomēr

atgadās arī dzīvnieki ar garu un krāsainu spalvu. Spalva
ir smalka, mīksta, rožainā āda spīd viņai cauri. Galva ir

diezgan gara, piere kvadrātiska, acis ir lielas, gaišas un

piemīlīgas izteiksmē. Garās spēcīgās ausis ir vērstas uz

augšu un priekšu, kakls ir garš un tievs, krūtis šauras, bet

dziļas. Kājas ir tievas, bet labi izveidotas. Visam dzīv-

niekam ir piemīlīgs izskats. Pienu ražojošie orgāni ir labi

izveidoti: tesmenis ir attīstīts, plats un dziļš, pupi gari.
Šad un tad attīstās arī pārs pakaļējo pupu, kuri dod pienu.



rēja un izlietoja kā rakstāmo materiālu, kā tas esot ticis

darīts Abesinijā līdz pat jaunākiem laikiem. Bez tam šīs

vai arī citas grupas kazas, kuras ir sastopamas Marokā, ir

slavenas ar savu smalko ādu, kura nāk tirdzniecībā zem ma-

rokina nosaukuma. Citu smalku ādu — safjanu — paga-

tavo no kazu ādām Mazāzijā.

Kazas ar skrūvveidīgiem ragiem kā mājas kustoņus
mēs atrodam Eiropā vispirms viņu dzimtenes tuvumā, bet

tikai uz jaunākā akmeņu laika beigām, kā to pierādīja

Augsts, uzejot noteikti viņu paliekas Ripačas pāļu
celtnē pie Bihačas. levērojamā kārtā Eiropā šī grupa ir

pastāvīgi palikusi ierobežota dienvidos un nekad nav pār-

kāpusi augstās kalnu rindas. Abas kazu grupas Eiropā
uzrāda daudzām mājas kustoņu grupām līdzīgu izplatību.
Kazas ar zobeņveidīgiem ragiem šobrīd ir izplatītas galvenā
kārtā uz ziemeļiem no lielām kalnu rindām, pavisam sā-

kumā viņas gan bija sastopamas arī uz dienvidiem. Dien-

vidos viņas tad gandrīz pilnīgi izspieda no jauna ievestās

kazas ar skrūvveidīgiem ragiem, bet dažādās vietās palika

pāri paliekas. Tomēr jaunās kazas nekāpa pāri lielām kal-

nu rindām.

Kazu grupa ar skrūvveidīgiem ragiem sasniedza Ei-

ropā savu skaistāko un staltāko veidu Vallisas seglu

kazā, kuras garā vilna ķermeņa priekšējā daļā ir melna, pa-

kaļējā — balta. Āzis atšķirās ar vareniem ragiem, kuri

no sākuma iet līdztekus, pēc tam skaistā lokā izliecas uz

āru.

Āzijā kaza ar garo vilnu un skrūvveidīgiem ragiem

spēlē ievērojamu lomu un ir izplatīta pār visu cietzemi līdz

Ķīnai. Te mājo gaiši pelēka kaza ar garu vilnu, kuru mēs

sauksim par Ķīnas ādu kazu. Viņas ragi līdzīgi aitas ra-

giem, ir liekti uz leju un uz āru. Ādas ir svarīga izved-

prece. Pēc Brasa, no Ķīnas ikgadus izved apmēram 4

un pus līdz 6 miljonus kazu ādu.

Tālāk, pie Prisca mājas kazu grupas pieder vērtīgākās
un dižciltīgākās kazu rāsas, kādas vien vispār ir: Ango-
ras kaza un Kašmiras kaza.
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Cik veca ir Angoras kaza, mēs nezinām. Kaut gan jau
Aristotels vēsta, ka Sirijā cērpot kazas kā aitas, tās tomēr

nevar būt bijušas Angoras kazas. Pēc Ed. Hān a, pir-
mais viņu apraksta venēcietis Josafa Barbaro

(1471. g.), kurš viņu sastapa pie Sertas, uz austrumiem no

Diarbekras. Beloniuss 1580. g. zin, ka šo kazu plucinot,
nevis cērpot. Angoras kazai, tāpat kā dažam labam zīd-

spalvainam mājas kustonim, par savu vārdu ir jāpateicas

provincei Angorai. Šī kaza tomēr nav aprobežota ar tu-

rieni, bet visnotaļ apdzīvo lielāko Masāzijas daļu, kura ap-

mēram atbilst viņas vissausākiem novadiem. No šejienes

viņa izplatās pār visu Vidusāziju līdz Ķīnas Turkestanai.

Angoras kazas ir skaisti, lieli dzīvnieki, kuru āžiem ir

vareni spirālveidīgi sagriezti un slīpi uz ārpusi vērsti ragi.
Kazai ragi ir daudz mazāki un ir pusloka veidā vērsti uz

āru. Tāpat kā lielākai viņas radinieku daļai, Angoras ka-

zai ir nolēkušās ausis. Galvenā pazīme ir īpatnēji garā

vilna, kura atstāj brīvas tikai galvu, ausis un kāju apakšējo

daļu. Pretēji citām kazām ar garu vilnu, pie kurām pa-
rasti pagarinājās akotainā spalva, Angoras kazai taisni

mīkstā vilna kļūst gara un cirtaina. īsā, akotainā spalva
ir zem tās apslēpta. Vilna pie kakla, kur tā ir visgarākā,
sasniedz 20 centimetrus, uz pārējā ķermeņa apmēram 16

centimetrus. Parasti viņa ir balta, tāpat arī ragi ir gaišā

ragu krāsā; dažreiz vilna ir dzeltengana, retāk pelēka vai

melna. Angoras kazas smalkā vilna dod kemelvilnu, no ku-

ras iegūst kemeldziju. Aiz pārpratuma šo vārdu pie mums

pārgrozīja par „kamieļa" vilnu. Tirdzniecībā kemelvilna

saucas par moheru. No viņas iegūst dziju plīša pagata-
vošanai. Bez tam no viņas auž kamelotu un alpaka audu-

mus, ciktāl pēdējos nepagatavo no Alpakas vilnas. Dzīv-

nieks pie divreizējas cirpšanas dodot 1,5 kilograma vilnas.

Smalkākā nāk no Beibazaras, uz rietumiem no Angoras.
Vilna ir vissmalkākā abos pirmos dzīves gados, līdz ce-

turtam gadam to var saukt par puslīdz labu. Tadviņa kļūst
vienmēr mazvērtīgāka, tā kā dzīvniekus septītā dzīvības

gadā nokauj, jo viņi vairs neder vilnas ražošanai. Angoras
kazas labklājībai ir nepieciešami vispirms tīrs, sauss gaiss
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un bagātīga barība, ja vēlas, lai vilnas raža būtu apmieri-

noša, tā kā viņai vajaga atbrīvot lielas ganības. Tā kā

šīm vajadzībām atbilst lieli zemes gabali Dienvidāfrikā,

viņas 1864. gadā ieveda Kaplandē un viņu audzēšana ir de-

vusi labus panākumus. Citās cietzemēs viņu audzēšana

nav sasniegusi lielu nozīmi, arī Eiropā ne, kur viņu atkār-

toti ieveda. Tikai Francijā viņas audzēšana ir devusi zi-

nāmus panākumus. Zīmīgi, ka še ir mainījies riesta laiks,

jo dzīvnieki pārojas nevis oktobrī un novembrī, bet sep-

tembrī.

Kā daudzi rūpīgi audzēti dzīvnieki, Angoras kaza ir

daudz vairāk par parasto lauka kazu jūtīga pret ārējiem

apstākļiem, īpaši pret aukstumu un mitrumu. Ar citiem

dižciltīgiem mājas kustoņiem viņai ir kopīga arī tā īpa-

šība, ka viņa esot slikta māte.

Gan ne mazāk vērtīga par nupat aprakstīto ir X a š-

m i r a s kaza, diezgan mazs, bet patīkami veidots dzīvnieks

ar gandrīz 1,5 metriem kopgaruma un 60 centimetru aug-

stuma pie pleciem. Uz stiprām kājām guļošais ķermenis
ir garens, mugura apaļīga, krusti tikko augstāki par skau-

stuvi, kakls īss, galva diezgan resna, acis ir mazas, nolie-

kušās ausis drusku garākas par pusgalvu, garie, kopā sa-

spiestie, skrūvveidīgi sagriestie ragi, kuriem priekšpusē
ir asa šķautne, sākot ar sakni liecas viens no otra projām
uz sāniem un dodas slīpi uz augšu un atpakaļ, bet savas

galotnes atkal ieliec uz iekšu- Gara, cieta, smalka un vien-

kārša akotveidīga vilna apsedz īso, ārkārtīgi smalko, mīk-

sto, dūnai līdzīgo vilnu. Tikai seja un ausis ir segtas īsu

vilnu. Krāsa mainas. Parasti galvas sāni, aste un pārē-
jās ķermeņa daļas ir sudraba baltas vai vāji dzeltēnganas,
tomēr ir sastopamas arī vienkrāsainas Kašmiras kazas,
un proti tīri baltas, maigi dzeltēnas vai gaiši brūnas, kā

arī tumšibrūnaš un melnas. Vilna gaišiem dzīvniekiem

ir balta vai bālgani pelēka, tumšākiem pelnu pelēka. Sā-

kot ar Tibetu šīs skaistās kazas izplatības apgabals sniedzas

pāri Bucharai līdz ķirģizu zemei. Bengālijā viņa arī ir

ievesta. Tibetas kalnos, kurus viņa apmeklē arī ziemā un

niknākā aukstumā, viņa ir bieži sastopama.



Ilgu laiku nezināja, no kura dzīvnieka iegūst vissmal-

kāko vilnas audumu pagatavošanai vajadzīgo vilnu, līdz

Bernjē, franču ārsts, kurš 1664. gadā lielmogula pavadībā

apmeklēja Tibetu, izzināja, ka šādu vilnu dod divas kazas,
viena savvaļā dzīvojoša un otra pieradināta. Vēlāk turku

tirdzniecības nama uzdevumā kāds armēņu tirgotājs ceļoja
uz Kašmiru un ziņoja, ka tikai Tibetā esot kazas ar tik

smalku vilnu, kāda esot vajadzīga Kašmiras audējiem.
Āži dod vairāk vilnas, nekā kazas, bet tā nav tik smalka.

Maijā un junījā notiek cirpšana. legūto sajaukumu tīra

un akotaino vilnu izlieto parasto audumu pagatavošanai,
kurpretim mīksto vilnu vēl reiz pārbauda un nošķir. Vis-

vairāk meklē tīri balto krāsu, kurai patiešām ir zīda spo-

žums un skaistums. Viens dzīvnieks dod apmēram 0,3 līdz

0,4 kilogramus lietojamu vilnas dūnu. Kvadrātmetra izga-
tavošanai ir vajadzīgi apmēram 800 grami. Bet īstā Kaš-

miras šalle arī maksā 2400—3000 vācu marku.

Lielmogula valdības laikā Kašimirā esot pastāvēju-
šas 40 000 šaļļu austuves, bet pakāpeniski šī svarīgā peļņas
nozare noslīdējusi tik zemu, ka no 60 000 cilvēku, kuriem

austuves sagādāja uzturu, tūkstoši darba trūkuma dēļ bija
spiesti izceļot. Vēl tagad austuves nav varējušas atspirgt.

Arī šo kazu ir mēģināts Eiropā ieaudzēt, ko pirmā
iesāka Francija, tomēr ilgstošas sekmes nav sasniegtas.

Pēc savas garīgas būtības kaza ir taisni pretēja aitai.

Viņa arī cilvēka mājturībā līdz zināmai robežai ir pasargā-

jusi savu patstāvību. Pēc kaķa viņa gan būs patstāvīgā-
kais mājas kustonis. Ar to nav teikts, ka viņu nevar

iedresēt. Kazām var iemācīt vieglos darbus, kā vilkt vieg-
lus ratus. Tomēr arī tur viņas vēl patura lielu daļu no sa-

vām iegribām. Ja viņas sajūt, ka tās pārpūlē, moca, vai

ja viņām nav patikas uz darbu, tad viņas ne ar kādiem so-

diem nevar piespiest to turpināt, gluži otrādi, sitieni dzīv-

niekus padara vēl tikai ietiepīgākus, viņi tad īsti izrāda

savu āža dabu un nepaklausa.
Kalnos kazām bieži ļauj vasarā ganīties pilnīgi brīvi

bez uzraudzības. Tikai šad un tad ierodas kalps, kurš vi-

ņām atnes sāli un tās aprauga. Neskatoties uz to, ka
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viņas nepazīst baiļu no pazīstamiem kopējiem, viņas dzīvo

pilnīgi kā mežonīgi dzīvnieki, pilnīgā patvaļā, izveido ma-

zus ganāmus pulkus, ietura noteiktas ganības, mācas pazīt

viņām draudošās briesmas un izsargāties no tām un pie-

biedrojas pat arī mežonīgām kalnu kazām, kurām viņas tā

nerieb, kā aitas.

šī patstāvība dara viņas arī spējīgas būt aitu bariem

par āžiem-vadoņiem. Spānijā, bet it īpaši Dienvidamerikā,
Čilē un Peru, tas tā ir. še gandrīz katru aitu baru vada

viens vai vairāki āži. Dzīti no savas pazīstamās stiprās
dzimuma tieksmes, kura piemīt visiem āžiem un pamudina

viņus uz visdīvainākiem kopojumiem, piemēram, pat ar

suņiem, šie āži bieži aplēkā arī viņiem piebiedrojušās aitas,

protams pavisam bez panākumiem. Tomēr vēl pavisam

nav izskausta māņticība, ka Čilē un Perū mājojošās īpat-

nējās lina-aitas esot tādu kopojumu pēcnācēji.
Kā tas jau tika uzsvērts pie becoarkazas, mājas kazas

ļoti viegli paliek mežonīgas. Apstiprinot to, Hāns bez

grieķu salām pieved daudzus piemērus no visām pasaules

daļām. Tā, mežonīgas kazas bija vai ir uz Sv. Helēnas,

Mauricija, uz Tavolara salas pie Sardīnijas. Visslavenā-

kās,bez šaubām, ir bieži minētās Robinsona salas kazas

Klusā okeānā. Uz šīs salas ir norisinājušās piecas vai se-

šas robinsoniades, starp tām arī visslavenākā, kuru aprak-
sta Defoes grāmata- Šīs kazas ir cēlušās no dažiem dzīv-

niekiem, kurus salas atradējs žuans Fernandecs tur izlika

1563. gadā. Šīs kazas savā jaunā, viņām ļoti patīkamā kal-

nainā tēvijā savairojās pavisam ārkārtīgi. Bet tā kā vi-

ņas spāniešu ienaidniekiem, kuri tur pie gadījuma izkāpa

malā, bija ļoti patīkams medījums komandas apgādāšanai

ar pārtiku, tad spānieši, lai kazas iznīdētu, izlika salā su-

ņus. Tie arī bija ievērojami samazinājuši kazu skaitu, jo
lords A n s o n s, kurš 1741. gadā pavadīja uz žuan-Fernan-

decas salas ar saviem šausmīgi ar skorbutu aplipušiem
eskadras ļaudīm laiku no junīja līdz septembrim, aprēķi-
nāja pa 20—80 dzīvnieku lielos baros dzīvojošo kazu skaitu

salā pavisam tikai uz 200 galvām. Kā suņi, kuri tur vēl

bija atrodami un arī bija kļuvuši mežonīgi, mēģināja pie-



kļūt kazām, un kā pēdējās tos atgaiņāja, to lords Ansons

attēlo kā aculiecinieks. Viņš redzēja vairākus suņus skrie-

nam gar kalna sāniem augšā un ieraudzīja augstienē kazu

baru. Kad viņas ieraudzīja suņus, tās atgāja atpakaļ kādā

vietā uz kuras veda tikai šaura klinšu eja. še nostājās
āzis vadonis un sagaidīja vajātājus, gatavs katru pienā-

cēju nogrūst bezdibeņos. Suņi tuvojās uz 20 vai 30 soļiem,
bet neuzdrošinājās iet pa bīstamo un labi aizsargāto eju,

nogūlās un beidzot atteicās no uzbrukuma. Arī pret cil-

vēkiem kazas izrādījās tik biklas, ka Ansona ļaudis varēja
dienā caurmērā nomedīt tikai vienu kazu. Kad Pehuc1s-

Leše pirms apmēram 50 gadiem apmeklēja šo salu, tur

vairs nebija mežonīgo suņu, un kazu skaits, salīdzinot ar

lorda Ansona laiku, bija pieaudzis, kaut arī viņas cītīgi me-

dīja. Viņas izrādījās par ļoti bailīgām un bija atrodamas

tikai visnepieietamākās vietās. Viņu krāsa viscaur bija

pelēki sarkanbrūna, tikai viens vai otrs dzīvnieks bija ne-

tīri balti plankumains vai lāsains kā dambrieži. A. Er-

mels, kurš izcēlās žuan-Fernandecā 1885. gadā, ziņo, ka

tagadējie apdzīvotāji cītīgi piekopjot kazu medības ar šau-

jamiem ieročiem un apmācītiem suņiem. Pēc viņa ziņām
arī kaimiņos esošo un nepieietamības dēļ neapdzīvoto Santa

Klāras salu apdzīvo kazas. Arī tās agrāk pie gadījuma me-

dīja, kad sevišķi nepaklausīgus cietumniekus no žuan-

Fernandecas, kamēr šī sala kalpoja Čilei kā noziedznieku

kolonija, nometināja uz Santa Klāras salas.

Kaza ir radīta kalniem- Jo tie ir stāvāki, mežonīgāki
un saraustītāki, jo viņa tur, kā rādās, jūtas labāki. Eiro-

pas dienvidos un pārējo zemes daļu mērenos apvidos grūti

gan būs staigāt kalnos, nesastopot tur ganošos kazu barus.

Viņas prot atdzīvināt vistukšākās klintis un padarīt pie-

mīlīgu visbēdīgāko apvidu.
Amerika un Austrālija ieguva savas kazas tikai caur

eiropiešiem.
Pēc novērojumiem, kaza pie mums no 576 augu sugām

ēd 449. Viņas nemiers un untumi skaidri parādās pie ēša-

nas. Viņa pastāvīgi tvarsta pēc jaunas baudas, visur no-

plūc tikai nedaudz, nogāršo un dzen kārumus ar vienu un
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otru, un neapstājas pat pie vislabākā. Viņa sevišķi tīko

pēc koka lapām un tādēļ nodara dārzos ievērojamus zau-

dējumus. Tāpēc no viņas baidās kā no meža nopostītājas.
Kazu daudzums ir vainīgs pie tā,ka Dienvideiropā reiz iz-

nīcināts mežs nekad atkal neataug, jo viņas nokož tieši

jaunu, dīgstošu kociņu galotnes. Ir ievērības cienīgs tas,
ka viņas ēd dažus augus, kuri citiem dzīvniekiem ir ļoti kai-

tīgi, bez kādas vainas, tā piemēram vilka pienenes, zalkšu

kārklus, velna rutkus, suņu pētersīļus un tamlīdzīgas zā-

les, ar prieku arī pīpējamo tabaku, cigāru atkritumus un

t. t. No iebaudītām vilku pienenēm parasti viņām ceļas
caureja. īve un uzpirkstene viņām ir nāvīgas. Vismīļāk
kaza ēd jaunas pākšaugu lapas un ziedus, kāpostu un rā-

ceņu sugu lapas un parasto koku lapas. Vispatīkamāki

viņai ir augi, kuri aug uz sausas, saulainas, auglīgas aug-

stienes. Pļavas, kuras ir aptraipītas ar mēsliem vai citu

smirdošu vielu, nevar tikt izlietotas kazu ganībām: viņas
tām riebjās pat tad vēl, ja viņas jau sen iepriekš ir mēslo-

tas. Brīvi ganošās kazas dzer tikai ūdeni, stallī — rem-

denu rudzu kliju maisījumu, drusku sāli un ūdeni.

Jau pusgadu veca kaza ir spējīga vairoties. Viņas pā-
rošanās kāre, kura parasti iekrīt laikā no septembra līdz

novembrim un dažreiz parādās vēl otru reizi maijā, izteicas

daudzābliešanā un vēdināšanā ar asti- Ja viņas vēlēšanos

nepiepilda, viņa viegli kļūst slima. Āzis visos gada laikos

ir gatavībā, un ja viņš ir labājā vecumā, tas ir savā 2.—8.

gadā, ar viņu pietiek 100 kazām. Kaza atnesas 21—22

nedēļas pēc pārošanās 1 vai 2, retāk 3 un tikai izņēmuma
kārtā 4 vai 5 mazuļiem. Dažas minūtes pēc piedzimšanas
kazlēni pieceļas un meklē vecās tesmeni, jau nākošā dienā

viņi skraida apkārt un pēc 4—5 dienām viņi visur seko mā-

tei. Viņi aug ātri: otrā mēnesī parādās radziņi. Pēc viena

gada viņi ir gandrīz sasnieguši savu pilnīgo lielumu.
Kazu derīgums ir ievērojams. Viņu uztura maksā

maz, vasarā tikpat kā nekā, bet viņa apgādā māju ar pienu
un dod mazturīgiem arī vēl mēslus viņu tīrumiem. Pēc

tam, kad kazkopība pie mums ilgu laiku bij novārtā, viņai
jaunākā laikā atkal piegriež lielāku vērību. Kā mazo ļaužu



piena devējai un citādā ziņā noderīgam dzīvniekam, kazai

pienākas liela saimnieciska nozīme. Pēc 1904. gada skai-

tīšanas kazu skaits Vācijā sasniedza apmēram 3,5 miljo-

nus ar 60—70 miljonu marku lielu vērtību. Oficiālā 1912.

gada lopu skaitīšanā sniedza pat 88 782 000 marku vērtību.

Šur un tur Dienviditālijā un Ēģiptē dzen kazas ar pār-

pildītu tesmeni piena pircēju namu priekšā un izslauc pie-

prasīto vairumu tūlīņ durvju priekšā. Pircējam ir izde-

vīgi saņemt siltu pienu un pārdevējs nemeklē patvērumu
dažādās viltošanās, piemēram piena „uzlabošanā" ar ūdeni,
kura viņam bieži izrādās par vajadzīgu. Tādus kazu pul-

kus sastop pat lielu pilsētu ielās, piem., Neapolē. Pienu

bieži pārstrādā sierā. Arī gandrīz visas citas kazas ķermeņa
daļas atrod savu pielietošanu; gaļu, sevišķi jaunus kazlē-

nus, ēd, ādu smalki izģērē, ādu ar vilnu izlieto segām un

spalvu audekliem. Tā tad pie tik vieglas uzturēšanas kaza

varētu īsti būt mazu saimniecību derīgs kustonis, mazo

ļaužu govs, kā viņu arī ir iesaukuši. Bet, par nožēlošanu,
šī tik derīgā dzīvnieka izplatīšanos kavē pie mums vēl vien-

mēr stiprā smaka, kādu āzis riesta laikā atdala un kura

tāļu visapkārt sagāna gaisu. Otrs kazkopības kavēklis

ir tiekšanās uz neauglību. Ir iespējams, ka šo parādību ir

izsaukusi apiešanās ar viņām, kura centās audzinot atsva-

bināties no visām audzināšanas neērtībām, tā tad no āža

smakas un ragiem, kurus mājas kazas bieži izlieto ļoti ne-

patīkamā veidā, un sasniegt bezragu rāsas rašanos. Pie

tam ir laikam taisni netīšām ņemti dzīvnieki ar ne visai

stipru uzbūvi, kura noveda pie sugas turpināšanās orgānu

novājināšanas un pieaugošas neauglības. Jaunākā laikā,
kā rādās, tas ir ievērots, jo tagad arī ragainas kazas rod

atkal piemešanās vietu.

Otrā īstā mežonīgā kaza irskrūvragu kaza, Kaš-

mirā un kaimiņu zemēs saukta markhur jeb čūsku ēdējs
(Capra falconeri). Viņas izplatība sniedzas apmērām no

Bucharas līdz Himalaja rietumiem. Skrūvragu kaza lie-

luma ziņā nav mazāka par Alpu kalnu kazu, viņas kopējais
garums sasniedz 1,55 metra, no kālß centimetru jārēķina
uz asti, viņas augstums pie skaustuves ir 80 centimetri.
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Daži autori tomēr plecu augstumu uzdod daudz lielāku, līdz

110 centimetriem. Pēc šīm ziņām markhurs būtu daudz

lielāks par Alpu kazu un vispār lielākā kazu suga. Ķer-

menis, kuru nes vidēji augstas kājas, drīzāk jāsauc par

slaidu, nekā par druknu. Kakls ir diezgan garš, bet spē-

cīgs, galva samērā liela, auss maza un smaila, aste vidēji

gara, vilna bagātīga un tēviņam to sevišķi izceļ ļoti attī-

stītā bārda ar krēpveidīgu pakauša un krūts apsegu un

viļņojošiem vai sprogainiem matiem; mātītei bārda ir

vājāka un krūšu apsega trūkst galīgi. Vairāk nekā visas

līdz šim apskatītās pazīmes tomēr izceļas varenie un īpat-
nējie ragi, kaut arī viņi mainas daudz plašākā apjomā,
nekā pie citām savvaļas kazām. Kazu ragi ir līdz 25 cen-

timetru gari, plakani saspiesti un truli, pie āžiem viņi var

sasniegt 1 metru garumā, viņiem ir pa pusei olveidīgs

šķērsgriezums un viņu abos galos izveidojas pa vienam

līstesveidīgam uzaugumam, viņu saknes atrodas ļoti tuvu

viena pie otras. Viņi vairāk vai mazāk ieņem virzienu

taisni uz augšu un atpakaļ un griežas drīz šaurākā drīz

plašākā telpā skrūvveidīgi no iekšas uz āru, aprakstot
1,5—3 apgriezienus. Viņu pakaļējā puse ir ar asāku šķaut-
ni nekā priekšējā- Visapkārt ejošie šķērsu uzgrumbojumi
ir saskatāmi skaidri, gada riņķi ir diezgan dziļi iegriesti.
Dažu veidu ragi līdzinājās skrūvei, pie citām viļķim, pie
vēl citām apgriezieni izplēšās stiprāki, bez kā tomēr zau-

dētu skrūves veidu. Pirmā gadījumā viņi paceļas no galvas
gandrīz stāvu un ir pilnīgi taisni, pēdējā gadījumā viņi
liecas atpakaļ un uz āru, gan arī kļūst plakani. Pasugas
ir sadalītas galvenā kārtā pēc ragu veida, jo, tie mēdz būt

ģeogrāfiski nemainošies, kaut arī pāreju netrūkst. Par

žerdona skrūvragu kazu sauc Sulemankalnu skrūvragu
kazu, kuras ragi izveido taisnu konusu ar asi skrūvveidīgi
vītām šķautnēm.

Krāsa drusku mainas saskaņā ar gada laiku. Vasaras

ģērbā valda gaiša, uz galvas virsas un kāju pusi tumšāka,
pelēcīgi vai gaiši pelēki brūnas. Ādas daļās ar garu spalvu
ir saskatāmi viļņveidīgi švītrojumi, jo še daudzas spalvas
izbeidzas ar brūniem galiem, kuri sedzoties izsauc mienēto
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svītrojumu. Kāju tumšā krāsa kļūst priekšpusē stiprāka;

kāju iekšpuse un ķermeņa apakšpuse ir gaišākas, gandrīz
balti pelēkas. Uz ziemas pusi spalvu galotnes izbalē un

bagātīgi saaugusē apakšvilna kļūst labāk redzama, kādēļ
arī ģērbs izskatās daudz gaišāks, nekā vasarā. Ragiem,

nagiem, tiklab priekškājām kā pakaļkājām ir melna krāsa.

Varavīksnīte ir rūdas krāsā. Augumā mazākā kaza ar

savu krāsu no āža neatšķiras.

Dzīves veidā skrūvragu kazas līdzinās saviem radi-

niekiem. Āži dzīvo atsevišķi, vasarā šķirti no kazām. Tās

izveido mazus pulciņus, kuriem ziemā piebiedrojas āži.

Maijā vai junījā rodas I—2 mazuļi. Attiecībā uz apdzīvo-

jamā apgabala izvēli atsevišķas pasugas, kā rādās, uzrāda

nelielu starpību- Tipiskais Astoras un Baltistanas veids

izvairās no meža un vismaz vasarā dzīvo virs meža robe-

žas, še viņš pie gadījuma sastopas ar kalnu kazu, kura

tanīs kalnos dzīvo, pie kam abu brālēnu starpā bieži norit

sīvi cīniņi. Turpretim Pir-Pandžalā un Kadžnagā dzīvo-

jošā pasuga dzīvo ar biezu mežu apaugušos kalnu apvidos.

Skrūvragu kaza ne visai reti nokļūst mūsu zooloģiskos

dārzos, kur viņi ar māju kazu dod neierobežoti auglīgus

krustojumus.

Par pusk az v (Hemitragus) priekšstāvi jāuzskata

tārs, kā viņu nosauca viņa atradējs Hamiltons. Tāpat
kā kazām, arī puskazām nav priekšacu dziedzeru un parasti
arī starppirkstu dziedzeru. Gadās, ka pēdējo paliekas ir

atrodamas pie pakaļkājām. Āži ziemā atdala stipru smaku,
kura katrā ziņā atšķiroties no īsto kazu āžu smakas. Aste

ir tāda pate, kā kazām. Bārdas trūkums atgādina aitas.

Tālākās ģintes pazīmes ir īsie, no sāniem saspiestie, priekš-
pusē šķautnainie ragi, kuri ir atpakaļ atliekti un tēviņiem
trīs līdz četrpusīgi, klāti riņķveidīgiem šķērsām ejošiem uz-

grumbojumiem, bet mātītēm vairāk ieapaļi un krunkaini;
vēl jāpiemin kailais deguna pauguris un četri mātītes pupi.
Kādai sugai gadās tikai divi pupi. Gintai ir ļoti īpatnēja
izplatība. īstais tārs dzīvo Himalaja kalnu mežos, otra
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suga, nilgiritārs (H. hylocrius), dzīvo 1200—1800 metru

augstumā Nilgirā, Anamali kalnos un Vestgatē (dienvidus

Indijā). Trešā, vismazākā suga, Arābijas tārs (H. jaya-

kari) ir pazīstams no Omana kalniem Dienvidaustrumarā-

bijā tikai kopš 1894. gada- Spriežot pēc dažiem nelieliem

izrokamiem atradumiem puskazas kādā senākā mitrā, auk-

stākā zemes laikmetā ir vairāk apdzīvojušas līdzenumus

un tad, klimatam kļūstot siltākam un sausākam, atvilku-

šās augstienēs. Tā izskaidrojas dīvainā izplatība, kurā ari

viņas līdzinājās kazām.

Sugas izšķiras galvenā kārtā pēc lieluma, ragu veida

un spalvas izveidojuma. Tikai tāram, visilgāk un vislabāk

pazīstamai sugai, viņa ir īpatnēji savēlusies un attīsta pil-

nīgas krēpes.
Tārs (Hemitragus jemlahicus) ir skaists, liels dzīv-

nieks ar 1,8 metri garu ķermeni, 9 centimetrus garu asti,
90—100 centimetru augstumu pie skautuves un līdz 100

kilogramiem svarā. Attiecībā uz ķermeņa uzbūvi viņš ir

īsta kaza. Ragi stāv diezgan augstu virs acīm un viņu pa-
mati gandrīz saduras; viņi ir slīpi atliekti atpakaļ, gandrīz

piespiežoties pakausim, attālinājās viens no otra uz āru un

sava garuma pēdējā trešdaļā griežas atkal uz iekšu un at-

pakaļ, bet ar galotni vēl reiz uz āru: šķērsgriezumā viņi ir

trīsstūraini, priekšpusē viņiem ir asa šķautne, garumā tie

sasniedz apmērām 38 centimetrus. Mātītes ragi daudz

īsāki. Ģērbs, kurš sastāv no garākas rupjas skotu spalvas
un ļoti maigas smalkas vilnas spalvas, bagātīgi apsedz ķer-
meni un ir dažās vietās uzkrītoši pagarināts, it īpaši ziemā,

Seja, galvas apakšpuse un kājas ir klātas īsu spalvu; kaklu

un ķermeņa priekšpusi sedz apmērām 30 centimetrus ga-

ras krēpes, kuras gan mātītei ir tikko manāmas. Aste, tā-

pat kā kazām, ir plakana un apakšpusē kaila. Ar vecumu

krēpu garums uzkrītoši pieņemas un tāpat mainas krāsa.
Visi to viļņi ir bālgani pelēkbrūni, atsevišķas vietas tiem ir

tumši brūnas, plata melna švītra velkas gareniskā virzienā

no pieres līdz purna galam un turpinājās vairāk vai ma-

zāk skaidri pār muguru līdz astes galam. Jaunākie tē-

viņi un mātītes ir tumši brūni un viņu kājas gandrīz mel-



nas, atskaitot kādu gaišāku švītru pakaļpusē. Nereti val-

došā krāsa ir gan arī bāli šifera pelēka, kurai no abām

pusēm piemaisas rūzgansarkaina. Piere, kakla virspuse
un muguras virspuse ir sarkana vai tumši brūnas, rīkle,
kakla apakšpuse, vēdera vidējā daļa un locekļu iekšpuse
netīri dzeltēna ar šifera pelēku nokrāsu- Sarkana vai

tumši brūna švītra velkas riņķveidīgi ap aci un tad iet uz

sāniem lejup līdz mutei, kur viņa, platāka kļūstot, izbāl.

Līdzīgs plankums atrodas uz apakšējā žokļa. Ragi un nagi
ir pelēcīgi melni. Mātītei ir četri pupi.

Tārs apdzīvo Himalaju vidējos augstumus no Pir-

Pandžalas līdz Sikimai un uz ziemeļiem līdz Kašmirai. Pēc

Kinlocha un Ādamsa, kuri tāru Kašmiras kalnos
bieži sastapa, viņš turas kopā pulciņos, dienu pavada mežos

un ēnainās vietās, uz vakara pusi iziet ganīties un ganās
nereti skrūvragu kazas sabiedrībā. Mekintairs (Ma-
cintvre) bieži uzgāja tārus ganāmies kopā ar grezniem

spīdošiem fazāniem, kuri briesmu gadījumos tos brīdinot.

Kinlocha medību atstāstījumi liek noprast, ka tāri ar kalnu

kazu drošumu kāpj klintīs visbīstamākās vietās. Mātītes

bieži redz atklātā vietā, bet veci āži uzturas galvenā kārtā

mežā un kalnu džungļos. Rudenī dzīvnieki kļūst ļoti trekni

un tad āži izplata smaku, kuru 100 soļu atstātumā tikko

var panest. Nesmirdošo mātīšu gaļu treknuma laikā Kin-

lochs skaita par ļoti labu. Vecie āži, kā pie visām kazām,
vasaru dzīvo šķirtos pulciņos līdz oktobrim. Pārošanās

laiks iekrīt ziemā. Vienīgais kazlēns rodas junījā vai

jīli jā.

Jauni saķerti tāri viegli pierod pie mājas, drīz piera-
dinājās, labprāt kāpēlē, ir jautri un jocīgi, kā pārējās ka-

zas, un pēc visa spriežot tos bez sevišķām pūlēm var pada-
rīt par pilnīgiem mājas dzīvniekiem. Indijā ir daži turēti
arī sliktākos apvidos un ir novērots, ka viņi īstenībā viņiem
nepiemēroto klimatu panes bez grūtībām. Ja viņus tura

kazu vai aitu baros, tad tie ar kazām piemītošo īpatnējo
pārošanās dzinekli mēģina aplēkt savas biedrenes; viņi to

dara pat ar tāļu stāvošiem dzīvniekiem, piemērām, ar kādu

mošus briedi, kā tas ir novērots. No šādām pārošanām ma-
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zuļi nav dabūti nekad. Pēc visa spriežot, mūsu dzīvnieks

pēc visas savas būtības ir īsta kaza: tiepīga un pārgalvīga,

uzmanīga un patstāvīga, kustīga, izturīga, un uzmanīga,

stipri cenšas pēc pretējā dzimuma un tādēļ ar sāncenšiem

meklē ķildas un plūkšanos. Jaunākā laikā tārs zooloģiskos
dārzos nav taisni retums; viņš izrādās izturīgs un nav

jūtīgs.



Mošusverši. Bifeļi.

Gaurs. Gajals. Bantengs.
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Par atsevišķas apakšdzimtas priekšstāvjiem mēs skai-

tam mošusvēršus jeb bizamvēršus (Ovibovinae)

ar vienīgo ģintu Ovibos. Kāmēr vecākie autori nav vienis

prātis par to, vai šos atgremotājus nostādīt pie aitām vai

ragu lopiem, daži jaunākie zoologi viņus uzskata par gnu

un takina radiniekiem un apvieno viņus ar tiem vienā

apakšdzimtā. Kā vienmēr, šādos koptīpos mēs domājam
saskatīt ļoti vecu grupu, kura agri ir nošķīrusies no ko-

pīgā ragaino celma un ir gājusi savu īpatnējo attīstības

gaitu.
Kā tik daudziem platnagu dzīvniekiem, tā arī mošus-

vērša attīstības ziedu laiki pieder pagātnei. Leduslaikmetā

viņu izplatības apgabals stiepās ap visu polu. Viņš izplē-
tās pār Āziju un Vidueiropu līdz Anglijai, bet vienmēr at-

radās uz ziemeļiem no abu zemes daļu lielām kalnu grēdām.

Dordoņa ir visvairāk dienvidos gulošā atrodne. Tagadnē
dzimta ierobežojas vienīgi ar polāro Ziemeļameriku, šo-

laiku robežu Kovarciks, jaunākais pētnieks, pie kura

mēs vēl biežāk atgriezīsimies, še raksturo sekoši: „par

rietumu robežu var skaitīt Mekenzi, dienvidos viņa atraša-

nās robežu novelk 60. ziemeļu platuma grāds. Lielais

Vērgu ezers tikai ar savu ziemeļaustrumu daļu pieder pie
mošusvērša izplātības apgabala, bet tur tas esot vairs visai

reti atrodams, ja tikai viņš nav vien pavisam jau izzudis.

Uz ziemeļiem mošusvērsim „pasaule ir vaļā", un viņu at-

rod uz visām salām cietzemes ziemeļos. No Granta zemes

viņa izplatība iet tālāk uz Grenlandi gar visu ziemeļu kra-

stu — cik tāļu tas ir mums pazīstams un gar austrumu

pusi līdz Skoresbija Sundam. Viņa izplatības noteiktā ro-

beža, protams, tik ilgi paliek nezināma, kamēr šī zeme nav

pieietama sīkiem pētījumiem."
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Mošusvērša ķermeņa veids ietura apmēram vidu starp

ragu lopiem un aitām. Pēdējās viņam, bez šaubām, ir tu-

vāki radnieki; arī pēc visa izskata un īpaši ar savu liekto

sejas līniju viņi atgādina ļoti lielu aunu ar garu vilnu. Pie

gandrīz 2,5 metru garumaplecu augstums ir apmērām 1,1
metris. Uz īsām un stiprām kājām guļošais ķermenis ir

masivs, priekšā un pakaļā vienlīdz augsts, kakls īss un

resns, bez nokarājošās ādas, aste tikai lielākais 7 centi-

metrus garš kropļains veidojums, vilnā paslēpts, kā tas

piemērojoties aukstumam, ir gandrīz pie visiem polardzīv-

niekiem, jo šis tievais, asinīm maz apgādātais orgāns pie
lielāka garuma viegli būtu padots nosalšanai; galva ļoti ne-

veikla, samērā šaura un augsta, uzaču apvidus izcelts uz-

kalniņa veidā; gareni olveidīgā un nevisai mazā auss ir

tāpat paslēpta kažokā, acs maza, nāsis lielas, olveidīgas un

apņemtas kailu malu, kura līdz ar virslūpai pāri ejošu kailu

švītru atvieto īsto ragulopu lielo purna galu, mute ir liela

un neveikla, raksturīga ar savām biezām lūpām. Ragi ap-

klāj gandrīz visu pieri; pie pamata tie ir plati un plakani
un vidū tuvojas tik tuvu, ka starp viņiem paliek tikai tieva

dziļa vaga. Uz pašiem ragiem gandrīz līdz vidum ir ga-

reniski paaugstinājumi, kurus var novērot vēl arī galotnē
kā smalkas švītriņas. Vispirms, cieši piekļaujoties galvai,

ragi liecas drusku atpakaļ, tad taisni uz leju apmēram līdz

acs apakšējai malai, no turienes griežas uz priekšu un uz

āru un beidzot ar saviem asiem galiem atkal griežas uz

augšu. Šo izskatu tie tomēr sasniedz tikai vēlākā attīstī-

bas gaitā. Jauniem dzīvniekiem ragi ir kā tasni augšā stā-

voši durkļi. Nevienādi izveidotie nagi ir lieli, plati un apaļi,
pakaļējie nagi mazi un augsti. Ķermeni apsedz sevišķi
bieza spalva, arī kājas un seja ir klātas uzkrītoši biezu

spalvu. Samērā resnie akoti ir vispār gari un vairāk vai

mazāk cirtaini un no žoda līdz krūtīm pagarinājās krēpēs,
kuras gandrīz skar zemi un izveido gar abām pusēm, īpaši
pakaļējā daļā, līdz nagiem nokarājušos 60—70 centimetru

garu apsegu, tāpat bagātīgi sedzot skaustuvi un izveido-

jot tur spilvenveidīgus seglus, kuri iesākas aiz ragiem un

pārklāj kaklu no abām pusēm, ietinot pat ausis. Krēpes,



kuras sākot ar zodu tālāk uz pakaļpusi vairāk un vairāk

pagarinājās, pastāv no vienkāršas spalvas, pārējās ādas

spalva ir viscaur cirtaina, muguras seglu mala lielākās cir-

tās, kušķos kopā saaugusi: seju sedzošā spalva, kura tikai

pie lūpām ir īsāka un izskatās retāka, tomēr ir 9 centi-

metrusgara. Izņemot seju un gludās, apmēram 5 centi-

metrus garu spalvu segtas kājas, viscaur starp akotu spalvu

aug bagātīga vilnaina spalva, pārslveidīgi iet cauri visai

segai un muguras pakaļdaļā to pāprsedz, tā kā kļūst re-

dzams gaišāks plankums.
Kamēr līdz šim pieņēma ka ir tikai viena mošusvēršu

suga, no Kovarcika pētījumiem izriet, ka laikam lieta

grozās ap divām sugām, vienu austrumu un otru rietumu

sugu, no kurām pirmā atkal sadaļas četrās pasugās. Abu

robeža ir ūdensšķirtne starp Ziemeļamerikas atlantisko un

pacifisko daļu. Rietumu sugai, Mekenzi mošusvērsim (Ovi-
bos mackenzianus), ir asaru kaulā dobe priekšacs dziedze-

riem un mātītēm tikai divi pupi. Tumšās krāsas ragiem
ir garš, zems pamats, viņi ir stipri liekti un piekļaujas
galvaskausa sāniem. Dzīvnieka vispārējā krāsa ir tumši

brūna, apakšpuse melna. Muguras vidu ieņem linu dzeltēni

segli, no viņiem uz priekšu un uz pakaļu atiet švītra, kura

pakāpeniski paliek tumšāka. Augšlūpa un apakšlūpa ir

dzeltēnganā krāsā. Acis apņem gaišbrūna spalva. Virpus
nagiem kājas ir dzeltēnīgas, uz augšu viņas pakāpeniski pa-
liek tumšākas un beidzot pāriet tumšbrūnā krāsā.

Austrumu mošusvērsim asaru kaulā trākst dobītes.

Mātītei ir četri pupi. Gaišās krāsas ragiem ir īss un augsts
pamats un viņi vairāk atdalās no galvas kausa, nekā ie-

priekšējai sugai. Ragu veids un kažoka krāsa mainas. Pēc

krāsas tipiskais veids izšķiras no rietumu sugas ar to, ka

virslūpas vidējā daļa, lielākā apakšlūpas daļa un žods ir

balti un netīri brūngani, bet baltie segli ļoti neatdalās no

pārējās krāsas. Austrumgrenlandes mošusvērsis atšķiras
ar baltu plankumu uz pieres. Pārējo mošusvēršu gaišie
muguras segli pilnīgi trūkst melnajam mošusvērsim.

Visu mošusvēršu dzīves veids būs gan apmēram vie-

nāds. Viņi gan ir sastopami visās vietās apvidū, kur tie
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dzīvo, bet kā rādās, viņi sevišķi mīļo izraudzīt par pa-

stāvīgām uzturēšanās vietām ielejas un zemākas vietas.

Tur viņi izveido 20—30 gabalu lielus pulciņus.

Samērā ar govīm pulkā vienmēr ir maz vēršu, reti vai-

rāk kā divi vai trīs pilnīgi pieauguši, jo viņi pārošanās
laikā izcīna niknas kaujas un viens otru aizdzen, pie kam

pat, kā to rāda bieži atrodamās vēršu maitas, viens otram

laupa dzīvību. Tāpat kā ziemeļbriedis, arī mošusvērsis

ziemā uzmeklē vairāk uz dienvidiem esošus apgabalus; šo

ceļojumu laikā tie salasās lielākos baros. Ja ledus stā-

voklis to atļauj, viņi pārstaigā arī no salas uz salu. Viņu
ārkārtīgā pieticība kopā ar viņu nepiemīlīgai dzimtenei tik

piemērotām ķermeņa īpašībām dod viņiem iespēju pārciest

briesmīgo ziemu- Lēni un apdomīgi viņi pārstaigā bez-

galīgo sniega tuksnesi, meklējot pārtiku apsološas vietas.

Salīdzinot ar šādu ziemu, kura viņiem sniedz tikai dziļi zem

sniega aprakto trūcīgo barību, vasarā viņi bez pūlēm pār-
tiek no kaut īsu laiku un vismaz vietām krāšņi augošiem
zemiem stādiem; tad gan viņiem ir ļoti daudz jācieš no

dažreiz patiešām ārkārtīgi lieliem mušu bariem un tanī

pat laikā jāmet spalva. Tas, kā rādās, biezā vilnas kažoka

dēļ, nenorit viegli: dzīvnieki bieži vārtās purvos un peļķēs,
gan laikam arī lai iegūtu garozu, kura tos aizsargātu no

viņu mocītājiem, šinī laikā viņi, kā rādās, ietura ciešāk

ierobežotus apmešanās apgabalus. Tikai tad, kad viņi ir

pilnīgi nometuši spalvu, tie atkal pacietīgi un izturīgi pār-
staigā savas bēdīgās dzimtenes tālos apvidus.

Augusta beigās dzīvnieki pārojas un maija beigās, tā

tad pēc 9 mēnešiem, govs raida pasaulē savu teļu, mazu, ļoti
patīkamu radījumu, kuru vecā apkopj ļoti maigi un vaja-
dzības gadījumā aizstāv ar lielāko drošsirdību. Kādā savā

kamanu ceļojumā otrā vācu ziemeļpola brauciena dalibnieki

atrada platā ielejā ar samērā bagātu augu pasauli vien-

padsmit pieaugušus mošusvēršus un trīs teļus, kuri tur

mierīgi ganījās. Daži no šiem dzīvniekiem ļāva svešnie-

kiem iesākumā bez bailēm tuvoties un viņus neievēroja, bet

tad aizbēdza; trīs citi turpretim, kuriem sekoja trīs teļi,
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nostājās atgaiņāšanās pozā, saiedami cieši kopā, un galvas
noliekuši mežonīgi šņāca, paši tomēr uzbrukumā nepār-
iedami.

Teļi stāvēja aiz pieaugušiem kustoņiem un tika vien-

mēr aizraidīti atpakaļ, ja viņi aiz ziņkārības gribēja iznākt

priekšā. Pārs šāvienu piespieda drošos kustoņus bēgt, un

tagad bija redzams, ka vecie, vērši kā govis, ļoti rūpējās,
lai arī pie visātrākās skriešanas neviens teļš nepaliktu at-

pakaļ. Lai gan pēdējie varēja būt augstākais 14 dienas

veci, tomēr viņi ar savām, kā jau pie daudziem jauniem

četrkājiem, nesamērīgi garām un tievām kājām skrēja prom

ar pārsteidzošu ātrumu un drīz pazuda savu ienaidnieku

skatiem.

Mošusvērši, par spīti savam neveiklam augumam, ku-

stas apbrīnojami viegli, pēc R o s s a ar antilopu veiklību

un ātrumu. Līdzīgi kazām viņi kāpelē apkārt pa klintīm,
bez kādas piepūlēšanās uzkāpj pa stāvām klinšu sienām,
un viņiem nereibst galva, skatoties no augšas dziļā lejā.

„Tas patiesi bija skaists skats," apraksta Koplends

(Copeland), „redzēt viņus uz stāvas, ar viegli iekustinā-

miem akmeņiem apklātas nogāzes, ar patiesi pārsteidzošu
ātrumu lēcot uz augšu, kur cilvēks tikai ar vislielākām

pūlēm varētu droši nostāties. Tāpat kā to mēdz darīt ku-

stoņi, kas dzīvo baros, viņi augšup kāpjot turējās vienmēr

cieši cits pie cita; ja viņi rīkotos citādi, tad tam, kas at-

rastos vistālāk lejā, būtu jāsaņem kārtēja akmeņu krusa,
kuru saceltu priekšējie, steigdamies no mums izbēgt." Ja

Koplendam jau pirmo reiz sastopoties ar mošusvēršiem bija

jābrīnās par viņu lielo veiklību un ātrumu, tad viņa iz-

brīnās tapa vēl lielākas, kad viņš vēlāk piedzīvoja, kā šie

kustoņi skrēja augšup pa bazalta konusa nogāzi, kura bija
tik stāva, cik vien stāvas var būt bazalta drupas. Lielākais

trijās vai četrās minūtēs viņi bija uzkāpuši 150 m. aug-

stumā, kas viņu vajātājus tā nogurdināja, ka tiem vaja-
dzēja pilnas pusstundas, lai sasniegtu to pašu augstumu.

Mošusvēršu mazā vājā acs neliecina par sevišķu redzes

attīstību, kažokā gandrīz apslēptā auss tikpat maz par ie-

vērojamu dzirdes asumu; turpretim osme, neievērojot sa-
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šaurināto purnu, liekas ir smalka, mazākais tikpat attīstīta

kā aitām; par garšu un tausti ir grūti dot kādu spriedumu.

Mošusvērši, kuriem gandrīz nemaz, varbūt nekad nav bijusi

darīšana ar kustoņu galveno ienaidnieku, cilvēku ieraugot

izturās bieži neveikli un kā bez padoma, bet drīz viņi pie-

rāda, ka īsā laikā ir ieguvuši pareizu jēdzienu par šī ienaid-

nieka bīstamību, kurš pēkšņi parādās viņu, lielākais no

vilkiem un leduslāčiem apmeklētos klajumos; tādēļ viņi
vairs neuzticas kā āgrāk, un noprazdami draudošās bries-

mas pie laika bēg- No sākuma gan „viņi paliek stāvot kč

piesieti, vērīgi skatās nepazīstamā ienaidniekā un tikai p;

mazām un pēc apdomāšanās nāk pie slēdziena, ko darī

Nekā ļauna nedomādami viņi tuvojas svešai būtnei un R.

dažādām kustībām un neveikliem jokiem izrāda savu i:

brīnēšanos: tā četri mošusvērši jokojās ar Peieru (Payer
>

kamēr uzbruka viņa mērnieku galdiņam.
Ja vairāki mednieki vienā laikā no dažādām pusēm

piezogas mošusvēršu baram, kas mierīgi ganās, tad dzīv-

nieki dažreiz nebēg un neizklīst, bet saspiežas kopā ciešāk

un ļauj medniekiem uz viņiem izšaut vairākas reizes. To -

mēr no tā nevar slēgt, ka kustoņi ir muļķīgi. Drīzāk ts ?

atbilst šo kustoņu aizsargāšanās paņēmienam pret vilkiem.

Ja mošusvēršiem uzbrūk vilki, tad viņi arī saspiežas kopā,
ieslēdz teļus vidū un vērš savu vareniem ragiem apbruņoto
galvu pretī saviem vajātājiem, sagaidot pēdējo uzbruku-

mus, kurus viņi tad pa lielākai tiesai dūšīgi atsit. Vispār
mošusvērsis ir nopietns pretinieks. levainoti kustoņi top
dusmīgi un nikni metas virsū medniekam, kurš var būt

laimīgs, ja tie viņu nesamin vai nesadur asiem ragiem.

Pirmējo izbaudīja pie sevis T r a m n i c s (Tramnitz), kurš

reiz viens pats izgāja uz mošusvēršu medībām, bet atgriezās
ne tikai bez laupījuma, bet arī ar sabojātu šauteni un sa-

plēstām drēbēm, jo kāds vērsis bija viņu nogāzis un mīdījis

kājām. Arī indianieši apgalvo, ka šie kustoņi gluži labi

protot izlietot savus ieročus un nogalinot pat lāčus un

vilkus. Ka viņi, vēl neiepazinušies ar cilvēku un pār visām

lietām ar šauteni, savā saspiestā aizsargāšanās stāvoklī

gandrīz bez pretošanās ļaujas apšauties, zināms, var būt
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tiesa, bet tad tas dibinās uz draudošo briesmu nezināšanu.

Viņi izturās pavisam citādi, ja viņi zin, kas tiem draud.

Vecāki kustoņi, sevišķi daži vērši, pēc Peiera un Kop-
-1 c n d a, pret šāvieniem, pat viegli ievainoti, izturās ar vis-

lielāko aukstasinību un „aizsedz savu ķermeni ar neievaino-

jamās galvas nokāršanu un izvairās no stāvokļa, kas varētu

apdraudēt sānus. Reiz viens no šiem kustoņiem izturēja
šāvienu milzīgiem ragiem apbruņotajā pierē no ložu šaute-

nes, ar kuru gareniski bija cauršauti leduslāči, bez kā viņš
izrādītu vismazāko zīmi par sajusto traucējumu, jo lode,

saspiesta plakanā ripiņā, nokrita zemē."

Gaļai vienmēr piemīt manāma muskusa smaka; pie

govīm viņa nekādā ziņā nav tik stipra, lai padarītu gaļu
nelietojamu, kā tas esot pie vēršiem, ja tie nogalināti pāro-
šanās laikā. Mūsu ziemeļbraucēji atrada mošusgovju gaļas
garšu par teicamu, un citi eiropieši spriež taisni tāpat. Fort-

Velsas apgabalā indianieši ved ienesīgu maiņas tirdzniecību

ar šo kustoņu gaļu, kurus tie paši ir nošāvuši. Pēc sagrie-
šanas lielākos gabalos viņi to izkar gaisā, ļauj tai pilnīgi
izžūt un tad noved viņu zvērādu mednieku nometnēs, kur

to labprāt pērk. Vilnu un spalvas indianieši un eskimosi

vērtē ļoti augstu. Vilna ir tik smalka, ka no viņas droši

varētu ražot teicamus audumus, ja tik viņu varētu dabūt

pietiekošā vairumā- No astēm eskimosi sev izgatavo vē-

dekļus mušu atgaiņāšanai un no ādas teicamus apavus.

Lai gan mošusvērši ir pazīstami kopš 1720. gada, to-

mēr tikai 1899. g. pirmais dzīvais mošusvērsis nonāca Ei-

ropā. No tā laika zvēru dārzos ir nonākuši pavisam ap-

mēram 30 mošusvērši, no tiem divi Amerikā. Vispār liekas,
ka gūstu viņi īsti labi neiztur. Kāda govs, kuru 1904. g.

ieguva Berlines zooloģiskais dārzs, nodzīvoja tur tomēr

vairāk kā divdesmit gadus. Šeit viņa izrādījās par diezgan
trulu, mierīgu, varētu teikt miegainu radījumu, kas pat
pret savu kopēju neizrādīja nekādu draudzību.Katrā ziņā
viņa bija iepazinusies ar pātagu un tās nozīmi, un ar to

draudot viņu varēja atturēt no uzbrukšanas kopējam.
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Ragu lopi (Bovinae), pēdējā ragaino dzīvnieku

apakšdzimta, ir lieli, spēcīgi un smagi atgremotāji, kuru

galvenās pazīmes ir: vairāk vai mazāk apaļi un gludi, abiem

dzimumiem piešķirti ragi, plats purns ar lielu, kailu, ne-

dalītu, vienmēr mitru purna spoguli, gara, pušķaina aste,
kas sniedzas līdz vēzīša locītavai, priekšacu un nagu dzie-

dzeru trūkums un govīm tesmenis ar četriem pupiem. Lie-

lākā daļa raksturojas arī ar pakakli, kas nokarājas zem

kakla. Viņu ģindenis rāda ļoti neveiklas un spēcīgas for-

mas. Galvas kauss ir plats, pierē un purnā nedaudz sa-

šaurināts; apaļie acu dobumi izceļas tāļu sānos, dzīvradži

paceļas uz galvas kausa pakaļējās šķautnes. Ragi pa lie-

lākai daļai vēršas uz āru un tad uz augšu. Kakla skriemeļi
ir ļoti īsi, bet ar gariem atradžiem; pie 13—14 skriemeļiem
ir piestiprinātas ribas; pie 12. vai 14. ir piestiprināta krūšu

plēve; 5—7 skriemeļi izveido jostas daļu, 4 vai 5 kopā sa-

auguši krusta kaulu; astes skriemeļu skaits kāoj līdz 19-

Zobu sistēma nav sevišķi uzkrītoša. Parasti katras puses

iekšējie priekšzobi ir tie lielākie un malējie mazākie; no

četriem stabveidīgiem dzerokļiem katrā žoklī priekšējie
mēdz būt mazi, bet pakaļējie ļoti attīstīti. Augšējo dze-

rokļu kodvirsmas ir ļoti platas. Spalvu sega ir parasti īsa

un gludi pieguļoša, bet dažās ķermeņa vietās var arī krēpju
veidā pagarināties.

Visu Eiropu un Āfriku, Vidus- un Dienvidāziju, kā arī

Amerikas ziemeļus var uzskatīt par ragu lopu dzimteni;
cilvēka kalpībā pārgājušās sugas pašlaik ir izplatītas pa

visām zemeslodes daļām. Savvaļā dzīvojošās apdzīvo vis-

dažādākāsvietas, vienas biezākus mežus, otras klajas noras,
vienas līdzenumus, bet citas kalnājus, kur viņas uzkāpj pat
līdz 5—6000 m augstumiem. Vienas mīl vairāk purvainus
apgabalus un muklājus, citas vairāk sausas vietas. Ne-

daudzas dzīvo uz vietas; gandrīz visas ved drīzāk klaidoņu
dzīvi. Tās, kuras apdzīvo kalnājus, ziemā nonāk ielejās,
ziemeļos dzīvojošās dodas vairāk uz dienvidiem, citas ba-

rības trūkuma dēļ no savas pašreizējās uzturēšanās vietas

pārklejo uz citu, ar barību bagātāku apgabalu. Visas sugas

bez izņēmuma dzīvo sabiedriski un sapulcējas lielos vai ma-
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zos baros, kurus vada spēcīgi un piedzīvojuši kustoņi; at-

sevišķas sugas var sastādīt tūkstošiem lielus barus. Veci

tēviņi mēdz pie gadījuma atšķirties par sevi un dzīvot kā

vientuļi.
Visi ragu lopi gan izskatās neveikli un lēni, tomēr

spēj arī ātri kustēties un izrāda daudz vairāk meistarības,
nekā to varētu no viņiem sagaidīt. Viņu parastā gaita ir

lēni soļi; tomēr viņi arī ātri rikšo un dažreiz sāk skriet ļoti
neveiklos aulekšos, kuri tomēr nes ļoti ātri uz priekšu. Su-

gas, kuras apdzīvo kalnājus, meistariski kāpelē, visas peld

viegli un labi, un dažas bez vilcināšanās peld pāri visplatā-
kām upēm. Viņu spēks ir ārkārtīgs, izturība apbrīnojama.

Starp maņām visaugstāk stāv osme; dzirde arī ir laba,
redze nav sevišķi attīstīta. Garīgās spējas ir mazas; to-

mēr savvaļas ragu lopi izrāda daudz vairāk saprāta kā pie-

radinātie, kuriem savi garīgie spēki nav sevišķi jānodar-
bina. Viņu daba ir dažāda. Vispār lēni un uzticīgi pret ra-

dījumiem, kas nav bīstami un netop par nastu, viņi izrādās

arī visai mežonīgi, spītīgi un augstā mērā drošsirdīgi; sa-

kaitināti tie, nebīdamies no nāves, uzbrūk visiem plēsējiem,

pat visstiprākiem, un prot savus šausmīgos ieročus izlietot

ar tādu veiklību, ka viņi bieži paliek uzvarētāji. Savā

starpā vispār saticīgi, viņi tomēr zināmos laikos, sevišķi
pārošanās laikā, cīnās ar noteiktu prieku plēsties. Viņu
balss sastāv no skaļākas vai apspiestākas maurošanas vai

no rukšķēšanas un rūkšanas, ko dzird visvairāk tad, kad

kustoņi ir uztraukti-

Ragu lopu barība ir ļoti dažādas stādu vielas. Viņi ēd

lapas un mīkstus pumpurus, visdažādāko koku atvases un

zarus, zāles un lakstaugus, koku mizas, sūnas un ķērpjus,

purva un ūdens stādus, pat asus grīšļus un niedrām līdzīgus
augus. Gūstā viņi pārtiek no visām iespējamām augu
vielām. Sāls viņiem visiem ir kārums, ūdens nepieciešama
vajadzība; daži ar prieku vārtās dubļainās peļķēs vai stun-

dām ilgi guļ upēs un dīķos.
Pirms apvaislošanās notiek varenas cīņas starp vēr-

šiem; 9—12 mēnešus vēlāk govij atnesas viens pats teļš,
ļoti reti divi. Teļš vienmēr ir pilnīgi attīstīts un pēc īsa



102

laiciņa spēj sekot mātei. Pēdējā apietas ar viņu ļoti mīļi,
zīda un tīra, aplaiza un mīļo viņu un briesmās to aizsargā

pret katru uzbrukumu ar ārprātīgu drosmi; pie dažām ragu

lopu sugām mazuļus vēlāk aizsargā vērši.

Visas ragu lopu sugas ļaujas pieradināties un pēc tam

vairāk vai mazāk labprāt padodas cilvēkam, iepazīstas ar

saviem kopējiem, seko viņu saucieniem un paklausa pat

nespēcīgam bērnam, tomēr savu kungu īsti ņemot nemīl

vairāk kā pārējos cilvēkus, bet apietas, ja tie reiz ir pie-

radināti, ar visiem cilvēkiem vienlīdz draudzīgi.
Medības uz savvaļas ragu lopiem pieder pie bīstamā-

kām ; sevišķi sakaitināts vērsis, kura aklais niknums nezin

vairs nekādu robežu, ir ļoti bīstams pretinieks. Bet taisni

tāpēc šīm medībām nododas ar vislielāko kaislību.

Pret to labumu, ko atnes pieradinātie ragu lopi, gan-

drīz pilnīgi pazūd niecīgie zaudējumi, kurus nodara savvaļā
dzīvojošie. Tie top cilvēkam par nastu lielākais ar koku

un krūmu apkrimšanu mežos, zāļu zelmeņa izmišanu un ar

postījumiem, kurus viņi nodara stādījumiem; turpretim

pieradinātie atnes labumu ar visiem saviem spēkiem, ar

savu gaļu un kauliem, savu ādu un saviem ragiem, savu

pienu, pat ar savām spalvām un mēsliem. Arī no savvaļā
dzīvojošiem ragu lopiem atlec diezgan ievērojams labums,

jo izlieto ne tikai viņu ādu, bet arī gaļu, kura ir teicama

barība, lai gan viņai dažreiz piemīt muskusa smaka.

Savvaļas ragu lopu krāsa, atskaitot baltus plankumus

pie vienas apakšgrupas, ir vienmēr vienkrāsaina, vairāk vai

mazāk tumši brūna vai pelēka, kas pie veciem vēršiem var

satumst līdz melnai. Mātītes un mazuļi, mazākais pie glud-

spalvainiem ragu lopiem, ir vienmēr gaišāki, visvairāk sar-

kanbrūni.

Ragu lopi ir tā atgremotāju grupa, pie kuras galvas
kausa asais lūzums ir sasniedzis visaugstāko pakāpi. To-

mēr arī pie viņiem vēl var izšķirt zināmas pakāpes šajā
attīstības virzienā, ciktāļ pie primitīvākām, antilopēm tuvāk

stāvošām formām vēl aiz ragiem uz galvas kausa augšpuses
parādās kauli, kuri pie augstāk stāvošām formām no turie-

nes ir pilnīgi izzuduši, tā kā ragi stāv uz pakaļējās galvas
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pakausim.
Citā ziņā pie tagad dzīvojošiem ragu lopiem taisnu

attīstības virzienu mēs nevaram konstatēt, bet drīzāk esam

spiesti, ja ņemam vērā arī pārējo ķermeni, atšķirt vairākas

tuvu stāvošas grupas, kuras te vienā, te otrā ziņā stāv aug-

stāk cita par citu.

Pēc pārrunātā pakauša izveidojuma Ritimeijers

(Rūtimever) uzstādīja savu ragu lopu sistēmu. Jaunākos

laikos viņu tālāk izveidoja Duer s t a pētījumi. Mēs šeit

pieturēsimies pie šīs Ritimeijera-Duersta sistēmas- Da-

žādās grupas var uzskatīt kā vienīgas ģints Bos apakš-

ģintis, jo viņas visas ļaujas krustoties cita ar citu.

Ar antilopēm, no kurām viņi bez šaubām ir cēlušies,

ragu lopi stāv sakarā caur pliocēno un pleistocēno, tagad
izmirušo Leptobos apakšģinti, kuras atliekas tika atrastas

Itālijā, Francijā un Indijā. Uz Leptobos primitīvo stāvokli

norāda ragu trūkums pie mātītes, bez tam aiz ragiem, tā

tad arī aiz pieres kaula stāvošo kaulu lielā paplašināšanās

uz galvas kausa augšpuses. Citādi atrastie galvas kausi uz-

rādot tuvākas attiecības ar Bibos apakšģinti, sevišķi ar

bantengu.
Pakauša attīstības ziņā starp tagad dzīvojošiem ragu

iopiem viszemāko vietu ieņem bifeļi (Bubalus apakšģints).
Pie viņiem galvas virsus kauli vēl platā joslā guļ aiz ragiem
uz galvas kausa augšpuses, vidū lejpus galvas virsus starp-

kaula saduras kopā, neļaujot pēdējam saskārties ar pieres
kauliem. Galvas virsus starpkauls, mazākais pie pamata,
ir tik plats kā visa pakauša virsma. Atbilstot bifeļu zemam

stāvoklim, pie viņiem pieder arī mazākās ragu lopu formas,
jo pastāv likums, ka mazākie ģints dzīvnieki parasti stāv

uz zemākas attīstības pakāpes nekā lielākie. Bet lielākās,
sevišķi Āfrikas formas, ragu izveidojuma un spalvojuma
atrofēšanās ziņā ir augstāk attīstītas nekā pārējās ragu
lopu grupas. Bifeļi ir smagi ragu lopi ar apmēram taisnu

muguras līniju, stipri slīpiem krustiem, lielām ausīm, platu

purnu, garu, līdz vēzīšiem sniedzošos pušķainu asti un,
mazākais pie pieaugušiem, ar plānu spalvu segu. Ragi

103



104

šķērsgriezumā ir vairāk vai mazāk skaidri trīsstūraini un

pie sava pamata gredzenoti. Pakakle ir labi izveidota pa-

rasti tikai pie pakaļējās kakla daļas un priekšējās krūšu

daļas.

Vairākus Indijas savvaļas ragu lopus apvieno Bibos

apakšģinti. Pie kāda viņu priekšstāvja veciem vēršiem

pieres āda starp ragu saknēm pārragojas un ar to uzrāda

zināmus sakarus ar līdzīgu veidojumu pie kaferu bifeļiem.
Bibos sugas no ārpuses raksturojas ar šaura, šķautnveidīga
kupra izveidošanos uz muguras priekšējās daļas, kam par

iemeslu ir trešā līdz vienpadsmitā muguras skriemeļu at-

radžu pagarināšanās. Tālāk visiem šīs apakšģints locek-

ļiem kāju apakšējā daļa ir balta. Pakakle skaidri sadalās

divās daļās, jo rīkli viņa atstāj brīvu. Ragu šķērsgriezums
ir apmēram eliptisks. Galvas kausa būves ziņā Bibos ir

augstāk attīstīti nekā Bubalus, bet galvas virsus kauli pie

viņiem vēl arvien irplati un apņem galvas virsus starpkaulu
sānos arī pie pamata.

Bibos sugām vistuvāk stāv laikam Bos apakšģints

(šaurākā nozīmē), kurai, tāpat kā Bubalus un Bibos, ir

13 muguras skriemeļi. Tā kā mājas ragu lopi, Bos taurus,
pieskaitot še arī zebu, ir šīs apakšģints vienīgais dzīvais

priekšstāvis, tad šeit piederošos ragu lopus apzīmē par
tauriņiem ragu lopiem. Galvas kausa būves ziņā Bos iz-

rādās par augstāk attīstītu nekā Bibos; pie viņas pieder

visaugstāk attīstītie ragu lopi, kuriem aiz ragiem uz galvas
kausa augšpuses vairs neparādās nekādi kauli. Turpretim
pieres kauli mazākais sānos izvirzās pāri pakausim. Galvas
virsus kauls un galvas virsus starpkauls ir palikuši ārkār-

tīgi šauri, tā kā viņu galvas kausu būve zināmā mērā ir

tālāka attīstības pakāpe Bubalus un Bibos iesāktā virzienā.

Ragu šķērsgriezums ir apaļš. Bet taisnā mugura ir primi-
tīvākā kā pie Bibos. Spalvu sega gan ir īsa, kā pie Bibos,
tomēr uz atsevišķām ķermeņa daļām, sevišķi veciem vēr-

šiem uz pieres, tiecas pagarināties. Ar to šī apakšģints
mūs noved pie nākošās.

Ar savu spalvu pagarināšanos, kupri un 14 pāriem

muguras skriemeļu abas apakšģintis Poēphagus un Bison
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uzrāda tuvu radniecību savā starpā. Viņu kuprs atšķiras
no Bibos kupra ar to, ka viņa izveidošanā ņem dalību ne

tikai visu krūšu skriemeļu, bet arī septītā kakla skriemeļa
atradži. Ragu formaabiem ir līdzīga. Tomēr apaļā šķērs-
griezuma ragi pie Bison ir īsāki nekā pie Poēphagus. Bez

tam Poēphagus ārēji atšķiras no Bison ar to, ka pirmai

ģintai spalvas ir pagarinātas uz visa ķermeņa, kamēr Bison

apakšģintij tikai uz ķermeņa priešējās daļas. Galvas kauss

šeit ir attīstījies citā virzienā nekāpie iepriekšējām apakš-

ģintīm, jo galvas virsus starpkauls pilnīgi šķir galvas virsus

kaulus un priekšā saduras ar pieres kaulu. Pie jaka viņš
ir samērā šaurs, pie bizona jeb Amerikas bifeļa ļoti plats,

ieņemdams gandrīz visu pakauša laukumu.

Ļoti interesanta ir dažādo ragu lopu grupu bastardu

vairošanās, jo tie ar savu vairāk vai mazāk aprobežoto

auglību sastāda rindu, kura apmēram atbilst visvairāk uz

anatomiska pamata dibinātai sistēmai. Tādi krustošanas

mēģinājumi pēdējos gados ir izdarīti, atskaitot dažus zoo-

loģiskos dārzus un amerikāņu lopaudzētavas, visvairāk no

Krievijas lielgruntnieka Falc - Feina un Halles māj-

kustoņu dārza ilggadējā vadītāja Jūlija Ķīna (Julius

Kūhn). Rezultāti bija sekosi.

Pie mājas ragu lopu krustojumiem ar Aizindijas sav-

vaļas ragulopiem sieviešu kārtas bastardi liekas ir neaprobe-
žoti auglīgi, bet vīriešu kārtas bastardi pirmā paaudzē pa-
rasti nē, tomēr ar tāļāku krustošanu liekas tiek panākta
caur krustošanu radušos vēršu auglības pavairošanās. Tā,
Kīns velti lietoja aplecināšanai sešus pusasiņu gajalu vēr-

šus, un dažus no tiem diezgan bieži, turpretim septītam no

21 reizes bija panākumi 11 reizes. No deviņiem vēršiem ar

lA gajalu asiņu trīs bija auglīgi. Sākot ar trešo krusto-

šanos paaudzi arī vērši kārtēji bija auglīgi. Liekas, līdzīgi
izturās arī gaurs un bantengs. Kāds pusasiņu gauru vērsis

ar mājas govīm bija neauglīgs, turpretim apaugļoja savas

abas pusmāsas, kuras tomēr izmetās. Bastarda govs starp
bantengu un zebu vērsi tika apaugļota no mājas vērša, bet

tāpat izmetās. Turpretim kāds bantenga-zebu vērsis div-
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padsmit aplecināšanas mēģinājumos izrādījās par ne-

auglīgu.
Pie jaka krustojumiem ar mājas ragu lopiem sieviešu

kārtas bastardi ir auglīgi, turpretim vīriešu kārtas ir pilnīgi

neauglīgi. Pat kāds vērsis, kuram bija tikai V 8jaku asiņu,
tā tad piektā paaudze, bija vēl neauglīgs.

liekas, citādi izturās bizona vai sumbra krustojumi ar

mūsu mājas ragu lopiem. Pēc Hornedeja (Hornadav)

ziņojumiem, kas pamatoti uz amerikāņu mēģinājumiem,

mājas govis ļaujas krustoties ar bizonu vēršiem, bet pre-

tēja krustošana neizdodas. Arī Falc-Feins ieguva bastar-

dus tikai no mājas govīm. Vispār šo bastardu iegūšana ir

grūta. Teļiem, kā ziņo S. fon Natuziuss pēc saviem

piedzīvojumiem Halles mājkustoņu dārzā, ir tēva resnā

galva un neparasti dziļās krūtis, tā kā mājas govu dzimum-

orgānu ejas ir par šaurām, un lielākā tiesa mazuļu pie
dzemdēšanas iet bojā. Ja bastardi tomēr piedzimst dzīves

spējīgi, tad viņi abos dzimumos liekas ir neaprobežoti aug-

līgi. Pie krustojumiem starp sumbru un mājas ragu lopiem
dzemdēšanai liekas grūtības ceļā nestājās. Mēģinājumi,
no kuriem varētu gūt galīgu slēdzienu, pie viņiem vēl nav

izdarīti. Pārojot kādu sumbru vērsi ar kādu mājas govi
Falc-Feins ieguva bastarda govis, kas izrādījās par aug-

līgām.

Turpretim par pilnīgi auglīgiem katrā attiecībā izrā-

dījās mūsu mājas ragu lopu krustojumi ar zebu, tā kā ragu

lopu krustošanas mēģinājumu rezultāti stāv pilnā saskaņā
ar Duersta uz anatomiskiem pamatiem iegūto sistemātiku.

Viņi arī rāda, ka zebu un mājas ragu lopi ir tuvi radinieki,

turpretim Aizindijas savvaļas ragu lopi, ieskaitot bantengu,
mājas ragu lopiem stāv tik tāļu, ka par atvasināšanu nevar

būt runas.

Ne tikai bifeļu (Bubalus) apakšģinti, bet arī vispār

starp visiem ragu lopiem bez šaubām viszemāko vietu ieņem
Celebesas salas bifelis, anoa jeb ģemzbifelis (Bos

(Bubalus) depressicornis). Zināmā mērā viņš savieno ragu



107

lopus ar antilopēm. Taisnie, iesmveidīgie ragi, smalki sa-

asinātais purns un baltie plankumi atgādina antilopes, ka-

mēr citā ziņā viņš ir īsts aziātu grupas bifelis, kuram, kā

pie visiem aziātiem, muguras spalvas ir vērstas uz priekšu-

Anoa, atskaitot dažas mājas ragu lopu kultūras rāsas, ir

ragu lopu ģints pundurs, jo pie apmēram 1 m plecu aug-

stuma viņš sasniedz 2 m kopgarumu, no kura uz asti jā-

rēķina 30 cm. Kā pie visiem pundurdzīvniekiem, ir jājautā,
vai primitīvas pazīmes ir bijušas no paša sākuma, vai arī

tās ir mazā auguma sekas. Pundura augumu bieži var

morfoloģiski izskaidrot kā augšanas apstāšanos uz jauna
dzīvnieka attīstības pakāpes. Bet jauni dzīvnieki, pēc kāda

svarīga bioloģijas likuma, daudzkārt ir primitīvāki, stāv

tuvāk pamatformai nekā vecie. Tomēr anoa nevar uzskatīt

vienkārši par bifeļu punduri, jo dažā ziņā viņš izrādās ļoti
attīstīts. Tomēr ar pakauša izveidojumu, ragu formu un

ar gaišiem plankumiem pie vaigiem un kājām viņš uzrāda

zināmu līdzību antilopēm.
Anoa ķermenis ir drukns, pret vidu resnāks, pret pakaļ-

pusi atkal tievāks, pie skausta augstāks kā pie krustiem,
kakls īss un mazliet noapaļots, galva pierē ļoti plata, pret

purnu sašaurināta, purna spogulis izstiepts par īsu, platu,
kailu laukumu, kas ieņem visu augšlūpu; augšā kupli skrop-
stotā acs ir liela un tumši brūna, viņas zīlīte ieapaļa, auss

īsa, diezgan šaura, viņas ārmala mazliet ieliekta, viņas
iekšmala izliekta, tikai pie pamata spalvaina, turpretim pie

gala kaila un iekšpusē pie stūra apklāta bālganu spalvu

kušķi; vidēji garie ragi, kuri pie saknes stāv diezgan tāļu
viens no otra, uzstiprināti uz pieres paaugstinājuma malas,
noliekti mazliet slīpi atpakaļ un gandrīz taisni vai nedaudz

izliekti uz āru; katrs rags no augšas pret apakšu saspiests

gandrīz trīsstūrains, apakšā gredzenots, augšā gludi konus-

veidīgs un smails kā īlens, aste vidēji gara, no augšas pret
apakšu sašaurināta ar mazu spalvu pušķi galā; zemās, ne-

veiklās, plati nostādītās kājas uzrāda noapaļotus, gluži kā

pie govīm izveidotus nagus ar diezgan gariem, atpakaļ stā-

vošiem pakaļējiem nadziņiem. īsam un samērā retam spai-

vojumam, kas uz sejas, sevišķi virs purna un acu priekšā,
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top ļoti rets, gandrīz visur spīd cauri melnā āda. Vispār

viņš uzrāda tumši brūnu krāsu, kas uz reti apaugušām sejas

vietām top gaišāka un uz ausu ārpuses un apakšpuses pār-

iet gaiši brūnā; viens plankums apakšžokļa vidū un otrs

pusmēnešveidīgs pie kakla apakšējās daļas ir balti, plecu

daļa kā arī tukšumi iekšpusē dzeltēni balti. Dzeltēni baltas

ir arī vēzīša locītavas, pār kurām priekšā tomēr stiepjas
tumša švītra, tā kā gaišākā nokrāsa parādās divu sānos

stāvošu plankumu veidā. Pie atsevišķiem īpatņiem katras

acs priekšā ir redzams viens mazs un uz vaigiem katrā pusē

viens vai divi balti plankumi. Govis pa lielākai daļai ir

gaišākas par vēršiem. Teļiem spalvojums ir ļoti biezs,
daudz biezāks nekā veciem dzīvniekiem, un vilnains, skaistā

brūnā zelta krāsā, bet dažreiz arī tumšs, galva īsa ar uz-

krītoši augstu izvelvētu pieri, kā īstiem ragu lopiem.
Par ģemzbifeļa dzīvi savvaļā mēs arī pašlaik vēl ļoti

maz zinām. Ceļotāji, kuri ir apmeklējuši viņa izplatības

apgabalu, piemin šo kustoni tikai starp citu, un pat f on

Rosenbergs, kurš nošāvis vairākus anoa, piezīmē tikai,
ka viņš esot bailīgas dabas un tāpēc grūti nomedāms. A. B.

Mci j ers (Meyer) ziņoja Helleram, ka šie kustoņi
dzīvojot pa pāriem, bet atnešanās laikā tēviņš piemītot sav-

rūp no mātītes; šajā laikā viņš esot sevišķi bīstams un uz-

brūkot dzīvniekiem un cilvēkiem. Anoa ir sastopami tikai

uz Celebesas salas, un proti viņas kalnainās dāļās. Sa-

gūstīti anoas senāk reti, bet jaunākos laikos biežāk ir no-

nākuši Eiropā, pirmie Roterdamā, citi vēlāk Antverpenē,

Amsterdamā, Londonāun Vācijas zooloģiskos dārzos- Ģemz-
bifelis pilnīgi atstāj maza ragu lopa iespaidu, ir kūtrs un

nemīl kustēties līdzīgi saviem radiniekiem, bieži ilgi stāv

uz vietas, nodarbodamies vai nu ar ēšanu vai ar atgremo-
šanu un par ārpasauli liekas rūpējas maz vai nemaz. Viņa
parastā gaita ir lēni soļi; tomēr šad un tad viņš izdara arī

dažus neveiklus lēcienus, gluži līdzīgus kā pie ragu lopiem.
Tāpat kā bifelis viņš raksturojas ar klusu dabu, jo tikai

ļoti reti no viņa dzird kādu skaņu, un tad arī tikai īsu mau-

rošanu, ko drīzāk varētu saukt par stenēšanu. Radniecību

ar bifeli viņš pierāda ar ūdens un vispār mitruma cienī-
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sanu, tālāk, kā Haake (Haacke) ziņo, ar savu stipro
muskusam līdzīgo smaku. Viņš dzer daudz un lieliem mal-

kiem, apstādamies tikai dažus mirkļus elpu ievelkot, šau-

rākās telpās labprāt apgāž savu ūdenstrauku, tad ar patiku
vārtās pa mitro zemi un ar labpatiku iet ūdenī, ja tas ir pie-

ejams, lai izmazgātos un atvēsinātos. Barības ziņā viņš iz-

rāda to pašu pieticību kā bifelis un līdzīgi tam vismīļāk ēd

purva un ūdens augus. Atkritumus viņš izmet platu kleku

veidā un arī ar to nepārprotami apstiprina savu piederību

pie ragu lopiem. Uzraugam viņš gan jauj sevi glaudīt un

tīrīt, tomēr dažreiz turās pretī un var palikt pat ļauns, kā

visi sagūstīti nagdzīvnieki. Tad anoa bez redzamiem ie-

mesliem uzbrūk citādi pazīstamām un draudzīgām perso-

nām un ar saviem smailiem ragiem var nodarīt viņām sma-

gas brūces; pret citiem dzīvniekiem, piemēram antilopēm,

viņš nekādā ziņā nav draudzīgs, un pārošanās laikā top ļoti

ļauns. Gūstu ģemzbifelis parasti iztura teicami. Kāds

Frankfurtes zooloģiskā dārzā dzimis anoa vērsis sasniedza

tur 211/2 gadu vecumu. Amsterdamas zvēru dārzā, kur

vairākkārt ir audzināti ģemzbifeļi, pirmo mātīti zaudēja
uzbudinātā tēviņa dēļ, kurš vēl nelabprātīgai govij iedūra

ar ragu. Berlīnes zooloģiskā dārzā, kur arī ir sasniegtas

labas sekmes ģemzbifeļu audzināšanā, Heinrots (Hein-

roth) konstatēja 914—10 mēnešus garu grūtniecības laiku.

Par kādu Frankfurtes dārza ģemzbifeļi Haakeraksta:

"1888. gada vasarā mēs ieguvām vīriešu dzimuma pirm-

bifeli, kurš, sasniedzis apmēram puspieaugušas aitas lie-

lumu, sava agrākā īpašnieka bērniem bija noderējis par

rotaļu biedri un bija tik pieradināts, ka viņš klausīja uz

saucienu un sekoja savam kopējam visur caur dārzu. Viņš
bija rotaļīgāks par visiem citiem atgremotājiem, kurus

esmu novērojis, un labprāt ieredzēja, ka es viņu apmeklēju

iežogojumā. Sevišķu prieku viņam sagādāja tas, ja es tā-

dos apmeklējumos paņēmu līdz mūsu Bernhardas kuci Karo,
kura savukārt labprāt kavēja laiku ar mundro zēnu un

ceturtdaļstundām ilgi ar anoa dīdījās pa iežogojumu, līdz

nerimstošā anoa ķircināšanās, kura asos ragus viņa nereti

dabūja nepatīkami sajust, bija viņu nogurdinājusi. 1889.
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gada pavasarī mūsu ģemzbifelis bija jau diezgan pieaudzis."

Bet tad arī viņš palika ļauns un uzbruka savam saimniekam,

kad tas neuzmanīgi iegāja būrī.

Pāreju uz lieliem Āzijas bifeļiem rada Filipinu salu

mindorobifelis (Bos (Bubalus) mindorensis). Viņš
tādā mērā ieņem vidus stāvokli starp anoa un arni, ka viņu
gribēja atzīt par šo abu bastardu, bet šis uzskats tomēr

nav pieņemams, jo anoa uz Filipinu salām nedzīvo. Min-

dorobifelis ir lielāks par anoa. Viņam ir īsi, spēcīgi, stāvi,

pie galotnes uz iekšu izliekti ragi ar nekārtīgām šķērs-
krokām uz priekšpuses, tā kā tie tuvojas jau arņa ragiem.
Pareto spalvu krāsa ir melna, dažreiz ar brūnu toni. Mugu-
ras spalvas ir vērstas uz priekšu. Trīsstūrains plankums

pie iekšējiem acu sāniem, viens vai divi uz apakšējā žokļa,
apakšlūpa, viena vai divas švītras pār krūtīm, ausu iekšējā

puse un plankums virs nagiem ir pelēki balti.

No vēl neapskatītiem bifeļiem Āzijas forma vismaz

ragu izveidojuma ziņā acīmredzot ir primitīvāka par Āf-

rikas formu. Priekš mums viņai ir tiktāl lielāka nozīme,
ka no viņas ir cēlušies mājas bifeļi un ka viņa vecākā dilu-

vijā ir izplatījusies līdz Eiropai. Mazākais Lidekkers

(Lvdekker) grib uz viņu attiecināt Vidus- un Dienvideiropā
atrastās atliekas, kas aprakstītas kā Bos (Bubalus) pallasi.
šī suga ir dibinātauz diviem pie Dancigas atrastiem galvas
kausiem.

Mūsu laikos Āzijas jeb Indijas bifelis, arn i s (Bos

(Bubalus) bubalis) dzīvo tikai austrumos, bet mūsu zoolo-

ģiskā perioda sākumā acīmredzot ir izplatījies tālāk uz rie-

tumiem. Bez nedaudziem kaulu atradumiem Eiropā, arī

starp Mesopotamijas senākās kultūras atliekām ir atrastas

bildes, kuras notēlo arni, un pie tam, ļoti iespējams, sav-

vaļas dzīvnieku. Pat no Ēģiptes vecākā pirmsdinastiju
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laikmeta ir atrasti arņa notēlojumi, kā to piemin
Duersts. Un Lor t ē (Lortet) domā, ka viņš ir atradis

arņa kaulu atliekas aizvēsturiskos nogulumos pie Tukas.

Ir ļoti iespējams, ka arņa izplatības apgabalā senāk ietilpa
visa Ziemeļāfrika, kā mēs to sīkāk aprakstīsim pie Āfri-

kas bifeļa.
Arnibifelis ir liels dzīvnieks, kas sasniedz līdz 1,8 m

augstumu plecos. Tipiskā apakšsuga ir tumšā pelnu

krāsā, gandrīz melna, tomēr ir arī viena tumši brūna pa-

suga Augšassamā un otra ar baltu kāju apakšējo daļu,
baltu apakšlūpu un šauru, baltu krūšu švītru, kura mīt

Borneo salā. Pēdējā ar savu balto krāsu zināmā mērā rada

pāreju uz mindorobifeli. Gludais, sarkanais spalvojums,
sevišķi veciem bifeļu vēršiem, ir ļoti plāns- Prētēji kā pie
Āfrikas bifeļiem, visiem Āzijas bifeļiem spalvas uz mugu-

ras un pakauša vēršas uz priekšu, un uz ausīm atrodas

tikai trūcīgas bārkstis no pagarinātām spalvām vai arī tādu

nav. Ragi no pamata pret galotni paliek vienmērīgi tievāki.

Ragu pamats nav sevišķi paplašināts un nekad neatklāj
visu pieri. Ragiem uz līdzenās priekšpuses atrodas šķērsas
krokas, pakaļējā puse ir gluda. Viņi ir izliekti pusmēneš-

veidīgi un ar visu garumu guļ apmēram vienā plāksnē, ti-

kai augšup izliektās galotnes izliecas mazliet uz priekšu.
Parasti viņi ir ļoti gari, bet pie formas Assamā sasniedz

sevišķu garumu. Šeit pieminēsim kādu katrā ziņā ārkār-

tēju īpatni, kuram ragi bija 194 cm gari. Bet arī bez tam

ir sastopami īpatņi, kuriem abi ragi kopā izveido gandrīz
4 m lielu loku. Ķermeņa formas ziņā arnis ir zemkājains
dzīvnieks ar garu, pilnīgi noapaļotu ķermeni, taisnu mu-

guru, paaugstinātu skaustu un stipri slīpiem krustiem.

Galva ir īsāka un platāka nekā ragu lopiem, druknais kakls

nes tikai mazu pakakli; garie un platie nagi spēj ievēro-

jamā mērā izplesties.
Būdams liels ūdens draugs, kā visas viņa grupas sugas,

Indijas bifelis mīt tikai savas izplatības apgabala purvainos
apvidos, vai nu upju ielejās, vai arī mazu, kaut arī tikai lai-

kiem ūdeni saturošu ezeru tiešā tuvumā, vai beidzot seklu

lagūnu apkārtnē pie jūras krasta. Viņa kustības ir gan ne-
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veiklas, tomēr spēcīgas un izturīgas; sevišķi peldēšanā viņš
ir meistars. Starp maņām visaugstāk liekas stāv osme un

dzirde, turpretim redze un tauste ir maz attīstītas, un garša
arī nav sevišķi izkopta, jo bifelis apmierinās arī ar visslik-

tāko barību, kuru pārējie ragu lopi nonicina. Bifeļi ganās

galvenā kārtā naktīs un agri no rītiem, labprāt ielaužas

stādījumos un šeit nodara ievērojamus postījumus. Pret

iedzimtiem viņi nereti paliek tik nekaunīgi, ka izturās pa-

tiesi kā viņiem patīkamo lauku saimnieki, tur zināmā mērā

nometas uz dzīvi un katram mēģinājumam viņus aizdzīt

pretojas tūlīņ uzbrukdami. Fors it s (Forsvth) stāsta,
ka viņš nonācis taisni vēl pēdējā brīdī, lai kādam nelaimī-

gam zemkopim, kuram mazs bifeļu pulciņš jau vairākas ne-

dēļas nav ļāvis iet tīrumā, glābtu mazākais vēl niecīgu daļu
no viņa ražas, ko pētnieks panācis nogalinot nekaunīgo va-

doni-vērsi, kā arī vienu govi, un pārējos aizdzenot.

Indijas bifeļa dabu apraksta par īdzīgu un nepastāvīgu;

viņa spēks un drosme esot tik lieli, ka Indijas dzejnieki

šajā ziņā viņu nostāda blakus tīģerim. „Vērsis", ziņo
Hodgsons, „ir tik stiprs un cīņas kārs, ka viņš ar pie-
augušu elefantu ne tikai uzdrošinās ielaisties cīņā, bet pie

gadījuma to arī pievārē." Forsitu medībās, uz zirga sē-

došu, vairākkārt un neatlaidīgi vajāja kāda govs no bara,
lai gan viņš taisni šo govi nebija nemaz aizkāris. Kauf-

ma n s (Kauffmann) novēroja, ka bifeļu bars, vajāts no

cilvēkiem, vispirms nobēg drošā vietā, tad saiet cieši kopā
un sastāda pret ienaidnieku fronti- „Viss bars sastājies

frontē, cits blakus citam, galvu pie galvas, liekas bija ga-

tavs saņemt nelūgto viesi", tā apraksta drošsirdīgais ceļo-

tājs sastapšanos ar arni. Pēc piecu minūšu ilgas savstar-

pīgas vērīgas aplūkošanas, „bars sprauslodams lēnām ap-

griezās un devās atpakaļ uz labirintu, vēl daudzreiz apstā-
damies."

Bifeļa balss ir rupji dārdoša maurošana. Pārošanās

laiks, pēc Hodgsona, iekrīt rudenī; tad parasti lielie bari pa
lielākai tiesai sadalās mazākos pulciņos, kurus sapulcina ap
sevi katrs vērsis. Tomēr Kaufmans baros ir redzējis vi-

sāda lieluma bifeļu teļus, tāpēc viņam liekas, ka noteikta at-



nešanās laika un riesta laika nav. Viņš arī ziņo, lai gan pēc

nostāstiem, ka bifeļu teļus, kas tikai mazu gabaliņu attāli-

nājušies no mātes, citas govis nogalinot. Teļi, parasti viens,
dažreiz divi, dzimst pēc 10 mēnešu ilga grūsnības laika. Kā

Što 1c s ziņo, Indijā daudzkārt gūstot vecus bifeļus. Tam

nolūkam apžogo kādu laukumu un ieejas priekšā pa divām

līnijām, kas pret ārpusi attālinās viena no otras, kokos no-

rīko cilvēkus, kuri rokās tura sausu žagaru klēpīšus un

šausmīgi sāk trokšņot, kad starp viņieim dzen bifeļu baru.

Tā kustoņi nokļūst aplokā, kur viņiem vēlāk apmet valgu

cilpas. Pēc tam tiem aizsien acis un aizbāž ausis, aizved

viņus prom un pamazām pieradina pie mājas un lauku

darbiem.

Arnis ir mājas bifeļu ciltstēvs. Vēl šodien,
kā jau minējām, arni nereti sagūsta un padara par māj-
kustoni. Dažreiz pieradinātas govis ļauj aplekt savvaļas
bifeļu vēršiem.

Ragu formas un auguma ziņā arnim pilnīgi līdzinās

Indijas archipelāga mājas bifelis, kerabau, ko ieveda arī uz

Filipinu salām, kur viņš dažkārt ir atkal pārgājis savvaļā.
Bet varenie ragi liekas ir mazāki nekā savvaļas arnim un

vērsti vairāk atpakaļ, ķermeņa krāsa gaišāka, tumšā šifera

krāsā līdz gaišam pelnu pelēkumam, pat pilnīgi balta. Balti

vai pareizāk blondi bifeļi, kuriem pa lielākai daļai āda spīd
sārti cauri, ir sevišķi bieži sastopami Aizindijā un Malajas
archipelāgā; tomēr viņi ir sastopami arī priekšējā Indijā,
pat Eiropā. Āzijas māju bifeļi liekas pa daļai ir pilnīgi
balti. Turpretim, pēc Šala j a (Szalav), Eiropas baltiem

bifeļiem ir pigmentētas acis. Plankumaini bifeļi nav sa-

stopami, pat teļi no baltu un melnu bifeļu krustošanas ir

vai nu balti vai melni. Pēc Ofne ra, kurš sarakstīja
ļoti labu monogrāfiju par Ungārijas mājas bifeļiem, uz

pieres un astes pušķa bieži atrodas baltas zīmes. Vakar-

zemju formas atšķiras no arņa lielākā mērā nekā austrumu

formas. Auguma forma gan maz atšķiras, bet ragi ir ta-
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pusi ievērojami īsāki, pie dažām rāsām vēršas stipri at-

pakaļ un pusriņķveidīgi uz augšu; ir sastopami pat bez-

ragaini kustoņi. Pie ziemeļu rāsām arī spalvojums ir ta-

pis garāks un biezāks, sevišķi ziemas ģērbs ir diezgan garš,
kā to novēroja Hilcheimers Berlīnes zooloģiskā dārzā

pie Kaukāzijas bifeļiem. Viņš novēroja arī pie šiem diez-

gan vienmērīgi gaiši pelēkbrūni krāsotiem kustoņiem, ka

teļi ir viegli pārvilkti ar brūnganu krāsu. Lielums un ķer-

meņa daļu attiecības pat vienā zemē ir ļoti dažādas, tā kā

šajā ziņā nav iespējams izšķirt dažādas apakšrāsas, nemaz

jau nerunājot par rāsām. Pie izlasītiem kustoņiem Foga-

ras valsts muižā, kur Ungārijā vispriekšzīmīgāk nostādīta

bifeļu audzēšana, Ofners konstatēja 625 kg lielu caurmēra

svaru, kāmēr zemnieku mazo, sliktāk turēto bifeļu svaru

viņš rēķina tikai uz 400 kg. Starpība starp abiem dzimu-

miem ir niecīga, drīzāk vērsis ir mazāks par govi. Aug-
stums skaustā pie Ofnera mērītiem kustoņiem svārstās

starp 135 un 154 cm.

Pašlaik mājas bifelis apdzīvo visu Dienvidāziju, Dien-

vidjapānu, Dienvidķīnu un Malājas archepelāgu un ir sa-

stopams arī Dienvidaustrurneiropā. Šeit viņš mīt Dienvid-

krievijā, Balkānu zemēs, Ungārijā un Dienviditālijā. Āf-

rikā viņš ir atrodams tikai Ēģiptē. Sevišķi lielu nozīmi viņš
ieguva Nīlas deltā, pēc tam kad lopu mēris gandrīz pil-
nīgi iznīcināja turienes liellopus. Eiropā bifelis, pēc Ša-

-1 a ja, nonāca apmēram pirmā gadu simteņa vidū pēc Kri-

stus. Itālijā, pretēji dažiem uzskatiem, viņš ir aklimati-

zēts mazākais kopš 595. g. pēc Kr., kā to apliecina Paulus

Diaconus.

Karsti, purvaini vai ar ūdeni bagāti apgabali viņam un

visiem viņa radniekiem ir visvairāk pa prātam. Nīlas delta

priekš bifeļa ir paradīze. Donavas lejgala zemēs viņš jūtas
ļoti labi; Itālijas purvos viņš ir vienīgais savas dzimtas

priekšstāvis, jo visi pārējie šinī neveselīgajā apgabalā no-

beidzas ; Lejasēģiptē tas ir visur parasts, blakus kazai pa-
tiesībā vienīgais māj kustonis, no kura iegūst pienu un

sviestu. Katrā deltas sādžā un arī lielākā daļā Augšēģiptes
miestiņu vidū starp būdām atrodas liela peļķe, kura kalpo



vienīgi tam nolūkam, lai sniegtu bifeļiem ērtu mazgāšanās

vietu. Daudz biežāk nekā ganībās kustoņus redz ūdenī, ja
tas viņiem ir pieejams, pie tam tik dziļi iegremdējušos, ka

virs ūdens spoguļa paceļas tikai galva un maza daļa no mu-

guras. Ar Nīlas pārplūšanu bifeļiem sākas prieka laiki.

Peldēdami viņi klejo pa pārplūdušiem laukiem, noēd zāli uz

ežām un cietos grīšļus uz vēl neapstrādātām vietām, sapul-

cējas lielos baros, rotaļājas ūdenī cits ar citu un nāk uz

māju tikai tad, kad govis spiež piens, un viņas grib tikt iz-

slauktas. Ļoti skaisti izskatās, kad bifeļu bars peld pāri
caurmērā gandrīz 1 km platai upei. Vairāki gani, pa lie-

lākai daļai B—l2 gadus veci bērni, sēd kustoņiem uz mu-

guras un bezrūpīgi ļauj sevi nest pāri šausmīgiem dziļu-
miem un caur augstiem viļņiem.

Meistarību, kādu bifeļi izrāda peldēšanā, gribas vien-

mēr apbrīnot. Viņi izturas, itkā ūdens būtu viņu īstais ele-

ments, nirst, noliekas uz sāniem, pa pusei uz muguras, ne-

kustinādami nevienu locekli, omulīgi ļauj straumei sevi nest

un tad atkal peld taisnā virzienā šķērsām pāri upei, gan no

straumes nesti uz leju. Droši 6—B stundas viņi ikdienas

pavada ūdenī, omulīgi izstiepušies, šeit nodarbojas ar atgre-
mošanu un izskatās vismaz tikpat pašapmierināti kā viņu
saimnieki, kuri, nodarbodamies ar līdzīgām lietām, ir iz-

stiepušies uz sauszemes. Katrs bifelis top nemierīgs un pat

ļaunprātīgs, ja viņam ilgāku laiku ir jāiztiek bez ūdens.

Ar dubļiem pildītas peļķes viņiem patīk daudz mazāk nekā

labi ierīkota bifeļu dīķa dziļie ūdeņi vai upes vēsie viļņi;
tāpēc sausuma laikā Ēģiptē redz paēdušos bifeļus bieži stei-

dzamies neveiklos aulekšos, kādos viņi parasti skrien tikai

vislielākā niknumā, un pār galvu metamies upes viļņos.
Indijā un arī Itālijā šo ūdens ilgu dēļ jau vairākkārt ir gā-

juši bojā cilvēki, jo ratos iejūgtie bifeļi kā apsēsti ieskrēja
upē, sevi un pajūgu aprakdamai viļņos.

Uz sauszemes bifelis izskatās noteikti neveiklāks kā

ūdenī. Viņa gaita ir smaga un skrējiens, lai gan diezgan

secīgs, tomēr ir tikai grūta kustēšanās uz priekšu. Lielā

niknumā vai, kā jau piezīmēts, lielās ilgās pēc ūdens šis

smagais dzīvnieks dažreiz sāk skriet aulekšos, ja virkni
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sekojošu neveiklu, lempīgu lēcienu var apzīmēt ar šo iztei-

cienu. Lielākus gabalus kā 100 vai 200 soļu viņš aulekšos

neskrien, bet drīz viensāk rikšot un īsu laiku pēc tam skriet

savā parastā, mierīgā veidā.

Pirmo reiz sastopot pieradinātus bifeļus, patiesi ir no

viņiem jābīstās. Sejas izteiksme norāda uz nevaldāmu

spītību un apslēptu mežonību; acīs liekas var lasīt viltību

un neģēlību. Bet drīz vien novērotājs pārliecinās, ka būtu

pilnīgi nepareizi par bifeli spriest pēc izskata. Viņš ir vi-

sai labsirdīgs kustonis, kuru bez bailēm uztic visnespēcīgākā
bērna vidībai- Nesatricināma vienaldzība pret visu, kas ne-

attiecas uz ūdeni vai ēšanu, izņemot vēl varbūt teļu, kas

nesen piedzimis bifeļu govij, raksturo šī kustoņa dabu.

Ar taisni trulu vienaldzību viņš padodas neizbēgamam,

vienaldzīgi velk arklu vai ratus, ļauj sevi dzīt uz māju un

vadīt atkal uz tīrumu un neprasa neko citu, kā vajadzīgo

mazgāšanos ūdenī vairākas stundas no vietas. Bifeli Ēģiptē
izlieto nastu nešanai un jāšanai, pārceļoties pār Nīlu, bet

zemes apstrādāšanai vispār maz, parasti tikai tad, ja kā-

dam fellaham ienāk prātā art ar kamieli. Pēdējais šo vi-

ņam bezgala nepatīkamo darbu uzņemas saprotams ar vis-

lielākā īgnuma izrādīšanu. Bet te bifelis ir labākais biedrs,

Viņš iet savu ceļu tiem pašiem mierīgiem soļiem kā parasti,
un viņam ir gluži vienalga, vai kamielis pie viņa sāniem at-

pūšas, grib skriet prom vai nē: svarīgi un sparīgi viņš velk

pretī savam sašutušam darba biedrim, tā kā tam gribot ne-

gribot ir jāpastrādā savs dienas darbs. Bifelis paklausa ti-

kai pazīstamām personām. Tādi, kuri labprāt ļaujas vadī-

ties pat no vismazākā bērna, top nikni un patiesi negudri,

ieraugot svešu, kuram viņi bieži bez iemesla metas virsū,
gribēdami uzbrukt.

Bifeļa labā īpašība ir viņa pieticība, kurai patiesi nav

līdzīga piemēra. Purvu zāles un visādus purvu augus, jau-
nas niedras un līdzīgus augus, īsi sakot, vielas, kuras visi

pārējie radījumi nicina, viņš ēd ar to pašu patiku, itkā viņš
baudītu visgārdāko barību. Un viņš prot šo barību izman-

tot, jo pret to viņš dod garšīgu, ļoti tauku pienu, no kura

lielā daudzumā pagatavo teicamu sviestu. Ēģiptieši savus
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„djamus" tura par saviem visderīgākiem mājkustoņiem,
un tas patiesi tā ir. Bez tam bifelis spēj ārkārtīgi pretoties

sērgām, piem. ar tuberkulozi viņš saslimst daudz retāk nekā

govis. Tādēļ bifelis Mazāzijā maksā 126—144vācu markas,
divreiz tik daudz kā turienes govs, jo dažreiz viņš dod vēl

vairāk piena kā pēdējā.

Pretīgs bifelis top ar savu netīrību. Dažreiz viņš iz-

skatās kā cūka, kas pašlaik vārtījusies pa dubļiem; kā mēdz

atspirdzināties šī peļķu draudzene, taisni tāpat arī viņš ir

apmierinājis savas sirds vēlēšanās.

Bifelis ir kluss radījums. Gulēdams vēsā ūdenī, viņš
muti neatdara, un arī ganīdamies vai strādādams viņš klusi

un mierīgi iet savā nodabā. Tikai govis, kurām ir teļi, vai

sakaitināti vērši dažreiz liek atskanēt savai balsij. Tā ir

ļoti nepatīkama un pretīga skaļa maurošana, kaut kas vi-

dējs starp mūsu govju pazīstamo maurošanu un cūkas

rukšķēšanu-

Vairāk uz ziemeļiem stāvošos apgabalos bifelis, atstāts

pats savā vaļā, pārojas aprilī un maijā; vidējo grūsnības
laiku ar vērsēniem Ofners atrada 321 dienu garu, bet ar te-

lītēm 327 dienas. Robežu skaitļi bija 305 un 380 dienas.

Teļš ir neglīts radījums, bet māte viņu ļoti mīl un briesmās

aizsargā ar ragu lopu pazīstamo varonību. Ceturtā vai

piektā gadā bifelis ir pieaudzis un izņēmuma gadījumos

spēj vairoties pat jau no gadu vecuma.

Viņš sasniedzot līdz 30 gadu vecumu. Vai ir iespējams
bifeli krustot ar māju govīm, tas līdz šim vēl jāapšauba.
Pēc Ofnera domām, līdzšinējiem apgalvojumiem par
šādiem krustojumiem trūkstot droša pamata.

Labums, ko bifelis atnes, ir samērā vēl lielāks nekā

tas, ko atnes mūsu māju ragu lopi, jo pirmais neprasa tik-

pat kā nekādas kopšanas un apmierinās ar stādiem, kas no

visiem mūsu māju dzīvniekiem tiek nicināti. Purvainos

apgabalos viņš arī lauku apstrādāšanai ir neatsverami no-

derīgs dzīvnieks, jo kas viņam trūkst saprāta ziņā, to at-

sver tā lielais spēks. Viņu izlieto gan smagumu vilkšanai,
gan aršanai, uz Indijas archipelāga pat jāšanai. Ķīnietim
viņš ir neatsverams palīgs pie rīsa lauku apstrādāšanas.
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Ofners pēc nopietnas pārbaudīšanas atzīst, ka divu bifeļu
vilkšanas spējas ir līdzīgas trīs vēršu spējām, lai gan bife-

lis soļo lēnāk par pēdējo. Pārbaudot pie 48 govīm viņu pie-

na ražošanas spējas, Ofners ir atradis, ka caurmērā tās

dod 775,5 litri piena gadā. Tomēr te novērojamas lielas svār-

stības. Govis, kas izdod pāri par 1400 litru gadā, neesot

retums, gadotieis pat tādas, kas izdodot gadā pāri par 2000

litri piena. Bifeļu piens esot ļoti labs un ja tiekot ievērota

vajadzīgā tīrība, tad tam neesot nekādas nepatīkamas pie-

garšas. Viņš satur vismazāk ūdens nekā visu citu mūsu

mājlopu piens un ir ar lielu tauku un olbaltumvielu pro-

centu. Tāpēc viņš Ungārijā ar pilnu tiesību ir dārgāks par

govju pienu, bet viņš ir arī grūtāk sagremojams par pē-

dējo. Pēc spējām baroties, bifeļi stāv ievērojamā mērā aiz

mūsu māju vēršiem, bet Ungārijā, pretēji tam, kā tas ir

Mazāzijā, viņi ir arī ievērojami lētāki par vēršiem.

Pateicoties tam, ka viņu gaļa ir sīksta un ar muskusa

piegaršu, eiropieši to neēd. Turpretī bifeļu teļu gaļa esot

laba un tauki pat atgādinot garšas un maiguma ziņā cū-

kas taukus. Biezā, stiprā āda tiek izlietota ādas izstrādā-

jumiem, no ragiem izgatavo dažādus izturīgus rīkus.

Indijā pieradinātam bifelim ir tie paši ienaidnieki, kas

uzbrūk arī savvaļā dzīvojošiem dzīvniekiem, t. i. tīģeris.
Ir pareizi, ka šis plēsējs gan izvēlas sev upuri bifeļu starpā,
bet tikpat pareizi liekas būt arī tas, ka bifeļu bars ir spē-

jīgs aizdzīt kuru katru tīģeri. Ja vienam bifelim uzbrūk

tīģeris, tad pārējie tam dodas palīgā. Pat taī gadījumā,
kad tīģeris tiem neuzbrūk, tie vajājot viņu tiklīdz saožot

tā pēdas. Pat ganu viņi aizstāv pret šo ienaidnieku. Lie-

kas, ka tīģeris uzdrošinās aiztikt tikai jaunus un slimus bi-

feļus, bet nekad tādus, kas ir pie pilna spēka. Gani, kas

apsargā pieradinātus bifeļus, var mierīgi uzturēties džung-
ļos, jājot uz kāda no tiem.

Kaufmans atstāsta pēc kāda aculiecinieka ziņām,
ka kādreiz kāds indiešu bifeļu gans ar savu dzīvnieku pa-
līdzību ir izdzinis no gandrīz nepieejamiem krūmiem kādu

ievainotu tīģeri: „Vispirms klātesošie uzkāpa kokos, lai

būtu drošībā, jo gans paskaidroja, ka viņš vairs nebūšot
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kungs par savu ganāmo pulku, tiklīdz bifeļi saodīšot tīģera

asiņu smaku. Tad viņš nosvieda kādu lakatu, kas bija ap-

laistīts tīģera asinīm, ganāmā pulka vidū un pats ātri uz-

kāpa kokā. Bifeļi tūlīt kļuva nemierīgi. Tiklīdz vadošais

bullis atrada tīģera asiņainās pēdas, viņš dusmās palika

stāvot, ar asti sisdams sev pa sāniem. Tad visi 100 bifeļi
sastājās puslokā viens pie otra un dusmīgi devās biezoknī,
kur slēpās tīģeris. Drīz vien tas rūkdams izlīda no turie-

nes ārā. Bifeļi ap viņu radīja noslēgtu loku un bruka tam

virsū. No simts soļu attāluma minētais aculiecinieks va-

rēja novērot, kā bifeļi milzīgo kaķi svaidīja šurpu turpu,
kas esot bijis apbrīnojams skats. Drīz vien tīģeris bija pār-
vērties par bezformas gaļas masu. Pēc cīņas bifeļu dusmas

vēl nenorimās, tie tagad iesāka cīnīties viens ar otru un de-

vās ar dusmām pat pret kokiem. Tikai pēc dažām stundām

tie nomierinājās." Par līdzīgiem gadījumiem stāsta arī citi

novērotāji.

Āfrikas meža bifeļi atšķiras no Āzijas bifeļa, neievē-

rojot ragu formu, ar to, ka deguna kaulam ir īsi iekšēji

turpinājumi, kā arī ar dažiem citiem anatomiskiem sīku-

miem.

Bifeļu sugu skaits, kas apdzīvo Āfriku, ir bieži bijis
zinātnisku iztirzājumu priekšmets, un uzskati šaī jautā-
jumā ir bieži mainīti. Patiesībā mūsu acīs smagais, mil-

zīgais, melnais kaferu bifelis ar lielajiem ragiem liekas būt

pavisam cits radījums nekā samērā mazais sarkanais bi-

felis ar maziem, vienkāršiem ragiem. Fakti ir rādījuši, ka

abi tie ir savā starpā saistīti ar veselu rindu pāreju. Tā-

pēc Lide k cr s (Lvdekker) ar pilnu tiesību atšķir tikai

vienu sugu, kas daudzās pasugās apdzīvo Āfriku uz dien-

vidiem no Saharas, kur apstākļi vienmēr ir labvēlīgi, lai šis

dzīvnieks tur varētu uzturēties.

Vispirms tuvāk apskatīsim abus iepriekš minētos rin-

das gala locekļus.
Priekšā mēs nostādām šīs apakšģintas visizcilāko

priekšstāvi, kaferu bifeli jeb melno bifeli, Bos (Bubalus)
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caffer Spārrm., kas sevišķi izceļas ar saviem īpatnējiem

ragiem un ir stiprākais un mežonīgākais no viņiem. Viņa
miesas uzbūve ir druknāka nekā pie citiem bifeļiem, galva
samērā maza un nekādā ziņā ne ļempīga, drīzāk gan labi

veidota, tikai pieres apgabalā šaura, pār deguna virsu

viegli liekta, pie mutes drusku platāka. Acs ir vidēji liela

ar šķērsu stāvošu redzokli un tumši brūnu varavīksnīti.

Izcilus stāvošā, labāk sakot, uzpampusē uzaču josla ir ar

vairākām gareniskām krokām. Vietaap priekšējo acu kaktu

pateicoties diezgan dziļajai bedrītei, ir uzkrītoša. Ausis ir

ļoti lielas, viņu augšējās malas ir atlocītas un izstieptas

smailē, kas nokarājas uz leju. Purns ir ļoti liels, kas ie-

ņem visu vietu starp nāsīm un virslūpas vidu, kakls diez-

gan resns, garš, bet stiprs. Ķermenis pie skaustuves ir

drusku augstāks, pa muguru tas ir taisns vai drusku ie-

liekts, ap krustiem augstāks un pret astes sākumu diezgan
stāvi nolaidens. Vēders ir liels un nokarājies. Aste gara,

tieva un greznota ar biezu lielu pušķi, kas ieņem apmēram

pusi no visa viņas garuma. Ragi ir ar biezām krokām un

sākot no saknes vispirms izliecas uz sāniem un atpakaļ, tad

uz augšu un muguras pusi, ar galiem tie manāmiieliekti uz

iekšu- Pie veciem vēršiem viņi pie saknes ir ļoti plati un

plakani un pārklāj visu pieri, tā kā tikai viņas vidū pa-

liek brīva šaura starpa. Arī tālāk uz galu pusi viņi pie-

patur savu plakano formu; apaļi viņi sāk palikt tikai pret

galiem. Ragu pamata paplašinājumu rada tikai raga
maksts un ne raga pamatkauls jeb dzīvradzis. Vispār, pēc

Lenberga ziņām, ganāmā pulka ragi ir ļoti dažādi pēc

izliekšanās veida un piestiprinājuma un šaī ziņā atšķirība
neesot atkarīga no vecuma un dzimuma. Izņemot ausis un

astes galu, spalvu klājs ir neparasti plāns, tā kā dažas vie-

tas liekas būt pilnīgi kailas. Par spalvu ģērbu īstenībā

var runāt tikai uz galvas un kājām. Tādēļ dzīvnieka melnā

krāsa vairāk atkarājas no melnās ādas krāsas nekā no mel-

nās spalvas, kas galos ir drusku gaišāka. Teļi un jaunāki
dzīvnieki ir vairāk pārklāti ar spalvu nekā vecie un viņu
spalvas krāsa ir bieži vien netīri brūna un tumši sarkanīga.
Kaferu bifeļa augstums pie pleciem svārstās, skatoties pēc
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dzimuma un lieluma, starp 1,5 un 1,8 m. Ragi, kas pie mā-

tītes sasniedz tikai pusi no tēviņa ragu platuma un lieluma,
stāv ļoti plati, pie abiem dzimumiem, atstatums starp ragu

galiem var būt no 1,0—1,12 m.

īstā kaferu bifeļa tēvija ir Kapzeme, kur viņš vēl 18.

gadusimtenī bija viscaur sastopams līdz pat Kapštatei. Ta-

gad viņš te ir galīgi izzudis un palicis pāri tikai viens šo

dzīvnieku ganāmpulks, kas atrodas valdības aizsardzībā

un dzīvo Kapkolonijas austrumu apgabala mežos un ne-

caurejamā Knisnas mežā, kas atrodas starp Mosselu un

Delagoa jūraslīci.
Otrs šīs rindas gala loceklis ir sarkanais bifelis

(Bos (Bubalus) caffer nanus), kas dzīvo Kongo apgabalā
un ir tikai 1,2—1,5 m. augsts. Spalva, kas pārklāj gaišo

ādu, ir diezgan bieza un gar ausu malām rada garas bārk-

stis. Uz pakauša un uz muguras tā rada īsas krēpes. Spal-
vas krāsa pie abiem dzimumiem ir diezgan vienmērīgi sar-

kani brūna. Pakauša un muguras garā spalva, kā arī spalva

gar ausu apakšējo malu ir melnā krāsā. Taī pašā krāsā

ir astes pušķis un kājas, sākot no ceļiem uz leju. Garās

spalvas gar ausu augšējo malu ir oranžā krāsā. Ragi ir no-

liekti uz abām pusēm un stāvi uz augšu, gali zem taisna

leņķa ieliecas uz iekšu. Viņi ir daudz vienkāršāki un pri-
mitīvāki nekā pie kaferu bifeļa, bet līdzinās tiem ar to, ka

arī viņi ir stipri plakani, un viņu platais pamats apsedz
gandrīz visu pieri. No platā pamata samērā labi atdalās

smalkās apaļās ragu galotnes. Vislielākais attālums starp
ragiem ir 35—40 cm. un starp ragu galiem 20—25 cm.

Pēc ragu uzbūves ar vēl primitīvākiem ragiem ir īs-

ragu bifelis (Bos (Bubalus) caffer brachvceros) no

čada ezera apkārtnes; viņa ragi jau ir stipri līdzīgi mūsu

liellopu ragiem. Ragi izliekti gandrīz pusmēneša veidā un,
no tikko manāmi paplašinātā pamata sākot, vienmērīgi pret
galiem paliek tievāki. Starp viņu pamatiem paliek brīva

laba daļa no pieres, tā tad viņi visu pieri neaissedz. īs-

ragu bifelis taī ziņā līdzinās kaferu bifelim, ka vērši arī te

ir melnā krāsā un govis un teļi sarkani brūnā. īsragu bi-

felis ir tikpat liels, kā sarkanais bifelis
.

Visvairāk kaferu
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bifelim līdzinās suga Bos (Bubalus) caffer simpsoni no

Beļģijas Kongo. Tāpat kā tur arī te abu dzimumu īpatņi
ir melnā krāsā. Viņu mazais augums tos tuvina sarkana-

jam bifelim un govju ragu forma ir līdzīga sarkanā bifeļa

ragiem. Vēršu ragu forma jau drusku vairāk līdzinās ka-

feru bifeļa ragiem, lai gan vēl līdzīgāki tie ir sarkanā bi-

feļa ragiem un ir arī gandrīz pusmēnešveidīgi izliekti. To-

mēr pie pamata ragi vairāk attālinās viens no otra nekā

sarkanam bifelim.

Vēl vairāk kaferu bifelim ragu ziņā līdzinās Bos (Bu-

balus) caffer cottoni, tā ir liela bifeļu rāsa no Zemlini meža.

Vecu vēršu krāsa ir tumšāka, jaunu un govju gaiši sarkana.

Melnā krāsa ir sastopama pie viņiem tanīs pašās vietās kā

pie sarkaniem bifeļiem. Ragu virziens sākot no pamata ir

apmēram horicontāls un tikai apaļie ragu gali piepēži pa-

griežas uz augšu.
Visu šo formu ragi tomēr atšķiras no kaferu bifeļa ra-

giem, neņemot vērā to ,ka viņi ir pirmajiem daudz mazāki,

ar to, ka viņi atrodas apmēram vienā plāksnē, kāmēr ka-

feru bifeļa ragi jau tūliņ no pamata sākot spēji liecas at-

pakaļ. Kā pāreju starp vieniem un otriem var uzskatīt

Bos (Bubalus) caffer aequinoctialis no Baltās Nīlas, kas

ir liels dzīvnieks un kura abi dzimumi ir tumši brūnā krāsā

ar melnu astes pušķi. Te ragi ir lielāki nekā pie abām di-

vām iepriekšminētām sugām un savā vidējā daļā tie ir vāji
izliekti atpakaļ.

Kāmēr mazās īsragainās pasugas, kas grupējas ap sar-

kano bifeli, galvenā kārtā apdzīvo Rietumāfrikas mūža me-

žus, tāmēr kaferu bifeļa tuvākie radinieki vairāk dzīvo

dienvidus un austrumu Āfrikas atklātos apgabalos.

Novērojot kaferu bifeļa ķermeņa uzbūvi un izplatību,
mēs iepazīstamies ar lielu daudzumu interesantu bioloģisku

novērojumu.
Vispirms mēs atrodam, ka tās formas, kas mums lie-

kas tik dažādas, pie sarkanā bifeļa un kaferu bifeļa ir sai-

stītas savā starpā ar veselu rindu dažādu pārejas formu.

Starpformas nedod nekādu taisnu līniju. No šīm starp-
formām, ja mēs te vēl pievienojam īsragu bifeli, mēs re-
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dzam, ka kaferu bifeļa ragi, kas liekas tik tālu no citiem

stāvoši, ir vedami sakarā ar normāliem mūsu liellopu ra-

giem, no kuriem tie arī ir attīstījušies.
Jau pie tumši krāsotām antilopēm mēs redzējām un

redzēsim arī vēl pie citām vēršu sugām, ka teļi ir sarkani

brūnā krāsā. No šejienes mēs varam taisīt slēdzienu, ka

sarkanā krāsa ir pirmatnējā krāsa, kas sugām attīstoties

ir tapusi arvien tumšāka līdz pat melnai. Pie tam vīriešu

kārtas dzīvnieki ir šinī attīstības gājienā bijuši kā parasti

priekšgalā. Viņi jau sen ir sasnieguši gala mērķi, kāmēr

mātītes un jaunie palikuši uz zemākas attīstības pakāpes

un paturējuši sarkano jaunības spalvas krāsu. Beidzot

arī govis kļuva melnas un sarkanā krāsa uzglabājās vēl ti-

kai pie jaunajiem dzīvniekiem, kaut arī vēl tikai sarkana

atspīduma veidā, kā tas ir pie kaferu un dažu mājas bifeļu
teļiem.

Tā Āfrikas bifeļi dod mums pakāpenisku attīstības vē-

stures ainu, kas nekādā ziņā līdz kaferu bifelim neiet taisnā

līnijā, jo pie sarkanā bifeļa primitīvāka ir krāsa, pie īs-

ragu bifeļa ragi. Bet vēl līdz šim dzīvojošo Āfrikas bifeļu
rinda rāda mums ceļu un atsevišķās pakāpes, kā attīstības

ceļā var rasties tāda forma, kāda ir kaferu bifelis. Mēs

redzam arī, ka ar attīstības virzīšanos uz priekšu iet roku

rokā zināmās formas lieluma pieaugums.
Bez tam bifeļi mūs noved pie pirmo reiz no Hilchei-

mera izteiktās idejas, ka no diviem tuvu radniecīgiem dzīv-

niekiem, no kuriem viens apdzīvo mežus, bet otrs atklātus

apgabalus, meža iedzīvotājs pēc savas attīstības būs pri-
mitīvāks. Arī šaī gadījumā Rietumāfrikas mūža meži iz-

rādās kā tie apgabali, uz kuriem atkāpjas pirmatnējākāš
dzīvnieku formas. Viņi mums ir uzglabājuši tādus dzīv-

niekus kā piemēram okapi.
Bet vēl vairāk Āfrikas bifeļi mūs pamāca, ja mēs ievē-

rojam arī izmirušās formas. Pleistocēnā, pat ar cilvēku

kopā, Dienvidāfrikā dzīvoja milzīgs bifelis ar briesmīgiem
ragiem, Bos (Bubalus) baini. Ragu stangas sasniedza līdz

2 metri garumu. Ragi bij pārsnieguši visas lietderības ro-

bežas. Tā šīs sugas dzīves iespējamības robežas bija pār-
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kāptas un tai bija jāaizmirst, tāpat kā daudziem citiem dzīv-

niekiem ar līdzīgiem izķēmotiem ragiem, piem. neskaitā-

miem izmirušiem sumbriem un briežiem.

Reizā ar Bos baini Ziemeļāfrikā dzīvoja vēl kāda cita

suga tāpat ar ļoti lieliem ragiem, Bos (Bubalus) antiquus,

no kuras priekš stāvjiem viņas laika biedri cilvēki mums ir

atstājuši rupjus, bet raksturīgus klintīs ieskrāpētus attē-

lus. Pēc šiem zīmējumiem, kā arī pēc izraktiem galvas-
kausiem spriežot, šis „senbifelis" laikam ir ļoti tuvu rada

Indijas arnim, lai gan viņš uzrāda attālākas attiecības arī

ar kaferu bifeli. No tā, kā kādreiz Āfrikā ir ieceļojuši
daži Āzijas mežu dzīvnieki, kā kalnu kaza un dambriedis,
kā arī no tā, ka dažiem Āfrikas mežu dzīvniekiem ir In-

dijā izmiruši priekšteči vai viņu tuvākie radinieki starp
vēl šodien dzīvojošiem dzīvniekiem, var spriest, ka taga-

dējās tuksnešu joslas būs kādreiz bijušas pārklātas mi-

triem mežiem. Tāds mitrs periods, tagadējā laikmeta

priekštecis, pluvialais jeb lietus laikmets, kas apmēram at-

bilst mūsu ledus laikmetam, tiek uz ģeoloģiskiem pamatiem

pieņemts arī priekš šīm zemēm. Bet tākā senbifelis pilnīgi
nesaskan ne ar arni ne arī ar kaferu bifeli, tad jāpieņem,
ka mums ir darīšana vēl ar kādu citu kopēju ciltstēvu, kas

stāv mūsu bifeļiem daudz tuvāk nekā abas iepriekšējās
formas.

Kaferu bifelis ir sabiedrisks radījums, kas ar sev līdzī-

giem tur, kur tas tiek vajāts, rada pulkus, kas sastāv no

30-—BO gabaliem. Kur viņus nemaz vai arī maz aiztiek, tur

viņu pulki sastāv no simtiem un tūkstošiem galvu. Kā

fon H en c 1 s (v. Honel) mums raksta, tad viņš kopā ar

grafu S. Teleki 1880. gadu beigās ir novērojis rietumos

no Kilimandžaro pie Merukalna pulkus, sastāvošus no 400

līdz 600 galvām; un aiz ekvatora uz dienvidiem no Baringo
ezera tādus, kuros būtu varēts saskaitīt līdz 5000 galvu.
Taisni šaī apgabalā, kur ceļotāji uzturējās un medīja ap-

mēram divi mēnešus ilgi, tie varējuši katru dienu ieraudzīt

10000—20 000 kaferu bifeļu. Govis vienmēr dzīvo savā

starpā mierā, vērši tikai līdz pārošanās laikmetam, kad viņu

starpā sākas briesmīgas cīņas vadoņa lomas dēļ. Pēc



125

Dreisona (Dravson) nostāstiem, nereti tad tiek aiz-

dzīts kāds vecs dusmīgs vērsis, kas tad savas dienas pa-

vadavientulībā līdz pat nāvei. Tomēr Se 1 ū (Selous) Dien-

vidāfrikā ir novērojis, ka šie izstumtie labprāt apvienojas

grupās, kas sastāv no B—ls galvām. Teļu piedzimšana, kā

arī pārošanās laiks iekrīt dažādos gada mēnešos, skatoties

pēc tā, kā norit gada laiki šaī tik ļoti plašajā viņu izpla-
tības apgabalā. Dienvidāfrikā pēc Se 1 ū (Selous) ziņām
teļi piedzimstot laikā no janvāra līdz martam.

Līdzenumus kaferu bifelis mīl daudz vairāk nekā kal-

nājus, lai gan to sastop pie Kilimandžaro līdz 3000 m aug-

stumā. Vismīļāk, vismaz Austrumāfrikā, viņš ganās at-

klātās ar krūmājiem pārklātās vietās, vai arī pļavās, kas

atrodas netālu no nelieliem mežiem. Viņu sastop arī stepē,
kur neaug neviens koks, mūža mežā un niedrājos. Galve-

nais priekš viņa ir, lai viņa dzīves vietas tuvumā būtu at-

rodams ūdens, lai gan Lenbergs (Lonnberg) to ir sa-

stapis arī ļoti sausā apgabalā.

Karstajās dienas stundās kaferu bifelis guļ klusu un

bez kustēšanās vienā un taī pašā vietā, gan miegā, gan

pa starpām gremodams. Nereti viņš guļ kādā ūdens vai

dubļu peļķē, kādēļ tas bieži ir pārklāts ar pamatīgu netī-

rumu kārtu. Ja tādu viņa gāršai piemērotu vietu trūkst,
tad tas izvēlas ēnaināko vietu mežā vai biezoknī vai pat
gravā, lai te justos netraucētā mierā. Tuksnešainos līdze-

numos viņš apmierinās pat ar ēnu, ko met kāds neliels

krūms vai koks. Vēlajās pēcpusdienas stundās, vai pret
vakaru viņš pieceļas un ganās tagad bez pārtraukuma līdz

agrai rīta stundai, bet ne ar to omulību, kā to dara citi

ragu lopi, bet ar pārtraukumiem nemierīgā steigā, dzenājot

uzmācīgās mušas, izgrūžot bieži zemus rūcienus, ar mitro,
resno purnu ošņājot gaisu, izplešot platās ausis, kas grez-
notas ar varenu spalvu vaiņagu, un nemierīgi sitot ar asti,
kas nobeidzas ar garu pušķi, sev pa sāniem.

Lai gan īstenībā bifeļi nav bailīgi, tomēr parasti ierau-

got cilvēku tie metās bēgt un, ja tos vairāk medī, pūlas iz-

vairīties no viņa tuvuma. Ja viņi atrodas bezizejas stāvoklī

un tiek kaitināti, tad tie bez apdomāšanās nostājas savam
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ienaidniekam pretī un aklās dusmās neievēro ne šķēpu ne

arī lodi, kas tos smagi ievaino. Tas, ka ievainots bifelis

tāļu nebēg, bet pūlas noslēpties augstā zālē, un ja sekojo-
šais mednieks to te traucē, tad tam acumirklī uzbrūk, ir

laikam par pamatu uzskatam, ka bifelis viltīgi noslēpjoties

un glūnot uz savu naidnieku.

S e1 ū, kas Āfrikā ir nošāvis vairāk simtu bifeļu, saka,
ka ievainotu un vajātu bifeli atrodot vienmēr stāvam

šķērsām pret savām pēdām. Viņš turpina: „Lai gan ievai-

nots bifelis parasti uzbrūk savam vajātajam, tomēr tikai

izņēmuma gadījumā viņš to darīs, ja atradisies no tā 60

vai 80 soļu atstātu." Mūsu mednieks domā, ka tie cilvēki,
kam dažādos gadījumos bifelis uzbrūk, kad tie viņu nav ne

medījuši ne kaitinājuši ne arī iepriekš to redzējuši, samaksā

par citu mednieku grēkiem, kas to nesen priekš tam ir ievai-

nojuši. Kā tas tā ir, par to viņam ir daži labi pazīstami

piemēri. Tālāk Selū skaidri raksta: „Vecus vēršus es

neatradu par bīstamākiem kā citus ganāmā pulka dzīvnie-

kus: kamēr tie nav ievainoti, viņi pa lielākai daļai no cil-

vēka bēg un ievainoti viņi pie līdzīgiem apstākļiem nav ļau-
nāki par kuru katru citu no pulka." Tālāk viņš stāsta,
lai raksturotu milzīgo veca bifeļu vērša spēku, ka seglos
sēdošam viņam uzbrucis kāds ievainots vērsis, kas uzsvie-

dis zirgu gaisā, „itkā tas būtu suns". R. Bērns (R.

Bohm), kas savus piedzīvojumus ir savācis Austrumāfrikā,
raksta par bifeļiem: „Pat ievainoti tie nemēģināja uz-

brukt, lai gan likās, ka tie rūkdami ieņem draudošu stā-

vokli un lai gan to mežonība un sirdība ir pazīstama lieta."

Bergers domā ka pulki nekad neuzbrūkot, atsevišķi īgni

vientuļi drīzāk domā par uzbrukumu, sevišķi, ja tie ir ievai-

noti. Ruzv c 11 s (Roosevelt) pieved atsevišķus gadīju-

mus, kur bifelis pat bez kaitināšanas uzbrucis neaizsargā-
tam cilvēkam. Rezervātā, caur kuru iet Ugandas dzelz-

ceļš, viņus vajadzēja dzēst no taupāmo dzīvnieku saraksta

jo „netikai apstādījumiem, bet arī iedzimto dzīvībām tie

sagādāja nopietnas briesmas". Arī Meklenburgas hercoga

ceļojuma aprakstā mēs atrodam pieminētus vairākus gadī-

jumus, ka nekaitināts bifelis uzbrūk cilvēkam.
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Tā tad medības uz kaferu bifeļiem nav bez briesmām.

Katrā ziņā fon Vismanim (v. Wissmann) ir taisnība,
kad viņš bifeli dēvē medījumu, kura iegūšana savie-

nota ar vislielākām briesmām." levainots bifelis bieži uz-

brūk medniekam. Ir notikuši daudzi nelaimes gadījumi,
kur dažs labs Eiropas kultūras pioners ir zaudējis savu

dzīvību no saniknota dzīvnieka ragu grūdieniem, pie kam

bifelis to beidzot vēl ir saminis par bezveida masu. Bet

kad apdomā, cik liels daudzums bifeļu tiek ikgadu nošauts,
tad pievesto nelaimes gadījumu skaits gan izliksies bezgala

mazs. Piedzīvojušais Selū raksta: „Bifeļu medībās gan

notiek dažādi nelaimes gadījumi, tomēr man liekas, ka

briesmas tiek par daudz pārspīlētas." Citā vietā mūsu med-

nieks vēl piebilst: „Visi notēlojumi, kur Dienvidāfrikas

bifelis zīmēts uzbrūkam ar dziļi noliektu galvu, ir vienkārši

izdomāti, jo tā šis dzīvnieks neuzbrūk. Viņi degunu drī-

zāk izstiepj uz priekšu un ragus atliec pār pleciem atpakaļ.
Tikai sadursmes momentā tie galvu noliec uz leju."

Mirstošs bifelis, ja to lode nenonāvē uz reizi, lēnām

noliekas gar zemi, izstiepj galvu un izdod īpatnēju rūkoņu.
Tikai pavisam nepiedzīvojis mednieks iedrošināsies tam

tuvoties, pirms tas nav dzirdējis šo neaprakstāmo, bet med-

niekiem labi pazīstamo nāves brēcienu.

Bifeļus, kā vispār daudzus mežonīgo apgabalu apdzī-

votājus, pa laikam nākas sastapt nejauši. Tā, šveinfurtu

kādā no viņa ceļojumiem veca vērdzene darīja uzmanīgu

uz kādu priekšmetu, kas caur lielajām anones lapām bija
saredzams kā melns koka stumbrs- „Kamēr es," stāsta

mūsu ceļotājs, „vēl nezināju ko domāt, tumšā masa piepeši
sāka kustēties un nu kļuva redzami divi plati ragi. šādos

acumirkļos ceļotāja doma ir: nospiest gaili un izšaut; mēr-

ķēt un padomāt par sekām, — tas nāk pēc tam. Tā es

instinktivi izšāvu. Bet taī pašā acumirklī man garām pa-

skrēja kā negaiss biezā masā grupa, sastāvoša no 20 rūco-

šiem bifeļiem, kuru astes bija izslietas taisni gaisā. Trok-

snis un brīkšķēšana, ko tie sacēla, bija tāda, kā tad, kad

klintis nogāžas no kalnu augstumiem. Man zibēja priekš

acīm; akli es izšāvu savu divstobreni, bija vienalga kur
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lode ķēra dzīvnieku. Vēl viens acumirklis, un es neko citu

vairs neredzēju savā priekšā kā lielās un gaiši zaļās lapas.

Bifeļi 'bija nozuduši, bet tālumā rībēja pērkons, ko sacēla

viņu nagu piesitieni zemei."

Gāršas ziņā kaferu bifeļa cepetis pēc šveinfurta do-

mām var sacensties ar barota vērša cepeti; viņš ir cietāks

un rupjāks, bet, lai gan tauku trūkst, tomēr ļoti sulīgs un

gāršīgs.
Cilvēks nav vienīgais bifeļa ienaidnieks, arī lauva uz-

brūk ne tikai teļiem, bet arī pieaugušiem bifeļiem, kurus

tas, ja tam laimējas, nonāvē ar to, ka izmežģī dzīvniekam

sprandu. Katrā ziņā var sastapt bifeļus, kas plēsēju ir

no sevis nokratījuši, var būt pat nonāvējuši, bet cīņā tie

mantojuši dziļas rētes kaklā un plecos. Se 1 ū raksta: „Bi-

feļi, kas tādā veidā no lauvas apstrādāti, ir, kā jau to var

iepriekš sagaidīt, ļoti viegli sakaitināmi un dusmīgi."

Turpretī kaferu bifeļi dzīvo draudzībā ar gārņiem un

ķirmjēdējiem, kuri bieži sēž uz savu četrkājaino draugu

mugurām un atsvabina tos no kukaiņiem, kas tos apgrū-

tina. Gan ne ar nodomu, bet pieceldamies spārnos, ja tuvo-

jas briesmas, tie tādā kārtā no viņām biedina arī bifeļus.
Liellopu mēris, kas pagājušā gadu simteņa pēdējā gadu

desmitā plosījās austrumu un Dienvidāfrikas bifeļu un an-

tilopju starpā, ir aiznesis daudzus no viņiem. Ap 1889.

gadu mēris parādījās pie bifeļu apdzīvotā apgabala ziemeļu

robežas, ātri izplatījās līdz Zambezi upei un gandrīz pil-

nīgi iznīcināja visus bifeļus. Pateicoties viņu ātrai vairo-

šanās spējai, tie no šī trieciena atkal atspirga, un pēdējos
desmit gados to skaits ir atkal pavairojies

Es esmu redzējis dažus bifeļus, ko Kazanova (Ca-

sanova) un R ci c h c ir ieveduši Amsterdamas un Berli-

nes zvēru dārzos. Likās, ka dzīvnieki ar savu likteni bija

pamazām samierinājušies, vai zināmā kārtā pieraduši pie
gūsta. Savā iežogojumā tie diezgan brīvi kustējās no vie-

nas vietas uz otru, zināmā mērā bija iedraudzējušies arī ar

savu kopēju, un dārza apmeklētājus ievēroja tikai tad, ja
kāds no tiem viņiem pasniedza kādu gārdumu- Tādos ga-

dēījumos viņi lēnos, apdomīgos soļos pienāca pie restēm
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un vienaldzīgi saņēma to, ko tiem pasniedza. Ar savu ko-

pēju tie atradās diezgan draudzīgās attiecībās; sevišķu
draudzību pazīstamiem cilvēkiem izrādīja govis, klausīja,
kad tās sauca, lāva, ka tās aiztiek un glauda, un maz izrā-

dīja savas sugas mežonību, kas pie vēršiem šad un tad iz-

laužas uz āru, lai gan arī tie savam kopējam draudzīgi tu-

vojas. Tomēr vēršiem nekad nedrīkst pilnīgi uzticēties.

Vecumā tie top atkal ļauni, un dažs labs kopējs savu pārāk

vieglprātīgo apiešanos ar tiem ir samaksājis ar dzīvību.

Dažādos zvēru dārzos kaferu bifeļi ir arī vairojušies. Gū-

stā dzimušie jaunie bifeļi nemaz neatšķiras vai maz atšķi-
ras no tādiem, kas tikko ievesti no Āfrikas. Kā vieni, tā

otri pieaug tikpat ātri kā citi ragu lopi, bet vērša milzīgie

ragi attīstās ļoti lēni un jādomā, ka paiet daudz gadu, līdz

viņi iegūst jau aprakstīto veidu.

Sarkanais bifelis savās ierašās drusku atšķi-
ras no kaferu bifeļa. Viņš vairāk mīl mežu apgabalus un

pat šauras ielejas nekā atklātus apgabalus. Viņu mīļākās
uzturas vietas ir pakalni, kas augstāki par 1000 pēdām.
Gaismai austot viņš no tiem nokāpj pie ūdens krājumiem

nodzerties, lai tad lēni ganoties atgriestos kalnājā atpakaļ.
Viņš vairāk dzīvo mazās grupās un pulkos, kas sastāv no

3—12 gabaliem. Viņus pat parasti varot sastapt pa pāriem,
bieži arī pa vienam. Tā kā viņi ir ļoti bailīgi dzīvnieki, tad

tos nav viegli nošaut. Pechuels Leše (Pechuel-

Loesche) saka: „Cilvēku bifeļi saož vismaz trīssimts soļu
attālumā un pamana to, ka tas kustas, laikam no tāda pat
attāluma. Ja viņš tālumā ierauga ko aizdomīgu, tad viņš
izstiepj galvu, īsos paņēmienos nosprauslojas un paiet da-

žus soļus uz priekšu, pie kam nemitīgi uzlūko priekšmetu,
kas to uztrauc, bieži draudoši krata galvu, iet atkal uz

priekšu un beidzot saceļ asti gaisā un metas bēgt. Bez

diezgan biežās un samērā skaļās sprauslošanas, kas to
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bieži vien nodod ari tumsā, es esmu dažreiz dzirdējis, ka

tas izgrūž īsas rukšķošas skaņas, bet nekad es neesmu dzir-

dējis to rūcam.

Cik bailīgs tas ir klajā vietā, tikpat cieti viņš guļ bie-

zoknī, kur viņš domā, ka ir pilnīgā drošībā, šādos apstāk-

ļos tas neļaujas traucēties pat no stipra trokšņa un ļauj

pat dzinējiem un suņiem paiet vairāk reizes cieši garām

gar viņa paslēptuvi; viņš uzceļas tikai tad, kad tie nejauši
uzskrien tam virsū. Bet arī tad viņš nedomā aizstāvēties.

Citādi tas ir, ja viņš ir aizšauts, jo tādos gadījumos tas ir

tikpat draudošs, savas izveicības dēļ, pat vēl draudošāks,
nekā kaferu bifelis. Smagi ievainots, tas parasti pūlas no-

slēpties tuvākā biezoknī, un viņš nestāv vis šķērsu vai ar

muguru pret savām pēdām, bet no sāniem pa vējam uz-

glūn sekojošam medniekam, lai neredzot tam uzbruktu,
uzbrūk pat cilvēkam, kas vēlāk nejauši iet pa ceļu. Bet ne

katrs sarkanais bifelis bēg pēc tam, kad viņš dabūjis pirmo

lodi, sevišķi tad, kad viņš tuvu savā priekšā redz mednieku

vai pulvera dūmus. Pie Kongo upes O. Lindners savā

rīta gājienā bija ar slikti mērķētu šāvienu ievainojis kādu

govi, kas tam tūliņ pēc tam uzbruka; viņš to pielaida sev

pavisam tuvu klāt un ar otru labi mērķētu šāvienu to no-

nāvēja. Ne tik laimīgi izdevās H. fon Koppenfelsam,
kas Ogones apgabalā bija dažu labu no viņām nošāvis bez

kādiem nelaimes gadījumiem. Viņam nebija laika otru lodi

izšaut: viņš tika saņemts uz ragiem, uzsviests gaisā un pēc
tam ar ragiem uz zemes tā apstrādāts, ka būtu bijis pa-

galam, ja tam neizdotos, ar dažiem labi mērķētiem dūrie-

niem ar mednieka nazi dzīvnieku nonāvēt."

Bitikofers (Buttikoffer), kas sarkanos bifeļus
ir atradis Sibirijā, saka par saviem piedzīvojumiem sekošo:

„šis bifelis labprāt uzturas apdzīvotu vietu tuvumā

visbiezākos biezokņos un naktīs iebrūk kukurūzas un ma-

nioka laukos, kur viņš vienā pašā naktī ne tikai noēd kailu

lielu gabalu, bet, izraustot stādus, izposta daudz stādu, un

kas paliek pāri, to iemin zemē. Bulumas tuvumā netālu no

manas nometnes tādā veidā tika izpostīta vesela manioka
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ferma. Tomēr neskatoties uz to, ka mēs tiem naktī uzglū-

nējām, mums neizdevās nevienu no tiem nošaut. Mēnes-

nīcā šī „krūmu govs" nerādās."

Vēl arvien mēs noteikti nezinām, cik liels ir apakšģin-
tas Bibos savvaļā dzīvojošo sugu skaits. Parasti izšķir
trīs formas,kas pazīstamas zem nosaukuma bantengs, gaurs

un gajals. No bantenga mēs zinām, ka savvaļā dzīvo dau-

dzas pasugas, kas savā starpā atšķiras krāsas un ragu for-

mas ziņā, un kas pieradināts zem nosaukuma „bali govis".

Neskaidrs ir, vai arī gajals tāpat ir sastopams gan savvaļā,

gan pieradināts, vai arī viņš ir gaura pieradinātā forma.

Arī pieradinātie gajali tiek tik brīvi turēti, ka viņi viegli

var pārvērsties par savvaļā dzīvojošiem. To viņi arī dara

un ceļotājs viegli var sastapt gajalu, kas nebūt nav no sav-

vaļā dzīvojošiem gajaliem cēlies dzīvnieks. Ļoti bieži ga-

jalu un gauru ceļotāji jauc, vienalga vai tie min viņu zināt-

nisko vai arī vietējo nosaukumu, tā kā bieži ar noteiktību

nevar zināt, kuru sugu ceļotājs īsti ir domājis.

Pilnīgi atmetams ir Kaufmaņa uzskats, ka gajals ir

cēlies no gaura un mājas vērša krustojuma. Jau minētie

Ķīna (Kūhn) mēģinājumi par bastardu aprobežotām vai-

rošanās spējām un viņu citādais izskats runā tam pretī.

Indijas pētnieki, sevišķi Bakers ļoti uzstājas par to, ka

abas šīs sugas ir viens. Arī jaunākie pētījumi nav veduši

ne pie kāda noteikta slēdziena un ir pilni pretrunām. Pēc

Bakera domām, no „sportsmeņiem" par gauru un gajalu
dēvētie savvaļā dzīvojošie vērši atšķiras viens no otra se-

košos punktos. Gaurs ir 2,13 metra augsts, ar lielu ci-

lindrisku kaulu izcilni starp ragiem, dziļi ieliektu pieri, at-

pakaļ izliektu deguna kaulu, uz iekšu ieliektiem ragu ga-

liem, bez pakakles un vienmēr vienādā krāsā. Gajals ir

tikai 1,72 metra augsts, bez cilindriskā kaulu izciļņa starp
ragiem, līdzenu vai tikai vāji izliektu pieri, ar drusku uz

priekšu stāvošu deguna kaulu, taisniem ragiem, kuru gali
neieliecas uz iekšu, ar pakakli un mainīgu krāsu.
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Bakers tomēr atrod, ka izņemot ragu formu neviena

no pievestām īpašībām nav konstanta. Tā, viņš ir sastapis

gaurus ar gandrīz plakanu pieri un gajalus ar ieliektu

pieri. Tas, vai pakakle ir vai nav, pēc viņa domām ir tīri

individuelas dabas īpašība, ko apstiprina arī Kaufmans,
tanīs gadījumos, kad pakakle pie gaurair ļoti vāji attīstīta.

Pēc Bakera ziņām, gadās, ka gajalam starp ragiem
ir pat vēl lielāks kaulu izcilnis nekā gauram. Tā tad no

augšā pievestām īpašībām nemainīga ir tikai ragu forma.

Bet viņu krāsa pēc Bakera ir mainīga. Pēc agrākām ziņām
gajala ragi esot melnā krāsā un gaura tikai ar melniem

galiem, kamēr citur sarkanīgi vai zaļganā raga krāsā.

Bakers turpretim ir reti atradis gajalus ar pavisam

melniem ragiem, parasti tie pie pamata ir gaiši. Pie gaura

melnās krāsas izplatība esot ļāti dažāda. Tā gaurs un ga-

jals atrastos tādās pašās attiecībās kā sarkanais bifelis,
t. i., tie būtu zināmas rindas gala locekļi, no kuras mēs

nepazīstam visus vidējos locekļus. L i d c k c r s (Lvdekker)
mums uzrāda vienu starpformu un tas ir malajiešu gaurs.

Tikai Aizindijā ir pieradināta viena forma, kas jau mežonīgā

stāvoklī atrazdamās ir atšķirusies no Indijas gaura un

laikam caur pieradināšanu ir vēl vairāk pārmainījusies-
Tā mēs abas varam atšķirt vienu no otras kā pasugas, jo
arī abu balsis atšķiras no citu vēršu balsīm, bet savā starpā
tās ir ļoti līdzīgas. Kā sugas vārdu 1804. gadā Lamberts

gajalam ir devis Bos frontalis, kas mums jāizvēlas arī

priekš gaura, kurš zinātniski aprakstīts tikai 1827. gadā.

Tipiskā spalvas krāsa pie vēršiem un vecām govīm ir ļoti
tumša purpurbrūna krāsa, kas atstāj gandrīz melnaskrāsās

iespaidu. Sarkanīgo jaunības spalvu govis patur ilgāk nekā

vērši, t. i. līdz trešam gadam. Pēc tam spalva pamazām

paliek tumšāka.

Gaurs jeb džungļu vērsis (Bos (Bibos) fron-

talis gaurus), ir sevišķi spēcīgi noaudzis zemu stāvošs meža

vērsis ar ļoti muskuļotām kājām, kuru priekšējais pāris ir

ievērojami īsāks par pakaļējo. Muguras kuprs, kas stiepjas
līdz muguras vidum, ir labi attīstīts. Ausis ir lielas, īsā

aste sniedzas līdz papēžiem. Galvaskauss ar ieliekto pro-
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filu ir jau agrāk aprakstīts. Ragi pie pamata ir plakani,

pret galiem apaļi, viņu krāsa ir zaļgani dzeltena ar melniem

galiem. Pie vērša viņu virziens ir atpakaļ un uz leju, tad

uz augšu un priekšu, lai ar galiem ieliektos uz iekšu, atpakaļ
un drusku uz augšu, tā tad atgādina bizona ragus. Uz

kakla virsējās daļas, pleciem un ciskām neparasti biezā āda

ir pārklāta ar īsu biezu drusku taukainu spalvu, kas zem

kakla un uz krūtīm ir drusku garāka, bet starp ragiem
rada cirtainu garu spalvu pušķi. Valdošā brūni melnā

krāsa ķermeņa apakšējā daļā pāriet tumšā okera krāsā, pie

kājām baltā vai netīri baltā krāsā, uz pieres gaiši pelēki
brūnā un ap acīm pelēki melnā. Te vēl jāpiezīmē, ka

priekškājas no sāniem un pakaļas atsit sarkanīgu krāsu.

Varavīksnīte ir gaiši zilā krāsā. Pēc Ell io t a mērīju-

miem, pilnīgi pieauguša šīs sugas vērša garums ir 3,8 m,

astes garums 85 cm, augstums pie pleciem 1,86 m. Pēc

Bakera ziņām vērši sasniedzot augstumā līdz 2,13 m.

govis 1,72—1,95 m. Lielākie ragi, sākot no gala līdz galam

pa izliekumu un pār pieri sasniedz garumā 188 cm, galu
atstatums vien ir 48 cm un atstatums starp raga sakni un

galu taisnā līnijā ir 83 cm. Pie veciem vēršiem ragi top
ievērojami īsāki, jo gali tiek stipri nolietoti un bieži arī

nolauzti. Govs atšķiras no vērša ar savu mazo un glīto
galvu, vājāk attīstīto kaklu, ar to, ka tai trūkst kupra, ar

mazākiem pie pamata tuvāk stāvošiem ragiem, kas ar ga-
liem neliecas vis viens otram pretī, bet gan viegli atpakaļ,
kā arī ar savu mazāk tumšo un vairāk iesarkano spalvu.

Džungļu vērsis ir izplatīts visos lielākos Indijas un

Burmas kalnu mežos kā arī uz Malajas pussalas. levērības

cienīgs ir tas fakts, ka Kaufmans izšķir divus tīpus: „kalnu
gauru" un „purvu gauru". „Pēdējais ir lielāks, masīvāks,
droši vien par vairākiem centneriem smagāks un iet uz

platākām nagu čaulām nekā kalnu gaurs, kas ir vieglāks,
mazāks, bet muskuļaināks, šis ir kāpelētājs pa cietām

klinšu kraujām, uz ko jau norāda ļoti smalkās un šaurās

nagu čaulas. Kalnu gaura piere ir par apmēram 7cm pla-
tāka nekā purvu gaura piere un ragi ir platāki pieliekti un

paši par sevi platāki nekā pie pēdējā. Vispār šīs divas
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gauru grupas paliek cauru gadu šķirtas katra savā īpatnējā

apgabalā: kalnu gauri kalnu augstumos, vienmēr zaļo mežu

tuvumā (apm. līdz 1700 m augstu), un purvu gauri zemos

līdzenumos purvu tuvumā. Pie gadījuma riesta laikā purvu

gauri uzkāpj arī kalnos, kamēr tikai ļoti retos gadījumos
kalnu gauri, kā apgalvo, uzmeklē purvainos apgabalus.
Gaura spējas, virzīties uz priekšu pat ļoti grūti pārejamās

vietās, tiek ļoti slavētas. Pēc Sandersonanostāstiem

šie smagie dzīvnieki gandrīz tikpat viegli kā brieži ieņem
kādu stāvu, nelīdzenu kalnu nogāzi vai arī slaidos rikšos

un auļos dodas uz leju kādā aizā.

Pēc Kinlocha ziņām, ziemeļu apgabalos gaurs esot

sastopams pulkos, kas sastāv no 4 vai 5 līdz 30 galvām.
Pēc Sandersona nostāstiem, dienvidus apgabalos varot sa-

stapt ganāmos pulkus, kas sastāv no apmēram 12 un reti

no 30 vai 40 galvām. Ja zāle kalnos aiz karstuma ir iz-

degusi vai iznīcināta no uguns, tad atsevišķie pulciņi apvie-

nojas neskaitāmos pulkos, kas slēgtās rindās ceļo caur vēl

zaļajiem mežiem, bet izšķiras tad, kad pirmais lietus izsauc

atkal jaunu audzelību. Tampiebalso arī Fiš cr s (Fisher).

Sliktā, vētrainā laikā dzīvnieki noslēpjas ielejās, lai izsar-

gātos no nepatikšanām, ko šāds laiks atnes, tāpat tie bēg
no odiem un dunduriem, kas tos ļoti moca. Liekas, ka ne-

reti tie uzmeklē zināmas vietas, kur zeme piesātināta ar

zoda, lai to uzlaizītu un tā apmierinātu organisma prasību
pēc sāls, kuras tiem trūkst.

Gaurs ganās vismīļāk tur, kur dīgst jauna zāle, kuru

viņš līdz ar jaunajiem bambuka dzinumiem mīl par visu

vairāk. Sandersons stāsta, ka gaurs, vismaz dienvidus

Indijā, pretēji citiem mežu iemītniekiem, nekad neapmek-

lējot apstādījumus un laukus. Viņš turpina: „Indiešu bi-

zoni ganās apmēram līdz priekšpusdienas devītai stundai

un ilgāk, kad debess ir pārklāta mākoņiem, pēc tam tie at-

dusas bambuka audzēs vai krūmu mežā līdz pēcpusdienai,
kad tie pieceļas, lai ganītos vai uzmeklētu ūdeni. Tāpat

kārtīgi tiearī naktīs dažas stundas noliekas uz dusu."

Gaurs izdod, kā Sandersons ziņo, trīs skaidri at-

šķiramas skaņas. „Pirmā nelīdzinās ne vienai raglopu
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skaņai, bet gan drīzāk elefantu ļoti bieži atkārtotai skaņai.

Džungļu lopi viņu pielieto, lai viens otru pasauktu pat uz

diezgan liela attāluma; labos apstākļos šī skaņa ir dzirdama

vienas angļu jūdzes attālumā, šis sauciens ir līdzīgs ze-

miem rējieniem. Otrā skaņa ir līdzīga ne visai stipram

„mv" un ta izteic nemieru vai ziņkārību. To reiz dzirdēju
tikai no dažām govīm, kuras mani un manus medību biedrus

ievēroja, kad mēs uz rokām un ceļgaliem līdām pa metru

augsto zāli, bet govis mūs, laikam, noturēja par tīģeriem;

viņas palika 50 soļu attālumā kādu pusstundu ilgi, līdz es

laimīgo acumirkli izmantodams, iešāvu lodi kādam vērsē-

nam, kurš piederēja pie govu bara. Trešā skaņa ir stipra

svilpjoša šņākšana, kuru gauri izdod, kad tie izbiedēti bēg

projām. Bez tam man reiz bija gaurs, kurš, kad to buldogi

saķēra, bļāva tāpat kā māju vērsis. Gauriem ir arī riesta

laika sauciens, kuru tuvāk ir aprakstījis Kaufmans:

„šis riesta laika sauciens sastāv no kārtīgas ērģelēšanas
un sākas ar ausij nepatīkami skanošu, tremolējošu un gari
vilktu i—i—i, kurš pamazām pariet skaņās a—oo—uu un

izskan spēcīgā akordā." šāda ērģelēšana turpinās B—lo se-

kundes. No Sandersona mēs dabūjam zināt, ka gauri

ļoti daudz cieš no dažādām sērgām, kuras ir izplatītas starp
Indijas māju lopiem; sērgas viegli pielīp, jo gauri apmeklē
tos džungļu apgabalus, kuros slimie mājas dzīvnieki ir ga-

nījušies. 1867. gadā Austrummaizurā šī lopu sērga gaurus

ķēra tādā mērā, ka divas trešdaļas no visiem gauriem aiz-

gāja bojā. Vēl 1859. gadā visos biezokņos Sandersons

redzēja guļam upuru atliekas. 1877. gadā šinī apgabalā

sērga sāka parādīties no jauna.

Tāpat kā visi platnagu dzīvnieki, kuri ir apbruņoti un

izveido barus, arī vecie gauru vērši dzīvo vientuļi. „Riesta
laikā, kurš sākas novembra vidū un velkas līdz janvāra
vidum, lielākā daļa vientuļo vēršu, atskaitot pilnīgi vecos

īpatņus," kā Kaufmans ziņo, „uzmeklē ganāmpulkus.
Bet pat riesta laikā šie vecie vientuļi neiet gluži klāt pie

ganāmpulka, bet paliek dažu simtu metru atstatumā, tomēr

uzturēdami sakarus ar pulku- īstie bara vērši — 8 līdz 10

gauru barā pa lielākai daļai ir divi vērši — nekad neatstāj
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baru. Par neierobežotu bara pavēlnieku top vientuļais vēr-

sis, tiklīdz ka tas bara vēršiem pierāda savu pārākumu;
bara vērsis tomēr paliek pie ganāmpulka. Drīz atkal vien-

tuļajam vērsim ģimenes dzīve top apgrūtinoša. Viņš mīl

mieru un savā lepnā pašapziņā palaižas uz savu spēku."
Tomēr Kaufmans ir sastapis barus bez vērša pat riesta

laikā, un tad bara vadību uzņemas kāda govis.
Šie vientuļie vērši, pēc mūsu uzticības vīra ziņām, vis-

pār izvairās no cilvēka un nesaniknoti cilvēkam nekad ne-

uzbrūk. Tikai Travankores un Kochinchinas gauri ir iz-

ņēmums. Te katru gadu notiek liels skaits nelaimes gadī-

jumu, jo te gauri arī nesaniknoti uzbrūk cilvēkiem. Bieži

gaurs domā, ka tam uzbrūk, un sāk aizsargāties, ko pie-

dzīvoja arī Kaufmans, kad tas neviļus naktī ar lāpu

gāja pakaļ 400 metrus kādam vientuļam vērsim. Reiz

kādu vajātu cilvēku, kurš bij iekāpis kokā, saniknotais

vērsis kārtīgi ielenca. Vispār gauri tomēr, tāpat kā citi

savvaļas ragu lopi, izvairās no cilvēku un viņu nometņu
tuvuma. Turpretim viņš bieži dzīvo draudzīgi kopā ar

daudziem elefantiem, kuriem tas līdzīgs viņu parašās un

vajadzībās. Pārošanās laikā vecie vērši, protams, izcīna

karstas cīņas ar sāncenšiem un parasti no bara aizdzen

visus jaunākos vēršus, līdz beidzot pienāk pašu rinda bēgt
no jaunāko vēršu pastāvīgiem uzbrukumiem.

Pēc F i še r a datiem, gauru grūsnības ilgums ir tāds

pats, kā māju ragu lopiem. Dzemdēšana nav saistīta ar

noteiktu gada laiku, lai gan lielākā daļa teļu dzimst augustā
un septembrī. Jaunais teļš ir ļoti līdzīgs mājlopu teļam;
tas ir iesarkani brūnā krāsā ar melnām zušveidīgām Svīt-

rām uz pieres un kājām; švītras vēlāk top bālganas. īsi

pirms dzemdēšanas govs nodaļas no bara un gandrīz četras

dienas kopā ar teļu turas atsevišķi, līdz teļš top drusku

spēcīgāks un var baram iet līdzi.

īstais Indijas gaurs, liekas, nav pieradināms, un visi

jaunākie mēģinājumi padarīt viņu par mājas dzīvnieku ir

cietuši neveiksmi. „Katram, kas pazīst gaura niknumu, pat
doma par viņa pieradināšanu liksies absurda," saka Kauf-

mans. Arī Bakers pieradināšanu apzīmē par teiku-
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Neskatoties uz to, gaurs, tāpat kā citi savvaļas ragu lopi,

pie viņam atbilstošas kopšanas mūsu zvēru dārzos iztur

labi un pat vairojas. Bet dzīvnieki tomēr ir visu laiku

nikni, neskatoties uz visu kopšanu.
Lai gauru nošautu, jālieto ļoti smaga bise, tāda pat,

kādu lieto visu lielo zvēru nogalināšanai. Gaurus medī vai

nu sekojot tiem pa pēdām vai pielienot un dažreiz arī dzenot

tos virsū. Izveicīgi mednieki vispār nekad nemedī baru,
bet tikai vecus atsevišķi dzīvojošus vēršus, kuri, pēc ele-

fanta, ir varenākie dzīvnieki, kādus var nošaut. Medību

bīstamība bieži tiek ļoti pārspīlēta, ko arī apstiprina visi

jaunākie ziņojumi, tomēr visi apgalvo, ka ievainots un va-

jāts vērsis pie gadījuma var kļūt par ne visai zemu vērtē-

jamu pretinieku. Pēc Kaufmaņa medību apraksta, gal-
venās briesmas liekas ir tās, ka aizšauti gauri ievelkas bie-

zākajos džungļos, kur tie ir pilnīgi neredzami, bet sekojošo
mednieku tie viegli saož ar savu smalko osmi. Tie negaidot
un piepēži uzbrūk, bieži vajātājam neatstādami laika pielikt
ieroci pie vaiga. Gaļa, pēc Kaufmaņa, ir lieliska; tik

augsta labuma gaļu tikko sniedz baroti mājas vērši.

Malaju gauru pasugai ir mazāk izliekta starp-

ragu līnija un tie ir ļoti līdzīgi Aizindijas gajalam, atskaitot

viņu ragu formu.

Gajals jeb pierainais vērsis (Bos (Bibos) frontalis

frontalis) ir vēl smagāks nekā Indijas gaurs, zemāks un

mugurā garāks, tam ir pilnīgi līdzena piere un no tās atiet

horicontalā plāksnē taisni prom novirzīti ragi. Ķermeņa
garums ir 3,6 m, no kuriem uz asti jārēķina 80 cm, plecu

augstums ir 1,5—1,6 m. Govs ir 1,4—1,5 m augsta.

„Nez vai kādreiz," tā M i c c 1 s (Mutzel) man raksta,

„esmu sastapis dzīvnieku, kura nosaukums tā attaisnotu

viņa vārdu, kā pie gajala jeb pierainā vērša; viņu nemaz

nedrīkst citādi saukt, jo viņa milzīgā, ar savu nesalīdzināmo

platumu katram uzkrītošā piere to atšķir no visiem radi-

niekiem un ir ievērojamākā iezīme, kura uzkrīt uz pirmo
acu uzmetienu. Viņa ķermeņa attiecībās ir izteikta skaista

samērība, pie viņa viss ir drukns un stiprs, un neviena ķer-

meņa daļa neizskatās lempīga; tādēļ vērsis atstāj augstākā
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spēka pārpilnības un pilnīgi noskaņota skaistuma iespaidu,

kāpēc tas ir jāatzīmē kā viscaur dižena parādība. Resnais

purns pie īsās galvas sastāda tievāko daļu no piramides,
kuras pamats guļ starp ragiem un apakšžokļu stūriem; to-

mēr šis pamats nav pareizi četrkantains, bet ganmala starp
abiem ragiem ir garāka par pārējām. Purns maz atšķiras
no bantenga purna. Deguna virsus ir ļoti īss un plats;

gandrīz līdzenās pieres platums starp ragu pamatiem līdzi-

nās viņas augstumam no deguna pamata līdz galvas virsum

un sastāda divas piektdaļas no galvas kopējā garuma. Ļoti
resniem ragiem ir konusveidīgs izskats un ar vāju izliekumu

tie pagriesti uz āru un atpakaļ. Mazās acis novietotas

diezgan dziļi zem uzaču izciļņa; uz augšu stāvošās ausis ir

lielas un noasinātas. Zem žoda sākas maza trīskantaina,
divkārša pakakle, kura nobeidzas pie abiem apakšžokļiem.
Trīs līdz četras dziļas ādas krokas atšķir galvu no gari iz-

stieptā resnā kupra, kurš apklāj visu kaklu, skaustu, kā

arī pusmuguras un kā izveidots „vērša kakls" rada milzīga

spēka iespaidu. Pārējās ķermeņa daļas ir ļoti gaļīgas; pa-

kakle pie paša kakla ir tikko redzama, jo ta izzudusi ar

tauku novietošanos viņas vietā; kājas ir stipras, skaisti

veidotas, naga lielums atbilst kājai, tomēr ir īss un no

priekšas stāvus krītošs; tievā aste ar pušķi sniedzas līdz

pat pakaļnadziņiem. Visu ķermeni vienmērīgi apsedz īsas,
biezas, gludas un spīdošas spalvas, kuras drusku pagarinās

tikai kakla apakšpusē un astes apakšējā ceturtdaļā izvei-

dojasparkuplu pušķi; cirtaini spalvu pušķi ir arī pie priekš-

kājām. Valdošā krāsa ir dziļi melna; spalvas uz pieres ir

pelēkas vai palsi brūnas, spalvu pušķi pie priekškājām

sēpijas brūni, beidzot žods, mutes kaktiņi un šaura maliņa
virs augšējās lūpas ir balti. Kailās auss iekšpuse ir gaļas

sarkanumā; varavīksnīte ir tumši brūna; ragi ir iepelēki
baltā krāsā, bet to galotnes melnā krāsā." Pie šī apraksta
vēl jāpiemetina, ka gajala kāju apakšējā daļa, tāpat kā

gauram, ir balta.

Par gajala dzimteni ir jāuzskata kalnainie apgabali uz

austrumiem no Bramaputras līdz pat Burmai. Ar savu

mošumu un izveicību gajals pierāda, ka tas ir kalnu dzīv-
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nieks, un viņš tiešām ir gandrīz tikpat pārdrošs kāpelētājs
kā vērsis-jaks. Viņa dabu apraksta kā maigu un drau-

dzīgu. Un tiešām, arī mūsu zvēru dārzos gajals ir daudz

rāmāks un draudzīgāks nekā gaurs. Nekad gajals neuz-

brūk cilvēkiem, bet vienmēr jau no tālienes izvairās no

tiem; pret plēsīgiem zvēriem turpretim viņš aizstāvas droš-

sirdīgi un pat tīģeri un panteru piespiež bēgt. Viņa asās

maņas to nodrošina un viņa veiklība un skriešanas ātrums

pasargā to, ja tam kādreiz gadās bēgt.
ledzimtie jau no seniem laikiem gajalu ir pārvērtuši

par mājas dzīvnieku, tomērnav to pieradinājuši mūsu māju
dzīvnieku nozīmē.

Burmas tautām pieder pussavvaļas gajalu (Bos fron-

talis) bari, kurus tie pievilina ar sāli. Pamazām gajali

pierod tā, ka sāli ņemno rokas un sādžas iedzīvotājiem seko

līdz viņu būdām. Tomēr viņi ir pieradināmi tikai līdz zi-

nāmai pakāpei. Kad iedzimtie atstāj savas nometnes, ga-

jali tiem neseko, bet gan paliek to nometņu tuvumā, kur

viņi „pieraduši". Arī Sandersons ziņo, ka par mājas dzīv-

niekiem palikušie gajali, kā pussavvaļas dzīvnieki, dzīvo

džungļos un tikai vakaros aiziet uz nometnēm, lai tur no

saviem saimniekiem dabūtu kādu gārdu kumosu, sevišķi
sāli. Ar dienas iestāšanas atkal viss bars patstāvīgi dodas

uz mežu. levērojams, bet tomēr visas Aizindijas ierašām

pretīmrunājošs ir Sandersona apgalvojums, ka dažas govis
slaucot. Pēc Bakera, pieradinātos barus bieži apmeklējot

savvaļas vērši un aplecot govis, jo šinīs baros parasti ne-

esot neviena pieauguša vērša- Vēl pirms trīs gadu vecuma

sasniegšanas vēršus nonāvējot upuriem. Par mājas dzīv-

niekiem pārvērstos gajalus, pēc Žerdona (Jerdon), sa-

stop visos apgabalos no čitagongas uz ziemeļiem līdz augst-

kalniem, kur sniega robežas tuvumā tos redz ganāmies kopā
ar vērsi jaku.

Savvaļas gajalu saķeršana, kā to Gar ro d s apraksta,
ir sevišķi interesanta, čitagongas kalnainos apgabalos dzī-

vojošie kuki no sāls, zemes un kokvilnas saveļ bumbas cil-

vēka galvas lielumā; šīs bumbas iedzimtie izlieto kā pie-
vilināšanas līdzekli un nu kopā ar pieradinātiem gajaliem
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iet pretim savvaļas dzīvniekiem. Kad pieradinātie gajali

savienojas ar saviem savvaļas brāļiem, kas parasti notiek

ļoti ātri, tad kuki met savas sālsbumbas; savvaļas vērši,
kurus pieradinātie noved uz zināmu vietu, pamana, ka

bumbās ir priekš viņiem gārds kumoss; viņi tūliņ sāk no-

darboties ar šo bumbu laizīšanu un turpina to jo cītīgāk,

jo vairāk ar kokvilnu saistītā masa izrāda pretestību. Vil-

tīgie kuki piegādā arvienu jaunas sāls bumbas, un tā tur

mežonīgos un māju lopu barus mēnešiem ilgi kopā, līdz abi

bari sadraudzējas. Ļaudis, kuri no sākuma ir turējušies
zināmā attālumā, lai nesabaidītu savvaļas dzīvniekus, nu

tuvojas kopā ar pieradinātajiem dzīvniekiem lielajam baram

un to pieradina arī pie cilvēka izskata; ļaudis dodas bara

vidū un mierīgi glauda pieradināto gajalu kaklus un mu-

guras, met jaunu ēsmu savvaļas dzīvniekiem, pastiepj roku

pēc viena vai otra dzīvnieka un glauda tos, tāpat kā pieradi-

nātos; tā tie mežonīgos gajalus pieradina pie sevis un tos

māca sev sekot, nepielietodami pie tam nekādu varu, līdz

kādā jaukā dienā jau visa sabiedrība atrodas sādžā. Lab-

prātīgi un vienaldzīgi gajali padodas arī šaurākam gūstam

un pamazām tā pieron pie savām sādžām, ka kuki, kad grib

pārmainīt savu dzīves vietu ar kādu citu, ir spiesti savas

būdas sadedzināt, citādi bars vienmēr turpina atgriesties

vecajās kūtīs.

Gajala pienu slavē kā ļoti tauku un gaļu kā ļoti gar-

šīgu. Tādēļ arī ir mēģināts ievest šo vērtīgo dzīvnieku arī

tanīs Indijas apgabalos, kuri atrodas uz rietumiem no viņa
dzimtenes; tomēr liekas, ka gajalam atbilst tikai augsti
stāvoši un mežaini apgabali, bet ne karsti līdzenumi.

Pēc B—9 mēnešu grūsnības govs dzemdē vienu teļu
un to zīda tāpat B—9 mēneši, bet nākošā gadā paliek ālavās.

Zooloģiskos dārzos gajali bieži izdod apbrīnojami gari

stieptu un kā „v" vai „i" skanošu skaņu; šo skaņu var sa-

līdzināt ar gauru riesta laika skaņām.
*

Par skaistāko no visiem savvaļā dzīvojošiem ragu lo-

piem ir jāuzskata malaju bantengs (Bos banteng);
šim dzīvniekam ir samērīga būve un patīkama krāsa. Galva
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ir maza, bet plata, piere ieliekta, sejas daļa līdz purnam
sašaurināta un biezās lūpas mazliet uzpūstas, purns ļoti
liels, izliekts, starpnāšu telpa, kura ieņem visu priekšējo

lūpu, ir vidū dalīta ar renīti; dziļās, tumši brūnās acis ir

lielas un ugunīgas, ausis lielas, ovālas, viņu iekšpuse ir

drusku izliekta, ārējā mala izgriesta, kakls ir īss, ķermenis

spēcīgs, bet ne masivs, skausts maz pacelts, bet uz viņa
atrodas garumā ļoti izstiepts kupris, mugura ir taisna,

pakaļa noapaļināta, zem zoda maza, bet zem kakla liela

karājošās pakakle, aste vidēji gara, vāji attīstīta un uz

galotni vienmērīgi samazinās, kājas garākas nekā gauriem,

ļoti graciozas, nags apaļš un smalks. Ragi pie pamata

resni, nevienādi uzpūsti, noasinātie ragi vispirms liecas

vienkāršā lokā uz āru un atpakaļ, pēc tam uz augšu un

priekšu, bet ar galotni uz augšu un iekšu, un sasniedz no

40—50 cm garumu. Pie vecākiem vēršiem galvas ādastarp
ragiem ir pārklāta ar ragu plēksni, tāpat kā pie bifeļiem.
Viscaur vienmērīgais, cieši pieguļošais apvalks ir tumši

pelēki brūnā krāsā, uz pakaļgalu mazliet iesarkanā krāsā;
plankums uz nāšu augšējā kakta un švītra pār virslūpu ir

palsi brūnā krāsā; daļa virslūpas, apakšlūpa, mazs plan-
kums uz apakšžokļa apakšējās daļas, platais spogulis, kas

ir jāuzskata kā acīs krītoša iezīme, kāju apakšējā daļa,
skropstainais spalvojums uz auss ārējās un iekšējās malas

un beidzot auss ārējie kaktiņi ir balti. īsām spalvām ap-

klātās auss galotnes ir gaļas krāsā, ausu pamats, kas ap-
tver gandrīz trešo daļu, ir melnā krāsā. Pie ievērojami
slaidākām un graciozāki veidotām govīm pelēkbrūnās krā-

sas vietā valda gaiši iesarkani brūna krāsa un bez baltiem

zīmējumiem skaidri izdalās muguras švītras, kuras sākas

virs skausta un iet līdz astes pamatam; teļš ir līdzīgs mātei-

Dzīvnieka kopgarums, ieskaitot 85 cm garo asti, ir jā-
rēķina uz 2,9 m, skausta augstums uz 1,5 m.

Bantenga izplatības apgabals stiepjas pār Javu, Bor-

neo, Sumatras austrumdaļu, Bali, Malajas pussalu līdz Pegu
un Arakana ziemeļu robežai un caur čitagongas kalniem līdz

Manipurai, Siāmai un Kochinchinai. Šinī lielajā apgabalā
ir liels skaits pēc krāsas un ragu formas atšķirīgu pasugu.
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Bantengs, liekas, nav saistīts pie noteiktas dzīves vietas,

jo viņam noder visi apgabali no jūras krasta līdz 2000 m

augstumam pār jūras līmeni. Lai ganMi 11 er s (Mūller)
dzīvnieku ir sastapis tikai seklās, purvainās meža dalās,
tomēr Burmā tas sastopams arī sausos apgabalos, kuros

jūdzēm tāļu nav ūdens. Te tas dažreiz pat dienām ilgi ne-

dabū dzert. No cilvēku tuvuma bantengs izvairās visos

gadījumos. Uz Javas to var sastapt visur, kur vēl pirmat-

nējā daba nav iznīcināta no pieaugošiem kultivētiem lau-

kiem, bet tomēr tas noteikti vairāk ciena Preangas augst-

mežājus, sevišķi apgabalus no 1200—2000m augstumā uz

dienvidiem no Bandonas līdzenuma. Dzīvnieki ganās agrās

rīta stundās no pulksten 9—lo. Pēc tam tie gremodami

atpūšas ēnā.

Arī šie skaistie lopiņi dzīvo mazās sabiedrībās, kuras

sastāv no 2—3 jauniem vēršiem un B—lo, ja pat līdz 30 go-

vīm. Vecus, nepanesamus vēršus jaunās atvases kopīgi

padzen, un tie mēdz palikt par dusmīgiem un saīgušiem

vientuļiem. Bantenga barību sastāda mīkstās sulīgās zāles,
kuras apklāj mežu zemi, ziedi, lapas un dažādu koku un

krūmāju jaunie dzinumi; sevišķi labprāt tas ēd bambuku

jaunos dzinumus un lapas un alangalanga zāli. Tikpat labi

ganībās, kā atpūtā parasti viena govs uzņemas apsargāšanu
un ar kājas sitienu pa zemi brīdina baru no briesmām.

Šo savvaļas lopu mežonīgums un biklums padara viņu
medības par tikpat bīstamām cik grūtām. Parasti dzīv-

nieks bēg, kad pamana tuvumā cilvēku, tomēr, ja to iedzen

spraugās vai ievaino, tas maz ievēro mednieku, nereti pat
tam uzbrūk un tad pielieto savus asos ragus ar tikpat lielu

veiklību kā spēku. Atskaitot vientuļi dzīvojošos vēršus,
visvairāk jābaidās no govīm, kuras vadā sev līdz zīdāmos

teļus. Bantengus nogalina ar šauteni. Labvēlīgas ir tās

vietas, kur sastopams sāļš ūdens-

Pieaugušie bantengi nav pieradināmi, turpretim teļus
var pārvērst par pilnīgiem mājlopiem, jo pēc dabas ban-

tengi liekas ir maigāki, nekā visi pārējie pazīstamie sav-

vaļas lopi.



Māju ragu lopi.
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Māju ragu lopi ir svarīgākie cilvēka saimnie-

cības dzīvnieki. Viņi ir pamats mūsu tagadējai kultūrai,

laukkopībai, kura patiesi ir iespējama tikai pateicoties vi-

ņiem. Viņu nozīme cilvēku saimniecībā ir ļoti liela: „Kad

liellopi bij pieradināti," saka H ān s, „kad cilvēks jau dzēra

pienu un jūdza vērsi arklā, tad pamatvilcienos visi svarī-

gākie mūsu kultūras ieguvumi bij jau sasniegti; visi vēlā-

kie jaunieguvumi bij vērtīgi papildinājumi, bet tie pēc

būtības neka daudz vairs nevarēja grozīt."

Tagad pēc cūkas ragu lopi ir ievērojamākie gaļas de-

vēji. Mājas ragu lopu skaits ar katru dienu pavairojas.
Jau no aizvēsturiskiem laikiem māju lopi bij izplatīti

pa visu Veco Pasauli un to trūka tikai tur, kur saimnie-

cisko apstākļu dēļ tos nav iespējams turēt, piem. augstos
ziemeļos. Lielais dažādīgums ķermeņa izskatā atbilst viņu
lielajam izplatības apgabalam. Blakus punduriem, kuru

plecu augstums sasniedz tikko 1 m, ir arī milži, līdz 1,5 m

augsti; blakus formām ar milzīgiem ragiem, kuru garums
sniedzas līdz 2 m, ir arī bezraga formas. Pie vieniem ir

ievērojami palielinātas ausis, pie otriem ir ļoti saīsināta

galva; galva bieži atgādina pat cūkas galvu, jo apakšžoklis
tāļu pārsniedz virsžokli un apakšējie priekšzobi nav ap-

segti, kā pie mopšiem. Pie atsevišķām piena bagātām

govju rāsām ir sastopami pat vairāk kā četri pupi. Hā n s

pie viena dzīvnieka redzējis pat astoņus pupus un turklāt

vēl mazas kārpiņas. Tikai ķermenis un locekļi, neskatoties

uz viņu lielumu, nav izmainījušies, jo cilvēkam bij vaja-
dzīga lopu gaļa un darba spējas un tādēļ viņš iznīcināja
visus rotaļīgos izgreznojumus, kurus tas tik bagātīgā mērā

audzināja pie suņiem.
Tomēr pie ragu lopu sagrupēšanas ir lielas grūtības,

ja negrib ievērot praktiskās dzīves doto iedalījumu pēc
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jumu. Vecākais sagrupējums pieder Ritimeijēram

(Rūtimever), kas savu iedalījumu pamatoja uz galvas kau-

sa būves un atšķīra divas mājas ragu lopu grupas: Brachv-

ceros un Primigenius.

Ļoti dažādās teorijas par mūsu mājas ragu lopu iz-

celšanos ir puslīdz nonākušas pie ta slēdziena, ka par šo

ragu lopu ciltstēvu ir uzskatams taurs jeb urs (Bos

primigenius), kurš Eiropā izmiris tikai vēsturiskos laikos.

Atsevišķās vietās šī savvaļas liellopu suga bij uzglabāju-
sies pat līdz 17. gadusimtenim, gan ne pilnīgi savvaļā, bet

apsargātos parkos. Pēc noteiktām vēsturiskām ziņām, pē-

dējais taurs, pēc dzimuma govs, nobeidzies Mazovijas parkā
1627. gadā.

Bez rakstiskām ziņām par tauru uzglabājušies arī

viņa notēlojumi un zīmējumi. Par labākiem dzīvnieka no-

tēliem skaita asiriešu un babiloniešu reljefus ar ainām no

tauru medībām. Labi pazīstams arī Augsburgā atrastais

taura zīmējums, kuru publicēja angļu zoologs K. Smits.

Pēc pētījumiem, aprakstiem un daudzajiem kaulu at-

radumiem Hilcheimers, kas sakrājis visas ziņas par

tauru, ir arī uzmetis apmēram šādu ša svarīgā dzīvnieka

aprakstu. Taurs bij liels, tomēr viegli veidots lops, ar tais-

niem krustiem un drusku paceltu muguru pie skausta. īsā

aste sniedzās drusku lejup lēcējlocītavai. Galvai bij taisna

profila līnija. Pilnīgi pieaugušiem vēršiem ļoti garie ragi

bij paliekti vispirms sāņus, tad stipri uz priekšu un drusku

uz augšu. Viņu krāsa, kā liekas, bijusi bālgana, bet ragu

galotnes melnas. Dzīvnieki bij apklāti garām un, salīdzinot

ar māju liellopiem, pinkainām spalvām, kuru krāsa bij dziļi
tumši melni brūna, gandrīz tāda pat kā gajalam. Govis

un teļi bij gaišāki, sarkanbrūni. Gareniski pa muguru gāja
tievāka un gaišāka, tomēr ne gluži balta švītra. Viņam ir

bijusi liela līdzība ar mūsu mājlopiem.
šī suga, protams, uzrādīja arī lielas novirzības. Tomēr

līdz šim nav izdevies atrast drošas apakšrāsas. Tikai viena

forma — pundurtaurs (Bos primigenius minutus) iz-

dalās asāk. šis dzīvnieks ir bijis ļoti līdzīgs savam lielam
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radiniekaim, protams, atskaitot viņa mazo augumu. Kamēr

taura galvas kausa garums nenokrīt zem 640 mm, pie

pundurtaura tas nepaceļas pār 500 mm. šis taurs, liekas,
ir bijis sastopams tikai Viduseiropā, bet sevišķi bieži Reinas

un Maasas grīvu līdzenumā. Par laiku, kad pundurtaurs ir

dzīvojis, līdzšinējie atradumi nevar neko noteiktu pateikt.
Taura izplatības apgabals bij ļoti liels. Tas apņēma

visu Eiropu, Centrālo Āziju un Priekšāziju. Sibirijā uz

ziemeļiem tas negāja tik tāļu kā sumbrs, bet uz dienvidiem

vēl tālāk. Viņš ir nolaidies pat Mesopotamijas un Palestī-

nas līdzenumā, kamēr sumbrs dzīvoja augstākais uz dien-

vidiem no kalniem, kuri ierobežo šo līdzenumu no ziemeļiem.
Ka taurs Priekšāzijā ir dzīvojis kopā ar cilvēku, ir redzams

no jau minētā. Tas ir sasniedzis arī Ziemeļāfriku. Taura

atliekas no Alžiras jau ilgāku laiku bij pazīstamas, bet to

vēl pastiprināja Hilcheimers ar taura galvas kausa atra-

šanu Ēģiptē; šis galvas kauss atrodas Stutgartes dabas zi-

nātniskā muzejā. Tā kā taura atrašanās Ēģiptē ir neap-
šaubāmi pierādīta, tad Hilcheimers tur domāatrast arī tau-

ra bilžu attēlu. Jau sen pētniekiem bij uzkrituši daudzie

ēģiptiešu savvaļas lopu medību attēli. Senāk šos dzīvniekus

uzskatīja par savvaļā pārgājušiem, uzskats, kurš tik tāļu
ir pareizs, cik runa iet par plankumainiem vai kuprainiem

ragu lopiem. VecāsValsts gleznojumos mēs turpretim bieži

atrodam savvaļas lopus, vinkrāsaini sarkanus ar baltu seglu
vietu. Vēlāk šis dzīvnieks pilnīgi izzūd. Te Hilc h c i -

m c r s vēl domā atrast Ēģiptes savvaļas taura pēdējās pē-
das; pret Vecās Valsts galu šis taurs jau bij iznīcis.

Kur vispirms taurs ir pieradināts par māju lopu ? Pēc

agrāk teiktā mums ir jāizslēdz Eiropa un arī visa Austrum-

āzija. Piena baudīšanas aizliegums rāda, ka te var būt

mājas lopu pirmatnējā dzimtene. Hā n s uz kultūrvēstu-

risku atradumu pamata nāk pie slēdziena, ka mājas lopu ie-

gūšana stāv sakarā ar zināmiem relioģiskiem kultiem, kuru

izcelšanās vieta ir Mesopotamija. Un patiešām, gandrīz vi-

sur tur ir atrodamas pēdas par kādreizējo svēto dzīvnieku

pielūgšanu. Bet ne tikai Mesopotamijā, vēl vairāk lopu pie-

lūgšanas kults bij izteikts senā Ēģiptē ar viņas svētiem vēr-
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šiem, apisu un mnevi. Pēc indiešu teikām, svētā govs Nandu

ir radīta pati pirmā no visām būtnēm. Pēc vācu dievu tei-

kām govs Audhumla ir izlaizījusi pirmo cilvēku pāri no

ledusklints- Dažām tautām vēl tagad ir lopu pielūgšanas

kults, kas stipri līdzīgs senās Ēģiptes kultam. Tie ir ne-

daudzi piemēri, kuru skaits pēc gandrīz visu tautu teikām

un ierašām viegli savairosies ļoti liels.

Hilcheimers ir aizrādījis arī uz to dīvaino ap-

stākli, ka no tik lielos apgabalos blakus dzīvojošiem sav-

vaļas ragu lopiem, bij pieradināts tikai taurs, bet ne

sumbrs. Ka pēdējais tomēr nav grūti pieradināms, to ir pie-

rādījuši Falc-Feina mēģinājumi. Hilcheimers domā, ka

mājas lopus tikai tur ieguva, kur taurs ir dzīvojis viens

pats. Tie ir apgabali uz dienvidaustrumiem no Vidusjūras.
Arī zooloģiskie un kultūrvēsturiskie pētījumi norāda uz

apmēram tiem pašiem apgabaliem.

Pret tauru kā vienīgo ciltstēvu runā daudzo mājas lopu

ļoti dažādā un no taura ļoti atšķirīgā krāsa. Hilcheimers

tomēr ir pierādījis, ka no savvaļas taura var izveidoties

dažādas mājas lopu krāsas. Pelēki brūnākalnu govs mums

rāda, ka caur pakāpenisku izbālēšanu krāsa no augšas uz

leju vienmēr top gaišāk pelēka. Pie Šveices lopiem ir vēl

gandrīz uzglabājusies taura krāsa. Montavonas šķirnes
krāsa mainas no melni brūnas līdz tumši pelēki brūnai.

Algauas lopi pa lielākai daļai ir tumšā šīfera pelēkā tonī,
kurš vasarā top gaišāks. Viņi izbāl pat līdz gaiši pelēkai
un pat sudrabpelēkai krāsai. Pie ļoti gaišiem dzīvniekiem

ķermeņa apakšējā puse vienmēr ir tumšākā krāsā. Sudrab-

pelēkie stepju liellopi ved mūs vēl vienu soli tālāk. Pie vi-

ņiem jau taura baltās mugurassvītras ir izstieptas pār visu

muguru un ķermeņa sānu augšējo daļu un tikai ķermeņa
apakšpuse, kakls un galvas sānu puses vēl bieži piepatur
tumšo, pelēko krāsu. Nākošā pakāpe jau ved uz pilnīgi
baltiem dzīvniekiem. Sarkana vai sarkani brūna krāsa pie
liellopiem jāuzskata kā jaunības apvalka pārpalikumi. Kā

taura teļi, tāpat kā daudzo vecumā sarkano lopu teļi, bij
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sarkani, to mēs jau redzējām. Arī sudrabpelēko ragu lopu,
dažu zebu un bifeļu teļi ir sarkanā vai sarkanbrūnā no-

krāsā.

Mēģināsim tagad dot īsu pārskatu par svarīgākām

rāsām.

I. Taura rāsu grupa.

šī grupa tauram stāv vistuvāk, tādēļ savu apskatu ie-

sāksim ar viņu. Pie šīs grupas piederošo liellopu vispārē-

jās iezīmes Vilkens apraksta šādi: „Viņiem ir gara šaura

galva ar līdzenu pieri un taisnu starpragu līniju un stipri,

cilindriski, pa lielākai daļai gari ragi, kuri pagriezti sāņus,
tad uz augšu un uz priekšu. Acis novietotas šķībi un uz

priekšu; purns pa lielākai daļai ir melnā krāsā; mugura reti

kad taisna, aste ir ar dziļu pievienojumu. Gari izstieptais

ķermenis atbalstās uz augstām kājām."
šī rāsu grupa sadalās trīs apakšgrupās. Pirmā grupa

ir izplatīta uz dienvidiem, abas pēdējās uz ziemeļiem no

lielajām kalnu rindām.

1. Stepju rāsu apakšgrupa.

Te pieder pa lielākai daļai sudrabpelēki dzīvnieki, kuri

var būt arī gaiši pelēki un pat balti, bet tāpat arī tumši pe-

lēki. Vērši ir tumšāki nekā govis un teļi. Pēdējie bieži

ir iesarkanā krāsā. Taura zīmējums vēl tik tāļu ir saska-

tāms, ka muguras vidus vienmēr ir gaišākā krāsā un ķer-
meņa sānu apakšējā daļa ir vistumšākā. Tomēr te runa

iet tikai par niansēm, bet ne asiem krāsu norobežojumiem.
Purns vienmēr ir ietvērts no vairāk vai mazāk skaidri iz-

teiktās lentas. Purns, nagi un astes gals ir melnā vai šī-

fera krāsā; ragi ir gaiši dzeltēhi ar melnām galotnēm un

kā pie govīm tā vēršiem ļoti gari, līdz 1,25 cm. Attālums

starp ragu galotnēm svārstās starp 130—199 cm. Ragu iz-

skats ir padots ļoti ievērojamām svārstībām. Ungārijā
lielu svaru liek uz ragu smalkumu, krāsu un formu. Visiz-

platītākie un iecienītākie ragi ir pagriezti sāņus, uz priekšu
un augšu un to galotnes bieži ir noliektas atpakaļ; divas
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trešdaļas ragu garuma ir baltas, pārpalikušā daļa līdz ga-

lotnei melna. Galva ir ķīļveidīga, šaura, samērā maza un

profilā gandrīz taisna. Mazās ausis ir pārklātas īsu spalvu;

pie kakla ir maza pakakle. Gari izstieptais ķermenis ir

novietots uz augstām kājām, āda ir cieta, spalva rupja,

pinkaina, bieži cirtaina. Tie ir stepju dzīvnieki, un tāpēc

labi skrējēji. Viņi ir arī labi vilcēji, bet grūti uzbarojami
un arī piena devums ir mazs. Uz pēdējo apstākli jau no-

rāda mazais un vāji attīstītais tesmenis. Dzīvsvarā tie reti

kad pārsniedz 500 kg, gada piena devums ir 600—700 litru.

Viņu piens ir ārkārtīgi tauks.

Galvenais šo lopu izplatības apgabals ir Dienvid-

austrumeiropas stepes. Sevišķi pazīstami ir Ungārijas

stepju liellopi. Stepju rāsas izplatās no vienas puses caur

Dienvidkrieviju uz Centralāziju, iet caur Sibiriju un sasto-

pamas pat Japānā. Uz otru pusi, uz rietumiem tās ir iespie-
dušās līdz Itālijai, Spānijai un Portugālei. Ungārijas stepju

liellopus ieveda feniķieši, un tā tie Spānijā nokļuva agrāk
nekā Itālijā. Spānijā, kā tas redzams no ļoti skaisti iz-

strādātām bronzas liellopu galvām, šie lopi ir bijuši pazī-
stami jau aisvēsturiskos laikos. Viņu ievešanas laiks Itā-

lijā nav skaidri nosakāms, tomēr jāattiecina uz tautu ce-

ļošanas laiku. Pie šīs grupas pieder arī tie liellopi, kurus

Spānijā lieto vēršu cīņām- šie vērši nav sevišķi lieli, bet

skaisti, neparasti spēcīgi un raksturīgi ar diezgan gariem,
uz augšu saliektiem un ļoti asiem ragiem. Parasti, bet to-

mēr ne vienmēr tie ir tumšā kastaņu līdz melni brūnā krā-

sā. „Tāda vērša dzīve, kurš ar savām nepiemīlīgām iera-

šām un savu ārējo izskatu liekas noderam vēršu cīņai,"
raksta V. Jests (W. Joest), norit šādi: tas piedzimst
bieži līdz 10.000 hektāru lielajās Kastilijas un Andaluzijas

muižās un kad ir sasniedzis vienu gadu, tad to sadzen kopā
ar biedriem, lai tiem iededzinātu viņu saimnieka īpašuma
zīmes. Gani, dzenot dzīvniekus kopā ar spieķiem, kuru gali
apbruņoti asu dzeloni, drīz ievēro, kurš vērsis ir cīņas kārs,
kurš nē. Tos vēršus, kuri, neskatoties uz jūtamiem dū-

rieniem ar gariem spieķiem, tomēr atkārtoti uzbrūk dzinē-

jiem, tālākiem novērojumiem no jauna dzen uz ganībām;
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rāmākos dzīvniekus turpretim pārvērš par darba vēršiem.

Niknākiem vēršiem iepriekš ragus apsien vai arī uz ragu

galotnēm uzsien bumbiņas un tā tos padara nekaitīgus un

tad sādžās vai mazās pilsētās uz galvenā laukuma palaiž

pretim ielu jaunātnei un citiem mīļotājiem, kuri no šiem

vēršiem mācās .

Simtiem lielu un mazu bērnu visādiem lī-

dzekļiem mēģina vēršus kaitināt un mocīt, tomēr tos ne-

ievainodami, un dzīvnieks, kuram atņemti aizstāvēšanās ie-

roči un kurš nekad nav redzējis pat desmit cilvēku kopā,

protams, izskatās ārkārtīgi lempīgs un bezpalīdzīgs. Kad

vērši ir sasnieguši 3—4 gadi, tad kāds vēršu cīņu uzņēmējs
vēl ganībās izmeklē sev noderīgus dzīvniekus ,bieži par ār-

kārtīgi augstu cenu, un nakti pirms cīņām tos nogādā kū-

tīs, kuras atrodas pie katra amfiteātra. Kā vadoņi mežo-

nīgiem, bikliem dzīvniekiem der rāmie vērši, kuri šim uz-

devumam tāpat ir izmācīti kā Indijā elefantu ķeršanai pie-
radinātie elefanti."

No Spānijas liellopiem ir arī cēlusies lielākā daļa Dien-

vidamerikas liellopu. Savā otrā ceļojumā Kolumbs aizveda

dažus Eiropas liellopus uz Ameriku, proti uz San Domingo,

jo amerikāņiem pašiem šo lopu trūka. Te liellopi savairo-

jās ārkārtīgi ātri un jau ap 1587. gadu no salām vien iz-

veda ap 35.000 ragu lopu ādu. Ap 1540. gadu liellopus no

Spānijas ieveda arī Dienvidamerikas zemēs. Te no tiem

cēlās milzīgie liellopu bari, kuri vēl šo baltu dienu sasto-

pami Dienvidamerikas pampasos un še jau pa daļai ir pār-

gājuši savvaļā, šie varenie lopu bari, kuri mums sniedz

gaļas ekstraktus un gaļas konservus, ir cēlušies no 7 govīm

un viena vērša, kurus 1546. gadā kapteinis Juan dc Salazo

ieveda no Andaluzijas, vispirms uz Braziliju un no šejienes
uz Paragvāju .

Stepju rāsas ir iespiedušās arī Britanijā un pat jau
no aizvēsturiskiem laikiem, šai rāsai vēl šo baltu dienu

Skotijas augstienes lopos ir slavens priekšstāvis. Pateico-

ties bargajam klimatam šie dzīvnieki ir iemantojuši garu

un drusku cirtainu spalvu. Krāsa ir vienmērīgi melna, ie-

sarkana vai pelēka. Garos ragus dzīvnieki ir piepaturē-

juši.



151

Stepju rāsa, redzams, ir ļoti veca. Pēc Duersta,
mēs viņu sastopam jau Vecbabilonijas notēlos. Krāšņas un

dabīgas liellopu bronzas galvas, kuras pieder vecākajiem

laikiem, arī uzrāda īsu un platu galvas kausu, tā kā nav iz-

slēgts, ka jau toreiz Mesopotamijā audzēja īsgalvainus liel-

lopus. Arī Ēģiptē stepju rāsa esot dzīvojusi jau pirms

aizvēsturiskiem laikiem. No šīs sugas ņemts arī svētais

vērsis apiss.

Ēģiptē mūsu laikos sērgas ir pilnīgi izskaudušas gar-

ragaino rāsu. Bet pārējā Āfrikas daļā, uz dienvidiem no

Kordofanas, cik tāļu stepes apdzīvo liellopus audzējošas

tautas, vēl dzīvo šī rāsa vai viņas pēcnākamie. Te sasto-

pami lopi ar un bez kupra, liekas, kā pie vienas un tās pa-

šas rāsas kupris nav pastāvīgs, un ir jautājums, vai Āfri-

kas zebu vērsim ir vajadzīgs sevišķs rāsas nosaukums.

Beidzot tas, ka Seneģiptes liellopi ir bijuši izplatīti uz

rietumiem no Ēģiptes, joslā starp Saharu un Senegambijas
un Kamerūnas mūža mežiem, stāv saskaņā ar to, ko jau
mēs zinām par Seneģiptes mājlopu izplatību .

Arī pie ča-

dezera mēs sastopam liellopus ar sevišķi gariem ragiem.

Runājot par stepju rāsu, vēl jāpiemin Āzijas zebu.

Āfrikas zebu jeb sanga vērsi parasti atšķir no Āzijas zebu.

Āfrikas zebu vērsim ir līdzena piere un īsa sejas daļa, bet

Āzijas zebu ir izliekta piere un gara sejas daļa. Lielas at-

šķirības starp Āfrikas un Āzijas zebu nav. Nav pat iz-

slēgts, ka zebu neatkarīgi dažādās vietās ir izcēlies no pa-

rastajiem māju lopiem. Mesopotamijā zebu, pēc Duersta,
ir bijis pazīstams jau 3000 gadu pirms Kristus, tā tad no

vissenākajiem laikiem. Pēc ķermeņa veida Āzijas zebu ir

tikpat mainīgs kā sanga. Lielāko rāsu dzīvnieki bieži ir

ļoti smagi ar vaļēju un uz kakla sevišķi krokainu ādu, ar

ārkārtīgi garu pakakli un garām nokaru ausīm. Persijā,

pēc Millera, ir sastopamas pārejas starp kuprainajiem un

parastajiem lopiem. Indijas kuprainie lopi bieži ir ļoti ku-

stīgi, viņus izlieto braukšanai un jāšanai, tos lieto pat in-

diešu armijā. Viņi aizvilka Haidara Ali lielgabalus 2un pus
dienās 100 angļu jūdzes tāļu un palīdzēja ģenerālim Pric-

leram (Pritzler) 25 dienās noiet 346 jūdzes. Visos citos
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darbos, kurus prasa no Eiropas liellopiem, zebu tāļu paliek

atpakaļ. Pat smagākās rāsas, kā Gudčeratas vai Pandža-

bas lopi, nav tāļu tā sabarojamas kā mūsu liellopi un arī pie-

na devumā, kā visi primitīvie lopi, tās stāv tāļu iepakaļ
mūsu lopiem. Kā svēto dzīvnieku Indijā zebu tur arī temp-

ļos un starp citu to pielieto arī slimību dziedināšanai.

Zebu izplatības apgabals Āzijā stiepjas pār visiem dien-

vidiem līdz Indijas archipelāga salām un līdz Dienvidķīnai,
pat Japānai. Šī dzīvnieka ziemeļu robeža ir 38° 40' ziemeļu

platuma. Šinī apgabalā to bieži krusto ar parastajiem liel-

lopiem vai arī ar vērsi jaku.

2. Zemumu rāsu apakšgrupa.

šai apakšgrupai priekš mums ir lielāka nozīme nekā

iepriekšējai, jo pie šīs grupas pieder mūsu svarīgākie māju

lopi. Ir iespējams, ka viņi ir cēlušies Viduseiropā no ag-

rāk minētā mazā taura, kāmēr citas apakšgrupas ir cēlu-

šās no lielā taura zemēs, kuras atrodas uz dienvidrītiem no

Vidusjūras. Arī zemumu rāsas ir ļoti vecas. Viņu atliekas

ir atrodamas gandrīz visos jaunākā akmeņu laikmeta at-

rakumos. Galvaskausi no Holandes izrakumiem ir pilnīgi

līdzīgi mūsdienu Holandes lopiem, ar ko ir pierādīts šīs gru-

pas lielais vecums pie Ziemeļu jūras. Te mums ir darī-

šana ar ļoti vecu vietēju lopu grupu, kura nekādā ziņā nav

izcēlusies pēdējos gadu simteņos, ka to domā daži pētnieki.
Lielākā daļa šīs grupas dzīvnieku ir raibi; valda meln-

raibie, bet tomēr sastopami arī sarkanraibie; zili raibie, pe-

lēki raibie un izabellas raibie ir reti. Daži dzīvnieki ir vien-

krāsaini sarkani; pilnīgi melna krāsa ir reti sastopama.
Laukumainiem dzīvniekiem vienmēr pierē ir zīme. Spalva,

tāpat kā āda, vienmēr ir smalka, pa lielākai daļai gluda un

spīdoša, nekad tā nav cirtaina.

Pie zemumu rāsām atsevišķu dzimumu ķermeņa veida

ir daudzlielāka atšķirība nekā pie stepju rāsas. Galva vien-

mēr ir mazāka un smalkāka nekā stepju rāsai, sevišķi se-

jas daļā. Cilindriskie ragi ir vidēji lieli. Pie vēršiem ragi
ir izliekti uz sāniem, uz priekšu un ar galotni atpakaļ, pie
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govīm uz sāniem un uz priekšu, ar galotni uz iekšu. Acis

ir ievērojami lielākas nekā pie stepju rāsas. Ķermenis iz-

stiepts, pie vēršiem, pateicoties sevišķi spēcīgi attīstītam

pakausim, priekškājas ir stiprākas nekā pakaļkājas. Pie

govīm ir pilnīgi otrādi — stiprākas ir pakaļkājas. Plašā

pakaļa kopā ar milzīgi attīstīto tesmeni, kurš lielumā pār-
sniedz visu citu rāsu tesmeņus, norāda uz lielo piena devu-

mu. Gadā caurmēra piena devums pie atsevišķām rāsām ir

padots ievērojamām svārstībām, bet nekad nenokrīt zem

3000 litru un var pacelties pat līdz 8000 litriem. Piens ir

ļoti bagāts olbaltumvielām, bet tauku satura ziņā to pār-

spēj citas rāsu grupas. Barošanās spēja ir laba. Nobaroti

lopi sasniedz svarā līdz 1000kg, nebaroti tikko 500—600kg.
Darbam zemumu rāsas neder.

šī apakšgrupa ir galvenā kārtā izplatīta Baltijas un

Ziemeļjūras zemumos un no šejienes pārgājusi arī uz Ang-

liju.

Vācijas zemumā pie pazīstamākām pieder ostfrīžu rā-

sa, kuras īpatņi ir pa lielākai daļai melni raibā krāsā, un

angelnas rāsa, kuras lopi ir sarkanā krāsā. No Anglijas
rāsām kā svarīgākā jāmin šorthornu rāsa.

Interesantas ir tā saucamās angļu parku go-

vis, kuras, pēc Ritimeij era pētījumiem, pieder pie
šīs pašas grupas. Ritimeij era uzskatam, ka parku liellopi
ir tieši taura pēcnākamie, mūsdienās vairs nav piekritēju.
Drīzāk šie lopi ir cēlušies no svēto lopu bariem, kurus tu-

rēja svētās birzēs. Šo uzskatu pabalsta īpatnējā krāsa,
kura ir sasniedzama tikai stingrā izlasē, kad citādi krāso-

tus dzīvniekus katru reizi nonāvē. Tālāk par to pašu runā

līdzīgums, kāds ir parka liellopiem ar šinī apgabalā tagad
un agrāk turētiem lopiem, un tādēļ tie jāuzskata par parka

govju tiešiem pēcnācējiem. Beidzot pie lielākās daļas parka

govju ir arī izcelšanās laiks zināms. Jau no desmitā gadu-

simteņa mēs atrodam, kā Juat s (Youatt) piezīmē, šos

lopus minētus Anglijas vēsturē.

Ramms uzskaita parkus, kuros vēl šo baltu dienu

tiek turētas parku govis. Galvenie parki ir četri; daži no

tiem pastāv no 1220. gada. Visu vēl Skotijā pastāvošo par-
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ku īpašnieki ir lepni uz to, ka tie ar sevišķas aizsardzības

palīdzību uzglabā no seniem laikiem pāri palikušos dzīvnie-

kus un izlieto ne visai niecīgas sumas viņu uzturēšanai.

Vienam no īpašniekiem mums jāpateicas par izsmeļo-
šām ziņām, kuras tas sniedza par čartli parka bariem:

„Viņiem ir visas raksturīgās savvaļas dzīvnieku īpašības.
Šie liellopi paslēpj savus teļus, ganās pa naktīm, bet guļ
dienā. Parasti tie ir ļoti bikli un bēg no katra jau pa

lielu gabalu. Skatoties pēc gada laika un pēc tā, kā tiem

tuvojas, viņi izturas dažādi. Vasarā es nedēļām ilgi velti

pūlējos dabūt redzēt kādu dzīvnieku; šinī laikā tie, tiklīdz

kā kādu saož, aizvelkas atpakaļ savos svētajos mežos, kuros

neviens neiet; ziemā turpretim tie nāk uz laukumiem, kur

tos baro; tur tie pierod pie cilvēkiem, un tad sevišķi jāšus
var nokļūt pat bara vidū- Pie šiem lopiem redz daudz īpat-

nēja. Ja govīm tuvojas pa vējam, kad tās mierīgi ganās,
tad tās piepēži sagrābj smieklīgas bailes un tās aulekšo

līdz savu paslēptuvju svētākām vietām. ledamas uz parka

lejas daļu, kas notiek noteiktās stundās, govis soļo kā kara-

spēks vienkāršās rindās; pie tam vērši izveido priekšpul-

kus, bet atpakaļ gājienā pakaļpulkus. Viņu balss vairāk

līdzinās plēsīgo zvēru nekā rāmo mājlopu balsij.
Vērši cīnās dēļ virskundzības, līdz daži stiprākie pā-

rējos dabū zem jūga. Govis dzemdē tikai trīs gadu vecumā

un tikai nedaudzus gadus ir auglīgas. Pirmās 4—lo die-

nas tās savus teļus paslēpj un pa visu šo laiku iet tos zī-

dīt 2—3 reizes dienā. Ja kāds tuvojas vietai, kur teļš atro-

das, tad tas noliek galvu cieši pie zemes un spiežas kā za-

ķis mīgā; deviņus mēnešus māte zīda telēnus un pēc tam

atšķir. Parku liellopi ziemas panes ļoti labi, tomēr bargā
aukstumā tos baro ar sienu. Viņus reti kad tur ilgāk kā

B—9 gadus, jo vēlāk tie sāk krist svarā. Vēršus parasti no-

nāvē sestā gadā, tad viņi sver 750 kg. Gaļa ir labi caur-

augusi taukiem, bet garšā maz atšķiras no mājlopu gaļas.
Kāds parka kopējs audzināja jaunu parku dzīvnieku pāri
un ar maigu kopšanu to pieradināja. Abi dzīvnieki bij tik

labsirdīgi kā īsti mājlopi. Vērsis nodzīvoja 18 gadus, govs
5 vai 6 gadus. Govi sapāroja ar māju vērsi, tomēr teļi pa-
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lika govij ārkārtīgi līdzīgi. Viņa deva maz, bet tauku pienu.

Savvaļā no slimībām šie lopi mirst ļoti maz."

„Ēs atradu," tā raksta par savu Hamiltona parka ap-

meklējumu Ludvigs Bekmans, „ganāmpulku gan-
drīz 200 soļu atstatumā no ceļa omulīgi zālē guļam un gre-

mojam. Starp lopiem, piecēlies, kā sardzē stāvēja kāds vecs

vērsis- Man tuvojoties lopi piecēlās un brīnodamies mam"

uzlūkoja. Dzīvnieki pie tam necēla galvas augstāk par mu-

guras līmēm, jaunākie pat nolieca galvas līdz ceļiem, lai

labāk mani saskatītu. Kad biju piegājis baram uz 80 so-

ļiem, lopi sāka lēnām virzīties projām. Govju starpā es

pamanīju vecāko vērsi; tas tomēr negribēja riskēt ar sevi

un uzņemties bara vadīšanu, bet visu laiku glāba pats savu

svarīgo personu, slēpdamies citu lopu starpā. No 30 galvām
sastāvošais bars pamazām pārgāja rikšos un pēdīgi auļos;
astes gaisā sacēlusi, baltā rinda ar dimdoņu devās pār ne-

lielu augstumu mežā. Tas bija lielisks skats! Skata va-

renumu gan mazināja vecais vērsis, kurš skrēja viens par

sevi, savu strupo gaiļa asti arī gaisā izcēlis. Kādā klajumā
bars apstājās, un visas galvas bij nekustīgi pavērstas uz

mani. Man no jauna tuvojoties, lopi aizbēdza atkal tālāk."

3. Lielpieraino rāsu apakšgrupa.

šī apakšgrupa, kā liekas, ir attīstījusies jaunākā ak-

meņu laikmetā un mūsu dienās izplatīta galvenā kārtā

Šveicē, Dienvidvāci jā, dažās Francijas provincēs un arī

Anglijā
.

Kā svarīgākos te minēsim Šveices Simmentales

lopus. Tie ir sarkanā spalvas krāsā ar gaišdzeltēniem ra-

giem. Pēc augumalieli un spēcīgi dzīvnieki, tie ir viegli no-

barojami, bet dod samērā maz piena.

II. Garpieraino rāsu grupa.

Arī te sastopamas vairākas apakšgrupas, no kurām

īsumā minēsim dažas.
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1. Pelēkbrūnie Alpu lopi.

Kā jau nosaukums rāda, šī rāsu apakšgrupa galvenā
kārtā izplatīta kalnos, piem. Šveicē, Tirolē un tām tuvos

apvidos. Vācijas svarīgākā rāsa ir Algauas lopi. Citas

rāsas sastopamas arī Itālijā, Pirenejos un uz Džersejas sa-

las Lamanša šaurumā. Mazās, bet ļoti pienīgās Džersejas

govis Anglijā ļoti ciena. Tās visvairāk līdzinās kūdras vēr-

sim (Bos brachvceros), kura atliekas vispirms atrada Švei-

ces pāļu būvēs, bet kurš bijis plaši izplatīts visā Eiropā.
Kūdras vērsim līdzīgi lopi vēl tagad dzīvo arī Balkanos.

2. īsgalvaino liellopu apakšgrupa.

Še piederošās rāsas uzrāda īsus, druknus dzīvniekus

ar īsu platu galvu un mopša purnam līdzīgu purna gala

paaugstinājumu. No Viduseiropas minēsim te Eringas,
Cillertales un Pustertales rāsas, bet no Anglijas — Devo-

nas govis.

Skats uz māju ragu lopu dzīvi dažādās zemēs ir reizē

saistošs un pamācošs. Austrumsudanas nomados mēs re-

dzam ganuciltis, kuras dzīvo tādu pat dzīvi, kā viņu senči

pirms gadu tūkstošiem. Ganāmpulki ir viņu vienīgā ba-

gātība. Viņus pašus vērtē pēc tā, cik viņiem pieder aitu un

liellopu, gluži kā lapus vērtē pēc viņu ziemeļbriežu skaita.

Visu šo nomadu dzīve ir uz visciešāko saistīta ar lopko-

pību. Daudzas arābu ciltis, kuras klejo pa drusku zāļai-
nākām stepēm, savu ganāmpulku dēļ ir savā starpā nebei-

dzamos karos un tā paša iemesla dēļ visu mūžu atrodas ne-

pārtrauktā ceļojumā. Neviens te nedomā uzcelt saviem

ganāmpulkiem kūti. Tikai tur, kur lauvas biežāk parādās,

liellopus, aitas un kazas sadzen no dzeloņainiem mimozu

krūmiem samestā iežogojumā. Kur zvēru karalim nav jā-
maksā nodevas, tur turpretim ganāmpulkam atļauj pārgu-
lēt turpat, kur tas ganīdamies noliekas uz nakts atpūtu.
Pat bagātākie Eiropas lopkopji, holandiešus neizslēdzot,
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laikam nevarēs stādīties priekšā, cik milzīgi ir šo nomadu

lopu bari. Kordofanā pie Melbesas sādžas stepe padziļinās
plašā muldā, kurā ierīkota aka pie akas ar vienīgo mērķi —

padzirdīt te pusdienas laikā saplūstošos ganāmpulkus, šinī

muldā no agra rīta līdz vēlam vakaram un pat nakti mudž

neaprakstāms lopu un cilvēku juceklis. Pie katras akas ir

ierīkoti 6—B sekli dzirdināmie dīķi. šos dīķus ikdienas pie-

pilda ar ūdeni, un izslāpušie lopi tos katrreiz izdzer pilnīgi

sausus. Visu dienu un nakti ap 100 cilvēku te nodarbi-

nāti ar ūdens smelšanu un saliešanu dīķos. Parasti dīķi vēl

nav piepildīti, kad jau sāk ierasties lopi. No visām pusēm
klīst neskaitāmi aitu, kazu un liellopu bari, no sākuma sīkie

lopi, vēlāk lielie. Nedaudzās minūtēs visa milzīgā mulda

piepildās lopiem. Vairāk neko te neredz, kā nepārtrauktu

gaināmpulku no rosīgi kustošiem lopiem, starp kuriem šur

un tur paceļas pa tumšam vīra stāvam. Tūkstošiem aitu

un kazu plūst nepārtraukti šurp, un tikpat daudz jau pa-
dzērušo iet atpakaļ. Tiklīdz mulda top no sīklopiem brī-

vāka, steidzīgi saskrej liellopi, kuri tikko bij saturami pie
muldas malām. Tagad redz tikai milzīgu kustošu brūnu

masu, virs kuras paceļas aso ragu mežs; cilvēkus šinī

brūnajā barā vairs nemaz nevar ieraudzīt. Visa šī dzirdi-

nāmā vieta līdzinās kūtij, kurā mēnešiem ilgi neviens tī-

rīšanas rīks nav laists darbā. Neskatoties uz dedzinošo

sauli, mēsli guļ viscaur līdz ceļgaliem biezā kārtā; tikai

dzirdināmos dīķus tur tīrus. Pēdīgi pret vakaru no muldas

pazūd pēdējā izslāpusē dvēsele, un tūliņ sākas jauna ūdens

piegādāšana no akām. Dažās dienās te pienāk arī garkā-
jainie kamieļi, pa 500—1000 galvu lielā barā; tie padzeras
un atkal aiziet. Es ieskatu par neiespējamu aprēķināt visu

te ikdienas pienākošo lopu skaitu; domāju, ka tomēr ne-

būšu teicis par daudz, ja novērtēšu visu lopu kopskaitu uz

60.000.

Dienvidkrievijā, tatāru un kirgizu zemēs un laikam arī

lielākā Vidusāzijas daļā tāpat audzē ievērojamus liellopu
ganāmpulkus. Visa Dienvidkrievijas stepe ir apklāta zirgu,
aitu un ragu lopu pulkiem. Vasaru visi šie lopi dienu no

dienas apvada zem klajām debesīm; auksto, garo ziemu tie
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mīt aiz zemes uzbēruma, lai kautcik glābtos no vējiem un

sniegputeņiem. Ja uzbērumam vienā pusē ir neliels gaba-

liņš caura jumta, tad to skaita jau par lielisku kūti. Liel-

lopi skaitā te pārsniedz citus mājlopus; tie arī sniegputeņos
neaiziet tik drīz bojā, kā aitas vai zirgi, jo tie nezaudē sa-

jēgu, bet mēdz doties taisnā virzienā uz māju. Liellopi te

ir taisni neticamāmērā pieticīgi, gandrīz nejūtīgi pret laika

pārmaiņām un izturīgi arī pie sliktas barības. Pie kirgi-
ziem un kalmikiem, kur ragu lopus lieto arī nastu nešanai,

lopi dzīvo īstu klejotāju dzīvi. Vasaru stepe viscaur dod

labas ganības, bet ziemai jāizvēlas apgabali, kas bagāti nie-

drājiem, ar kuru sausajām lapām un stublājiem lopiem jā-

apmierinās.
Ar pavisam citādu rūpību lopus kopj Viduseiropas kal-

nājos, sevišķi Alpos, kaut arī te vēl atliek ko vēlēties. Lopi

ļoti mīl mierīgo, skaisto vasaras uzturēšanās laiku kalnos.

Kad liek atskanēt zvaniņam, ar kuru paziņo par aiziešanu

uz kalnu ganībām, visi lopi top uzmanīgi. Govis, maudamas

un jautri lēkādamas, sapulcējas kopā, lai dotos pakaļ vis-

skaistākai govij, kurai raibā lentāpakārts kaklā vislielākais

zvaniņš un arī ragi puķēm izpušķoti. Un tur, augstu kal-

nos, lopiem tiešām ir lieliska dzīve. Alpinie augi dod lie-

lisku un garšīgu barību. Saule nededzina tik karsti, kā ie-

lejā, dunduri nemoca pa pusdienas atpūtas laiku, un ja arī

vēl jācieš no kāda parazīta, tad strazdi un dzeltēnās ciela-

viņas lopiem tūlīņ izpalīdz. Kalnos lopi ir mundrāki, svai-

gāki un veselīgāki nekā ielejā; brīvē dzīvodami tie top arī

uzmanīgāki, rūpīgāki un uzrāda stiprāku atmiņu, nekā vai-

rāk koptie. Alpu govs pazīst katru krūmu, katru peļķi, zin

labākās ganības, nosaka pareizi slaucamo laiku, pazīst no

tālienes gana aicinājumu un tuvojas tam uzticīgi, zin, kad

tā dabūs sāli, kad jāiet uz būdu vai uz dzirdīšanu, nomana

negaisa tuvošanos, pazīst nenoderīgos augus, sargā savu

teļu un rūpīgi izvairās no bīstamām vietām.

Vācijā tikai kalnos un ziemeļu maršu līdzenumos lopi
pa vasaras laiku bauda zināmu brīvību. Tiringas kalnāju

ganāmpulki vēl dzīvi atgādina tos, kuri ganās Alpu vir-

sotnēs.
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Norvēģijā ragu lopi dzīvo līdzīgos apstākļos kā Šveicē.

Lopi te ar labi norūdīti un daudz staigā brīvē; ikvakarus

tie tomēr atgriežas siltās kūtīs. Mežainos apgabalos, pro-

tams, šad un tad atgadās, ka kāda govs noklīst no bara un

dienām ilgi maldas apkārt pa purviem un dūksnājiem; ti-

kai izdevīgākā gadījumā tai izdodas atgriezties atkal pie

cilvēkiem, kad tā jau galīgi noliesējusi un gandrīz badā no-

mirusi. Arī odi vasaras mēnešos te sagādā lopiem lielas

ciešanas, tā kā iknaktis jādedzina kūdras ugunskuri, lai ar

dūmu palīdzību sagādātu lopiem mierīgāku nakts atpūtu.
Augstu ziemeļos arī ziema liellopiem ir sevišķi grūta. Nor-

landes un Laplandes īsā vasara neatļauj sagādāt pietiekoši
daudz pārtikas garajam ziemas laikam, kāpēc lopiem ziemā

jādod ne tikai bērzu zari, briežu ķērpji, zirgu mēsli, jūras-
augi un līdzīgas vielas, bet pat zivis, sevišķi mencu galvas,
kuras kopā ar jūras aļģēm un sūnām savāra kopā par ga-

lertveidīgu masu un tad ceļ priekšā govīm. Pēdējās šo tik

neparasto un nedabīgo barību ēd ar lielu labpatiku. Lofotu

salu apdzīvotāji pat man apgalvoja, ka govis esot jāsargā

no mencu žāvējamām ierīcēm, jo tās labprāt ēdot pusžuvu-
šās zivis.

Pēc visa minētā par māju ragu lopu garīgām spējām
man nav daudz nekas vairs ko sacīt. Govs, bez šaubām,
stāv uz zema garīga līmeņa, jo blakus aitai tā ir muļķīgā-
kais no mūsu mājlopiem. Savu kopēju tā tomēr pazīst,
klausa saucieniem un seko aicinājumam, izrāda arī zinā-

mas simpātijas pret to, kas ar viņu daudz nodarbojas. Taču

laikam te vairāk darbojas paraša nekā īstā atziņa un sa-

prāts.

„Viss garīgais," saka šei 11 ms, „tanīs ragu lopos,
kas vairāk pavada brīvē, izceļas skaistāk nekā tanīs, kas

dzīvo kūtī. Alpu govis ātrāk iemācas pazīt savu kopēju,
ir mundrākas un, priecājas dzīvāk. Bet viņu goda sajūtas
tomēr ir vājas. Ja viena otru ir atspiedusi nost, tad pār-

spētā daudz ko par to neiztaisa: ne tā sirdās, ne kaunas,
bet paiet tālāk, noliec galvu un ēd atkal. Arī uzvarētāja
neizrāda ne lepnuma, ne prieka un tāpat turpina atkal ēst.

Vērsis ir attīstītāks par pašu apgarotāko govi; tam ir asā-
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kas maņas, vairāk spēka apziņas, drošsirdības un veiklības,
tas skatās ar saprātu ap sevi un jūtas par varenu sava

ganāmpulka apsargātāju; tas dodas virsū ienaidniekam un

droši cīnās ar to. Svešu vērsi tas necieš savā gaināmpulkā,
bet cīnās ar to uz dzīvību un nāvi."

Ragu lopi sāk vairotieis ar otru dzīves gadu. Grūsnī-

bas laiks parasti ilgst 285 dienas, bet var būt arī īsāks vai

garāks. Teļš drīz pēc dzimšanas pieceļas un jau drīz vien

sāk zīst savu māti. Sākot ar piekto dzīves gadu lopu baltie

zobi sāk palikt dzeltēnāki, bet starp 16. un 18. gadu tie sāk

izkrist vai lūzt nost. No šī laika sākot govs vairs nedod

piena un vērsis vairs neder vaislai. Liellopu mūžs, kā lie-

kas, nepārsniedz 25 gadus.
Dažādi augi svaigā un žāvētā veidā, vīķi, āboliņi, lē-

cas, labība un sulīgas graudu zāles ir ragu lopu mīļākā
barība. Kaitīgi tiem ir tādi augi kā joda rutki, purveglī-
tes, vilka pienenes, jaunas ozolu lapas, slapjš āboliņš un

vēl citi. Sāls ir šiem dzīvniekiem nepieciešamība.
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Jaks (Bos (Poēphagus) grunniens) ir vienīgais pār-

stāvis savā apakšģinti. Viņa ķermenis viscaur spēcīgs un

stiprs, galva viņam vidēji liela, ļoti plata, ar garu, augstu

un plakanu pieri, no kurienes pakāpeniski sašaurinās līdz

neglītajam kolbveidīgam purnam, deguns stāv uz āru, nāšu

caurumi šauri un šķībi uz priekšu, platais purna gals nāšu

starpā pie virslūpas apakšā sašaurināts par šauru strēmeli,
acis mazas un dulnas, ar šauru šķērsu redzokli, ausis ma-

zas un apaļas, viscaur ar spēcīgu spalvu, ragi piestiprināti

pieres kaulam pakaļā, uz leju saspiesti, priekšpusē apaļi,
bet pakaļpusē ar šķautni, pie pamata ar labi saskatāmām,
bet lēznām grumbām, iet vispirms uz sāniem un atpakaļ,
tad uz priekšu un uz augšu, bet gali paliek uz āru un at-

pakaļ, kakls īss un ar vērša pakausi, bet pie skausta, un

tāpat arī skausta priekšdaļa, izliekts kupraini uz augšu,

mugura stipri nolaidenaun pamazām paliek zemāka līdz pat

astes pamatam, viduklis pie pleciem šaurs, vidū ar lielu

vēderu un nokāries, aste gara un ar kuplu spalvu pušķi,
kurš sniedzas līdz pat zemei, kājas īsas, spēcīgas, nagi

lieli, plati šķelti, nadziņi labiattīstīti. Spalva viscaur smalka

un gara, uz pieres un pakauša saveļas cirtās un krokās un

bieži nokaras pāri par visu seju, bet uz skausta un gar
abiem sāniem izaug garāka un izveido smagi nokārušās,
priekškaram līdzīgas, mazliet cirtotas krēpes, kuras, tāpat
kā īsti kuplais, zirga astei līdzīgais astes pušķis, velkas pa

zemi, kurpretim vēders un priekš- un pakaļcisku iekšpuse,
kā arī kājas sākot no elkoņu jeb ceļu locītavām uz leju
segtas tikai ar gludu, piegulošu, īsu spalvu. Mājas jaku
Eiropā vispirms sāka pazīt jau kopš senlaikiem. Vienīgi
mājas jaku pazinis arī Linnē, aprakstīdams savu Bos grun-
niens. Tikai jaunākos laikos esam mācījušies pazīt arī

savvaļas jaku. Sevišķi Prževaļskim mums jāpatei-
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cas par šī dzīvnieka pamatīgu aprakstu. Viņš liecina, ka

īpatnējo, rukšķošo skaņu, no kam cēlies sugas nosaukums

(grunniens = rukšķošais), izdodot tikai pieradinātie dzīv-

nieki. Tāpēc arī slavenais krievu ceļotājs savvaļas jaku ap-

zīmē par ~mēmo" (Bos (Poēphagus) grunniens mutus).

Mājas jaka spalva var būt dažādās krāsās, turpretim sav-

vaļas jakam tās krāsa gandrīz viscaur vienāda. Veco dzīv-

nieku spalva ir skaisti dziļimelna ar brūnganu atsitumu uz

muguras un sānos; spalvas ap purnu ir iepelēkas un vis-

garām gar muguru iet sudrabpelēka švītra. Teļiem spalva
ir ar pelēku atsitumu, bet jauniem vērsēniem gluži melna.

Veca vērša kopgarums ir 4,25 m, astes garums bez spalvām

0,75, augstums līdz kupra virsai 1,9 m, ragu garums 80

līdz 90 cm, svars 650—720 kg, turpretim vecas govs garums

ir tikai mazliet vairāk par 2,8 m, augstums 1,6 m un svars

325—360 kg.
Tibetas augstiene un visas tās kalnu grēdas, kuras stāv

ar to sakarā, ir tā vieta, kur jaks dzīvo; augstienes starp
4000 un 6000 m ir viņa uzturēšanās apgabals. Viņa iz-

platības robežas sniedzas jeb sniedzās no Ladaka austrumu

daļas Čang-čenmo apgabalā, kur viņš patlaban šķiet jau
izskausts, uz austrumiem līdz Kanzu un uz ziemeļiem līdz

Kuenlinai. Uz kailās zemes viņa dzimtenes saimnieciski

nederīgajos laukos tikai vietumis sastopama nabadzīga

zāle, kuru ziemā trakojošās aukas appūš ar sniegu, bet va-

sarā tās neļauj viņai kuplāk izaugt, šādos tuksnešos tad

jaks atrod to, kas apmierina viņa vajadzības, un atrod pa-
tvērumu no cilvēka, un tamdēļ cīņā par savu dzīvību spēj

pastāvēt vieglāk, kā to varētu domāt.

Prževaļskis (Przewalsky) atrada tanīs Ziemeļ-
tibetas apgabalos, caur kuriem viņš gāja cauri, itin visur

vecus vēršus un nelielas jaku sabiedrības, bet lielus pulkus
turpretim tikai tādās vietās, kur bij bagātas ganības. Šādi

pulki tad arī mazāk vai vairāk kārtīgi klīst pa plašiem ap-

gabaliem, vasarā, pēc mongoļu izteicieniem, parādās zālai-

nās ganībās, kur ziemu tie nav sastopami, un labāk uztu-

ras arī ūdeņu tuvumā, kur apkārt zāle aug labāk nekā uz

kailajām augstienēm, turpretim vecie vērši paliek tanī pašā
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apgabalā no gads gadā, vai nu aiz kūtrības vai aiz kādiem

citiem iemesliem, un pavada savas dienas vienātnē vai arī

sabiedrojas daudz ja pa 3—5 kopā. Jauni, kaut gan jau

pieauguši vērši bieži piebiedrojas vecāku vēršu pulkam, to-

mēr biežāk gan sadodas paši savos pulciņos, kur mēdz būt

10—12 gabalu un dažreiz pieņem vēl kādu vecu vērsi. Go-

vis, vērsēni un teļi turpretim sadodas lielos pulkos, kur

dzīvniekus var skaitīt simtiem, bet pēc mongoļu apgal-

vojuma pat tūkstošiem. Saprotams, ka šādai masai ir

grūti atrast nabadzīgajās ganībās pietiekošu barību, un

tāpēc ganīdamies tie izklīst pa plašu apgabalu, bet iedami

atpūtā, tāpat arī ja ir stipra auka, kura piespiež viņus gul-
ties pie zemes, tie atkal salasās kopā un sadodas noslēgtā

pulkā. Ja dzīvnieki mana briesmas, tad tūlīt sadodas kopā
ciešā pulkā un ieņem teļus vidū: bet dažas lielās govis un

daži vērši mēģina iegūt drošākas ziņas par miera traucē-

jumiem un iziet izlūku gājienā uz dažādām pusēm. Ja tu-

vojas vai dod uguni kāds mednieks, tad viss sadrūzmotais

pulks metas pēkšņi bēgt rikšiem, bieži arī aulekšiem, pēdējā

gadījumā galvu pie zemes nodūruši un asti gaisā. Tā dzīv-

nieki skrej prom pa līdzenumu, ne apkārt neskatīdamies;

viņus ietin putekļu mākonis un zeme zem viņu kājām rīb

tā, kā dzird pa lielu gabalu. Bet šāda traka bēgšana to-

mēr nevelkas ilgi; reti šie dzīvnieki, pēkšņi izbiedēti, no-

skrien vairāk par 1 km, visbiežāk mazāk. Pulks sāk skriet

lēnāk, un drīz vien ir nodibinātaagrākā kārtība, teļi ir at-

kal ieņemti vidū un vecie dzīvnieki sastājas atkal ap tiem

visapkārt kā dzīvs aizsargu mūris. Tikai pēc tam, kad

mednieks ir pienācis otrreiz klāt un izšāvis, pulks bēg ilgāk
un tālāk kā pirmo reizi. Vecie vērši, kad tie izbaidīti, bēg
aulekšos tikai no sākuma, bet tad steidzas lieliem soļiem.
Vareno asti, pēc Svena Hedina novērojumiem, iztrau-

cētie dzīvnieki paceļot uz augšu kā kādu karogu.
Nometni pulks izvēlās, ja vien iespējams, kāda kalna

ziemeļu nogāzē vai arī dziļā aizā, lai neķertu saules stari.

No siltuma jaks baidās vairāk kā no aukstuma, un tāpēc
pat paēnā apmezdamies viņš vislabāk noguļas sniegā; ja
sniega nav, tad izkaš zemes virskārtu un tā iztaisa sev
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migu. Tomēr šur, tur redz to, vismaz ziemu, guļam arī

tanī pašā vietā, kur viņš ganījies. Ūdens ir viņam dzīves

nepieciešamība. Neskaitāmas tekas un mēslu čupas ne-

aizsalstošu avotu tuvumā Prževaļskim rādīja, ka šie avoti

tiek kārtīgi apmeklēti. Vienīgi tur, kur ūdens uz lielu at-

tālumu nav atrodams, dzīvnieks apmierinās ar sniegu.

Neraugoties uz savu spēku, jaks gara spējās paliek ci-

tiemaugsto kalnu zvēriem pakaļ. Kā kalnā kāpējs tas katrā

ziņā var gan sacensties ar meža aitām un kalnu āžiem; jo

viņš kāpj pa visaugstākajām un visnepieietamākajām klin-

tīm, pa klinšu mugurām un pa stāvām sienām tikpat droši

kā tie; bet skriešanā pa līdzenu vietu viņu pārspēj kaut

kurš zirgs. Osme viņam stipri pārāka par visām citām ma-

ņām. Cilvēku jaks saož jau 500 soļu attālumā, bet atšķirt
no citiem priekšmetiem saulainā dienā nezin vai spēj 1000

soļu attālumā, bet ja laiks apmācies, tad augstākais ja ti-

kai pusi tik tālu, un dzird viņš tik vāji, ka soļu vai cits

kāds troksnis rada viņā nemieru tikai tad, kad tas skar

viņa ausi turpat no tieša tuvuma. Ka saprašana viņam
niecīga, to pierāda jau nesamērīgi mazās smadzenes, bet

vēl jo vairāk dzīvnieka izturēšanās trūkuma un briesmu

gadījumos. „levērojamākā jaka īpašība", saka Prže-

vaļs k i s, „ir viņa kūtrība. Agri un vakaros viņš iet ga-

nībās; pārējo dienas daļu viņš ziedo atpūtai, kurai viņš
nododas stāvēdams vai guļus. Un tad tikai gremošana lie-

cina, ka viņš ir dzīvs; jo citādi tas līdzinās kādam no ak-

mens izcirstam tēlam."

Tomēr šis raksturs mainās pa pārošanās laiku. Pēc

mongoļu izteicieniem, šis laiks sākas septembrī un turpinās
veselu mēnesi. Nu vērši ir nemierīgi un uzbudināti dienām

un naktīm. Buļļi, kas dzīvojuši katrs savrūp, tagad pie-
biedrojas pulkiem, skraida, turklāt vienmēr urkšķēdami,
govju meklēdami pastāvīgi apkārt kā negudri, iet viens ot-

ram virsū un, kāri uz cīņu, stājas viens otram pretī, lai

pēc nopietnas divcīņas iegūtu maksu par uzvaru. Varenie

dzīvnieki drāžas viens otram virsū šausmīgi badīdamies,
tā kā dažreiz rags pie pamata nolūzt; bet nelūzt neviens

biezais galvas kauss, un arī dziļās rētas, ko viens otram tie
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nodara, sadzist ātri. Pēc riesta tie, apmierināti vai nogu-

ruši aiz pārmērīgas baudas, atkāpjas atkal savā vientulībā,

paliek klusi kā agrāk un uzsāk atkal tādu pašu dzīvi kā

iepriekš. 9 mēneši pēc pārošanās govij atlec telīte, kuru

tā kopj vairāk kā gadu, jo, pēc mongoļu liecības, govs pa-

liekot grūsna tikai pēc divi gadiem. Kad jakam 6—B gadi,
tad viņš būs jau pieaudzis, bet pēc 25 gadiem nobeidzas

aiz vecuma nespēka, ja viņa dzīvi nav jau padarījusi īsāku

slimība vai kāda mednieka lode. Citi ienaidnieki, kuri vi-

ņam varētu būt bīstami, nespēj viņa augstajā dzimtenē uz-

kāpt.
Jaka medības ir priekš droša un labi apbruņota strēl-

nieka tikpat vilinošas, cik bīstamas. Bez kādas apdomāša-

nās, kaut gan ne visos gadījumos, varenais dzīvnieks drāžas

medniekam virsū, ja tas nav viņu nāvīgi ievainojis, un med-

nieks, lai kaut arī būtu drošsirdīgs, izveicīgs, aukstasinīgs
un apbruņojies ar vislabākajiem ieročiem, nekad nevar gal-

vot, ka viņam izdosies nogāzt satrakoti uzbrukdamo un

daudz spēcīgāko pretnieku ar kādu nākošo šāvienu. Vis-

nāvīgākās bises lode var ieurbties postīdama jaka galvā
iekšā tikai tādā gadījumā, ja tā stāvus iešauta tanī mazajā

galvas kausa vietā, kura sedz nelielās smadzenes, kā arī šā-

viens sānos nonāvē jaku vienīgi tad, ja tas iet caur sirdi.

Tamdēļ arī mongoļi bīstas no jaka tikpat kā no nelabā,

griež labprāt viņam ceļu un ja nu tiešām dodas medībās,
tad šauj kalnu milzenim vienmēr tikai no kādas drošas

paslēptuves un uzreiz pa B—l2 kopā, cerēdami, ka tas viņus
nedabūs manīt un tāpēc aizbēgs, bet pēc 2—3 dienām no

ievainojumiem nobeigsies un tad laimīgi izdosies viņu at-

rast. Eiropietis paļaujas uz savu pakaļlādējamo bisi un uz

jaka nenoteiktību. Neraugoties uz visu savu mežonīgumu,
pēdējais nespēj tomēr pārvarēt savas bailes no cilvēka, ja
tas droši iet tam virsū, paliek jau uzbrukuma sākumā ka-

vēdamies uz vietas, un pēc tam, kad tā vilcinādamies ir pa-

domājis, pagriež muguru un, nevērodams dabūtos ievaino-

jumus, sāk bēgt. Viņa izturība un dzīvības sīkstums ir

gandrīz neticami liels. Kādu jaku, kuram Prževaļskis un

divi viņa pavadoņi šāva tik ilgi, kāmēr pienāca nakts un
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nevarēja redzēt, otrā rītā atrada beigtu ar 3 lodēm galvā

un 15 krūtīs; tikai ļoti maz bij tādu, kuri krita beigti tūlīt

pēc pirmā šāviena plecos.

Kinlochs slavē jaka gaļu kā priekšzīmīgu, kaut

gan viņš vienmēr atradis to ļoti liesu; mēli un smadzeņu
kaulus viņš sauc par gārdumu. Bet jaka tuksnešainā dzim-

tenē viņa'mēslus vērtē augstāk par cepeti; jo kailajās Ti-

betas augstienēs tie ir vienīgais, lietošanai derīgais kuri-

nāmais materiāls.

Visās tanīs zemēs, kuru kalnu augstienes apdzīvo sav-

vaļas jaks, sastop viņu arī pieradinātā stāvoklī kā derīgu

un svarīgu mājlopu. Ja, kā mājlops viņš apdzīvo pat pla-
šāku apgabalu nekā savvaļā un sastopams rietumos līdz

Bucharai, austrumos līdz Jangtse upes ziemeļu pietekām

un līdz Mongolijai. Uz ziemeļaustrumiem viņš iet līdz Sa-

janu kalniem, kur tas sastopas ar kamēli un ar ziemeļbriedi.
Pieradinātais jaks izskatā un spalvas lieluma

ziņā maz atšķiras no savvaļā dzīvodamā, bet spalvas krāsā

gan. Gluži melni vai balti jaki ir ļoti reti; pat tiem, kuriem

ar savvaļas jakiem visvairāk līdzības, var parasti tomēr re-

dzēt baltas vietas, bez tam sastop blondus, brūnus sarka-

nus un lāsainus; tāpat arī toli gadās. Arī pieradināto

pulki izdodas vienīgi saltajos un augstajos kalnu apgabalos
un lielā siltumā nobeidzas, turpretim salu panes vienaldzīgi.
Vislabāk jūtas pieradinātais jaks 2000 m un vēl lielākā

augstumā, un še viņš dzīvo bez kopšanas brīvībā vasaru,
kā arī ziemu. Kadanglis Mūrkrofts (Moorcroft) kāpa

Nitipasā un viņa nastām apkrautie jaki stipri cieta no no-

spiedošā karstuma, tad sāka tie, izdzirduši dziļumā kalna

strauta šņākšanu, tik nevaidami un strauji skriet uz upi,
ka divi nokrita no stāvās kraujas dziļumā un nositās.

Tibetanietis jaku lieto kā nastu nesēju un jājamo dzīv-

nieku. Kā Svens Hedins stāsta, tad savādi izlietojot
to ķirģizi. Līdzīgi sniega arklam šie dzīvnieki milzīgajās
sniega masās stepē izdzenot ar galvu un nagiem vārda pilnā
nozīmē tuneļus un tā atvieglojot satiksmi starp atsevišķiem
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auliem. Pret saviem paziņām jaks izturas diezgan laipni,

ļauj, ka to aiztiek, tīra un ka vadā pie pavadas, kas pie-
sieta pie nāsīs ievērtā riņķa; turpretim ar svešiem viņš pa-

rasti ir citāds, izrāda nemieru, nodur galvu pie zemes un

it kā grasās izaicināt savu pretinieku uz cīņu. Dažreiz

viņam pēkšņi uznāk nevaidamas dusmas: viņš kratās ar

visu miesu, uzceļ asti augstu gaisā, per ar to un noraugās

uz savu apspiedēju draudošām, dusmīgām acīm. Zināma

mežonības pakāpe viņam paliek vinmēr. Pret mājlopiem

viņš izturas pieklājīgāk, un tāpēc nav nemaz grūti viņus
sapārot, šie jaukteņi, tāpat kā ar zebu, ir tomēr neauglīgi.
Tad tomēr jaka un zebu bastards, saukts par „šagniku",
tiek vērtēts augstu kā darba lops, jo ir ne tik mežonīgs,
kā tīrasiņu jaks. Savāds ir savvaļas jaku naids uz piera-
dināto. Kur vien pirmie dabū tos redzēt, tad tūlīt uzbrūk

un mēģina iedurt ragiem sānos, nebaidās pat no jājēja, kas

pieradinātam jakam sēž mugurā, kā to Hilcheimeram stā-

stīja Tafe Is, kura karavānas jakiem savvaļā dzīvoda-

mie vairāk reiz uzbrukuši. Govis izrāda saviem mazajiem
iekšķīgu pieķeršanos, ganos iedamas atstāj tos vēlāk kā

mājas govis savējos un vakarā jau vairāk stundu pirms
saules noiešanas atgriežas pie teļiem atpakaļ, laiza tās

maigi un rukšķ mīļi un priecīgi. Jaks nes bez grūtībām
100—150 kg pat pa vissliktākām klinšu tekām un pa snie-

ga laukiem. Ar viņa palīdzību ir iespējams transportēt
kravas pāri par ļoti augstām kalnu ejām; jo arī še augšā,
kur retais gaiss citus radījumus nogurdina un padara bai-

līgus, viņš kustas pilnīgi droši. Svens Hedins re-

dzējis, ka jaks veikli lecis uz metru augstām, stāvām ledus

sienām, kurp viņa ļaudis varējuši nokļūt tikai pa iecirstiem

kāpšļiem.

Mājas jaka piens un gaļa abi ir vienlīdz labi. Ādu

miecē, no spalvas vij virves. Vērtīgākais ir aste, no kuras

dabū daudzināto zirga asti, slaveno kara simbolu senos lai-

kos. Ķīnā liels pieprasījums pēc baltā jaka spalvām, kuras

tur, nokrāsotas sarkanas, zināmi ķīniešu ierēdņi izlieto sa-

vas salmu cepures izrotāšanai.



172

Mūsu zvēru dārzos jaks dzīvo labi un parasti vairojas.

leviešanas mēģinājumi plašākā apmērā laikam gan neat-

maksātos. Viņiem noderīgās vietas mūsu pašu kalnu lopi
izmanto labāk.

B i z o n a (Bison) apakšģinti, nerunājot vairs par ag-

rāk minētām galvas kausa savādībām, ārēji atšķir īsā,

platā, trīsstūrainā galva ar velvēto pieri un garā, vilnainā

spalva uz ķermeņa priekšējās daļas. Diluvijā šai apakšģin-

tij piekrita zemes ziemeļos tā pati loma, kas tagad bifelim

Āfrikā. Bizons bij izplatīts pa visu ziemeļu puslodi, zie-

meļos gan tik tālu, cik tālu sniedzās cietzeme, dienvidos

līdz Vidusjūras ziemeļu krastiem, līdz Libānai un Indijai

Vecajā un līdz Teksasai un Džordžijai Jaunajā pasaulē, un

suga bij saskaldīta vairākās vietējās formās, kuras atšķī-
rās viena no otras ar ragu veidu un lielumu, bet tomēr, lī-

dzīgi Āfrikas bifelim, sastādīja laikam tikai vienu sugu

(Bos (Bison) priscus). Eiropā šī suga dzīvojusi vēl kopā
ar vecākā akmeņu laikmeta cilvēku un pēdējais to attēlo-

jis ļoti dzīvi neskaitāmas reizes. No viņas šķiet cēlies ta-

gadējais Amerikas bizons, kas ir stepju dzīvnieks, turpre-
tim otra suga šinī apakšģinti, proti zumbrs, ir mežu dzīv-

nieks, un viņa priekštecis būs gan cits.

Zumbrs, arī zubrs (Bos (Bison) bonasus) sasniedz

pie skausta 1,8, pie krustiem 1,5 m augstumu un

3,5 m garumu, bet sver 500—700 kg. Viņš mums šķiet kā

kāda pirmatnēja spēka un stipruma parādība. Galva viņam
vidēji liela un nebūt nav neglīta, drīzāk gan labi izveidota,
piere augsta un ļoti plata, deguna mugura nedaudz vel-

vēta, sejas daļa pakāpeniski uz leju saraukta, purns neglīts,

purna gals plats, ieņem visu starpu starp lielajiem, apaļa-
jiem, šķībi novietotajiem nāšu caurumiem, ausis īsas un

apaļas, acis drīzāk mazas nekā lielas, viņu ieslēgums paceļas
virs sejas līmeņa augstāk, kakls ļoti spēcīgs, īss un plats, pa-
kakle stiepjas līdz krūtīm, viduklis, kas balstās uz spēcī-
gām, bet ne īsām kājām ar lieliem, ovāliem nagiem un diez-

gan maziem nadziņiem, liels, no pakauša sākot un mugurai
līdz pusei stipri velvēts, bet no šejienes līdz krustiem pa-
mazām krītošs, aste īsa un resna. Ragi, kas piestiprināti
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stipri sānos un ir samērā glīti, apaļi un asi, liecas vispirms

uz āru, tad uz augšu un reizē arī mazliet uz priekšu, pēc tam

uz iekšu un atpakaļ, tā kā gali beidzot stāv gandrīz taisni

virs pamata. Miesu sedz spalva, kas viscaur ir bieza un kup-

la un sastāv no1garām, lielāko daļu sprogainām saru spalvām

un savēlušamies vilnas spalvām, bet spalva top garāka uz pa-

kauša un izveido gludu, platu cekulu, kurš nokaras uz priek-
šu pār pieri un sānos pār deniņiem, garāka arī uz muguras

un izveido mēreni augstu spalvu čukuru, garāka.zem žoda un

izaug par pinkaini nokarājošos bārdu, un beidzot, garāka arī

kaklam gar apakšmalu un izveido platas krēpes, kuras no-

karādamās apklāj visu pakakli, pārklāj bagātīgi arī seju,
abas ausu malas gandrīz kā ar pinkām un astes galā saaug

kupla un sniedzas kā liels un garš pušķis pāri skrumšļa lo-

cītavām. Pavasarī ziemas spalva velkas nost lieliem kuš-

ķiem. Kopējā spalvas krāsa ir kastaņbrūna ar mazāk vai

vairāk spēcīgu palsu atsitumu, bet sānos galvai un bārdā

tā pāriet melnbrūnā, uz kājām tumšbrūnā, astes pušķī
melnā un cekulā gaiši palsbrūnā krāsā. Zumbra govs ir

manāmi mazāka un glītāka par vērsi, ar vājākiem ragiem

un daudz mazākām krēpēm. Tikko atlekušam teļam krāsa

gaišāka.

Meži, kas diluvijam nobeidzoties Eiropā sāka izveido-

ties, ļāva zumbram, šim mežu dzīvniekam, izplatīties pa
visu Eiropu, līdz beidzot arī viņu izskauda, gan vienīgi tikai

cilvēks, tik tāļu, ka palicis vairs tikai nedaudz eksemplāru.

Viņa agrākā izplatība ir pierādama ar vēstures ziņām.
Grieķijas ziedu laikos viņš bij bieži sastopams Bulgārijā;
Vidus Eiropā tas dzīvoja gandrīz visur. Aristotels nosauc

to par „Bonasos" un apraksta skaidri; Plinijs min Vāciju

par viņa dzimteni; Kalpurnius raksta par viņu ap 282. gadu
pēc Kristus; Nibelungu dziesma min, ka tas dzīvojot Vas-

gau'ā, Ekkehrads raksta, ka ap 1000. gadu tas esot sasto-

pams kā meža zvērs pie S.-Gallenas. Ap 1373. gadu zumbrs

dzīvoja Pomeranijā, 15. gadu simtenī Prūsijā, 16. — Lie-

tavā, 18. — starp Tilziti un Labiovu Austrumprūsijā, kur

pēdējo zumbru nobeidza 1755. gadā kāds meža zaglis.
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Polijas un Lietavas karaļi un augstmaņi dedzīgi rū-

pējās par zumbra saudzēšanu. Viņus turēja īpašos dārzos

un parkos, tā, piem., pie Ostrolenkas, pie Varšavas, pie Za-

moskas v. t. t. ledzīvotājiem arvien vairāk izplatoties un

ņemot zemi arvien vairāk apstrādāšanā, šāda zumbra ap-

sardzība palika ar laiku neiespējama. Vēl kādu laiku tas

mita prūšu Lietavā un proti, apgabalā, starp Tilziti un La-

biovu, kur viņu apsargāja meža sargi, un ziemu rūpējās ari

par barību, apgādādami to kādā vaļējā barības šķūnī. Ti-

kai ārkārtīgi retos gadījumos daži tika saķerti, un tos tad

parasti dāvināja citu valstju valdniekiem. Tā 1717. gadā
divi zumbri nokļuva pie Hessen-Kasseles landgrafa, tikpat
daudz arī pie Anglijas karaļa Džordža un 1738. gadā daži

pie Krievijas ķeizarienes Annas. Kāda vispār izplatīta

sērga 18. g. s. sākumā iznīcināja lielāko daļu no šejienes
zumbru pulkiem, kāmēr beidzot jau minētais meža zaglis

izpūta dzīvības sveci arī pēdējam. Katrā ziņā arī tiem,
kas Belovežas gāršā dzīvo, nebūtu gājis citādi, ja Polijas

karaļi un vēlāk Krievijas ķeizari nebūtu pasargājuši šo reto

dzīvnieku līdz mūsu laikiem.

Belovežas gārša ir kā kāds savāds dārgums trūcīgi ap-

dzīvotā, lielāko tiesu klajā Grodnas provinces līdzenumā

Lietuvā. Tas ir īsts ziemeļu mūža mežs 50 km garumā

un 40 km platumā, tā tad 2000 kv. km platībā. Tas aug
viens pats par sevi, līdzīgi kādai salai, ar laukiem, ciema-

tiem un klajumiem visapkārt. Mežā iekšā ir tikai nedau-

dzas cilvēku nometnes, kur tomēr nedzīvo vis zemnieki, bet

vienīgi tikai meža uzraudzīšanā un apsargāšanā un medī-

bās nodarbinātie ļaudis. Apmēram četras piektdaļas no

visas gāršas platības ieņem priedes, kuras plašus apgabalus
apklāj pilnīgi vienas pašas, mitrākās vietās piejaucas klāt

arī ozoli, liepas, skabardži, bērzi, alkšņi, papeles un vītoli.

Visi šie koki sasniedz še nedzirdētu vecumu, brīnišķīgu
augstumu un varenu stiprumu; jo mežs vēl šodien izskatās

tāds pats kā pirms gadu simteņiem, varbūt pirms gadu tūk-

stošiem. „še," tā raksta kāds ziņotājs, „auka izgāzusi vai-

rākus varenus kokus ar saknēm un nogāzusi pie zemes; kur

tie krituši, tur tie arī nobeiguši savu dzīves gaitu un sapu-
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vuši. Pāri tiem paceļas tūkstošiem jaunu stumbriņu, kuri

veco paēnā nevarēja augt, bet tagad dzīvā sacensībā cits

par citu cenšas tikt uz augšu pie gaisa, pie gaismas, pie
brīvības. Ikkatrs grib dzīvot, bet visi tomēr nevar. Drīz

vien daži sāk no citiem atdalīties, un tikuši citiem par gal-

vas tiesu pāri, sāk plesties platumā, izveido skaistu la-

potni un nomāc vājākos augus bez žēlastības, kuri nu kļūst
bēdīgi un nonīkst. Bet arī tie, kas uzpūtīgi dzenas uz

augšu, reiz paliks veci, arī viņu saknes vētra izkustinās un

izraus no zemes, un tad tāpat jaunā paaudze priecāsies par

viņu krišanu un sāksies atkal tā pati sacīkste, tā pati cīņa.
Izņemot sevišķi izcirstus ceļus, kuri tiek turēti kārtībā me-

dību gadījumiem, pa gāršu nav gandrīz iespējams staigāt,
arī tādās vietās nē, kur koki stāv retāk, jo taisni še vis-

visādi krūmāji izveido ciešu apakšaudzi. Citur atkal vētra

izgāzusi simtiem koku, kuri tā sakrituši viens pār otru,

ka pat zvēram grūti cauri tikt. Arvien tomēr var manīt

caur biezokni gaišāku vietu paspīdam, un jau sāci domāt,
ka atrodies meža malā vai vismaz kādas apdzīvotas vietas

tuvumā; bet kad esi pienācis šādai klajākai vietai klāt, tad

atrodi, ka tā radusies mežam izdegot, kur uguns īsā laikā

šo šausmīgo alu izgrauzusi un tad tai arī pieticis; jo šinī

milzīgajā mežā cilvēka spēks nespēj neko darīt pret uguni.
Caurmērā ik pēc astoņi līdz desmit gadiem izceļas viena

plašāka meža degšana; turpretim sīkāki ugunsgrēki ir pa-
visam parasta lieta."

Bez Belovežas gāršas zumbram Eiropā ir vēl otra at-

kāpšanās vieta, proti, Kaukazija. še dzīvodamais „Kau-
kaza zumbrs" atšķiras no augšā aprakstītā ar niecīgām gal-
vas kausa un ragu formas savādībām, tuvinādamies šinī

ziņā bizonam. Tāpēc tas ticis aprakstīts kā sevišķa apakš-
suga (B. bonasus caucasicus). Tikai kopš Gildenšteta

(Gūldenstādt) mums par viņu zināms kaut kas noteiktāks.
Tam mūsu zināšanas paplašināja Eichv ald s, K. E. f.

Bērs (Baer), Nordmans, Radde, jaunākā laikā

Dinniks, bet jo sevišķi Filatovs, kurš starp 1909.

un 1911. gg. trīs reizes ceļojis pa Kaukaziju ar nolūku, iz-

pētīt turienes zumbru. Arī Kaukāza zumbra dzīves vieta
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ir stipri samazināta. Tā kādreiz viņš bij sastopams Elbrusa

tuvumā un tālāk uz austrumiem. 1860-os un 70-os gados

sākās viņa izdzīšana no Zelenčukas un Lielās Labas upju

ielejām, kur kopš 1900. gada viņš gandrīz pilnīgi jau no-

zudis. Mežu izciršana, kuru Filatovs domā par visvairāk

vainīgu pie zumbra aizdzīšanas, sākusies jau arī uz rietu-

miem no Labas, un proti, vispirms upes ielejā, tā kā arī še

zumbrs tiks dzīts arvien vairāk galvenās kalnu rindas vir-

zienā. Mežu izciršana kaitē zumbram visvairāk tāpēc, ka

tā sākas ielejā no pašas apakšas un laupa viņam parasto
ziemas mitekli. Ari rietumos zumbrs stipri atspiests at-

pakaļ. Uz rietumiem no Belajas upes viņš laikam nebūs

vairs sastopams. Arī Kāukazijas dienvidus nogāzē zumbri

dzīvo, kaut gan nekas sevišķs par to nav zināms. Viss tas

apgabals, ko zumbrs Kaukazijā apdzīvo, ir mērojams uz 50

verstīm rietumu-austrumu un 20 verstīm ziemeļu-dienvidu
virzienā. Kaukāza zumbru skaitu Filatovs nav varējis no-

vērtēt: „Nav ticams, ka viņu skaits būtu mazāks par 100,
bet no otras puses lielāks par 1000 tas arī laikam gan ne-

būs."

Kaukāza zumbra uzturēšanās vieta patlaban ir egļu
meža zona, tomēr šķiet, ka agrāk viņš būs nolaidies arī

priekškaļņu lapu mežos. Viņa uzturēšanās vietas vidējais

augstums ir 5000 pēdu virs jūras līmeņa. Pa ziemu zumbri

nokāpj dziļāk ielejā. Agrāk tie būs gan staigājuši līdz pat

priekškaļņu ganībām. Tagad viņi to vairs nedara, šķiet, ka

šīs ganības, sastopoties tur ar mājlopiem, kļuvušas viņiem
nepatīkamas.

Belovežas gāršā zumbru 1829. gadā bija, kā to rādīja

viņu skaitīšana jeb skaita novērtējums, 711 gabalu, starp
tiem vecāku 633, nākošā gadā viņu skaits pavairojās līdz

772, bet vēl nākošā gadā, sakarā ar pa to starpu notikušiem

apvērsumiem valstī, noslīdēja atkal līdz 657.

Augstāk šis skaitlis navcēlies arī pēc jauniem pastiprinā-
tiem aizsardzības likumiem. 1884./85. g. tas sasniedza aug-

stākais 500,1891. g. 479galvas. Kā mežzinis Ešerichs

(Escherich) ziņo vēstulē 12. janvārī 1916. g., tad zumbru
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skaits, saskaņā ar amata personu izdarīto skaitīšanu 10.

janv. 1914. g. bijis pavisam 727 (231 vērsis, 347 govis, 149

teļi). Karš diemžēl iznīcināja viņus joprojām vēl. Acumirklī

viņu skaitu vērtē uz 200, no tiem vēršu augstākais 40, un

daži droši vien vēl nobeigsies, jo vairs nenotiek parastā zie-

mas barošana. Kaut gan, pēc Ešericha domām, zumbri ne-

racionālas barošanas dēļ stipri vājināti dabiskās izturības

ziņā, tomēr Konvencs (Conwentz) cer, ka ar piemēro-
tiem rīkojumiem, aizsardzību un barošanu viņi tomēr pa-

stāvēšot.*)

Pa vasaru un rudeni zumbrs dzīvo meža mitrajās vie-

tās, parasti biezoknī paslēpies; ziemu viņš vairāk mīl aug-

stākas un sausas vietas. Ļoti veci vērši dzīvo savrūp, jau-
nāki pa vasaru pulciņā, pa 15—20, Kaukazijā pa 4—7, zie-

mu nelielos pulkos, pa 30—50 kopā. Belovežā, pēc Ešericha,

pulkos esot 10—20 dzīvnieku, starp tiem 2—3 vērši. Pēc

Filatova novērojumiem, par vadoni vienmēr ir kāda veca

govs. Kaukazijā vērši, kad sasnieguši ceturto gadu, t. i.

pieauguši lieli, no pulka nošķiras nost. Savrup klīst lielāko

daļu vecie vērši, reti kad arī vecas govis. Katram pulkam
ir sava noteikta apmešanās vieta un turp tie vienmēr arī

atgriežas. Līdz pārošanās laikam tādā pulciņā valda vien-

prātība ; bet divi pulki no sākuma savā starpā nesatiek, un

mazākais pulks izvairās no satikšanās ar lielāko, cik vien

tas iespējams.

Zumbri piekopj savu nodarbošanos tiklab dienu kā nakti,
bet vislabāk ganībās iet tiem patīk vakara un rīta stundās,
dažreiz tomēr arī pa nakti. Viņu barībai noder dažādas

zāles, lapas, pumpuri un koku miza; viņi noplēš kokam mizu

tik augstu, cik vien spēj aizsniegt, un kāpdami jauniem
kociņiem virsū, noliec tos pie zemes, lai nokļūtu pie galot-
nes, kuru tad lielāko tiesu pilnīgi iznīcina. lemīļotais koks

viņiem šķiet osis, kura sulīgo mizu tie ciena vairāk par
citām; turpretim skuju kokus tie neapgrūtina. Pa ziemu

zumbri ēd gandrīz vienīgi to lapu koku mizu, zarus un pum-

purus, kuri viņiem pieejami, bez tam vēl arī gan ķērpjus

*) Ziņas attiecas uz" 1922. gadu.

17712*
A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" XII.
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un nokaltušu zāli. Belovežas gāršas pļavās sapļautais siens

tiek samests viņiem kaudzēs, citādi tie paņem to ar varu,

salauzdami žogus. Svaigs ūdens viņiem nepieciešams. Kā

Filatovs apraksta, mizu viņi noplēšot lielām sloksnēm, aiz-

ķerdami tokokam apakšā ar zobiem un raudami galvu atpa-

kaļ. Pa vasaru Kaukāzā tie ēd visādus meža krūmus, kā

kazenājus, avenājus, un neapsmādē pat ilekšus (Ilex). Mī-

ļākā barība še viņiem ir mēra sakne (Petasites), kurai tie

apēd tomēr vienīgi stublāju.
Kaut gan zumbra kustības liekas smagas un neveiklas,

tomēr pie gaismas apskatītas, tās ir diezgan dzīvas. Gaita

ir ātra soļošana, skrej viņš smagiem, bet šķirmīgiem au-

lekšiem, nodūris galvu pie zemes un asti izstiepis taisni

gaisā. Pār purviem un ūdeņiem zumbrs brien un peld

viegli. No maņām visvairāk attīstīta ir osme. Pēc Fila-

tova novērojumiem, zumbrs ir noteikts osmes dzīvnieks,
kurš, ja briesmas draud, vienmēr paļaujas uz savu degunu.
Nomaldījušies teļi meklējot savu pulku, dzīdami pēdas ar

nodurtu purnu, līdzīgi sunim. Redze un dzirde zumbram

nav attīstīta labi. Raksturs mainās ar vecumu. Jaunākie

dzīvnieki izrādās par mundriem, žirgtiem un uz rotaļāšanos
kāriem radījumiem, ir arī samērā labsirdīgi, lai nu gan ne

mīlīgi un gluži miermīlīgi, bet arī ne ļauni; turpretim ve-

cākie, un it īpaši vērši, uzskatāmi kā nopietni, pat gandrīz

saīguši, viegli sakaitināmi un dusmās karsti radījumi, kas

necieš nekādu niekošanos. Vispār ņemot arī viņi ļauj cil-

vēkam, kurš negrib tiem kādas nepatikšanas sagādāt, lai

tas mierīgi iet garām; bet visniecīgākais pavedinājums var

sacelt viņu dusmas kājās un var dažreiz viņus padarīt bī-

stamus. Vasaru viņi mēdz vienmēr no cilvēka izvairīties;
ziemu parasti tie negriež ceļu nevienam, ir jau bijuši gadī-
jumi, ka zemniekam jāgaida labs laiciņš, kāmēr zumbram

iepatīkas noiet no tekas, kur viņš stāv un to aizsprosto un

kur nav iespējams arī apiet ar līkumu. Kāds pamatīgs vecs

vērsis ilgāku laiku pārvaldīja ceļu, kurš iet caur Belovežas

mežu, negriezdams ceļu arī braucējiem, un "nodarīja daudz

nelaimes. Zirgi jau pa gabalu aušojas un baidās no zum-

bra, ja to saoduši, un sāk trakot. Kaukāza zumbrs turpre-
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tlm vienmēr mūk no cilvēka. Vienīgi kad ievainots vai

iedzīts kādā spraugā, viņš griež ragus pretī un aizstāvas.

Pat savu mazo govs Kaukāzā neaizstāv pret cilvēku, bet

parasti bēg un pamet teli savam liktenim.

Riesta laiks, kas iekrīt parasti augustā, bet dažreiz arī

tikai septembrī, turpinās divi vai trīs nedēļas. Ap šo laiku

zumbri ir visteicamākā stāvoklī, ir trekni un spēcīgi.
Pirms aplekšanas notiek īpatnējas rotaļas un nopietnas

cīņas buļļu starpā. Kaislībās satrakotais dzīvnieks šķiet
atrod sevišķu izpriecu, rakdams no zemes vidēji lielus kokus

un tādā ceļā tos nogāzdams. Tad buļļi sāk cīnīties, no sā-

kuma varbūt tikai pa jokam, bet vēlāk ļoti nopietni, bei-

dzot drāžas kā traki viens otram virsū un sitas tā ar ragiem

kopā, ka jādomā, abi turpat zem niknā dūriena saļims.
Pamazam vien vecie vientuļi piebiedrojas pulkam, un nu

divcīņas norisinās vēl daudz sparīgāk; jo jaunākam, vā-

jākam vērsim vai nu jākrīt no vecā ragiem, vai jāmūk

prom. Un pēc riesta var atrast nevien vēršus, bet arī go-
vis nodurtas.

Tūlīt pēc riesta beigām vecie savrūpnieki atkal šķiras
no pulka un atgriežas savā klusajā, pārdomu pilnajā dzīvē.

Teļi atlec 9 mēneši pēc pārošanās, parasti maijā vai jūnija
sākumā. Grūsnās govis jau iepriekš nošķiras no pulka un

kādā vientuļā, mierīgā apvidū uzmeklē meža biezoknī pie-
mērotu vietu, še tās slēpjas kopā ar savu telīti, kāmēr pa-
iet pirmās dienas pēc atlekšanas, bet ja draud briesmas,
tad aizstāv mazo ārkārtīgi drošsirdīgi. Agrā jaunībā te-

līte briesmu gadījumā pieplok uz sāniem pie zemes, cilā un

groza austiņas, izplēš nāsis un acis un bailīgi skatās, kur

tas ienaidnieks ir, kamēr vecā mēģina jo izveicīgāk tam stā-

ties pretī. Tagad tiklab cilvēkam, kā zvēram ir bīstami
zumbra govij tuvoties: pēdējā bez apdomāšanās pieņem
cīņu ar savu pretinieku. Dažas dienas pēc atlekšanas te-

līte jau seko savai mātei, kura izturas pret to ārkārtīgi
maigi. Kamēr tā nav spējīga vēl iet kā pienākas, māte lē-

nāmbīda ar galvu to uz priekšu; no aukstuma un briesmām

viņa mēģina to pasargāt, ieņemdama starp priekškājām;
kad tā notaisījusies netīra, nolaiza gludu; zīdot mātei va-
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jaga stāvēt uz trim kājām, lai savam bērnam labāk varētu

pasniegt tesmeni, un kamēr tas guļ, māte paliek nomodā

par viņa drošību. Telītes ir glīti piemīlīgi dzīvnieciņi, kaut

gan jau bērnībāviņas rāda, kas iznāks no tām vecumā. Aug

tās ļoti lēnām un laikam tikai astotā gadā sasniedz pilnīgu

lielumu. Vecums, kādu zumbri vispār spēj sasniegt, tiek

uzdots uz 30—50 gadu. Govis nobeidzas apmēram par 10

gadiem agrāk nekā vērši; bet arī pēdējie vecumā paliek

parasti akli vai tiem izkrīt zobi un tad nav vairs spējīgi

pienācīgi barību iegūt, proti, nevar vairs nokost jaunos

zarus, un beidzot nonīkst.

Salīdzinot ar citiem liellopiem, zumbri vairojas lēnām.

Belovežas gāršā ir atrasts, ka govis top grūsnas reiz par

trim gadiem un ja kļuvušas tikai zināmā mērā vecākas,
tad bieži vairāk gadus no vietas paliek neauglīgas. 1829.

gadā tikai 93 no 258 govīm atlēca telītes; no pārējām 165

lielākā daļa bij neauglīgas, mazākā daļa vēl par jaunām.
Filatovs domā, ka arī Kaukāza zumbra govis ne ikkatru

gadu paliekot grūsnas.

Jūlijs Cezars stāsta, ka tas, kurš nogalinājis kādu turu

vai zumbru, ieguvis augstu slavu, un visas senās dziesmas

sumina šādus varoņus pilnīgi dibināti. Vēl vidus laikos

bruņinieks un brīvais cīnījās vīrišķīgi ar turu un ar zumbru.

Bruņinieks bij zirgam mugurā, brīvais tāpat kājām; abi

izvēlējās uzbrukšanai šķēpu. Mednieki arvien atkāpās
viens no otra: viens tuvojās trakojošam dzīvniekam un

mēģināja dot tam nāvīgu dūrienu; otrs centās kliegdams un

sarkanu drēbi plivinādams novērst dzīvnieka uzmanību no

uzbrucēja un piegriest to sev, kamēr pirmais, varbūt vēl

arī suņu pabalstīts, beidzot varēja iegrūst savu šķēpu
dzīvniekam miesā. Zumbra medības bijušas arī pati vīri-

šķīgākā un prātus visvairāk uztraucošā izprieca, ko pieko-
puši Maģarijas un kaimiņu zemju bruņinieki un augstmaņi,
kurpretim vienkāršā tauta, ja gribēja šo vareno dzīvnieku

iegūt, raka viņam uz stigām bedres, un kad tas bija dziļajā
bedrē iegāzies, tad vienkārši nosita.

Belovežas gāršā agrāko gadu simteņu valdinieki iera-

dās ar lielu pavadoņu pulku, sacēla visus gāršas amata vī-
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rus kājas, pavēlēja apkārtnes zemniekiem iet par dzinē-

jiem un tā mobilizēja 2000—3000 vīru, kuriem vajadzēja

zumbrus dzīt uz turieni, kur valdinieki bij nostājušies uz

drošiem paaugstinājumiem un gaidīja. Par kādām visspī-

došākām medībām, kuras karalis Augusts 111. sarīkoja
1752. gadā, var vēl tagad lasīt poļu un vācu valodā uz

kāda 6 m augsta smailstaba no baltā smilšakmena. Par

vienu dienu nošauti 42 zumbri, 13 aļņi un 2 stirnas. Ka-

raliene viena pati nošāvusi 20 zumbru, nekļūdīdamās ne

reizes. 18. un 19. oktobrī 1860. g. medības sarīkoja krievu

ķeizars. Ķeizars pats nošāvis 6 zumbra vēršus un 1 teli,
2 aļņus, 6 dambriežus, 3 stirnas, 4 vilkus, 1 āpsi, 1 lapsu un

1 zaķi. Veimaras lielhercogs un Prūsijas prinči Kārlis un

Albrechts nošāvuši pārējos 8 zumbrus.

Mūsu zvēru dārzos zumbri, ja kaut cik piemēroti tos

kopj, iztur ļoti labi, un arī vairojas droši, un spēcīgāk pat
kā brīvībā. Pēc Šep f a (Schopf) novērojumiem, grūsnība

velkoties 270—274 dienas. Māte rūpējas par jaunpiedzi-
mušo ar lielāko mīlestību, ja cilvēka roka to neaizskar,

turpretim tā ļoti saskaišas un izlaiž savas dusmas pie ne-

varīgās telītes, ja kopējs pret viņas gribu grib ar pēdējo
nodarboties. Vērsi vienmēr vajag nošķirt no grūsnās

govs, jo šaurās telpās ģimenes dzīvi pie šiem dzīvniekiem

nav iespējams iekārtot.

Tas pats liktenis, kurš piepildījies pie zumbra vairāku

gadu simteņu laikā, ir ķēris viņa vienīgo radinieku b i zo-

nu neticāmi īsā laikā, varētu gandrīz teikt, vienā pašā

gadu desmitā. Vēl tikai pussimts gadus atpakaļ šis vare-

nais dzīvnieks miljoniem klīda pa bezgalīgi plašajām Zie-

meļamērikas zemēm — šodien tur maldās vairs tikai simti.

Vēsturē nav zināms neviens otrs tāds piemērs, ka nevai-

nīgs, derīgs dzīvnieks, kurš nav baudījis ne niecīgāko li-

kuma aizsardzību, niecīga ieguvuma dēļ būtu tā gluži siste-

mātiski izšauts un bez žēlastības pulkiem iznīcināts. Par

kādreizējiem neskaitāmiem Ziemeļamerikas „bifeļu" ba-

riem tagad nodod liecību vairs tikai izbālējušie kauli, kuri

guļ izkaisīti pa plašajiem neapdzīvotajiem klajumiem;
dzīvo skaits, pēc pamatīgajiem Viljama T. Horndē ja
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(Hornadav) pētījumiem, bija 1. janvāri 1889. g. pavisam
vēl 835, ieskaitot ari tos 200, kuri Jelloustonas parkā tur-

pināja savas dzīves dienas likuma apsardzībā. Savvaļā

dzīvoja apmēram 85 Savienotās valstīs un 550 angļu Zie-

meļamērikā. Un šī bizonu iznīcināšana ir norisinājusies

galvenā kārtā 1870. gadu sākumā, izlietojot dzelzsceļus,
kuri sāka iestiepties tālajos rietumos. Vairāk kā pusmil-

jona indiāņu, kuriem, tāpat kā viņu tēvu tēviem, „bifeļi"
pa daļai vai pat pilnīgi darīja iespējamu dzīvi, nu ir pa-

doti trūkumam un bada postam, ja vien Savienoto Valstju
valdība nenāk pie viņiem īstā laikā ar savu palīdzību. Pa-

teicoties Hom dē ja, kā arī 1905. gadā no viņa dibinātas

„Amērikas bizonu biedrības" pūlēm, bizonu skaits pēdējos

gados ir atkal iepriecinošā kārtā pieaudzis. Daži piemēroti
lieli klajumi, piem. Montanā, Dakotā un Oklahomā, ir ierī-

koti par aizsargparkiem. Kanādā, kur pa to starpu atrasts

lielāks daudzums tā saukto „meža bizonu", ir arī izdoti aiz-

sargrikojumi; Albertas parka pulkā vajagot būt vairāk par
1000 galvām.

Toreiz, kad Amērikā nometās uz dzīvi pirmie eiropieši,

pēc All en a pētījumiem bizona izplatības robežas sniedzās

gandrīz no Atlantijas okeāna piekrastes uz rietumiem līdz

Nevadās un Oregonas robežām, uz dienvidiem līdz 25. un

un uz ziemeļrietumiem apmēram līdz 65. platuma grādam
ziemeļos, un te ietilpa tiklab mežiem, kā arī zālēm apauguši
apgabali. Kolonizācijai turpinoties, izplatības apgabals tika

sašaurināts, austrumos vairāk un ātrāk kā rietumos, tā

kā pag. gadu simteņa sešdesmitajos gados tas ieņēma vairs

tikai Ziemeļamērikas vidējo daļu, īsto prēriju apgabalu, ap-
mēram starp 95. rietumu garuma grādu un starp Klinšu

kalniem. Kad 1869. gadā tika nobeigta Union Pacific

dzelzceļa būve, pēc kam ieplūda daudz mednieku, jo nu bij
iespējams svaigo ādu ātri izvērtēt, tad bizonu masa, kuru

arvien vēl varēja rēķināt daudz miljonos, tika uz ilgiem
laikiem sadalīta divos pulkos — ziemeļu un dienvidu, un

sākot no šī laika dzīvnieku iznīcināšana, kuru veicināja
vēl turpmākā dzelzceļu būve, sāka iet savu nenovēršamo

gaitu. Medības, vai labāk sakot izkaušanu, sāka piekopt
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vairumā kā kādu amatu, un proti ar tādiem panākumiem,
ka viss dienvidu pulks, kurā vēl 1871. gadā lietpratēji rē-

ķināja vairāk kā 3 miljoni galvu, bij 1875. gadā jau iznī-

cināts līdz niecīgam pārpalikumam. Līdzīgā kārtā ziemeļu

pulka iznīcināšana iesākās 1880. gadā un bij pabeigta jau
1883. gadā. Pa bezgala plašajiem apgabaliem, kuri tikai

neilgi pirms tam bij daudziem miljoniem dzimtene, klīda

vairs tikai tūkstoši nelielos pulciņos un trupās, bēgdami

no saviem nežēlīgajiem vajātājiem; bet tuvākos gados arī

lielākā šo izklīdināto bēguļu daļa krita no nāvīgās lodes,
kamēr beidzot nevienam vairs neatmaksājās bizonus medīt.

Regulējot medības daudzmaz saprātīgi un vēl īstā laikā

ar likuma palīdzību, varētu, kā Horndējs raksta, ikgadus

no milzīgā bizonu pūļa izšaut pa pusmiljonam jaunu vēršu

un izmantot tos pilnīgi, apmēram par 10 miljonu marku,
nenodarot pulkiem manāmu sarukumu; bet tagad vajadzī-

gas nopietnas pūles, ja dzīvos grib vēl uzturēt. Bet pēdējā
brīdī tiek arī pieliktas pūles, kā liekas, ar panākumiem, lai

glābtu to, kas vēl glābjams.
Bizons jeb amērikaņu buf a1 o (Bos (Bison) bi-

son) ir starp Ziemeļamērikas dzīvniekiem tas pats, kas Ei-

ropā zumbrs: milzenis starp visiem turienes sauszemes zī-

dītājiem. Buļļa garums ir 2,7—3,0 m, nerēķinot 50, bet

ar matiem 65 cm garo asti, augstums pie skausta 1,7—1,9

m, pie krustiem 1,4—1,6 m; smagums svārstās starp 600

un 1000 kg. Govis vienmēr stipri vājākas kā vērši. No

īstā prēriju bizoņa atšķiras meža bizons (B. b. atha-

bascae), kurš būs nedaudz lielāks, tumšākā krāsā un ga-

rākiem, slaikākiem ragiem, šīs formas apgabals agrāk
sniedzās apmēram no Klinšu kalnu austrumnogāzes līdz 95.

riet. garuma grādam un no 63. līdz 55. ziemeļu platuma
grādam, un agrāk laikam arī uz dienvidiem gar Klinšu kal-

niem līdz pat Savienotām Valstīm. Starpība starp prēriju
bizonu un zumbru ir lielāka, nekā starp citiem tikpat rad-
niecīgiem liellopiem. Te mūsu priekšā ir vienreiz stepju,
un otrreiz meža dzīvnieks. Bizona galva ir ļoti liela, sa-

mērā daudz lielāka un ar daudz platāku pieri, arī neglītāka
un smagāka, deguna mugura vairāk izliekta un ausis ga-
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rākas kā zumbram, muļķīgās, dziļi tumšbrūnās acis ar

blāvo baltumu vidēji lielas; īsais, platais un plānais kakls

paceļas stāvus pie neglīti paaugstinātā ©kausta, no kura

sākot muguras līnija stipri krītas līdz pat īsās, resnās astes

pamatam, tāpat kā arī viduklis, kas pie krūtīm ir plats,

uz pakaļu paliek ārkārtīgi kalsens; kājas samērā īsas un

ļoti slaikas, nagi un nadziņi mazi un apaļi. Tā tad par rak-

stūrīgām dzīvnieka pazīmēm jāuzskata lielā galva, nepa-

rasti attīstītā krūšu daļa, kamēr pakaļējā ķermeņa daļa
ir uzkrītoši kalsena, resnā bet īsā aste un slaikās

un īsās kājas. Ragi, kas ir ievērojami spēcīgāki,

pie pamata resnāki, galā strupāki un vienkāršāk izliekti kā

zumbram, liecas uz leju, uz āru un uz augšu, bet viņu gali

manāmi tuvāk saietas. Spalva līdzinās zumbra spalvai. Gal-

va, kakls, kamieši, vidukļa priekšdaļa un priekšciska, paka-

ļējas ciskas priekšpuse un astes gals ir garām, pleci ar krēp-

veidīgām, zods un kakla apakša ar bārdveidīgām, piere un

pakausis ar sprogotām mīkstām spalvām; visur citur spalva
ir īsa. Ziemu spalva izaug labi garāka; pavasarim sākoties

ziemas kažoks lieliem kušķiem velkas nost. Krāsa ir iesar-

kani tumšbrūna, bet krēpēs, t. i. galvas priekšdaļā, uz pie-

res, kakla un pakakles tā pāriet melnbrūnā; pa vasaru ķer-
meņa pakaļējā daļa ir tomēr apklāta trūcīgi tikai ar īsām

spalvām, dažās vietās gandrīz kaila. Ragi un nagi, kā arī

kailais purna gals ir spīdoši melns. Gadās pelēki, balti un

baltlāsaini dzīvnieki.

Bizons jāuzskata, vismaz kopš tiem laikiem, kad viņa
izplatības apgabals tika sašaurināts, kā raksturīgs dzīv-

nieks tanīs nepārredzamos stepju apgabalos, kurus amēri-

kaņi sauc par prērijām, še viņš dzīvoja skrejās sabiedrī-

bās. "Viss bifeļu pulks," tā raksta 1875. gadā brīvkungs
Maksis fon Tīlmans (Thielmann), „sadalas dau-
dzās mazākās grupās. Ja ar' iztālēm skatoties kāds kla-

jums ar sulīgu zāli liekas vārda tiešā nozīmē apklāts bife-

ļiem, tad tomēr tuvāk pienākot acs drīzi ievēro, ka viss

bars sadaļas atsevišķos pulkos, kuru lielums mainās; un

ikkatram no tiem, vienalga, kaut ar' tikai nedaudz simtu

soļu atstatumā no otra, ir savs vadonis un sava īpaša ku-
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etība. Savādais šinī sadalījumā ir tas, ka govju pulki, ku-

rus vada jaunāki buļļi, vienmēr atrodas visam baram vidū,

kurpretim vecākie buļļi sadodas mazākos pulkos un paliek

vienmēr bara malā, apkārt ap to. Mēs arī gājām pilnas
četras ceļojuma dienas vienīgi pa buļļu pulkiem; tikai pēc
tam uzdūramies arī govīm. Atsevišķo pulku lielums ir

ļoti dažāds; govis turas pa 30 un vairāk, buļļus es redzēju
lielāko daļu pa 6 līdz 16 kopā. Tomēr atsevišķie pulki
bieži stāv tik tuvu viens otram klāt, ka acs uz viena uz-

metiena var saskatīt simtiem un tūkstošiem dzīvnieku. Vai

ziemeļos, kur bifeļu vēl vairāk, viņš kā nometnieks dzīv-

nieks var arī ciešāk kopā turēties, tas nav man zināms.

Nostāsti par simtiem tūkstošiem, kurus daži mednieki sakas

redzējuši ar vienu acu uzmetienu, man liekas tāpēc maz-

liet izpušķoti, ka bifelis nevien ceļojot, bet arī ganoties ar-

vien ietur rindas kārtību, zošu rindu, ar vienādiem attā-

lumiem atsevišķo dzīvnieku starpā, kamdēļ saprotams, ka

tik lielu masu sapulcēšanās vienā pašā redzes laukā nav

iespējama."

Ikgadus bizoni uzņēmās ceļojumus, kuri notiek vairāk

vai mazāk regulāri. Sākot no jūlija tie virzījās uz dienvi-

diem, pavasarim iestājoties atgriezās atkal atpakaļ uz zie-

meļiem, un proti, sadalījušies mazākās trupās vai pulkos.
Šie ceļojumi tos būs noveduši no Kanādas līdz piekrastes
zemēm pret Meksikas Golfa straumi un no Missuri līdz

Klinšu kalniem, šīs ziņas nebūt nav tomēr visā pilnībā
apstiprinātas; mums gribētos pat stipri šaubīties, vai tik

tāli ceļojumi jel pavisam kādreiz būs notikuši. Daudzi bi-

zoni arī ziemu paliek visumā ņemot, savos pastāvīgajos
uzturēšanās apgabalos. „Kā man kāds piedzīvojis med-

nieks stāstīja," raksta brīvkungs f. Tīlmans 1875. gadā,
„arī agrākus laikus bifeļi sadalījušies ziemeļu un dienvidu

grupās, kurām par robežu bijusi Republican River, avotu

upe Kanzas ziemeļos (tā tad apm. 40. ziemeļu platuma
grāds). Ziemeļu pulki, ceļodami ziemu uz dienvidiem, nav

gājuši šai upei pāri, un dienvidu pulki vasarā arī nav spie-
dušies tālāk uz ziemeļiem." Arī Horndēj s aizstāv to

ieskatu, ka runa varētu būt ne tik daudz par stipri tāļiem
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ceļojumiem, kā vairāk gan par visu bifeļu bara pavirzīsa-

nos uz citu dzīves vietu. Tā varēja ari gadīties, ka ziemas

vidū, kā tas noticis ar W. F. Butleru, sastapti ziemeļu ap-

gabalos tādi pulki, kuri bij pavirzījušies no savām tālajām

vasaras mītnēm vairāk simts kilometru uz dienvidiem.

Butlers sastapis 1872. g. novembrī un decembrī lielus

bizonu pulkus pie Saskačevanas dziļā sniegā un lielā auk-

stumā (līdz 34 grādi zem nulles pēc Celsija), apmēram

starp 52. un 53. ziemeļu platuma grādu. Bez plēsīgiem

putniem un kraukļiem gaisā, klīstošiem pulkiem sekojuši

arī izsalkuši vilku bari, vieni kā otri būdami droši par lau-

pījumu. Kur bizoni bij nometušies uz pastāvīgu dzīvi, tie

parasti staigāja turp un atpakaļ, un proti, no sulīgajām

ganībām uz upēm, kuras tie apmeklēja, lai padzertos vai

arī lai peldoties atvēsinātos, un staigādami tie bij ieminuši

tās tekas, kuras kā „bifeļu stigas" ir pazīstamas ikkatram,
kas ceļojis caur prēriju. Bifeļu stigas stiepās visvairāk

taisnā līnijā simtām viena otrai līdzās un krustojās ar

ūdeņiem tanīs vietās, kur labi iekāpt un izkāpt. Tās līdzi-

nājās uz mata tām stigām, kādas iemin un staigā kārtīgi
arī mūsu mājlopi, kur tie lielā daudzumāun brīvi var ganī-

ties mežos un ganībās.
Melhauzens (Mollhausen) 1851. gadā redzējis

simtiem tūkstošiem bizonu prērijās uz rietumiem no Mis-

suri; Frebels (Frobel) 1858. gadā gāja ratu karavanē

no Missuri uz Meksiku un ceļoja caur bifeļu pulkiem bez

pārtraukuma astoņas dienas. „Pulciņos, trupās, masās,

pulkos", tā tēlo H. Diksons (Dixon), „rīb šo melno, pin-
kaino dzīvnieku soļi ap mums visapkārt, dažreiz no zieme-

ļiem uz dienvidiem, citreiz no dienvidiem uz ziemeļiem; 40

stundas no vietas viņi mums pastāvīgi bij acu priekšā, tūk-

stots pēc tūkstoša, desmitiem tūkstošu pēc desmitiem tūk-

stošiem, neskaitāma savvaļas dzīvnieku masa, kuru gaļas,
kā mēs domājam, indiāņu vigvamiem pietiktu līdz mūžībai."

„Ceļojot uz Denveru", raksta F i n š s (Finsch), okto-
bra sākumā (1872.) mēs nezin vai tikām redzējuši vairāk

kā vienu bifeli, kaut gandažu pieturas vietu tuvumā, piem.
pie Buffalo, tie bij diezgan bieži sastopami, bet atpakaļ ce-
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ļojot mēnesi vēlāk mēs viņus sastapām jau pie Kit-Kerzo-

nas Kolaradā, kaut ar' galvenie pulki, pēc avižu ziņām, bij

nonākuši jau pie Arkanzas un līdz Kanadijas upei. Sa-

vās medībās mēs tomēr nekad neesam viņus sastapuši tik

lielās masās, kā Diksons tos redzējis; bet, pēc ticamiem ap-

galvojumiem, viņa apraksts der vēl arī tagad (1872.) Pa

to ceļu, kuru iet vadītājs vērsis, seko viss pulks, lai tur no-

tiktu kas notikdams, un kaut tas ietu upēm un stāvām

kraujām pāri. Sliežu ceļš parasti liek tiem apmulst, pirmie

pienācēji paliek stāvot un sliedes aposta, bet tad bez kau-

trēšanās iet pāri un tā dod zīmi arī pakaļnācējiem, ka jā-
dara tāpat. Arī koka aizsargžogi gar dzelzsceļu, kas lielā

daudzumā ierīkoti pret sniegu, bizonus neuztrauc; tie iz-

lieto tos tāpat kā telegrāfa stabus, berzēdamies pie tiem.

Kaut gan no cilvēku nometnēm viņi izvairās, tomēr no at-

sevišķi stāvošām prēriju ēkām viņi nebūt nebaidās un ļoti
bieži pienāk tām klāt. Mūsu saimnieks Montenejā, vientuļā
ūdens vietā pie Kanzas ceļa, šāva vienīgi tos dzīvniekus, ku-

ri parādījās turpat gluži tuvu, lai vieglāk būtu nošauto milzi

novākt, un tomēr apgādāja savu namu ar bifeļa gaļu uz ve-

selu gadu. Kādu rītu viņš bija nošāvis, kamēr mēs nebijām
vēl ne brokastis paēduši, trīs varenus buļļus ne tālāk kā 150

soļu no mājas." Brīvkungs M. f. Tīlm an s, kurš 1875.

gadā savus medību gājienus sarīkoja tālajos rietums, ir

atzīmējis stipri citādus piedzīvojumus. Tos šis mūsu uz-

ticības vīrs savelk kopā sekoši: „Visvairāk pie iznīcināša-

nas palīdzējuši trīs dzelzceļi, kuri stiepjas prērijai cauri

no Missuri līdz Klinšu kalniem. Ja šī gadu desmita sākumā

(septiņdesmitos gados) bizonu medības starp Union Pa-

cific un Kanzas Pacific līnijām varēja vēl rīkot ar drošām

izredzēm uz panākumiem, un ja Atčisona, Topekas un

Santa Fē dzelzceļi savos pirmajos pastāvēšanas gados no-

gādāja uz austrumiem pie 200000 ādu, tad tagad starp
šiem trim ceļiem, kā arī abpus tiem uz ziemeļiem un dien-

vidiem, vairāku ceļojuma dienu platā joslā, bifelis kā uz

vietas dzīvojošs medījums ir nozudis. Tikai atsevišķi
pulki, ceļodami pavasarī uz ziemeļiem un rudenī uz dienvi-

diem, vēl pāriet sliedēm pāri."
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No jūlija līdz septembrim, kad iekrīt pārošanās laiks,

pulki nonāk uztraukumā, spiežas cieši kopā un rada ņu-

dzošu masu. Vērši trenkā govis, saduras viens ar otru un

sāk cīnīties, kamēr kāds cits tos abus padzen. Daži no-

vērotāji, kā piem. Ke 11 m s (Catlin) tēlo šīs cīņas kā bī-

stamas, bet citi atkal, kā 0 d i b on s (Audubon), D o d ž c

(Dodge) un citi, kā pilnīgi nebīstamas. Biezais galvas-

kauss, kurš bez tamlabiaizsargāts arī ar biezu spalvas segu,

iztur spēcīgu triecienu bez kaites, un īsie ragi nav jau arī

nekāds piemērots ierocis, ka varētu vienlīdz stipru preti-
nieku ievainot līdz nāvei. Horndē j s, balstīdamies pats

uz saviem un ticamu uzticības vīru novērojumiem, noteikti

nepiekrīt tādam ieskatam, ka riesta laikā notiekot dzīvnie-

ku nošķiršanās pārīšos vai ģimenēs: turpretim visa pulka

masa paliek cieši kopā saspiedušies, kamēr vien riests nav

beidzies; pēc tam notiek atkal parastā sadalīšanās, kā jau

aprakstīts. Govis ir grūsnas 9 mēneši. Teļi, parasti viens,
bet nereti arī divi, atlec pēc mūsu uzticības vīru liecībām

laikā starp martu un jūliju, bet daži arī tikai augustā. Kur

tas iespējams, tad grūsnās govis aiziet uz kādu drošu vietu

un kavējas tur kopā ar mazajiem tik ilgi, kamēr pēdējie
nav ieguvuši pietiekoši spēka, ka varētu piebiedroties pul-
kam. Tagad nu vērši uzņemas teļu aizsardzību, kaut gan

pēdējie mēdz neatlaidīgi sekot mātei tik ilgi, kamēr jauni
pēcnācēji tos neizspiež. Teļiem no sākuma iedzeltēni sar-

kanbrūna vilnaina spalva, un tie, pēc Heka (Heck) vār-

diem, ir ļoti tīrīgi, mundri un kāri uz rotaļām; viņi zīž

9 mēneši cauri un dažreiz vēl ilgāk.
Kaut gan bizons izliekas lempīgs, viņš tomēr kustas

diezgan viegli, neraugoties uz īsajām kājām, viņš noskrien

ātri lielus gabalus. Nekad viņš nesoļo lēnām tik slinkā

gaitā, kā kāds pieradināts liellops, bet viņa soļi vienmēr ir

steidzīgi, viņš rikšo ātri un izturīgi un aulekšo tik spē-
cīgi, ka zirgam, ja grib viņu panākt, jāpiespiežas. Viņa
kustības ir īpatnēji aprautas un, kad viņš grib tās paātri-
nāt, tad izskatās kā savāda viļņošanās, kas ceļas no tam, ka

viņš pasviež savam ķermenim gaisā te priekšu, te pakaļu.
Peld viņš ar tādu pat spēku un izturību, kāda vispār pie-
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mīt viņa kustībām, un nemaz nešaubās, ja vajadzīgs, iet

ūdenī un peldēt pār platām upēm. Balss ir dobja rūkšana,

vairāk dziļa ducināšana nekā baurošana. Kad tūkstoši laiž

balsis vaļā uzreiz, tad tās savienojas dārdoņā, kuru salīdzi-

na ar tāla pērkona rūcieniem.

No maņām visaugstākās viņam ir osme un dzirde. Bi-

zons saož ļoti labi un dzird par lielu gabalu. Redzi visi

novērotāji apzīmē par vāju, kaut gan acis ir labi attīstītas

un nezin vai atšķīries no citu gremotāju acīm; laikam biezā

spalvu sega, kas galvu ietin, būs bizonam par traucēkli

labai saredzēšanai. Garīgo spēju ziņā viņš neatšķiras no

citiem radiniekiem. Viņš ir maz apdāvināts, labsirdīgs un

ielaižas ar cilvēkiem, kuri prot ar viņiem īsti apieties, gan-

drīz draudzīgās attiecībās, un vismaz iemācas pazīt savu

kopēju, saprotam, paiet ilgs laiks, kamēr viņš atmet savu

iedzimto biklumu. Vērsis vienmēr izrādās pašapzinīgāks,
uzstāda lielākas prasības un grib vairāk uzmesties par

kungu, un tamdēļ ir arī drošsirdīgāks un vairāk uz cīņu
kārs kā govs.

Vasaru neuzkrītošā, bet sulīga prēriju zāle ir bizo-

nam laba barība; ziemu dzīvniekiem bij jāķeras pie zaru

galiem un sakaltušām lapām, pie sausas zāles, pie ķērpjiem
un sūnām. „Kad svelinošā saules karstumā zaļais zāles

lauks ir nodedzis," tā F i n š s turpina tālāk, „tad ar sau-

siem zāles kušķiem bizonam tomēr vēl pietiek, un pat pēc
lielajām prēriju degšanām rudenī paliek vēl tik daudz oazu

melnajā klajumā, kurām uguns pārlēkusi pāri, ka pulki kle-

jodami var atrast barības vēl pietiekoši. Ziemu, sapro-

tams, ar pārtiku ir grūtāk, un ar tiem niecīgiem zāles pa-

liekiem, kas tiek izkašņāti no sniega apakšas, gandrīz nav

vairs iespējams iztikt. Mazāk kā bez bagātīgas un svai-

gas barības dzīvnieki spēj iztikt bez ūdens. Garās rindās

ar jautri rotaļīgajiem teļiem gar malām var redzēt tos agri
un pa vakariem, ka viens pakaļ otram tie lēnām soļo pa
iemītiem, tikai nedaudz par pēdu platākiem ceļiem, kuri

pilnīgi izskatās pēc kājceliņiem, visi dodamies savam gluži
noteiktamceļa mērķim pretī — dzeramai vietai, še tad ro-

das liela dzīvība. Tādā pašā kārtībā,kā melnie kolosi pie
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ūdens krājuma nonākuši, tie sāk arī dzesēt savas slāpes,
ūdeni dziļi vilkdami; tūļīgos ar viegliem ragu dūrieniem

piespiež pasteigties, un tikai vietumis īsti vecu buļļu starpā

izceļas kāda nopietna sadursme, tā kā novērotājs, kas pa-

slēpies zināmā attālumā, var skaidri sadzirdēt ragu sasi-

šanos."

Daudzas un nopietnas briesmas apdraud bizona dzī-

vību no laika gala. Ziema, kas prērijās lielāko daļu ir grūta,
bieži vien nobeidz simtiem dzīvnieku, papriekš tos novāji-
nādama un atņemdama spēkus. Bizons ir gan labi bruņo-
jies, lai varētu to izturēt: labvēlīgos apstākļos viņa biezā

vilnainā spalva pasargā to pietiekoši pret negaisiem, un

spalvas mešana, kā tas jau arī sagaidāms, notiek tik ciešā

saskaņā ar gads laikiem, ka ziema nevar viņu pārsteigt tā

sakot negaidot. Bet dziļā sniegā daudzi bizoni nobeidzas

aiz barības trūkuma, tāpat arī noslīkst iedami pār upēm

ar vāju ledu.

Stāsta, ka grislilācis nebaidoties no cīņas pat ar spē-

cīgu vērsi, un tāpat arī, kā vilks apdraudot vismaz jaunā-
kos bifeļus. Tomēr daudz ļaunāks ienaidnieks ir bijis cil-

vēks, sevišķi par tādu palika eiropietis, kura medības, kā

Horndē j s aprāda, jau 19. gadu simteņa divdesmitajos
un trīsdesmitajos gados kļuvušas ievērojami plašas.

„Agrāk," tā Melhauzens (Mollhausen) raksta vairāk

kā piecdesmit gadu atpakaļ, „kad bifeli zināmā mērā va-

rēja uzskatīt par indiāņu mājlopu, nevarēja pie nepārre-
dzamiem pulkiem manīt nekādu samazināšanos; turpretim,
bagātās ganībās tie izdevās labi un vairojās. Nu atnāca

uz šiem apvidiem baltie. Lielās ādas ar biezo spalvu vi-

ņiem patika, taukā bifeļa gaļa viņiem labi garšoja, un abi

tiem solīja bagātu ieguvumu. Papriekš stepju iedzīvotājos
tika radīta kaislība uz balto cilvēku spīdīgiem un apdulli-
nošiem ražojumiem, un tad šos ražojumus pa drusciņai pie-
dāvāja kā atmaksu par medījumiem, pēc kam sākās postī-
šanas darbi. Tūkstošiem bifeļu tika nogalināti, lai iegūtu
viņu meli, bet vairāk vēl lai dabūtu ādu ar pinkaino spalvu,
un nedaudz gados kļuva manāma uzkrītoša bifeļu pulku
samazināšanās

... Prērijas indiāņiem bifeļu medības ir
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darbs, kurš sniedz tiem nevien viņu iztiku, bet tamlīdz no-

der arī kā augstākā izprieca. Jādami uz izturīgiem zir-

giem, kurus viņi lielāko tiesu sagūstījuši starp savvaļā
dzīvodamiem stepju zirgiem, viņi klajumā spēj panākt kaut

kuru medījumu, un cenšas iegūt sevišķu medinieku slavu

tādā ceļā, ka raida zirgā sēdēdami savus cik iespējams
ātros un labi mērķētos šāvienus kādā bēgošā pulkā...
Kreisā rokā medniekam ir stops un tik daudz bultu, cik var

ērti saturēt, bet labā smaga pātaga, ar kuras palīdzību viņš
nežēlīgi pērdams dzen savu aulekšojošo zirgu bēgošā puikā
iekšā un līdzās kādai treknai govij vai jaunam vērsim. Iz-

mācītais zirgs viegli saprot sava jājēja nolūku un pats,
bez kādas turpmākas vadības, steidzas cieši klāt izvēlētam

upurim, lai dotu medniekam izdevību, raidīt pienācīgā brīdī

bultu līdz pašām spalvām bifeļa paslēpenēs. Tikko stingri
savilktā stopa dzīsla ir nodžingstējusi, tikko asā dzelzs ir

ieurbušies cauri sprogotai spalvai treknajā miesā, kad zirgs
ar spēcīgu lēcienu attālinās no ievainotā dzīvnieka, lai glāb-
tos no tagad satrakotā ienaidnieka ragiem, un nu tiek rau-

dzīts pēc cita vērša. Tā traucās šī dzinēju medība pa lī-

dzenumu kā vētra pāri, kamēr beidzot nodzītā zirga nogu-

rums trakajam medniekam atgādina, ka laiks savu nepie-
sātināmo medību dziņu savaldīt. Pa to laiku arī visi tie

bifeļi, kuri tikuši ievainoti, ir no pulka atšķīrušies un guļ
bez spēka vai garu izlaizdami uz tā paša ceļa, pakuru tikai

dažas minūtes atpakaļ zemei rībot drāzās prom medību

skrējiens. Mednieku sievas ir sekojušas saviem vīriem un

nu čakli nodarbojas ar medījumu sagriešanu gabalos un

labāko gabalu un ādas nogādāšanu savos vigvamos, kur

tad gaļu sagriež plānās sloksnēs un kaltē, bet ādu vien-

kāršā ceļā miecē. Saprotams, vislielākā daļa paliek vilkiem."

„Tā kā garās krēpes uz galvas bifelim aizsedz acis un

traucē skaidri saskatīt un atšķirt, tad arī pretiniekam ir

jo vieglāk iegūt medījumu pat bez zirga. Viņš apsedz
galvu un ķermeni ar vilka ādu un, bīdīdams ieroci sev pa
priekšu, iet četrrāpus līkumlīkumiem savam mērķim tu-

vāk. Ja vien vējš pēkšņi nenodod šā apģērbtu indiānieti,
tad viņam droši izdodas bifeli nošaut gluži tuvu, pārējos
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pulkā ar to nebūt netraucējot. Pat no bises sprādziena
dzīvnieki nesatrūkstas, ja nav manījuši cilvēka klātbūtni

ar saviem ožamiem orgāniem. Labi paslēpies šāvējs var

nogāzt ar lodi dažu labu bifeli no mierīgi ganošās pulka bez

lieliem traucējumiem: ievainotā nāves gārdziens daudz ja

vienam, otram no dzīvniekiem liek pacelt uz brītiņu savu

krēpoto galvu pētīšanas nolūkā; bet tad viņš nododas atkal

savam iemīļotam darbam, zāles plūkšanai. Nabaga bifeli

medī cauru gadu, pat tad, kad sniega puteņi pārklājuši

līdzenumu ar biezu segu un iemīļotais medību veids uz

zirga nav iespējams. Tad bifeļu pulks pa vairāk pēdas

dziļo sniegu tikai lēnām var rakties uz priekšu; bet ap-

ķērīgais indianietis ir piestiprinājis pie kājām platas, pītas

sniega kurpes, un, nebūt negrimdams nedrošajā pamatā

iekšā, piesteidzas veikli ar pūlēm soļojošam milzenim klāt

un nodur aizsargāties nespējīgo dzīvnieku ar šķēpu."
Gadās arī, ka veselas trupas un mazākus pulciņus ie-

dzen stipros un šim nolūkam taisītos laidaros un šauj tikai

pēc tam. odibon s (Audubon) ziņo, ka no Uniona forta

esot šauts bifeļu pulkam pat ar lielgabalu. Frebc1s

(Frobel) stāsta, ka vienmēr, kad viņa ceļojuma biedriem

vajadzējis gaļas, ticis izsūtīts kāds spēcīgāks jātnieks to

sagādāt. Vīrs jāja tad pulkiem pa vidu, kuri nepiegrieza

viņam daudz vērības, izmeklēja kādu labu dzīvnieku un

pielēca tam klāt tik tuvu, ka varētu piespiest revolveri pie
kreisā pleca, un tad izšāva. Netika novērots, ka kāds bi-

zons būtu izrādījis pretošanos. Kaimiņu pulki, kad patla-
ban medīšana norisinājās, tikai nedaudz pavirzījās sānis.

Kāds meksikanietis,, kurš gāja karavanei līdz, izrādījās

par tik veiklu cilpas metēju, ka ķēra ar to nevien teļus, bet

arī pieaugušas govis.
Tomēr ne vienmēr visas bizonu medības tik labi izdo-

das, kā tas varētu likties, spriežot no tam, kas līdz šim

teikts. Uaij a t s (Wyath) reiz redzējis, ka kāds indiānis,
kurš kādam ievainotam bifelim vēl tuvojās, dārgi par to

samaksājis. Dzīvnieks pēkšņi griezies tam pretī, zirgs iz-

trūcies un nosviedis jātnieku zemē, un pirms kā tas pagu-
vis uzlekt kājās, bifelis pārdūris krūti.



Sumbrs.





Kamēr piekopa tikai aprakstītos medības veidus, ne-

bija arī gan domājama patiesa bizonu izskaušana, kaut ar'

simtiem tūkstošiem tika nogalināts ikgadus, kaut ar' vajā-

tāji devās medībās vārda tiešā nozīmē labi noorganizētās

armijās ar augstākiem un zemākiem pavēlniekiem un ar

pārtikas vezumiem un telšu piederumiem. Kamēr vēl me-

dīja uz zirgiem, bij tomēr vienmēr vajadzīgs pielikt 15—25

medniekiem kopīgas pūles, ja gribēja vienā medību gājienā
kādu tūkstoti bizonu iegūt. Citādi rezultāti bija, kad sāka

gandrīz vienīgi piekopt pielīšanu, ~klusās medības", kā

amērikaņi šo iznīcināšanas metodi nosaukuši. Labs ~šāv-

ējs", jo citāds apzīmējums te gan nebūs lietojams, viens

pats varēja vienā pašā gājienā nokniebt 1000—3000 dzīv-

nieku: tā, piemēra dēļ, Džeks Bridžs (Jack Brvdge) viens

pats nošāvis 6 nedēļās 1142 bizonus.

Tik sekmīgu izšaušanu atviegloja smagās tāļšāvējas

pakaļlādējamās bises un neredzētā muļķība, kāda bizonam

piemīt, jo pat visļaunākie piedzīvojumi nedeva viņam ne

par matu vairāk saprašanas par draudošām briesmām.

Pēc Horn dē j a (Hornadav) pamatīgā apraksta klusās

medības tika piekoptas sekošā kārtā: parasti sadevās pa
četri cilvēki kopā un sarīkojās uz medībām vai nu paši, vai

arī tos sarīkoja cits, pie kura viņi dienēja. Ar vilcienu tie

izbrauca uz kādu izvēlētam apgabalam tuvu stāvošu sta-

ciju, sakrāva savus medību piederumus ratos un devās uz

medību rajonu. Viens no viņiem rūpējās par ēdiena vārī-

šanu, pārējie trīs, apbruņojušies bisēm, šaujamiem mate-

riāliem un dīrājamiem nažiem, gāja katrs uz savu pusi uz

šaušanu. Visa māksla nu nebij vairāk nekas, kā atrast

kādu bizonu trupu vai pulku tādā vietā, kur šāvēji nema-

not un pret vēju varētu pielīst jo lielākam dzīvnieku skai-

tam pēc iespējas tuvāk. Ja tas bij izdevies, tad vīrs nolika

līdzās savas patronas, izmeklēja drošu atbalstu savai bisei

un nogāza vadoni ar šāvienu krūtīs. Bises sprādziens pada-
rīj pulku gan uzmanīgāku, bet tomēr neaizbaidīja; daudz ja
tuvākie piegāja vadonim klāt, kurš ar cauršautām plaušām
drīz saļima. Nākošais dzīvnieks, kurš it kā taisījās uzņem-
ties pulka vadību kritušā vietā, krita no nākošās lodes tā-

A. Brēms, „Dzīvnieku valsts" XII.
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pat arī trešais, ceturtais un tā tālāk, šāvēja uzmanība tika

vērsta visvairāk uz to, lai viņu pašu nepamanītu kustoties

un lai vienmēr tiktu nošauts tas dzīvnieks, kurš taisās iet

prom no tās vietas, jo viņam tad sekotu visi pārējie. Mēr-

ķēdams ar savu ieroci no ļoti labas vietas un raidīdams ap-

mēram ik pēc katras minūtes pa šāvienam, daudzmazievin-

grinājies šāvējs varēja no reiz ieņemtās vietas gluži viegli
šaut šos dumjos radījumus dučiem vien no ne vairāk kā

200—250 m liela attāluma. Horn dēj s min kā pierādī-

jumu kādu gadījumu, kur kāds A. Endrju (Andrews) no-

šāvis mazāk kā stundas laikā no vienas vietas 63 bizonus,

un dzirdējis no Mak-Nansi (Mc-Nancy), ka kāds cits šāvējs

nogāzis pat 91 gabalu; bet Dod ž s (Dodge) stāsta par

kādu trešo, kurš nepilnās 45 minūtēs pusriņķī, kura rādijs

bij augstākais 200 m, nošāvis mazākais 112 bizonu. Kad

šaušana bij nobeigta, tad sākās ādu dīrāšana, izklāšana,
žāvēšana un iepakošana. Pēc tam šāvējs steidzās meklēt

savu laimi atkal kādā citā vietā.

Tā kā nu visur, kur bizoni dzīvoja, šāda veida izšau-

šanu piekopa neskaitāmas sīkas sabiedrības, tad nav arī

ko brīnēties, ka vientiesīgie dzīvnieki, kā to jau sākumā at-

tēlojām, tika bīstami ātri iznīcināti no zemes virsus. Kā

pie pēdējā līdzekļa nelielā pārpalikuma iznīcināšanai ķērās
pie uzglūnēšanas dzeramo vietu tuvumā. Un negaidīti ātri

pat priekš tiem, kuri paši izkaušanā bij piedalījušies, pie-
nāca tā diena, kad bifeļu šaušanai kā atsevišķai nodarboša-

nās nozarei bij beigas uz visiem laikiem.

Izžāvētā gaļa, un proti sasmalcināta un ar taukiem

labi sajaukta, pazīstama kā „pemikens", bet polārekspedī-

cijās vēl arī ar rozinēm samaisīta, tiek slavēta par garšīgu
un barojošu ēdienu; mēli ēd kā gardumu. No ādas indiāņi
gatavo siltu apģērbu, telšu sienas un gultas vietas, seglus,
jostas un t. t., apsit ar to arī savu laiviņu sprostus. No

kauliem viņi taisījuši seglu stāvus un nažus, ar kuru palī-
dzību tad notīrījuši no ādas spalvu; no cīpslām vērpuši auk-

las saviem stopiem un diegus šūšanai; no kājām un nagiem
vārījuši stipru līmi; garās galvas un kakla spalvas savi-

juši virvēs; no astēm pagatavojuši mušu vēdekļus; mēsli
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noderēja par kurināmo materiālu. Arī eiropieši mīl bizonu

ādas. Miecēta āda ir priekšzīmīga, kaut gan mazliet sū-

cekļaina; āda ar visu spalvu tiek lietota visādiem klājiem.

Vilna, kuras no vienas pašas ādas var iegūt līdz 4 kg, ir

apstrādājama tikpat viegli kā aitu vilna.

Tāpat kā visi savvaļas liellopi, arī bizons pierod pie

gūsta ātri, un viegli arī vairojas. Pēc šala j a (Szalav),
dzīvi bizoni jau 16. g. simtenī esot nokļuvuši Eiropā, un

proti, Madrides galmā. Kopš tiem laikiem arvien ir kāds

no šiem dzīvniekiem ticis rādīts izdevīgā gadījumā. Patla-

ban viņu netrūkst laikam nevienā zvēru dārzā, un pa jo-
kam ir ticis pat apgalvots, ka Eiropā tagad esot vairāk bi-

zonu kā Amerikā. Govis ir priekšzīmīgas mātes, kuras sa-

vus mazos noteikti sargā pret visāda veidauzmākšanos. Par

krustošanas mēģinājumiem ar mājlopiem ir jau minēts.

Apejoties ar bizoniem kā pienākas, tos var padarīt rāmus

un iedresēt. Falc-Fe i n s ir ar sekmēm mēģinājis ie-

mācīt pusasiņu bizonus strādāt, vilkt ratus un arklu. Ar

viņiem nav gandrīz grūtāk rīkoties, kā ar mājas ragu lo-

piem. Neraugoties uz šo, pieradināšanas mēģinājumiem,
kuri iesākti apmēram jau pirms diviem gadu simteņiem,
nav tomēr līdz šim bijis plašāku panākumu.





Daudznadži (Multungula)
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Trīspadsmitā šķira.

Daudznadži (Multungula).

Daudz nadži nostājas mūsu priekšā kā iznīkstošas

cilts pārstāvji, kā pēdējās atvases no kādreiz skaitā tik ba-

gātās zīdītāju nodaļas. Tie parādās mums kā dzīvi agrāko
radīšanas posmu liecinieki, kā senās mūsu zemes dienas,
kuras sniedzas vēl līdz mūsu laikiem. Milži no citām šķi-

rām, kuri blakus viņiem dzīvojuši senlaikos, sen jau iz-

dzēsti no dzīvības grāmatas, vienīgi viņi vēl līdzinās tiem

varenajiem radījumiem, kuri kādreiz apdzīvojuši mūsu

zemi. Tagad nu viņi stāv vieni paši un gandrīz ikkatrs par

sevi, tāļu šķirts no pārējiem, bet visus mēs tos tomēr pie-
skaitām vienai šķirai, jo tie locekļi, kas viņus savienojuši,
ir izmiruši un starpas starp viņiem ir kļuvušas ievērojamas.

Tamdēļ arī pētnieki attiecībā uz šķiras norobežošanu nav

visi vienis prātis; vismaz daži negrib daudznadžu kop-
sakarību atzīt un iedala tos ne mazāk kā četrās šķirās, pie-
vienodami dažus no tiem viennadžiem, citus gremotājiem

un divi dzimtas paceldami īpašu šķiru stāvoklī. Kaut gan

es negribu nedz noliegt, nedz arī novērtēt par zemu šāda

iedalījuma pamatus, tad tomēr es nevarēju izšķirties tādā

ziņā, lai šim paraugam sekotu, un esmu atzinis par daudz

piemērotāku, daudznadžu dzīvniekus neskaldīt, bet saņemt
visus kopā, kas būs arī maniem lasītājiem lielākai daļai jau
vairāk zināms un saprotams, balstīdamies turpmāk it se-

višķi uz jaunākiem Ovena (Owen) izskaidrojumu atzīsto-

šiem uzskatiem.

Daudznadži, patlaban vienīgie milzeņi sauszemes zī-

dītāju starpā, ir raksturoti ar lempīgu un lielu miesas būvi.

Locekļi tiem īsi un resni, kājas ar trīs līdz pieci pirkstiem;
katrs pirksts ieslēgts savā īpašā nagā.
Vairākām sugām ir pagarināta sejas daļa, dažām deguns
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izstiepjas uzkrītoši garš snuķa veidā. Kakls īss, no vi-

dukļa tikko nošķirts; aste reti kad sniedzas līdz locītavai;
ausis svārstās plašos apmēros; acis caurmērā mazas, it kā

sarukušas. Miesu sedz bieza āda, kura apklāta bieži tikai

nedaudziem, retāk bieziem sariem, bet lieliem gabaliem ir

gandrīz pilnīgi kaila; tikai viena vienīgā dzimta apģērba

ziņā atgādina spalvainos senlaiku daudznadžus. lekšējā
miesas būve ir saskaņā ar dzīvnieku masivitāti. Kauli visi

lieli, smagi, īsi. Zobu sistēma ļoti dažāda. Parasti var sa-

stapt visus trīs zobu veidus; bet izņēmuma gadījumos var

trūkt, vismaz pa daļai, priekšzobi vai ilkņi. Dzerokļi at-

šķiras ar savām rievām un ciļņiem. Kuņģis diezgan vien-

kāršs, dažiem tomēr sadalīts divi nodaļās. Zarnu garums

parasti desmit reiz lielāks par miesas garumu.

Daudznadži sāka apdzīvot mūsu zemi vispirms terciārā

periodā; bet lielākā daļa no toreiz dzīvojošiem nozuda jau

pirms diluvija laikmeta un viņu vietā stājās citas tās pašas

šķiras ģintis un sugas, no kurām tad nu dažas arī līdz mūsu

dienām nonākušas. Agrāk tās dzīvoja pa visu zemes virsu;
patlaban dzīvo vienīgi siltās zemēs, visvairāk mitros, ēnai-

nos mežos, galvenā kārtā mūža mežu rajonā starp saul-

griežu lokiem. Savā starpā tiem daudz līdzības, bet at-

šķirību vēl daudz vairāk, tā kā mēs darām katrā ziņā labi,

kopīgās pazīmes apskatīdami pēc iespējas jo īsāk un stā-

damies tūlīt pēc tam pie pamatīgas galvenāko dzimtu ap-
skatīšanas.



Plakannadži. Cūkas.
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Mežonīgos, klinšainos Āfrikas Rietumāzijas kalnos

daudz vietās var manīt rosīgu dzīvību. Dzīvnieki trusīša

lielumā, kuri bij gozējušies uz kādas klinšu plates vai

bluķa saulītē, izbijušies no cilvēka tuvošanās klusi aiz-

manās prom gar klinšu sienu, nozūd vienā no neskaitāma-

jām klinšu spraugām un tad ziņkārīgi un nevainīgi sāk

noraudzīties lejup uz neparasto parādību. Tie ir kli n š-

āpši, vismazākie un visglītākie no visiem patlaban dzī-

vojošiem daudznadžiem. Mēs uzskatam viņus kā tos daudz-

nadžu grupai piederīgus dzīvniekus, kuriem mēs atstājam
111ige r a doto vārdu plakannadži (Lamnungia).

Pie šīs apakššķiras pieder viena vienīgā dzimta (Hvracina)
un viena vienīga ģints (Hyrax).

Klinšāpšu jeb klinšložņu pazīmes ir sekošas: ķermenis
stiepts garumā un apaļš, galva samērā liela un neglīta,

purns nosmailots, sevišķi sāniski stipri sašaurināts, virs-

lūpa šķelta, purna gals mazs, acis mazas, bet izspiedušās,

ausis, kas gandrīz apslēptas spalvā, īsas, platas un apaļas,
kakls īss un drukns, aste kā tikko manāms galiņš; kājas

vidēji garas un diezgan nespēcīgas, pēdas stieptas, priekšā
ar četri, pakaļā ar trīs pirkstiem, kuri saistīti līdz pat ga-

liem savā starpā ar ādu un ietērpti, izņemot iekšējos pakaļ-
kāju pirkstus, plakanos nagos, kas līdzīgi zirga nagiem, tur-

pretim pakaļējiem iekšējiem pirkstiem nagi ir smaili, kā

plēsīgiem zvēriem; kailais pēdas pamats apklāts ļoti lokanu

biezu ādu, kura ar dziļām rievām sadalīta vairāk daļās.
Locekļus un vidukli sedz mīksta un bieza, vienīgi tikai no

saru spalvām sastāvoša spalva; šīs saru spalvas pie pa-
mata savēlušās un tā izpilda ari trūkstošo vilnas spalvu
vietu.

Jau kopš visvecākiem laikiem klinšāpšus rņin kā vis-

pār pazīstamus dzīvniekus. Tā suga, kas dzīvo Sirijā un



Falestinā, šķiet apzīmēta bibelē ar vārdu „safans", ko Lu-

ters tulkojis ar vārdu „trusītis". Rakstos teikts, ka safans

dzīvojot sabiedrībās, dzīvoklis viņam esot klintīs un viņš
esot pazīstams ar savu nespēcību, bet toties esot viltīgs:

„Augsti kalni dod ģemzēm patvērumu un klinšu aizas tru-

šiem." „Trusītis ir vājš radījums, tomēr savu mājas vietu

viņš izmeklē starp klintīm." Mozus safanu pieskaita gre-

motājiem, tikai ar atsevišķi stāvošiem pirkstiem, kuru jūdi

nedrīkstēja ēst, un ar to gan būs arī izskaidrojams, ka vēl

tagad Habešā neēd klinšāpša gaļu ne kristīgie, ne arī mu-

hamedāņi. Citur, un proti, Arabijā, beduīni viņa gaļā ne-

redz nekā smādējama un tāpēc še klinšāpsis tiek dedzīgi

vajāts.
Ir gandrīz vienalga, kuru sugu no līdz šim jau pazīsta-

miem klinšāpšiem mēs izvēlamies ko tuvāk apskatīt, jo
dzīves veids tām visām vienāds. Vienīgi tāpēc, manos me-

dību gājienos pa Habešu man bijusi izdevība, mācīties pazīt
aškoko (Hyrax abyssinicus), kurš tur dzīvo, es sniedzu

še arī viņa aprakstu. Dzīvnieka garums sniedzas 25 līdz

augstākais 30 centimetri; spalva ir diezgan gara, pie pa-

mata savēlusies, bet citādi gluda un smalka, izskatās apakšā

pelēkbrūna, vidū palspelēka un zem gaišā gala tumšbrūna,
tā kā kopējā krāsa iznāk palspelēka ar gaišākām un tum-

šākām lāsēm
. Apakša gaišāka, palsdzeitēna. Pārmaiņas

krāsā šķiet diezgan biežas.

Klinšāpšus varam uzskatīt kā raksturīgus dzīvniekus

priekš tuksnešu un klinšu kalnājiem, tomēr nebūt ne viegli
noteicamas viņu sugas dzīvo pa Sirijas, Palestinas un Arā-

bijas kalniem, bet varbūt arī Persijas, visu Nilas zemju,
Vidus- un Dienvidāfrikas kalnos, un proti, ne zema-

jos, bet augstajos kalnos, vismaz divi līdz trīs tūkstoši

metru augstumā, un šē tos sastop ne retāk, kā uz tiem apa-
ļajiem un konaveidīgiem pakalniem, kuri Ziemeļaustrum-
āfrikas stepju zemēm piešķir tik savādu izskatu.

Jo vairāk klinšu sienā spraugu, jo biežāk tos te var

sastapt. Ceļnieks, kas mierīgi soļo pa ieleju, redz viņus
rindām vien uz klinšu malām sēžot vai arī vēl biežāk gu-
ļot; jo šī tauta ir slinka un mīl omulību un labprāt ļauj,
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lai siltā saulīte to apspīd. Ātra kustība vai skals troksnis

sabaida viņus uzreiz; visā sabiedrībā uzreiz rodas dzīvība,

visi skrien un bēg ne mazāk veikli, kā kāds grauzējs, un

nozūd gandrīz vienā acumirklī. Ciematu tuvumā, kur vi-

ņus var tāpat sastapt, bieži gandrīz turpat klāt pie mājām,
tie no iedzimtiem gandrīz nemaz nebīstas un pēdējo klāt-

būtnē turpina savu parasto nodarbošanos ar lielu pārgal-

vību, gluži kā kad zinātu, ka še nevienam nenāks prātā
vinu vajāt; no svešādi ģērbtiem vai svešiem krāsainiem

cilvēkiem vini acumirklī bēg projām uz savām klinšu

spraugām. Daudz lielākas bailes viņiem iedveš suns vai

kāds cits zvērs. Ja ar' tie labi paslēpušies savās spraugās,
tomēr var dzirdēt vēl viņu īpatnējo, trīcošā balsī izgrūsto

spalgo klidzienu, kuram ļoti liela līdzība ar mazo pērtiķu
riešanu. Abesinieši domā, ka klinšānšu ļaunākais ienaid-

nieks leopards ložņājot pa klinšu nokārēm, ja tie pievakarē
un pa naktīm sākot kliegt; jo netraucēti tie pēc saules no-

iešanas nekad nekliedzot. Arī putni var modināt viņos vis-

lielākās izbailes. Vārna, kurai gadās laisties garām, pat
bezdelīga var piespiest tos bēgt savās drošajās klinšu

pilis.

Ne labprāt klinšāpsis šķiras no savām klintīm. Kad tā

zāle, kas spraucas uz augšu starp klinšu bluķiem, ir noēsta,
tad cits nekas neatliek, kā jākāpj lejāk; bet tad vienmēr to-

mēr paliek sargi uz visvairāk izbīdītām klinšu galotnēm, un

viņu brīdinājuma pietiek, lai,visa sabiedrība mestos bēgt.

Kustību ziņā un pēc savas dabas klinšāpši ir uzskatāmi

zināmā mērā kā starplocekli starp lempīgajiem daudzna-
džiem un veiklajiem grauzējiem. Kad viņi bēg pa līdzenu

vietu, gaita tiem samērā smaga; viņi kustina kājas ar tādu

pat mierīgumu, kādu pazīstam pie biezādainiem, viņi tikai

lien cieši gar zemi, it kā baidītos, ka tos nepamana. Ne-
daudz soļus pagājuši, viņi apstājas un apskatās, kur brie-

smas draud; pēc tam tā lieta turpinās tāpat tālāk. Bet ci-
tādi ir, ja tie nobijušies. Tad viņi bēg prom īsiem lēcie-

niem, vienmēr uz klinšu pusi, tik ātri. cik vien iespējams,
un tikai tad kļūst redzama visa viņa kustības spēja. Kā-
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pēlē tie meistariski, šinī ziņā tiem visai palīdz kāju zoles.

Biezā āda pēdas apakšā ir mīksta, bet rupja, un tāpēc ik-

katrs solis pa slīpo nogāzi, kaut ar' ātri kustoties, ir tomēr

pilnīgi drošs. Man klinšu āpši stipri atgādināja ķirzakas
ar kāpelētāju pirkstiem, tā sauktās geko. Kaut gan viņi
neiet tā kā pēdējās, ar gluži guļus vērstu pēdas apakšu, to-

mēr citādi ne druskas nepaliek šiem kustīgajiem dzīvnie-

kiem pakaļ. Gandrīz pa gluži stāvām sienām viņi skrej

uz augšu un uz leju tikpat droši, kā kad tas būtu pa līdzenu

vietu, tādās vietās, kur varētu kaklu aplauzt, pielīp pie
klints vārda tiešā nozīmē, rāpjas pa kādu kaktu vai pa

spraugu ārkārtīgi veikli augšup un lejup, un spēj pieķerties
kaut kurā vietā, atspiezdamies ar muguru pret vienu malu

spraugai, bet ar kājām pret otru. Turklāt viņi ir piedzī-

vojuši un veikli lēcēji. Trīs līdz pieci metri augsti lēcieni

viņiem ir nieks; viņus redz uz astoņi un pat desmit metri

augstām, stāvām, ja, pat uz pārkārušamies klinšu šinām

šļūcot uz leju līdzīgi kaķiem, un to viņi izdara tā, ka ap-

mēram trīsceturtdaļas no visa augstuma noskrien gar sienu

uz leju un tad, pēkšņi atlekdami nost, atrod drošu pamatu
uz kāda cita akmens zemāk.

Arī šveinfurtam (Schweinfurth), tāpat kā man,
nesasniedzamās klinšāpšu kustības un kāpelēšanas spējas
izlikās augstākā mērā nesaprotamas, kamēr kāds gadījums
viņam nenoskaidroja līdz tam neizprotamo mīklu. Kāds
iedzimtais mednieks darīja viņu uzmanīgu uz tādu parā-

dību, ka aizšautais aškoko cīnīdamies ar nāvi tik cieši pie-

ķeroties gludajai klintij, ka izliekoties kā pieaudzis, un ka

šis apgalvojums saskan ar patiesību, par to viņš arī dabūja

pats pārliecināties, kad gribēja kādu ievainotu aškoko no-

ņemt no klints un atdūrās uz tik stipru pretestību, ka va-

jadzēja izlietot diezgan daudz spēka, lai to pārvarētu. Iz-

pētot pamatīgi tikpat kā kaučuks elastīgās zoles, mūsu

vienmēr asu skatu apveltītais pētnieks pārliecinājās, ka

klinšāpsis var likt biezajai pēdu apakšādai piesūkties pie
gludas virsmas, ievilkdams vai izspiezdams vidējo kājas
apakšas rievu. Gluži dibināti te šveinfurts aizrāda,
ka tamlīdzīgas spējas, kādas tās varam novērot pie rāpu-
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ļiem un abiniekiem, pie zīdītajiem un siltasiņu dzīvniekiem

vispār ir kaut kas pavisam nedzirdēts.

Klinšāpšu izturēšanās norāda uz lielu lēnprātību, ja pat

vientiesību, savienotu ar neticamu bailīgumu un biklumu.

Viņi ir augstākā mērā sabiedriski dzīvnieki; gandrīz nekad

neredz klinšāpsi vienu pašu, jeb, ja tas tiešām tā būtu,
tad noteikti var pieņemt, ka pārējo sabiedrības locekļu pat-
laban nav klāt. Pie reiz izvēlētās dzīves vietas viņi turas

uzticīgi, lai nu tā ar' būtu tik liela vai tik maza, cik tai pa-

tīk. Dažreiz viņiem pietiek ar vienu pašu lielu klinšu bluķi;

augstākais, ja to šodien redz vienā, bet rītu otrā malā blu-

ķim. Ja laiks labs, tad aškoko apmetas rindā pavisam
slinkās pozās, ievilkuši priekškājas un tāļu atstiepuši pa-

kaļkājas, tā kā to dažreiz mēdz darīt truši. Bet arī tad

tomēr paliek daži sargi uzmanīt.

Liekas, ka klinšāpši nesmādē barību un patērē neti-

cami daudz. Viņu dzimtene, kura bagāta stipri smaržī-

giem kalnu un alpiniem augiem, neliek nekad ciest tiem trū-

kumu. Arvien es tiku redzējis viņus ganoties klinšu pa-

kājē, un gluži tādā pat kārtā, kā to mēdz darīt gremotāji.

Viņi plūc zāli zobiem un kustina žokļus tā, kā to dara pār-
nadži gremodami. Daži pētnieki ir bijuši tanīs domās, ka

klinšāpši noplūkto barību tiešām vēlreiz sakožļājot; bet es

nekad neesmu to manījis pie tiem, kurus man bija izdevība

ļoti pamatīgi novērot, vismaz pie tiem ne, kuri atpūtās.
Kā liekas, dzert viņi nedzer, vai tikai, ļoti maz. Tās divi

vietas, kuras viņi apdzīvo Bogo ciemata „Menza" tuvumā,
atrodas tik visai plašā līdzenumā bez ūdens, ka pāriet tam

pāri šie biklie dzīvnieki droši vien neuzdrošinās. Tanī

laikā, kad es viņus novēroju, arvien vēl gan lija lietus, un

tā viņiem radās izdevība nodzerties; bet ciemata iedzīvo-

tāji man apgalvoja, ka šie klinšāpši arī pa sauso periodu

neatstājot savu dzīves vietu. Tad nav nekur atrodama ne

pilīte ūdens, un agstākais, kas paliek vēl ko dzesēt slāpes,
ir nakts rasa, ar kuru, kā zināms, daudziem dzīvniekiem arī

pietiek.
Tā kā mātītei ir seši pupi, tad agrāk domāja, ka klinš-

āpsim atlecot prāvs pulciņus mazo. Par šī uzskata parei-
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zibu esmu arvien šaubījies. Tanīs prāvajās sabiedrībās,

kuras es tiku redzējis, mazo bij tik ārkārtīgi niecīgs dau-

dzums, ka vajadzētu domāt, ka visā pūlī atrodas ne vairāk

kā divas vai trīs tādas mātītes, kuras spēj pēcnākamos ra-

dīt, bet tā nu tas pavisam nebija. Nekad neesmu redzējis,
ka kādai vecai būtu mazie visapkārt. Uz šī pamata es do-

māju, ka drīkstu pieņemt, ka katrai mātītei atlec tikai pa

vienam mazam, bet Šveinfurts tomēr pierādījis, ka

atlec divi, un turklāt jau ļoti attīstījušies. To pašu apsti-

prina arī Rīds (Read), kurš Kapzemē vairāk reiz novē-

rojis, ka vecajai seko divi mazie.

Klinšāpšus medīt nav grūti, ja tikai tramīgie radījumi

nav jau vairākkārt tikuši vajāti. Mediniekam parasti iz-

dodas nošaut vienu no sargiem, ja tas atrodas piemērotā
attālumā. Pēc dažiem šāvieniem pulks, saprotams, kļūst
ļoti bailīgs, bēg no ikkatra cilvēka jau par gabalu un pa-
rādās tikai visaugstākajās klinšu plaisās. Neticami sīksta

ir šo mazo zeļļu dzīvība; pat ļoti smagi sašautie prot vēl

sasniegt kādu spraugu, un tad katra turpmāka pakaļmeklē-
šana parasti ir veltīga.

Vienīgi Arābijā un Labās Cerības raga priekškalnos

klinšāpšus gūsta viņu cepeša dēļ, kurš gāršo līdzīgi truša

gaļai. Sinaja pussalā beduīni izrok bedri, izklāj ar akmens

plātēm un ierīko arī krītošu akmens gabalu un atbalsta to

ar ķīli. Tamariska zars, kurš iesprausts pievilināšanai,

izrauj ķīli, tiklīdz muļķa dzīvnieks to aizskar vai grib ap-

ēst, akmens vāks aizkrīt un aškoks nu sēd cietumā, kura

sienām viņa vāji bruņotās un rakšanai nederīgās ķetnas
nevar nekā izdarīt. Beduīni gūstekni nosit turpat uz vie-

tas un turpat arī izņem iekšas un piepilda tukšo miesas

dobumu smaržīgajiem alpiniem augiem, gan lai padarītu

gaļu gāršīgāku, gan arī lai ilgāk pasargātu to no pūšanas.

īpašu apakššķiru sastāda sarainie dzīvnieki

jeb cūkas (Suidae). Viņas, salīdzinot ar smagajiem un

lielajiem stāviem tanī pašā šķirā, izliekas kā glīti biezāži.
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Viduklis viņām saspiests no sāniem, galva gandrīz konvei-

dīga, priekšā ar nošķeltu galu, aste parasti tieva, gara un

gredzenā sagriesta, garais purns galā paplašināts par sme-

ceri, kurā atrodas nāsis; ausis lielas, parasti stāvas: acis

stāv šķībi un ir samērā mazas; kājas slaikas un tievas,

pirksti pāriem, vidējie, uz kuriem atbalstās ķermenis, ievē-

rojami lielāki par malējiem. Ķermeni sedz vairāk vai ma-

zāk biezs saru ģērbs. Mātītei pupi, kuru pa lielākai daļai
ir daudz, uz pavēderes divi rindās. Visām cūkām augšējā
un apakšējā rindā ir visi trīs zobu veidi. Priekšzobu skaits

svārstās starp 1 un 3 augšējā, 2 un 3 apakšējā žokļa katrā

pusē. Ilkņi ir vienmēr atrodami un pie tam loti raksturīga
veida: trīsšķautņaini, stipri līki un, atskaitot kādu apakš-

dzimtu, izliekti uz augšu. No dzerokļiem, kuru skaits svār-

stās, paši priekšējie ir griezīgi, bet pakaļējie ar platiem,
malošiem vaiņagiem, kas apklāti daudziem ciļņiem — īsta

visēdēja zobu sistēma! No muskuļiem krīt acīs tie, kuri

kustina lūpas, sevišķi augšlūpas muskuļi ir ļoti stipri un

dod purnam, kuru priekšpusē atbalsta sevišķs pārkaulo-
jums, spēku rakšanai. Bez tam cūkām ir ievērojami attī-

stīti siekalu dziedzeri, ieapaļš kuņģis ar lielu aklo maisu

un zarnu šļūteni, kas apmēram desmit reizes garāka par

kustoņa ķermeni. Pie bagātīgas barības zem ādas rodas

tauku kārta, kuras biezums var sasniegt vairāk centime-

trus.

Atskaitot Austrāliju un lielākšo tiesu Ziemeļamērikas
sarainie dzīvnieki mīt gandrīz visās pārējās pasaules daļās.
Lieli, slapji, purvaini meži kalnainos vai līdzenos apgabaios,
biezokņi, krūmāji, slapji klajumi ar garu zāli un lauki ir

viņu uzturēšanās vietas. Viņi visi mīl ūdens tuvumu, jeb,
citiem vārdiem, purvus, peļķes, upju un ezeru krastus,
šeit dūņās vai dumbā izrok guļas vietu un guļ tajā pa at-

pūtas laiku, bieži pa pusei ūdenī: dažas sugas meklē patvē-
rumu arī lielās alās zem koku saknēm. Lielākā daļa ir sa-

biedriski dzīvnieki; tomēr viņu bari reti sasniedz ievēro-
jamu lielumu. Cūkas ved naktsdzīvi; jo arī tajās vietās,
kur viņām nav jābaidās no briesmām, viņas sāk savas gai-
tas tikai ar krēslas iestāšanos. Viņas nemaz nav tik lem-
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pigas un neveiklas kā izskatās, drīzāk viņu kustības ir

samērā vieglas. Viņu soļi ir diezgan žigli, rikši ātri, au-

lekši sastāv no virknes īpatnēju lēcienu, no kuriem katrs

tiek pavadīts ar izteiksmīgu urkšķienu. Visas peld teicami,

pat pāri jūras šaurumiem, lai nokļūtu no vienas salas uz

otru. Arī cūku maņas, sevišķi osme un dzirde, ir labi attī-

stītas : cūkas saož un dzird teicami; turpretī mazā un tum-

šā acs liekas nav sevišķi asa. Būdamas uzmanīgas un tra-

mīgas, savvaļas cūkas no briesmām parasti bēg, bet neva-

rēdamas izbēgt tūliņ varonīgi aizsargājas un pat bez kavē-

šanās uzbrūk pretniekam. Tad viņas mēģina skrienot to

nogāzt zemē un ievainot ar saviem asiem ilkņiem, un šos

šausmīgos ieročus viņas prot izlietot ar tik lielu veiklību

un tik ievērojamu spēku, ka var tapt ļoti bīstamas. Kuiļi
aizsargā savas cūkas un pēdējās savus mazuļus ar lielu uz-

upurēšanos. Viņu garīgās spējas nevar vērtēt pārāk zemu.

Mēģinājumi iedresēt mājas cūkas, kas izdarīti dažās vie-

tās, izdevušies un pierāda, ka šie kustoņi ir ļoti vērīgi. Vi-

ņu balss ir savāda urkšķēšana, kas izteic omulību un paš-

apmierinātību vai labsajūtu, bet sāpēs un bailēs tā ir grie-

zīga kviekšana.

Cūkas ir visēdēji visplašākā nozīmē. Dažas no viņām
pārtiek vienīgi no stādu vielām: saknēm, stiebraugiem, la-

bības, koku augļiem, sīpoliem, sēnēm un t. t., pārējās bez

tam ēd arī kukaiņus un viņu kāpurus, gliemjus, tārpus,
vardes, peles, pat zivis un sevišķi maitas. Viņu ēdelība ir

visiem zināma, tāpēc par to nav jārunā.

Tikai pie nedaudzām sugām cūka dzemdē vienu pašu
vai mazu pulciņu sivēnu; pārējās dzemdē daudz mazuļu,
dažreiz vairāk kā jebkurš cits zīdītājs, līdz 24. Sivēni ir

ļoti daiļi, jautri, kustīgi radījumi, par kuriem katram ir jā-
priecājas. Viņi aug pārsteidzoši ātri un jau pēc gada spēj
vairoties, kāpēc arī visas viņām sevišķi izdevīgas zemes ir

pilnas savvaļas cūkām, un pat tur, kur viņas nekādā ziņā
nesaudzē, ir grūti tās iznīdēt.

Visas savvaļas cūkas zemkopjiem nodara tik lielus

zaudējumus, ka zemkopībā viņas nevar ciest. Tāpēc visur,
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kur cilvēks paliek par noteicēju, viņas ļoti cītīgi vajā. Viņu
medīšana skaitās par vienu no cēlākām izpriecām un tai

arī ir ārkārtīgi daudz pievilcības, jo šeit ir darīšana ar ra-

dījumiem, kuri savu dzīvību zināmos apstākļos prot pār-
dot krietni dārgi.

Cilvēks ir savvaļas cūkām ļaunākais ienaidnieks vis-

pār tikai ziemeļu zemēs. Tropiskās zemēs lielās kaķu un

suņu sugas cītīgi uzglūn turienes cūku sugām un bieži

viņu baros izdara lielus postījumus. Lapsas, mazāki kaķi
un plēsīgi putni uzdrošinās uzbrukt vienīgi sivēniem un

turklāt tikai ar vislielāko uzmanību, jo cūku māte savu

pulciņu sirdīgi aizsargā.

Svarīgākā ģints ir īstās cūkas (Sus), jo pie viņām pie-
der mūsu mājas cūkas. Viņu ārējais izskats ir tik pazī-

stams pēc savvaļas cūkas un mājas cūkas, ka vispārējs

apraksts ir lieks. Mātītei vienmēr ir mazākais astoņi pāri

pupu. levērojot šīs ģints nozīmi, ar viņas sistemātiku ir

nodarbojušies daudzi izcili pētnieki, kā H. fon Natu-

zi v s (H. v. Natusius), Ritimeiers (Rūtimever),
Forsaits Medzors (Forsvth Major), Nērin gs

(Nehring) un citi. Sekojot viņiem, mēs tagad izšķiram
trīs tīpus, kurus mēs šeit sauksim labāk par apakšģintīm.
Ka šeit ir darīšana tikai ar apakšģintīm, ne ar ģintīm, to

pierāda tas, ka viņas visas savā starpā auglīgi krustojas.
Pie kārpainām cūkām, kuras visvairāk novirzās no pārē-

jām, to pierādīja Ķīna (Kūhn) krustošanas mēģinājumi
Halles mājkustoņu dārzā. Apakšģintis atšķiras viena no

otras visvairāk ar galvaskausa, sevišķi asaru kaula būvi,

apakšējā ilkņa formu un arī ar sivēnu zīmējumu.

īstām meža cūkām (Sus apakšģints) galvaskauss ir

garāks, bet Svītrainām cūkām (Striatosus apakšģints) īsāks

un augstāks. Arī apakšējā ilkņa un asaru kaula forma
abām apakšģintīm ir mazliet dažāda. Sivēniem skaidrs

zīmējums (livreja), kas sastāv no sešām gaišām, iedzeltē-

nām un balti pelēkām garenšvītrām un ir redzams līdz

ceturtam, piektam mēnesim. Pieaugušām savvaļas cūkām

sejā gan atrodas daži baltpelēki sari kā pēdējā atlieka no
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sivēna zīmējuma, bet skaidri redzamas svītras nav. Arī

pie svītrainām cūkām atsevišķos gadījumos tā ir nevienādi

skaidri izteikta un var pat pilnīgi izzust. Savvaļas cūkas

izplatās no Ziemeļāfrikas pa Eiropu, Vidus- un Ziemeļāziju,
bet svītrainās cūkas pa Indiju un pārējo Dienvidrītāziju
ieskaitot Indijas Austrālijas salas.

Trešā apakšģints pumpainās cūkas (Eusus)

raksturojas ar garumā ārkārtīgi izstieptu, profilā mazliet

izliektu galvaskausu, kurš var ieņemt līdz trīs astotdaļas
no kopgaruma. Sivēniem ir livrēja, tomēr ļoti neskaidra,
švītras nav asi norobežotas, bieži pārvēršas punktu rindā

un agri izzūd. Sejas švītra kā pie švītrainām cūkām pie-

augušām pa lielākai tiesai ir. Svārīgākā ārējā atšķirība
no abām iepriekšējām apakšģintīm ir vismaz viens pāris

sejas kārpu starp acīm un deguna caurumiem, kuras apau-

gušas stīvu spalvu kušķiem, šīs kārpas rāda, ka kārpai-
nās cūkas nevar uzskatīt par mājas cūkas ciltstēviem, lai

arī viņas ar tām auglīgi krustojas. Krāsa ļoti svārstīga,
melni brūna ar dzeltēni brūniem un pelēkiem līdz netīri

baltiem kāpinājumiem, spalvojums parets. Viņas ir lieli,

šauri, augstkājaiņi kustoņi, kuri svarā sasniedz līdz 110 kg.

Kārpainās cūkas izplatīšanās apgabals aptver Aizin-

diju, Javu, Borneo, Sumatru, Celebes, Moluku un Filipinu

salas, kur viņa rada daudzas, bieži grūti sistematizējamas

sugas un formas.

Abas pirmās apakšģintis ir jāapskata sīkāk, jo no vi-

ņām ir iegūtas mājas cūkas un vienai apakšģintij mūsu

zemēs ir viens savvaļas priekšstāvis.
Mūsu meža cūka (Sus scrofa) ir stiprs, spēcīgs

un pretoties spējīgs dzīvnieks, kas pie bagātīgi 1% m

kopgaruma vai 1% m vidukļa un 25 cm aste garuma sa-

sniedz 85—95 cm augstumu plecos un 150—200 kg svara.

Tomēr viņas lielums un svars ievērojami mainās atkarībā

no dzīves vietas, gada laika un barības. Lai uzdotu zinā-

mus robešskaitļus, minēsim, ka H c š s (Hoesch) pie viena

kuiļa izmērijis 102 cm augstumu plecos, bet Evers-



213

manns pie Murgabas atrada kādu mātīti ar 7 sivēniem,

kura svēra 48 mārciņas, turpretī R a d dc min kādu kuili

Ka'ukāzijā, kas svēris 700 mārciņas. Purvainos apgabalos

mītošās cūkas parasti ir lielākas par tām, kas dzīvo sausos

mežos; uz Vidusjūras salām mītošās nekad netiek līdz saus-

zemes cūkām. Augumā meža cūka līdzinās savam piera-

radinātam pēcnācējam; tikai ķermenis viņai īsāks un druk-

nāks; kājas resnākas, mazliet garākas un smailākas; arī

ieroči jeb ilkņi ir asāki, kā mājas cūkai. Krāsa dažāda,
tomēr viņu vispār var apzīmēt ar mednieka nosaukumu

„melnais medījums", jo pelēkas, rūzganas, baltas un plan-
kumainas meža cūkas reti sastopamas un laikam ir jāuz-
skata par mājas cūku bastardiem. Spalvu sega sastāv no

stīviem, gariem, smailiem, galotnē bieži šķeltiem sariem;

pa starpām piejaucas klāt, skatoties pēc gads laika, vai-

rāk vai mazāk īsas, smalkas vilnas spalvas. Kakla apakš-

pusē un pavēderē spalvas sagulušās uz priekšu, bet uz pā-

rējām ķermeņa daļām atpakaļ; uz muguras viņas izveido

zināma veida susekli vai krēpes. Viņu parastā krāsa ir

melna vai melni brūna, bet gali ir iedzeltēni, pelēki un

iesarkani, un tamdēļ kopējais tonis top drusku gaišāks.
Ausis melni brūnas, aste, purns, kāju apakšējā daļa un

nagi melni; sejas priekšdaļā sari pa lielākai daļai lāsaini,
dažreiz pārsvarā balti.

Meža cūka ir ļauns mežu un tīrumu kultūru postītājs;
tamdēļ arī viņas pašreizējais izplatīšanās apgabals salīdzi-

not ar senāko ir ļoti sarucis. Arī sargājošā roka, kuru lie-

lie kungi turēja par šo „bruņinieku medījumu" bieži par

postu saviem pavalstniekiem, nespēja aizkavēt viņas mazi-

nāšanos. Pats par sevi saprotams, ka 2600 meža cūkas, ku-

ras 1782. g. esot nogalinājis Virtembergas hercogs Kārlis

vienās pašās ittiedībās, nodarīja tādu postu, kas stipri pār-
sniedza viņu vērtību. Neievērojot stipro samazināšanos,
Vācijā meža cūka dzīvo vēl diezgan bieži un pilnīgi savvaļā
Elzasā un Reinas zemēs, Hesenē, Nasavā, Pomeranijā, Au-

strum- un Vakarprūsijā, dažās vietās arī Brandenburgā
un Augšsilēzijā, Anhaltē, Saksijā un Tiringenā, tā tad īsti

ņemot ir galīgi iznīdēta tikai ar mežiem nabadzīgākos lī-
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dzenumos un dažos nelielos Vācijas kalnājos. Vēl biežāk

kā Vācijā viņa dzīvo Francijas un Beļģijas kalnāju atse-

višķos mežos, tāpat arī Polijā, Galicijā, Ungārijā, Donavas

ielejās, Dienvidkrievijā, uz Balkanu un Ibērijas pussalām.

Eiropā viņas izplatīšanās apgabala ziemeļu robeža pašlaik
ir Baltijas jūra. Bet vēl akmeņu laikmetā viņa izplatījās

caur Dāniju uz ziemeļiem līdz Viduszviedrijai. Anglijā un

Iri jā savvaļas cūka ir izskausta tikai vēsturiskajā laikmetā.

Āzijā viņa izplatās no Kaukāzijas līdz Amūrai un no 55.

platuma grāda līdz Himalaju ziemeļnogāzēm, bet šeit ir

sastopama tikai piemērotās vietās, piem. augstās stepēs

nemaz nav atrodama, tomēr Tjan-šana kalnājā viņa kāpj

pāri meža robežai vai līdz 3300 m augstumam; Āfrikā viņa
apdzīvo visas piemērotas vietas visā šīs pasaules daļas zie-

meļmalā.

Izplatīšanās apgabala robežas nav viegli noteikt, jo
meža cūkas ķermeņa formu viegli iespaido apkārtne. Tā

viņas izplatīšanās apgabalā ir izveidojies liels skaits vietē-

jo formu.

Meža cūka bieži uzturās slapjos un purvainos apga-

balos, vienalga vai tur atrodas plaši meži vai arī apgabals
ir apaudzis tikai purva augiem; bet sevišķi viņa mīl pla-

šas, jaunas un biezas skuju koku audzes. Daudzās vietās

Ēģiptē meža cūkas gadu pēc gada mājo cukurniedru tīru-

mos, nekad tos neatstādamas, ēd niedru stublājus, viļājas
ūdenī, kuru vada pa laukiem, un jūtas šeit tik labi, ka ne

ar kādām pūlēm nav no šejienes aizdzenamas. Arī Āzijā

viņas šur un tur atstāj mežus, lai mazākais kādu laiku pa-
dzīvotu garā zālē pie tekošiem un stāvošiem ūdeņiem. At-

pūtai cūka izrok padziļinājumu, taisni tik lielu, lai tas uz-

ņemtu viņas ķermeni; ja ir iespējams, viņa šo guļas vietu

izklāj sūnām, sausu zāli un vecām lapām un šeit visai ērti

atpūšas. Cūku pulciņš līdzīgās vietās iztaisa sev ieleni,
bet mēdz tajā tā iegulties, ka visām galvas ir vērstas uz

vidu. Siltuma labad meža cūkas ziemā labprāt izlieto sa-

nestus pakaišu un niedru blāķus midzeņu un ieleņu vietā,
lai zem tiem ielīstu.
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Kā ļoti sabiedriski dzīvnieki meža cūkas mēdz sastādīt

pulciņus, un proti pieaugušās mātītes ar mazuļiem, div-

gadu veciem sivēniem un maziem kuilēniem; stiprākie

kuiļi nereti sastāda paši savu, veco kuiļu baru; sākot ar

septīto gadu kuiļi dzīvo kā vientuļi un tikai pārošanās lai-

kā sadodas pulciņos. Dienā visas klusi un laiski guļ ielenī,

pret vakaru pieceļas un iet meklēt barību. Vispirms viņas
iet uz mežu un pļavām rakt, vai skrien uz kādu peļķi, kurā

kādu pusstundiņu pavārtās, šāda atvēsināšanās šķiet vi-

ņām nepieciešama, jo uz peļķi viņas skrien bieži jūdzēm

tāļu. Pēc mazgāšanās viņas arī labprāt berzējas gar sve-

ķainiem kokiem. Iztecējušie sveķi un pie spalvām pieķē-
rušās zemes uz lāpstiņām izveido īstas bruņas, kurām ne-

spēj iziet cauri ne skrotis, ne arī sāncenša ilkņi cīnoties.

Tikai kad viss paliek klusu, viņas dodas uz tīrumiem, un

kur viņas tagad apmetas, no turienes tik viegli neļaujas
aizdzīties. Kad labība izplaukst, ir ļoti grūti viņas aiz-

biedēt no tīruma un sevi pasargāt no zaudējumiem. Meža

cūkas noēd daudz mazāk kā izposta un taisni tāpēc ir ār-

kārtīgi kaitīgas. Mežā un pļavās melnais medījums meklē

barību no zemes: trifeļus, kukaiņu kāpurus, tārpus, gliem-
jus, peles, putnu olas vai rudenī un ziemā nokritušas ozolu

un skābaržu zīles, lazdu riekstus, kastaņus, tīrumā kartu-

peļus, bietes, labību un visus pākšaugus. Vispār viņa ēd

visus iedomājamos stādus un daudzas dzīvnieku vielas, pat
indīgas čūskas, sprāgušus lopus, kritušus meža kustoņus
un līķus, arī citu sev līdzīgo līķus, zināmos apstākļos top
par īstu plēsēju: jo viņa uzbrūk meža dzīvnieku teļiem,
vajā aizšautus, vai sliktas barības dēļ novārgušus staltos

briežus, dambriežus un stirnas, lai viņus nonāvētu, un trū-

kumā ēd pat savus sivēnus. Skatoties vai barība ir pade-
vusies vai ziema barga, viņa pa laikam maina savu dzīves

vietu un izdara pat diezgan ievērojamus klejojumus.
Visas meža cūkas kustības ir, lai arī mazliet neveiklas

un lempīgas, tomēr ātras un straujas. Viņa skrien diezgan
ātri un vismīļāk taisni uz priekšu, sevišķi kuilis nemīl taisīt
straujus pagriezienus. Apbrīnojamā kārtā meža cūkas iz-

laužas cauri biezokņiem, kuri citiem radījumiem ir pilnīgi
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necaurejami. Viņas peld teicami, pat ļoti platiem ūdeņiem

pāri, zināmos apstākļos pārpeld pa jūru no vienas salas uz

otru; ir novērots, ka cūkas 6—7 km gabalu nopeld viegli.
Pēc še ff a (Schāff) melnais medījums izdara bieži nepa-

rasti tāļus klejojumus. Jūdzēm tāļu pārklejo gan atsevišķi
īpatņi, gan arī veseli bari. lemesli ir tramdīšana, barības

trūkums, riests.

Visas meža cūkas ir piesardzīgas un uzmanīgas, lai

gan ne gluži bailīgas, jo viņas var paļauties pašas uz sa-

viem spēkiem un uz saviem ieročiem. Viņas redz vispār

ļoti slikti, bet dzird un saož ļoti smalki; viņu osme nestāv

iepakaļ briežu osmei, jo viņas spēj saost cilvēku 500—600

soļu attālumā un satrūkstas arī uzduroties uz svaigām cil-

vēku pēdām, kā to novērojis virsmežzinis Ganecr s

(Gantzer). Garšu nevar saukt par sliktu, jo, kad cūkai ir

daudz barības, viņa vienmēr dod priekšroku labākai. Cū-

kas dabā īpatnēji sajaucas vairākas īpašības: viņa ir gan

jautri mierīga, gan miermīlīgi labsirdīga, gan neapvaldīta

un neparasti viegli aizkaitināma. Nesakaitināta pat vis-

spēcīgākā cūka nedara cilvēkam ļauna; tikai suņam viņa
vienmēr pretojas un mēģina viņam ko iedarīt. Bet vecas

cūkas un sevišķi vecie kuiļi necieš nekādu apvainojumu,

pat ķircināšanos ne. Ja cilvēks mierīgi turpina savu ceļu,
tad meža cūka par viņu neliekas ne zinis vai arī steidzīgi

bēg; bet ja kustoni kaitina, tad viņš bez vilcināšanās stā-

jas pretī apbruņotam vīram un, saniknots, kā akls metas

virsū pretniekam. „Cūka pieskrien klāt neticami ātri",
saka Ditrichs Vinkels (Dietrich aus dem Winckell),

„ja viņa uzbrūk cilvēkam vai kustoņam. Ar saviem ilk-

ņiem viņa dod spēcīgus, bīstamus cirtienus; bet reti kad

apstājas, un vēl retāk tā griežas atpakaļ. Kas tādos gadī-
jumos nezaudē apķērību, tam vajaga cūku pielaikst pavi-
sam tuvu klāt un tad ātri lekt aiz koka vai, ja tas nav

iespējams, tad tikai palekt uz sāniem, jo viņa, nebūdama

veikla, noskrien garām. Bet kam nav laika nedz izdevības

izlietot šos glābšanas līdzēkļus, tam atliek vēl krist pie
zemes, jo kuilis uzbrūkot var cirst vienmēr tikai uz augšu,
bet nekad uz apakšu". Cūka tik viegli nenoskaišas kā kui-
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lis, bet drosmes ziņā stāv tam maz iepakaļ. Cērtot ar sa-

viem ilkņiem, viņa gan nevar nodarīt bīstamus ievainoju-

mus, bet tāpēc top vēl bīstamāka par kuili, jo viņa paliek
stāvot pie sava dusmu priekšmeta, mīda to kājām un koz-

dama izplēš veselus gabalus gaļas. Arī nespēcīgākas cū-

kas, pat sivēni, stājas pretī cilvēkam; jaunās ar nesatri-

cināmu drosmi aizsargā vecie. Pieaugušas cūkas, kuras

vēl vadā mazus sivēnus, tik viegli neatteicas no mazuļu
laupītāja vajāšanas.

Apskatot veca kuiļa ilkņus, top saprotams, ka šie iero-

či var šausmīgi darboties. Pie visām sugām kuiļi atšķiras

no cūkām ar saviem ilkņiem. Jau otrā gadā ilkņi paceļas
no augšējā un apakšējā žokļa, vienmēr tiekdamies uz aug-

šu. Trīs gadi vecam kuilim apakšējais ilknis pagarinās

daudz vairāk kā augšējais, aug slīpi uz augšu un izliecas

augšup. Augšējais sākot tūliņ no žokļa izliecas augšup, bet

nav gandrīz ne pusi tik garš kā apakšējais. Abi ilkņi ir

balti, spīdīgi, arī ārkārtīgi asi un smaili un, kustoņam ve-

cākam paliekot, pastāvīgi berzdamies viens pret otru top
aizvien asāki un smailāki. Jo kuilis top vecāks, jo stiprāk
izliecas ilkņi, vēl vienmēr pieņemdamies garumā un resnu-

mā; cirtieni, kurus šis kustonis ar viņiem nodara, ir ār-

kārtīgi bīstami un var nāvīgi ievainot. Virsū skrejoša
cūka ļoti veikli iedur savus ilkņus savam ienaidniekam

apakšā kājās vai vēderā un, ātri sitot galvu uz augšu un

atpakaļ, izplēš garas brūces, kas ir tik dziļas, ka vīram

ciskā iet cauri visām muskuļu kārtām līdz kaulam vai arī

pāršķeļ vēderu un saplēš zarnas. Pēdējais parasti notiek

suņiem, kad tie uzbrūk. Stipri kuiļi pret lielākiem dzīvnie-

kiem, palēcās pat uz augšu un cērt tiem šausmīgus cirtie-

nus, uzplēš piemēram zirgiem krūtis un vēderu. Ļoti veci

kuiļi savu stipri uz iekšu izliekto apakšējo ilkņu dēļ ir ma-

zāk bīstami kā sešus līdz septiņus gadus vecie. Bez tam

kuilis nemēdz medniekam šauties virsū tūliņ, bet, kā jau
bez izņēmuma visi aizsargājošies kustoņi, tikai tad, kad

ievainots ir apslēpies vai kaut kur ielīdis un mednieks pa-

kaļmeklējot pienāk viņam tuvu. Tad ārkārtīgi saniknotais
klabinādams berž vai griež ilkņus, neganti elš vai krāc un
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pēkšņi apbrīnojamā ātrumā gāžas virsū pretiriekam. Ja

uzbrukums neizdodas, tad kuilis iet tāļāk, kāmēr cūka grie-

žas gan vēl apkārt un mēģina kost pa otram lāgam. To-

mēr kuiļi izturās ļoti dažādi, skatoties pēc apstākļiem un

atsevišķa īpatņa savādībām: var redzēt vismazāko kuili ar

traku drosmi uzsākot cīņu un visstiprāko ievainotu bēgot

no pārs rejošiem zemnieku šuneļiem.

Meža cūkas balss visādi līdzinās mājas cūkas balsij.

Mierīgi ejot dzirdama parastā urkšķēšana, kas izteic zinā-

mu omulības pakāpi; sāpēs no sivēniem, gadu veciem kui-

lēniem un cūcenēm dzird skaļu ķērkšanu, jeb kā mednieks

saka „vaimanas". Turpretī pieaudzis kuilis pat vissāpīgāk

ievainots neizdod nekādu skaņu. Viņa balss ir rupjāka kā

cūkai un dažreiz izvēršas dūcošā rūkoņā.

Riesta laiks iekrīt rudenī, visvairāk pret novembra

beigām, bet var iestāties jau oktobra beigās un paildzinā-
ties līdz februārim. Tad līdz šim vientuļi dzīvojušie vecie

kuiļi piebiedrojas baram, padzen nespēcīgākos kuiļus un

skraida ar cūkām apkārt, līdz sasniedz savu nolūku. Starp
vienlīdzstipriem lieta noiet līdz sīvām un ilgstošām cīņām.
Cirtieni, kurus dūšīgie cīkstoņi dod viens otram, tomēr reti

kad ir nāvīgi, jo visi krīt uz ilkņiem vai necaurcērtamām

bruņām. Ja abi pretinieki vienos spēkos, tad ķilda beidzas

neizšķirti un viņi beidzot cieš viens otru sev blakus, lai gan
ar vislielāko nepatiku. Savādi ir glāsti, kādus kuiļi dod

cūkām: viņi nemitīgi grūsta cūkas ar savu purnu pie vi-

sām miesas daļām un bieži krietni rupjā veidā. Tomēr

cūkas nekādā ziņā nav vārīgas un labvēlīgi saņem šos glā-'
stus. Pat pa apvaisļošanās laiku, kura norit ļoti smagi,
viņas saņem vēl ļoti savādus mīlestības pierādījumus; jo
kuilis nereti stipri iekož viņām kaklā. 16—20 nedēļas pēc
pārošanās, jaunākas cūkas ir ilgāk grūtas kā vecākas, ne-

spēcīgākai cūkai atnesas 4—6, stiprākai 11—12 sivēni.

Kādā vientuļā biezoknī viņa jau iepriekš ir sagatavojusi
sūnām, skujām vai lapām izklātu midzeni un pirmās 14
dienas tura mazos še rūpīgi paslēptus, atstāj viņus reti un

tikai uz īsu laiku, lai sameklētu sev barību. Pēc tam viņa
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ģimeni izved ārā, rok viņai priekšā, un glītie, mundrie ku-

stonīši prot jau ļoti skaisti laist darbā savus purnus. Bie-

ži satiekas vairākas cūkas ar saviem sivēniem un vadā

mazo pulciņus kopīgi; tad kādreiz ari gadās, ka kāda cūka

nejauši iet bojā un pārējās uzņemas bāriņu vadīšanu.

Pulciņš jauno, skaisti izraiboto kustonīšu ir acīm ļoti

iepriecinošs skats; jo mazie sivēni ir ļoti daiļi un visai jo-

cīgi radījumi. Viņu ģērbs viņiem teicami piestāv, un jau-
natnes jautrība un draiskulība ir pilnīgs pretstats veco

kūtrībai un nevaldamībai. Mātes nopietni iet saviem sivē-

niem pa priekšu, bet pēdējie kviekdami un urkšķēdami
skrien juku jukām, bez apstājas izklīzdami un atkal sala-

sīdamies, dažā vietā mazliet uzkavēdamies un rakdami,

mēģinādami iztaisīt kādu neveiklu joku, un tad atkal skrien

vecajām pakaļ, apstādami viņas un piespiēzdami apstāties,

prasīdami pupu, un pēc tam atkal jautri un sīkiem solī-

šiem dodas tāļāk; tā tas turpinās visu nakti; pat dienā

nemierīgais pulciņš nespēj mierīgi noturēties midzenī un

tur grozās un kustas bez sava gala. „Nekas nevar pārspēt
to dūšu un bezbailību", saka V i n k c 1 s, „ar kādu vajadzī-
bas gadījumā aizstāv savu ģimeni nevien īstā, bet arī audžu

māte. Tikko izdzirdusi pirmo izbaiļu kliedzienu no sava

bērna, tā šaujas pie viņa ar bultas ātrumu klāt. Nebīda-

mās ne no kādām briesmām, viņa akli brūk virsū ikkatram

ienaidniekam, kurš gribētu viņai mazo nolaupīt, un lai kaut

tas arī būtu cilvēks pats. Kāds vīrs, kas pastaigādamies
bij uzgājis jaunus sivēntiņus, gribēja vienu no tiem pa-

ņemt līdz uz māju. Bet tikko sivēns sāka kviegt, kad vīrs

gribēja to saķert un paņemt uz zirga, kad piesteidzās cūku

māteun dzinās viņam pakaļ bez apstājas, lai ar' viņš centās
aizbēgt cik ātri spēdams, dusmās lēca zirgam augšā un at-

vēztiem ilkņiem uzbruka vīram. Beidzot tas nometa sivē-

nu zemē. Saudzīgi vecā saņēma sivēnu savos zobos un aiz-

nesa atpakaļ pie pārējiem ģimenes locekļiem".
Ar 18.—19. mēnesi meža cūka spēj vairoties, ar 5.—6.

gadu ir pilnīgi pieaugusi; vecumu, ko viņa var sasniegt,
vērtē uz 20—30 gadiem. Meža cūkas cieš' laikam tikai no

nedaudzām slimībām. Tikai ārkārtīgi stiprs sals ar dziļu
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sniegu, kas viņām padara neiespējamu rakšanu un barības

uzmeklēšanu, vai uzsalusi sērsna, kas ievaino ādu uz kā-

jām, var būt tie iemesli, ka ar barību nabadzīgos apgabalos

dažreiz daudzas no viņām nobeidzas. Vilks un lūsis, lai-

kam arī lapsa, kas uzdrošinās noķert mazākais kādu mazu

sivēnu, ir meža cūkai galvenie ienaidnieki; dienvidu apga-

balos treknam laupījumam cītīgi uzglūn lielākie kaķi, se-

višķi tīģeris. Tomēr lielākais šī kustoņa ienaidnieks ir at-

kal cilvēks. Jo meža cūku medīšana no seniem laikiem ir

skaitījusies par bruņiniecisku, ļoti iecienītu medību nozari.

Tagad meža cūku medības pie mums, protams, ir tapušas
vairāk par rotaļāšanos un ne vairs par cīņu ar satrakotiem

un bīstamiem kuiļiem, un no bruņinieciskas sacīkstes starp
medinieku un viņa medījumu tagadējās medībās nevar

vairs būt ne runas. Pret suņiem meža cūka aizsargājas ar

nevaldāmu niknumu.

Meža cūkas gaļa ir ļoti iecienīta un ne par velti, jo
blakus cūkgaļas garšai tai piemīt vēl arī īsta medījuma

garša. Galva un ciska noder kā sevišķs gardums. Ari de-

sas, kuras gatavo no meža cūkas gaļas, ir priekšzīmīgas.

Ēģiptes piekrastēs, kur cūkas drūzmējas bezgala lieliem

bariem, Eiropas miesnieki dažreiz mēnešiem ilgi nodzīvoja

pa cūku, šī muhamedāņu nicinātā „netīrā" dzīvnieka medī-

bām un pagatavoja no nošautām cūkām vienīgi tikai desas,
kuras tad pārdeva ar ļoti labu peļņu. Riesta laikā kuiļa
gaļa nav baudāma. Ādu arī izlieto, un sarus stipri pie-
prasa. Bet lai ar' diezin cik labuma nebūtu: atsvērt tos

zaudējumus, ko dzīvnieks nodara, tas nekad nevar.

Svītrainām cūkām ir daudz vairāk sugu kā

īstām. Tas laikam stāv sakarā ar viņu saskaldīto izplatī-
šanās apgabalu, kas aptver visu Austrumāziju, abas Indi-

jas un Malaju archipelagu, Andamanu, Nikobaru, Formo-

zas salas un Japānu, kā arī ar viņas vieglo iespaidošanos no

ārējiem apstākļiem: taču arī pumpainās cūkas jau samērā

mazā izplatīšanās apgabalā izveido ārkārtīgi lielu skaitu

sugu. Atsevišķās sugas atšķiras ne tik daudz ārējām pa-

zīmēm, kā ar galvas kausa un zobu sistēmas īpatnībām.
Tipiskais priekšstāvis ir svītrainā cūka (S (Striato-
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sus) vittatus), kuru tā sauc skaidri izteiktās,baltās svītras

dēļ, kas stiepjas no purna uz vaigu. Pēc Jenti n ka, viņa
apdzīvo tikai Sumatru. Viņai tuvu radniecīga ir Prie kš-

indijasmežacūka (S. cristatus), kura ir sastopama

arī uz Ceilonas salas un atšķiras no viņas visvairāk ar au-

gumu un pēdējā dzerokļa lielumu, varbūt arī ar saru su-

sekļa ļoti stipro attīstību uz pakauša un muguras priekš-

daļas. Uz ziemeļiem Svītrainās cūkas, pēc Nēri nga, ir

sastopamas vēl Ussurijas apgabalā. Kalnāji Ķīnas valsts

vakaros un ziemeļos liekas novelk robežu starp parasto
meža cūku un svītraino cūku. Sevišķa nozīme ir Ķīnā dzī-

vojošai Svītrainās cūkas formai (Sus leucomystax conti-

nentalis), jo viņa, pēc Nēringa uzskatiem, „ir savvaļā dzī-

vojošais sencis Ķīnas mājas cūkai, kura pēdējā ieguvusi
tik lielu nozīmi modernajā cūku sugu audzēšanā". Mazā-

kās Svītraino cūku salu formas apdzīvo Japānu (S. leuco-

mystax) un Formozu (Sus taivanus). Ir izteiktas domas,
ka visas šīs sugas, tāpat kāVidusķīnas cūka (Sus

moupinensis) ir jāuzskata par Ķīnas mājas cūkas cilts-

tēviem.

Pretēji citām meža cūkām, Svītrainās pavisam nevai-

rās no cilvēku dzīves vietām. Uz Sumatras, kā ziņo Fo 1 c s

(Volz) un šneiders (Schneider), viņas drīzāk uzturas

to tiešā tuvumā. Viņas stipri apgrūtina iedzīvotājus, iz-

vandot bananes un sevišķi rīsa tīrumus. „Bet Indragiri
apvidū", raksta šneiders, „viņa (Svītrainā cūka) dzīvo
tuvu pie iedzimto sādžām sazarotās cauruļveidīgās ejās,
kuras viņa izdobj nokritušās lapās bieži vairāk pēdu aug-
stas, šīs lapu alas, kas paceļas kā mazi uzkalniņi, no dzī-
vajiem augiem ir tā saveltas, ka viņas izveido stingras bū-

pat ar lauzni nevar izsist cauri. Šeit vienmēr
droši var sastapt Svītrainās cūkas. Naktī viņas bieži iznāk
bananes plantācijās un pļaujas laikā rīsa tīrumos, kur vi-

ņas visu izvanda un izposta".
Mums nav vēl īsti skaidra pārskata par cūku formām,

kuras apdzīvo Jaungvineju (Sus papuensis un Sus niger)
un Timora salu (Sus timoriensis). Pēc ģeogrāfiskā stā-

vokļa Jaungvinejā, ja vien tur būtu vietējās meža cūkas.
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būtu jāsagaida pumpainās. Bet abas minētās sugas pieder

pie svītrainām cūkām. Par papuasu cūku raksta

Nēri ng s : Pēc mutiskām ziņām, kuras man sniedza

Fin š s (Finsch), kā arī Grabo vsk i s (Grabowsky) un

Rode (Rohde), papuasu cūka Ķeizara Vilhelma Zemes

iedzimto dzīvē (blakus sunim) spēlē svarīgu lomu; viņa ir

sastopama kā savvaļā, tā arī pieradināta. Pieradinātos

īpatņus iegūst pa daļai ar primitiva veida audzināšanu, pa

daļai ar savvaļas formas (sākumā Svītraino) sivēnu izkop-
šanu. Šis primitivais audzināšanas veids pastāv iekš tam,
ka audzina tikai cūkas, bet ne kuiļus; riesta laikā cūkas

aiziet uz mežu, šeit apvaislojas ar savvaļas kuiļiem un pēc

tam griežas atpakaļ uz savu īpašnieku būdiņām". Pēc

Ficingera (Fitzinger), mēs varam vēl piebilst, ka pa-

puasu cūka lieliem bariem ir sastopama Jaungvinejas me-

žos, šeit pārtiek no saknēm un augļiem un lielos pulkos peld

no vienas salas uz otru, pie kam no pakaļas peldošais ku-

stonis savu purnu vienmēr uzliek uz priekšējā muguras.
ledzimtie un eiropieši sagūsta savvaļas cūku sivēnus un tos

bez grūtībām pieradina. Pie tādas turēšanas, kā nupat ap-

rakstīts, ir viegli iespējams, ka mājas cūkas pilnīgi pāriet

savvaļā. Lai izskaidrotu viņu izolēto ģeogrāfisko stāvokli,
ir ticis arī pieņemts, ka Jaungvinejas savvaļas cūkas esot

no pirmiem ieceļotājiem līdzatvestās un tad savvaļā pārgā-
jušās mājas cūkas. Par Sus niger to var ticēt vēl vairāk,

jo sivēni esot bez švītrām. Un taisni mājas cūkām pa lie-

lākai daļai, atskaitot izņēmumus, ir bezšvītraini sivēni. Ka

iedzimtie, salas kolonizējot, patiesi ir atveduši līdz cūkas,
to pierāda Ba v š k c s (Bauschke) konstatējums, ka Svī-

traino grupas mājas cūkas ir sastopamas uz Karolinu un

Marianu salām.

Līdzīga neskaidrība kā par vistālāko austrumu Svītrai-

nām cūkām valda arī par šīs pašas apakšģints vistālāko

rietumu priekšstāvjiem, kas dzīvo savvaļā. Ziemeļau-
strumāfrikā, Sennarā, Kordofanā un viņām pieguļošos no-

vados mēs atrodam savvaļā dzīvojošo Sennaras cūku

(Sus sennariensis), kura, spriežot pēc galvas kausa anato-

miskām pazīmēm, ir Svītrainā cūka, lai gan viņas sistema-
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tiskās piederības jautājums nav vēl pilnīgi noskaidrots.

Līdzīgi kā papuasu cūka viņa ir sastopama kā pieradināta,

tā arī savvaļas stāvoklī. Pēc Nēring a viņa līdzinās

mūsu meža cūkai, no kuras viņa atšķiras ar mazāku lielu-

mu, ne tik augstu galvu un novirzījušos krāsu. Viss ķer-
menis apklāts gariem, bieziem sariem, kuri uz muguras iz-

veido mazas krēpes un ir bāldzeltēni lāsoti tādā ceļā, ka pa

lielākai daļai melnbrūniem sariem ir bāldzeltēni gali. Ir ļoti
iespējams, ka slapjā pluviallaikmetā, kad Āzijas - Āfrikas

tuksnešu josla bija apklāta mežiem, arī švītrainās cūkas

līdz ar citiem tagadnes Āzijas meža kustoņiem nokļuva
Āfrikā un kā atsevišķa kolonija palika kādā piemērotā vie-

tā, kāmēr starpā guļošās zemēs, tām vēlāk izžūstot, viņas
izmira. Ziemeļāfrikas akmeņu kazu kolonijas, kuras dzīvo

pa daļai Svītrainai cūkai taisni kaimiņos, ir taču jāiz-
skaidro šādā kārtā. Jautājuma izšķiršanai par Sennaras

cūkas izcelšanos būtu no svara labas zināšanas par Sirijas-

Palestinas-Arabijas savvaļas cūkām, kādu mums par nožē-

lošanu vēl trūkst.

Tāpat būtu no svara, ka mēs varētu izprast, ko nozīmē

tas, ka Sardinijā ir sastopama kāda pie svītrainām cūkām

neapšaubāmi piederīga savvaļas cūka (Sus sardoa) blakus

otrai, kas pieder pie Eiropas savvaļas cūkas. Tā kā Sus

sardoa ir atšķīrusies tāļu savrūp, tad arī viņu gribēja iz-

skaidrot par savvaļā pārgājušu Eiropas mājas cūku. Bet

tam par labu nerunā kustoņu ģeogrāfija: uz Sardinijas
gandrīz tikpat izolēti dzīvo muflons, kura tuvākie radnieki

dzīvo Āzijā. Arī divu tik tuvu stāvošu sugu, kā savvaļas
un Svītrainā cuka, atrašanās nevar izlikties tik brīnišķa, jo
taisni Sardinijā mēs bieži sastopam divas tuvu radniecīgas
sugas vienu blakus otrai, vienu pie Āfrikas, bet otru pie
Eiropas piederīgu!

Mums netrūkst piemēru, ka mājas cūkas viegli atgrie-
žas atkal savvaļas stāvoklī. Hans (Hahn) savā grāmatā

„Mājkustoņi un viņu attiecības pret cilvēka saimniecību"
pieved daudz tādu piemēru. Sevišķi uz salām, kā Kanariju
salām, Tristan dc Cunha, Jamaikas, Santo Domingo, un arī

uz Amerikas cietzemes ir vai bija atrodamas savvaļā pār-
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gājušās mājas cūkas. Uz salām savvaļā pārgājušās mājas

cūkas daudzkārt uzglūn vietējiem kustoņiem. Uz Rēunion

salas viņas piem. ir piedalījušās drontu izskaušanā, iznīci-

not viņu mazuļus un olas. Savvaļā pārgājušās mājas cū-

kas daudzreiz iegūst arī atpakaļ meža cūkas ķermeņa for-

mas un krāsas. Bet tam nebūt nav jānotiek katrā gadī-

jumā. Tā Perū šādas cūkas, pēc Knauera, ir paturēju-
šas savu Ķīnas senču noļukušās ausis, un Kūka (Cook)

atstātās, savvaļā pārgājušās Jaunzēlandes cūkas nav iegu-

vušas meža cūku garo galvas kausu. Viņām ir ar plāns

viduklis, garas kājas un gaiša krāsa. Viņas ir tik ātri sa-

vairojušās, ka palikušas jau zemei par mocību.

Kā viss rāda, tad mums jāpieņeln mazākais trīs mājas
cūku domestikacijas centri, divi Eiropā un viens Austrum-

āzijā — Ķīnā. Varbūt nāk klāt vēl ceturtais, Mazāzijā—

Mesopotamijā. Semitu un muhāmedāņu pasaule sākumā

novērsās no cūkas, tāpēc zīmes, kas liecinātu par pēdēji mi-

nēto centru, liekas izdzisušas. Tomēr Palestinā ir bijušas
cūkas pat Izraēla augstākā ziedu laikmetā. Par Kristus

laiku to vislabāk pierāda velnu izdzīšanas brīnums, kuri

iegāja cūkās. Arī Ēģiptē, kā šķiet, cūka sākumā nav skai-

tījusies par nešķīstu kustoni, šeit pat vēl romiešu laikā

bija uzglabājusies paraša zināmās svētku dienās ēst cūkas

gaļu. Bez tam cūkas tur izlietotas labības mīšanai.

Pašlaik cūka ir viens no svarīgākiem mūsu pārtikas
kustoņiem, ko ievērojami veicina viņas lielās vairošanās

spējas, bieži vairāk kā 20 sivēnu vienā metienā. Cūkko-

pība, pēc He š a (Hoesch), taču dod 60 procentes no Vācijā
patērētās gaļas, pie apmērām 26 miljonu kustoņu skaita.

Bet arī senatnē cūkai ir bijusi liela nozīme kā gaļas devē-

jai. Mēs nevaram izpētīt gandrīz nevienas lielākas cilvēku

nometnes mājkustoņu atliekas, neatrazdami lielā daudzumā

arī cūku atliekas.

No otras puses cūkas ķermeņa formas ir diezgan viegli
iespaidojamas ar cilvēka kopšanu. Šajā ziņā cūkai ievēro-

jama līdzība ar suni. Abiem kustoņiem savvaļas stāvoklī ir

samērā gara galvas kausa sejas daļa. Turpretī mājkusto-

ņa stāvoklī galvas kausa sejas daļa ir saīsinājusies, bieži
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pat ļoti stipri, un pieņēmusies augstumā; caur to galvas

kauss iegūst ieliektu profilu, galvas kausa sejas daļa ir at-

šķirta no smadzeņu daļas ar strupu izliekumu un izskatās

itkā pa daļai pabīdīta zem tās. Patiesībā, kā to noskaidroja

Hilcheimers, lieta norisinās citādi. Mums ir jāiziet

no galvas kausu samēriem jaunībā. Visiem jauniem dzīv-

niekiem galvas kausa smadzeņu daļa, salīdzinot ar sejas

daļu ir daudz garāka kā veciem dzīvniekiem. Fizioloģiskais
iemesls laikam būs tas, ka smadzenēm ir jāapkalpo vienmēr

viens un tas pats nervu skaits, vienalga vai kustonis ir liels

vai mazs, jauns vai vecs, tā tad viņas nevar noslīdēt zem

zināma lieluma. Tāpēc, dabīgā kārtā, galvas kausa sma-

dzeņu daļai, smadzeņu čaulai, ir jābūt arvien vajadzīgā lie-

lumā. Pie daudzām cūkām, tāpat kā pie daudziem suņiem,
sejas kaulu lielumi apstājas uz jauna kustoņa attīstības pa-

kāpes, kāmēr galvas kausa smadzeņu dala izaug līdz savam

normālam lielumam. Tpmdēl rodas lauztie, ieliektie profili

jeb „cūkas profil i", kā Hilcheimers lika priekšā

viņus nosaukt, pretstatā mopša galvas kausam, kuram

vienmēr nāk klāt vēl ūdens galva. Slikti ēdinātām cūkām

kādā Natuziusa mēģinājumā bija savvaļas cūkas garā,

izstieptā galvas forma, bet labi ēdinātām no tā paša me-

tiena galvas kausi bij lauzti. īsi, plati, kā daudzām mājas
cūkām. Pie cūkas profila rašanās acīmredzot darbojas tie

paši iemesli, kuri noved pie locekļu saīsināšanās, kāmēr mu-

guras kauls patura savu pirmatnējo garumu. Tā ir garās,

zemās, ~ātraudžu" rāsas cūkas forma, par kuru būs runa

vēlāk. Citas īpatnības, kuras cūkām kopējas ar suņiem,
ir varenu, noļukušu ausu izveidošanās pie dažām rāsām

un punduru formu rašanās, pie kurām galvas kausam pa-
liek jauna dzīvnieka pazīmes. Punduru mājas cūkas ir iz-

koptas sevišķi Austrumāzijā. Tomēr pie cūku rāsām formu

bagātība nav tik liela kā pie suņu rāsām. Tam par iemeslu
dabiski ir tas, ka cūka ir peļņas dzīvnieks un audzētāji cen-

šas sasniegt pēc iespējas saimnieciski ienesīgākas formas.

Par mājas cūku priekštečiem var uzskatīt tikai īstās

meža cūkas un svītrainās cūkas, un tikai pie dažām Āfrikas
rāsām varbūt arī Potamochoerus ģinti.

22515*
A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" XII.
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Līdzīgi kā pētot suņu vēsturi, starp vecākām Eiropas

mājkustoņu atliekām atrodami arī kādas cūkas kauli, kura

ievērojami atšķiras kā no meža cūkas, tā arī no parastās

mājas cūkas, kura tagad tikpat kā izmirusi vai arī tikai

nelielu atlieku veidā nomaļākās vietās vēl turpina savu bē-

dīgo dzīvi, bet agrāk bija izplatīta pa lielu Eurāzijas daļu.
Ritimeiers (Rūtimever), kurš pirmais atrada šīs cū-

kas kaulus lielā daudzumā starp Šveices pāļu celtņu atlie-

kām, deva viņai nosaukumu kūdras cūka (Sus pa-

lustris) .
Kūdras cūku mēs pazīstām galvenā kārtā pēc gal-

vas kausa uzbūves, un viņas ievērojamākā īpatnība ir ma-

nāmi īss un samērā ievērojami augsts galvas kauss. Starp
kūdras un meža cūkas galvas kausiem, pēc Ritimeiera, vis-

pār pastāv tādas pašas attiecības kā starp sivēna un pie-

augušas mājas cūkas galvas kausiem. Zobi, salīdzinot ar

īsiem žokļiem, ļoti attīstīti. No saviem atradumiem Riti-

meiers slēdza, ka kūdras cūka nevar būt cēlusies no meža

cūkas, jo viņu galvas kausi ir ļoti nevienādi. Pēc zināmas

šaubīšanās viņš beidzot izšķīrās par to, ka par kūdras cū-

kas ciltstēvu uzskatāma švītrainā cūka, kurai viņa visvai-

rāk līdzinoties. Līdzība, kuru Ritimeiers atrada starp kū-

dras un švītraino cūku, patiesībā nedibinās uz radniecību,
bet viņu daudz vietās var izskaidrot ar to, ka abiem ku-

stoņiem ir vienāds lielums. No otras puses, runājot par

kūdras cūkas galvas kausa atšķirībām no meža cūkas gal-
vas kausa, ir jāpatura acīs kūdras cūkas niecīgais lielums.

Šis niecīgais lielums ir par iemeslu starpzobu savstarpēji
tuvam stāvoklim. Tie mazākiem, kā arī savvaļas dzīvnie-

kiem vienmēr ir samērā lielāki kā lielākiem, viņi nesama-

zinājās tādā pat mērā kā žokļi. Kūdras cūkas dzerokļu
vienkāršāko būvi var izskaidrot tāpat tīri mechaniski ar

viņu niecīgāko lielumu.

Arī Nē ri ng s cēla iebildumus pret Ritimeiera uz-

skatu, ka kūdras cūka ir atvasināma no švītrainās. Nē-

ringa izpētītās daudzās cūku atliekas no Ziemeļvācijas un

Dānijas uzrāda visas svarīgākās parastās meža cūkas īpat-
nības, tikai samazinātā lielumā; es viņas esmu apzīmējis
par Sus scrofa nanus un, par spīti viņu mazam augumam,
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turu viņas par parastās meža cūkas pieradinātiem pēcnā-

cējiem."' Tomēr uzmanīgais Nērings pilnīgi pamatoti pie-

laida iespējamību, ka kūdras cūka varētu būt cēlusies no

citiem senčiem.

Nēringa uzskatus nesen atpakaļ spīdoši apstiprināja ār-

kārtīgi apzinīgie Pira pētījumi viņa „Studijās par cūku

rāsu, sevišķi Zviedrijas rāsu, vēsturi." Viņš pierādīja, ka

Zviedrijas senlaiku cūkas „nav importētas, bet ir cēlušās

Zviedrijā kā vietējs celms". Pieradināšana sākusies apmēram

trešā gadu tūkstoša pēdējā pusē priekš Kristus. Tā tad

punduru cūkas dzimtene ir laikam Dienvid- un Vidus-

zviedrija, no kurienes, kā mēs to jau agrāk redzējām, ir

cēlusies arī dogu grupa. No šejienes viņa vēdekļveidīgi
izplatījās uz dienvidiem. Jau Dānijā, kā konstatēja V i n g c

(vVinge), viņa nebija iedzimta, bet ievesta. Cik tāļu viņa
izplatījās uz rītiem, tas vēl nav droši noteikts.

Tā tad kopš jaunākā akmeņu laikmeta mēs dabūjam
Eiropā divas sarukušas mājas cūku rasas, kas abas tepat
Eiropā arī cēlušās. Viena no viņām dzīvoja uz ziemeļiem,
bet otra uz dienvidiem no lielās kalnu ķēdes un pa daļai
arī tajā. Atskaitot dažas paliekas, patlaban abas rāsas ir

izmirušas, bet spriežot pēc vēl palikušajām, ārēji tās viena

no otras būs ļoti atšķīrušās.
Pēc Nēringa lielā, garausainā rāsavēl

tagad tīrā veidā sastopama bijušā Krievijas Polijā, Eiropas
Krievijas ziemeļos un Skandināvijā. Tomēr kopš Nēringa
laikiem viņas izplatīšanās apgabals būs stipri samazinājies.
Senāk, pirms moderno kultūras rāsu ievešanas, viņas bija
izplatītas arī Vācijā.

Pazīstamākais, vēl tagad visplašāk izplatītais, lielo

garausaino rāsu grupas priekšstāvis ir „p oļu cūka".

Nērings viņu apraksta sekoši: Viņai „ir liela, šaura un

gara galva ar plakanu pieri un ļoti lielām, platām ausīm,
kas nokarājas pāri acīm jeb uz priekšu. Pie apakšējā
žokļa viņai dažkārt atrodas divas nokarājošās gaļas kār-

pas. Kakls diezgan garš, mugura pa lielākai daļai izliekta

uz augšu un ķermenis izveidots šaurs un ass. Kājas ga-
ras un spēcīgas, ķermenis salīdzinot ar viņa augstumu īss
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un apklāts gariem, rupjiem sariem, kuri uz muguras iz-

veido krēpjveidīgu susekli. Dzīvnieka krāsa ir dažāda, pa

lielākai daļai balta, bet arī ar pelēkiem plankumiem, brūn-

gana un pāriet pat melnā."

Šīs rāsas teicamā īpašība ir lielā auglība. Cūkai at-

nesas reti zem desmit, parasti divpadsmit sivēnu, kurus

viņa labi baro un kopj. Tālāk šī rāsa ir ļoti izturīga pret
laika iespaidiem un ļoti pieticīga barībā, šīs īpašības, pie-
skaitot vēl garās, stiprās kājas, dara viņu par ļoti teicamu

ganību cūku, kas ir laba gājēja, pat skrējēja. Boja-
n o v s k i s dēvē viņas par tik veicīgām, ka pat uz braša

zirga lāgā nevarot tās panākt. Tomēr šīm labām īpašībām

pretī nostājas tas, ka ķermeņa attīstība, atbilstot viņas
pieticībai, ir lēna un barošanās spējas vairs neatbilst jaun-
laiku prasībām. Viņa pieaug tikai pēc 2—3 gadiem, noba-

rotas cūkas caurmēra svars parasti ir 350 kg, bet ir arī

eksemplāri, kuri sasniedz 400—500kg svara.

Pie lielo garausaino cūku grupas pieder arī Besarabi-

jas tā sauktās „viennadžu cūkas". Viņām abi vi-

dējie kāju pirksti galos ir apņemti ar kopēju nagu. Kā at-

lieka no kādreizējā šķēluma naga vidū ir uzglabājusies ti-

kai tumša švītra. Šai rāsai par nožēlošanu ir nozīme tikai

viņas dzimtenē, kur viņu dēvē par sevišķi veicīgu soļo-
tāju un izturīgu pret purna un nagu sērgām.

Garausainā cūka tīrā rāsā Vācijā ir izzudusi, turpretī
vēl šo baltu dienu šeit dzīvo divas citas cūkas, piederīgas

pie citas rāsu grupas, kura blakus viņai senāk, kā liekas,
apdzīvojusi visu Vidus- un Ziemeļeiropu. šī ir mazo,
īsausaino cūku grupa, kura pēc Nēringa rakstu-

rojas ar „šauru galvu, smailām stāvām ausīm, tikai maz-

liet līku muguru, kuru izgrezno saru krēpes, diezgan garu
noapaļotu vidukli un īsām, smalkām kājām, kuras tomēr

nedara viņu mazāk spējīgu meklēt sev barību tīrumā un

mežā." Sprogaino saru krāsa ir iesarkani brūna vai arī

gaiši iedzeltēna. Viņa ir drusku ātraudzīgāka un nobaro-

jas labāk par garausaino cūku. „Norūdīta kā pēdējā, viņa
tāpat ir teicami piemērota ganīšanai pa lauku un mežu."
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Šīs rāsu grupas tīrākais priekšstāvis Vācijā ir „z c m-

rasainā Hanoveras-Braunšveigas vietē-

jā cūka", kurai piemīt norūdīto, ganīšanai piemēroto
cūku labās īpašības, bet arī lēnaudzīgo cūku sliktās puses.

Vispusīgi apskatot," saka H c š s, „mēs redzam kustoni ar

lielām dzīvības spējām, enerģiskām kustībām un dzīvu uz-

manību, kas vēl vairāk palielina iespaidu par tuvu radnie-

cību Eiropas meža cūkai. Viduklis, sevišķi jaunībā, izska-

tās diezgan augstkājains un šaurs. Vecu kustoņu dziļums
mērot izrādās lielāks, kā būtu jāpieņem. Ne sevišķi garš,

jaunībā gan šaurs, bet vēlāk stipri muskuļains kakls novēd

pie ļoti garas galvas, līdzīgas kā savvaļas cūkai, ar stipri
attīstītu sejas daļu. Ausis ir vidēji garas un stāv slīpi uz

priekšu un augšup vērstas. Mugura pret pakaļpusi kāpj
vairāk uz augšu kā citām rāsām, turpretī no krustiem līdz

astes piedēkļam muguras līnija atkal stipri krītas uz leju.

Kājas jaunībā izskatās slaikas, bet šim lēnaudzīgam ku-

stonim vecākam paliekot top ievērojami resnākas, tomēr

nesasniedz augstrāsas vietējās cūkas un sevišķi lielo diž-

ciltīgo cūku kājas apmērus. Āda rupja, spalvas stipri sa-

rainas un izveido susekli no galvas līdz astei, kas sastāv no

slīpi atpakaļ vērstiem sariem. Krāsa balta un melna."

Čftra, vēl Vācijā auzdēta, pie tās pašas grupas piede-

rīga rāsa ir pussarkanā Bavārijas cūka.

Austrumāzijā, sevišķi Ķīnā, kopš gadu simteņiem mil-

zīgā iedzīvotāju daudzuma dēļ ir audzinātas cūkas, kuras

savas ātrās vairošanās un teicamo barošanās spēju dēļ no-

derēja par gaļas kustoņiem un īpaši nabadzīgākiem iedzī-

votājiem deva gandrīz vienīgo, lēto gaļas barību. Ķīna
acīmredzot ir ļoti vecs, plašs mājas cūku domestikācijas
centrs. Mājas cūkas, kā jau agrāk minējām, šeit ieguva
no vietējām meža cūkām, tā tad no Svītrainām. Tāpat kā

Eiropā, arī Austrumāzijā starp cūkām ir viena garausaino
un viena īsausaino rāsu grupa.

Austrumāzijas garausaino cūku grupas
pazīstamākais priekšstāvis ir masku cūka, kuru

tura sevišķi Ķīnā, bet Japānā lielākais tikai dienvidos.



230

Bet daudz lielāku nozīmi mūsu cūkkopībā ir ieguvušas

Āzijas mājas cūkas no īsausaino rāsu

grupas. īsausaino Ķīnas cūku Nērings ap-

raksta kā mazu, 45—60 cm augstu, 90—110 cm garu un

100—125 kg smagu kustoni. īsam, platam galvas kausam

ir ieliekts profils, īss, plats purns, resni vaigi, mazas, smai-

las ļoti kustīgas ausis. Kakls īss un resns, pakausis gaļīgs
un tik tauks, ka nobarotā stāvoklī paceļas augstāk par

galvu. Viduklis garš, gandrīz cilindriski apaļš, mugura

taisna, ciskas stāv plaši, ir pilnīgas un spēcīgas. Krūtis

platas un dziļas, vēders nobarotiem kustoņiem nokarājas
līdz zemei. Aste maz gredzenota, nobarotiem kustoņiem
gandrīz nemaz

.
Plāno ādu tikai trūcīgi apklāj sari. Krāsa

melna, melnpelēka, dažreiz arī melna ar baltām švītrām

vai lāsaina, retāk dzeltēna vai bālgana. Ķermeņa formām,

kas jau pašas par sevi ir ļoti piemērotas nobarošanai, vēl

pievienojas flegmātiskais temperaments, kas atvieglina no-

barošanu. Kustoņi attīstās tik ātri, ka viņi jau ar 6.—8.

mēnesi ir gatavi kaušanai.

Šo cūku teicamās īpašības jau sen vērsa uz sevi Eiro-

pas cūkkopju uzmanību. Kā pierādīts, pirmās cūkas ieveda

1745. gadā Zviedrijā, šeit šos kustoņus redzēja Lin nē.

Sava 1746. gada Vestgotlandes ceļojuma aprakstā viņš tās

teicami notēlojis. Lielāku nozīmi kā šis priekš mums ie-

guva vēlākie ievedumi. Tie sekoja uz Angliju laikam 19.

gadusimteņa pirmā pusē, tomēr par nožēlošanu mums par

viņiem trūkst skaidrāku ziņu. šeit Anglijā Ķīnas cūka

atrada labus apstākļus, kas bija teicami sagatavoti ar

pirms tam ievesto romāņu cūku, un laikam arī ar turpat
izkaisītām seno iedzimto cūku atliekām. Krustota ar šīm,

Ķīnas cūka deva veselu rindu slavenu rāsu un apakšrāsu,
kuras vispilnīgākā mērā apmierina prasības, kādas tagad
uzstāda cūkām, un nodod vislabāko liecību par angļu au-

dzēšanas mākslu.

Tīrā Ķīnas cūkas rāsa gan izrādījās par nepiemērotu

Eiropas apstākļiem. Gandrīz kailās ādas dēļ viņa ļoti jū-
tīga pret laika iespaidiem, gaļa ir mīksta, laikam ar mazu

trāna piegaršu, un slikti uzglabājas; speķis nav graudams,
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auglība ļoti niecīga un mātes slikti rūpējas par sivēniem.

Bet krustojot ar Eiropas cūkām, abu labās īpašības teicami

apvienojās, bet sliktās izzuda, kādu parādību, zināms, ne-

var uzskatīt par vispārēju likumu. Krustošanās produkti

pie ievērojama ķermeņa lieluma uzrāda nobarotā stāvoklī

labas formas, lielu ātraudzību, augstu auglību, labu speķa

un gaļas garšu un labu uzglabājamību un lielāku izturību

pret nelabvēlīgiem ārējiem iespaidiem.

Tādā ceļā jaunizkoptās Anglijas cūku rāsas iedala pēc

lieluma mazās, vidējās un lielās, bet pēc krāsas baltās un

melnās. Tamdēļ izšķir mazo balto, vidējo balto, lielo balto,

mazo melno un lielo melno rāsu grupu. Mazās grupas, kā

Eseksas, Suseksas un tām radniecīgas cūku rāsas, ieguva
tik pārmērīgi attīstītas formas, kā piem., aiz taukainā uz-

pampuma viņas nespēja ar acīm redzēt. Tamdēļ šo par

daudz attīstīto cūku praktiskā nozīme zuda, lai gan viņas
kādu laiku skaitījās par cūkkopja ideālu. Tagad viņas ir

arī gandrīz izzudušas. Turpretī sevišķu nozīmi ieguva
abas lielās grupas. Kā pazīstamāko un svarīgāko lielo

balto cūku priekšstāvi, kuru bieži audzina arī

pie mums, mēs šeit tuvāk aprakstīsim Jorkširas cū-

ku, šai cūkai ir diezgan īsa, no sāniem skatoties stipri
lauzta galva, kurai tomēr nebūt nav mazo un vidējo balto

cūku mopša purna, ar diezgan lielām stāvām ausīm un

diezgan platu pieri un apakšējo žokli. Viduklis garš, pleci
izcilus labi attīstīti, gūžas ievērojami garas un sniedzas

zemu lejup. Locekļi stipri. Augšana velkas samērā ilgi.
Krāsa balta, gadās arī zilraibi dzīvnieki, bet zilos raibumos
vienmēr ir balti sari. Tie ir gari, smalki un stāv samērā

biezi, bet izzūd uzbarotiem dzīvniekiem. Pieaugušu un

uzbarotu dzīvnieku svars sasniedzot 600, ja pat 630 kilo-

grami.

No lielām melnām cūkām Berkširas

cūkas līdzinājās dažā ziņā Jorkširas cūkām, bet viņas sava

dzīvā temperamenta dēļ ir vairāk piemērotas ganībām.
Krāsā melnas ar baltām kājām, degunu, muguru vai pieri
un astes galu. Viduklis plats, zems un mucai līdzīgs. Viņu
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klāj biezi, smalki, diezgan gari &ari, kuri pie kakla bieži

kiust drusku cirtaini un asi.

Ta mvor t a s cūka ir vēl vairāk piemērota ganī-

bām, jo viņa ir norūdītāka un izturīgāka pret laika iespai-

diem. Viņai, acīmredzot, ir vēl palicis daudz pirmatnējās
lielausainās lauku cūkas asiņu, kuras dzimtene ir tas pats

apgabals. „Pēc ārējā veida," saka He š s (Hoesch), „viņa
stāv ļoti tuvu pazīstamai uzlabotai vācu lauku cūkai, galva
ir vidēji gajra, ar nelielu seglveidīgu padziļinājumu, viduklis

stiepts... ausis ir raksturīgas nokarājošās ausis... Jāuz-

sver ir truli melnā ādas krāsa, kurai nav Berkširas cūkām

raksturīgā spīduma. Mīkstā, smalkā, neuzkrītošā spalva ir

iesarkani-brūnā krāsā."

Ņemot palīgā šīs augstrāsainās angļu cūkas, pagājušā

gadusimteņa otrā pusē mēģināja uzlabot ari vācu vietējo
cūku sugu. Tagadnē mēs še izšķiram trīs atzītas sugas,

kāmēr vēl tikai pirms dažiem gadu desmitiem izšķīra lielu

rāsu skaitu.

Augstrāsainām angļu cūkām, kā Jorkširas un Berkši-

ras cūkai vistuvāk stāv vācu augstrāsas cūka.

Vācu cūku audzētāju savienības priekšsēdētāja, slepenā
ekonomijas padomnieka A. šteigera šī tīpa apraksts
skan: „Augstrāsas cūkas ādas un spalvas krāsa ir balta,
bet ādā atgadās ari zili plankumi, kaut arī spalva šinīs vie-

tās paliek balta, šie plankumi neskaitās par parādību,
kura būtu cēlusies no krustotieim dzīvniekiem, bet to uz-

skata par rāsas raksturīgo pazīmi. Āda ir mīksta, elastīga
pēc sajūtas, rozā pēc izskata, nav bāla un cieta. Spalva
gluda un smalka, biezi saaugusi. Galvai jābūt proporcio-
nālai attiecībā pret vispārējo lielumu, tomēr ne mazai, pie-
rei jāpāriet snuķī zem nedaudz trula leņķa, neizveidojot tā

saukto mopša galvu. Tikpat nepielaižams ir garš, smails

snuķis. Visvēlamākais ir vidēji garš, gluds snuķis bez krun-

kām uz virsējā žokļa. Pierei jābūt platai, acīm lielām un

paļāvīgām. Ausis diezgan lielas, pa daļai uz priekšu nolī-

kušas, pa daļai stāvas. Kakls pilnīgs, neuzkrītošs, un tei-

cami savieno žokļus ar krūti. Vaigi pilnīgi, tomēr skaidri
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nodaļas no kakla. Krūtij vajaga būt platai un dziļai un

saskatāmai starp priekškājām. Pleci ir šķībi un labi sai-

stās ar ribām. Mugurai jābūt platai un taisnai līdz astes

sākumam, bet ne liektai aiz pleciem. Sāni ir gari un labi

ieapaļi. Vēderam nevajā nokarāties un būt ļenganam, ar

pietiekošu skaitu labi izveidotu pupu. Ciskas pilnīgas, pla-

tas un noiet dziļi lejā. Aste no iesākuma resna, vēlāk pa-

liek tieva. Kājas īsas, bet viņām jābūt īstā samērā ar

miesas svaru. No X-veidīgām priekškājām un govsveidī-

gām pakaļkājām ir jāizsargājas. Temperaments labsir-

dīgs." Skaustuves augstums pie abiem dzimumiem pie-

augušā stāvoklī ir apmēram 90—95 cm, vidukļa garums

125—130 cm. Pilnīgi nobarotu dzīvnieku svars var kāpt
līdz 400 un 500 kg. Vācu augstrāsas cūka agri sasniedz

gatavību, labi pieņemas gaļā un taukos un ir sevišķi piemē-
rota nobarošanai jaunībā. 10 mēnešus vecus dzīvniekus

var nobarot jau līdz 200 kg smagus.

Augstrāsas cūka ir ārkārtīgi jūtīga un pa daļai tam-

dēļ, pa daļai arī sava ķermeņa veidojuma dēļ viņa nav pie-
mērota ganībām. Tamdēļ Vācijā izaudzēja kādu starp viņu
un starp mazražīgo vietējo cūku stāvošu starpveidu —

„vācu uzlaboto vidējo cūku", kurai starp vi-

sām vācu rāsām piekrīt vislielākā izplatība.Vācu uzlabotai

vietējai cūkai jābūt stiprām pretošanās spējām pret sli-

mībām, laika iespaidiem un barošanas svārstībām. Tāļāk,
viņai ir jābūt pietiekoši kustīgai, lai tā būtu piemērota ga-
nībām. Skaustuves augstums ir 95—100 cm, vidukļa ga-
rums 135—140 centimetru. Pieaugušas cūkas caurmēra

svars noteikts uz 323 kg.
Jau runājot par angļu cūkām bija jāatceras ro-

māņu cūku grupu. Viņai ir nopelni tik svarīgo

angļu cūku rāsu izveidošanā. Tā kā bez tam viņa apdzīvo
gandrīz visu Dienvideiropu, tad viņai nevaram pavisam pa-
iet garām. Viņa sadaļas gludspalvainā grupā, īstās ro-

māņu cūkās, un cirtainspalvainā. Ir iespējams, kā to do-

mā U1 mansk i s, ka pēdējā ir radusies kūdras cūkai
krustojoties ar meža cūkai līdzīgo mājas cūku un ka viņas
dzimtene ir Dienvidaustrumeiropa.
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Romāņu cūka, kuras svarīgākie pārstāvji ir Ka-

zertas un Portugālijas cūka, apdzīvo Pireneju un Apeninu

pussalas, arī Dienvidrietumfranciju, un kā rādās, viņas at-

sevišķie zari ir agrākos laikos sasnieguši pat Angliju.
18. gadusimtenī tur bieži ieveda Portugāli jas un Kazertas

cūkas, lai uzlabotu vietējo sugu. Natuzius apraksta

mums romāņu cūku kā garu, zemu dzīvnieku ar labi līkām

ribām, taisnu muguru ar nolaideniem krustiem, uz priekšu

liektām, vidēji lielām, stāvām ausīm, ieliektu sejas profilu,

ādas krokām pierē un ap acīm, slaidu snuķi, vāju, parasti
tumšu spalvu, kura tomēr dažreiz ir vara sarkana. „īpat-

nēja ir maigā muskuļu gaļa, kurai labi barojot izaug cauri

tauki, izveidodami diezgan cieši saistītas tauku masas."

Pie šīs grupas pieder arī Dienvidrietumfrancijas cūkas, ku-

ras izlieto trifeļu uzmeklēšanai.

Cirtainā cūka apdzīvo Dienvidaustrumeiropu

un viņai pieskarošos Vidusāzijas rietumus. Par savu vārdu

viņai jāpateicas gariem, bieziem, cirtainiem sariem, kuri

biezi pārklāj visu ķermeni, izņemot galvu un kājas, uz ku-

rām spalva ir reta. Rudenī zem gariem sariem izveidojas
filcam līdzīgas vilnainas dūnas. Atsevišķām rāsām sari

uz kakla un muguras pagarinājās par krēpveidīgu susekti.

Krāsa gan vienmēr ir viscafir vienāda. Ir netīri dzeltēni
līdz iesarkanbrūni, gan arī pavisam tumši krāsoti dzīv-
nieki. Pamazām barojot ar kukurūzu, viņi kļūst par ļoti
labām speķa cūkām, kuras arī zem „bekona" nosaukuma

nāk gaļas tirgū.

Amērikai nav vietējās cūku rāsas. Jau agri tur ie-

veda cūkas no Eiropas: jau 1493. gadā Kolumbs dažas no-

veda uz Santo-Domingo. Ar ķīniešu asiņu palīdzību zie-

meļamērikaņi izaudzēja kādu rāsu, kura nestāv pakaļ la-

bākām angļu rāsām, tā saukto Polandas - Ķīnas
cūku.

īsi pēc okapi atrašanas, 1904. gadā, arī turpat Kongo
ielejas mūža mežā kļuva pazīstams otrs liels zīdītājs, ku-

ram kopīgi ar okapi piemīt īpatnība, būt par saistītāju
locekli starp kādu, līdz šim atsevišķi stāvošu dzīvnieku
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grupu. Tā ir mežu cūka (Hvlochoerus meinertzha-

geni), kura savu vārdu iemantojusi par godu atradējam,

angļu strēlnieku pulku virsniekam Meinerchage-

na m. Pēc galvas kausa uzbūves Hvlochoerus īpatnēji sai-

sta kārpu cūkas ar īstām cūkām. Tā tad arī šoreiz, tāpat

kā pie okapi un Hvemoschus, Rietumāfrikas mūža mežs iz-

rādījies par to vietu, kur uzglabājušās un atradušas sev

patvērumu pirmatnējas, vecas dzīvnieku formas, tās, ku-

ras nevar vairs pildīt augstās prasības, kādas cīņa par pa-

stāvēšanu uzstāda dzīvniekam klajākos apgabalos. — Rā-

dās, ka šī mežu cūka dzīvo pa visu Rietumāfrikas mūža

mežu. Vēl otra šīs pašas ģints suga (H. rimator) kļuva

pazīstama no Ja upes Kamerūnā.

Bez skaistajām upes cūkām Āfrikā mājo vēl arī šīs

pašas dzimtas īstie briesmoņi: kārpu cūkas (Phaco-

choerus). Tās ir visneveiklākie un visneglītākie no visiem

sarainiem dzīvniekiem, ar druknu, zemu ķermeni, un vis-

pirms atšķiras ar savu neglīto galvu un īpatnējiem zobiem.

Ķermenis veltenisks, tā tad sānos nav iespiests, bet apaļš
viscaur, vidū mugurai ieliekts, kakls īss, galva liela, ar

platu, zemu pieri, snuķa daļa vispār ievērojami, bet priekšā
pie virslūpas nesamērīgi paplašināta, sānos neglīta triju
kārpainu izaugumu dēļ, no kuriem viens ir vairāk centi-

metri augsts, smails, kustīgs un var stāvēt vai nu uz augšu,
vai arī nokārties zem acs, otrs mazāks stāv priekšžoklim
sānos un priekšā taisni uz augšu, un trešais, kas ir ļoti
garš un sākas pie augšžokļa, stiepjas gar pēdējo līdz pat
mutes spraugai

.
Mazās acis stāv uz priekšu, tāpat kā nīl-

zirgam un apņemtas no apakšas ar lielu pusmēnešveidīgu
kroku, kuru varētu salīdzināt ar asaru bedrīti, bet varbūt

tā apzīmē arī kādu dziedzeri; ausis smailas; smeceres gals
ir olas apaļumā un saspiests no augšas uz apakšu ņemot.
Zemajām, samērā glītajām kājām pa četri nagi, priekšējām
pie skrumšļa locītavām plats ādas sacietējums; garā, pāta-
gas veidīgā aste ar lielu pušķi galā. Ādu sedz tikai ļoti īsi,
parasti pavisam atsevišķi stāvoši sari, izņemot vaigu
bārzdu un krēpes uz muguras. Zobu sistēma no sākuma
sastāv tikai no 2 priekšzobiem augšējā un no 6 apakšējā
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žokli, no milzīgiem, ārkārtīgi stipriem un mazāk vai vairāk

uz sāniem noliektiem ilkņiem ar trulu galu, kuriem priekš-

un pakaļpusē iet gareniskas rievas un kas vēršami tikai uz

augšu, tāpat kā meža cūkām, un no sešiem dzerokļiem
katrā rindā, augšā un apakšā, vienos sānos kā otros.

Kārpu cūka (Phacochoerus africanus), ieskaitot

45 centimetri garo asti sasniedz 1,9 metra kopgarumā ar

70 centimetri augstiem pleciem, un arī ārēji atšķiras ar sa-

vu ļoti izstiepto, plato, vidū ieliekto snuķi, kura vispārējā

līnija izveido lēzenu, uz apakšu vērstu loku, tā tad tas ir

ieliekts, ar stāvām kārpām un nevisai uz sāniem izliektiem

ilkņiem. Ķermeņa sānu un apakšdaļas spalva pat aukstākā

gada laikā ir īsa un reta, siltos mēnešosun sevišķi pēc spal-
vas mešanas tik trūcīga, ka īstenībā ir saskatāma tikai

āda iepelēkā šīfera krāsā un mīkstā, retā, sarainā spalva,
kura viņu apklāj, piešķir tai, augstākais, gaišāku nokrāsu.

Turpretim krēpes, kuras sākas uz pieres, uz muguras pa:

plašmoties turpinājās līdz krustiem un kuras sastāv no

resnām, stīvām un melnām spalvām ar brūniem galiem, sa-

sniedz tik ievērojamu garumu, ka sānos nokaras lejup līdz

vēderam. Arī aci ar biezām skropstām apņem stipri sari

un tādi paši izveido pie apakšējā žokļa labi manāmu vaigu
bārdu. Beidzot, astes pušķis ir diezgan garš. Kārpu cū-

kas izplatīšanās apgabals stiepjas galvenam kārtām pār
Vidusāi'rikas austrumu daļu.

Līdz šim mūs ir sasniegušas diezgan trūcīgas ziņas
par kārpu cūku dabu un dzīves veidu. Ziemeļu sugu sa-

stop Abesinijā augstumā līdz 3000 m, pie Baltās Nilas vi-

sos krūmiem bagātos apvidos, laukos, niedrās vai gandrīz
necaurejamās bambusa audzēs, kuras galvēnām kārtām

uzmeklē tamdēļ, ka mīkstie, sparģeļam līdzīgie bambusa

dzinumi sniedz patīkamu barību. Pēc T. fon Heigli-

na, kārpu cūkas, kā to dara pa lielākai daļai pārējās viņas
dzimtas sugas, apvienojas baros ar mainošos dzīvnieku

skaitu, kuri no rīta līdz vakaram klejo apkārt, meklēdami
barību; dienu bars pavada nometnē, vismīļāk tur, kur viņš
var mitināties purvā vai pat ūdenī. Saulei lēcot Samharas

akāciju un mimozu mežos šie bari, kā to ziņo Meng es,
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klusi dodas no kalniem uz dziļākām vietām, kur viņi pie-

raduši padzerties pie kāda dobuma ar nelielu ūdens dau-

dzumu. Ja bars novietojas ēst, tad rodas trokšņaina dzī-

vība un ēdošo dzīvnieku rukšķēšana un kašņāšana viņus
nodod. Vislielākā pusdienas karstumā viņš atpūšas necaur-

ejamu biezokņu ēnā, pēcpusdienā uzsāk klejošanu no jauna

un pievakarē atkal dodas uz dzeramo vietu. Pēc Bērna

(Bohm) novērojumiem kārpu cūka mīļo Austrumāfrikas

sausās koku un zāļu stepes un ir uzskatāma gandrīz par

pastāvīgi uz vietas dzīvojošu zvēru, jo zināmā apgabalā

viņu vienmēr atkal atrod. Viņa reti dzīvo mazos pulciņos,
bet pa lielākai daļai pa pāriem un cūkas mātīte pat sa-

šautu kuili atstāi tikai nelabprāt. Veci kuiļi staigā sran arī

vieni paši. Barība, pēc Rip cļ a (Rūppel), sastādās no

saknēm, un milzīgo ilkņu nozīme ar to tiek skaidra. Lai

iegūtu barību, dzīvnieks nometas uz saliektām priekškājām

un rāpo, stumdamies ar pakaļkājām uz priekšu, uz bie-

ziem ādas sacietējumiem, kuri tās pārklāj, un rok dziļas

vagas, lai nokļūtu pie savas iecienītās barības, augu sak-

nēm un bumbuļiem, pie tam vairāk izlietojot ilkņus, kā

snuķa galu. Pie gadījuma viņa ēd arī visādu dzīvnieku

barību, kā kuniņas, kāpurus, vabules, tārpus, arī rāpuļus
un maitu.

Par vairošanos Bērns piezīmē: „Jūnijā apvaisļošanās,
jūlijā mazuli, kurus pēc cūkas nošaušanas varēja arī no-

šaut katru par sevi; septembra beigās cūka, kuilis un

desmit sivēnu, decembrī cūka ar pieciem lieliem sivēniem,

kuri neapstājās, kad cūka, priekšplecā trāpīta, aizgāja."
Par gaļas garšu ieskati ir dažādi; Menges un Bērns sauc

viņu par ļoti labu.

Savu midzeni kārpu cūka ierīko vienmēr alās zem koku
saknēm vai klinšu bluķiem un tur viņai uzdrošinājās uz-

brukt tikai vispiedzīvojušākie mednieki, jo viņa piepēži me-

tas ārā, ar vislielāko ātrumu cērt brūces pa labi un pa

kreisi un turpina līdz pat nāvei cīņu ar lielu niknumu. To-

mēr kārpu cūku medību briesmas vecākie aprakstītāji gan
būs stipri pārspīlējuši, vismaz Heig 1i n s un Bērns
skaita dzīvniekus par diezgan nekaitīgiem. „Pat kuilis",
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saka pēdējais, „ievainots izdod skaļu, spiedzošu kliedzienu,

nāvīgi ievainots viņš rukšķēdams sten; medniekam uzbrūk

reti." Pēc Menģ es, lauva un leopards ir gandrīz vienī-

gie kārpu cūku ienaidnieki. Leopardam krīt par upuri vis-

vairāk jaunie dzīvnieki, retāk vecie.

Jaunākā laikā abas kārpu cūku sugas ir nokļuvušas
dažādos zooloģiskos dārzos, es arī vienu, kā otru esmu re-

dzējis Londonā, Antverpenā, Amsterdamā un Berlīnē, at-

sevišķus dzīvniekus es varēju ilgāku laiku arī novērot, abu

izturēšanās pilnīgi saskan savā starpā. Ne pēc dabas, bet

pēc savām parašām viņas atšķīrās no citām cūkām. Tāpat
kā savā alu dzīvē, viņas arī gūstniecībā cenšas paslēpties,

labprāt ievelkas sava krātiņa tumšākā kaktā un ierokas

tik dziļi sava midzeņa salmos, ka tie dažreiz viņas pilnīgi

apklāj. Rokot un ēdot viņas vienmēr noguļas uz saliektām

priekškājām un rāpo Ripeļa aprakstītā veidā tik viegli un

tik izturīgi pa zemi, ka šī īpatnējā kustēšanās jāatzīst vi-

ņām par pilnīgi dabīgu. Es negribu noliegt, ka viņas ļau-
jas pieradināties, bet patiesās draudzības attiecībās ar sa-

viem kopējiem viņas neielaižas.

Celebesā un kaimiņu salās uz austrumiem — Sullā,

Mangolā un Burū dzīvo briež k v i ļ v vai babirusu

apakšdzimta (Babirussinae), kuru pazīmes jau minētas

agrāk. Papriekšu kļuva pazīstama stipri spalvainā suga

ar gludo, ne krunkaino ādu no Burū (B. babvrussa), kuru

1658. gadā jau Pi z o aprakstīja tā, ka var pazīt. Dc -

n i n g c r s atrada, ka tikko nošauta veca kuiļa ādas krāsa

ir augšā pelēkbrūna, apakšā bāli brūna. Viss ķermenis bija
ar īsu sarainu gaišpelēku spalvu klāts, kura it īpaši pie gal-
vas uzrādīja arī vāji iedzeltēnu nokrāsu; arī dažas melnas

bija viņu starpā. Galvas virsējā pusē, uz pakauša un mu-

guras viņas stāvēja visbiežāk. Jauniem dzīvniekiem un

mātītēm, ja atskaita vienu gaišu muguras strīpu un gaiši

pelēko vēdera un kāju iekšpuses krāsu, spalva ir melna.
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Daudz vēlāk, tikai 19. gadusimtenī, ir kļuvis pazīstams

Cele b c s a*s briežkuilis (Babirussa alfurus).

Caurmērā pieauguša dzīvnieka ķermeņa garums varētu

būt 1,1 metra, astes garums 20 centimetri, augstums pie
skaustuves un krustiem 80 centimetri. Ķermenis ir stiepts,

apaļš un pilnīgs, maz saspiests no sāniem, mugura nedaudz

uz augšu izliekta, kakls īss un resns, galva samērā maza,

garena, piere nedaudz uz augšu liekta, ar stipri smailu, ku-

stīgu snuķi, kurš pārsniedz apakšlūpu un galā, tāpat kā ci-

tām cūkām, neass un apbalvots ar kailo, skrimšļaino sme-

ceri ar cietām malām un ar nāšu caurumiem. Kājas spē-

cīgas, bet pagaras, aste tieva un nokarājas. Zobi, kuri kui-

lim ārkārtīgi gari, tievi un smaili, priekšpusē noapaļoti, no

sāniem saspiesti, pakaļpusē truli un vērsti uz augšu un at-

pakaļ, tā kā lielākā vecumā tie dažreiz iespiežas pieres ādā.

iet cauri snuķa virsai un liecas pusriņķa veidā vai arī vēl

vairāk atpakaļ. Apakšžokļa īsākie un resnākie zobi vēršas

taisnāk uz augšu. Mātītei ilkņi ļoti īsi un augšējie, kuri

tāpat kā kuilim iet cauri snuķim, tikai pirksta platumā

rēgojas tam pāri. Mātītei ir tikai divi pupi paslēpenēs.
Āda bieza, cieta, rupja, daudzkārt krunkota, uz sejas, ap

nāsīm un pie kakla dziļi ielocīta un spalvām nabaga. Vis-

pārējā krāsa ir netīra pelnu pelēka.
Purvaini meži, niedrāji, purvi un ezeri, kur aug daudz

ūdens augu, ir šo savādo cūku iemīļotās uzturēšanās vie-

tas. Pēc Deningera, Burū briežkuilis, kā rādās, dzīvo

galvenām kārtām viens pats par sevi, bet var sabiedroties

kopā arī mazos pulciņos. Atšķirībā no citām cūkām, viņš
nerakņājot zemē pēc saknēm, bet gan ēdot tikai koku

augļus un kukaiņu kūniņas, kuras tas atrod pūstošā kokā.

Barību viņš meklē naktīs. Gaita ir ātri i?ikši, skrējiens
vieglāks, kā meža cūkai. Babirusa kā labs peldētājs ap-
meklē ne tikai visas barības vietas saldūdeņos, bet peld
pārdroši pāri arī jūras šaurumiem, lai nokļūtu no vienas

salas uz otru.

No dzīvnieka maņām vislabāk attīstītas osme un dzirde.
Balss ir stiepta, vāja rukšķēšana. Briežkuilis izvairās no

cilvēka, kāmēr tas ir iespējams, bet neizbēgamiem uzbru-
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kūmiem pretojas ar kuiļiem piemītošo drosmi, un viņa

apakšējie ilkņi ir labi ieroči. ledzimtie viņus medījot ar

pīķiem un dažreiz sarīkojot medības ar dzīšanu, kur tad

babirusas parasti meklējot glābiņu bēgšanā.
Cūka atnesot februārī vienu vai divi sivēnus, mazus,

patīkamus dzīvnieciņus 15—20 centimetri garumā, kurus

māte rūpīgi apsargā un drošsirdīgi aizstāv. Ja šos sivē-

nus sagūsta agri, tad viņi maz pamazām paliek zināmā

mērā rāmi, pierod pie cilvēka, pie gadījuma tam seko un

izrāda savu pateicību, kustinādami ausis un asti. Pie vir-

saišiem dažreiz atrod dzīvu babirusu, jo arī iedzimtie viņu

skaita par pavisam dīvainu radījumu un tura viņu gūst-
niecībā kā interesantu aplūkošanas objektu. Bet tas tomēr

gadās joprojām reti, un par šīs sugas pieradinātām cūkām

prasa augstas cenas.

Amērikas nabu cūkas (apakšdzimtaTavassuinae)

pazīmes ir druknais stāvs, īsā galva un īsais, kalsenais snu-

ķis, diezgan mazās un šaurās ausis ar truliem galiem, ārējā

pirksta iztrūkums pakaļkājai, kurai sakarā ar to ir tikai

trīs nagi, sarukusē aste un divi pupi mātītei.

Pirmās sugas pārstāvis ir nabu cūka, pekari

(Pecari tajacu (Dicotvles torouatus)). Viņas izplatība
stiepjas pāri lielai Amērikas daļai, no Arkanzas līdz Pata-

gonijai. Nabu cūka ir mazs, vislielākais 95 centimetri garš
dzīvnieks ar 2 centimetri garu asti un 35—40 centimetri

augstiem pleciem, ar īsu galvu un strupu degunu, bet ci-

tādi viņa samērā slaidi veidota. Garie un biezie sari iz-

skatās pie pamata tumšbrūni, tad iedzeltēni un melni riņ-
ķoti un galā atkal melnbrūnā krāsā. Ausu starpā un uz

muguras viņi pagarinājās, neizveidodami tomēr susekli.

Dzīvnieka vispārējā krāsa ir melngani brūna, kura uz sā-

niem pāriet dzeltēnbrūnā un samaisas ar baltu. No mugu-
ras dziedzerapastāvīgi atdalās ļoti stipri smirdošs šķidrums,
kurš dzīvniekiem laikam ļoti patīk, jo tie savstarpīgi ar

deguniem šos dziedzerus berzē.

Vienīgā suga Tavassu ģintī, bizamcūkas vai

baltbārdainais pekari (Tavassu pecari (Dicotv-
les labiatus)) ir redzami lielāks, ieskaitot 5 centimetri garo



Augšā: Meža cūka (Sus scrofa) ar sivēniem,

Vidū: Papuasu cūka (Sus papuensis).

Apakšā: Sumatras cūka (Sus vittatus).



Augšā: Pārattīstīta angļu tauku cūka.

Vidū: Masku cūka.

Apakšā: Mangalikas cūka.



astes veidojumu, 1,1 metra garš un pie pleciem 40—45

centimetri augts, atšķiras uzkrītoši no radnieka ar lielu

baltu laukumu pie apakšžokļa un ar krāsu. Pērējiem sa-

riem, kuri ir resni, stūraini un cieti un sastāda retu, va-

ļīgu ģērbu, kurš uz pakauša un mugurai pa vidu ir mazāk

vai vairāk pagarināts, krāsa ir iepelēkmelna ar iesarkan-

dzeltēnu riņķi vidū, kas nav gan gandrīz nemaz manāms;

tāpēc kopīgā krāsa viscaur ķermenim ir diezgan vienādi pe-

lēkmelna, un spilgti no tās atdalās gaišie vaigu plankumi.

Izplatības apgabals aptver tikai tropisko Vidus- un Dien-

vidamēriku.

Visos mežiem bagātos Dienvidamērikas apgabalos līdz

1000metri virs jūras tiklab nabu, kā bizamcūkas ir parasta

parādība. Lielos baros, kuri dažreiz skaita simtiem dzīv-

nieku un kurus vada sugas stiprākie kuiļi, pārstaigā me-

žus bizamcūkas, bet viņu radnieki pekari iet mazākos pul-

ciņos, pa 10—15 dzīvnieku kopā. Ikdienas viņas maina uz-

turēšanās vietu un patiesībā viņas vienmēr ceļo. Pēc Ren-

ge r a apliecinājuma, viņām var sekot dienām ilgi un to-

mēr neredzēt. „Viņu gājienus," saka šis pētnieks, „nevar

aizturēt ne klajš lauks, kuru viņas citādi apmeklē tikai reti,

ne ūdens. Ja viņas nonāk pie klaja lauka, tad pārskrien

pāri pilnā skrējienā; ja atduras uz lielāku vai mazāku upi,

tad nevienu acumirkli nekavējas to pārpeldēt. Es redzēju

viņas pārpeldam Paragvajas upi kādā vietā, kur tā bija pla-
tākā kā pus stundu. Pats bars iedams turas cieši kopā,

kuiļi priekšgalā, cūkas katra ar saviem mazuļiem sev pa-

kal. Pulku jau no tālienes var pazīt, jo dzirdamas ne tikai

dobjās, rupjās skaņas, kuras dzīvnieki izdod, bet vēl vairāk

krūmu lūšana, kuriem viņš steigā dodas pāri." Bo n -

plānu (Bonpland) kādreiz šāds cūku bars tikko nenogā-
zis gar zemi.

Nabu cūkas dienu un nakti meklē sev barību, un pie-
mērotas barības trūkums arī ir tas. kas viņas spiež uz lie-

lākiem ceļojumiem. Visāda veida koku augļi un saknes

ir viņu barība. Viņu zobi ir tik stipri, ka viņas, pēc šom-

bur ga, gluži viegli spēj atvērt pat viscietākās palmu
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sēklas. Apdzīvotās vietās viņas bieži ielaužas druvās un

iznīcina sējumus. Blakus augu barībai viņas ēdot arī

čūskas, ķirzakas, tārpus un kūniņas. Savās kustībās un

savā dabā viņas līdzinājās mūsu meža cūkām, bet tikai uz-

meklē lielākā' karstumā ūdeni, un tad arī tikai peļķes, lai

tur vārtītos. Dienu viņas labprāt slēpjas tukšos stumbros

vai starp vaļīgām lielu koku saknēm, ja tās vajā, viņas
vienmēr bēg uz tādām paslēptuvēm. Viņu maņas ir vājas,

garīgās spējas niecīgas. Dzirde un osme rādās būt vis-

labāk attīstītas, redze vāja.

Daži ceļotāji ir ziņojuši brīnišķīgas lietas par šo cūku

drosmi; mierīgi novērotāji spriež nosvērtāk. Bet tomēr

Šomburgs (Schomburgk) stāsta, ka šaut kādā pūlī esot

parasti ar vislielākām briesmām saistīta lieta, jo tad dzīv-

nieki izklīstot visos virzienos un tādā bēgšanā katru dzīvu

radību, kas viņiem nākot ceļā, nogāžot zemē un ar saviem

ilkņiem iznīcinot. Ja turpretim šaujot uz tiem, kuri pali-
kuši iepakaļ, tad galvenais pūlis bez rūpēm turpinot savu

skrējienu. Viņu tuvošanos Šomburgs attēlo kā „īpatnēju

troksni, līdzīgu aulekšojošu zirgu saceltam troksnim.

Šausmīgi klabinot zobiem un tos griežot, bars drāžas mums

garām. Zīmīgi, ka mūsu suņi cūkām garām ejot izturē-

jās tikpat mierīgi, kā mēs un bija nogulušies zemē."

Cūka parasti atnes vienu, retos gadījumos divi vien-

krāsainus sivēnus, kuri varbūt jau pirmā dienā, bet droši

ļoti drīz pēc savas dzimšanas visur seko mātei un nevis

rukšķ, bet blēj gandrīz kā kazas. Viņi bez pūlēm ļaujas
pieradināties un, ja ar viņiem labi apietas, kļūst par īstiem

mājas dzīvniekiem. Kā Renggers apgalvo, tieksmes

pēc brīvības pazūd pilnīgi un tanī vietā rodas lielāka pie-

ķeršanās jaunai dzīves vietai un turines mājas dzīvniekiem

un cilvēkiem. „Pekari labprāt uzturas viņu tuvumā, uz-

meklē viņus, ja nav kādu laiku redzējis, tad pie atkalredzē-

šanās izteic savu prieku lecot pretīm un kliedzot, uzmana

viņu balsi, ja tie sauc un pavada viņus dienām ilgi mežā

un laukā. Svešus, kuri tuvojas viņa kunga dzīvoklim, viņš
pieteic rukšķot un sabožot spalvas. Svešiem suņiem, ja tie
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nav par daudz lieli, viņš tūlīņ tuvojas, uzbrūk un dažreiz

krietni ievaino ar saviem ilkņiem, ar kuriem viņš nevis dur,

kā to dara meža cūka, bet īpatnēji kož."

Uz Eiropu dzīvi pekari nonāk krietnā skaitā, bizam-

cūkas mazākā. Abi tie samērā labi panes mūsu klimatu un

ir arī atkārtoti pie mums vairojušies. Ar parasto cūku

barību viņus uztura gadiem ilgi. Viņu draudzību uz cilvēku

es gan neesmu varējis ievērot. Ja viņiem ļauj brīvību, tie

var izrādīties par piemīlīgiem, ja viņus ciešāk ierobežo,

viņi izrādās turpretim par ātrsirdīgiem, ļauniem un viltī-

giem radījumiem. Nabu cūkas ādu šo dzīvnieku dzimtenē

izlieto galvenām kārtām maisiem un siksnām, gaļu tur-

pretim ēd nabadzīgākā tauta. Viņai ir patīkama garša,
bet tai nav nekādas līdzības ar cūkas gaļu. Arī spēķa vietā

viņai ir tikai plāna tauku kārta.





Snuķainie. Degunradži. Tapiri.

Nilzirgi.
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Augstākā vieta daudznadžu vidū pieder snuķai-
niem dzīvnieki cm (Proboscidea) .*) No tām dau-

dzajām šīs dzimtas sugām, kuras uz mūsu zemes dzīvoju-

šas, līdz mūsu dienām vēl atnākušas divas vai varbūt trīs;
bet taisni tās tad arī īsti redzamā kārtā saista tagadējo

pasauli ar pagājušo; jo pie viņu dzimtas piederēja tie mil-

zeņi, kuru līķus Sibirijas ledus teicami uzglabājis simt-

tūkstošiem gadu. šo nodaļu būs vieglāk saprast, ja me-

tīsim skatu uz izmirušām sugām.

Izmirušo snuķaino, un sevišķi mamuta (Elephas
primigenius) kapenes, kuras es domāju, atrodas ostjaku,
tungužu, samojedu un buratu zemē, pie Obes, Jenisejas un

Lēnas upēm, starp 58. ziemeļu platuma grādu un Ledus

jūru. Atkūstot smilšainiem apgabaliem gadās, ka top re-

dzamas milzīgu zobu čupas, starp kurām reti izmētāts

daudz citu lielu kaulu. Dažreiz zobi sēd vēl cieši žokļa
kaulā; ja, ir atrasti pat tādi, kuriem apkārt vēl gaļa, āda,
spalvas, kuri vēl asinīs. „ledzīvotāji zvēru sauc par ma-

mutu un saka, ka tas esot bijis milzīgi liels, trīs līdz četri

metri augsts, ar garu un platu galvu, un kājas bijušas kā

lācim; tas mājojis un dzīvojis apakš zemes, un staigādams
pa zemes apakšu stiepis savu galvu te uz priekšu, te atkal

liecis atpakaļ, tā taisīdams sev ceļu, kuru izlauzis zobiem;
barību tas meklējis pa dūņām, bet viņam bijis jāmirst, ja
gadījies nokļūt uz smilts, jo nevarējis'vairs no turienes iz-
vilkt kāju, un nobeidzies arī, ja iznācis laukā." Tā raksta
Aids (Ides), kurš kādā sūtņu ceļojumā Ķīnā 1692. gadā
dzirdējis runājam par kaulu čupām.

) Jaunākā zīdītāju sistēmatīkā ziloņus, degunradžus, tapirus,
nīlzirgus un cūkas vairs neapvieno vienā biezāžu (Pachvdermata)
vai daudznadžu (Multungula) šķirā, un snukainie te sastāda īpašu
s*iru

- Red. piez.
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Aizpagājušā gadu simteņa beigās Pa 11 a s sniedz par

šiem kauliem pamatīgas ziņas; bet vislielāko atradumu

taisīja ceļotājs Ādams pie Lēnas iztekas. Viņš bij da-

būjis zināt, ka esot atrasts mamuts ar visu ādu un matiem,

un devās tūlīt ceļojumā, lai šis vērtīgās dzīvnieka atliekas

glābtu, sabiedrojās ar tungužu virsaiti, kurš dzīvnieku bij

uzgājis, un aizceļoja uz atrašanas vietu ragavās ar ziemeļ-

briežiem. Tunguzis bij dzīvnieku atradis īstenībā jau 1799.

gadā, bet no izmantošanas atturējies, jo daži veci ļaudis
stāstīja, ka tēvu tēvi arī reiz atraduši tanī pašā pussalā
tādu pašu nezvēru, kurš esot atnesis postu visai atradēja

ģimenei, jo tā izmirusi. Šī ziņa tunguzi tā izbiedēja, ka

viņš palika slims; bet zvēra milzīgie ilkņi kairināja viņa
mantkārību un viņš nosprieda, pievākt tos. 1804. gada
martā viņš nozāģēja abus triecējzobus un apmainīja pret

mantām, kuru vērtība bij niecīga.
Kam A d a m s divi gadi vēlāk izdarīja savu pētīšanas

ceļojumu, tad zvēru viņš gan atrada vēl vecajā vietā, bet

jau stipri apkapātu. Jakuti bij gaļu noplēsuši un sabaro-

juši suņiem; arī ledus lāči, vilki, tini un lapsas bij mielo-

jušies ar aizvēstures zvēra gaļu. Palicis bij vienīgi vēl

skelets bez vienas priekškājas. Galvas kausā, kas bij pār-
klāts ar sausu ādu, bij vēl labi uzglabājušās acis un sma-

dzenes, tāpat kā labi bij uzglabājusies arī sarveidīgām spal-
vām apklātā auss. Pie ķetnām varēja apakšā vēl pazīt

sabiezējušo ādu; arī trīs ceturtdaļas vidukļa ādas bij vēl

veselas. Tā izlikās tumšpelēka; vilnas spalvas uz ādas bij

iesarkanas, saru spalvas pa starpām melnas un resnākas

par zirga sariem. Visgarākā spalva, ko Ādams redzēja,
bij uz kakla, un tai bij septiņdesmit centimetri. Bet arī

pārējo ķermeni sedza bieza spalva, skaidrs pierādījums,
ka mamuts bijis piemērots dzīvei aukstos apgabalos. Trie-

cējzobi šim aizvēsturiskajam zilonim ir daudz līkāki un

tamdēļ arī pulka garāki kā dzīvajam; ir tādi, kuru līkums
sastāda trīs ceturtdaļas riņķa; Ādams redzējis kādu,
kura garums sniedzies līdz septiņi metri.

Ādams ievāca, ko varēja vēl sadabūt kopā. Nodī-

rāto ādu desmit cilvēki tikko spēja nocelt no vietas; spal-
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vas, kas bij salasītas pa zemi, svēra vairāk kā septiņdesmit

kilogrami. Tas viss tika aizsūtīts uz Pēterburgu, un kaut

gan divpadsmit tūkstoš jūdžu garajā ceļā vērtīgie priekš-
meti tik stipri cieta, ka uz ādas pašas neredz vairs nevie-

nas spalvas, tad tomēr fakts, kas konstatēts pateicoties
drošā ceļotāja pētījumiem un pūlēm, paliek neapšaubāms.
Zinātniekus šī zvēra atrašana, saprotams, interesēja.*)

Apmēram ap to pašu laiku, kad virs zemes dzīvoja

mamuts, bij sastopami mastodonti (Mastodon), no

kuriem jau kādu desmit līdz divpadsmit sugu ir izrakts

Eiropā, Ziemeļ- un Dienvidamērikā, kā arī Indijā. Sevišķi
Amērikā atrasts daudz šī zvēra palieku un kāda suga, proti
Ohaio mastodonts (Mastodon giganteus), diezgan

pilnīgi arī kļuvusi pazīstama. Bartons stāsta, ka 1761

indiāņi atraduši piecus mamuta skeletus, pie kuru galvām,

pēc atradēju ziņojuma, „atradās gari deguni ar purnu

apakš tiem," un Kalms atceras kādu citu skeletu, pie
kura tāpat vēl varēja redzēt snuķi. Visas šīs dzimtas su-

gas līdzinājās mūsu ziloņiem. Daži bij mazāki, daži lielāki.

Jaunākos laikos līdzīgi kauli atrasti dažādos Amērikas ap-
vidos un līdz ar to mēs esam ieguvuši drošas ziņas par

mūsu šķiras izplatību aizvēsturiskos laikos. *

Mūsu ziloņi jeb elefa n t i, vienīgie vēl dzīvo-

damie pārstāvji dzimtā jeb apakššķirā ar tādu pat nosau-

kumu (Elephantina), ir raksturoti ar garo, kustīgo snuķi
un ar zobiem, proti ar ilkņiem jeb triecējzobiem, kurus at-

zīst par pārveidotiem priekšzobiem**). Viduklis īss un

resns, kakls ļoti īss, galva apaļa un dobumu dēļ augšējos
galvas kausa kaulos arī augsta.

*) Jaunākā laikā vācu pētnieks E. V. Pficenmaijers (Pfizen-
kuram daudz nopelnu turpmāko mamutu atlieku atrašanā

un pētīšanā, ir atstāstījis savus novērojumus un piedzīvojumus grā-
matā „Mamutleichen und Unvaldmenschen m Nordostsibirien", iz-
dotā Leipcigā pie Brokhausa, 1926. Izdevējs.

**) Ne pēc stāvokja, ne arī pēc izcelšanās ņemot divi garie
ziloņa priekšzobi nav ilkņi, bet tā kā šāds šo zobu apzīmējums
mūsu literātūrā daudz līdz šim lietots, tad arī te to vēl atstājam,
blakus jaunatvasinātiem Mtriecējzobiem". Red. piez.
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Svarīgākais ziloņa loceklis ir snuķis — deguna pagarinā-

jums, kas ievērojams ar savu kustīgumu, jūtīgumu un vis-

vairāk ar pirkstveidīgo piedēkli galā. Tas ir osmes, taustes

un ķeramais orgāns uzreiz. Riņķa un gareniskie muskuļi, pēc
Xiv j ē (Cuvier) apmēram četrdesmit tūkstoš atsevišķu

muskuļu šķiedru, ir tie, kas šo snuķi sastāda un padara

spējīgu nevien locīties uz visām pusēm, bet arī izstiepties

un saritināties. Mutei snuķis ir trūkstošās virslūpas vietā,
bet dzīvniekam pašam tas atvieglo dzīvi. Vidukļa būve zi-

lonim neļauj noliekt galvu līdz zemei, un šim biezādim tam-

dēļ būtu grūti barību uzņemt, ja šis savādais rīks nederētu

reizē kā lūpa, kā pirksts, kā plauksta un kā visa roka. Šis

snuķis piestiprināts pie galvas kaulu plakanajām virsmām,

pie pieres kaula, pie virsžokļa, pie deguna kaula un pie

starpžokļa, un ir augšā apaļš, apakšā plakans, un paliek

uz galu arvien tievāks.

Arī dzer zilonis ar snuķi, piesūkdams to papriekš ar

ūdeni un tad ūdeni iešļirkdams mutē. Izdzetā ūdens dau-

dzums lielam zilonim katrreiz ir B—lo litri. Tas iespē-

jams tikai pateicoties ievērojamai savādībai ziloņa galvas

kausā, pateicoties lielam un dziļam iedobumam galvas
kausa priekšpusē, virs kura snuķis pie sava pamata papla-
šinās par labi prāvu tukšumu, kurš noslēgts sānos ar lie-

lām, garenām, lēzeni izliektām skrimšļainām plātēm. Pret

pieri šo snuķa dobumu noslēdz augsta kaulu šķērssiena,
un tikai aiz tās sākas īstais deguns ošanai, kurš ziloņa
galvas kausā stāv augstu. Arī tam ziloņa dzīvē piekrīt
svarīga loma un proti, pacēlis savu jautātājas zīmes veidā

saliekto snuķi, Āfrikas zilonis arvien ošņā uz visām pusēm.
Abi ziloņa triecējzobi, īstais ziloņkauls, ir vienīgie aug-

šējie priekšzobi; kā tādiem tiem arī gluži citāds stāvoklis

pret galvu un pret snuķi nekā ja tie būtu stūra zobi, kā

meža cūkai. Triecējzobiem nav saknes, apakšā tie ir bieži

vaļā un augšana tiem nav aprobežota, tāpat kā grauzēju
priekšzobiem. Tas norāda vienmēr uz stipru nolietošanu,
un patiesībā novērojumi par ziloņa dzīvi arī apstiprina, ka

triecējzobi ir nevien ierocis, kā to varētu domāt vispirms,
tā sauktā otrējā dzimumpazīme modernās dabas zinātnes
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izpratne, tamdēļ ka tie mēdz būt vai nu vienīgi tikai, vai ari

sevišķi spēcīgi attīstīti tēviņiem. Austrijas ceļotājs pa

Austrumāfriku f. Hēnc1s (v. Hohnel) pat apstrīd visai

noteikti, ka divi ziloņu tēviņi, kurus viņš redzējis tuvoja-
mies kādai ziloņu mātītei kā divi sāncenšus, būtu lietojuši

cīņā savus ilkņus: tie mēģinājuši tikai sagrābt viens otru

ar snuķi un zvēlušies viens otram virsū ar pleciem, kā

divi atieti cīņā. Citādi tomēr netrūkst pierādījumu, un ne

mazums arī no ziloņu dzīves gūstā, un netrūkst arī mazāk

vai vairāk traģisku piedzīvojumu, ka zilonis lieto gan savus

ilkņus arī aizsardzībai vai pret cilvēka uzbrukumu; ciktāl

tas tomēr notiek apzinīgi un ar nodomu, jeb varbūt tikai

tas tā iznāk skrienot pretiniekam virsū, par to laikam gan

nevarēs droši spriest. Turpretim gūsta dzīve zooloģiskos
dārzos rāda ik dienas, cik spēcīga ilkņu lietošanas dziņa
ziloņu tēviņiem piemīt; reti tikai var dabūt redzēt kādu,
kurš tos nebūtu vēl nolauzis vai kaut kādi iebojājis. Un no

ziloņu savvaļas dzīves pazīstami daudzi novērojumi, tiklab

no Āfrikas kā arī no Indijas, cik spēcīgi barību iegūdams
zilonis rīkojas nevien ar snuķi un kājām, bet arī ar triecēj-
zobiem. Pēc Johansena Indijas mūža mežos zilonis

ar tiem saskaldot tos kokus, kurus nevarot nolauzt ar pieri
vai ar kājām, lai nokļūtu pie zariem un lapām. Pēc Ro-

lendaVorda (Rowland Ward) Sudāna arābi stipri no-

lietoto kreiso zobu tamdēļ saucot pat par „kalpu". Līdzīgi
ziņo arī Pāše (Paasche) no Austrumāfrikas dienvidiem,
kur melnajiem esot priekš katra zoba savs vārds, un īsāko,
strupāko kreiso (gumbiro) uzskatot par darba rīku, bet

garāko un smailāko labo (lugori) par ziloņa skaistuma

priekšmetu. Pēc Ši 11m g s'a zilonis savus* zobus izlieto-
jot ar lielu veiklību, noberzdams kokiem mizu vairāk pēdu
augstumā virs zemes un apēzdams to vai arī kožļājot iz-

spiezdams no tās sulu un pēc tam nomezdams. Koku ste-

pēs Ši 11 mg s bieži vien varējis sekot lielu gabalu ziloņu
baram pakaļ tikai pēc šādām tālu redzamām zīmēm pie
koku stumbriem. Acīmredzot ziloņi daudzkārt grūž savus

zobus zemē vienīgi aiz neapzinātas lietošanas dziņas: to

novērojuši Štūlmans Āfrikā un Hāgens Sumatrā.
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Citādi ārēji pie ziloņa, izņemot īso kaklu, kurš trūkums

tiek ar snuķi atkal izlabots,'gluži īpatnēji ir vēl locekļi:

kājas un ķetnas. Kājas ir stabveidīgas, resnas, apaļas,

taisnas un pie pakaļkājām nekā nevar manīt no stiprā leņ-

ķa liekuma, kā tas visam zīdītāju vairumam mēdz būt, un

leņķī stāvēdamas, kājas nezin arī vai spētu milzīgo ķer-

meņa svaru noturēt. Ziloņiem pakaļkāju celis ir pilnīgi

brīvs no vidukļa un arī pirksti nav sacelti mazāk vai vai-

rāk uz augšu, pagarinoties pēdas panta kauliem. Blakus

snuķim taisni tas tad ir pats raksturīgākais ziloņa ārējā

izskatā, un nezinātājs ir galīgi pārsteigts, kad viņš pirmo
reizi redz, kā šis milzīgais zvērs metas ceļos gluži tāpat kā

cilvēks. Pirksti, kuru skaits pakaļkājām mazāks kā priek-

šējām un dažāds ir arī Āzijas un Āfrikas ziloņiem, ir tik

cieši apņemti ar to pašu kopējo ķermeņa ādu, ka viens pret
otru tie nevar kustēties. Tos sedz mazi, plakani nagi, ap-

klādami tikai pirkstu galus; nagiem tikai niecīga blakus

nozīme. To var spriest no tam vien jau, ka nereti kāda

no šiem nagiem trūkst, jo ir nolauzts un blakus nagiem
ātri augot pilnīgi izspiests. Apakšā elastīgs sabiezējušās
ādas polsteris padara ziloņa soļus neticami vieglus, jo ne-

raugoties uz savu masīvo ķermeni, milzīgais dzīvnieks iet

gandrīz nedzirdamiem soļiem.
Spalva liekas zilonim vispirms tikai uz astes attīstīta,

kuras mazliet plakano galu rotā pušķis apmēram divi rin-

dās stāvošu, kolosāli stipru, taisni stiepulei līdzīgu saru

spalvu. Bez tam acīm ir skropstiņas. Pamatīgi izpētot
tomēr izrādās, ka arī zilonis nav bez spalvu tērpa; tikai

spalvas stāv ļoti reti un gandrīz viscaur ir noberztas. Gla-

bāt siltumu tropu klimatā nav jau arī vajadīgs tādam

milzu dzīvniekam, kurš tā kā tā siltumas zaudē maz. To-

mēr ir ziloņi, proti Sumatrā, kuriem spalva spēcīgāka, un

jaunpiedzimušiem apklāts ar spalvu gandrīz viss ķermenis.
Ka mamutam, šim ziemeļu zilonim pēdējā notecējušā ze-

mes periodā, bijusi bieza spalva, to pierāda uzglabājušās
atliekas, kā jau minēts.

Saskaņā ar spalvu iztrūkšanu nav ziloņiem arī dzie-

dzeru, kuri zīdītājiem vispār raksturīgi. Piena dziedzeru
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ir tikai divi, un tie atrodas pie krūtīm gluži priekšā, kur

abus pupus var pazīt vidū starp priekškājām. Ziloņu tē-

viņam ir vēl tikai viens pavisam savāds vaigu dziedzeris,
kura atdalījums riesta laikā tek pār žokļiem uz leju kā

tumša svītra: zīme ziloņa saimniekam, ka ar savu audzēkni,

kurš ap šo laiku paliek mazāk vai vairāk ļauns, nu jābūt

uzmanīgam!

Ziloņa galvas kauss ir stipri daudz lielāks, kā būtu

vajadzīgs samērā mazo galvas smadzeņu segšanai: ārējās

un iekšējās kaula malas stipri attālinās viena no otras un

starp viņām rodas neskaitāms daudzums šķērsām pārdalītu
tukšumu. To var saprast tikai sakarā ar snuķi un triecēj-
zobiem. Vajag sagādāt pietiekoši plašas piestiprināšanās
virsmas snuķim un tāpat arī varenajiem pakauša musku-

ļiem un pakauša cīpslai, kura galvu līdz ar visiem triecēj-
zobiem un dzerokļiem notur. Tā ziloņa galvas kauss tad

izveido arī iespējami lielas virsmas, palikdams tomēr ie-

spējami viegls.

Ļoti ievērojama ir zobu sistēma, ja ar' triecējzobus
neskaita. Zilonim, tos izņemot, nav ne priekšzobu, ne stūra

zobu (ilkņu), bet parasti tikai pa vienam vienīgam
dzeroklim katrā žokļu pusē augšā un apakšā. Dzeroklis

sastāv no diezgan liela atsevišķu plātņu skaita, kuras savie-
notas savā starpā ar zobu cementu. Kad dzeroklis no koša-

nas jau tiktāl nolietojies, ka savu uzdevumu nespēj vairs

pilnīgi veikt, tad jauns zobs, kas aiz viņa, pamazām virzas

uz priekšu un vēl pirms vecā palieku izkrišanas stājas jau
darbā. Ir novērots, ka šī zobu maiņa notiek sešas reizes

ar starpām pa 10—15 gadu, un tāpēc mēs drīkstam teikt,
ka rēķinot visu dzīves laiku, zilonim ir 24 dzerokļi.

Ziloņa smadzenes apliecina jau vispār novērotās pa-
rādības patiesību, ka, ņemot dzīvniekus ar apmēram vie-

nādām gara spējām, smadzenes būs samērā mazākas tam,
kurš ir lielāks. Pat mūsu gudrajam milzenim, kad tas pie-
audzis, smadzeņu svars attiecas pret kopējā ķermeņa svaru

kā 1:560 (piemēra dēļ ķermeņa svars 3048 kg, smadzeņu
svars 5430 g); turpretim, jaunībā, kas arī vispār novē-
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rots, attiecība ir nesalīdzināmi labvēlīgāka (pirmā mēnesī

240 kg pret 2040 g jeb 1:117,7). Pētot ar noteiktām zināt-

niskām metodēm ziloņa garīgās spējas, tās tomēr izrādās

tā sakot spīdoši augstas: visā zīdītāju klasē viņš nostā-

dams otrā vietā un tieši tūlīt aiz cilvēka un priekšā cilvēk-

veidīgiem pērtiķiem.
Starp maņām dzirde un osme, kā ari tauste „snuķa

pirkstā" attīstīta ļoti labi; turpretim redzei gan piekrīt

ziloņa dzīvē daudz' niecīgāka nozīme. Uz to norāda jau

ārkārtīgais acs niecīgums, jo tā uz milzīgās galvas gandrīz

vai pazūd, un tai patiesībā ir mazāks caur- un apmērs, kā

zirga acij. Ka ziloņa garšas sajūta augstu attīstīta, to

pierāda mēles būve. Zvēru dārznieks zina ari gluži labi,
ka ziloņi ir īsti smalki ēdēji, kuriem viss nebūt negaršo.
Un beidzot ikkatrs ziloņu kopējs zina arī labi, cik smalki

spēj taustīt snuķa pirksts: tas atrod smiltīs visniecīgāko

un visplānāko naudas gabaliņu!
Nevar būt nekādu šaubu, ka Āfrikas zilonis

jeb c 1 c fa n t s (Loxodonta africana (Elephas africanus))

šķirams no tā, kas dzīvo Indijā. Pirmais, arābiešu fII s,

gailu arba, suaheli ndembo, tembo, nšovu, ndo-

fv, herero ondi on s, nama ko ab s, tā tad gandrīz ik-

katrā Āfrikas zemē ar savu īpašo vārdu nosaukts, pārspēj
savu Āzijas radinieku lielumā, bet paliek tam pakaļā tanī

ziņā, ka uz skatītāju neatstāj ne tuvu tādu majestātisku

iespaidu, kā indietis. Viņš izskatās neglītāks, viduklis tam

īsāks, bet stāv augstāk kā radiniekam; arī plakanā galva

ar tievo snuķi un šausmīgām ausīm, viņa neiespaidīgi izlo-

citā muguras līnija, viņa šaurās krūtis un viņa nejaukās
kājas — viss tas kopā atšķir viņu no Indijas ziloņa.
Apakšžoklis samērā vājš un kožamie muskuļi maz ma-

nāmi; snuķis piestiprinās pie pieres taisni un tad drīz sa-

mazinās nesamērīgi. Priekšpusē tas apaļš, no sāniem drus-
ku saspiests un pakaļpusē plakans, bet nav iedobts, tam ap-
kārt iet plati kroku riņķi, palikdami pret galu šaurāki un

biežāki, un izliekas tā, ka ikkatrs zemāk stāvošais būtu

izaudzis no iepriekšējā, bet gar malu iet stipri mezglota,
sakarā ar kroku riņķiem, sloksne. Snuķa galā kroku riņķi
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tikko manāmi. Pretī ļoti platam „snuķa pirkstam" virs-

pusē, kurš savu „pirksta" vārdu gandrīz vairs i nepelna,

arī apakšmala snuķa galā izstiepta; abas izstieptās malas

var sakļauties cieši kopā un ieeju snuķī tā noslēgt, ka tas,
ko redz vēl vaļā, izliekas tikai kā šķērsa šķīrba. īsā,

ieapaļā apakšlūpa nenokarājas kā Indijas zilonim, bet pa-

rasti tiek pievilkta klāt. Augstu virs galvas stāv milzī-

gās ausis ar spēcīgo pamatu, apsegdamas nevien pakausi,
bet arī kamiešus. Visa auss, kas guļ uz pleca kā kāds stī-

vas, nedaudz ielocītas papes vai zoļādas gabals, ir ārkārtīgi

sekla, saliekta atpakaļ pleca formā un tikai gluži klāt pie
dzirdes cauruma tai ir mazs, sekls iedobums skaņu uztver-

šanai; dzirdes ceļu sargā pietiekoši skrimstala un dažas

ādas krokas. Aiz galvas plānais kakls iet uz augšu līdz

skaustam, kurš atrodas starp ausīm; aiz skausta mugura
ieliekta sedlveidīgi, bet sākot no vidus paceļas atkal augšup
diezgan stāvu uh labu tiesu augstāk par skaustu, bet tad

atkal nokrītas vēl stāvāk līdz zemu piestiprinātai, svēr-

teniski nokārtai astei, kura sniedzas līdz ceļiem. Krūtis

stāv starp priekškājām augstu, tā kā apaļais, pilnīgais
vēders atpakaļ ejot manāmi krītas uz leju. Priekškājas,
kuru elkoņi mazliet atdalās, paliek tievākas uz leju, bet

tad atkal izplēšas uz visām pusēm un pāriet spilvēnveidī-

gās, apakšā gandrīz apaļās ķetnās ar četriem nagiem.
Pakaļkājām, kuru ciskas līdz pat ceļiem pieņemas resnu-

mā un izskatās iegareni-četrstūrainas, stilbi ir uzkrītoši

tievi, bet tad stipri paplašinās līdz pat pirkstiem un at-

balstās uz olveidīgām, priekšā un pakaļā stieptām, neglī-
tām ķetnām, kurām ir trīs nagi. Tīklveidīgās krokas un

plaisas ādā ir rupjākas kā Āzijas zilonim. Ādas spilgto
zilpelēko šīfera krāsu padara netīru vienmēr pielipušie
dubļi un putekļi un pārvērš to par neglītu palsbrūnu
krāsu. Baltās krāsas parādīšanās kaut ar' tikai uz atse-

višķām ķermeņa daļām ir pie Āfrikas ziloņa laikam vēl
retāka kā pie Indijas ziloņa.

Garumi kādam ziloņa tēviņam, kuru Sambezi zemēs
nošāva sers Džons Kirks, bij sekoši: no snuķa gala
līdz galvas kausam 2,75 m, līkā muguras līnija no šejienes
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līdz astes pamatam 4,2 m, aste 1,3 m, un kopējais garums

tā tad apaļos skaitļos 8m ar 3,14 m. augstu skaustu. Un

tomēr viena triecējzoba 'Svars bij vēl tikai 15 kg; tā tad

dzīvnieks nebūt nebij vēl sasniedzis lielu vecumu, un viņa

dimensijas var uzskatīt par vidējām. Augstums sevišķi

pie Āfrikas ziloņiem tiek viegli novērtēts par lielu un tiek

pārspīlēts. No tam brīdina A. H. Neim an s (Neumann),
kurš būs gan jāuzskata par visvairāk piedzīvojušo jaun-
laiku ziloņu mednieku Āfrikā un kurš nav nošāvis neviena,

kura skausta augstums sniegtos pāri 11 angļu pēdām un

3 collām. Ir tomēr pazīstami arī a,ugstāki ziloņi.
No Āfrikas ziloņa iegūst visu ziloņkaula vairumu, In-

dijas zilonis vismaz Eiropas tirgū gandrīz nekrīt svarā,

un no pirmējā šis ieguvums iespējams jo vairāk vēl. ka

Āfrikā lielākus triecējzobus nes nevien buļļi, bet lielāko

tiesu arī govis, katrā ziņā gan daudz vājāk attīstītus. Arī

eksemplāri ar vienu zobu Āfrikas govju starpā ir sasto-

pami, lai gan reti, turpretim starp buļļiem tādi gadās tikai

kā izņēmums. Šad un tad dabū Āfrikā dzirdēt arī par

ziloņiem ar divkāršiem un trīskāršiem triecējzobiem.

B ē n s (Baines) ziņo pat par vienu tādu, kurš nošauts ap

1856. gadu uz dienvidiem no Sambezi un bijis ar pilnīgi
attīstītiem deviņiem triecēj zobiem, un proti, pieciem la-

bajā un četriem kreisajā žoklī. Tie stāvējuši viens aiz

otra un bijuši daži izliekti normāli, daži uz leju un atpakaļ.
Divi spēcīgākie pāri svēruši pa 30 kg apmēram, pārējie

bijuši daudz vājāki. Bet no otras puses arī Āfrikā ir buļļi
bez zobiem, un šie tad izrādās sevišķi bīstami un uz uz-

brukšanu kāri, tāpat kā tas ir Indijā. Tā ziņo sargu tru-

pas virsnieks F o n k s (Fonck) vācu Austrumāfrikā. kurš

Uhehe kalnos no tāda zvēra izglābies tikai caur to, ka pē-

dējais nogāzies bezdibenī. Raugoties pēc apgabala, no

kāda ziloņi nāk, triecēj zobiem piemīt savas īpatnības veidā,

īpašībās un arī krāsā, kuras vispār ņemot ir tik noteiktas,
ka lietpratējs pēc tām diezgan droši var pateikt, kādā ap-

gabalā zilonis cēlies. Kā V. Vestendarps (Westen-

darp) vēstulē ziņo, tad, ja mamuta zobus uzskatam par

pamatformu, triecēj zobu īpatnības galvenos vilcienos būtu
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caur vienādi ļoti pilnīgi noauguši un saliekti, t. i. ar ļoti

stipru liekumu uz augšu un uz āru. Viņiem vistuvāk stāv

Ziemeļindijas zobi (Bengālija, Birma, Siāma), kuri tāpat

noauguši vienādi pilnīgi visgarām, bet nav ar tik lielu

liekumu uz sāniem. Āfrikā pēdējiem visvairāk līdzinājās

neglītie un stipri saliektie Abesinijas zobi; bet jo tālāk

ziloņa dzimtene no Abesinijas uz dienvidiem un uz rietu-

miem, jo slaikāki, taisnāki un ar smailāku galu zobi vis-

pār ņemot paliek. Zobu lielums un veids tomēr nemainās

tikai pēc zooģeografiskām apakšsugām vien, kādas izšķir
pie Āfrikas ziloņiem, bet tas ir dažāds arī vienas ģimenes

locekļiem, tāpat kā mūsu meža zvēriem ragi. Pēc Ši -

1 i n g s' a (Schillings) ir tādi ziloņu pulki, kur novērojama

niecīgāka zobu attīstība kā citos, un Dienvidāfrikā, pie-
mēra dēļ Matobeles un Mašonas zemēs, elefanti liekas ne-

kad nesasniedz ne to lielumu, ne arī tādu zobu attīstību, kā

Āfrikas ekvatoru zemēs, še, un proti, Kilimandžaro ap-

kārtnē, 1898. g. melnie ziloņu amata mednieki ieguvuši
vislielāko zobu pāri, kurš svēris 450 mārciņas, par ko San-

sibaras ziloņkaulu tirgū bij ienākušas īsti drošas ziņas no

indiešu tirgoņu aprindām. Par 21 000 marku tie aizgāja
uz Amēriku, un no turienes viens nokļuva Britu muzejā
Londonā. Garumā līdz šim nepārspēts ir kāds cits pāris
no angļu Austrumāfrikas, kurš ir 410 cm garš, bet sver

tikai 293 angļu mārciņas un apkārt pie pamata ir drusku

vairāk par 45 cm. šo zobu modelis ielikts Rodezijas zilo-

nim, kuru priekš Britu muzeja izbāzis Vord s (Ward).
Atsevišķi ņemot vissmagākais ir kāds zobs, kuru 1900. g.
izveda no Dahomes un kurš svēra ne mazāk par 117 kg
(apmēram 250 angļu mārciņas). Saprotams, ka milzīgie
zobi paliks arvien retāki, jo ātrāk aizgādās vecos ziloņus
prom no Āfrikas, jo dedzīgāk ziloņus vajās. Izauguši trie-

cējzobi, pēc Vestendarpa, parasti ir līdz 2 m, reti līdz

2,5 m gari un 30—50, izņēmuma gadījumos 75—90 kg
smagi. Citādi gan zobu pāri sar vienāda lieluma zobiem

ir ziloņkaulu tirdzniecībā vienmēr ievērības cienīgs retums,
jo parasti kāda ziloņa ieroči netiek kopā iemainīti. Še par
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visām lietām vainīgs būs tas apstāklis, ka parasti abi

zobi netiek laimīgajam medniekam par īpašumu, jo pēc

kādām medību tiesībām, kuras pastāv daudzos Āfrikas ap-

gabalos, tas zobs, ar kuru zilonis pieskaras zemei, jānodod

„zemes kungam", virsaitim. Gadās arī nenormāli, vītveidīgi

savērpti vai gumaini zobi.

Fīla izplatības apgabals, kurš līdz jaunākiem laikiem

apņēma visu kaut cik mežiem apaugušo Āfrikas daļu uz

dienvidiem no Saharas, bij jau pagājušā gadusimtenī ievē-

rojami sašaurināts, un proti dienvidos, un patlaban snie-

dzas no čada ezera platuma grāda ziemeļos daudz ja līdz

Ngami ezera platuma grādam dienvidos. Noteiktas robe-

žas ir grūti uzdot, jo ziloņi izdara nevien tālus ceļojumus,
bet maina pa laikam arī savu uzturēšanās apgabalu, dažos

apvidos nozuzdami uz gadiem un uz gadu desmitiem un

citos atkal gluži negaidot parādīdamies, tāpat kā jau visi

vajātie un skaitā samazinājošies dzīvnieki. Un taisni zi-

ņām par izplatības robežām nepieciešamā kārtā ir jāno-

veco ļoti drīz, jo nepārtrauktās medības pēc ziloņkauliem
gluži dabīgi šo kaulu īpašnieku izplatību arvien ciešāk iero-

bežo un draud tos pilnīgi galu galā iznīcināt, ja tuvākā

laikā netiks izdoti daudz stingrāki aizsardzības rīkojumi
un turklāt ar internacionālu spēku. Tā pēdējo ziloņu baru

pie Botletla upes un Ngami ezera bečuani iznīcināja jau
1889, un ja 1890. gadu sākumā ziloņi arī vēl bija sasto-

pami pie Kunēnas un Okovango, pašu vācu Dienvidrietum-

āfrikas ziemeļu un ziemeļaustrumu daļā, tad pēc Nik 011 a

(Nicoll) un Egli n tona, tie varēja būt augstākais jauni
dzīvnieki bez ziloņkaula. Turpretim Kaoko lauku teica-

mais novērotājs un medinieks Šteinhards-Outjo
vēl 1914. apzīmē par „ziloņiem bagātu". No otras puses

bamangvatu zemē, uz ziemeļiem no Kalahari, kur Go r-

dons Kemmings (Cumming) un citi Dienvidāfrikas

medinieki savā laikā šāvuši lielāko daļu savu ziloņu, pat-
laban šo dzīvnieku gandrīz neredz vairs; vispār uz dienvi-

diem no Sambezi upes palikuši vēl augstākais, ja daži bari.

Agrākās būru valstīs, Natalā un Kapzemē tie sen jau iz-

skausti, izņemot dažus rezervātus, kur tie tik taupīti tāpat
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kā zumbri Lietavā un aļņi Austrumprūsijā. Tā vienā no

šiem rezervātiem, Knisnā, spriežot pēc Gadova-Hop-

tovna (Gadow-Hopetown) Dienvidāfrikas meža zvēru

kartes, 1908 bij vēl 40, otrā, Addo mežā Kapzemes dien-

vidus piekrastē, vēl 150 ziloņu. Turpretim Kamerūnā

vēl šodien ziloņi sastopami krūmos piekrastes tuvumā. Pē-

dējos gadu desmitos galveno ziloņkaulu ieguvumu dod

Kongo valsts, agrākos laikos, kad plauka vēl vergu tirdz-

niecība, tā bij vācu Rietumāfrikas piekraste ar noliktavu

uz Sansibara salas.

Indijas zilonis jeb elefants (Elephas

maximus (indicus)) ir īstenībā tas dzīvnieks, kurš pelna
elefanta vārdu; jo šis vārds cēlies no sanskritu i p h a, pie-
liekot semitu priekšvārdiņu cl. Bez tam sanskrita valodā

viņu sauc hastin, rokām apbalvotais, ievērojot snuķa
ķeršanas spējas. Mūsu laikos to sauc Priekšindijā ga i,
h ati, Birmā par shanh, Singalezijā par all i a un Mā-

lājos par g a d j a h.

Indijas zilonis ar savu ķermeņa būvi un ar visu savu

ārējo izskatu atstāj tikpat varena, bet tamlīdz tomēr nesa-

līdzināmi samērīgāka dzīvnieka iespaidu, kā āfrikanietis,
un tamdēļ ar zināmu tiesību tas uzskatams par skaistāku.

Viņš apmierina cilvēka aci nevien ar to, ka muguras līnija

smagam, apaļam viduklim pakāpeniski krītas no priekšas
uz pakaļu un ka līdzenāka un gulošāka ir arī vēdera lī-

nija, bet vēl vairāk arī ar to, ka šis milzu viduklis atbal-

stās uz taisnām, piemēroti spēcīgām un visā garumā ap-
mēram vienādi resnām stabu kājām un ka savukārt arī gal-
va tam piemēroti smaga ,varena un liela. Divi ieapaļi
puni, kuri paceļ galvas virsu augstāk par samērā mazām

ausīm, padara beidzot milzīgo ziloņa galvu zināmā mērā

taisni gudru un cēlu cilvēciskā nozīmē.

Bet ne visi un pat ne lielākā ziloņu daļa nebūt tomēr

neapvieno sevī milzīgumu un samērīgumu gluži tā bez kā-

diem trūkumiem. Indieši izšķir, skatoties pēc ārējā veida

un pēc darba spējām, kuras no tā atkarīgas, trīs rāsas un

nosauc tās par kumiria, dvasala unmi'erga. Ku-
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miria ir vispilnīgākais zilonis ar smagu un samērīgu ķer-

meņa būvi, ar platu krūti, ar pilnīgu, četrstūrainu pakaļ-
galu un lielām, samērā īsām kājām, garu, bet līdz zemei

nesniedzošos asti un ar biezu daudzgrumbotu un krokotu

ādu. Viņa acis ir apaļas, dzidras un patīkamas. Kā miesā,

tā arī garīgi tas ir cildens dzīvnieks, uzticīgs un drošs,

cēls un nosvērts kustībās, kā radīts karaliskām parādēm.

Viņa pretpols ir mierga: viegls un neglīti būvēts, garām

kājām, mazu galvu ar cūkas acīm, ar līku, asu muguru,

šaurām krūtīm un lielu vēderu, ar vāju, ļenganu snuķi un

ar plānu, viegli ievainojamu ādu. Nekas, ne stāvs, ne daba,

pie viņa neliecina par rāsas cildenumu, jo viņš lielāko daļu
ir arī bikls, sevišķi tramīgs un tamdēļ nepaļāvīgs; nerau-

goties uz to, viņš tomēr ir labi lietojams, it sevišķi, ka pa-

teicoties savām garām kājām un samērā vieglai ķermeņa
būvei spēj ātri iet. Dvasala ieņem vidusstāvokli starp šīm

divi rāsam—viscēlāko un parastāko, un ir tamlīdz arī vis-

biežāk sastopamais, šīs trīs tik atšķirīgās rāsas nav izaudzē-

jusi cilvēka māksla, bieži tās var sastapt visas vienā ziloņu
Dulkā kopā un tāpēc, kā pēc visa spriežot ir jādomā, tās

starpā būs gan cieši asinsradniecīgas. Katrā ziņā
sastop tomēr nereti tādus pulkus, kuri sastāv vienīgi no

bet tādus nekad, kur būtu vienīgi kumirias vai

mīergas; šo pēdējo pārstāvji īstenībā ir piejaukti tikai pa
10—15 gabalu katram vidējās rāsas simtam, šiem fak-

tiem ir arī zinātniska nozīme, jo vairāk vēl, ka tie pierāda,
ka vienā pašā pulkā sastopami tik dažādi dzīvnieki, ka

modernam muzeju zoologam sen pietiktu, lai tos atzītu par
trim apakšsugām, ja nebūtu zināms, ka tie uz to visciešāko
sader kopā.

Arī Indijas ziloņa lielums tiek lielāko tiesu pārspī-
lēts un bieži aplam noteikts. Kopējais liela tēviņa ga-
rums no snuķa gala līdz astes galam ir apmēram 7 m, no

kuriem apaļi 2 m varētu nākt uz snuķi un līdz 1,5 m uz

asti, un augstums pie skausta līdz 3 m. Sendersons

(Sanderson), ilggadīgais valsts ziloņlietu pārstāvis Indijā,
lielākus nav sastapis; bet tādi gadās gan, kaut arī pavisam
reti. Pēc Vorda (Ward), kādam dzīvam zilonim izmē-
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rīts kājas apmērs 67,5 angļu collas, t. i. gandrīz 169 cm,

kuram tad, ņemot pēc veca medinieku likuma (skausta

augstums līdzinās diviem kāju apmēriem), vajadzēja būt

vairāk 3,37 m augstam, un Indijas ceļotājs Kaufmans

1909 ziņo Hekam vēstulē no Dienvidindijas par kādu 3,13

m augstu ziloni, kurš tur bijis visaugstākais. Šādu dzīv-

nieku svars var būt 4000 kg vai vēl labi vairāk, ja salīdzi-

not apdomājam, ka Berlines zooloģiskā dārzā kāds ziloņa

tēviņš, kurš pienāca 1905 un piederēja pie īstiem kumiria,

svēra jau toreiz 75 centneri un bij 2,60 m augsts, kaut

gan izrādījās, ka viņam tikai 15 gadu. Pa šo laiku viņš ir

vareni izaudzis, bet viņas ļaunās dabas dēļ nav iespējams
izdarīt ne svēršanu, ne mērīšanu. Divas spēcīgākās mā-

tītes, kuras Sendersonambijusi izdevība izmērīt, sa-

sniedza 2,57 un 2,52 m augstumu. Interesantas ziņas par

Indijas ziloņa iekšu svaru un lielumu sniedzis jau 1865.

„Der Zoologische Garten" pēc Kri spa (Crisp). Kādam,
kā domājams, 22 gadi vecam, apmēram 3 m augstam tē-

viņam smadzenes svēra 12 mārciņas, plaušas 47,5 mārciņas,
liesa ap 6,5, labā niere vairāk kā 7 un kreisā nepilnas 5,75

mārciņas. Apmēram 30 gadus vecai mātītei āda svēra 683

mārciņas, gaļa un kauli 3642 mārciņas, bet visu dzīvnieka

svaru varēja aprēķināt apmēram uz 5225 mārciņām. Ba-

rības vads bij 6 pēdas garš, kuņģis 3, tievā zarna 74, aklā

zarna 5, resnā zarna 35: viss kopā 123 pēdas garumā.
Resnā zarnā sagāja 150 gallonu (katrs 10 angļu mārciņas),
t. i. 680 litru ūdens.

Indijas ziloņa augšana un pieņemšanās svarā ir taisni

jaunībā ļoti ievērojama. Karalauču zvēru dārza atklāša-

nas dienā dārza ziloņu mātīte svēra 690 kg, desmit gadu
jubilejas dienā 2750 kg. Frankfurtes dārzā ziloņu mātīte

pirmā gadā pēc pienākšanas, kad tai bij ap 15 gadu, iz-

auga, kā to dārza direktors Maksis šmi dts sīki novē-

rojis, no 2,12 m augstuma līdz 2,35 m, vidukļa caurmērs,
ņemot vertikāli no 1,35 uz 1,41 m un, kas sevišķi intre-

santi, galvas platums pieauga par 1 cm, augstums par 3 cm.

š m i d t s savilcis visus „Indijas ziloņa augšanas samērus"

kopā un ievērojot arī vecā Indijas ziloņu komisāra X o r s a
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(Corse) novērojumus 18. gadu simteņa beigās. levēroja-

mākais atzinums ir varbūt tas, ka pakaļdaļa ātrāk mitē-

jas augt kā priekšējā, citiem vārdiem: dzīvniekam paliekot

vecākam, augstākais punkts arvien vairāk pārbīdās no

muguras uz kamiešiem un galvu. Bet ne vienmēr;
taisni pirmais Frankfurtes zilonis uzglabāja tā sakot savu

bērnības veidu visu cauru mūžu: viņam muguras vidus

palika vienmēr tas visaugstākais punkts. Indijā, pēc Se n-

dersona, 25 gadi vecs zilonis tiek uzskatīts jau par pie-

augušu, bet ne vēl pilnīgu spēku plaukumu sasniegušu, kas

notiekot tikai 35 gadu vecumā. Tēviņš ir spējīgs vaisļo-
ties apmēram 20, mātīte apmēram 16 gadu vecumā.

Atsevišķas Indijas ziloņa pazīmes ir divi augsti puni
uz galvas, kuri arī uz priekšu stipri izspiežas un ir aug-

stākie dzīvnieka punkti, savā starpā savienoti priekšā ar

izliektu plātni. Aiz pieres atrodas apmēram 5 cm garš,
šaurs vaigu dziedzeris, no kura pa laikam atdalās nejauki
smirdoša viela, kura notraipa vaigus tumšus. Augstu pie

galvas redzamas vidēji lielas, sašķiebti četrstūrainas ausis,
kuras apakšā nobeidzas ar mazliet stieptu smailumu, bet

virsmalā ar ielocījumu iekšpusē priekšā, un kuru ļengani
nokāries gals liecas atpakaļ.

Dziļi šķeltās mutes krunkotie kakti nestāv tāļu zem

un aiz acīm un atrodas dziļā bedrē, kuru izveido ļoti spē-

cīgie kožamie muskuļi un triecējzobu pamats; apakšlūpa

kustīga, bet lielāko tiesu nokarājas uz leju, nobeigdamās

ar smailu galu. Starp acīm un uz augšu līdz pierei atro-

das snuķa piestiprināšanās vieta, kurš ir gandrīz velte-

nisks, jo tikai nedaudz un pakāpeniski paliek tievāks pret

galu, un izstiepts sniedz līdz zemei un tāpēc parasti tiek

nēsāts saritināts. Priekša tam gluži apaļa, sāni abi maz-

liet saspiesti, bet snuķa pakaļpuse, kuru abās malās no-

šķir vīle, augšā kādu ceturtdaļu garumā līdzena, turpretim
ejot uz leju arvien vairāk un vairāk izdobta. Gals apbru-
ņots ar ievērojamu ķeramo rīku, ar labi atdalītu, konisku,

pirkstveidīgu āķi, bet citādi tas strups un ar biķerveidīgu
dobumu, kuram dibenā deguna caurumi. Trīs priekšējās
malas šim neticami stiepj amam un uz visām pusēm ku-
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stīgām orgānam apklātas šķērskrokām, kuras pret galu
stāv ciešāk kopā un top smalkākas un nobeidzas sānu

sloksnēs, kurpretim pakaļējā malā var redzēt smalkas ga-

reniskas krokas un šķērsus robiņus. Varenie triecējzobi
iznāk no augšžokļa ar stipru līkumu. Kakls īss, ar aug-

stāku priekšgalu, no galvas skaidri atdalīts. Skaustu maz

var manīt, jo muguras līnija sākot no kakla pakāpeniski
iet uz augšu līdz augstākajam punktam apmēram mugurai

vidū, kurš stāv maz ko zemāk par galvu, bet no turienes

līdz astes pamatam atkal stāvu krītas. Vēdera līnija sā-

kot no krūts, pie kuras redz divus pupus, slīd nedaudz uz

leju. Aste piestiprināta augstu, ir apaļa un apklāta šķērs-
krokām, aug mazliet galā klāt un nokarājas svērteniski ap-

mēram pāri ceļiem. Priekškājas ir brīvas sākot no plecu
locītavas un tamdēļ izskatās labi augstākas par pakaļkājām.
Pēdējās gandrīz līdz pat ceļiem ietītas ādā, kura savienojas
ar vēderu; ceļi skaidri atšķirami, jo kājas tūlīt zem tiem

uzkrītoši vājākas un tikai zemāk sāk atkal palikt arvien

resnākas un tā līdz pat pirkstiem, kuri sēd ļoti zemu; no

šejienes tad pēda ātri pieņemas platumā uz priekšu un at-

pakaļ, tā kā pēdas pamats iznāk ovāls. Āda noteiktos vir-

zienos smalki krokota, bet citos virzienos, lielāko tiešu

šķērsu krokām, ir ar šķirbām, kāpēc ādas virspuse izskatās

tīklaina; tikai uz krūtīm krokas paliek biezākas, platākas
un vaļīgākas. Vispār āda savienota ar miesu visvairāk ļoti
vaļīgi, vietām tā pat nokarājās kroku veidā, it kā būtu

„par lielu". Bet tam ir savs noteikts pamats; jo tas no-

rāda uz tām vietām ķermenī, kur locekļi un kakls kustas

attiecībā pret vidukli. Krokas un šķirbas tur acīmredzot

atbilst kustības virzienam. Minēto tīkloto kroku dēļ tikko

var manīt jau tā tikpat kā iztrūkstošo spalvu segu, uz kuru

īstenībā tikai norāda tās skrejās spalvas, kas atrodamas

pa visu ķermeni un ir mazliet biezākas ap acīm, uz lūpām,
uz apakšžokļa, uz zoda un uz muguras pakaļdaļas un vie-

nīgi un tikai astes galā izaug par nelielu divrindu pušķi.
Atsevišķām spalvām krāsa brūna vai melna, bet uz lūpām
balta, kailās vietās āda palspelēka, bet uz snuķa, kakla

apakšā, uz krūtīm un uz vēdera ādas krāsa tomēr pāriet
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gaļas sarkanā un te atšķiras arī ar biežām, pilienveidīgām,
tumšām lāsēm. Nagi raga krāsā.

Gaiši vai pat gaiši tikai lāsoti ziloņi, tā sauktie bal-

tie elefanti, gadās ļoti reti. Ziņojumos no Indijas

tikai visretākos gadījumos tiek par tādiem dzīvniekiem

pieminēts; Sendersons redzējis tikai divus, vienu no

tiem ar gaišzilām acīm, bet piemetina arī, ka kumiria vēr-

tība būtu ārkārtīgi liela, ja kāds gadītos ar gaišām lāsēm

sejā un pie ausīm. Siāmā, kur visus baltos dzīvniekus

augsti ciena, jo tic, ka tie esot savā sugā par ķēniņiem,
kur baltais zilonis, kā visvarenākais starp zvēriem, tiek

turēts par svētu un kur arī viens no karaļa tituļiem skan

~baltā elefanta kungs", liekas tomēr, gaišo dzīvnieku at-

rasts ārkārtīgi maz, neskatoties uz visām pūlēm, un tie-

šām balts zilonis nav vēl vispār nemaz dabūts. Kad C.

Bok s (Bock) 1881 uzturējās Bangkokā, tad viņam rā-

dīja divus šādus ziloņus, „kuri bij gaišākā krāsā kā pārē-

jie un ar pārs baltiem plankumiem uz ausīm. Starpība
krāsā nebij gandrīz manāma." Bet taisni ap šo laiku augš-
zemē ticis sagūstīts tiešām balts zilonis un nogādāts kara-

lim. Tanī dienā, kad bij pieteikta atvešana, visa pilsēta

dzīvoja svētku uztraukumā un viss tika ārkārtīgi izgrez-
nots. Mūsu uzticības vīrs, kurš bija nogājis upmalā, lai

novērotu svētā dzīvnieka izlādēšanu no kuģa, apraksta

pašu svinību varoni un viņa ievešanu pamatīgi, bet tad

turpina: „Mani gan varētu apvainot krāsu aklībā, ja es

gribētu viņu aprakstīt par „baltu". Bet pilnīgs albino gan
tas ir; viss viņa ķermenis izskatās palsi sarkanbrūns; uz

muguras kāds pārs tiešām baltu spalvu. īriss, kura krāsa

tiek apskatīta par teicamu albinosa pazīmi, bij bāli dzel-

tēns. Dzīvnieks noraudzījās ļoti mierīgi, un pavadonis
viņu veda, bet nejāja uz viņa; iepretim vispārējam uztrau-

kumam viņa dvēseles miers, itin kā viņš pats apzinātos
savu svaru, likās asā kontrastā."

Brīnišķīgo dzīvnieku ieveda šim nolūkam celtā stallī,
kur viņš palika apmēram divi mēneši, lai pēc tam, pietie-
koši sagatavots un atbrīvots no visiem ļauniem gariem,
pēdīgi ieņemtu savu vietu karaļa pilī. Vispirms viņu pie-
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»ēja .pie balta mieta uz kāda paaugstinājuma, apmetot

valgu ap pakaļkāju, un piekāra blakus sarkanu tāfeli ar

sekošu, vārdu pa vārdam tulkotu uzrakstu zelta burtiem:

„Elefants ar skaistu krāsu; spalva, nagi un acis baltas.

Pilnība augumā, ar visām augstās dzimtas zīmēm pareizi.

Adas krāsa ir kā lotos puķei. Cēlies no braminu eņģeļa.
Varenais un slavenais karalis ieguvis par savu īpašumu

un par savu kalpu. Ir pats dārgākais, līdzīgs kristālam.

Nāk no visaugstākās elefantu dzimtas, kāda dzīvo pasaulē.

Spēka avots, kas pievelk lietus debešus. Ir tikpat rets,

kā vistīrākais un visdārgākais kristais pasaulē." Karaļa
tēva brālis, čau Fa Mana Mala, atļāva svešiniekam uz-

zīmēt svēto dzīvnieku krāsās; bet kad viņš apskatīja māk-

slas darbu jau gatavu, tad nebij apmierināts ar krāsu,
kura viņam izlikās par tumšu, jo zilonim vajadzēja taču

baltam būt. Viņš lūdza Boku, lai vēlreiz pamatīgi salīdzi-

not krāsu, un nu izrādījās, ka dzīvnieka āda, pateicoties

cītīgai apstrādāšanai ar tamarindūdeni, pa tam bij tiešām

kļuvusi izskatā gaišāka, nekā patiesībā tai vajadzēja būt;
arī tagad zilonis nebūt nebija vēl balts, bet tikai gaišā ādas

krāsā. Tomēr šis zilonis bija tas gaišākais no visiem, kā-

dus cilvēki atceras. Vecās Siāmas gada grāmatās, kur

stāstīts par baltiem elefantiem, nav domāts tas arī vārda

burtiskā nozīmē, bet, kā to Hesse-Vartegs (Hesse-
Wartegg) pierādījis, vislabākā gadījumā še saprot vienīgi
gaišo krāsu.

Triecējzobi Indijas zilonim ir stipri mazāki kā Āfrikas

fīlam un tikai reti kad gadās garāki par 1,6 m un līdz 20

kg smagi. Kā visgarākos Vor'd s (Ward) min 8 angļu
pēdas 9 collas garus (262,5 cm), mērojot gar līkumu, pre-
tēji agrāk minētiem 11,5 pēdas (345 cm) gariem, kuri pār-
doti Ņujorkas muzejam no Sansibaras.

Indijas ziloņu mātītēm lielāko daļu nav pavisam ne-

kādu triecēj zobu, un nedaudzām tikai pavisam īsi. Arī

daudziem Āzijas tēviņiem šo zobu nav; Ceilonā tas tā ir pat
parasti, jo pēc sera Samuelaßēkera (Baker), uz 300

dzīvniekiem tikai vienam esot ziloņkauli. Kontinentā šie

bezzobu tēviņi, kurus sauc „munkas", negadās tik bieži,
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bet apmēram kā 1:10. Dažs labs no visā pilnībā apbru-

ņotiem arī pazaudē savus ieročus kādā nelaimes gadījumā
vai nu pa daļai, vai visus; bet dažiem atkal attīstās tikai

viens zobs; ja tas ir labais, tad šādu dzīvnieku, kā San-

dersons stāsta, apzīmējot pēc gudrības dieva vārda par

„guneš" un indieši to ceļot godā.
Mūsu dzīvnieka dzimtās vietas ir gandrīz visi Dienvid-

austrumāzijas mežu apgabali: Priekšindija no Himalaju

pakājes līdz pašiem dienvidiem, tālāk Assama, Birma,

Siāma, Malaju pussala un, skaitā jau samazinādamies, tie

sastopami arī trīs tuvākajās lielajās salās — Ceilonā, Su-

matrā un Borneo salā, pēc Blenforda (Blanford), zi-

lonis ir varbūt ievests; bet kā mednieki stāsta, tad angļu

ziemeļdaļā šinī salā tas neesot rets. Dažos apvidos gan jau
izskausts vai skaita ziņā stipri samazinājies, zilonis minētā

apgabalā vispār tomēr vēl sastopams visos lielākos un savā

starpā saistītos mežu rajonos, tiklab kalnos, kā līdzenumā.

Blenfords raksta, ka Ceilonā viņš dažreiz esot redzams

pie Nevēra Ellia, t. i. 7000 pēdu augstumā, un nupat no

angļu meža resora ierēdņiem Indijā mēs dabūjām zināt,
ka viņš cauru gadu kāpjot arī Butāna augstākajā galotnē
Sāshi-Lā (10350 pēdas); še viņš skraidot apkārt pat pa

dziļu sniegu, peldoties mazajās kalnu peļķēs un ēdot bam-

busu. Agrākos gadu simteņos elefants Indijā bija vēl pla-
šāk izplatīts, un vēstures laiku sākumā dzīvojis savvaļā
pat Mesopotamijā. Ja, gluži svaigas ziloņa atliekas Kri-

mas kara laikā ir atradis G i 1 s (Giels) pie Kanus Erzeru-

mas armēņu iecirknī, kopā ar tagadējā laikmeta upju
gliemežiem, un dzerokļi, kuri bij vēl mazāk pārakmeņo ju-
šies kā vairums mamuta zobu, pēc Falkonera (Falco-
ner) pētījumiem, ieņēma vidus stāvokli starp mamutu un

Indijas ziloni, būdami pēdējam tomēr tuvāk, kāpēc arī

viņš to nosauca īpaši par Armēnijas ziloni (Ele-
phas armeniacus). Turpretim Laidekers (Lvdekker)
varēja to atzīt tikai par Indijas ziloņa vietējo rāsu un do-

mā, ka tas būšot bijis tas zilonis, kurš vēstures laiku sā-

kumā dzīvojis Mesopotamijā. Pierādījums, cik sen jau
kultūras cilvēks sācis izskaust dzīvnieku valsts pārstāvjus!
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Savā dzimtenē zilonis, šis dzīvnieku valsts milzenis,

saprotams, kopš senlaikiem bijis cieši saistīts ar cilvēka

gara dzīvi. Viņš ir Indras, vecindu Dzeva, jājamais ku-

stonis un ir augstākās gudrības simbols; tāpēc Ganeza, tas

gudrības dievs, ir ar ziloņa galvu, un astoņi ziloņi nes pa-

sauli. Buddistiem baltais zilonis ir viens no daudzveidīgā

Buddas iemiesojumiem; tamdēļ Siāmā to tura svētu. In-

dijā viņu vispirms sāka arī lietot karā, kā tas arī sapro-

tams.

Arī vecie ēģiptieši, kā Dimichens (Dūmichen)

liecina, pazinuši ziloni, un proti, abas sugas, un abas vēr-

tējuši augsti. „šī dzīvnieku valsts milža dārgie triecēj-

zobi," tā Dimichens saka, „visā Ēģiptes valsts pastāvēša-

nas laikā ir bijuši galvenā daļa tos gadskārtīgajos meslos

faraonam, kas jādod bij gan nelaimīgās Kuš zemes iedzī-

votājiem, gan nēģeriem, kuri dzīvoja uz dienvidiem no tās,

gan beidzot tām Āzijas tautām, par kurām Ēģipte val-

dīja. Pussalā, kura noslēdz raksturīgo Assuanas apgabalu

viņa ziemeļos Ēģiptes malā un šobrīd īsi tiek saukta par

Gesi re h (t. i. sala), vecās Ēģiptes laikos pacēlās pirmā

Augšeģiptes iecirkņa metropole, kuru, tāpat kā to salu, kur

tā atrodas, grieķi un romieši sauca par Elefantini, kas nav

vairāk nekas, kā pareizs tā vārda atdarinājums, kādu pil-
sētai un salai bij devuši jau senajā Ēģiptē, proti, Elefantu

sala, Elefantu pilsēta." Sala un pilsēta tikušas tā nosauk-

tas tāpēc, ka citkārt tur, tāpat kā tagad Assuanā preti
otrā pusē, atradās tirdzniecības centrs un noliktavas ziloņ-
kauliem, kuri nāca no dienvidiem un no kuriem jau vis-

vecākos faraonu valsts laikos Ēģiptes meistari, būdami

mākslās un amatos tik izveicīgi, pagatavoja visādus grez-

numa priekšmetus un dažādus rīkus, kas nepieciešami arī

praktiskā dzīvē. Hieroglifu rakstos elefanta vārds apzī-
mēts ar kādu balsiena zīmi, kuru izrunāja „ab"; skatoties

pēc noteicošā zīmējuma, kāds stāvēja pēc šī vārda, „ab"
nozīmēja bez elefanta paša vēl arī viņa triecēj zobus, ziloņ-
kaulu, un tāpat arī ziloņkaula salu vai pilsētu, Eelefantini.
Pēdējās apzīmēšanai dažreiz pielaida pat balsiena zīmes

„ab" atmešanu, paturot vienīgi elefanta zīmējumu. Attie-
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Āzijas ziloni, ir sevišķi svarīga nozīme uzrakstam kādās

ēģiptiešu kapenēs Kvarnā, Tebu rietumos, kuru atrada

E ber s. Kapenes ir, kā to var spriest no minētiem ķē-

niņu vārdiem, no septiņpadsmitā gadu simteņa pr. Kr.,

un nomirušais, vārdā Amenenheb, kuram bijis tas

gods, pavadīt slaveno karali Tutmozu Trešo viņa kara-

gājienos uz Āziju, stāsta uz sava kapa sienas par dažiem

ievērojamiem piedzīvojumiem, kādi kara gājienā gadīju-
šies. Un tad lasām: „Manas aci satkal redzēja to darbu

pilnību, ko Ēģiptes valdnieks Ninives zemē darījis, kur

viņš pats ar savu roku medībās nonāvēja simt un div-

desmit elefantus, viņu elefanta kaulu dēļ." Par to, ka Ēģip-

tes ķēniņi mīlējuši bīstamas medības, šinīs kapeņu uzrak-

stos tiek daudzkārt pieminēts. Tāpat kā pie veciem ēģip-

tiešiem, arī pie citām senām tautām elefanta vārds un ele-

fanta kaula nosaukums skanēja vienādi. Tikai Hero-

do t s saprot zem vārda „Elephas" tiešām dzīvnieku

pašu.
Ktez ij s, Artakserksa Otrā miesas ārsts, bija pir-

mais grieķis, kurš ziloni aprakstījis pats pēc saviem piere-

dzējumiem. Vienu dzīvu viņš dabūjis redzēt Bābelē, kur

tas varēja būt atnācis no Indijas; viņš bija arī tas, kurš

pirmais izplatījis pasaku, ka elefantam kājās neesot lo-

cītavu, tas nevarot ne nogulties, ne piecelties un tāpēc tam

jāguļot kājās stāvot. Dar ij s pēc vēstures ziņām ir pir-
mais valdnieks, kurš laidis ziloņus kaujā, un proti, pret
Aleksandru Lielo. Dažus no tiem, kurus Alek-

sandrs Lielais bij ieguvis, dabūja redzēt ar Aristo-

te 1 s un nu varēja dzīvnieku diezgan noteikti aprakstīt.
Sākot no šiem laikiem, ziloņi vēsturē tiek bieži minēti. Gan-
drīz trīs simts gadus cauri pat Eiropā tos lietoja nebei-

dzamajos karos, kuros cīnījās dažādas tautas viena ar

otru, gribēdamas iegūt pasaules valdību, kāmēr beidzot ro-

mieši uzvarēja. 280.—275. g. pr. Kr. romiešiem vajadzēja
vēl cīnīties pret pēdējiem. Aleksandra ziloņiem, kuri ar

Pirra pulkiem nokļuva līdz Itālijai. Milzīgie dzīvnieki to-

reiz viņiem bij vēl tik sveši, ka nebij priekš tiem nekāda

268
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vārda un tāpēc sauca vienkārši par ~Lukanijas vēršiem",

jo Lukanijā tos pirmo reiz bij redzējuši. Vēlāk senlaikos

Itālijā nav vairs nokļuvis neviens Indijas zilonis. Jo bla-

kus Indijas ziloņiem tika lietoti arī tie no Āfrikas, un proti,

kartagieši, kā zināms, prata šos dzīvniekus, kurus vēlāk

gribēja atzīt par nepieradināmiem, iemācīt kara mākslā

un izlietot tādā pašā kārtā, kā Indijas ziloņus. Tas bija

iespējams un arī pierāda, ka Āfrikas zilonis toreiz dzīvojis
vēl uz ziemeļiem no Sabaras un tagadējā Nubijā. Še Pto-

lomējs Filadelfs Ēģiptē (283 —246 ) izdarīja pirmo mē-

ģinājumu ar panākumiem, dibinādams Sarkanās jūras
rietumu piekrastē Ptolomeja Terona pilsētu un pavēlē-
dams no šejienes ziloņus gūstīt un apmācīt. Viņa parau-

gam jau ļoti agri sekoja kartagieši, kuri saprata, ka ele-

fanti, kuri iedvesa ienaidniekam izbailes, ļoti patīkamā
kārtā vairoja viņu algoto un vergu pulku spēkus un vienā

pašā Kartagā uzturēja staļļus ar 300 kaujas ziloņiem, šiem

kaujas ziloņiem uz cīņu ejot uztaisīja „torni", kurā slēpās
vairāki strēlnieki ar lokiem un no kurienes vadītāji, sēdē-

dami dzīvniekiem uz kakla, dzina tos slēgtās rindās ienaid-

niekam virsū, kuru pulkos dzīvnieki ielauzās visu samī-

dāmi, pabalstīti no labākiem kareivjiem, kas bij sadalīti zi-

loņiem pa starpām un varēja atkal savukārt slēpties aiz

ziloņiem kā aiz dzīvas sienas. Bet bieži arī viņi izrādījās
kā abpus griezīgs zobens, it sevišķi pēc tam, kad ienaid-

nieks bij atradis pret tiem drošu taktiku, ielenkdams tos

ar viegliem kājnieku un jātnieku pulciņiem un prasdams
iebaidīt ar uguni un vēl citādiem līdzekļiem. Tad ne vienu
vien reizi notika tā, ka ziloņi nobijās un, bēgdami atpakaļ,
nodarīja saviem pulkiem tikpat ļauna, cik agrāk ienaid-

niekam. Hasdrubals pavēlēja vadoņiem tādā gadī-
jumā tos nonāvēt, iedzenot galvā asu kaitu. Reiz ir arī

stāvējušas karā abas ziloņu sugas viena pret otru, un proti,
kaujā pie Kafijas 217. g. pr. Kr. Tad izrādījās, ka Ptolo-

meja Filopatera āfrikanieši nebij spējīgi sacensties ar An-
tiocha Lielā indiešiem, un no tās reizes uzglabājies senos

laikos tāds spriedums, ka Āfrikas zilonis nevarot paciest
Indijas ziloņa smaku un balsi; — aizspriedums, kuru jau-
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nākā laikā pierādījušas par nedibinātu kāda Āfrikas un

kāda Indijas ziloņa mātīte, abas dzīvodamas ilgus gadus

un gluži saticīgi kopā Hamburgas zvēru dārzā.

Romieši lietoja Āfrikas elefantus visvairāk cīņu spē-

lēs, un jau viņiem mēs esam uzkrāvuši to vainu, ka šis

dzīvnieks ticis iznīcināts Atlasa zemju ziemeļos. Tas to-

mēr ir vēl liels jautājums; jo 2. gadu simteņa vidū pc. Kr.

Ziemeļāfrikā ziloņi vēl bija, un tāpēc vairāk gan izskatās

tā, ka milzīgā, pie mežiem un ūdeņiem saistītā dzīvnieka

iznīkšanai būtu par iemeslu klimata maiņas, kādas tanī

apgabalā kopš tiem laikem notikušas, mežu nozušana un

upju un ezeru izžūšana. Par ziloņu dresūru stāstītas brī-

numu lietas jau no Vecās Romas pirmajiem ķeizaru lai-

kiem, bet pa daļai tās ir acīmredzami pārspīlējumi, kā

piem. par „virves dejošanu". Cik tālu Āfrikas ziloņus va-

rēja iedīdīt, varam spriest no tam, ka romiešu aktieri tos

mācījuši rakstīt burtus ar irbuli, staigāt uz augšu un uz

leju pa šķībi iestieptu virvi, četriem nest uz nestāvām

piekto, kurš izliekas par slimu, dejot pēc takts, ēst pie gal-
da no zelta un sudraba traukiem ievērojot visus pieklājības

un uzvešanās noteikumus v. 1.1. Pompējs pirmais iejūdza
elefantus savos triumfa ratos, un tas palika tad par cē-

zaru privilēģiju.

Seno laiku cilvēkiem bijis gan daudz izdevības, novē-

rot elefantu viņa dzīvē, bet uz viņu aprakstiem, kas no-

kļuvuši pie mums, mēs varam maz palaisties. Brīnišķīgā
kārtā dažas pasaciņas un nostāsti ir sīksti uzglabājušies,
un milzīgos biezāžus mēs īsti pazīstam tikai kopš visj au-

tākiem laikiem. Patlaban mums ir vesela rinda priekš-
zīmīgu novērojumu par abām sugām, un tamdēļ iespējams
ziloņa dzīvi attēlot sīki un pareizi.

Pēc savas dziļākās dabas zilonis ir meža dzīvnieks,
kurš mīl ūdeni un nevar bez tā iztikt. Kur tas nav izšauts

vai aizdzīts, to var tad sastapt ikkatrā lielākā mežā, un

jo bagātāks tas ir ar ūdeni, jo vairāk caur to pārvēršas
par īstu pirmmežu, jo biežāk te zilonis sastopams. Bet

būtu tomēr maldīgi, ja domātum, ka viņu var sastapt vie-



nīgi un tikai tamlīdzīgos mežos. Ir ticis apgalvots, ka zī-

dītāju milzenis baidoties no sala un no augstuma, bet ap-

zinīgi novērojumi to gluži noteikti apgāž. Ceilonā taisni

pakalniem un kalniem bagātie apgabali ir viņa iemīļotākās

vietas, Himilajā ziloņu pulki skraida pa sniegu, un par

Āfriku var teikt to pašu. Bogo zemēs esmu atradis ziloņa
mēslus vēl 2000 m augstumā un iedzimtie stāsta, ka kai-

miņu apgabalos dzīvnieki esot parasti uz pašiem augstā-
kiem kalniem, tā tad līdz 3000 m virs jūras līmeņa. Fon

dcr D c k c n s (v. d. Decken) atrada viņu pēdas tādā pat

augstumā pie Kilimandžaro, un vēlāk Hanss Meijers

(Meyer) pat līdz 3500 m augstumā, tā tad virs pirmmežu

zonas, augsto grīšļzāļu (Cvperus un Panicum) apgabalā,
kuras tur sastāda galveno elefanta barību. Arī pieradi-
nātie elefanti pierāda lielo veiklību un neizsīkstošo iztu-

rību kalnos kāpšanā: atcerēsimies tikai slaveno vēstures

piemēru ar Kartagas elefantiem, kuri pavadīja taču Han-

nibala pulkus pāri Alpiem! Dzīvnieku vadātāji, kā man to

Wa 11i s ziņo, uzvedot to pašās augstākās Kolumbijas un

Ekvadoras pilsētās, lai ar' tiem jāstaigā pa 4000 m un vēl

augstākām tekām, kāmēr nokļūst augstienēs. Ja, pazīsta-
mā menažerijas īpašnieka Šo1ca (Scholz) brālis apceļoja
ar Āfrikas ziloni kājām visu Norvēģiju un menažerists

Filadelfija iedrošinājās ar savu Indijas ziloni doties

uz Zviedrijas pilsētiņu Stremu uz 64. ziemeļu pl. grāda
pat februārī pie 12—20° C. liela aukstuma; vezdami savus

ziloņus šādā ziemeļu ceļojumā, abi bij gan ietinuši tos

ziemeļbriežu ādās no galvas līdz kājām.

„Uvā", saka Tenans (Tennent), „kur augstienes
bieži pārklātas ar sarmu, ziloņus var sastapt vairāk vēl kā

2000 m augstumā veseliem bariem, kāmēr džungļos lejā
mednieks viņus meklē velti, šķiet, ka viņiem nav par vēsu

neviens augstums, ja tikai tur ir papilnam ūdens. Pretēji
parastam ieskatam, zilonis izvairās no saules gaismas cik

vien iespējams un dienu tāpēc pavada pašās biezākās vie-

tās mežā un ekskursijām izvēlās taisni vēso, tumšo nakts

laiku. Kā gandrīz visi biezāži, viņš ir vairāk nakts, nekā

dienas dzīvnieks; jo kaut gan viņš iet ganos arī pa dienu,
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tad tomēr klusā un mierīgā nakts ir tā
3

kad viņš priecājas

par dzīvi. Kad ceļotājs gadījuma pēc vai mednieks uzma-

nīgi pielīzdams ir nokļuvis dienā kāda ziloņu bara tuvumā,
tad viņš redz, ka dzīvnieki pilnīgā mierā un omulībā stāv

viens pie otra. Viss šis skats var noderēt kā liecība pret
nostāstiem par viņu ļaunprātīgo, mežonīgo un atriebības

kāro dabu. Bara locekļi apmetušies un nostājušies meža

ēnā visdažādākos stāvokļos. Daži plūc un lauž ar snuķi

lapas un zarus no kokiem, citi vēdinās ar lapām, kuras no-

plūkuši, un vēl citi nogulušies un guļ, kāmēr jaunie rota-

ļīgi skraida baram pa vidu: patīkama nevainības aina, tā-

pat kā vecajos atkal attēlojas miermīlība un nopietnība.
Tad var ievērot, ka katrs zilonis savādi kustās, tāpat kā to

dara arī pieradinātie. Daži šūpo savu galvu vienādi vien,
vai nu riņķī, vai no labās uz kreiso pusi, citi šūpo ar kādu

kāju uz priekšu un atpakaļ, citi per ar ausīm galvu, vai arī

kustina ausis uz vienu un otru pusi, citi pēc noteiktām

laika starpām paceļ un nolaiž savas priekškājas. Vairāki

ceļojumu aprakstītāji ir domājuši, ka savādās kustības,
kuras visas var novērot arī pie sagūstītiem ziloņiem, jā-
uzskata kā garāka jūras ceļojuma sekas, bet viņi nav ne-

kad redzējuši ziloni mežā. Kolīdz kādu baru pārsteidz cil-

vēks vai arī tas tikai saož cilvēku, tad visa sabiedrība bai-

līgi sabēg meža dziļumā, un proti, parasti pa kādu stigu,
ko viņi paši ieminuši."

Ne augstos un ne vidējos kalnos, ne arī līdzenumā zi-

lonis vienmēr nebūt neturas cieši pie meža, bet drīzāk gan

maina savu uzturēšanās vietu nevien pieskaņodamies vie-

tai, bet arī raudzīdamies uz valdošiem apstākļiem, un īsā

laikā var aizceļot ārkārtīgi tālu. Tā lielā, varbūt pat lie-

lākā Āfrikas daļā viņu var redzēt mēnešiem ilgi vienīgi
brīvā stepē, gan tādā, kura nav vismaz pilnīgi bez kokiem

un krūmiem, vai atkal to sastop purvos, kur niedrājs ir

garākā audze tanī apgabalā. Viens noteikums viņa izvē-

lētai uzturēšanās vietai vienmēr jāizpilda: ūdens nedrīkst

trūkt. No vienas urdziņas uz otru, no šī ūdens krājuma
uz nākošo — tā iet ziloņa ceļi, un ikviena peļķe ir atpūtas

un atspirdzināšanās vieta, jo to izlieto ikbrīdi, lai ādu at-
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vēsinātu un notīrītu peldoties vai vismaz apšļircinot. „Ne-

vien priekš pusdienas un tumsai sametoties," tā saka f.

Heiglins (Heuglin), „bet pat gaišā pēcpusdienas laikā

esam satikuši vientuļās vietās ziloņus, kuri, bieži vien stā-

vēdami vai pat gulēdami dziļi ūdenī, bij tur nodarbināti ar

ūdens duļķošanu un pieķēzīšanu un ar aplaistīšanos ar

šādu ūdeni."

Āfrikas vidienē, arī tur kur ziloņi bieži sastopami, ir

dažreiz grūti atrast vietu, kur viņi patlaban uzturas, jo

viņu dzīves veids ir ļoti nepastāvīgs. Gaišās mēness naktīs

var dzirdēt, kā tikko minētais ziņotājs arī piemetina, ka

kāda trupa atrodas, kā šķiet, turpat, gluži tuvu, bet ja viņu
grib sastapt, tad jābūt jau pirms gaismiņas vietā, jo dzīv-

nieki, kad paēduši, parasti aiziet uz citu novadu un ceļo tik

ātri, ka šodien ir te, bet rītu var būt jau 100 km un vēl tā-

lāk prom. Staigādami tā no vienas vietas uz otru, viņi
parasti iet pa noteiktām tekām vai arī ietaisa jaunas, vien-

alga, kur viņu ceļš arī neietu — caur mežu vai caur purvu,

par stāviem kalniem vai pa šaurām gravām. Zemes virs-

puses kavēkļu šķiet priekš viņiem pavisam nav; viņi pār-

peld, kā Heiglins (Heuglin) pareizi ziņo, pār upēm un

ezeriem, bez pūlēm izbrien caur bieziem mūža mežiem,

kāpj stāvos akmeņainos un klinšainos augstumos, bieži iz-

mīdāmi cietā zemē īstas ielas, jo ziloņi savos ceļojumos iz-

veido netikai slēgtas sabiedrības, bet mēdz sakārtoties

garās rindās un tā iemin samērā šauras tekas. Šādas

ielas es ievēroju Āfrikas iekšienē visos biezākos mežājos,
kurus ziloņi vēl apdzīvo. Ceļi parasti ved no kalna lejup
uz ūdeni; tomēr atrod arī tekas, kuras pārējām iet krustām

pāri. Visos lielākos mūža mežos, kuri atrodas Zilās Nilas

augšējās daļas abās pusēs, es varēju iespiesties tikai pa
šādiem ceļiem; tur ziloņi bij jāuzskata taisni par ielu tai-

sītājiem. Bara vadonis iet mierīgi caur mežu, nebēdādams
par pamežu, kuru tas samin savām platajām kājām, ne-

bēdādams arī par zariem, kuri nokarājas no lielākiem ko-

kiem : šādus zarus zilonis vienkārši nolauž ar snuķi un ap-
ēd līdz resnākai vietai. Klajos, smilšainos vai arī putek-
ļainos laukumos mežā elefantu bari parasti mēdz atpūsties
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un putekļu vannā izpeldēties, tāpat kā to dara vistas. Šā-

dās vietās es redzēju dziļas, elefanta lielumam atbilstošas

bedres, kuras laikam bij izraktas ar triekņu (triecējzobu)

palīdzību, un tās skaidri liecināja, ka milzīgais dzīvnieks

te bradājis. Klajā stepē šie dzīvnieki, pēc šveinfurta,

labprāt iet pa tiem šauriem ceļiem, kurus cilvēks iebridis

augstajā zālē, lai gan šāds ceļš nav vairāk kā ceturtdaļu

ziloņa ķermeņa platumā; kalnos turpretim, tāpat kā mežā,

viņi' iemin tekas, kuras ierīkotas tik prātīgi, ka pat ielu

taisītājam ir ko brīnēties. Tenana m (Tennent) stāstī-

juši angļu būvju meistari, ka elefanti, kad tie iet pār kal-

niem, vienmēr izvēlas visizdevīgākās un visdziļākās kalnu

ieplakas un saprot visus likumus, kā visveiklāk pārverēt

ievērojamus kalnu stāvumus. levērības cienīgs ir tas fakts,
ka šādi ceļi iet pat tādiem kalniem pāri, kur parastie

zirgi sastaptu nepārvaramus šķēršļus. Gluži tas pats jā-
saka arī par Bogo zemēm, še ziloņi arī vienmēr ir izmeklē-

juši visizdevīgākās kalnu ejas, kādas tuvā un tālā ap-

kārtnē atrodamas, un izlietojuši tās ar apbrīnojamu gu-

drību. Menzas kalnos elefantu tekas tikai tur krusto gal-
veno ieleju, kur tanī no abām pusēm ieiet šķērsielejas, tad

no pirmās paceļas pa otrajām tik augstu, cik vien iespē-

jams, un iet beidzot līču loču līdz pašai kalnu korei, no ku-

rienes tad ceļš tāpat atkal nolaižas lejā.
Elefants tikai izskatās lempīgs, patiesībā viņš ir ļoti

veikls. Parasti viņš iet mierīgiem, vienmērīgiem soļiem,

tāpat kā kamēlis un žirafe; bet šo mierīgo gaitu elefants

var tā paātrināt, ka pat jātniekam jāpieliek pūles, lai

skrejošo dzīvnieku panāktu. No otras puses tas prot tik

klusu līst pa mežu, ka viņu tikko var sadzirdēt. „No sā-

kuma," saka Tenan s, „mežonīgais bars skrej ar skaļu
troksni pa pamežu, troksnis drīz tomēr pilnīgi apklust,
tā kā nezinātājs domās, kā skrejošie milži noskrējuši tikai

dažus soļus un tad atkal pārstājuši skriet." ledami ievē-

rojami stāvām vietām pāri, elefanti kļūst taisni par kāpe-
lētājiem. Pie kāda gūstekņa, kuru es kopu, es ar īstu

prieku varēju noskatīties, cik veikli tas sāka pārvarēt stā-

vās kalnu nogāzes. Vispirms tas ļoti prātīgi saliec priekš-
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kājas locītavās, tā tad nolaiž ķermeņa priekšdaļu un pār-

nes smaguma punktu uz priekšu, un tā šļūc uz saliektajām

priekškājām, kāmēr ar taisni izstieptām pakaļējām iet kā

parasts. Kalnā augšup ceļojums sokas diezgan labi, tur-

pretim ejot lejup dzīvniekam viņa milzīgā svara dēļ, pro-

tams, ir jāpārvar lielākas grūtības. Ja elefants lejup gri-
bētu iet kā parasti, tad tas bez šaubām pazaudētu līdz-

svaru, mestu kūleņus, un šāds kritiens tam varbūt mak-

sātu pat dzīvību. Gudrais dzīvnieks tomēr tā nedara, bet

nogāzes malā vienmēr krīt uz ceļiem tā, ka krūtis guļ uz

zemes, un nu ļoti apdomīgi stumj priekškājas uz priekšu,

līdz kāmēr atrod kādu atbalsta punktu, pievelk tad arī pa-

kaļkājas klāt un tā slīdēdams un šļūkdams nonāk pama-

zām lejā. Tomēr gadās, ka elefanti savos nakts ceļojumos
smagi krīt. Augšējā Menzas ielejā es redzēju neapšaubā-

mas šāda kritiena pēdas. Kāds liels bars, iedams pa gal-

veno ieleju, bij iesācis iet gar kalna sienu un te nokļuvis
uz šaura ceļa, kuru šur un tur bij izskalojis lietus ūdens.

Uz akmeņa, kurš pa daļai jau bij nokāries, bij uzkāpis kāds

elefants un to nogrūdis lejā, bet krītot akmenis bij atņē-
mis līdzsvaru arī smagajam dzīvniekam un norāvis to līdz.

Tas bij metis milzīgu kūleni, jo zāle un krūmi bij nolauzti

un pa daļai izrauti tik platā joslā, cik apmēram garš ir ele-

fanta ķermenis, kādus 16 metrus uz leju. Biezākie un lie-

lākie krūmi bij ripojošo dzīvnieku beidzot apturējuši, jo

no šīs vietas bij atkal redzamas pēdas uz galveno ceļu.
No šī kritiena sāpes krustos labais dzīvnieks droši vien

dabūja, nopietnākus ievainojumus tomēr nē.

Seno ticējumu, ka elefants nevarot nogulties, tagad
noliedz katrs, kas dzīvnieku ir redzējis zvēru dārzos. Bez

šaubām, mūsu biezādis ne vienmēr guļ guļus, bet bieži arī

stāvus; ja viņš grib ērti ierīkoties, tad nogulstas vai arī

uzceļas tikpat viegli, cik viegli tas izdara citas kustības.
Ne mazāk viegli lempīgais radījums arī peld, viņš metas
ūdenī ar īstu baudu, un pēc patikas gremdējas ūdens

dzelmēs. Ja tam iepatīkas, viņš taisnā virzienā peld par

visplatākajām upēm un dažreiz pilnīgi nogulstas zem

ūdens un paceļ vienīgi tikai snuķa galu virs ūdens.
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Visdīvainākās kustības, uz kādām elefants vispār ir

spējīgs, tas izdara ar savu snuķi. Šī brīnišķīgā ierīce ir

tikpat apbrīnojama viņas milzīgā spēka dēļ, cik to dažādo

kustību dēļ liecot to un grozot, uz kādām spējīga, vai arī

tās veiklības dēļ, ar kādu tās visu ko var saķert. Ar pirkst-

veidīgo pagarinājumu snuķa galā elefants saķer vismazā-

kās lietas, piemēra dēļ vieglu sudrabnaudu vai papīru iz-

griezumus, bet ar snuķi lauž arī visstiprākos kokus. Var

tiešām teikt, ka snuķi var pielietot katram darbam un ik-

katrā virzienā; jo nebūtu nemaz iespējams visu uzskaitīt,
ko dzīvnieks spēj izdarīt ar savu garo degunu.

Blakus snuķim elefants pielieto daždažādiem darbiem

arī zobus. Ar tiem viņš ceļ smagumus, apveļ akmeņus,
rok alas un beidzot lieto tos arī kā ieročus vai nu aizstā-

vēdamies, vai uzbrukdams, tomēr tos viņš cik spēdams

sargā, jo viņos neslēpjas tā īstais spēks! Mersas aiz-

sūtīja Tenanam kāda elefanta zobu galu, 12 cm caur-

mērā un 12 kg smagu, kuru ciņā bij nolauzis otrs elefents.

ledzimtie bij izdzirduši īpatnēju troksni, gājuši uz to pusi
un uzgājuši divus elefantus, kuri cīnījušies, vienu ar zo-

biem, otru — mātīti bez, un pēdējā ar snuķa sitienu no-

lauzusi pirmajam puszoba.
Visas augstākās elefanta spējas stāv saskaņā ar jau

minētām. Redze liekas nav sevišķi attīstīta; mazākais visi

mednieki ir tanīs domās, ka dzīvnieka redzes lauks ir ļoti
aprobežots. Labāk attīstītas ir osme un dzirde, bet garša
un tauste, kā to pie sagūstītiem viegli var pārliecināties,
ir vismaz samērā smalka. Par dzīvnieka aso dzirdi zin

stāstīt visi mednieki. Mazākā trokšņa pietiek, lai elefants

jau taptu uzmanīgs; mazam zaram lūztot viņa omulībai

jau ir beigas. Osme ir gandrīz tikpat asa kā gremotā-

jiem, katrs piedzīvojis mednieks rūpīgi izvairās tuvoties

elefantam ganoties pa vējam. Arī tauste sakopota visvai-

rāk snuķī, un proti, it sevišķi pirkstveidīgais pagarinā-
jums snuķa galā var sacensties taustes smalkumā pat ar

akla cilvēka ievingrinātiem pirkstiem.
Elefantu garīgās spējas ir pilnā mērā atzītas no vi-

siem, kuriem ir bijusi darīšana ar šiem dzīvniekiem. Asas
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un pamatīgas prāta spējas elefantam nevar noliegt. Skats

tomēr maz izpauž viņa ievērojamās garīgās īpašības, bet

tomēr tikai tamdēļ, ka samērā mazās acis pret milzīgo ķer-

meņa masu ir tikko vērā ņemamas. Katrs novērojums to-

mēr rāda, cik ļoti gudrs radījums ir elefants. Kā Heig-
lins ziņo, tad visi nēģeri labprāt atzīst dzīvnieka augsto

saprātu un cienī to tik lielā mērā, ka pieturas pie ticības,
ka sākumā esot no šī milža cēlušies, gluži kā daudzi Su-

dāna muhamedāņi grib ieskatīt elefantu par cilvēku dzim-

tas pirmtēvu un tāpēc neēd viņa gaļu. Satiekoties ar cil-

vēku mūsu biezāža saprāts tiešām attīstījies līdz apbrīno-

jamam augstumam. Tas pārliek, iekam ko dara, labojas

un papildinās arvien vairāk un vairāk, mācību uzņem vie-

glāk kā kurš katrs cits dzīvnieks, un ar laiku uzkrāj īsti

bagātīgas zināšanas. Šim apgalvojumam vajadzīgie pa-

stiprinājumi ir viegli atrodami no daudziem nostāstiem.

Divu piemēru pietiks. Tenans stāsta, ka kāds kafijas

audzētājs vārdā Raiksava esot vairākas reizes novēro-

jis, ka elefanti negaisam tuvojoties piepēži atstājot me-

žus un apmetoties tāļu no visiem kokiem uz klajām ganī-
bām tik ilgi, kāmēr zibenis zibeņo un pērkons vēl rūc! Šis

gadījums labāk raksturo ļoti aso saprātu, nekā vissīkākie

nostāsti; tas rāda mums elefantu, kā tas izturas, kad at-

stāts savā vaļā. Gūstā, satiksmē ar cilvēku dzīvnieka aug-

stās spējas redzamas vēl skaidrāk. „Kādu vakaru," saka

Tenans, „es jāju Kandi tuvumā pa mežu. Piepēži mans

zirgs satrūkās no trokšņa, kas bij dzirdams no diezgan
bieza meža un sastāvēja no apspiestām, vairākas reizes at-

kārtotām un kā „urmf, urmf" skanošām skaņām.
Šo troksni sapratu, kad pienācu tuvāk. Trokšņa cēlons bij
kāds pieradināts elefants, kas bij nodarbināts ar smagu
darbu un atstāts pinīgi savā vaļā, tas ir, tam nebij klāt

vadītāja. Tas pūlējas cik spēdams aiznest kādu baļķi, kuru

tas bij pārlicis zobiem pāri, bet šaurā ceļa dēļ nevarēja
tikt uz priekšu. Tekas šaurums to piespieda, lai vispār
tiktu uz priekšu, galvu vienmēr grozīt gan uz vienu, gan
uz otru pusi, un šāda piespiešanās tam izspieda minētās

nepatīkamās skaņas. Kad gudrais dzīvnieks mūs ierau-
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dzija, tas pacēla savu galvu, vienu acumirkli mūs apska-

tīja, tad piepēži nometa baļķi un pats atmuguriski stūmās

mežā, lai mums atbrīvotu ceļu. Mans zirgs vilcinājās. Ele-

fants to ievēroja, spiedās vēl dziļāk meža biezoknī un at-

kārtoja savu „urmfbet noteikti daudz maigākā toni, re-

dzamā nolūkā mūs pamudināt. Mans zirgs vēl drebēja.

Es labprāt vēlējos zināt, ko abi gudrie dzīvnieki paši darīs,

un tamdēļ nejaucos starpā. Elefants stūmās tāļāk un tā-

ļāk atpakaļ un nepacietīgi gaidīja, lai mēs ejam garām.

Beidzot mans zirgs drebēdams no bailēm uzgāja uz ceļa.
Mēs pagājām garām un acumirklī elefants izgāja no bie-

zokņa, pacēla no jauna savu smago nastu un kā agrāk

turpināja savu grūto ceļu."
Savvaļā dzīvojošie elefanti uzrāda vairāk vientiesīgu-

ma nekā gudrības. Viņa gara spējas gandrīz nepaceļas
līdz viltībai, jo bagātā daba, kura ir ap viņu un baro to,

padara tam lieku katru prāta piespiešanos. No sākuma

novērotājam var izlikties, ka elefants būtu trulākais no vi-

siem radījumiem. Viņa lielā apdomība, mierīgums un ne-

kaitīgums bieži top pārprasti vai novērtēti par zemu; tikai

tad, kad slikti piedzīvojumi to padarījuši neuzticīgu un kad

cilvēks tam iemāca pazīt briesmas, kuras viņam līdz tam

bijušas svešas, tikai tad elefants izrāda savas lieliskās gara

spējas. Ir nepareizi, ja apgalvo par viņu, ka viņš esot

viegli sakaitināms dzīvnieks. Viņa daba ir lēna un mie-

rīga. Viņš dzīvo draudzībā un mierā ar visiem radīju-
miem. Nekaitināts tas nevienam neuzbrūk, bet gan bailīgi
izvairās no visiem dzīvniekiem, pat maziem. „Eelefanta

ļaunākais ienaidnieks," saka Tenans, „ir muša".

Xi v j ē (Cuvier) apgalvo, ka pele modinot elefantam tā-

das šausmas, ka viņš trīcot. Visi tik jauki iedomātie
stāsti par cīņām starp elefantu un degunradzi vai starp
elefantu, lauvu un tīģeri bez žēlastības jānoraida teiku
valstī. Ikviens plēsējs zvērs bīstās uzbrukt elefantam, un

pēdējais nevienam radījumam nedod iemesla dusmoties
vai meklēt aitriebšanos. Daži dzīvnieki, sevišķi daži putni,
dzīvo ar viņu sevišķā draudzībā. Āfrikas iekšienē elefantu
bariem kārtīgi seko kāda meža cūku suga. šīs zemes da-
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ļās dienvidos viņus pavada kāpuru putni, Ziemeļaustrum-
āfrikā — mazie govju gārņi, Indijā — līdzīgi labsirdīgi
putni, kuri lielo zīdītāju arvien tura tīru no parazītiem*

Sevišķi govju gārnis noteikti pieder pie Āfrikas elefanta

kopbildes. Diezin vai var iedomāties skaistāku ainu, kS

šo vareno, tumšo, mierīgi pastaigājošos milzi, pa kuru sēž

vai staigā šurp un turp vesels ducis piemīlīgo, spīdoši
balto putnu, viens atpūzdamies, otrs tīrīdamies, trešais

visas elefanta ādas krokas pārmeklēdams un šur un tur

nomedīdams pa kukainim vai dēlei, kuru biezādis dabūjis
naktī mazgādamies. Tādā pat saticībā un miermīlībā

dzīvotu elefants arī ar cilvēku, ja tikai pēdējais
iemantotu dižā radījuma uzticību. Kā Heiglins ziņo,
tad vēl šo baltu dienu atgadās, ka Āfrikas iekšienē, se-

višķi tanīs apgabalos, kur elefanti maz cieš -no vajāša-

nām, tie cilvēku, kurš nejauši atrodas starp tiem, tikko

liekas ievēro un, pēc Kirka apgalvojuma, tāpat daž-

reiz izturas Dienvidāfrikas neskaitāmie elefantu bari,
kuri cilvēkam tuvojoties nebēg; bet vienas dienas pie-

dzīvojumu pietiek, lai elefantos uz visu mūžu modinātu
neuzticību. Bailīgi viņi izvairās no visu dzīvnieku nā-

vīgā ienaidnieka tuvuma un viņa nometnēm, pat tikai no

viņa iemītām takām, un tamdēļ aizceļo uz apgabaliem,
kuri tiem sagādā drošību un mieru. „levērojot lielo ve-

cumu, kādu tie sasniedz," šveinfurts domā, „nebūs
neviena veca dzīvnieka, kuram viņa dzīves laikā nebūtu

vairākas reizes uzbrucis cilvēks." šie piedzīvojumi ļauj
saprast dzīvnieka tramīgumu un arī izskaidro, kamdēļ
elefants -tūliņ bēg, līdz ko nojauš savā tuvumā bīstamo

ienaidnieku. Ja elefants nojauš tam draudošu klizmu, tad

tas, pēc Heigl ma, ozdams paceļ augstu gaisā snuķi
un, galvu uz sāniem grozīdams un uzsliedams to augstu
gaisā, vienu ausi noliec atpakaļ, lai labāk varētu pārlie-
cināties, no kurienes tuvojas briesmas, un tiklīdz kā to

ir uzzinājis, tad izgrūž brīdinājuma skaņu un ar to dod

zīmi bēgšanai; visi bara locekļi seko.

Ikviens elefantu bars ir liela ģimene un otrādi, katra

ģimene izveido savu atsevišķu baru. šādas sabiedrības
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skaits var būt ļoti dažāds; jo bars no 10, 15 un 20 galvām

var pieaugt līdz simtiem. Andersons redzējis pie

Ngami ezera baru, kurš sastāvējis no 50 galvām, Bārts

— pie čada no deviņdesmit sešām, Vālbergs — ka-

feru zemē kādu citu no divi simti galvām. Daži ceļotāji
stāsta par 400 un 500 un pat par 800 elefantu, kurus tie

redzējuši kopā. Tā Heiglins apgalvo, ka sastapis

trupu, kuras skaitu tas rēķina mazākais uz 500 galvām,

un tāpat arī Xi r k s apgalvo, ka reiz pie Sambezes sa-

stapis 800 galvas lielu baru, kurš kustējies uz priekšu

indiāņu rindā, un izveidojis gājienu, garāku par vienu

angļu jūdzi. Pa zemēm, kur es ceļoju, barā mēdz būt 10,
20 un augstākais 50 galvu.

Ģimene sastāda noslēgtu savienību. Neviens cits

elefants netiek pieņemts, un tas nelaimīgais, kurš caur

kādu nebūt gadījumu no bara ir noklīdis, varbūt pāri pa-

licis vai arī no gūsta izbēdzis, ir spiests vest vientuļu
dzīvi. Viņš drīkst ganīties bara tuvumā, apmeklēt tās

pašas dzeršanas un mazgāšanās vietas, ģimenei iet pakaļ
kur tik grib; tam tomēr vienmēr jāturas zināmā attālumā

un nekad tas nevar tapt uzņemts pašā ģimenes vidū.

Ja tas iedrošinās iespiesties, tad saņem sitienus un grū-
dienus no visām pusēm; pat miermīlīgā elefantu mātīte

sit tam ar savu snuķi, šādus elefantus indieši sauc par
gundas, vai, ja tie izrādās ļauni, par rogues. Jā-

baidās ir galvenā kārtā no viņiem. Kamēr bars mierīgi
un klusi iet savu ceļu, no cilvēka vienmēr izvairīdamies

un tikai ārkārtējā vajadzības gadījumā tam uzbrukdams

un kamēr tas pat cilvēku īpašumu ciena, rogues turpre-
tim nepazīst tam līdzīgu ieskatu; vientuļā, nedabīgā dzīve
tos ir sarūgtinājuši un padarījuši ļaunus. Indijā uz tiem

sarīko sevišķas medības un rogues nekad neviens nežēlo;
tos nekad nevar saņemt gūstā. Indieši, kuri mums no-

teikti jāuzskata par vislabākiem elefantu pazinējiem, ap-
galvo, ka katra ģimene esot raksturojama ar līdzīgumu un

angļi apgalvo, ka esot tādi indieši, kuri noteikti varot pa-
zīt kādas dzimtas piederīgos, vienalga, lai dzimta ir vai

cik izklīdusi. „Barā, kuru sagūstīja 1884. gadā," Te-
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na n s saka, „un kurā bij 21 elefants, visi dzīvnieki uz-

rādīja īpatnēja izskata snuķus, kuri bij gari un vienādā

resnumā, lai gan parasti snuķi galā ir tievāki. Kādā citā

barā, kurš sastāvēja no 35 galvām, visiem dzīvniekiem

bij vienādi novietotas acis, vienāds muguras izliekums un

vienādi izveidota galvas priekšējā daļa." Indieši zina, ka

bara skaits, neskatoties uz dabīgo vairošanos, vienmēr

paliek tas pats, ja to nepiemeklē sevišķi nelaimes gadī-

jumi, un mednieki, ilgus gadus sekodami dižiem dzīvnie-

kiem, ir atraduši barā tikai tik daudz, cik izbēdzis viņu
nāvīgajiem šāvieniem. Visos baros pārsvarā ir mātītes;
dažos nav pat neviena tēviņa, tamdēļ liekas, ka lielo zobu

dēļ tie krīt vajātajiem par upuri. Caurmērā var pieņemt,
ka uz viena tēviņa jārēķina 6—B mātītes.

Cik tāļu šie dāti attiecas uz Āfrikas elefantiem, es

jautājumu atstāšu neizšķirtu. Kirks un Heiglins
vienbalsīgi apgalvo, ka mātītes un tēviņi sadodoties at-

sevišķos baros, kuri biedrojoties tikai pārošanās laikā, un

ka arī Āfrikā esot novēroti vientuļi, kuriem nevar uzti-

cēties, jo tie pie gadījuma uzbrūkot cilvēkam pat bez iz-

aicinājuma.

Gudrākais elefants mēdz stāvēt bara priekšgalā. Vi-

ņa uzdevums ir baru vadīt, visas briesmas novērot, apga-
balu pārmeklēt, ar vārdu, gādāt par bara drošību. Visi

savvaļas elefanti, kā jau minēts, ir augstā mērā bikli un

uzmanīgi; bet elefantam — vadonim šīs īpašības ir des-

mitkārt lielākas. Viņa amats ir ļoti grūts; viņš ir, tā

sakot, nepārtrauktā darbā. Bet par to viņu atalgo apakš-
nieku bezierunas paklausība. Viņa pavēlēm nekad ne-

pretojas; ja viņš iet pa priekšu, tad visi pārējie locekļi
tam seko bez ierunām pat vai nāvē. „Sausākajā gada
laikā," stāsta majors Skinners, „protams izžūst visas
upes, dīķi un peļķes. Indijas dzīvnieki ūdens trūkuma
dēļ ļoti cieš, un masām salasās pie tiem dīķiem un peļķēm,
kuri viņiem vajadzīgo elementu visilgāki' uzglabā. Šāda

dīķa tuvumā man reiz bija izdevība novērot elefantu ap-
brīnojamo apdomību. Vienā pusē dūkstei pie paša krasta
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Bākās biezs pirmmežs, otrā klajš lauks. Bij krāšņa, skai-

dra mēneša nakts, kura te gandrīz tik pat gaiša, kā mūsu

ziemeļos diena, kad es nolēmu novērot elefantus. Vieta

bij labvēlīga manam nolūkam. Kāds milzīgs koks, kura

y&ri nokārās pār dīķi, sniedza man augšā drošu patvēru-

mu. Es jau laikus devos uz savu vietu un ar saspīlētu

uzmanību vēroju visu, kas notiek. Elefanti bij mazāk fck

500 soļu atstatumā no manis; bet tomēr man bija jāgaida

veselas divas stundas, kamēr es pirmo ieraudzīju. Gan-

drīz trīs simti soļu atstatumā no dīķa no tumša meža iz-

slīdēja liels elefants un ar lielu apdomību nogāja apmē-
ram divi simti soļu un tad apstājās un sāka klausīties.

Viņš bij tik mierīgi atnācis, ka nevarēja sadzirdēt pat

ne mazāko troksni un nu palika vairākas minūtes stāvam

kā klints, nekustēdamies. Tikai tad viņš pavirzījās trīs

soļi uz priekšu, starp katru pavirzīšanos vairāk minūtes

apstādamies un spēcīgās ausis atvērdams uz priekšu, lai

varētu uzķert vismazāko troksni. Tā viņš kustējās lēni

līdz pat ūdenim. Viņš nedomāja savas slāpes apmieri-

nāt, lai gan stāvēja ūdenim tik tuvu, ka tā milzīgais ķer-
menis tanī atspoguļojās. Minūtēm ilgi viņš vilcinājās un

klausījās, nepakustinādams nevienu locekli. Tad viņš uz-

manīgi un klusi apgriezās un gāja atpakaļ uz to pašu
vietu mežā, no kurienes bij atnācis. Pēc maza brīža ele-

fants atkal parādījās kopā ar pieciem citiem, un visi at-

kal tikpat uzmanīgi, tikai drusku trokšņaināk, gāja uz

ūdeni, šie pieci tika nostādīti par sargiem. Pirmais at-

griezās vēl reiz atpakaļ mežā un nu ap to bij bars, kas

sastāvēja no 80—100 dzīvniekiem; nu tas pār klajumu
baru veda tik klusi, ka es turpat tuvumā ganredzēju dzīv-

niekus kustamies, bet nedzirdēju. Klajuma vidū bars ap-
stājās. Vadonis no jauna pagājās uz priekšu, satikās

ar sargiem, visu pārmeklēja, pārliecinājās par pilnīgu
drošību, atgriezās atpakaļ un deva pavēli virzīties arī ci-
tiem uz priekšu. Tanī pašā acumirklī viss bars devās uz

ūdeni un bez bailēm un nedomādams par briesmām ar bau-
du metās viļņos. No kautrīguma un bailīguma nebij vairs

ne vēsts. Visi tik pilnīgi uzticējās savam vadonim, ka
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likās, ne par ko vairs nebēdājās. Kad izslāpušie dzīv-

nieki jau dīķi bij ieņēmuši un arī pēdējais elefants — va-

donis jau tanī iekāpis, tie atdevās līgsmai baudai, savu iz-

salkumu noklusinot, kā arī mazgāšanas labsajūtai. Ne-

kad es nebiju redzējis tādu daudzumu dzīvnieku tik šaurā

telpā. Man likās, ka elefanti izdzers sausu visu dīķi. Es

viņus novēroju ar lielu interesi, līdz kamēr tie pietiekoši

padzērās un nomazgājās. Tad es mēģināju uzzināt, kādu

iespaidu uz tiem atstās niecīgs troksnītis. Man vajadzēja,
nolauzt tikai mazu zaru, lai visa masa taptu nemierīga

un vesels bars izbiedēto dzīvnieku bēga prom trakā

steigā."
Ar līdzīgu uzmanību elefanti iet arī barību meklēt,

bet kad tie par drošību ir pārliecinājušies, tad jo omulīgi
nododas maltītei. Viņu mežu bagātība ir tik liela, ka

sevišķa trūkuma tie nekad necieš; ja viņi pastāvīgi dzīvo

tādās vietās, kur barības ir pārpilnībā, tad tie ir ne tikai

ēdelīgi, bet arī kāri. Viņi lauž koku zarus, itin kā darītu

to sava prieka dēļ, vēdinās ar tiem, aizdzen ar tiem nīsta-

mās mušas, un kad zarus zināmā mērā ir jau salauzuši,
tad pamazam tos apēd. Kauču omulīgas, šīs maltītes to-

mēr nenotiek klusībā un bez trokšņa, bet gan, kā Heig-
lins to dzejiski tēlo, rada īstu elles troksni. Zaru knak-

šķēšana un bieži vienotiem spēkiem lauzto stumbru brīk-

šķēšana, gremošana, elpošana, notīrīšanās, dobjā gaisa

rūkoņa vēderā, smago kāju stampašanās pa purvu, ķer-
meņa apslacišāna ar snuķa palīdzību, vareno, bieži kā

saules sargs atvāžamo ausu plakšķēšana, masivo ķermeņu
bērzēšanās pie resniem kokiem un visam cauri dzirdamā

griezīgā skaņā rēkšana — viss tas savienojas kopā par
ausis apdullinošu troksni, šādam troksnim atbilst arī tas

taisni neaprakstāmais posts, kādu elefanti nodara mežā.

„Ko spēcīgā kāja neiemin dziļi zemē," saka mūsu uzticī-

bas vīrs, „tas tiek apgāzts, pat stiprākais koks tiek iz-

rauts ar saknēm, zari viņam aplauzīti; zemākie koki guļ
nekārtībā viens pār otru, itkā tos trakojošs viesulis būtu

nogāzis; stumbri, kuri turējušies pretim vairāk kā viena

gadu simteņa vētrām, guļ nolauzti kā niedras." Zarus,
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kuri resnāki par roku, elefants bez kādām bažām norij:

50 cm garajos un 12 cm resnajos un 6 kg smagajos desai

līdzīgajos elefantu mēslos es atradu zaru gabalus 10—12

cm garumā un 4—5 cm resnumā. Zemus zarus, sevišķi

tādus, kuri stāv mutes augstumā, ziloņi ar snuķi grūž
sev mutē veseliem klēpīšiem un tad ar zobiem tos nokož

jeb, pareizāk, nolauž. Ļoti resnus zarus tie nomizo pa

daļai vai pavisam, bet koku atstāj. Katrā apgabalā zilo-

ņiem ir savi iemīļoti koki, kurus tie visbiežāk apmeklē;
Vidusāfrikā kādu koku sauc taisni par „elefantu koku",

jo ziloņi to visbiežāk uzmeklē, aplauž un nokosta. Tas

ir dzeloņains, bet dzeloņi ir mīksti un tāpēc nav nekāds

traucējums ziloņa augšlejām, kuras cietākos mimozu zaru

dzeloņus, kā liekas, gan nevar pievarēt. Kopā ar šo ele-

fantu koku fils posta vēl arī daudzus citus, dažus tikai

viņu augļu dēļ, kurus tas iegūst kokus purinot un tad ar

snuķi uzlasot, dažus atkal zaru un mizas dēļ. Koku za-

riem abas elefantu sugas katrā gadījumā dod priekšroku

pret zāli, kaut gan tie nenicina arī pēdējo. Ja elefantu

bars nonāk kādā vietā, kura apaugusi sulīgu zāli, tad

dzīvnieki satver ar snuķiem veselus zāļu cerus, izrauj tos

ar visām saknēm no zemes, dauza saknes pret kādu koku,
lai tās atbrīvotu no zemēm, un bāž tad cerus vienu pakaļ
otram mutē. Nakts ceļojumos tiek šad un tad apme-
klēts kāds tīrums, un tad, protams, bars tam nodara lielu

postu, bet pietiek vienkāršākā biedēkļa vai vieglākā iežo-

gojuma, lai mūsu biezādi no tīruma atturētu. Indieši at-

stāj caur saviem laukiem platas tekas ziloņiem kur iet uz

ūdeni un iežogo tīrumus ar vieglām bambusu kārtīm; pie-
tiktu viena vienīga sitiena ar milzīgo snuķi, lai apgāstu
visu no šādām kārtīm taisītu sienu, bet tomēr nekad ne-

gadās, ka elefantu bars būtu iežogojumu izlauzis; tikai

gondasi to reizēm izdara. Tas pats bars tomēr tūliņ iet

tīrumā, ja ceļš ir vaļā. Pie rīsu ražas novākšanas indieši,
piemēram, atstāj ziloņiem tukšos salmus uz lauka un tā-

pēc iežogojumus vairs netur noslēgtus. Tiklīdz tas noti-

cis, dzīvnieki saiet tīrumos un visu pārpalikušo apēd. Tā-

du pašu gudrības pierādījumu, ja iedzimto nostāsti dibi-
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nāti uz patiesības, dod arī Āfrikas elefanti. Pēc Hei g-

-1 i n a sniegtajām ziņām, dzīvnieki pareizi zinot laiku, kurā

tiek pārvadāta labība no līdzenumiem uz Habešas kal-

niem; elefanti tad piepēži parādās, izbiedē karavanes ka-

mēļus, attaisa labības saiņus, kuri šiem cienījamiem dzīv-

niekiem novēlusies no muguras, un garšīgi apēd iegūto

laupījumu. Es tomēr domāju, ka šis nostāsts ir tikpat
maz pamatots, kā sudaniešu apgalvojums, itkā elefants,

un proti tikai aiz cēlākas taisnības sajūtas, nekad neie-

brūkot tīrumā, kur izlikti drošības raksti. „Ziloņi," tā

stāstīja man kāds šeiehs pie Zilās upes, nedarīs tev ļauna,
ja tu tos atstāsi mierā, gluži kā man un maniem senčiem

tie nekad un nekā nav nodarījuši. Kad tuvojas ražas ie-

vākšanas laiks, es augstās kārtīs uzkāru drošības rak-

stus, un taisnīgajiem dzīvniekiem ar to pietiek; jo viņi
ievēro Allah sūtītā pravieša Muhāmeda vārdu -— tā Vis-

žēlīgā miers lai ir ar viņu! Viņi bīstās no soda, kurš pa-

nāks Dieva likuma pārkāpējus: viņi ir tiešām taisnīgi
dzīvnieki!" Katrā ziņā šī ziloņa taisnības mīlestība ne-

aizkavē viņus šad un tad nopostīt kādu tīrumu, un ēst

kukurūzu un durru, vienalga, vai vārpas nobriedušas vai

ne; viņu goda sajūta tiem tāpat neliedz šad un tad no-

plūkt milzīgos putrāboļus, kuri briest uz mežos dzīvojošo

nēģeru būdām, vai nocelt šādas būdas jumtu, lai paskatī-
tos, vai būdas iekšā nav uzkrāta labība.

Habeša kalnos gads laiku maiņas elefantus spiež uz

kārtīgiem ceļojumiem. Bogo zemē tie staigā pa diezgan

stingri ieturētiem ceļiem ikkatru gadu divreiz augšup un

lejup, tā tad vienai vietai iet garām četras reizes, tāpat
arī pie Menzas. Ūdens trūkums tos dzen visdziļākās upju
ielejās; pavasars, tas ir lietus laiks, kurš taisni kal-

nos izbur no zemes krāšņu dzīvību, vilina tos atkal augšā
uz bagātām un mierīgām ganībām. Viņi ceļo no kalnu

mugurām līdz pat Ain-Saba upes gultnei, un no turienes

atkal augšā uz savām agrākām ganībām. Visi ceļojumi,
protams, notiek tikai pa nakti.

Kā barību, tāpat arī savu dziru zilonis novada līdz

mutei ar snuķa palīdzību: viņš piesūc ar ūdeni abas snuķa
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caurules un saturu tad iešļircina mutē. Tiklīdz bars pie-

nācis pie ūdens, šī tad ir svarīgākā nodarbošanās, un tikai

kad slāpes ir dzesētas, dzīvnieki domā ari par to, ka tādā

pašā kārtā jāaplaista ari ķermenis. Snuķis noder ne

tikai ūdens uzsūkšanai, bet ari smilšu un putekļu uzņem-

šanai, šis vielas zilonis izlieto, ko aizbaidīt uzmācīgo ku-

stoņu.
Kā tas viegli saprotams, mūsu sauszemes milža vai-

rošanās ir niecīga. Elefantu viņa riesta laikā var pazīt

vispirms pēc tā, ka divi dziedzeri blakus ausīm sāk bagā-

tīgā mērā izsvīdināt šķidrumu ar nepatīkamu smaku.

Dzīvnieks pats ir ļoti uzbudināts; pat pieradināts zilonis

bieži top neganti ļauns pret saviem dzinējiem, ar kuriem

tas citādi lieliski satiek. Agrāk domāja, ka elefanti pā-

rojas brīvē tāļu no cilvēku mājokļiem, un tāpēc runāja,
ka šie dzīvnieki esot stipri kaunīgi; Korss (Corse) to-

mēr novēroja, ka divi tikko sagūstīti ziloņi pārojas vesela

skatītāju pūļa priekšā. No sākuma tie ar snuķiem glā-

stījās; pēc tam sešpadsmit stundu laikā pārojas četras

reizes gluži kā zirgi. Riesta laiks nenoteikts. Reiz tas

bij februārī, kādu citu reizi aprilī, trešo reiz jūnijā, ce-

turto septembrī un piekto oktobrī. Riesta laikā dzīvnieki

arvien ir uzbudināti, un mazākais iemesls var tiem aizdot

dusmas. Trīs mēnešus pēc pārošanās Korss pamanīja

pirmās zīmes, ka mātīte grūsnēja. Pēc 20 mēnešu un 18

dienu ilga grūsnības laikā mātīte dzemdēja mazuli, kurš

tūliņ pēc dzimšanas sāka zīst. Nostājies blakus mātei,
mazulis atsvieda smeceri atpakaļ un ar muti saķēra mā-

tes tesmeni. Gandrīz visi novērotāji ir taī ziņā vienis

prātis, ka ziloņu mātes mīlēstība uz savu bērnu nav se-

višķi liela, bet turpretim ir novērots, ka visas mātītes

pret mazuļiem izturas ar vienādu maigumu. Savvaļas
elefantu mātītes dodot visiem mazuļiem bez izņēmuma
zīst savu tesmeni. Mazuļi piedzimstot ir apmēram 90

cm augsti, ātri pieņemas augumā un jau pirmā gada bei-

gās sasniedz 1,2 metra augstumu, vēl pēc gada — 1,4 m,
trešā gada beigās — 1,5 m. Jau no paša sākuma tie ir sa-

mērā mazāk neveikli nekā citi jauni dzīvnieki un pēc sa-
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vas dabas piemīlīgi un uzjautrinoši; savas dzīves pirmajā

laikā tie turas galvenā kārtā mātes pavēderē un starp

kājām un neatstāj šo drošo vietu arī tad, kad māte sāk

iet ātrākiem soļiem. Kā liekas, tie vairākus gadus, vis-

maz līdz otrā mazuļa dzimšanai, atrodas savas mātes aiz-

gādībā; māte tos ātri iemāca ēst un vajadzības gadījumā,
nolauzdama zarus vai veselus kokus, sagādā tiem viņu

mīļāko barību — lapotus zarus.

Elefants aug 20 līdz 24 gadi, bet laikam jau 16 gadu

vecumā ir spējīgs vairoties. Pirmā zobu maiņa notiek

otrajā gadā, otrā sestajā un trešā devītajā gadā. Vēlāk

dzīvnieka zobi iztur ilgāku laiku. Vecumu, kuru elefanti

vispār var sasniegt, uzdod ļoti dažādu. Tenans runā

par ziloņiem, kuri pāri par 100 gadu dzīvojuši gūstā, bet

pieved arī kādu apliecinātu sarakstu par valdības nodar-

binātu elefantu nāves gadījumiem, no kura redzams, ka no

138 sagūstītiem elefantiem pēc 30 gadiem palicis dzīvs

tikai viens pats. Citi novērotāji pieņem, ka savvaļas ele-

fanti var sasniegt 150 gadi lielu vecumu.

Elefants diemžēl pieder pie tiem dzīvniekiem, kuri

iet pretim savai iznīcībai, šos diženos dzīvniekus medī

nevis tāpēc, lai tiem atriebtos par viņu nodarītiem zau-

dējumiem, bet gan vērtīgā ziloņkaula dēļ; no laika gala
pret viņiem vests īsts iznīcināšanas karš. Zaudējumus,
kurus nodara elefanti, varētu pieciest, kaut gan šie dzīv-

nieki dažreiz top nepatīkami ar savām savādām tieksmēm.

Tā, Indijas ceļu taisītājiem tie dažreiz izrauj mietus,
kurus ļaudis ar pūlēm sadzinuši zemē, lai apzīmētu jaun-
taisamo ceļu; citi stūrgalvīgi uzbrūk arvien un arvien no

jauna kādai plantācijai, līdz pēdīgi īpašnieks spiests at-

aicināt medniekus.

Lielāko tiesa elefantu mednieku rīkojas šādās medī-

bās augstākā mērā necienīgi. Taisni angļiem var galvenā
kārtā pārmest elefantu medības,un tas saka mums pietie-
koši daudz. Es ļaušu, lai kāds no viņiem, jau bieži minē-

tais Gordons Kemings (Cumming), pats apraksta
kā tas šauj ziloņus. „31. augustā es ieraudzīju lielāko

un augstāko elefantu, kādu jebkad esmu redzējis. Viņš
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stāvēja, ar sāniem pret mani pagriezies, apmēram 150

soļu atstatumā no manis. Es apstājos, iešāvu dzīvniekam

plecā un ar šo vienīgo šāvienu dabūju dzīvnieku savā va-

rā: lode bij ieurbušies lāpstiņas kaulā un uz vietas at-

ņēma dzīvniekam spēju kustēties. Es nolēmu kādu lai-

ciņu aplūkot šo stalto ziloni, pirms to pavisam nogalināt.

Skats, kuru viņš man sniedza, bij tiešām varens. Es

jutos kā kungs par šiem nebeidzamiem mežiem, kuri at-

ļauj izdarīt neizsakāmi diženas un skaistas medības. Kad

biju ziloni kādu laiku apbrīnojis, es nolēmu izdarīt dažus

mēģinājumus, lai atrastu šī dzīvnieka visvārīgākās vie-

tas. Es piegāju tam uz visai nelielu atstatumu un iešāvu

vairākas lodes dažādās viņa milzīgā galvas kausa vietās.

Pie katra šāviena dzīvnieks kā sveicinādams nolieca savu

galvu un tad ar savu snuķi savādi un īpatnēji maigi aiz-

skāra ievainojumu. Es biju izbrīnījies, un mani tiešām

pārņēma līdzcietība, redzot kā diženais dzivnieks panesa

savas ciešanas un savu likteni ar cienības pilnu savaldī-

šanos, un nolēmu darīt viņam galu cik ātri vien iespējams.
Es atklāju nu uguni uz piemērotāku vietu. Vienu pakaļ
otram es iešāvu no savas divstobrenicas zilonim aiz pleca
sešus šāvienus, kuriem bij jābūt nāvīgiem, bet kuri no

sākuma neuzrādīja nekādu tiešu seku. Pēc tam es taī

pašā vietā iešāvu vēl trīs reizes no holandiešu bises. Ta-

gad dzīvniekam no acīm sāka plūst lielas asaras; viņš
lēnām attaisīja acis un aizvēra tās atkal. Viņa milzīgais

ķermenis drudžaini raustījās; tad tas nolikās uz sāniem

un nobeidzās."

šis vīrs gan atvainojas ar to, ka izdarījis šos mēģi-
nājumus tikai tāpēc, lai turpmāk prastu saīsināt citu ele-

fantu ciešanas, bet mēs nekādā ziņā nevaram šādu at-

vainošanos atzīt par pietiekošu, jo elefantu medniekam

jāzin jau iepriekš, kurā vietā raidāmi viņa šāvieni. Ke-

mings savā grāmatā sniedz arī citus neskaitāmus pie-
rādījumus savai mežonīgai un neprātīgai asinskārei. Cik
nesalīdzināmi augstāk minētais elefants ir stāvējis par
šo cilvēku, un cik nožēlojams un nicināms ir izrādījies
viltīgais, zemiskais ienaidnieks salīdzinot ar šo lielisko
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bām, šis vīrs stāsta, ka tas kādam lielam elefantu tēvi-

ņam iešāvis 35 šāvienus, līdz kamēr tas nobeidzies. Indijā
mednieki neizturas labāk: Tenans liek to pietiekoši
skaidri manīt. Tie ir tikpat nekaunīgi, kā mūsu varenie

agrākos laikos, kas lika sadzīt kopā šaurā telpā simtiem

diženo dzīvnieku un tos tad no augstas sēdvietas nonā-

vēja. Indijas elefantu mednieki, kuri lielas ar savu no-

šauto elefantu skaitu, labu tiesu no sava laupījuma ap-

šāvuši korralos jeb ķeramās vietās, kuras mēs drīz mācī-

simies pazīt. Tie aukstasinīgi apšāvuši šaurā sprostā
sadzītos dzīvniekus un tad ļāvuši tiem tur satrūdēt vien-

kārši tāpēc, lai savu kauna pilno medību sarakstos va-

rētu ierakstīt dažus skaitļus vairāk. Viņi apšāvuši vecus

un jaunus dzīvniekus kopā, nošautos kustoņus nemaz ne-

varēdami izlietot.

Nežēlīgā un cietsirdīgā kārtā medī šos diženos dzīv-

niekus ari Āfrikas vidienes iedzimtie. Tie medī vēl šodien

tā, kā medīts neatminamus laikus atpakaļ. Jau Str ab o

piemin, ka netāļ no Sabas, tā tad Atbaras apgabalā, dzīvo-

jošie „elefantofagi" (elefantu ēdāji) milzīgajam biez-

ādim pārcērtot ar zobenu Achillesa cīpslu, lai labāk ar

to tiktu galā, nomadi, kuri klejo pa minētām stepēm, vēl

šodien rīkojas tāpat. Sēdēdami uz zirga kaili, lai pēc ie-

spējas maz tiktu traucēti, tie vajā elefantu baru, mēģina
to izklīdināt, dzenas pakaļ kādam izvēlētam dzīvniekam,
cik ātri vien viņu zirgi spēj, nebēdādami, vai dzīvnieks

bēg kalnā vai lejā, cauri aizām, mežiem, dzeloņu krūmā-

jiem vai stepju zālājiem, nogurdina to, uzbrūk tad tam

ar šķēpu un tā novērš dzīvnieku no sava biedra, kurš iz-

dara cirtienus kājās. Bēkers (Baker), kurš ilgāku
laiku medījis šo ļaužu sabiedrībā, saka, ka nevarot atrast

vārdu, lai aprakstītu šo zobena mednieku drošsirdību un

veiklību. Kādam šāvienam, kuru minētais autors izšāvis

uz ziloni bijušas tikai tās sekas, ka dzīvnieks pasteidzi-
nātā ātrumā skrējis uz biezokni. „Bet šinī acumirklī,"
tā viņš stāsta, „līdzīgi kurtiem pa smilšaino līdzenumu
izklīda zobenu mednieki, nogrieza elefantam atkāpšanos,
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vērsās tad pret to un devās ar zobeniem rokās tam pre-

tim. Saniknotais dzīvnieks tūliņ uzņēma cīņu ar saviem

ienaidniekiem, kuri ķērās pie lietas ar pārgalvīgu droš-

sirdību. Nenodarbinādami elefantu ar viņa priekšā bēgošu

jātnieku, kā tie parasti mēdz darīt, tie šoreiz visi vienā

acumirklī nolēca no zirgiem un kājām devās pa dziļo smilti

virsū milzīgajam dzīvniekam. No mednieka viedokļa ne-

var būt lieliskāka un bīstamāka skata, kā šāda cīņa, kura

varētu sacensties ar jebkuru gladiatoru cīņu. Zilonis bij
vislielākā trakumā un likās zinām, ka mednieki mēģina

piekļūt tam no pakaļpuses, kāpēc tas ar lielu veiklību iz-

vairījās no tam un griezās riņķī ar ārkārtēju ātrumu, ar

noliektu galvu vērzdamies pret saviem uzbrucējiem, taī

pašā laikā aiz niknuma rēkdams un ar snuķi mezdams

gaisā smilšu mākoņus. Zobena mednieki izvairījās no

ziloņa ar pērtiķiem līdzīgu veiklību, kaut gan dziļās smil-

tīs, kuras bij izdevīgas dzīvniekam, tos tā traucēja, ka

tie no ziloņa uzbrukumiem varēja izvairīties tikai ar vis-

lielāko piepūlēšanos. Tikai pateicoties visu triju vīru

drošsirdībai tiem bij iespējams vienam otru glābt, uz-

brūkot tūliņ zilonim no sāniem, tiklīdz tas vērsās pret
vienu no tiem." Tā šie mednieki turpina cīņu, līdz vienam

no tiem izdodas pārcirst ar zobenu elefanta Achillesa cīp-

slu, pēc kam elefants nokrīt un ar tālākiem zobena cir-

tieniem bez pūlēm tiek nogalināts.
Nilas augšgala nēģeri, kā Heiglins (Heuglin) un

Šveinfurts mums apraksta, izrok uz ziloņu takām,
kuras ved pie ūdens, dziļas bedres, kas uz leju konavei-

dīgi sašaurinās un dažreiz vēl tiek izliktas stipriem asiem

mietiem; no augšas šīs bedres ļoti rūpīgi nosedz, lai visai

uzmanīgais zilonis tās nepamana, uzmet arī, lai ceļam pie-
šķirtu vislielākās drošības iespaidu, pāri bedres plānajam
pārklājam savāktus mēslus, pie kam taciņu ar koku aiz-
ciršanu sānos tie iekārto tā, ka zilonim gandrīz neizbē-

gami jāiet pa to. Kur apgabals to atļauj, tur šādas bedres
izrok šaurās ielejās un sadzen tad te ziloņus no plašāka ap-
gabala kopā, tā ka tiem jāiet pa šo bīstamo ieleju un jā-
iekrīt ierīkotajās bedrēs, kuras tie bēgšanas steigā nepa-
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mana. Kāds cits paņēmiens ir, ka elefantiem uzglūn no

kokiem viņu iestaigātu taciņu malās un garāmejošam
dzīvniekam iesviež starp pleciem ap metru garu, platu un

asi noslīpētu šķēpu, kura īsā kāta gals vēl padarīts sma-

gāks ar māla bumbas palīdzību. Mālainā masa gan pie
ievainotā dzīvnieka pirmajām kustībām nokrīt, bet iegrū-
stais šķēps caur berzēšanos ieurbjas vēl dziļāk brūcē un

drīz nobeidz upuri, kura nāves gultu drīz vien uzrāda

gaisā riņķojoši ērgļi. Rietumāfrikā, pēc Di-šalji (Dv

Chaillu), nēģeri tīklveidīgi sapin kopā tīteņaugus, dzen

tad ziloņus uz tādā kārtā iežogotajām meža vietām un,

kad dzīvnieki nesaprašanā apstājas pinuma priekšā, met

uz lielākiem un stiprākiem simtiem šķēpu, kamēr dzīv-

nieki sabrūk pie zemes. Ņamņami saudzē no iznīcinošās

uguns atsevišķus ar 4 līdz 5 metru augstu zāli aizaugušus

stepju apgabalus, līdz parādās ziloņi, tad ar tāļu skano-

šiem un katrā sādžā atkārtotiem kara un trauksmes bun-

gu sitieniem nedaudzās stundās saaicina kopā tūkstošiem

mednieku, ielenc elefantu baru un dzen to uz zālāju, kurš

dzīvniekiem sola glābiņu, aizdedzina tad zāli un nobijušos
dzīvniekus, kuri šur un tur mēģina izbēgt, ar šķēpu dū-

rieniem un uguni dzen atpakaļ zāļu biezoknī, kurā rijīgā

uguns, smacējošie dūmi vai šķēpa dūriens nes dzīvniekam

postu un nāvi. Sirdi satricinoša ir šo diženo dzīvnieku

izturēšanās nāves briesmās. Heiglins dzirdējis no

melnajiem, ka no nodevīgajām bedrēm laimīgi izvairīju-
šies ziloņi cik spēdami pūlas, lai atbrīvotu no turienes kādu

iekritušu biedri, ar saviem triecēj zobiem uzrakņādami zemi

ap bedrēm un pēdējās pamazām aizpildīdami, pat snuķus
palīgā ņemdami, lai palīdzētu iekritušajam viņa centie-

nos izkļūt no bedres ārā. šveinfurts pēc paša pie-
dzīvojumiem atstāsta, ka no uguns apdraudētie diženie

dzīvnieki, kad tiem bēgšana liekas jau neiespējama, sa-

pulcējas ap saviem mazuļiem, apklāj tos ar zāli un šļir-
cina ar saviem snuķiem uz tiem ūdeni, lai vismaz bērnus
vēl izglābtu, līdz pēdīgi uzticīgie vecāki, paši no dūmiem

un karstuma apdullināti, no deguma brūcēm bezspēcīgi
saļimst un krīt par upuri savam nežēlīgajam liktenim.
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Ziloņu mednieki, kuri nodarbojas ar ziloņkaula iegū-

šanu, iet mežā savam medījumam pakaļ un nogalina to ar

šāvieniem. ledzimtie,kuri nes šautenes, uzmeklē dzīvnie-

kus. Mednieks tuvojas, ciktāl vien iespējams, un no gar-

stobru bises iešauj zilonim lodi galvā cieši aiz auss. Labi

šāvēji reti kad spiesti izlietot savas bises otru stobru, un

atsevišķi mednieki diezgan bieži ir nošāvuši pa elefantam

ar katra stobra lādiņu. Briesmas nav tik lielas kā var iz-

likties. Tomēr gadās, ka uzbudināti ziloņi uzbrūk saviem

posta nesējiem, un viens otrs no pēdējiem arī tiešām iz-

laidis savu garu zem šī mežu milža kājām; bet trīs ce-

turtdaļas no tiem, kuriem ziloņi uzbrukuši, ir vēl varējuši

izglābties, pat kad tie jau tā sakot atradušies starp dzīv-

nieka kājām. Biezādainā milža bailes drīz vien ņem pār-

svaru par viņa dusmām, un tikai visai reti atgadās, ka

ievainots elefants savam ienaidniekam dzenas tik tāļu

pakaļ, kā tas pēc Tena n a ziņām noticis ar kādu indieti,
kurš bēgdams jau sasniedzis pilsētu, bet uz tirgus laukuma

vēl no ziloņa panākts un samīdīts. Arī Āfrikā nelaimes

gadījumi ir reti, kaut gan tur strādājošie ziloņa mednieki

pa lielākai tiesai ir nožēlojami šāvēji un bez tam sakai-

tinātais dzīvnieks nav vērtējams par zemu. Pēc Hei g-
-lin a, satrakotais dzīvnieks ātri un noteikti, nekādus

šķēršļus neievērodams, metās uz savu uzbrucēju, bet ti-

kai retumis dzenas tam tūliņ pakaļ un apmierinās ar to,
ka uzbrucēju ir piespiedis bēgt un palicis par uzvarētāju.
Neskatoties uz to, ikviens cik iespējams izvairās novest

stāvokli tiktāl, ka elefants pārietu uzbrukumā, jo milzī-

gais dzīvnieks, kad to tiešām pārņēmušas dusmas, nemaz

jau nerunājot par viņa masu, zem kuras zeme dimd, at-

stāj uz cilvēku neizdzēšamu iespaidu.' Snuķi augstu pa-
cēlis gaisā, milzīgās ausis drusku atvāzis, īso saraino asti

griezdams riņķī, viņš ar mežonīgu troksni metās uz savu

ienaidnieku; viņa ķermeņa priekšējā daļa liekas izaugam,
vismaz izskatās daudz spēcīgāka un augstāka kā citkārt;
ķermeņa pakaļgalā saceļas garās ādas krokas; milzīgā
masa metas ātri un neapturami uz priekšu; dusmu šņā-
cieni mainas ar nikniem rēcieniem, par kuriem auss, kas
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tādas skaņas nekad nav dzirdējusi, nevar dabūt nekādu

sajēgu. Ja šādos apstākļos saniknotais milzis savu pre-

tinieku panāk, tad cilvēks ir zudis un neglābjami padots

taisnai atmaksai.

Daudz pievilcīgāks un cilvēcīgāks par katrām medī-

bām ir paņēmiens, kā savvaļas ziloņus ar varu saņemt gū-

stā, lai tos pieradinātu. Te gūstītāju priekšā stāv grū-

tais uzdevums — ļoti gudros dzīvniekus vēl prast pievilt

un tā mežonīgos savvaļas kustoņus pārvērst par cilvēka

kalpiem, šai mākslā indieši ir taisni meistari. Viņu star-

pā pastāv pat formela ziloņgūstītāju cunfte, kurā tēva

dzimtas tiesības pāriet uz dēlu un tāļāk. Drošsirdība, uz-

manība, viltība un mākslinieciskā pratne, ar kuriem ziloņ-
gūstītāji dodas darbā, ir tiešam apbrīnošanas cienīgi. At-

liek tikai doties pāris medītājiem mežā, lai droši sagūstītu
no ziloņu ģimenes vismaz vienu spēcīgu locekli.

Labākie ziloņa gūstītāji Ceilonas salā, pazīstami zem

vārda „panikis", dzīvo salas ziemeļos un ziemeļvakaros,
iedzimto sādžās un jau kopš gadu simteņiem ieguvuši iz-

cilus ievērību. Kā labs suns dzen brieža vai zaķa pēdas,
tā šie veiklie mednieki seko pa ziloņa pēdām un vienmēr

bez kļūdīšanās novērtē ziloņu bara lielumu un atsevišķo
dalibnieku augumus; tur kur eiropieša acs nepamana ne-

kādas pēdu nospieduma pazīmes, gūstītāji saskata katra

ziloņa spertu soli, kā treknu burtu viņiem labi pazīstamā
grāmatā. Darbā viņu drošsirdība rod jauku saskaņu ar

straujo apķērību; ziloņus tie vada pēc savas vēlēšanās,
iedvešot tiem pēc patikas gan bailes, gan niknumu. Vie-

nīgais ierocis tādā gūstīšanas darbā ir stipra elastika cil-

pa, pagatavota no brieža vai bifeļa ādas. Gadījumos, ja
tie medībās izjājuši pa vienam, cilpu met izraudzītam zi-

lonim ap kāju. Mednieks klusi un uzmanīgi seko pa zi-

loņa pēdām un izdevīgā mirklī medījumu sagūsta. Ja ku-

stonis mierīgs, tad ar valgu saista abas kājas. Kādā ceļā
viņiem izdodas 'bailīgam lopam pieiet gluži tuvu klāt, ir

un paliek mums neuzmināma mīkla. Kamēr viens apmet
zilonim cilpu ap kāju, otrs jau piestiprina cilpas otru galu
pie augoša koka; ja nu tāda koka tuvumā nav, tad pir-



294

mējais sakaitina ziloni un aizviļina to līdz tuvākai koku

grupai, kur otrais piestiprina cilpas brīvo galu resnākam

koka stumbram, un ar to tad vajāšana izbeidzas.

Sagūstītais zilonis ir nikns, bet gūstītājs prot ar

viņu apieties arī tādā stāvoklī. Pazīdams ziloņa dabu,

viņš samērā īsā laikā padara to rāmu. Vispirms lieto

gaišu ugunsliesmu, dūmus un citus līdzekļus, lai gūstek-
nim iedvestu bailes, pēc tam liek viņam sajust izsalkumu

un slāpes, nedod atpūtu, bet pastāvīgi to baida un citādi

nogurdina; pēc tam maina izturēšanos un parāda gūstek-

nim mīlestību un labu prātu. Tādējādi viņiem izdodas

sākumā trakojošo audzēkni pēc nedaudziem mēnešiem pār-
vērst cilvēka gribai padevīgā radījumā. Eiropietis, kurš

šādā darbā būtu tikai kaitīgs, nevar šiem ļaudīm tamlī-

dzīgās gaitās sekot, un tam jāapmierinās ar to, ko dabū

par tām dzirdēt, toties jo vairāk atkal tas var piedalīties
medībās ar dzīšanu, kad dažreiz simtiem elefantu krīt cil-

vēka varā uzreiz, šādu elefantu gūstīšanu Tenans

ir aprakstījis tik pievilcīgi un sīki, ka es neatrodu neko

labāku, kā viņa nostāstu, kaut ar' ne visā pilnībā, še pie-
vest.

„Mēs atradām sev patīkamus dzīvokļus kādā aukstā

un patīkamā vietā, kura mums bij sagatavota mežā ne-

tālu no korrala (laukums ziloņu gūstīšanai). Tur bij no

zariem uzceltas būdas, pārklātas ar palmu lapām un zāli;
tur bij skaisti ierīkota ēdamzāle, virtuve, bij uzcelti staļļi
un vispāri ar lielu rūpību bij gādāts par mūsu ērtībām. To

visu iedzimtie bij paveikuši dažās dienās.

Agrāk ar ziloņu medībām neatliekami savienotus dar-

bus izpildīja iedzimtie spaidu kārtā, jo visi šie darbi skai-

tījās klaušās, ko iedzimtie pildīja saviem valdniekiem.

Pie šādiem pienākumiem iedzimtos spieda holandieši un

portugāļi, tāpat arī angļu valdība, līdz beidzot — 1832.

gadā klaušas atcēla. Toreiz viena vecākā vadībā nodar-

bināja tūkstots pieci simti līdz divi tūkstots vīrus. Vi-

ņiem vajadzēja uzbūvēt koralu, sadzīt kopā ziloņus, uz-

turēt sargugunis, sargu ķēdi un vispār veikt visus sma-

gos ziloņu gūstīšanas darbus. Pēc klaušu atcelšanas nav



bijis grūti saistīt iedzīvotājus labprātīgā līdzdarbībā pie
šādu laukumu ierīkošanas un ziloņu medībām. Valdība

samaksā to daļu no sagatavošanas darbiem, kura prasa

patiesus izdevumus: par izlietoto darbu pie korrala un tā

piederumu ierīkošanas, par piegādātiem šķēpiem, virvēm,

taurēm, bungām, šaujamiem ieročiem un citiem nepiecie-
šamiem piederumiem.

Ziloņu gūstīšanai izvēlas to laiku, kad rīsu lauki prasa

vismazāk darba,—starp rīsu sēju un pļauju. Vietējie iedzī-

votāji neatkarīgi no medību kairinājuma un baudas, paši

ņem medībās līdzdalību, lai pamazinātu ziloņu skaitu, kuri

noposta dārzus un augošās druvas, tā nodarīdami iedzīvo-

tājiem lielus zaudējumus. Arī priesteri ierosina iedzim-

tos uz tādām medībām, jo ziloņi sevišķi ciena kāda svēta

koka lapas, kuras noēzdami tie noposta arī pašu koku.

Priesteri labprāt mīl arī nodarbināt ziloņus pie tempļu
darbiem. Visbeidzot augstmaņi tur par savu goda lietu

lepoties ar saviem ziloņu bariem sev padoto ļaužu priekšā
un pieradinātos ziloņus izmantot medību gājienos. Liels

skaits zemnieku atrod sev gaidīto darbu uz daudzām ne-

dēļām pie stabu sadzīšanas, pie stigu izciršanas niedru

purvājos un dzinēju savervēšanas, lai tad dzīvniekus ie-

lenktu un dzītu pretī medniekiem.

Medībām izvēlas laukumu tuvu pie kāda veca un

stipri nomīta ceļa, kas ved uz ganībām vai ūdens krātuvi;
taisni ūdens straume ir nepieciešama, lai ne tikai sagā-
dātu zilonim nepieciešamo ūdens rezervi, kur nodzerties,
bet lai turpmākā pieradināšanas laikā arī varētu sagādāt
dzīvniekiem pēc iespējas patīkamus mirkļus, laižot tos at-

vēsināties un mazgāties ūdenī. Korralu ierīkojot cik vien

iespējams raugās uz to, lai koki un zemākie krūmi pare-
dzētā laukumā netiktu iznīcināti, un tāpat lai tos neiz-

skaustu ceļā, pa kuru ziloņiem jānāk. Tā iežogojums pēc
iespējas ir maskēts un nemanāms.

Būvei lietojamos stabus, kuru resnums parasti ir 20
līdz 25 centimetri caurmērā, ierok zemē apmēram 1 metra

dziļumā, bet virs zemes tie paceļas 4 līdz 5 metri. Stabi
viens no otra ierakti tādā attālumā, ka cilvēks viņiem var

295
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cauri izspraukties. Pie tā ierīkota staba piesien ar loka-

najiem ložņaugiem vai ar niedrām šķērsbaļķus un visu vēl

atspiež no sāniem, lai saniknotie ziloņi ar sava ķermeņa
spiedienu neizjauktu visu šo būvi. Tā ierobežotais lau-

kums, ar kuru mēs še iepazīsimies, bij apmēram pusotra
simta metru garš un pusi tik plats. Laukuma vienā galā

atstāta vaļēja ieeja, kuru katrā acumirklī var aizsprostot

ar šķērsbaļķiem. Gar ieejas malām, abās pusēs, nostipri-

nāta bieza stabu rinda, kura rūpīgi nosegta un maskēta.

Tikko ziloņu pulks novirzīsies sāņus no pareizās ieejas,
tas atdursies pret šķērsli, ko tagad sagādā stabu rinda,

un tā bars pagriezīsies atkal pareizā virzienā uz korrala

ieeju. Beidzot kādā koku grupā iebūvēta skatuve zemes

pārvaldniekam un viņa viesiem, no kuras ērti pārredzams
viss laukums un tāļākā apkārtne, tā kā skatītāji no turie-

nes var novērot ērti visu notikumu gaitu, sākot no pirmās
bara iegriešanās iežogotā vietā un beidzot ar sagūstīto zi-

loņu izvešanu.

Šķiet ka nav gandrīz vajadzīgs minēt par to, ka lai

cik stipra arī nebūtu tikko aprakstītā stabu būve, tā to-

mēr gluži maz ko noderētu, ja kāds zilonis iedomātos tai

spiesties virsū ar visu spēku, un tiešām ir arī bijuši daži

neizdevības gadījumi, kur bari izlauzušies. Bet paļaujas
ne tik daudz uz stabu būves pretestību, cik uz vaņģinieku
miermīlību, kuri paši neapzinās savu spēku vai negrib to

izlietot, un tāpat arī uz gūstītāju apķērību un viltību.

Tikko korrals gatavs, dzinēji stājas darbā. Bieži vien

viņiem jāapņem daudz jūdžu liels apgabals, lai ielenkto zi-

loņu skaits būtu pietiekoši liels, un uzmanība, kas še ne-

pieciešama, prasa daudz pūļu. Nekādā gadījumā ziloņus
nedrīkst iztraucēt, citādi tie viegli var aiziet pavisam pre-
tējā virzienā. Dzīvnieki ir augstākā mērā miermīlīgi un

viņi vēlās tikai netraucēti un drošībā ganīties; no mazākā

traucējuma viņi atkāpjas atpakaļ; tas nu jāizmanto tā, ka

viņus vajag taisni tik daudz traucēt, ka tie lēnām vir-

zītos vēlamā virzienā. Tādā kārtā dzinēji vairākus ie-

lenktus barus pamazām vien no dienas dienā sadzen kopā
un uz priekšu tuvāk korralam. Tikko ziloņu bars izrāda
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nemieru un uztraukumu, dzinēji arī paātrina savu gaitu

pievirzās tuvāk, lai aizkavētu viņu aizbēgšanu. Ik pa des-

mit soļiem visapkārt ielenktam apgabalam, pie katra dzi-

nēja, deg ugunskurs, kas nenodziest dienā nedz naktī.

Dzinēju skaits sasniedz 2000 līdz 3000. Viss dzinēju bars

džungļiem cauri brien tikai savām kājām, lai ieturētu vis-

lielāko sakaru starp dzinējiem. Rīkotāji nepārtraukti se-

ko, vai visi dzinēji ir savās vietās un vai ir pietiekoši uz-

manīgi; jo nolaidība kādā vietā var atbrīvot ceļu visam

baram un vienā acumirklī grūtais un nedēļām ilgais darbs

tad ir pagalam. Tādā kārtā ikkatru ziloņu mēģinājumu
lauzties atpakaļ tūlīt novērš un kur tomēr tāda izlaušanās

draud, tur acumirklī tiek sakopots pietiekošs dzinēju dau-

dzums, lai varētu dzīvniekus aizbaidīt. Beidzot dzīvnieki

piedzīti žogam tik tuvu, ka dzinēju rindas gali jau griežas
korrala ieejai klāt. Viss nu ir kā liels riņķis kādu stundu

apkārt, un nu gaida tikai zīmi, ka varētu sākt iedzīšanu.

Šādi priekšdarbi bij prasījuši divu mēnešu laiku un

darbu un bij tikko nobeigti, kad mēs atnācām un ieņēmām
savas vietas uz skatuves, no kurienes varēja pārredzēt ie-

eju korralā. Tuvu līdzās mums ēnainā laukumā bij no-

vietota grupa pieradinātu ziloņu, kurus bij atsūtījuši
tempļi un augstmaņi, lai piepalīdzētu ar tiem gūstīšanas
darbos.

Trīs dažādu lielumu ganāmpulki, kopskaitā 40—50 zi-

loņi, gulēja džungļos paslēpušies netālu no iežogojuma; gū-
stītāji runāja tikai čukstot un klusums bezgalīgajā dzinēju
pulkā bij tik liels, ka varēja dzirdēt zaru čaukstoņu, kad

kāds no ziloņiem plūca lapas.

Pēkšņi tika dota zīme, un meža klusumu pārtrauca
sargu saucieni, bungu troksnis un šauteņu sprakšķēšana.
Dzīšanu iesāka no vistālākā punkta un dzina arvien tuvāk
uz korrala ieejas pusi. Dzinēji gar līniju cieta tikai tik

ilgi klusu, kāmēr dzīvnieku bars viņiem bij garām, tad arī
tie pievienojās vispārējiem saucieniem un kliedza pēc sirds

patikas. Tā troksnis pieņēmās ar katru bara soli. Bars
vairākkārt mēģināja līnijai izlauzties cauri, bet ar sau-
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cienu, bungošanas un Šauteņu uguns palīdzību tika arvien

atsviests atpakaļ.

Pēdīgi zaru brikšķēšana un zemāko koku lūšana lie-

cināja, ka ziloņi tuvojas. Viņu vadonis izskrēja no džung-

ļiem un metās uz priekšu līdz 30 olekšu attālumam no kor-

rala ieejas. Viss bars viņam sekoja; vēl viens acumirklis

un visi būtu ieskrējuši vaļējās durvīs, bet te tie pēkšņi ap-

sviedās uz labo pusi un, neskatoties uz medniekiem un dzi-

nējiem, devās uz savu agrāko vietu džungļos. Dzinēju

virsuzraugs iznāca priekšā un izskaidroja dzīvnieku izlau-

šanos ar to, ka kāda meža cūka pēkšņi uzlēkusi no savas

migas un pārskrējusi ziloņu vadonim pār ceļu. Viņš pie-

metināja, ka, ievērojot ziloņu bara uzbudināto stāvokli,

mednieki vēlētos dzīšanu atlikt līdz vakaram, kad viņiem
tumsa, uguns un lāpas būs jo spēcīgi palīgi.

Pēc saules rieta skats kļuva ārkārtīgi saistošs. Ze-

mās ugunis, kas saules gaismā tikai kūpēja, tumsā liesmo-

ja spilgti sarkanā krāsā un meta savu gaismu pār grupām.

Virpuļodami cēlās dūmi caur koku biezajām lapām. Skatī-

tāju bari bij dziļā klusumā. Nebij dzirdams neviens cits

troksnis, kā vienīgi kukaiņu dūkšana. Pēkšņi atskanēja
atkal kādu bungu troksnis un tūlīņ pēc tam klusumu pār-
trauca šauteņu ugunis. Tā bij zīme jaunam uzbrukumam.

Kliegdami un trokšņodami mednieki ielenca apgabalu. Uz

sargugunīm meta zarus un sausas lapas, kas sāka liesmot

un visapkārt izveidoja uguņu līniju; tikai uz korrala pusi
viss palika dziļā tumsā. Uz turieni, vajātāju kliedzieniem

izbiedēti, metās ziloņi. Viņi tuvojās trakā steigā, samī-

dāmi zemākos kokus un lauzdami sausos zarus. Vadošais

zilonis parādījās pretī korralam, uz acumirkli apstājās,
meta mežonīgus skatus ap sevi, tad devās pa galvu pa
kaklu vaļējos vārtos un viss bars tam sekoja. Visa kor-

rala apkārtne, kura līdz šim acumirklim bij ietīta visdzi-

ļākā tumsā, tagad, kā uz burvja mājienu, pēkšņi iededzās
tūkstoš ugunīs, jo tanī pašā acumirklī, kad ziloņi ieskrēja
vārtos, katrs mednieks devās šurpu ar lāpu, ko tas pie tu-

vākās sarguguns bij aizdedzinājis.
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Vispirms elefanti aizdrāzās līdz iežogojuma galam,

atdūrās te uz šķērsli, metās atpakaļ, lai aizsniegtu vārtus

un atrada pēdējos jau noslēgtus. Viņu izbailes bij šau-

smīgas. Tie joņoja ātriem soļiem apkārt pa korralu, bet

redzēja nu to no visām pusēm ugunīm ielenktu. Tie mē-

ģināja sētu izlauzt, bet ar šķēpu un lāpu palīdzību viņus at-

svieda atpakaļ; visur kur tie tuvojās, viņus sagaidīja ar

troksni un šauteņu uguni. Tagad tie sapulcējās vienā vie-

nīgā grupā, stāvēja acumirkli redzamā apjukumā mierīgi,

bet tad atkal devās citā virzienā, it kā tie pēkšņi būtu at-

cerējušies kādu vietu, kuru tie iepriekš nebij ievērojuši.
Arvien no jauna atpakaļ atsviesti, tie lēnām atgriezās savā

vientuļā atpūtas vietā korrala vidū.

Šinī ārkārtējā skatā piedalījās ne tikai līdzskatītāji,
bet arī ārpusē nostādītie pieradinātie elefanti. Jau pie

skrejošā ziloņu bara pirmās tuvošanās tie sāka izrādīt uz-

manību ; sevišķi divi, kuri bij piesieti priekšā, izrādīja vis-

augstāko uzbudinājumu, un kad pēdīgi bars bij iedrāzies

korralā, viens no šiem diviem elefantiem norāvās un de-

vās pakaļ savvaļas dzīvniekiem, pie kam tas nolauza kādu

ceļā stāvošu diezgan lielu koku.

Vairāk kā stundu ziloņi skraidīja pa korralu un ar ne-

nogurstošiem spēkiem lauzās iežogojumā. Pēc katra neiz-

devušās mēģinājuma tie aiz dusmām taurēja un spiedza.
Atkal un atkal tie mēģināja ieņemt vārtus, it kā tie zinātu,
ka te vajag būt izejai, jo šie vārti taču bij noderējuši par

ieeju, bet apdullināti un apjukuši tie arvien devās atkal

atpakaļ. Pamazām viņu uzstāšanās kļuva gurdāka, vēl ti-

kai atsevišķi dzīvnieki skraidīja šurp un turp, drīz vien no-

raizējušies atgriezdamies pie saviem biedriem atpakaļ. Pē-
dīgi viss bars, apjucis un noguris, izveidoja kopēju grupu
ar mazajiem dzīvniekiem vidū, un tā nu viņi stāvēja neku-

stēdamies tumšajā koku ēnā korrala vidū.

Tagad notika sagatavošanās, lai pa nakti varētu izlikt

sargus. Viņu skaits ap iežogojumu tika pastiprināts un

ugunskuriem piegādāta jauna barība, lai viņi līdz saules
lēktam augsti kurētos.
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Dzinēji bija no sākuma ielenkuši trīs pulkus; bet ar

tiem īpatnēju priekšsajūtu šie trīs pulki bija turējušies
tālu viens no otra. Kad notika pēdējā dzīšana, tad tikai

viens pulks bija ienācis iežogojumā, kāmēr abi pārējie vēl

no tam atturējās. Tā kā pēc pirmās daļas vārtiem vaja-

dzēja acumirklī aizvērties, tad abi pārējie pulki palika ār-

pusē un slēpās vēl pagaidām džungļos. Lai aizkavētu tos

aizbēgt, tad sargi tika atstāti savās vietās un ugunskuriem

tika dota jauna barība. Pēc tam, kad tādā veidā visu bi-

jām nokārtojuši, mēs atgriezāmies atpakaļ, lai nakti pa-

vadītu savās mājās, kas atradās uz upes krasta. Tā kā

viņas atradās no korrala tikai apm. trīsdesmit soļu tāļu,
tad mūs pirmajā miegā bieži traucēja mežā atrodošos ļaužu
troksnis un šad un tad arī kliedzieni, ar kuriem tie pūlē-

jās atbaidīt atpakaļ elefantus, ja tie piepēži gribēja izlauz-

ties saviem aplencējiem. Dienai iestājoties pie iežogojuma
visi bija klusi, bet modrīgi. Kad uzlēca saule, tad ļāvām
izdzist pēdējiem ugunskuriem. Atsvabinātie sargi gulēja
lielā iežogojuma tuvumā, bet visapkārt bija nostādīti vīri

un zēni ar šķēpiem un garām vicām rokās, kāmēr elefanti

atradās iežogojumā un bija saspiedušies cieši kopā. Viņi
nebija vairs strauji un ātri, bet gan noguruši, mierīgi un

no bailēm un brīnumiem par visu to, kas ap tiem bija no-

ticis, galīgi salauzti. Līdz šim no viņiem bija tikuši jau

noķerti tikai deviņi, starp tiem divi ļoti lieli un divi mazi,
vislielākais dažus mēnešus veci. Viens no lielajiem bija

„klaidonis", kam nebija nekāda sakara ar pārējiem pulka
locekļiem, un tāpēc netika pulkā pieņemts un stāvēja tikai

tuvumā.

Ārpusē nodarbojās ar to, lai pieradinātos elefantus

ievestu iežogojumā, lai ar viņu palīdzību tad varētu saistīt

noķertos. Tam nolūkam vajadzīgās cilpas jau bija gata-
vas. Uzmanīgi tika atvilkti koki, kas noslēdza ieeju, un

divi sagatavoti elefanti lēni iegāja iežogojumā. Uz katra

no viņiem jāja vadītājs un viens kalps, ar stipru valgu ap
kaklu, pie kuras abās pusēs bija no antilopju ādas izgata-
votas virves ar cilpām. Reizē ar viņiem un aiz tiem aiz-

slēpies iezagās cilpu metēju vadonis, gribēdams sev nodro-
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šināt godu, ka saistījis pirmo elefantu. Viņš bija mazs,

žigls vīriņš apmēram septiņdesmit gadi vecs, kas šaī amatā

bija ieguvis kā goda zīmes divi sudraba sprādzes. Viņu
pavadīja dēls, kas savas drosmes un izvecības dēļ nebija

mazāk slavens kā tēvs. Divi no desmit pieradinātiem ele-

fantiem bija kāda tuvējā tempļa īpašums, četri piederēja

kaimiņu virsaišiem; pārējie bija no valdības staļļiem, tā-

pat kā tie divi, kas tagad iegāja korralā. No abiem pir-

majiem viens bija apmēram pirms gada saķerts un, neska-

toties uz to, jau noderīgs citu ķeršanai. Viens no pēdē-

jiem bija ļoti vecs un holandiešu un angļu valdībām kal-

poja jau pāri par simts gadu. Otrais vārdā, Siribeddi,

bija apmēram piecdesmit gadu vecs, piemīlīgs un gudrs

radījums. Siribeddi bija īsta sirēna un šāda elefantu

ķeršana bija īsti pēc viņas garšas. Bez trokšņa viņa iera-

dās korralā un ar viltīgu skatu, bet ārīgi vienaldzīga, gāja
lēni uz priekšu. Omulīgi viņa gāja taī virzienā, kur at-

radās gūstekņi un šad un tad palika stāvot, lai garāmejot

noplūktu dažas lapas vai drusku zāles. Kad viņa tuvojās

savvaļā dzīvojošiem elefantiem, tie nāca tai pretī un viņu
vadonis ar snuķi mīlīgi noglāstīja tai galvu, apgriezās un

lēni devās pie saviem sagrauztiem biedriem atpakaļ. Siri-

beddi tam sekoja tādiem pašiem vienaldzīgiem soļiem un

nostājās cieši aiz tā, tā kā vecais vīrs varēja pa viņas
apakšu pielīst un apmest cilpu ap savvaļā dzīvojošā ele-

fanta kāju. Tas acumirklī pamanīja viņam draudošās

briesmas, nokratīja virvi un pagriezās, lai uzbruktu vīram.

Tas savu pārdrošību būtu samaksājis ar dzīvību, ja S i r i-

beddi ar snuķi to nebūtu aizsargājusi un uzbrucēju ie-

dzinusi bara vidū. Vecais bija viegli ievainots un atstāja
iežogojumu un viņa dēls Raughanijs ieņēma tā vietu.

Bars salasījās atkal riņķī ar galvām pret vidu. Divi pie-
radināti elefanti droši iespiedās starp tiem un tā, kā lie-
lākais tēviņš atradās starp viņiem. Tas neizrādīja nekādu

pretestību, bet savu nepatikšanu izteica caur to, ka laiku

pa laikam pacēla gan vienu, gan otru kāju. Raug ha -

n i j s tagad pielīda klāt, un turēja cilpu, kuras viens gals
bija piestiprināts pie valga, kas atradās ap Siribeddi
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kaklu, ar abām rokām vaļā, novērodams to acumirkli, kad

elefants pacels pakaļējo kāju; beidzot tam izdevās cilpu uz-

mest uz kājas, viņš to pievilka un ātri atrāvās atpakaļ.
Abi pieradinātie elefanti acumirklī atkāpās atpakaļ. Si-

r i b c d d i sastiepa virvi visā garumā, un kāmēr viņa no-

ķerto atvilka nost no bara, otrs nostājās starp viņu un

baru, lai aizkavētu katru iejaukšanos.

Tagad sagūstīto vajadzēja piesiet pie kāda koka, kā-

dēļ to atmuguriski vajadzēja vilkt kādus trīsdesmit līdz

četrdesmit metrus tāļu, pa kuru laiku tas no visa spēka

pretojās un dusmās bez pārtraukuma rūca, leca uz visām

pusēm un mazākos kokus pie tam samina kā niedras. Si-

r i b c d d i to nepārtraukti vilka sev līdz un cieši nostiepto
virvi tina tam nolūkam piemērotam kokam apkārt. Bei-

dzot viņa rūpīgi pārkāpa virvei pāri, lai varētu to vēl otr-

reiz aptīt ap koka stumbru, un tad, protams, ka tai bija

jāiet starp koku un saķerto elefantu. Bet viņai nebija
izdevies noķerto cieši pievilkt pie koka, kas tomēr bija va-

jadzīgs. Otrais pieradinātais elefants, kas to pamanīja,

gāja tai talkā, un plecu pie pleca, galvu pie galvas, viņš
grūda vaņģinieku atmuguriski, un Siribeddi savilka

virvi, kas pēc katra soļa kļuva vaļīgāka, līdz beidzot sa-

ķertais elefants bija tiešām piesaistīts pie koka. Tad ķē-
rāji viņu cieši piesēja, un tad otra cilpa tika apmesta ap
otro pakaļkāju, kas tāpat kā pirmā tika piesieta pie koka.

Beidzot abas kājas tika sapītas ar mīkstiem pinekļiem, lai

pēc iespējas mazāk rastos ievainojumu un pūžņo jumu.

Tagad atkal abi pieradinātie elefanti nostājās nepie-
radinātam abās pusēs tā, ka Raugh ani j s zem viņu
ķermeņiem palīdis varēja apmest viņam cilpas arī ap abām

priekškājām. Pēc tam, kad arī šīs virves tika savilktas

ap priekšā atrodošos koku, saistījums bija pilnīgs un pie-
radinātie elefanti un arī sargi atstāja savu upuri, lai mē-

ģinātu saistīt kādu citu no bara. Kāmēr abi pieradinātie
elefanti atradās pie saistītā, tas izturējās samērā mierīgi
un stāvēja bez pretošanās. Bet tūlīt pēc tam, kad tie aiz-

gāja un tas palika viens, viņš pielika visus spēkus, lai no

saitēm atraisītos un nokļūtu pie saviem biedriem. Viņš
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ar snuķa palīdzību mēģināja atraisīt neskaitāmos mezglus*

Viņš atvilkās atpakaļ, lai atsvabinātu priekškājas, nolie-

cās uz priekšu, lai varētu dabūt vaļā pakaļkājas, tā kā

katrs milzīgā koka zars notrīcēja; izbailēs viņš spiedza un

pacēla snuķi augstu gaisā, nolikās uz sāniem ar galvu pie

zemes un spieda savu saliekto snuķi, itkā gribētu to iedzīt

zemē; tad piepēži uzlēca atkal augšā, pacēlās uz galvas un

priekškājām brīvi gaisā. Šis bēdīgais skats vilkās vai-

rākas stundas. Pa laikam viņš aprimās itkā pārlikdams,
tad piepēži atjaunoja savus mēģinājumus atsvabināties,

beidzot, visas cerības zaudējis, norimās un tagad stāvēja

pilnīgi nekustīgi, kā īsts paguruma un izmisuma simbols.

Ap to laiku Raughanij s nostājās novērotāju paaug-

stinājuma priekšā, lai saņemtu parasto atalgojumu par

pirmā elefanta saistīšanu. Rūpiju lietus bija viņa alga,
un viņš no jauna devās pie sava bailīgā amata izpildīša-
nas.

Elefanti stāvēja barā cieši kopā, saīguši un nemierīgi.
Pa laikam nepacietība piespieda vienu vai otru no viņiem
paspert kādus soļus uz priekšu un apskatīties apkārt; se-

koja citi, papriekšu lēnām, tad ātrāk un beidzot viss bars

devās niknā uzbrukumā pret žoga pāļiem. Šie nesekmīgie
uzbrukumi bija tikpat lieliski, cik jocīgi: milzīgo locekļu
lielais spēku sastrēdzinājums kopā ar gandrīz smieklīgo
ļodzošos gaitu un šķietami nepārspējamo nikno uzbruku-

mu, kas pēc acumirkļa pārvērtās par bailīgu atkāpšanos.
Kā traki tie metās gar žoga malu, uz leju, izliektām mu-

gurām, izceltu asti, izplestām ausīm, snuķus augstu pār
galvu izcēluši,kliegdami, pūsdami un šņākdami, un palika
piepēži stāvot mazu, baltu spieķīšu priekšā, kas pret tiem
tika izbāsti caur žogu, lai gan vēl trūka tikai viens so-

lis, lai satriektu korrala stabus! Un kad tie vēl izdzirda
ļaužu kliegšanu ārā, tad metās bēgt kā bez jēgas, apskrēja
vairākus riņķus pa iežogojumu un tad lēnām aizgāja uz

savu iepriekšējo vietu ēnā. Sargi, kas sastāvēja no jau-
niem vīriešiem un zēniem, apsargāja nenogurstoši savus

gūstekņus ar patiesi apbrīnojamu izturību. Vini vienmēr
devās uz to vietu, kas likās būt apdraudēta un, turēja vinu
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snuķiem pretī savus spieķus, turklāt nemitīgi kliegdami

„huiib, huub", kas dzīvniekus vienmēr piespieda bēgt.

Otrais no bara atdalītais upuris, sieviešu kārtas ele-

fants, tika tāpat raisīts kā pirmais. Kad šis dzīvnieks sa-

juta cilpas ap priekškājām, viņš saķēra tās ar snuķi un

viņam izdevās tās sadabūt mutē, kur tās ātri tiktu izār-

dītas, ja pieradinātais elefants nebūtu uz virves uzlicis

savu kāju un tā cilpu nospiedis uz leju un izrāvis no viņa

žokļiem. Tagad ķērāji izvēlējās kā nākošo arvien to dzīv-

nieku, kas pie nemitīgiem uzbrukumiem iežogojumam uz-

ņēmās bara vadību, un katra nākošā ziloņa noķeršana ne-

prasīja caurmērā vairāk par trīsceturtdaļ stundu.

Ļoti interesanti ir tas, ka savvaļā dzīvojošie elefanti

nemaz nemēģināja uzbrukt pieradināto elefantu vadītā-

jiem, kas uz pēdējiem jāja, ne arī tos noraut nost. Viņi
jāja taisni elefantu baram vidū, bet neviens no viņiem pat

nepagrasījās tos kaut kā apgrūtināt. Majors Skinners

saka: „Man liekas, ka iežogojumā no savvaļā dzīvojošo ele-

fantu uzbrukumiem var būt pilnīgi drošs, ja jāj uz kāda

pieradināta elefanta. Kādreiz man nācās redzēt, ka vecais

virsaitis Mo 11 ega d d c iejāja savvaļā dzīvojošo ele-

fantu barā tā, ka viņa galva atradās vienā augstumā ar

mežonīgo dzīvnieku mugurām. Es biju par šo vīru ļoti
norūpējies, bet viņš nemaz netika aizskārts."

„Tā kā bara vadoņi," turpina Tenans, „tika viens

pēc otra sagūstīti, tad pārējo dzīvnieku uztraukums pie-
auga arvien vairāk. Cik arī liela nebija viņu līdzjūtība
pret saķertiem biedriem, tomēr tie neuzdrošinājās tiem

sekot pie kokiem, kur pēdējie tika piesieti. Ja tiem nācās

viņiem iet garām, tad viņi dažreiz palika stāvot, apķēra
viens otru ar snuķiem, laizīja viens otram kaklu un lo-

cekļus un vispār izrādīja lielu līdzcietību pret gūstā kri-

tušo, bet nekad nemēģināja atraisīt tā saites. Dažādība
šo dzīvnieku dabā bija nāvērojama pēc viņu izturēšanās.

Daži padevās savam liktenim pēc nelielas pretošanās, citi

dusmās krita pie zemes ar tādu sparu, ka katrs vājāks
dzīvnieks no tam būtu bijis beigts. Viņi izgāza savas dus-
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Ja tas bija pietiekoši mazs, lai to varētu noraut, tad viņi
ar snuķa palīdzību to pielīdzināja zemei, nobraucīja lapas

un aplauza zarus un savā mežonībā izkaisīja tās pār galvu

uz visām pusēm. Daži neizdeva nevienas skaņas, kāmēr

citi dusmīgi bļāva un rūca, pēc tam izgrūda īsu krampj-

veidīgu ķērcienu un beidzot, noguruši un bez cerības pa-

likuši, tie vēl tikai apspiesti un žēli stenēja. Citi pēc da-

žiem spēcīgiem mēģinājumiem atsvabināties palika bez

kustēšanās uz zemes guļot un tikai asaras, kas bez apstā-

jas tecēja no viņu acīm, izteica to, ko tie cieta; vēl citi lie-

lās dusmās brīnišķīgā kārtā izlieca savu ķermeni, un mums,

kas esam pieraduši pie domām, ka elefanta ķermenis ir

vienmēr neveikls un stīvs, stāvoklis, kādā tas nu dažreiz

nonāca, likās pilnīgi neticams. Es redzēju kādu guļam,
kas vaigus spieda pie zemes un priekškājas bija izstiepis

uz priekšu, kāmēr ķermenis bija tā saliekts, ka pakaļkājas
rēgojās pavisam otrā pusē.

Vislielākā mērā brīnišķīgi bija tas, ka viņu snuķi, ku-

rus tie spēcīgi svaidīja uz visām pusēm, netika ievainoti.

Viens no viņiem savējo sagrieza tā, ka tas izskatījās līdzīgs

milzīgamsaliektam tārpam, ievilka to ar apbrīnojamu āt-

rumu uz iekšu un izgrūda atkal ārā, salocīja to kā pulkseņa
atsperi un piepēži izgrūda to atkal visā garumā uz priekšu.
Cits, kas citādi gulēja pie zemes bez kustēšanās, sita lēni

pa zemi ar snuķa galu, tā kā cilvēks izmisumā mēdz sist

ar plaukstu uz ceļa. Kājas jušanas spējas bija ļoti uz-

krītošā mērā attīstītas, neskatoties uz viņu neveiklo uz-

būvi un ādas biezumu. Ķērāji varēja katrā acumirklī

piespiest tās pacelt, kutinādami vienīgi ar kādu lapu vai

zaru. Cilpas uzmešanu dzīvnieks acumirklī pamanīja, un

ja viņš to varēja aizsniegt ar snuķi, viņš to tuvināja kā-
jai, lai to, ja iespējams, nogrūstu nost.

Vienu lietu varēja novērot pie visiem: ar priekškā-
jām tie samīdīja zemi, snuķi sagriezdami tad sauso zemi
vai smilti paņēma un veikli' apkaisi jās vispār ar to. Tad

snuķa galu iebāza mutē, iesūca no turienes ūdeni un izlēja
to sev uz muguras; to viņi atkārtoja tik ilgi, kāmēr pu-
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tekļi bija pilnīgi saslapināti. Es brīnījos par to ūdens dau-

dzumu, ko viņi tā izlietoja, jo viņi sevi pilnīgi pārklāja

ar plānu dubļu segu un jau divdesmit četras stundas

tie nebija neko dzēruši, un bez tam tie noguruši cīņā un

no bailēm.

Tiešām apbrīnošanas cienīga bija pieradināto elefantu

izturēšanās. Viņi pierādīja, ka saprot vismazāko kustību,

kas bija vērsta uz zināmu mērķi, tāpat arī prata izlietot

līdzekļus viņa sasniegšanai. Redzams, ka elefantu ķeršana
tiem sagādāja prieku. Tie nebija ļauni noskaņoti, viņi ne-

gribēja neko sliktu, bet likās, ka visu lietu tie uzlūkoja kā

patīkamu laika pavadīšanu. Tikpat ievērības cienīga kā

gudrība bija arī viņu uzmanība. Pārsteigšanos vai kļū-
dīšanos pie viņiem nevarēja nomanīt. Nekad tie nesapinās

virvēs, nekad nestāvēja sasietajiem ceļā un pat visniknāko

cīņu laikā, kad tiem bija jākāpj noķertam pāri, tie nekad

neuzkāpa virsū un nenodarīja tam pat ne visniecīgākās

sāpes, taisni otrādi, bieži pūlējās novērst viņiem katru grū-
tību un draudošās briesmas. Vairāk nekā vienreiz vien,
kad saķertais stiepa snuķi, lai uzķertu virvi, ko vajadzēja

aptīt viņam ap kāju, Siribeddi nogrūda izstiepto snuķi
ātri pie malas. Kāds elefants kas jau bija saistīts pie vie-

nas kājas, gudri piespieda otro cieši pie zemes, tiklīdz mē-

ģināja tai uzmest cilpu. Te Siribeddi izmantoja ga-

dījumu, kad viņš atkal šo kāju bija pacēlis, pagrūda ātri

zem tās savu un tā turēja pirmo tik ilgi gaisā, kāmēr cilpa
bija uzmesta un savilkta. Bieži likās, ka pieradinātie itkā

rotaļājās ar sagūstīto savvaļas elefantu bailēm un zobojas

par viņu pretošanos. Ja savvaļnieki spiedās atpakaļ, tad

pieradinātie tos stūma uz priekšu, ja tie dusmās gribēja
aiziet citā virzienā, tad pieradinātie dzina atpakaļ. Ja tie

gribēja krist pie zemes, tad kāds pieradinātais ar galvu
un pleciem pūlējās to atturēt un piespieda palikt uz kā-

jām. Bet ja bija vajadzīgs tos noturēt pie zemes, tad viņš
nometās uz tā ceļos un turēja tik ilgi, kāmēr virves bija
sasietas. Tikai ķērājs, kas bija sevišķi izpalīdzīgs un kura

priekšā savvaļas elefantu bars izrādīja lielu bijību, bija ar

triekņiem, bet viņš tos neizlietoja lai ievainotu, bet ar viņu
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palīdzību atbrīvoja sev ceļu starp diviem elefantiem, kuru

starpā tas citādi nebūtu varējis pat galvu iebāzt, un bez

tam vēl izlietoja savus triecēj zobus, lai nokritušos vai

stūrgalvīgos ar lielākām ērtībām dabūtu atkal uz kājftm.

Vairākas reizes, kad pārējo pieradināto elefantu starpnie-

cība nebija pietiekoša, lai kādu mežoni savaldītu, likās, ka

triekņu nesēja tuvošanās vien jau iedveš nepaklausīgiem

bailes un piespiež tos padoties.
Varbūt ka cilvēku drošsirdību un izveicību pieradi-

nāto elefantu pārsteidzošās īpašības nostādīja ēnā. Katrā

ziņā pirmajiem bija vērīgas acis, kas novēroja un uztvēra

mazāko elefanta pakustēšanos, un bija liela izveicība ātrā

un veiklā cilpu mešanā un savilkšanā, tomēr te viņi stāvēja

pieradināto elefantu aizsardzībā, bez kuriem pat drošsir-

dīgākais un izveicīgākais mednieks iežogojumā neko ne-

izdarītu.

No abiem jaunajiem elefantiem viens bija apmēram
desmit mēneši vecs, otrs drusku vecāks. Mazākais ar savu

lielo galvu un vilnaino brūno spalvu bija visuzjautrinošā-
kais un pievilcīgākais elefantu izdevums, kādu vien var

iedomāties. Pie katra uzbrukuma iežogojumam abi jaunie

sekoja baram. Ja pārējie stāvēja mierīgi, tad viņi skrai-

dīja starp kājām. Kad bija noķerta jaunākam māte, tad

jaunais radījums turējās pie tās, kāmēr to cieši pievilka
pie nelaimīgā koka. No sākuma ķērāji smējās par viņa
dusmām, bet beidzot tie atrada viņa iejaukšanos par nepa-

nesamu, jo viņš negribēja pielaist, ka viņa mātei uzmet

otro cilpu. Viņš skrēja klāt, ķēra pēc virves, grūda un

sita vīrus ar savu snuķi, tā kā beidzot tas bija jāaizdzen
atpakaļ pie bara. Lēni, pastāvīgi rūkdams un pie katra

soļa atpakaļ skatīdamies, viņš gāja atpakaļ, pievienojās pēc
tam lielākajai mātītei, kas vēl barā bija atlikusies, un no-

stājās starp viņas priekškājām, kāmēr tā to glāstīja ar

savu snuķi un likās ar to sarunājamies. Te viņš palika
stenēdams un žēlodamies tik ilgi, kāmēr ķērāji nebija at-

stājuši viņa sasieto māti. Tad acumirklī atgriezās pie tās.
Bet tā kā viņš traucēja un aiztika garāmgājējus, tad to
beidzot kopā ar otro jauno piesēja pie kāda tuvējā koka.
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Otrais bija līdzīgi izturējies, kad saķēra viņa māti. Abi

jaunie bija vispriecīgākie no visas sabiedrības. Viņu bļā-
vieniem nebija gala un katru, kas tiem pienāca tuvāk, tie

pūlējās saķert. Viņu kustības, pateicoties ķermeņu loka-

nībai, bija' apbrīnojamas. Visuzjautrinošākais bija tas,

ka abi jaunie, neskatoties uz bēdām un skumjām, visu

ēdamu, ko viņiem nosvieda priekšā, satvēra ar lielu steigu

un rūkdami apēda.
Starp pēdējiem, kas bija saķerti bija arī jau minētais

klaidonis. Lai gan viņš bija daudz mežonīgāks par citiem,

viņš negāja kopā ar citiem uzbrukumā pret apcietināju-

miem, jo tie viņu vienprātīgi dzina prom un nepieņēma
savā vidū. Kad viņš tika vilkts garām kādam no nelaimes

biedriem, pēdējais metās uz viņu un gribēja iedurt ar ilk-

ņiem. Tas arī bija vienīgais ļaunprātības gadījums, kas

tika novērots iežogojumā. Kad viņš bija pieveikts, tas no

sākuma bija trokšņains un neapvaldīts, bet drīz vien mie-

rīgi nolikās pie zemes — zīme, kā mednieki teica, ka viņa
gals ir tuvu. Apmēram divpadsmit stundas ilgi viņš sevi

nepārtraukti pārklāja ar putekļiem tāpat kā citi un slacīja
no snuķa ar ūdeni. Beidzot viņš nokusis gulēja mierīgi
un nomira tik viegli, ka nāves iestāšanos varēja vērot tikai

pēc melno mušu bara, kuras acumirklī pārklāja ķermeni,
lai gan dažas minūtes pirms tam neviena nebij manīta.

Līķi atsēja vaļā un divi pieradinātie elefanti to izvilka

ārā.

Kad beidzot lielāka daļa elefantu bija saistīta, tālumā

izdzirda fleites skaņas. Tās atstāja apbrīnojamu iespaidu
ne uz vienu vien klausītāju. Dzīvnieki pagrieza galvas uz

to pusi, no kurienes nāca mūzikas skaņas un izplēta savas

platās ausis; redzams, ka žēlās skaņas padarīja tos rāmā-

kus, tikai jaunie vēl rūca pēc brīvības, mīņājās kājām,
pūta putekļu mākoņus pār pleciem, svaidīja savus mazos

snuķus augstu gaisā un ķēra pēc katra, ko varēja aiz-

sniegt.
No sākuma vecākie dzīvnieki atteicās no barības pa-

visam, mina to kājām un ar nicināšanu aizgriezās nost no

tās. Daži pēc tam, kad bija drusku nomierinājušies, ne-
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spēja atturēties nenogaršojuši kādu sulīgu kociņu, bet pa-

vēla to zem kājām, līdz ko bija nolasījuši visus maigos za-

riņus, tad pacēla ar snuķi un bezrūpīgi apēda.
Ja pieradināto dzīvnieku gudrība, miers un saprāts

modināja dzīvu apbrīnošanu cilvēku starpā, tad no otras

puses arī gūstekņu cieņas pilnā izturēšanās bija tāpat ap-

brīnojama. Viņu izturēšanās vispārīgi nesaskanēja ar to,

ko bija teikuši daži mednieki, apzīmēdami tos par viltīgiem,
mežonīgiem un atriebīgiem. Ja dzīvniekus mocīja vajā-

tāju ieroči, tad saprotams, ka tie izlietoja savu spēku un

gudrību, lai aizbēgtu vai atdarītu; bet te korralā katra

viņu kustība liecināja par nevainību un kautrību. Pēc zi-

nāmas pretošanās, kur tie neizrādīja ne mazākās tieksmes

uz varas darbiem vai atriebību, viņi beidzot padevās ar

tādu mieru, kāds iestājas līdz ar izmisumu. Viņu stā-

voklis bija tāds, kas modina nožēlošanu, viņu sāpes aizku-

stinošas un sirdi aisgrābjoši bija viņu apspiestie vaidi. Ja

tie būtu gūstīti pielietojot nevajadzīgu mocīšanu, vai ja
ar tiem būtu slikti apgājušies, tad tas būtu taisni nepane-
sami.

Līdzīgā veidā kā pirmais bars, arī pārējie tika viens

pēc otra iedzīti iežogojumā gan ar labākiem, gan ar slik-

tākiem panākumiem. Saprotams, ka jauno viesu ieraša-

nās ne mazumu uztrauca jau iepriekš sagūstītos. Otrais

bars ienāca korralā vēl pie dienas gaismas un tāpēc viņu
uzbrukumi apcietinājumam bija vēl neatlaidīgāki nekā

pirmo, šo baru vadīja kāds sieviešu kārtas elefants, kura

augstums bija deviņas pēdas, šo drošsirdīgo dzīvnieku

varēja atturēt no korrala pastīšanas tikai tā (jo baltie

spieķi te neko nelīdzēja), ka viens mednieks meta tam

pretī degošu lāpu. Par iepriekš sagūstītiem vēlāk ienā-

kušie neinteresējās nemaz un bieži kā traki skrēja pāri
to ķermeņiem. Augšā minētā sieviešu kārtas vadone tika

sasieta pirmā. Kad ap viņas pakaļkājām jau bija ap-
mestas cilpas, izrādījās, ka tā bija priekš S i r i b c d d i par
stipru. • Tā kā pēdējā juta, ka viņas spēku nepietiks, lai
pretojošos laupījumu nogādātu vajadzīgā vietā, tad viņa
nometās uz ceļiem, lai vilkšanas spējas pastiprinātu ar
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sava ķermeņa svaru. Kad elefants ar triekņiem redzēja,

cik grūti viņa biedrenei iet, viņš nostājās sagūstītai priekšā

un dzina to soli pa solim atpakaļ, līdz tā laimīgi sasniedza

koku un tika piesieta.

Pēdējais darbs bija palaist vaļīgāk virves, kas saistīja

gūstekņu kājas. Tad ikkatru veda pie upes. Divi piera-

dinātie ar stipriem kakla valgiem gāja vedamam abās pu-

sēs. No jauna noķertiem arī aplika kaklu valgu no stiprām

kokosriekstu šķiedrām, sasēja tad visus trīs kopā, pie
kam pieradinātais elefants savu snuķi izlietoja, lai sava

jājēja roku aizsargātu no noķertā snuķa, jo pēdējais ne

labprāt ļāva, ka virvi apliek tam ap kaklu. Kad tas bija

noticis, tad cilpas no kājām tika noņemtas un to veda uz

upi, kur viņš varēja mazgāties, tas ir baudījums, pēc kura

viņi visi dzenas. Tad visus piesēja katru pie sava koka

un pielika savu sargu katram, kurš tiem bagātīgi piegā-

dāja viņu mīļāko barību.

Eelefanta pieradināšana ir samērā vienkārša. Pēc ap-

mēram trīs dienām viņš sāk dūšīgi ēst, un parasti tad vi-

ņam par biedri pievieno kādu jau pieradinātu elefantu. Divi

vīri glauda tam muguru un mīlīgā balsī uzrunā to. No sā-

kuma viņš ir dusmīgs un sit ar snuķi uz visām pusēm, bet

priekšā stāv citi vīri, kas katru sitienu uztver uz savu

dzelzs stieņu smailēm, līdz snuķa priekšējais gals ir tiktāl

ievainots, ka dzīvnieks to ievelk un pēc tam reti kad iz-

lieto, lai uzbruktu. Tā viņš vispirms mācas pazīt cilvēka

varu. Vēlāk pieradinātie elefanti palīdz viņus tāļāk izsko-

lot. Apmēram trīs nedēļās dzīvnieks jau ir tiktāļ, ka no-

gulstas ūdenī, tiklīdz tam draud ar džezs stibas aso galu,
kas iepriekš tam bieži ievainojusi muguru.

Ļoti grūti ir sadziedēt ievainojumus, kurus nodara kā-

jām pat mīkstākās virves, šie ievainojumi pūžņo bieži
vien mēnešiem ilgi un dažreiz paiet gadi, kāmēr elefants

sāk stāvēt mierīgi, ja tam aizskar kāju.
Lai gan viņu lielums neatstāj nekādu iespaidu uz

laiku, kurš vajadzīgs iedresēšanai, tomēr parasti tēviņi
grūtāk drēsējami kā mātītes. Tie, kas sākumā bija paši
dūšīgākie un stūrgalvīgākie, pieron ātrāk un labāk un pa-
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rasti vienmēr ir paklausīgāki un padevīgāki, dusmīgie un

viltīgie iemācas paklausīt lēnāk un viņiem reti kad var uz-

ticēties. Vispār nekad nedrīkst pilnīgi uzticēties sagū-

stītam elefantam. Pat lēnākiem un maigākiem no viņiem
uznāk stūrgalvības brīži, pat pēc tam, kad tie jau gadiem

ilgi ir bijuši pilnīgi paklausīgi, brīžiem parādās viņu ātrās

dusmas un atriebības kāre.

Vispāri pēc divi mēnešiem pieradinātā elefanta klāt-

būtne vairs nav vajadzīga un ar jauno gūstekni viņa dzi-

nējs var jāt viens pats; pēc trīs līdz četri mēnešiem viņu
jau var izlietot pie darba. Jāsargās tļkai to par ātru likt

darbā, jo bieži ir gadījies, ka vērtīgs dzīvnieks, to pirmo
reiz aizjūdzot liekas gar zemi un, kā iedzimtie saka, „mirst
no tam, ka tam lūzt sirds"; katrā ziņā tas nobeidzas, un

nāves cēloņi nav nosakāmi. Parasti elefantam liek nest

nastas vai vilkt ratus kopā ar kādu pieradināto. Visvēr-

tīgākais viņš ir pie smagu būvmateriālu, baļķu vai akmeņu
piegādāšanas, kur tas parāda savu izveicību un saprātu un

stundām ilgi var strādāt bez kādiem aizrādījumiem no uz-

raudzītāja puses. Viņa uzcītība kļūst mazāka, ja tas pār-

liecināts, ka viņu neviens nenovēro."

Kā Melch i o r s aizrāda, tad Indijā vīriešu kārtas

elefantus vērtē augstāk nekā sieviešu kārtas tāpēc, ka pē-
dējie var tikt izlietoti tikai pie vilkšanas, jo viņiem trūkst

ilkņu, ar kuru palīdzību vīriešu kārtas elefants var celt

un grūst ļoti smagas nastas. Bez tam viņu cena svārstās

atkarībā no tam, cik tie mācīti un cik lielas viņu darba

spējas.

Tas, kas tiek stāstīts par elefantu pierāšanu pie zi-

nāmas kārtības darba laikā vai veidā, ir pēc Tenana

novērojumiem nepilnīgs. Viņš arī šinī ziņā izrādās tikpat
padevīgs kā zirgs. Viņa paklausība dzinējam dibinās kā
uz bailēm, tā arī uz mīlestību, lai gan viņš pieķēries vie-

nam, var viegli pierast arī pie cita, ja tas ar to apietas
tikpat labi kā pirmais. Pietiek tikai vadoņa balss, lai ele-
fants ietu pie sava darba. Ja viņiem jādara kopējs darbs,
tad viņu kustībās panāk vienību ar sevišķu dziedāšanu.
Visgrūtāko paklausības mēģinājumu elefants iztur tad, kad
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viņš uz sava kopēja pavēli norij elefantu ārstu parakstītas

riebīgās zāles vai kad viņš atļauj ārstēt savus ievainoju-

mus, kas ir ļoti sāpīgi.
Ar elefantu kā ar nastu nesēju dzīvnieku ir jāapietas

ļoti rūpīgi, jo viņa āda ir ļoti jūtīga un bieži rodas augoņi.
Tāpat viegli viņš samaitā kājas un ir tad mēnešiem ne-

lietojams. Arī acu iekaisumi viņu bieži piemeklē un taisni

šinī ziņā elefantu ārsti dara tiešām tik daudz, ta kā jau
no seno grieķu laikiem ir kļuvuši slaveni. No dažādām

lopu sērgām cieš vienādi savvaļas, kā arī pieradinātie ele-

fanti.

Agrākās ziņas, 'ka elefants sasniedzot divi līdz trīs-

simti gadu vecumu, apstiprinās ar dažiem piemēriem no

Ceilonas, kur atsevišķi eksemplāri gūstā ir nodzīvojuši
vairāk par simts četrdesmit gadiem. Tomēr tagad domā,
ka viņu īstais caurmēra vecums ir septiņdesmit gadi. Ti-

cība, ka viņš dzīvojot gandrīz vai līdz neaprobežotam ve-

cumam, dibinās uz tam, ka mežos reti vai nekad neatrod

elefantu līķus. Tikai pēc tam, kad viņu starpā ir plosīju-
sies kāda iznīcinoša sērga, tos var atrast. Kāds eiropie-

tis, kas bez pārtraukuma džungļos ir nodzīvojis trīsdesmit

sešus gadus un uzcītīgi novērojis elefantus, bieži izteica

savu izbrīnīšanos, ka viņš, kas redzējis tūkstošiem dzīvu

elefantu, nekad nav atradis nevienu šī dzīvnieka skeletu,

izņemot tādus, kas aizgājuši bojā no kādas slimības, šī

piezīme attiecas tikai uz Ceilonas elefantiem, jo Āfrikā me-

žos bieži tiek atrasti elefantu kauli. ledzimtie tic, ka katrs

elefantu bars aprokot savus mirušos biedrus. Bez tam tie

apgalvo, ka elefants, kas sajūt nāvi tuvojamies, izvēloties

vietu kādā vientuļā ielejā, kas atrodas starp kalniem au-

strumos no Ādama Peak'a un iet pa kādu dzidru ezeru.

Pretēji atzītām ierīcēm elefantu ķeršanai pie indie-

šiem un pretēji viņu saprātīgai un rūpīgai, uz novēroju-
miem dibinātai rīcībai, āfrikaņu ciltis, kas ar šo amatu no-

darbojas, rīkojas bezgala rupji un nemākulīgi. Cik man ir

zināms, tad tikai nomadu ciltis, kas dzīvo stepēs starp
Augšējo Nilu un Sarkano jūru, tā tad Atbaras zemju ie-

dzīvotāji, no tā laika, kad tagad jau mirušais dzīvnieku
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tirgotājs Kazanova tos bija ierosinājis un nodibi-

nājis ar tiem zināmus sakarus, kas no citiem tirgotājiem
vēl tagad tiek uzturēti, nodarbojoās ar vairāk vai mazāk

regulāru elefantu ķeršanu. Kaza no va atveda seš-

desmito gadu sākumā vispirms dažus, vēlāk gandrīz ik-

gadus daudz Āfrikas elefantu uz Eiropu, kur tie jau dau-

dzus gadu simteņus nebija redzēti. Marno, kas pava-

dīja Kazanovu kādā viņa ceļojumā pa Kassalu

(stepju zemes Takas galvas pilsētu, kas atrodas pie Su-

dites, Atbaras pietekas), stāsta, ka stepju iedzīvotāji me-

dījot tikai zīdaiņus un tos arī iegūstot, sekodami augšā

aprakstītā kārtā viņu mātēm un tās nonāvēdami. Kāmēr

drošākie no medniekiem nodarbojas ar veco, citi pūlas pār-

spēt jauno, uzmet tam cilpas, norauj to pie zemes un sa-

sien visas četras kājas. Mednieki paši no šīs mežonīgās

jāšanas pa dzeloņainiem biezokņiem atgriežas sādžā sa-

skrāpēti un noguruši, zirgi līki un gaudeni un tik vieniem,
kā otriem pēc katrām medībām vajag ilgākas atpūtas.
Pēc Marno apgalvojuma pat visjaunākie elefanti sagā-
dājot ievērojamas grūtības, kā ar savu pretošanos pie un

pēc saķeršanas, tā arī barības un transporta ziņā. Kā

jaunais elefants, pēc Heuglina apgalvojuma, spiests
pastāvīgi sekot tam medniekam, kurš savus sviedrus ir

uzsmērējis mazam biezādim uz snuķa gala, to liekas At-

baras iedzīvotāji vēl nezin, un visvairāk tie izlieto spēku.
Ir vajadzīgi vairāki vīri, kas vairākos paņēmienos mazos

mežoņus nogādā tirgotāja dzīves vietā, un ir vajadzīgs, lai
tos pavada kazu pulks, kas tos pa ceļam apgādā ar pienu.
Pateicoties tam, ka apiešanās ir bijusi rupja, jaunie dzīv-
nieki izrāda pret visiem iedzimtajiem dziļu naidu: tie pa-
ceļ savas milzīgās ausis, tiklīdz kādu no tiem pamana,
kliedz, top mežonīgi un nesavaldāmi, kad kāds no tiem tu-
vojas, kurpretim ar eiropiešiem ātri iedraudzējas un jo tie

maigāk un mīļāk ar tiem apietas, jo ātrāk. No sākuma

viņi arī eiropieti mēģina grūzt vai sist viņam ar snuķi, to-
mēr samērā pārsteidzoši ātri pieron pie katra saprātīga
kopēja, un tad pārvēršas par īsti piemīlīgiem radījumiem,
kuru labsirdīgi draiskulīgā daba iekaro katru sirdi.



314

Pelnīti vai par nepieciešamiem atrasti sitieni atrod

auglīgu zemi, bet padara tos bailīgus un tāpēc pieradinā-
šanu drīzāk apgrūtina, nekā sekmē. Ja apietas nežēlīgi,

tie lej asaras tāpat, kā to sāpēs dara cilvēks. Ne mazums

no viņiem nobeidzas jau pirmajās dienās, kas ir rupjās ap-

iešanās, grūtā ceļa, nepierastās barības un beidzot pie sai-

stīšanas iegūto ievainojumu sekas. Dažos gadījumos tie

nobeidzas arī bez kāda redzama iemesla, laikam aiz bēdām

par zaudēto māti un barību, šveinfurts tēlo kāda

līdzīgā kārtā iegūta un viņam dāvināta jauna elefanta iz-

turēšanos: „Aizkustinoši bija noskatīties jaunā elefanta

iedzimtā kārtības un tīrības mīlestībā. Pie katras peļķes,
pie katras akas, kas gadījās ceļā, viņš pievilka snuķi pilnu

ar ūdeni, gribēdams noskalot ceļa putekļus vai netīrumus,

kas bija pielipuši ejot pa purvaino ceļu. Izlietodams snuķi
kā šļirceni, viņš arvien un arvien nolaistīja savu ķermeni."

Neskatoties uz rūpēm un kopšanu, arī šis elefants pēc

dažām dienām nobeidzās, kam par iemeslu bija ceļa grū-
tības. „Man bija neizsakāmi sāpīgi," saka šveinfurts,

redzot, ka šis milzīgais un tomēr tik nevarīgais radījums

smagi elpodams nobeidzas. Kas novēros elefanta aci, tas

atradīs, ka neskatoties uz to, ka tā ir ļoti maza un īsre-

dzīga, kas pie šiem dzīvniekiem ir iedzimta parādība, vi-

ņas skatā atspoguļojas tikdaudz dvēseles, kā ne pie viena

cita četrkāja."
Kazanovas noķertie dzīvnieki, kā Marno

stāsta, tika novietoti zem ēnainiem kokiem vai arī ar iz-

stieptām segām pasargāti no karstuma. Trīs reiz dienā

tie dabūja dzērienu, kas bija sajaukts no piena un ūdens,
lielākie tikai ūdeni. Ēst tiem, bez durras miltu putras,
deva jaunas durras vārpas un dažādu koku zarus. Dzerot
tie parādīja, ka ūdens viņiem nepieciešams. Viņi netik

vien izdzēra lielu daudzumu, bet ievērojamu daudzumu pa-
tērēja arī, lai aplaistītos un atdzesētu ievainojumus, kas,
kā varēja redzēt, ļoti sāpēja.

Ceļojumā no Kassalas uz Suakinu, kas ilga vairākas

nedēļas, lielākie un saprātīgākie no jauniem elefantiem

tika no trīs vīriem tā vadīti: viens veda dzīvnieku un divi
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turēja virves, kas bija apsietas ap pakaļkājām, lai aiz-

kavētu varbūtēju bēgšanu. Bet paklausīgie dzīvnieki par

to nedomāja un sekoja savam vedējam kā aitas ganam tik

ilgi, kāmēr netika sabaidīti. Vēl vienmēr tie nebija aiz-

mirsuši savu naidu pret arābiem, un vienreiz saķēra kādu

no tiem un būtu tam droši vien nodarījuši kādu nelaimi,

ja kāds no eiropiešiem nebūtu piesteidzies palīgā. Pret

eiropieti tikko sadusmotais dzīvnieks palika atkal rāms un

paklausīgs kā vienmēr. Daudz vairāk nepatikšanu sagā-

dāja jaunākie elefantu biedri. Viņi jau no sākuma bija

pieraduši iet ciešā barā, tamdēļ grūstījās un spiedās, bļāva
un arī nometnē, kur tos pa vienam piesēja, lai nesapītos

pinekli, negribēja šķirties, dusmīgi bēga un piespieda tad

netikai savus vedējus skriet pa biezokņiem un dzeloņai-
niem krūmājiem, bet pamudināja arī pārējos uz bēgšanu,

jo viens skrēja otram pakaļ. Daudzreiz daži no viņiem no-

rāvās, bet nekad neskrēja prom un palika savu bēdu

brāļu tuvumā. Kāda maza mātīte, kas skraidīja brīvi ap-
kārt bez pinekļiem, staigāja kārumus dzīdama no viena

biedra pie otra. Mazākie to panesa, bet lielākie dzina

prom, jo te jau maizes naids bija lielāks nekā pie pirma-

jiem. Tikai ar kādu lielāku mātīti viņi noslēdza dziļu
draudzību, ēda un dzēra kopā un gandrīz vienmēr uzturē-

jās tās tuvumā un gulēja cieši tai blakus. Gandrīz visiem

mazajiem bija paradums zīst savu kaimiņu ausis vai ve-

dēju drēbes vai rokas. Parasti katru rītu un vakaru mēs

devāmies uz priekšu piecas līdz septiņas stundas ilgi ar

pārtraukumu pārējā laikā, kad gardegunīgais ganāms
pulks tika barots, dzirdīts, ar ūdeni aplaistīts, pēc kam cil-

vēki un dzīvnieki atdusējās, lai tad ceļojumu turpinātu.
Karstās dienās elefanti ejot ar lielajām ausīm vēdināja,
lai atvēsinātos, un aplaistīja sevi ar agrāk dzerto ūdeni,
ko tie no kunga izdzina atpaka mutē, no kurienes iesūca
snuķī. Pēdējais nepārtraukti kustējās: ja dzīvnieki ne-

šļāc no viņa ūdeni, tad apkaisa sevi smiltīm vai ietinas bie-

zā putekļu mākonī. No karstuma viņi cieta tāpat kā no

tālā ceļa pa izkaltušo un akmeņaino zemi; pateicoties šim

apstāklim, viņu biezā āda kāju apakšā stipri cieta. Daudz



316

pūlu prasīja to novietošana laivās, kuģos un precu vago-

nos, tāpat arī izlādēšana. No sākuma tie ļoti baidījās, bet

īsā laikā pierada arī pie šiem tik neparastiem apstākļiem.
Kā no Mar no nostāstiem un arī no maniem un citu

novērojumiem zvēru dārzos redzams, tad arī fīls, tāpat kā

viņa Indijas radinieks, pieradināts varēja kalpot cilvē-

kam savā dzimtenē, kura tik nabaga derīgiem dzīvniekiem.

Va viņš būtu tikpat izturīgs kā Indijas elefants, tas nav

nosakāms, bet seno tautu novērojumi runā tam pretī un

iespaids, kādu šis dzīvnieks atstāj uz novērotāju, liekas to

apstiprinām. Kā P1 mi js, Livi js, Strabo un

citi romiešu rakstnieki apgalvo, tad Indijas elefants lielā

mērā pārspējot kā spēkā, tā drosmē Āfrikas elefantu. To-

mēr kā no romiešiem, tā arī no mūsu zvēru dīdītājiem ir

zināms, ka arī Āfrikas elefants ir dresējams. Gan pie viņa
mēs nemanām to garīgo pilnību, kas tik spilgti izceļ viņa
Indijas radinieku, tomēr mēs nodarītu tam pāri, ja no tam

gribētu taisīt slēdzienu, ka viņš audzināšanai un mācīša-

nai nav derīgs. Viņš nevarētu parādīt tik apbrīnojamu
gudrību, bet tomēr ļoti daudz spēju varētu joprojām pa-

rādīt, ja viņu gribētu tādā pašā veidā audzināt, kā to dara

indieši ar savu.

Mūsu zvēru dārzos Āfrikas elefants dzīvo tikpat labi

kā Indijas, pat tādos apstākļos, kas viņa dabīgām prasī-
bām maz piemēroti: piemēram tur, kur trūkst plašākas

vietas, lai varētu brīvi kustēties un pietiekoši dziļa un plaša

baseina, kur mazgāties, un tas ir spiests kustoties šurp un

turp vai paceļot un nolaižot kājas apmierināt prasību pēc
kustībām un nolaistot sevi ar snuķa palīdzību sagādāt va-

jadzīgo mitrumu. Parasti ļoti labsirdīgs un paklausīgs

būdams, kā viens tā arī otrs no viņiem var pat laikam aiz-

mirst visu labvēlību pret savu parasti ļoti mīlēto kopēju,
un tad viņš var palikt draudošs. Riesta laiks parasti to

ļoti uztrauc, un tad apkopējam jābūt sevišķi uzmanīgam.
Pēc līdzšinējiem novērojumiem spriežot, no tēviņa ir jā-
baidās vairāk kā no mātītes, lai gan arī tā ir ļoti dusmīga
un mīl uzbrukt. Laipnu apiešanos katrs elefants prot cie-

nīt un parāda par to savu pateicību. Nelaipnību un ne-
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taisnību viņš piedod lielāko daļu, bet ne vienmēr. Viņš

gan retos gadījumos nodara nelaimi, un tāpēc no viņa jā-

baidās mazāk, kā no kāda ļauna gremotāja, kāda savvaļas
vērša, kāda lielāka brieža, kādas stiprākas antilopes. Viņa
labi attīstītās maņas, labā saprašana, maigā daba duras

acīs katram novērotājam. Viņš mācas kā rotaļādamies un

„strādā" labprāt, tādēļ tas ir katrā zvēru tirgotavā izcilā-

kais dzīvnieks, un tā viņš top arī par zvēru dārzu apmeklē-

tāju mīluli. Barības daudzums, kādu tas patērē, ir ievē-

rojams : pēc Šmi dt a ziņām, Frankfurtes zvēru dārza

zilonis, kas ir apmēram piecpadsmit gadus vecs, dabon

dienā astoņi kilogrami kviešu kliju, pieci kilogrami maizes,

astoņpadsmit kilogramu siena un dažudien trīs kilogrami
vārīta rīsa, neskaitot gārdumus, ko tas saņem no apmeklē-

tājiem baltmaizes, rupjas maizes, biešu, augļu un citu tam

līdzīgu lietu veidā. Tas pats dzīvnieks, skatoties pēc gads

laika, izdzer dienā no četri līdz astoņpadsmit spaiņu ūdens.

Dažas slimības un tāpat nejauši nelaimes gadījumi

pēkšņi atņem mums mūsu gūstekņus; šinīs slimībās mūsu

dzīvnieku ārsti ir pa lielākai tiesai bezpalīdzīgi, un arī ne-

laimes gadījumi tikai retos gadījumos novēršami
.

Ar pa-

rastajiem zāļu devumiem pie slimā milža maz ko panāk, kā

to rāda sekošais piemērs. Kādam zilonim, kurš saslima

ar cietu vēderu, 10 dienu laikā iedeva: 4 mārciņas aloe,
1 mārc. un 5 unces kalomeļa, 5 mārciņas ricineļļas, 12 mār-

ciņas sviesta un 5 mārc. lineļļas, kas tad pēdīgi atstāja vē-

lamo iespaidu.
Par nelaimes gadījumiem es apzīmēju tādus notiku-

mus, kad piemēram zilonis aizrijas ar rāceni vai arī kad
dzīvnieku tirgotājam, kā tas bij jāpiedzīvo Hag cn -

bekām, jāpazaudē trīs jauni elefanti tāpēc, ka žurkas
tiem dzīviem apgrauzušas kāju pēdu apakšas.

Siloņa gaļai ir vērša gaļas graša, bet tā ir daudz sīk-

stāka un rupjākām šķiedrām; ziloņa tauki ir pelēkbaltā
krāsā, rupjgraudaini un tik ātri sarecē, ka jau pie 20° R.
sabiezē par diezgan biezu masu. Tā ziņo Heiglins,
kurš baudījis ziloņa gaļu kā svaigā, tā žāvētā veidā un at-
radis to par garšīgu. Priekškājas gabals, kad tas bij at-
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radies 24 stundas uz uguns, deva garšīgu gaļas zupu un

patīkamu gaļu. Tenans slavē mēli, Korss (Corse)

liela pelnos ceptu snuķi. Nēģeri sagriež visus muskuļus

garās strēmelēs, izžāvē tos saulē vai uz uguns un pirms

lietošanas saberž par rupju pulveri, kuru piejauc saviem

vienkāršiem ēdieniem. Medībās, kuras sarīko ņamņami,
dažreiz iznīcina tik daudz elefantu, ka vairāku sādžu gaļas

patēriņš ir segts uz vairāk mēnešiem. „Bieži vien," stāsta

Šveinfurts, „es redzēju ļaudis, kuri, kā man likās, ar

lielu malkas klēpi gāja uz savām būdām: patiesībā viņi
nesa savu tiesu elefanta gaļas, kura, strēmelēs sagriezta

un uz uguns izkaltēta, bij pilnīgi pieņēmusi malkas vai ža-

garu izskatu."

No ziloņkaula, kuru mēs tagad pārstrādājam, laba

daļa nāk no Āfrikas, diezin vai mazāk no Sibirijas, no aiz-

vēsturiskām sugām, un pēdīgi niecīgākā daļa no Indijas.

Nēģeru zemes Nilas augšgalā ikgadus izved ievērojamu
daudzumu vērtīgā un cenā pastāvīgi kāpjošā ziloņkaula;
viena no Āfrikas iekšienes lielākām tirdzniecības pilsētām,

Chartuma, Kordofanas galvaspilsēta, Obeida un ostas pil-
sēta Masaua pie Sarkanās jūras ir mūsu laikos galvenie

krājpunkti šim svarīgajam Āfrikas iekšienes ražojumam.

Astoņdesmitos gados par šādu ziloņkaula krāj punktu iz-

vērtās arī Sansibara, un no tā laika sākusies elefantu va-

jāšana viņu triecēj zobu dēļ gar visu rietumu piekrasti. Pa

Āfrikas mežiem vēl klejo lieli elefantu bari, bet tos arvien

vairāk un vairāk izretina ziloņus vajājošais cilvēks. Kā

ziemeļos un dienvidos, tā arī austrumu un rietumu piekra-
stēs un pat Āfrikas iekšienē ziloņus sagaida viens un tas

pats liktenis: tapt izdzēstiem no dzīvo saraksta.
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