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Cīruļi (Alaudidae) ir drukna auguma zvirbuļputni
ar lielu galvu, īsu vai vidēji garu un dažādaresnuma knābi,

diezgan zemām kājām un vidēji gariem pirkstiem, no ku-

riem pakaļējais bieži apbalvots ar piešveidīgu nagu, ga-

riem, ļoti platiem spārniem, ar ne visai garu vai pat īsu, pa

lielākai daļai taisni nogriestu asti un zemes krāsas spalvu

ģērbu, kas mainās maz atkarībā no dzimuma, bēt ļoti at-

karībā no vecuma.

Lai gan cīruļiem ir priekšstāvji visās pasaulēs daļās,
tomēr viņi apdzīvo visvairāk Veco pasauli. Klaji apgabali,

gan apstrādāti lauki, gan atmatas, gan tuksneši, gan arī

stepes pieder pie viņu dzīves vietām. Āzijas stepēs viņi ir

tie, kas šo, bieži tik vientuļo apgabalu pilda ar dziesmām

un skaņām. Vienas sugas pāri dzīvo tuvu kaimiņos viens

otram, un kopējā dziesma pavasarī katrā dienas laikā pilda

ceļotāja ausi. Viens no viņiem ir redzams lidinājāmies
vienmēr pie debesīm, lai arī viņu būtu iztramdījuši tikai

garām ripojošie rati vai arī jātnieks, garām steigdamies.
Visi ziemeļu zemju cīruļi ir gāju vai vismaz klejotāju put-

ni, ceļš neiet tāļu un uzturēšanās svešumā ilgst vienmēr

tikai īsu laiku. Viņi pieder pie pirmiem putniem, ko atved

pavasaris, un uzturās pie mums līdz vēlam rudenim.

Cīruļi ir labākie tecētāji starp zvirbuļputniem, bet arī

lidojiens viņiem atšķiras ar lielu dažādību. Steidzoties

viņi lido ātri un pa līku līniju, kas sastāv no plašiem lo-

kiem ; turpretī dziedot viņi spārnus vēcinādami ceļas taisni

augšup vai arī, aprakstīdami plašas vītveidīgas līnijas, lido

debesīs, no kurienes sākumā grimst lejup lēnam slīdēdami,
līdz beidzot ar pilnīgi sakļautiem spārniem pēkšņi drāžas

stāvus zemē kā nedzīvi priekšmeti. Viņi ir moši, reti kad

mierā, drīzāk arvienu kustīgi, zināmā mērā pat nerimstīgi.
Ar citiem sugas biedriem viņi, kamēr neiejaucas mīlestībā,
dzīvo ļoti saticīgi, turpretī pārošanās laikā pastāvīgi ķildo-
jas. Par svešiem putniem viņi maz liekas zinis, lai gan
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dažas cīruļu sugas iejaucas žubīšu un stērstu baros; spēcī-

gākus dzīvniekus viņi ļoti bīstās, cilvēku tikai tad ne, ja
pēc ilgākas saudzēšanas ir pilnīgi pārliecinājušies par savu

drošību. Lielākā daļa ir labi, daži pat gluži teicami dziedā-

tāji. Dziesma, ko viņi dzied, ir nabadzīga strofām, bet

visai bagāta pārmaiņām; daži toņi tiek simtkārt pārkau-
sēti un izveidoti par vienmēr jaunu vienību. Visām su-

gām piemīt spēja atdarināt svešu dziesmu; jo katrs mācās

un ieklausās no otra.

Cīruļu barība sastāv no kukaiņiem un augu vielām.

Vasarā viņi pārtiek no vabolēm, maziem tauriņiem, sien-

āžiem, zirnekļiem un viņu kāpuriem; rudenī un ziemā viņi
ēd labības graudus, augu sēklas, pavasarī kukaiņus un

svaigas augu vielas, it īpaši labības asnus. Graudus viņi

aprij ar visu čaulu un tādēļ knābj arī smiltis un mazus ak-

mentiņus, kas veicina barības sasmalcināšanu. Dzeršanai

viņiem noder rasa uz lapām; bet viņi var ilgāku laiku iz-

tikt pilnīgi bez ūdens, tanī arī nemazgājas, bet iet putekļu
vannās.

Nolaidīgi, bet vienmēr no līdzīgi augsnes segai krāso-

tiem salmiem un zāļu lapām taisītā un tāpēc arī teicami

apslēptā ligzda atrodas uz zemes bedrītē, ko putns pats

izkārpījis; dējums sastāv no četrām līdz sešām, otro reizi

no trim līdz piecām plankumainām olām.

Visādi plēsīgi dzīvnieki, zīdītāji, putni un rāpuļi, ne

mazāk arī cilvēki naidīgi stājas cīruļiem pretī; bet viņi
vairojas tik stipri, ka atkal aizpilda visus viņu skaitam

nodarītos robus un ar zemkopības pacelšanu vienmēr vai-

rojas skaitā.

Lauku cīrulis (Alauda arvensis) iezīmējas ar

samērā smuidru augumu, mazliet smaiļveidīgu, diezgan

īsu knābi, vidēji gariem, smailiem spārniem, ar vidēji garu

ierobotu asti un vārīgām kājām ar diezgan gariem pirk-

stiem. Ķermeņa garums ir 18 centimetru, platums 30 cm,

spārnu garums 10 cm, astes garums 7 cm. Ķermeņa augš-

daļu spalvas ir zemesbrūnā krāsā, apakšdaļu spalvas pelē-
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cīgi baltas, spārni un astes spalvas melni brūnas. Lauku

cīruļa dzimtene ir visa Eiropa, sākot ar Norvēģijas zie-

meļiem, un visa Vidusāzija, sākot no mežu joslas dienvi-

dus robežas pāri līdz malu kalnājiem. Ziemā viņš noceļo
līdz Ziemeļafrikai un Dienvidindijai. Austrumeiropas un

Ziemeļāzijas stepēs viņam piebiedrojas'mazliet lielākais

Sibirijas cīrulis (Alauda sibirica).

Lauku cīrulis ir mūsu pavasara vēstnesis, jo ierodas

pie mums jau taī laikā, kad sniegs vēl tikai kūst, dažreiz

pat februra sākumā*); mēneša beigās tas parasti ir jau

izraudzījies sev dzīves vietu, pie kuras turas visu vasaru

un tikai vēlā rudenī uzsāk savu ceļojumu atpakaļ uz dien-

vidiem, kas to aizved līdz Dienvideiropai, bet gan nekad

tālāk par Ziemeļafriku. Viņš ir kustīgs putns, kas reti

kad ilgāku laiku paliek mierīgi uz vietas. Pa lielākai daļai
tas neapnicis skraida un laidelējas uz priekšu un atpakaļ,
pie katras izdevības ķildojas uh plūcas ar savas sugas pie-

derīgiem, un visam tam pa vidu dzied un gavilē. Soļo
lauku cīrulis labi. Lēni ejot, viņš ik uz soļa pieliec galvu;
ātri skrejot tas atgādina krastskrējējus ar saviem paņē-
mieniem.

Viņš lido lieliski un, skatoties pēc vajadzības, ļoti da-

žādi: steigā viņš kustas uz priekšu plašos lokos, gan pie-
vilktiem spārniem, gan švirkstošiem spārnu vēzieniem, ka-

mēr dziedot tas paceļas augstāk un augstāk, it kā šūpoda-

mies, visiem pazīstāmā kārtā lēni un vienmērīgi spārnus

kustinādams. Uz zemes lauku cīrulis labprāt izvēlas at-

klātas vietas un tādēļ nometas uz ciņiem, maziem uzkal-

niņiem vai akmeņiem, dažreiz arī kāda koka vai krūma

galotnītē vai staba galā; šīs iemīļotās vietas viņš tad ap-
meklē arvien no jauna ar lielu neatlaidību. Aicinājuma
sauciens ir tīkami skanošs „gerr" vai „gerrell," kuram

seko gaišs svilpjošs „trit" vai „ti." Pie ligzdas uztverams

dzidrs „titri," dusmās atskan čirkstošs „šerrerererr." Sa-

vu vispārpazīstamo dziesmu, kas aizgrābjošā kārtā atdzī-

*) Latvija nav novērots agrāk par 27. febr., parasti starp
5. martu un 7. martu. Tulk. piezīme.
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vina kā līdzenumos tā kalnainos apvidos laukus un pļavas,
pat purvus, ja tie nav pārāk slapji, lauku uzsāk,
kolīdz ieradies, un turpina to pa visu perēšanas laiku.

Gaismai tikko svīstot, viņš to sāk un beidz tikai krēslai

pār zemi nolaižoties. Viņš sāk to atkal un atkal no jauna,
neskaitāmas reizes no zemes paceldamies. Gandrīz brēco-

šā lidojumā augstāk un augstāk kāpdams, acīm gandrīz iz-

zuzdams, bez pārtraukuma viņš to turpina, izturīgāk kā

jebkurš cits putns, pie tam plašus vīteniskus lokus vilk-

dams, pamazām atgriežas virs tās vietas, no kuras pacē-

lies, slīd zemāk un zemāk, drāžas tad kā akmens, pievilk-
tiem spārniem, dziļumā zem sevis, tuvu zemei izplēš spār-

nus un nolaižas par jaunu savas ligzdas tuvumā. Dziesma

gan sastāv tikai no nedaudziem gaišiem, dzidriem un stip-
riem toņiem, bet toties no neskaitāmi daudzām šo toņu

rindām, kuras skan te trallinoši un virmojoši, te atkal

gaiši svilpojoši. lespaidu bagātību vēl pavairo tas apstāk-

lis, ka katrs dziedātājs savā izpildījumā ieliek vislielāko

dažādību, un atsevišķi meistari kuplina vēl visu ar pakaļ-
darinājumiem no citu putnu dziesmu daļām. Pat mātītes

vītero, un jaunie tēviņi izmēģina savas rīkles jau dažas

nedēļas pēc ligzdas atstāšanas.

Ar citiem savas sugas piederīgiem lauku cīrulis dzīvo

mierā tikai pa ceļošanas laiku un ziemas nometnēs. Kā-

mēr mīla viņā stipra, pārī dzīvojošais tēviņš uzsāk neat-

laidīgu cīņu ar katru citu tēviņu, ko pamanījis. Abi cīnī-

tāji tad dūšīgi plūcas un uzdod viens otram. Nav tomēr

nemaz reti arī tie gadījumi, kad lietā iejaucas vēl arī kāds

trešais tēviņš, un tad no augstumiem nokūleņo zemē visi

trīs. Še tad uz acumirkli cīņa tā kā piestāj, lai nākošā

sāktos no jauna. Dažreiz pretinieki uzbrūk viens otram

arī pa zemi tekājot un tad ieņem viens pret otru tādu stā-

vokli kā gaiļi kaujoties. Plūcas dūšīgi, saprotams, bez

pārāk jūtamiem zaudējumiem vienā vai otrā pusē. Uz-

veiktajam jālaižas prom, uzvarētājs atgriežas līgsmodā-
mies pie savas mātītes, kura, kā Naumanns saka, ļoti
bieži ņem tēviņa cīņā dalību. Sakarā ar šīm ķildām, perē-
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šana ievelkas garumā un prasa vairāk laika nekā tas tieši

būtu nepieciešams. Tā paša iemesla dēļ pie mums uz hek-

tāra rēķina ne vairāk kā divus cīruļu pārus, bet stepēs,
kur to uz tās pašas platības trīsreiz vairāk, viņi vismaz

nav visi vienas un tās pašas sugas, un tēviņi, kaut gan tā-

pat slikti satiek, tomēr, salīdzinot, dzīvo miermīlīgākās at-

tiecībās viens otram blakām.

Ligzdas atrod bieži jau marta sākumā, parasti labības

laukos un pļavās, bet gan arī papuvēs uz mazām saliņām,
kas apaugušas ar zāli un grīsli, bet citādi cieši ūdens ie-

slēgtas. Mazo padziļinājumu, kurā atrodas ligzda, vaja-
dzības gadījumā izrok cīruļu pāris pats vai vismaz papla-
šina un noapaļo. Tad mātīte to, tēviņam piepalīdzot, diez-

gan trūcīgi izklāj ar veciem rugājiem, zāles kušķiem, mai-

gām saknītēm un stiebriņiem, varbūt noapaļo vēl visu ar

pāris zirgu sariem. Dējums sastāv no 5—6 olām, kuru ga-

rums 22 mm, platums 15 mm un kurām uz zaļgandzeltena
vai baltsārta pamata daudz nevienādu punktiņu un lāsīšu

pelēkbrūnā vai pelēkā krāsā. Perē abi, kā tēviņš tā mātīte

pamīšus, un pēc piecpadsmit dienām izšķiļas mazuļi, kas

atstāj ligzdu tad, kad spējīgi skriet. Tikko jaunie pali-
kuši patstāvīgi, vecie uzsāk otrreiz perēt, un, ja vasara

ir laba, izved bērnus arī vēl trešo reizi.

Visi mazie četrkājainie plēsēji, sākot ar mājas kaķi
vai lapsu un beidzot ar zebieksti, cirslīti vai racējpeli, tā-

pat lījas, kraukļi, trapes un stārķi vajā cīruļbērnus, bet

bezdelīgu vanags, vanadziņš un zvirbuļvanags arī vecos.

Lauku cīruļu skaits, zemes kultūrai attīstoties, tomēr neiet

vis mazumā, bet pieaug.

Piemīlīgais sila cīrulis (Alauda arborea) ir

mazākais no visām Vācijā perējošām šās dzimtas sugām.
Garumā viņš sasniedz 153—158 milimetrus, platumā caur-

mērā 290 mm, spārna garums ir 90 mm, astes — 54 mm.

Ķermeņa augšdaļas un spārni ir blāvi rūzganbrūni, apakš-

daļas baltrūzganas, sānos iebrūnas, pie kam guznu un

krūtis rotā šauras, asas kāļa švītriņas, kāmēr abās vēder-

pusēs svītrojums ir neskaidrs; pakakles spalvas izgrezno-
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tas tumšu punktiņu lāsītēm, deniņu švītra rūzganbalta,

spārni melnbrūni, divās vidējās astes spalvas brūnas, ar

platu rūzganbrūnu apmali, pārējās — melnas, ar baltu

galiņu, pie kam malējo spalvu krāsa pāriet pamazām bāli

brūnā tonī. Acis ir tumši brūnas, knābja ragāda brūna,

apakšpusē sarkana, kāju ragāda gaiši brūna.

Šim patīkamajam, jautrajam putnam dod patvērumu
visa Eiropa, sākot ar Viduszviedriju, un Rietumazija. Bet

viņš ir ierobežots vairāk nekā pārējie cīruļi, jo pieder vis-

nabadzīgāko mežu un silāju apvidiem. Mans tēvs, kas tos

labāk aprakstīja kā jebkurš cits, saka par viņiem sekošo:

„Par velti jūs meklēsiet sila cīruli auglīgajos plašo līdze-

numu laukos, kuplajās lapu koku audzēs vai augstajos

skuju mežos. Viņa mītnes ir kaili izcirtumi, viršu klaju-

mi, līdzenas vietiņas, vienalga vai ielējā vai augstu kalnos,
kur vairs tikai retais putns piemājo. Izvedis bērnus, viņš
ar tiem ierodas nopļautā jās pļavās un ceļošanas laikā ap-

meklē papuves un rugājus līdzenumos, jo sila cīrulis ceļo

maziem, vienas dienas ceļojumiem, tādēļ, ka viņam paiet
krietns laiks, sameklējot sev grūti sadabūjamo barību, kas

sastāv no maziem kukainīšiem un dažādām sīkām sēkli-

ņām. Kolīdz sniegs kalnos nokusis, februāra beidzamajā
pusē, viņš atgriežas atpakaļ no sava ceļojuma, kas to pa-

reiz skāris arī Āfriku, un ieņem savu veco mājokli,
rasti nav aizvedis tālāk par Dienvideiropu, lai gan daž-

Izturēšanās ziņā, sila cīrulis ir ļoti piemīlīgs radījums,
kustībās ātrs un veikls. Tur, kur viņu saudzē, viņš ir

pieļāvīgs un drošs, bet kur to vajā, vai arī kur viņš vajā-
šanas bīstas — tur uzmanīgs un bikls. Tekā viņš mudīgi,
maziem solīšiem, krūtis un cekuliņu mazliet saslējis un

izskatās ļoti cēls. Ja tuvojas kāds bezdelīgu vanags vai

zvirbuļu vanags viņš izplēties piespiežas tik cieši zemei,
parasti kādā mazā dobulītē, un tik veikli, ka ļoti grūti ie-

raugāms un gandrīz ikreiz nelaimei izbēg. Viņš tomēr

nesēstas vienmēr uz zemes, kā to dara gandrīz visi viņa

radinieki, bet nolaižas arī uz koku galotnēm un brīvāk stā-

vošiem zariem; no tam tad arī cēlies viņa otrs nosaukums
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„koka cīrulis," Pavasaros viņš dzīvo pāros, bet tā kā tē-

viņu ir vairāk kā mātīšu, tad karstu cīņu nav trūkums;
tās beidzas parasti ar uzbrucēja padzīšanu. Pārošanās

laikā tēviņš īsteni parāda visu savu piemīlīgumu. Viņš
tekā savai mātītei cieši apkārt, saceļ izplēsto asti mazliet

gaisā, salien augsti savu cekulu un klanās visapburošāka-

jā kārtā, lai viņai parādītu savu padevību un maigumu,

Atkarībā no pavasara laika apstākļiem, viņa ligzdu

var atrast vai nu agrāk, vai vēlāk, dažreiz jau marta bei-

dzamajās dienās zem kāda egles vai kadiķa krūma, vai arī

zālē. Tā ir savīta no maigiem, sausiem zāles stiebriņiem
un lapām un atrodas kādā izkašātā, zaru nesegtā, padziļi-

nājumā, ir dziļāka par pusbumbu un no iekšpuses ļoti glu-
dena un skaisti izklāta. Dējums sastāv no četrām vai

piecām, reti kad no trim olām. Viņas ir 20 mm garas un

15 mm platas, bālganas, pelēkiem un gaišbrūniem punkti-
ņiem nosētas. Uz olām sēd mātīte viena pati, pilnīgi no-

devusies savam pienākumam. Tēviņš piegādā barību.

Pirmos bērnus vecāki vadā īsu laiku, jo drīzumā tie stājas

par jaunu pie nākošās perēšanas priekšdarbiem. Kad arī

otrreizējā perējuma bērni ir izvesti, vecāki vai nu apvieno-
jas ar visiem saviem bērniem, un klejo kopā visa ģimene,
vai ari sadalās un apvienojas baros, kuri sastāv no divām

vai vairāk apvienotām ģimenēm. Viņi aizlaižas no mums

vai nu oktobra otrā pusē, vai novembra sākumā.

Visjaukākais pie sila cīruļa ir viņa dziesma. Atro-

dies tu, piemēram, kājām kādā ceļojumā, un esi nonācis

tukšā un nabadzīgā apvidū. No šejienes tev neatveras

pat ne skats kādās skaistās tālēs, kas tev dotu gandarīju-
mu par nabadzīgo augu valsti ap tevi. Dzīvnieku valsts

šķiet te galīgi izmirusi. Bet tad paceļas mīlīgais sila cī-

rulis. Sākumā viņš liek atskanēt savam labinošajam „lul-
lu," kāpj augstāk un lidinās nu apkārt, stipri trallinādams

un kā fleite saldi dziedādams, pa pusstundai zem māko-

ņiem lidinādamies; vai arī nolaižas uz kāda koka, lai tad

tur savu patīkamo dziesmu nobeigtu. Jo jauki šī dziesma

skan naktī. Ikreizes, kad man klusās pusnakts stundās ir
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gadījies iet caur sila cīruļa nabadzīgajām mītnēm, cita

nekā nedzirdot, kā ragu pūces kliedzienu tālumā vai pēr-

kona kazas dīvaino spārnu troksni, vai arī tuvu garām

skrejoša kukaiņa spārnu švirkoņu, es esmu bijis stipri ie-

priecināts, kad kāds sila cīrulis pacēlās un ļāva atskanēt

saviem skaistajiem trillinājumiem. Es paliku tad ilgi uz

vietas stāvam un klausījos šajās kā no debesīm nākošajās

skaņās. Tā stiprinājies, es tad cilāju savu ceļa spieķi jau-
niem spēkiem tālāk. Es zinu ļoti labi, ka sila cīrulis savu

dziesmu sāka dzīts no vēlēšanās pakavēt laiku savai mātī-

tei un sagādāt tai prieku. Un tomēr man likās, ka viņš
pacēlies, lai man, savam vecajam draugam, pierādītu savu

uzmanību un manu vientulību pasaldinātu."
Sila cīrulis dziesmās ar lakstīgalu mēroties nevar, un

tomēr viņš to atvieto. Lakstīgalas dziesma skan tikai

divi mēnešus, sila cīrulis turpretim dzied no marta sākuma

līdz augustam, pēc spalvu mešanas vēl septembra beidza-

majā pusē un oktobra sākumā. Un dzied viņš taču tuk-

šajos un nabadzīgajos apvidos, kalnos, kurus atskaitot vi-

ņu, apdzīvo tikai vēl nedaudz labu dziedātāju, bet vietās,
kur viņš uzturas, gandrīz vai neviens cits. Viņš ir visu

kalniešu mīlulis, istabas putnu mīļotāju lepnums; viņš ir

cauru nedēļu pie istabas saistītā amatnieka prieks — viņš
tādēļ bagātīgi nopelna visu to mīlestību un slavu, kas to

vaiņago. Tikai sila cīruļu skaits, pretēji lauku un ceku-

lainā cīruļa skaitam, neiet vis vairumā, bet gluži otrādi —

nožēlojamā kārtā samazinās, un šai parādībai nav pilnīgi
apmierinoša izskaidrojuma.

Cekulainais cīrulis (Galerita cristata) rak-

sturo ģintu, kurai tāds pat nosaukums (Galerita) un kuras

locēkļu kopējās pazīmes ir padruknais ķermenis un spalvu

pušķītis virs galvas. Par spalvu krāsu ir grūti ko no-

teiktu sacīt, jo cekulainais cīrulis ir ļoti dažāds. Vācijā

dzīvojošie šīs sugas piederīgie ir virspusē uz sarkanīga
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mālkrāsas pamattoņa tumšbrūni, apakšdaļas palsas, uz

krūtīm un sāniem ar tieksmi pāriet sarkanumā, uz guznas

un krūtīm izrotāti platām izbalojušām švīkām, spārni

tumšbrūni, melnbrūnās astes spalvas ar apmalīti, malējām
abām ārmalas vēdeklis rūzgani sarkans. Acis tumši brū-

nas, knābis raga brūngans, knābja apakšdaļas pamats un

kājas raga dzeltenas. Garums sasniedz 180 mm, apkārt-
mērs 330 mm, spārna garums 95 mm un astes — 65 mm.

Mūsu cekulainais cīrulis apdzīvo gandrīz visu Eiropu, iz-

ņemot galējos ziemeļus un ievērojamu daļu no Āfrikas;

viņš sastopams dienvidos biežāk kā ziemeļos, bet arī Vā-

cijā izplatās ar katru gadu vairāk, sekodams galvenajām
kalnu pārejām un parādīdamies tur, kur viņa agrāk nebij.
Vācijā viņš dod priekšroku cilvēku tuvumam, nāk iekšā

sādžās un pilsētās un pārvēršas par diedelnieku, kas übago
pēc virtuves atliekām un atkritumiem.

Izņemot riesta laiku, cekulainais cīrulis ir kluss putns,
kas top jūtams, pateicoties vienīgi savam daudzumam;

vispār viņš ir ļoti pieticīgs. No lauku cīruļa viņš viegli

atšķirams ar savu druknāko ķermeni un smailāko spalvu
pušķīti virs galvas; šo cekuliņu viņš gandrīz pastāvīgi tur

saslietu. Sēdot un skrejot, kā arī laižoties, viņš ļoti līdzi-

nās saviem citiem radiniekiem. Viņa balss ir kluss „hoid,
hoid," kam parasti seko gaišs, patīkams „kvī, kvī." Dzie-

sma raksturojas ar savu dažādību un viņai ir savas priekš-

rocības, lai gan ar lauku — un sila cīruli jau nepavisam —

tas mēroties nevar.

Barība ir jaukta. Rudenī, ziemā un ziedonī viņš ap-
mierinās ar visāda veida graudiņiem, pavasarī plūc maigos
zāles stiebriņus un citus asniņus.

Ligzda tiek taisīta laukos, sausās pļavās, vīna kalnos,
dārzos un līdzīgās vietās, bieži ļoti tuvu apdzīvotām ēkām,

stipri apmeklētos publiskos dārzos, pat stacijās, bet vien-

mēr ir apslēpta un grūti uzejama. Būve atšķiras maz no

citu cīruļligzdu būvēm. Olas ir skaitā četras līdz sešas;

viņu garums 22 mm, platums — 15 mm, un sārti baltais

vai dzeltenīgais pamattonis kā sētin nosēts pelnu krāsas



un dzeltenbrūniem punktiņiem un lāsītēm. LI b c (Lie-

be) savācis pie kāda cekulaino cīruļu pāra, ko tas turējis

gūstā, tādus novērojumus, ka tie ne tikai šās ģints, bet

varbūt visos cīruļu dzimtas vairošanās vēsturi izskaidro

pavisam negaidītā kārtā. Mātīte perē viena pati, bet ja
laiks nav par aukstu, pavada reti kad visu dienu uz olām.

Vai ik pusstundas viņa tās atstāj, lai sakārtotu savu tua-

leti un uzmeklētu barību, jo tēviņš to nebaro. Mazuļi iz-

šķiļas trīspadsmitā dienā un, lai gan ļoti nabadzīgu pūciņu
segti un violēti melnigsnejā āda tiem vai cauri spīd, māte

tiem reti kad tup virsū. Tikai naktī un vēsā laikā vecā

sēd cieši uz ligzdas. Tēviņš barošanā piedalās netieši.

Sameklējis kukaiņus un tos ar knābi apstrādājis, viņš
noliek viņus mātītei priekšā, lai tā izbaro. Devitā dienā

jaunie atstāj ligzdu un vairs viņā neatgriežas. Viņu gaita
ir no sākuma visai nevarīga lēkāšana un tikai sākot ar div-

padsmito dienu tie iemācās skriet kā viņu vecāki. Nakti

viņi noglabājas kādā zemes dobulītē; še tos māte tomēr

neapsedz; taī vietā tēvs tos apklāj ar dažiem stiebriem

un izkaltušām lapām. Arī tagad tēvs reti

baro pats savus bērnus un apmierinās ar to,
ka tiem nolemto ēsmu noliek mātītei priekšā.
Tomēr savā kārtā arī viņš piepalīdz. Ja māte ierodas pil-

nu knābi un velti bērnus nomeklējas, viņš tos sauc skaņu

balsi, uz ko tie lai arī klusi, bet pietiekoši skaidri atbild,

tā kā māte tos var sadzirdēt, četrpadsmitā dienā pēc iz-

šķilšanās jaunie izmēģina spārnus un sešpadsmitā tie ir

spējīgi nolaisties jau lielus gabalus. Tikko viņi patstāvību

ieguvuši, vecāki sāk otrreiz un pēc tam vēl trešo reizi

perēt.

Cekulainā cīruļa liktenis ir laimīgāks par lauku cīruļa
likteni, jo viņš netiek tik lielos vairumos ķerts virtuves

vajadzībām kā pēdējais un arī citādi gandrīz nemaz netiek

vajāts. Viņa ienaidnieki ir tie paši, kas medī citus uz

zemes perējošus putnus. Būrītī viņus tur reti.

14
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No tiem cīruļiem, ar kuriem esam paguvuši iepazī-

ties, ievērojami atšķiras garkājainie cīruļi
(Alaemon). Pie viņiem pieder tuksnešu skrējējcī-
rulis (Alaemon desertorum). Viņš virspusē palsi sārts

un apakšpusē balts. Garums tam 22 cm, spārna garums

12 cm, astes garums 9 cm. Skrējējcīruļa izplatības apga-

bals ieņem visu ziemeļaustrumu Āfriku, Rietumāziju. Pa-

lestinu, Persiju. Ne vienreiz vien viņš ir arī Dienvid-

eiropā nošauts. Nav viņš arī nekāds retums visos ziemeļ-
austrumu Āfrikas tuksnešos, tomēr stepē neesmu to nekad

manījis. Esmu to atradis gan nelielām saimītēm, gabalus
četrus līdz sešus kopā, bet nekad bariem, parasti pa pā-
rim, šie pāri dzīvo tuvu blakus un, kā liekas, kaimiņi
apmeklē viens otru pilnīgi draudzīgi.

šā putna paņēmienos un ierašās ir daudz kā, kas to

padara par pārejas locēkli no viņa tuvākiem radiniekiem

uz skrējējputniem. Skrien viņš īsiem paņēmieniem, ne-

parasti ātri, daudz vairāk atgādinādams krasta skrējējus
nekā cīruli, gandrīz kā tuksnešu skrējējputns, laižas viegli,
daudz lidinādamies, un ļoti bieži taisni kā pa diegu; viņš

paceļas gaisā ne kā citi cīruļi, lēnām, bet straujiem spārnu

vēzieniem, lidinās dažus acumirkļus vienā un taī pašā vie-

tā un nelaižās tad, sakļautiem spārniem, atkal atpakaļ
tieši uz zemes vai arī uz kāda krūma un no turienes tad

uz zemi, pa kuru tad aizskrien ātriem soļiem, šo rotaļu

viņš atkārto pie izdevības vairākas reizes no vietas. Pāri

turās neparasti uzticīgi kopā, skrien cieši blakus un pace-

ļas spārnos gandrīz reizā. No cilvēka šis cīrulis nebai-

dās nemaz. Mednieku viņš pielaiž sev tuvu klāt; vajāts
tomēr tas paliek drīz neparasti bailīgs. Viņa balss skan

kā žēlabu pilna sēra svilpīte un dziesma īsteni nav nekas

cits, kā vairākkārtīgs aicināšanas sauciens, kam seko tril-

leris. Olas garuma caurmērs ir 25 mm, platuma — 18

mm, un tā atgādina mūsu lielās čakstes olu paveidus.
Var vēl piezīmēt, ka šis putns, tāpat kā citi tuksneša put-

ni, liekas, var iztikt pilnīgi bez ūdens, jo viņu bieži var sa-

tikt kilometriem tālu no tā, vissausāko tuksneša visizde-
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gušākajās vietās. Tā skrējēj cīruļa kuņģī, kad to nošāvu,
atradās tikai kukaiņi; neskatoties uz to, es negribu ap-

galvot, ka šis putns graudus nicinātu.

Brīnumskaisti dzied un tādēļ ļoti iecienīts ir Dien-

videiropas kalandrcīrulis (Melanocorvpha calan-

dra), viens no stērstu cīruļu cilts (Melanocorvpha) priekš-
stāvjiem. Garumā viņš sasniedz 21 cm, apkārtmērā —

44 cm, spārni ir 13 cm gari, aste 7 cm. Ķermeņa augšdaļu

spalvas ir bāli brūnganas, rīkle, galva un krūtis maigi

rūzgani dzeltenīgas, krūtis izrotātas arī smalkām tum-

šām kāta švītrām, pārējās apakšdaļas ir baltas. Kalandrcī-

ruļa dzimtene ir Dienvideiropa, īpaši Vidusjūras apkaime.

Viņa izturēšanās daudz neatšķiras no mūsu lauku

cīruļa izturēšanās. No tā un citiem man pazīstamiem cī-

ruļiem kalandrcīrulis noteikti atšķirams vienīgi ar savu

stāvo gaitu un kaut gan lēniem, tomēr neparasti spēcī-

giem plato spārnu vēzieniem, kas to, kopā ar gaišajām pa-

vēderes spalvām, nekad neļaus sajaukt ar kādu citu. Tik-

pat laba pazīme ir arī viņa skaistā dziedāšana.

Kas viņu dzird dziedam pirmo reiz, paliek pārsteigts

uz vietas stāvam, lai ar sajūsmu viņā noklausītos. Viņa
dziesma atšķiras no visām man pazīstamām cīruļu dzies-

mām ar brīnišķu bagātību, lielu plūduma pilnību un spēku.

Stepē tas visas tur dzirdamās skaņas savieno un sakausē

savā dziesmā, atdodams tās atpakaļ diženākā veidā, un tā

ar savas stiprās balss palīdzību rada to brīnišķo cīruļa

dziesmu, kura te pavasara laikā nepārtraukti plūst no de-

besīm. Ne visi putni gan iegūst pilnīgu slavu, jo ne visi

savus neizsmeļamos balss līdzekļus izlieto mūsu ausij pa-

tīkamā kārtā; bet daži ir tiešām nesalīdzināmi meistari

savā mākslā, kuri ir jādzird, lai viņu nozīmi varētu pie-

nācīgi novērtēt.

Spānijā, lai šo arī te ļoti iemīļoto dziedātāju noķertu,

ķērāji iziet naktī uz piemērotu tīrumu; daži no gūstītā-

jiem nes ganāmpulku zvaniņus, citi žilbinošas laternas,

pārējie roku ķeramos tīklus. Spulgā gaismā cīruļus ap-

žilbina, bet ganāmpulku zvaniņu skaņas liek tiem domāt,
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ka tiem tuvojas ragu lopu vai aitu ganāmpulks. Putni

mierīgi nogaida ķērāju tuvošanos, pie zemes piespiedušies,
kur tos tad vai nu apklāj tīkliem vai saķer ar roku. Mans

brālis ir bijis līdz šādās medibās.

Arī tuksnesim ir savi cīruļi, bet to krāsa ir tāda pat
kā smiltīm. Pie smilšu cīruļu (Ammomanes) ģintas

pieder tuksnešu cīrulis (Ammomanes deserti).
Tas ir ķermeņa virspusē pelēki brūngans, muguras galā

rūzgandzeltens, apakšpusē bālganā izabellas krāsā. Ķer-
meņa garums ir 160 milimetru, platums 230 mm, spārna

garums 25 mm, astes garums 65 mm. Tuksneša cīruļa
izplatības apgabals aptver lielāko daļu no ziemeļu un zie-

meļaustrumu Āfrikas, Rietumazijas un Vidusindijas;

dažreiz, bet arvien tikai reti, tas ieklīst arī Dienvideiropā,
kaut ganErhards to pieskaita Kikladu salu vasaras

putniem.

Pa savas uzturēšanās laiku Āfrikā es tuksneša cīruli

esmu sastapis tuksnešos visā Ēģiptē un Nubijā. šis putns
izvairās no apstrādātiem laukiem un sastopams tikai tur,
kur sausā smilts itkā spītē ūdens dzīvinošam spēkam.
Smiltī tuksneša cīrulis pazūd sava ienaidnieka acīm, smil-

tī tas atrod sev barību; tas pieder pilnīgi un vienīgi tuks-

nesim. Viņa balsi dzird jau Augšeģiptē, tiklīdz sper soli

pār pēdējo dambi, kurš straumei atņemtos ūdeņus sargā
no smilts, kas alkst pēc šiem ūdeņiem; viņš ir tas, kuru

sastop starp faraonu zemes pagājušo laiku zīmēm; viņš
ir tas, kurš atrodams tempļu telpās, kā no seniem lai-

kiem pārpalicis pārvērsts Izidas priesteris; bet viņš ir

arī tas, kurš brūnā novada teltī parādās kā īsts mājas

putns. Viņš ir piemīlīgs, bet kluss un nopietns dzīvnie-

ciņš. Viņa skrējiens ir neparasti ātrs un lidojums veikls,
kaut gan tas lido drusku mētādamies. Viņa parastajā
aicinājuma saucienā ir tāda grūtsirdība, ka zem šī ie-

spaida gandrīz aizmirst sauciena patīkamo skaņu. Visur

A. Brems, „Dzīvnieku valsts" XXI.



18

kur tuksneša cīrulis mīt, tas sastopams bieži, dzīvo para-

sti pāriem, retāk bariem, un ar citiem savas sugas bied-

riem satiek draudzīgi. Daži simti kvadrātmetru smilšu

klajuma, pārs akmeņu uz tā un drusciņ puskaltušas zā-

les starp tiem, to pilnīgi apmierina, un velti tu sev jautā,
kā tāda, cilvēka acīs pilnīgi nedzīva mītne var būt par šī

putna dzimteni un var uzturēt to. Un taču tas tā ir, jo
katrs pāris uzticīgi turās pie reiz izvēlētās dzīves vietas.

Ja šo vietu apmeklē vairākas dienas no vietas, tad cīruli

varēs atrast gandrīz arvien taī pašā vietā, pat uz tā paša
akmena.

Gada pirmajos mēnešos tuksnešu cīrulis stājas pie
vairošanās. Viņa ligzda ir labi noslēpta vai nu zem kāda

pārkārušās akmeņa, kādā padziļinājumā vai zāļu cerā, ir

ļoti skaisti būvēta un satur pavasarī divas līdz četras 22

milimetrus garas un 16 mm resnas olas, kuru dzeltenais

pamattonis, sevišķi pret resno galu, apklāts brūniem un

sarkaniem plankumiem. Tēviņš izsaka savu mīlu ar klu-

su, jauku, bet diezgan nabadzīgu dziesmiņu, kurā jau mi-

nētais grūtsirdīgais aicinājuma sauciens visbiežāk at-

kārtojas. Pabeidzis dziesmu, tēviņš apstaigā mātīti, tu-

rēdams spārnus drusku nost no ķermeņa; tad abi kopā

parasti aizlido uz savas dzīves vietas augstāko punktu,

piemēram uz kādu akmeni, un tēviņš sāk atkal dziedāt.

Tuksneša cīrulis nebīstas no cilvēka. Ar īstu labpa-
tiku es esmu piegājis tam gluži tuvu klāt, un esmu ar

īstu sajūsmu noskatījies, ar kādu uzticību tas ienāca kādā

klīstošā gana būdā, kad gans to sev bij uzcēlis pie Bachin-

das akām. Arābam nenāk ne prātā uzticīgajam putnam
darīt ko ļaunu, un arī eiropietim viņš drīz vien top tik

mīļš, ka tam īsti jāpiespiežas, lai viņu nošautu.

Viena no dzimtas skaistākām sugām ir A1 pu cī-

rulis (Phileremus alpestris), kurš ir ragu cīruļu (Phi-

leremus) ģintas priekšstāvis. Viņa sevišķās īpatnības
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ir divas mazas spalvu ausis pakauša sānos un īpatnējais
raibais spalvu ģērba zīmējums. Putna garums ir 17 cen-

timetru, platums 32 cm, spārna garums 11 cm, astes ga-

rums 7 cm. Piere, acu švītras, zods un pakakle ir bāli

dzelteni, šķērsu švītra uz pakauša, knābja pamats un ausu

apkārtne, tāpat plats pusmēnešveidīgs guznas vairogs ir

melnā krāsā, galvas virsus, kakla mugurpuse un augšējās

spārnu segspalvas maigi vīna sarkani, pārējās ķermeņa
virsdaļas zemes brūnas, izraibotas tumšiem spalvu kātu

plankumiem; ķermeņa apakšpuse ir balta, no sāniem

vīna sarkanā krāsā, lidspalvas brūnas, astes spalvas, at-

skaitot divas vidējās, kuras ir tumšbrūnas ar, palsu brū-

nu apmali, ir melnas, abas malējās no ārpuses baltas.

Acu gredzens ir tumšbrūns, knābis zilganpelēks, kājas

raga brūnas. Mātītei dzeltenā krāsa uz sejas un pakaklē
ir bālāka, kā arī trūkst melnās šķērsšvītras uz galvas.

Alpu cīrulis savu vārdu ir ieguvis ne no Šveices, bet

gan no ziemeļu Alpiem. Viņš ir tundras bērns un visā

šinī apgabalā dzīvo kā perētāju putns; viņš apdzīvo kā

Vecās tā Jaunās pasaules ziemeļus. Finmarkā vai Nor-

vēģijas Laplandē viņš, pēc maniem novērojumiem, ne-

dzīvo vis pašos augstākos kalnos, bet gan sākot no jūras
krasta līdz augstākais 150 metru virs jūras līmeņa, bet te

sastopams tikai uz akmeņainas zemes, visvientuļākos cil-

vēka neapdzīvotos apgabalos tāpat kā māju tuvumā. Ne-

daudzus soļus no tirgotāja un dabaspētnieka Nor dv i

(Nordvv) mājas es atradu pārīti, kurš ap jūlija vidu jau
bij otrreiz izperējis bērnus, šis lietpratīgais putnu

draugs man sacīja, ka skaistais Alpu cīrulis viņa zēna ga-

dos piederējis pie retākām parādībām, bet pamazām iece-

ļojis un tagad visur esot sastopams kā vasaras putns.
Pret oktobra beigām Alpu cīrulis atstāj Laplandes tundru,

jau zeptembra beigās — savas apmešanās vietas Ziemeļ-
sibirijā; pirmajā vietā tas atgriežas apriļa vidū, otrā —

laikam ne agrāk par maija sākumu. Uz apriļa beigām
Finmarkā apmetušies cīruļu pāri jau ir uztaisījuši ligzdu
un parasti sadējuši arī olas. Savā ziemas ceļojumā šis
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cīrulis mūsu dienās kārtīgi apmeklē arī Vāciju, proti Bal-

tijas jūras krastu, un liekas, ka no tā laika, kopš putns

apmeties Finmarkā, tas notiek daudz biežāk nekā agrāk.
Pēc jaunākā ši 11mg a mutiska ziņojuma, putns tagad
uz Rigenas salas un citām tuvējām salām, sevišķi uz Hid-

densoe, pieder pie tām parādībām, kuras novērojamas
katru ziemu; pēc ticamu putnu draugu apgalvojuma,

Alpu cīrulis katru gadu ceļo caur Austrumprūsiju un

Rietumprūsiju. Arī Get k c (Gātke) to ļoti bieži novēro-

jis uz Helgolandes baros pa 60, 80 vai 100 putnu. Cik

tāļu šis putns ziemā aizlido uz dienvidiem vai dienvid-

rietumiem — atliek vēl noskaidrot. Rad d c šinī laikā

to sastapis Daurijas augstkalnu stepēs, Chersonas guber-

ņā un Besarabijā; Bartelemi-Lapommerejs

(Barthēlemv - Lapommerave) min, ka Alpu cīrulis vai-

rākas reizes novērots Provansā, bet S a 1 v a d o r i vēsta,
ka tas redzēts vairāk lāgiem arī Itālijā.

Savā dabā un dzīvē Alpu cīrulis ir tik līdzīgs lauku

cīrulim, ka es nevarēju atrast nekādas ievērojamas starpī-
bas starp abiem. Tomēr Alpu cīruļus es nekad neesmu re-

dzējis dziedam paceļoties gaisā; savu vienkāršo, bet pa-

tīkamo dziesmiņu tie mēdz nodziedāt sēdot uz akmeņiem
vai koku zariem; pēc Ko 11et a (Collet), tomēr arī šis

cīrulis tāpat paceļas gaisā, bet tad dzied pavisam citu

dziesmu nekā sēdot. Putna barība sastāv no augu vielām,

sevišķi no sēklām, un arī no kukaiņiem, īpaši no visās

tundrās ārkārtēji bieži sastopamiem kodiem un to kāpu-

riem, ar kuriem vecie putni baro arī savus bērnus.

Samērā ar lielu mākslu ierīkotā ligzda parasti gan

tiek novietota kādā zemes padziļinājumā, bet no iekšpu-
ses putni to izklāj smalkiem salmiņiem, maigām augļu
čaulām un pat augu spilvām. Ligzdā ir 4 līdz 5 olas, ku-

ras ir apmēram 22 milimetri garas un 17 mm resnas; uz

dzeltenā pamata tās apklātas ārkārtēji sīkām tumšākas

krāsas švītriņām, kuras olas resnajā galā bieži sastāda kā

vaiņagu. Dažas olas uzrāda arī šifera pelēkus planku-

mus vai tumšbrūnas švītras. Ligzda ir grūti atrodama,



jo tundrā ir daudz labu vietu, kur to noslēpt. Vai mātīte

perē viena pate vai to dara pārmaiņus abi putni, to es ne-

zinu, bet gan to, ka Alpu cīrulis nepacieš traucējumus un

pēdējo dēļ savu ligzdu un olas pamet.

Sagūstīti Alpu cīruļi, novietoti nelielā telpā, ir ļoti
patīkami, bet jo sevišķi tie iepriecina lielā sabiedrības

būrī; ar citiem putniem tie ne tikai ļoti labi sadzīvo, bet

liekas pat priecājamies par šo putnu sabiedrību, un

gūstā iztur ilgus gadus.
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Mūsu žubītei par godu mēs kādu putnu dzimtu, pie
kuras pieder daudz simtu sugu un kura izplatīta pa visām

zemes daļām, izņemot Austrāliju, saucam par žubīšu

dzimtu jeb žubēm (Fringillidae). šo putnu knābis ir ko-

nusveidīgs, dažāda resnuma, pie pamata apņemts no labi

saredzama izciļņa; knābja augšdaļa ir bieži drusku ga-

rāka par apakšdaļu un vāji āķveidīgi saliekta pār pēdējo,

izņēmuma gadījumos abas daļas krustojas; kājas ir vi-

dēji garas, pa lielākai daļai diezgan īsiem pirkstiem un

vienmēr apbruņotas vājiem nagiem, panta kauls no pakaļ-
puses apklāts nedalītām sloksnēm. Spārna rokas daļā
arvien ir deviņas lidspalvas, spārni tomēr ir dažāda ga-

ruma; aste ir arvien īsa, augstākais vidēji gara, spalvu

ģērbs ar maz izņēmumiem ir cieši piegulošs; dažāda ve-

cuma un dzimuma putniem tas pa lielākai daļai stipri at-

šķirīgs, bet dažreiz turpretim neuzrāda nekādu atšķirību.
Jau minētajās robežās žubes apdzīvo visas platuma

un augstuma joslas, visas vietas no jūras krasta līdz aug-

stāko kalnu virsotnēm, vientuļas salas nemazāk kā dzīvas

pilsētas, tuksnesi tāpat kā mežu, kailas klintis tāpat kā

visas iespējamās augu sabiedrības. Daudzas no ziemeļu
sugām ir gāju putni, mērenās joslas dienvidos un ekvato-

ra zemēs dzīvojošās ir bez izņēmuma nometnieku putni;
bet arī daudzas no tām sugām, kuras vasarā meklē barību

un taisa ligzdas ledainos klajumos, neatstāj tos, cik barga
arī nebūtu ziema. Ceļojošās sugas ierodas sniegam kūstot

un dzimteni atstāj tikai tad, kad ziema jau iestājusies.

Visas žubes ir ļoti veiklas skrējējas jeb pareizāk lē-

kātājas, labas lidotājas un pa lielākai daļai patīkamas,
dažas no viņām pat brīnumlabas dziedātājas; viņu maņas

ir ļoti labi attīstītas un tādēļ šie putni spēj labi izmantot

visdažādākās vietas. Daudzi no tiem dzīvo saticīgi sa-

biedrības tikai rudenī un ziemā, turpretim perēšanas laikā

niknas cīņas nekad neizbeidzas. Šīm cīņām pamatā vien-

mēr ir tikai greizsirdība; maizes naids, lai gan nav vi-

ņām svešs, tomēr sevišķi tās neuzbudina. Visdažādāko

augu sēklas, bet vasaras vidū kukaiņi ir viņu barība; ku-



kaiņi ir arī galvenā kārtā mazuļu barība; abu šo barības

veidu reti kad trūkst, bet ja nu tas tiešām atgadās, tad

kopējā nelaime — bads — tos apvieno.

Gandrīz visas sugas ceļ rūpīgi taisītas biezsienainas,

no ārpuses un iekšpuses patīkami veidotas, tīrīgi izklātas

ligzdas no dažādām augu un dzīvnieku vielām; perē div-

reiz, atsevišķas sugas arī trīs reizes gadā, dēj piecas līdz

astoņas olas, kuru pamatkrāsa ir gaiša ar tumšiem plan-
kumiem vai švītrām; tā putniņi izaudzina lielu pēcnācē-

ju skaitu un izlīdzina lielos zaudējumus, kurus tiem no-

dara visdažādākie plēsējdzīvnieki, žubju pieticīguma un

vieglās pieradināmības dēļ tās vairāk noder par būrišu

putniem nekā lielākā daļa šīs šķiras piederīgo. No seniem

laikiem viņas ir cilvēku mājas un istabas draugi, un da-

žas no viņām, vismaz šur un tur, cilvēki cienī vēl vairāk

nekā lakstīgalas, godā tās un pat burtiski dievina. Kāda

suga (Kanarijas putniņi) ir kļuvuse pat par pilnīgiem

mājas putniem un kā tāda ir iekarojuse visu zemes lodi

un ar savām patīkamām dziesmām atdzīvina kā vientuļu
koku mājiņu jaunā līdumā, tā arī strādnieka jumta ista-

biņu. Vācijā ne viena vien žube pieder pie cilvēku mājas,

ģimenes, un ļauj tai aizmirst nabadzību. Darbnicās viņu
dziesmas ar savām atdzīvinošām svaigām skaņām uzjau-
trina nogurušos cilvēkus.

Pi*"mā še piederošā apakšdzimtā ir stērstes

(Emberizinae), ģintām bagāta un ļoti viegabalaina grupa.

Stērstu galvenais vairums pieder zemes lodes ziemeļu da-

ļai un pa lielākai tiesai dzīvo zemos krūmājos vai niedrā-

jos. Kā savienojošo locekli starp cīruļiem un žubēm var

uzskatīt sniedzes (Plēctrophanes). Viņu iezīmes ir

spēcīgas, staigāšanai piemērotās kājas, kuru pakaļējais
pirksts ir apbalvots ar sev līdzīga garuma piesi. Laplandes
sniedzēm (Plēctrophanes lapponicus) galva, žods

un pakakle ir melnā krāsā, pārējās ķermeņa virspuses da-

ļas ir apklātas ar melniem spalvu kātu plankumiem, kakla

sāni un ķermeņa apakšpuse ir baltā krāsā. Ķermeņa ga-
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rums ir 16 cm., platums 27 cm., spārna garums 9 cm. un

astes garums 6 cm.

Laplandes sniedze ir tundras bērns; viņas izplatības

apgabals aizņem Jaunās un Vecās pasaules ziemeļus. Zie-

mā no šejienes viņa ceļo uz dienvidiem tik tāļu, cik tas va-

jadzīgs, bet jau Vācijā parādās tikai izņēmuma gadīju-

mos un vēl tālāk uz dienvidiem augstākais kā nomaldījies

lidonis, un tiklīdz var, tūliņ atgriežas atpakaļ savā nemīlī-

gajā dzimtenē. Te viņa visās vietās ir bieži sastopama un

apdzīvo tikpat labi ielejas kā augstienes; sevišķi tā mīl

vietas, kur pundurbērzs izveido zemes segu.

Radniecīgā sniedze (Plēctrophanes nivalis) ziemā

ir sniega baltā krāsā, bet kakla pakaļpuse, pleci, spārnu

lidspalvas un četras vidējās astes spalvas ir melnas, tur-

pretim viena galvas priekšējā un pakaļējā daļa kā arī ausu

apkaime ir rūzganā kanēļbrūnā krāsā. Apmēram tās pa-

šas zemes, kuras apdzīvo Laplandes sniedze, ir arī snie-

dzes dzimtene. Viņas izplatības apgabals ir plašāks, bet

perēšanas apgabals aprobežotāks nekā pirmai. Viņa ap-

dzīvo tundru tik tāļu uz ziemeļiem, cik vien tā, kaut uz

dažām nedēļām, atbrīvojas no sniega, tā tad vienmēr tu-

vākos kaimiņos ar mūžīgo sniega segu. Viņas ziemas ce-

ļojums to aizved līdz Dienvidvācijai, dažreiz pat vēl tā-

ļāk uz dienvidiem, Āzijā līdz Dienvidsibirijai un Vidus-

ķīnai, Amerikā līdz Savienoto Valstu vidus daļai. Kalnu

nogāzes un klinšaini kalni ir viņu dzīves vietas. Te vi-

ņas nodzīvo īso vasaras laiku, te mīlē un izaudzina bēr-

nus. Ligzdu viņas vienmēr ierīko vai nu klinšu spraugās
vai zem lieliem akmeņiem, no ārpuses ligzdu izveido zāļu

stumbri, sūnas un ķērpji, iekšpusē tā ir izklāta spalvām
un pūkām, ieeja, ja iespējams, nav lielāka, kā tikai lai ve-

cāki varētu ielīst un izlīst. Dējums sastāv no 5—6 olām,
kuru garums caurmērā ir 22 mm. un resnums 16 mm; šie

mēri bieži svārstās; olu pamatkrāsa parasti ir zilganbalta

ar tumšiem rūzganbrūniem plankumiem, punktiem un

švītrām, kuri pret olas resno galu savienojas vaiņagvei-
dīgi. Jau maija beigās ir dzirdama uz akmeņa sēdošā tē-
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viņa īsā, bet skaļi skanošā un patīkamā dziesma. Putni

drīz pēc mazuļu izvešanas savienojas kopā ar citām ģi-

menēm, lielos baros, uzkavējas vēl kādu laiku dzimtenē,
bet tad uzsāk savus ziemas ceļojumus. Perēšanas vietās

viņi ēd gandrīz tikai kukaiņus, sevišķi odus; ziemā tiem

jāapmierinās ar sēklām.

Maz citu putnu ceļo tik lielās sabiedrībās kā sniedzes.

Arī Vāciju viņas apmeklē gandrīz ikkatru ziemu, bet tikai

reti tādā vairumā kā augstos ziemeļus. Krievijā viņas
sauc par „sniega pārslām", un šis nosaukums ir ļoti rak-

sturīgs, jo tiešām viņas virpuļo kā sniega pārslas no de-

besīm lejā un apklāj ceļus un laukus. Dažreiz viņas ba-

riem parādās arī uz kuģiem, lai te dažus acumirkļus atpū-
stos no sava ceļojuma. „17. maijā", stāsta Malm-

gre n s, „uz mūsu kuģa takelāža nolaidās vesels bars

sniedžu, kuras, kā likās, bij ļoti nogurušas. Viņas tomēr

atpūtās tikai neilgu laiku un tūliņ no jauna sāka savu grū-

to ceļojumu, neskatoties uz stipro vēju, kurš pūta taisni

pretīm, taisnā virzienā uz špicbergenu." Līdzīgus novē-

rojumus ir izdarījuši arī citi ceļotāji, sevišķi Holb c 11 s

(Holboell). No šiem novērojumiem ir redzams, ka mūsu

sniedzes nebaidās no tāliem ceļojumiem, pat pāri jūrām.

Sniedzes ar savu izturēšanos atgādina tik pat daudz

cīruļus kā stērstes. Viņas tekā pilnīgi tāpat kā cīruļi, lido

viegli un veikli, maz mētādamās lielās lokveidīgās linijās;

ceļojumos tās laižās ievērojamos augstumos, citādi lab-

prāt cieši virs zemes. Sabiedrības, kuras meklē barību,

veļas, kaNaumanns saka, pa zemes virsu, pie kam da-

ļa nolaižas zemē un citas lidinās virs tām. Viņas ir ne-

mierīgi, kustīgi putni, kuri pat oargākā salā nezaudē savu

mundrumuun pat ciešot trūkumu ir jautri. Reti sniedzes

uzturās ilgāku laiku vienā vietā, bet labprāt vairākkārt

izklejo zināmu apgabalu. Dziļā sniegā tās uzmeklē ceļus
un ieiet pat pilsētās; tik ilgi, kamēr vien tās var atrast

barību tīrumos, viņas tos izvēlas par savām ziemas uztu-

rēšanās vietām un te, jau aprakstītā kārtā, skraida ap-

kārt visu dienu. Viņu aicinājuma sauciens ir skaļi spilp-



jošs „fit" un skanošs „cirr"; tēviņa dziesma ir čivināšana,
kura dažā ziņā līdzinās lauku cīruļa dziesmai, bet atšķiras
no tās ar savu spalgi trillinošo motivu. Savās perēšanas
vietās sniedzes dzied sēdēdamas uz sniega vai vēl labprā-
tāk uz akmeņiem. Sagūstītie putni reti kad iztur ilgi bū-

rīšos, jo mūsu klimats viņiem ir par siltu.

Pie stērstu (Emberiza) ģints pieder arī mūsu

kārklu stērste jeb kārklu zvirbulis (Em-
beriza schoeniclus). Šī putna galva, zods un pakakle līdz

guznas vidum ir melnā krāsā, ūsu švītra, kaklu apņemošā

pakauša lenta un ķermeņa apakšpuse ir baltā krāsā, mu-

guras virspuse un pleci no pelēkas līdz melni brūnai krāsai

un to spalvu sānu maliņas ar patīkamu rūzganbrūnu zī-

mējumu; spārni brūni melni, stūres spalvas melnas. Acu

gredzeni ir dziļi brūni, knābis tumši brūns, kājas brūnga-
nas. Mātītēm galva ir sarkanbrūnā krāsā, žods un ūsu

švītras sarkani baltas un tās ieslēdz neskaidri izteiktu

melnu ar rūzgani brūnu apmali pakakles plankumu; bei-

dzot kakla pakaļējā daļa, guzna un sāni ir rūzgani brūn-

gani ar tumšām gareniskām švītrām. Ķermeņa garums

sniedzas līdz 160 mm, platums 230 mm, spārna garums

75 mm. un astes garums 55 mm. Viņu izplatības apgabals

apņem visu Eiropu un Austrumāziju. Te kārklu stērstes

trūkst tikai kalnos. Tomēr viņa apmetas tikai tur, kur ir

purvainas vietas, ar augstiem ūdens augiem, meldriem,

niedrām, grīšļiem, kārklu krūmiem un līdzīgiem purva au-

giem, citiem vārdiem sakot, pie dīķiem, upēm, ezeru kra-

stiem, purvājos un slapjās pļavās. Te viņa izaudzē arī

bērnus.

Ligzdu šī stērste ierīko ļoti noslēptās vietās mazās

saliņās uz zemes un citās no ūdens atbrīvotās vietās starp

saknēm un zālēm; ligzda ir nolaidīgi savīta no visdažādā-

kiem zāļu salmiem, vītnēm, zāļu stublājiem un sausām

zāļu lapām; no iekšpuses tā izklāta dažām zirgu spalvām
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vai niedru un kārklu sēklu pūkām. Divas reizes vasarā,

maijā un jūlija sākumā, ligzdā atrod no 4—6 skaistas, ļoti
mainīgas, caurmērā 19 mm. garas un 14 mm. resnas olas;
to pamatkrāsa ir pelēki balta ar brūnganu vai sarkanīgu

atzaigojumu un ar pelnu pelēkiem līdz melni brūniem un

skaidri izteiktiem vai saplūstošiem plankumiem, punktiem
un dzīsliņām. Perējošā mātīte sēž tik cieši uz olām, kā

to var gandrīz ar roku saķert; tiklīdz kāds ligzdai tuvo-

jas, tēviņš bailīgi laižas klāt un žēli kliedz. Mazuļus audzē

un baro kā parasti.

Niedru stērste ir mundrs un glīts putniņš, viņa ir

žiglāka un veiklāka nekā tās radinieki, veikli kāpēlē pa
niedrām uz augšu un leju un prot sēdus noturēties pat uz

tievākiem zariem un salmiem, ātri lēkā pa zemi šurp un

turp, lido ātri un veikli, lai gan raustīdamās, pie pacel-
šanās šaujās augstu gaisā un pie nolaišanās piepēži metās

uz leju, bieži laidelējās skaistās līču loču līnijās pār nied-

rāju. Viņas aicinājuma sauciens ir skaļš, vairāk kā pa-

rasti stiepts „cie"; viņa dzied, kā Naumanns ļoti rak-

sturīgi izsakās, it kā stostīdamās, jo „niedru stērste atse-

višķus toņus izspiež". Tomēr viņa dzied ļoti čakli un šī

kaislība viņu apmierina.

Pa vasaras laiku niedru stērste ēd gandrīz tikai ku-

kaiņus, kuri dzīvo niedrās, ūdenī un pie ūdens; ziemā un

rudenī viņai barību sniedz meldru, niedru, doņu, grīšļu un

citu purva augu sēklas. Drīzi pēc bērnu izvadāšanas

putni salasās mazos baros un šad un tad apmeklē tīrumus,

uzkāpj pa prosas stublājiem vai labības salmiem pie vār-

pām un izloba graudus. Ar bargās ziemas iestāšanos

niedru stērste atstāj ziemeļu apgabalus un sev ziemas mā-

jokli uzmeklē Dienvideiropas niedrājos vai ar augstāku
zāli un dadžiem noaugušos klajumos.

Starp šīs ģints pārējām mūsu sugām vispirms jā-
min smagā un neveiklā lielā stērste (Emberiza

miliaria). Viņas ķermeņa garums ir 19 cm, platums 29

cm, spārna garums 9 cm. un astes garums 7 cm. Ķer-

meņa virspuse, atskaitot vienkrāsainās muguras pakaļpu-
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ses un astes segspalvas, ir zemes brūnganā pamatkrāsā
ar tumšām spalvas kātu švītrām, knābja pamats un ne-

skaidri izteiktās deniņu švītras ir palsi baltas, vaigu un

ausu apkaime ir brūnganā krāsā ar tumšām gareniskām

švītrām, lidspalvas un astes spalvas tumši brūnas. Acis

ir tumši brūnas, knābis raga dzeltens, kājas bāli dzel-

tenas.

Sākot no Dienvidnorveģijas niedru stērsti sastop visā

Eiropā un tāpat arī Rietumāzijā viscaur piemērotās vie-

tās, vai nu kā nometnieku putnu vai mazākais kā klejo-

tāju. Ceļojumos viņa dodās atsevišķi vai baros līdz pat

Ziemeļafrikai, arī Ēģiptē ir nereti sastopama un uz Ka-

narijas salām ir parasta. Viņas vasaras dzīves vietas ir

plaši, auglīgi, ar labību apsēti līdzenumi; viņu vismīļākās
uzturēšanās vietas ir apgabali, kur lauki mainās ar pļavām
un kur ir arī sastopami atsevišķi stāvoši koki un krūmi.

Lielos mežājos lielā stērste ir tikpat reti sastopama kā

kalnos. Ziemeļvācijā viņa nekur nav reta; Vidusvācijā
tā pamazām ieceļo un vairāk un vairāk izplātās; Austri-

jas un Ungārijas bagātajos labības līdzenumos viņa ir ja
ne visizplatītākais putns, tad tomēr no visām stērstēm

visbiežāk sastopamais putns.

Druknais, spēcīgais ķermenis, īsie spārni un vājās

kājas ļauj domāt, ka lielā stērste ir smags un neveikls

radījums. Saliekusies viņa lēni lēkā pa zemi apkārt, pie
tam raustīdama asti, un ar piespiešanos lido pa lokveidī-

gām līnijām ar parkšķošām spārnu kustībām, tomēr vien-

mēr vēl diezgan ātri, un dažreiz prot izvest tik veiklus

pagriezienus, ka grūti pat to iedomāties. Viņas aicināju-
ma sauciens, kuru tā lidot sākot bieži atkārto un arī lido-

jot vēl bieži izgrūž, ir ass „cik", brīdinājuma sauciens ir

stiepts „zī", maiguma skaņa ir mierīgs „tik". Dziesma

nav ne patīkama, ne arī skaļa; to sastāda vairākkārt at-

kārtots „tik, tik", kam seko neatdarināmatirkšķēšana, un

ar to dīvainā dziesma izbeidzās. Vasarā lielā stērste pie-

ņem visdažādākos stāvokļus un pēc iespējas pūlas ar sa-

viem žestiem palīdzēt trūcīgai dziesmai. Nekādas patīka-



mas īpašības viņa neuzrāda, bet ir garlaicīgs putns, kurš

bez tam, saviem miermīlīgajiem radiniekiem top par ap-

grūtinājumu ar savu ķildošanās kāri.

Aprilī lielā stērste taisa ligzdu kādā mazā padziļinā-
jumā starp zālēm vai starp citiem augiem, vienmēr tuvu

virs zemes. Veci salmi, sausas zāles lapiņas un stiebriņi
izveido ligzdas sienas; ligzdas iekšējais caurums ir izklāts

ar matiem vai ļoti smalkiem salmiņiem. Dējumā ir 4—6

olas, 24 mm. garas, un 18 mm. resnas, to čaula ir smalka

un bez spīduma, pamatkrāsa ir nespoži pelēka vai netīri

dzeltenīga ar sarkanzili pelēkiem punktiem, lāsītēm un

svītriņām; zīmējums ir sevišķi izteikts olas strupjajā gaiā.
Mazuļus baro ar kukaiņiem līdz tie uzaug lieli, un maija

beigās tie jau lido. Tiklīdz mazuļi ir tapuši patstāvīgi,
vecāki stājas pie otra perējuma; kad arī tas laimīgi ir no-

beigts, putni salasās baros un uzsāk savus ceļojumus.

Biežāka, tomēr tikai nedaudz vairāk izplatīta ir

dzeltenā stērste (Emberiza citrinella). Tās ķer-
meņa garums ir 170 mm, platums 270 mm, spārna ga-

rums 85 cm, astes garums 70 mm. Galva, kakls un ķer-

meņa apakšpuse ir skaisti spilgti dzeltenā krāsā, muguras

virspuse un pleci palsi rūzgani brūnā; ķermeņa sānu

apakšējās daļas spalvas ir ar tumši brūnām, virsējās ar

platām, melnām spalvu kātu švītrām, astes spalvas un

lidspalvas ir melni brūnas. Acu gredzeni ir tumši brūni,
knābis tumši zils, pie knābja pamata gaišāks, kājas iesar-

kani dzeltenas. Mātītēm visas krāsas ir bālākas. Zieme-

ļu un Viduseiropa, tāpat arī lielā daļa Āzijas, sevišķi Sibi-

rija, ir dzeltenās stērstes dzimtene. Vācijā viņas netrūkst

nevienā novadā, tā uzkāpj arī kalnos līdz meža robežai, un

to droši var atrast arī tur, kur starp laukiem, pļavām un

augļu kokiem atrodas zemi krūmi.

Dienvidos viņai piebiedrojas, šur un tur to pat aiz-

vieto, pār visu Dienvideiropu vietvietām izplātītā, arī

Dienvidrietumvācijā vietām sastopama un dzeltenai stēr-

stei ļoti līdzīgā žogu stērste (Emberiza cirlus).

Viņas ķermeņa garums ir 150 mm, platums 240 mm, spār-
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na garums 75 mm un astes garums 70 mm. Galva, kuras

pakausis ir melnām švītrām, kakla pakaļējā daļa, kakla

sāni un plata šķērslenta pār guznu ir pelēki zaļā krāsā,

zods, pakrūts virsējā daļa un no tās atejošā un līdz aiz-

aušu apgabalam sniedzošās švītras ir melnā krāsā, ķer-
meņa apakšpuse gaiši dzeltena, muguras virspuse un ple-
ci ir kanēļa sarkanumā, spārni tumši brūni, astes spalvas
tumši brūnas ar palsu apmali. Acis ir tumši brūnas, knā-

bis virspusē melns, apakšpusē gaiši brūns, kājas gaiši ie-

sarkanas.

Mātītei trūkst melno pakakles švītru un abu dzelteno

švītru uz galvas.

Visu vasaru var sastapt mūsu vispār pazīstamās dzel-

tenās stērstes pa pāriem vai arī to mazuļus mazās sabie-

drībās. Ar pavasara atnākšanu vecāki stājas pie vairo-

šanās. Ligzdu taisa no rupjiem, pa pusei jau sadēdēju-
šiem augu stumbriem, zāles salmiem un sausām lapām;
tās iekšpuse ir izklāta zāles salmiem un zirgu matiem;

parasti ligzdu var atrast jau marta mēnesī; viņa ir no-

vietota starp stumbriem vai bieziem zariem un vēlākais

jau apriļa sākumā satur pirmo dējumu. Tas sastāv no

4—5 olām. Pēdējās ir 21 mm garas, 15 mm resnas, smal-

ku čaulu, netīri baltā vai iesarkanā krāsā ar tumšiem,
raibiem plankumiem; perē abi vecāki pārmaiņus kā arī

abi kopīgi rūpējās par mazuļiem. Izdevīgos gados viņi
perē divas, nereti arī trīs reizes. Pa perēšanas laiku tē-

viņš ir ļoti modrs, dzied no agra rīta līdz vēlam vakaram

savu vienkāršo no 5—6 gandrīz vienādiem toņiem sastā-

vošu dziesmiņu, kura nobeidzas oktāvu augstāk ar drus-

ku stieptu noslēguma skaņu. Putns dziedot sēd uz kādas

brīvas zara galotnes un cilvēku pielaiž sev ļoti tuvu, tā kā

putna kustības var ļoti viegli novērot.

Pēc mazuļu izvadāšanas salasās baros veci un jauni

putni un vispirms skraida apkārt mazā apgabalā, savie-

nojas arī ar cīruļiem un žubēm, pat ar meža strazdiem.

Bargās ziemās mūsu putns ir spiests lūgt barību no cilvē-

kiem un bariem nāk, bieži kā labi ieredzēts vai mazākais

A. Brems, «Dzīvnieku Valsts" XXI.



ciests viesis, lauksaimnieka sētā, bet nākošā pavasarī at-

griežas atpakaļ uz savu dzīves vietu, šur un tur dzelteno

stērsti ķer ar sevišķas ēsmas palīdzību; tomēr plēsēju

starpā tai ir nesalīdzināmi bīstamāki ienaidnieki nekā

cilvēks.

Pazīstamāka par dzelteno stērsti ir dārza stēr-

ste (Emberiza hortulana). Viņas garums ir 16 cm, pla-
tums 26 cm, spārna garums 8 cm, astes garums 7 cm.

Galva, kakls un guzna ir nespodrā, pelēkzaļganā krāsā;

ķermeņa apakšdaļa ir rūzgansarkana, virspuse rūzgan-

brūna; pār muguras virspusi un pleciem iet platas tum-

šas spārnu kātu švītras, spārni ir tumši brūni un astes

spalvas arī tumši brūnas. Acis ir tumši brūnas, knābis,
kā arī kājas iesarkanā raga krāsā. Mātītēm galva un

kakla pakaļējā daļa ir brūngani pelēkā krāsā, pakakle un

guzna rūzgani sarkanā krāsā; pār visām šām daļām vel-

kas smalkas, melnas spalvu kātu švītras, žods pakakle un

švītra zem brūnajiem vaigiem ir rūzgani sarkani dzeltenā

krāsā.

Arī dārza stērste ir izplatīta lielākajā Eiropas daļā,
bet vienmēr sastopama tikai šur un tur, daudzos apgaba-
los tās trūkst pavisam vai arī tā ir sastopama ļoti reti.

Vācijā viņa pastāvīgi apdzīvo Elbas lejasgala apgabalus

Brandenburgu un Lauzicu, Sileziju, Vestfāli un Reinzemi.

Bieži viņa ir sastopama arī Dienvidnorveģījā un Zvied-

rijā, tāpat parasta viņa ir Dienvideiropā. Ziemā tā aiz-

ceļo līdz Rietum- un Austrumafrikai, te vislabprātāk viņa
apmetas kalnos, kur tā paceļas līdz 3000 metru virs jūras
līmeņa.

Dienvidaustrumu Eiropā, sevišķi Grieķijā tāpat arī

Mazazijā, Palestinā, Rietumazijā un Ziemeļafrikā dārza

stērstei piebiedrojas rūzganā stērste (Emberiza

caesia), kura ir nošauta arī Dienvidvācījā un Helgolandē;

viņa atšķiras no pirmās ar pelēku galvu un pelē-
kām guznas šķērsšvītrām, bāli kanēlsarkanu pakakli, tum-

šu kanēlsarkanu ķermeņa apakšpusi, mazākiem baltiem
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plankumiem uz astes spalvu ārējiem galiem un koraļsar-
kanu knābi.

Ar savu dzīves veidu un izturēšanos dārza stērste

maz atšķiras no savas dzimtas citām sugām. Viņa ap-

dzīvo apmēram tās pašas vietas kā dzeltenā stērste un

arī izturās ļoti līdzīgi, bet dzied drusku labāk, lai gan ļoti
līdzīgā kārtā. Aicinājuma sauciens izklausās kā „gif

gerr", maiguma izteiksme ir kluss „gi" vai tikko sadzir-

dams „pik", nepatīkama uzbudinājuma zīme ir skaļš
„gerk". Ligzda un olas ir līdzīgas jau tikko aprakstītai
stērstei.

Jau senie romieši prata cienīt taukās stērstes garšīgo

un mīksto gaļu un tādēļ šos putnus baroja sevišķos tam

nolūkam ierīkotos būrīšos, kurus naktīs apgaismoja lam-

pām. To pašu paņēmienu pielieto arī tagad vēl Itālijā,

Dienvidfrancijā un sevišķi uz Grieķijas salām. Tur stēr-

stes saķer lielā daudzumā un kad tās vajadzīgo treknuma

pakāpi jau ir sasniegušas, tad nožņaudz, novāra karstā

ūdenī un ietaisa etiķī ar garšas vielām pa 200—400 put-

niņu kopā mazās muciņās, kuras tad izsūta. Gārdēži lab-

prāt maksā par tā sagatavotām stērstēm augstas cenas.

Viens no skaistākiem putniem šinī apakšdzimtā
ir čiepstošā stērste (Emberiza cia). Tās ķer-

meņa garums ir 180 mm, platums 240 mm, spārna garums
75 cm, astes garums 76 mm. Galva un kakla pakaļējā

daļa ir pelnu pelēka, kakla virspuse un pleci ir rūzgani

sarkanibrūni, astes virsējās un apakšējās segas daļa ir

rūzganā kanēlsarkanā, uz vēdēra vidus gaišākā krāsā,

spārni ir melni brūni, astes spalvas tumšbrūni melnas.

Acu gredzens ir tumši brūns, knābja virsējā daļa melna,

apakšējā gaiši brūna, kājas gaišā raga krāsā. Mātītēm

krāsas ir nespodrākas, arī melnās gareniskās svītras pār

galvu ir mazāk izteiktas, galvas virsējā puse ir brūna ar

tumšām gareniskām švītrām, vidējās švītras ir pelēkas,
acu švītras palsi baltas, pakakle un guzna ir pelēkā pamat-
krāsā ar saplūdušiem melniem punktiņiem.

Vācījā čiepstošā stērste apdzīvo vispirms Reinzemi.
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Ne retāk viņa ir sastopama arī Austrijā. Bieži tā ir sa-

stopama Dienvideiropā. Viņa ir kalnu putns. Kalnu no-

gāzes ar stipri sadrupušiem akmeņiem ir viņas mīļākās
uzturēšanās vietas. Te, starp akmeņiem un klintīm, viņa
pavada laiku, līdzīgi citām stērstu sugām. Kokos vai

krūmos viņa reti kad apsēžas. Viņa ir īsta stērste savās

kustībās, lidojumā un balsī. Bieži atkārtotais „cippcipp-

cipp" un „cci" atbilst viņas nosaukumam. Dziesma ir lī-

dzīga dzeltenās stērstes dziesmai, bet ir īsāka un tīrāka;
Bechšteins to labi ir atdarinājis ar „cicicicirr".

Viņu ligzdas atrod Reinas vīna kalnu mūru sprau-

gās un caurumos. Dējumā ir 3—4 olas, to garums ir 21

mm, resnums 16 mm, pamatkrāsa ir pelēki balta ar pelēki
melnām un pa starpām ar dažām pelēkām pavedienveidī-

gām švītrām, kuras jostveidīgi apņem olas vidu; šīs pa-

vedienveidīgās švītras nav īsi norautas un ar to olas viegli
var atšķirt no ļoti līdzīgam dzeltenās stērstes olām.

Arī čiepstošā stērste, kā liekas, perē divas reizes ga-
dā. Spānijā tomēr pirms jūlija mazuļu neredz. Tikai

augusta vidū sākas spalvu mešana. Pie Reinas putns pa-

rādās apriļa sākumā un paliek te līdz novembrim. Spā-

nijā ziemā mēs viņu sastopam ārkārtīgi bieži ļoti lielos

baros visās saulainās Sjerra Nevadās nogāzēs.

Ne mazāk skaists putns ir ganību stērste

(Emberiza aureola); viņa pieder Ziemeļazijai, bet lielā

skaitā apdzīvo arī ziemeļaustrumu Eiropu un no šejie-
nes nereti aizlido līdz Rietumeiropai, kamēr lielākā daļa
savos ziemas ceļojumos dodas uz DienvidķīnU un pārē-

jiem apgabaliem, kuri atrodas Himalaju austrumos. Ķer-
meņa garums ir 180 mm, platums 280 mm, spārna garums

88 mm un astes garums 45 mm. Ķermeņa virspuse,

šķērslenta un dzeltenās pakakles un guznas sāni, ir dziļi
rūzganbrūnā krāsā, knābja pamats un žods ir melni, ķer-
meņa apakšpuse dzeltena, sānos izrotāta sarkani brūnām

spalvu kātu švītrām, spārni ir tumši brūni; liels laukums

uz virsējām un apakšējām spārnu segām ir balts, astes

ārējās malas spalvas ir baltas, astes otrās šķiras spalvas
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no apakšpuses izrotātas baltām gareniskām švītrām, pā-

rējās spalvas ir spārnu spalvu krāsā. Acis ir iesarkani

brūnas, knābis iedzeltēns, knābja apakšējā daļa iesarkana,

kājas brūngana raga krāsā. Mātītēm ķermeņa virspuse
ir rūzgani brūngana ar tumšiem spalvu kātiem, apakšpuse

iedzeltena, sāni drusku tumšāki un arī ar spalvu kātu

švītrām.

Visā Sibirijas vidusdaļā un tikpat labi līdzenumos kā

kalnos līdz 2000 metru augstumam ganību stērstes skaita

pie šīs apakšdzimtas parastākajām sugām. Viņu skaits

nav mazāks arī Austrumeiropā, sevišķi Uralu vidus un

dienvidus daļā un no šejienes viņas izplatās līdz Dvinai un

Oņegas jūras dienvidrietumu daļai. Ūdensbagāti apga-

bali, sevišķi tie, kuri ir noauguši kārklu krūmiem, ir viņu
visiemīļotākās uzturēšanās vietas. Viņas apmetas arī

saulainās bērzu birzēs, bet nekad tās neredz skuju koku

mežos. No sava ziemas ceļojuma viņas atgriežas vēlu

pavasarī, reti kad pirms pirmām maija dienām, un tad ir

sastopamas savās perēšanas vietās, kur skraida apkārt lī-

dzīgi dzeltenām stērstēm. Tad var arī dzirdēt daudzām

sugām tik līdzīgo un aso „cip, cip", tomēr dzied šī stēr-

ste, augstos zaru galos sēdēdama, labāk nekā lielākā da-

ļa citu stērstu; vienkāršā dziesma raksturojas trim īsiem,
viens no otra labi atšķiramiem, maigiem toņiem. Ligz-

das, kuras Hen k c atradis 16. jūnijā uz Dvinas salām

ziemeļos no Archangeļskas, atradās vai nu zemu virs ze-

mes vai arī nevisai augsti pār to zālē vai krūmos paslēp-

tas; ligzdām pamatā atradās sausi salmi, lapefe un sak-

nes un to iekšpuse bij izklāta smalkām saknitēm, lūksnes

šķiedrām, maigām zāles lapiņām, dažreiz arī atsevišķiem
matiem vai spalvām. Dējumā ir 5—6 olas, kuru garenis-
kais caurmērs ir 23 mm un šķērscaurmērs 17 mm; olas

ir zaļganā vai brūngani pelēki baltā krāsā ar maziem un

lieliem, pa daļai saplūstošiem, neskaidriem zaļganiem vai

brūnganpelēkiem čaulas plankumiem un brūnas un mel-

nas krāsas iedeguma plankumu zīmējumu, punktiem,
nevienādi novietotiem plankumiem un citiem izrotāju-
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miem. Pēc bērnu izvadāšanas vecie un jaunie putni sala-

sās lielos baros un pamazām dodas ceļojumos.
Nākošā vairāk simtu sugu aptverošā apakšdzimtā

apvienosim visas žubes (Fringillinae) šaurākā nozīmē.

Viņas apdzīvo Veco pasauli, tomēr to pilnīgi netrūkst arī

Jaunajā pasaulē, viņas ir izplatītas visās zemēs un apvie-
no sevī gandrīz visas savas dzimtas īpatnības, žubēm

(Fringilla), kuras mēs uzskatām kā visaugstāk stāvošos

dzimtas locekļus, ir izstiepts ķermenis, vidēji garš, konus-

veidīgs vai vilciņveidīgs knābis, kura virsējā daļa pret ga-
lotni drusku noliecas, kājas īsas un vājiem pirkstiem, bet

apbalvotas smalkiem, šauriem un asiem nagiem, samērā

gari spārni, kuros otrā, trešā un ceturtā lidspalva izveido

galotni, un vidēji gara vidū sekli izgriezta aste.

žubīte (Fringilla coelebs) ir visur tik pazīstama,
bez tam redzama arī uz mūsu krāsainajām dziedātāju

putnu tabulām, ka tuvāks viņas krāsās apraksts būtu

lieks. Ķermeņa garums ir 165 mm, platums 270 mm,

spārna garums 88 cm un astes garums 75 mm. Izņemot
ziemeļu zemes, visā Eiropā žubīte ir parasta parādība,
bet vasarā dienvidos sastopama tikai kalnos. Bez tam vi-

ņa apdzīvo dažas Āzijas daļas un ziemā atsevišķi putni

parādās arī Ziemeļafrikā.
Atlasa zemēs viņu aizvieto ļoti līdzīgā, bet drusku

lielākā mauru žubīte (Fringilla spodiogenvs), kura

reiz ir nošauta arī Dienvidfrancijā. Tai galva, acis un

plecu apgabals ir zilgani pelnu pelēks, ķermeņa virsējā

daļa olivzaļa, apakšdaļa bāli vīna sarkana, sāni iepelēki,

spārnu roku daļas melnas, priekšējā spārnu plecu daļa pie

pamata un pakaļējā gandrīz pilnīgi baltas, mazās spārnu

segspalvas baltas, lielās segspalvas baltas ar melnu vidus

lentu, pārējās daļas galvenos vilcienos tādā pašā krāsā

kā musu žubītei.

Vācijā ir maz apgabalu, kuros žubīte nebūtu sasto-

pama lielos daudzumos. Viņa apdzīvo skuju un lapu koku

plašos mežājus, kā arī lauku birzes, koku apstādījumus
vai dārzus un izvairās tikai no purvainiem, slapjiem ap-



gabaliem. Viens pāris dzīvo cieši blakus otram; bet

katrs kaislīgi aizstāv ieņemto apgabalu un no tā aizdzen

katru iebrucēju. Tikai kad perēšanas laiks jau ir garām,

atsevišķi pāri salasās lielos baros un pieņem klāt arī citas

žubes un stērstes; pamazām bari pieaug ļoti lieli un nu

kopā klejo apkārt. Septembra sākumā ceļotpriecīgie
putni salasās pulciņos; oktobrī jau ir izveidojušies bari

un mēneša beigās tie jau pazūd; tikai nedaudzi tēviņi
pārziemo dzimtenē. Bari apmetas Dienvideiropas un zie-

meļrietumu Āfrikas kalnos un lejās, laukos un dārzos,
krūmos un dzīvžogos, vārdu sakot, tie visur ir atrodāmi,
visur bieži sastopami, bet vienmēr sabiedrībās, par zīmi,
ka te tie nav dzimtenē, bet dzīvo tikai kā ziemas viesi.

Kad dienvidos sākas pavasars, viņi atgriežas atpakaļ
dzimtenē. Ziemas uzturēšanās vietās vēl kādu laiku

dzird tēviņu skaļo, spēcīgo pogāšanu, bet jau marta sāku-

mā, vietās, kur ziemas viesu bij simtiem tūkstošu, tie pa-

zūd līdz pēdējai mātītei, žubītes ceļo, mazākais atgriežo-
ties dzimtenē, atsevišķos baros, tēviņi papriekšu un mā-

tītes pusmēnesi vēlāk. Reti gadās, ka abi dzimumi, pa-

stāvīgi dzīvotu kopā un tā tad arī kopā ceļotu. Labā lai-

kā tēviņi Vācijā parādās jau gandrīz februāra beigās;

galvenā masa atgriežas martā un atpakaļpalikušie tikai

aprilī. Katrs tēviņš uzmeklē veco dzīves vietu un ilgu

pilns gaida savu draudzeni. Kad arī tā ierodas, tūliņ abi

ķeras pie ligzdas taisīšanas. Vēl koki nav pilnīgi sala-

pojuši, bet jau pirmā perējuma šūpulis mēdz būt gatavs.
Abi laulātie draugi, steidzīgi meklēdami, izložņā koku ga-

lotnes, mātīte ar lielu nopietnību, tēviņš ar sevišķa veida

dzīvām kustībām un neievērodams citādi vietām īpatnējo
uzmanību. Mātīti visvairāk nodarbina rūpes par ligzdu,

tēviņu gandrīz tikai mīlestība un ne mazāk greizsirdība.
Beidzot noderīga vieta ligzdas ierīkošanai ir atrasta: žubu-

raina koka galotne, vecs zars, kuru drīz apņems biezs la-

pojums, strupjās apcirsto vītolu galotnes un pat, lai gan

reti, mājas salmu jumts. Ligzda pate ir mākslas celtne,
tā ir gandrīz bumbai līdzīga, tikai virsū nogriesta. Viņas
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biezās ārējās sienas ir celtas no zaļām sūnām, maigām
saknītēm un salmiņiem un no ārpuses vēl apvilktas tā paša
koka ķērpjiem, uz kura ligzda atrodas. Ligzdas materiāli

vēl savīti kopā ar kukaiņu audumu palīdzību, un tā ligzdas

ārējās sienas top uzkrītoši līdzīgas ar kādu zara repi.

Ligzdas iekšpuse ir dziļi bļodveidīga un izklāta ļoti mīk-

stiem matiem, spalvām, augu spilvu un dzīvnieku vilnu.

Kamēr turpinās ligzdas būve un kamēr mātīte perē, tēviņš
dzied bez pārtraukuma visu dienu, un katrs cits tēviņš,
kas atrodas tuvumā, atbild uz sava kaimiņa dziedāšanu ar

lielāku, kā parasts, centību; abi sāncenši dziesmās sav-

starpēji sakaist, un nu sākas traka skriešana pa zariem,
līdz viens otru saķer vārda burtiskā nozīmē aiz apkakles;

nespēdami vairs lidot, abi virpuļodami nokrīt zemē. Šā-

dās cīņās abi sakaitinātie putni bez apdoma liek uz spēles
visu savu drošību, viņi ir akli un kurli pret katrām bries-

mām. Kad cīņa, kurā putni pielietoja nagus un knābjus,

izbeidzas, tad no jauna sākas dziedāšana, kura top aizvien

spēcīgāka, kaislīgāka, un atkal abi pretinieki metas viens

uz otru un vēl reiz izmēģina asos ieročus. Tā tad žubītes

perēšanas laiks nav nekas cits, kā nepārtraukta cīņa. Mā-

tīte dēj 5—6 mazas olas, 18 mm garas, 14 mm resnas;

plānā, bāli zilganzaļganā čaula mēdz būt apklāta dažāda

lieluma bāli iesarkani brūniem vai melni brūniem punk-

tiem, kuru forma un zīmējums ir ļoti mainīgi. Perēšana

ilgst 14 dienas; galvenā kārtā perē mātīte, tēviņš to ap-

maina tikai tik ilgi, cik ilgi mātītei ligzda jāatstāj, lai sa-

meklētu barību. Mazuļus vecāki izaudzina lielus, barojot

vienīgi tikai ar kukaiņiem, arī pēc izlaišanās no ligzdas

mazuļi vēl atrodas vecāku aizgādniecībā, tomēr ātri pie-
rod sagādāt paši sev barību. Nevarīgie mazuļi izdod dī-

vaini skanošu kliedzienu, pieauguši — līdzīgu vecāku aici-

nājuma skaņai. Dažas dienas pēc bērnu izvadāšanas, ve-

cāki stājas pie otra perējuma. Bērnus abi vecāki ļoti mīl.

Viņi žēli kliedz, ja ienaidnieks tuvojas ligzdai, un savas

bailes izsaka ar saprotamiem žestiem. Neskatoties uz pie-

ķeršanos un maigumu pret mazuļiem, žubīšu pāris tomēr
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dažā ziņā diezgan ievērojami atšķiras no citām žubēm.

Ja jaunu kaņepju putniņu izņem no ligzdas un ieliek bū-

rītī, tad var būt drošs, ka vecāki bērnu barošanā neliksies

traucēties; turpretim žubītes līdzīgos apstākļos ļauj sa-

viem bērniem nomirt badā. Izņēmumi ir gan sastopami
arī pie žubītēm.

žubīte ir mundrs, dzīvs, izveicīgs un gudrs, bet arī

straujš un ķildīgs putns. Gandrīz visu dienu tas kustas

un tikai pusdienas lielākā karstumā top drusku mierīgāks.
Uz zariem sēdēdams tas ķermeni tur stāvus, uz zemes —

vairāk horicontali; pa zemi tas staigā pa pusei lēkādams,

pa pusei skriedams, pa zariem — labprāt sānu virzienā;
lielus atstatumus tas nolido ievērojamā augstumā, mazus

— zemu, gaisā aprakstīdams ātras un graciozas, lēzenas

viļņveidīgas līnijas; katru reizi pirms apsēšanās tas acu-

mirkli plivinās gaisā. Viņa aicinājuma skaņa ir pazīsta-
mais „pink" jeb „fink", kurus ļoti dažādi uzsverot iegūst
dažādas nozīmes. Lidojot žubīte biežāk nekā „pink" iz-

dod apspiestu, īsu „gipp, gipp"; no briesmām tā brīdina ar

šņācošu „ziī," kuru ievēro arī citi putni; pārošanās laikā

tā čivina, neskaidrā laikā tarkšķina. Dziesma sastāv no

I—2 kārtīgi noslēgtiem pantiņiem, kurus tā vienu pēc
otra ļoti bieži, ātri un ar lielu izturību atkārto un dažādi

loka; šos pantus mīļotāji labi atšķir un dod tiem dažādus

nosaukumus, šīs dziesmas pazīšana ir jau izvērtusies par
īstu zinātni, kura tomēr prasa savus īpatnējus priesterus,
un cilvēkiem, kuri šinīs noslēpumos nav iesvētīti, tā vien-

mēr paliks tumša. Kamēr nepieraduse auss uztver tikai

nelielas atšķirības, šie ļaudis ar nemaldīgu noteiktību at-

šķir 20 un vairāk dažāda veida dziesmas, kuru nosaukumi

uz nezinātāja lūpām izsauc smaidus, bet ir tomēr ļoti labi

izvēlēti un pa daļai ir katras īpatnējās dziesmas skaņu at-

darinājumi.

Vērts būtu minēt augstākais tos zaudējumus, kurus

žubītes nodara mežiem un sakņu dārziem, jo viņas te no

svaigi apsētām dobēm nolasa uz zemes virsus palikušās
sēklas. Viņas apvaino, ka tās uzlasot sarkano skābaržu un
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skuju koku izkritušās sēklas un tā mežam jūtami kaitējot,
tomēr šī apgalvojuma patiesīgumam nevar ticēt, žubītes

iznīcina dažādu augu, galvenā kārtā nezāļu sēklas, pa pe-

rēšanas laiku pašas ēd un baro savus mazuļus tikai ar ku-

kaiņiem, pa lielākai daļai ar tādiem, kuri kaitē mūsu de-

rīgiem kokiem. Tā tad ļaunākā gadījumā visus viņu no-

darītos zaudējumus atsver derīgums, kuru viņas atnes.

Vajadzētu viņas kopt un sargāt, bet nevis bez žēlastības

iznīcināt, kā tas par nožēlošanu vēl vienmēr šur un tur

notiek. Tomēr žubīšu mīlētāji, kuri tās ķer saviem bū-

rīšiem, nav tie, kuri viņu skaitu mazina; tādi gan ir slazdu

licēji, kuri uzreiz iznīcina tūkstošiem žubīšu un ievērojami

pamazina piemīlīgo putnu skaitu.

Tuvākais žubītes radinieks ir ziemas žube

(Fringilla montifringilla). Ķermeņa garums ir 160 mm,

platums 260 mm, spārna garums 90 mm un astes garums

66 mm. Galva, pakausis, muguras virspuse, vaigi un ka-

kla virsējās daļas sāni ir dziļi melnā un zilgani spīdošā

krāsā, guznas vidus daļas spalvas tīri baltas, sānos melnas,

pakakle un krūtis ar iedzeltenu sarmojumu, zods, knābja

pamats un vēdera sāni iedzelteni balti, pie tam vēdera sāni

ir ar melniem plankumiem; astes apakšas segspalvas ir

rūzgani dzeltēnas, lidspalvas brūni melnas, plecu spalvas
iedzelteni rūzganā krāsā, mazās spārnu segspalvas drusku

gaišākas, vidējās melnas, galotnē iedzeltēni baltas, lielās

— melnas ar garām, asi norobežotām dzelteni sarkanām

galu apmalēm un galotnēm, astes spalvas gala daļā baltas

ar dzeltenu apmali, vidū ar baltiem ķīļveidīgiem planku-
miem. Acu gredzeni ir tumši brūni, knābis zili melns,
rudenī vaska dzeltens, galotnē melngans, kājas sarkani

brūnas. Mātītēm galva un pakausis ir iezaļgani pelēkā

krāsā, ķermeņa virspuse olivpelēki brūna, apakšpuse gaiši

pelēka. Pēc spalvu mešanas dzīvās krāsas apsedz dzelteni

brūnas spalvu malas.

Ziemas žubes izplatības apgabals stiepjas pār vecās

pasaules ziemeļiem no 59. platuma grāda tik tāļu uz polu,

cik sniedzas koki. No šejienes viņa ziemā izklīst pa visu
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Eiropu līdz Spānijai un Grieķijai vai Āzijā līdz Himala-

jiem, un šinīs ceļojumos ļoti bieži nonāk arī pie mums.

Jau gandrīz augustā ziemas žubes sāk lasīties baros, tu-

vākos mēnešos skraida apkārt pa savas dzimtenes dien-

vidus apgabaliem un tad pakāpeniski ceļo uz dienvidiem.

Vācijā viņa parādās jau septembra beigās, Spānijā — da-

žas dienas vēlāk, tomēr ne tik bieži un noteikti kā pie

mums. Kalni un lieli mežāji nosaka viņu ceļojuma vir-

zienu, ja tikai tas netiek zināmā mērā iespaidots no citu

žubju bariem, ar kuriem tās labprāt ceļo kopā. Vācijā
ziemas žubes sastop mežos un uz laukiem vienmēr žubīšu,

kaņepju putniņu, stērstu, lauku zvirbuļu un zaļulīšu sa-

biedrībā. Kāda koku grupa vai uz lauka atsevišķi stāvošs

augsts koks ir parasti viņu salasīšanās vieta, un tuvumā

esošais mežs viņu nakts miteklis. No šejienes bars klejo,
barību meklēdams, pa laukiem. Biezā sniega sega, kura

apsedz viņu barības laukumus, dzen tos no viena apgabala
uz otru. Viņu ceļojumi ir nenoteikti, padoti gadījuma ap-

stākļiem.
Ziemas žubei ir daudz līdzības ar viņas dižo radinieci.

Arī viņa atsevišķi ņemot ir ķildīgs, ātrs, dusmīgs un skau-

dīgs putns, cik sabiedrisks arī tas neizliktos. Bari kopīgi
dalās bēdās un priekos; atsevišķi putni ķildojas un plēšas
gandrīz nepārtraukti. Ziemas žubes kustības ir ļoti līdzī-

gas žubīšu kustībām, dziedāšanā viņas stāv tāļu tām iepa-
kaļ. Aicinājuma skaņa ir īsi izgrūsts „jekjek" vai gari
stiepts „kvek," kuram dažreiz vēl piekar ķērcošu „šmig";
viņu dziesma ir nožēlojama čivināšana bez patīkamām
skaņām, noteiktības un kārtības, patiesībā nekas vairāk

kā dažādu skaņu patvaļīgs sakopojums. Kā visi ziemeļu
zemju ceļotāju putni, viņas no sākuma ir uzticīgas un dro-

šas, bet caur vajāšanu drīz top gudras un bieži ļoti biklas.

Dzimtenē ziemas žubes apdzīvo skuju koku mežus,

sevišķi tādus, kur aug pa starpām arī bērzi, vai pat bērzu

mežus, tomēr līdzīgos apstākļos nekad nav sastopamas
tik bieži kā mūsu žubītes, bet bieži pat tik reti, ka tās ilgi
jāmeklē. Katrs pāris, norobežojas savā perēšanas apga-

balā. Citādi viņu izturēšanās dzimtenē ir līdzīga tai, kādu
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mēs esam paraduši pie viņas ziemā novērot. Sevišķi pie-

vilcīgas ziemas žubes nav pat mīlas laikā. Viņu ligzda ir

līdzīga mūsu žubīšu ligzdai, bet vienmēr biezākām sienām

un no ārpuses apvilkta netikai sūnām, bet ļoti bieži arī ar

bērzu mizu un no iekšpuses izklāta ar smalku vilnu un

dažām spalvām, kuras piestiprinātas pie augšējās ligzdas
malas un pa daļai ligzdu aizsedz. Dējumā ir s—B olas,
kuru caurmēra garums ir. no 17—25 mm, un caurmēra res-

nums no 13—14 mm; tās atšķiras no radinieču olām ar

drusku zaļganāku pamatkrāsu. Dažādas eļļas saturošas

sēklas, bez tam vēl vasarā kukaiņi, ir šo žubju galvenā
barība.

Augstu Vecās pasaules Alpos, no Pirenejiem līdz Si-

birijai, vasarā vēl vienmēr virs koku augšanas joslas dzīvo

mūsu žubītei radniecīgais putns — sniega žube

(Montifringilla nivalis). Viņa atšķiras no iepriekš aprak-
stītām sugām ar garu, līku, piešveidīgu pakaļējā pirksta

nagu, gariem spārniem un abu dzimumu vienādu spalvo-

jumu, kādēļ viņu uzskata par atsevišķas ģintas (Monti-

fringilla) priekšstāvi, Ķermeņa garums ir 20 cm, platums
36 cm, spārna garums 11 cm un astes garums 8 cm. Gal-

vas virspuse, vaigi, kakla pakaļējā un sānu daļa ir gaiši

pelnu pelēki, kakla virspuse kafejbrūna ar gaišāku apmali,

muguras lejgala spalvas vidū melnas ar bālganu vai brūn-

ganu viļņojumu, sānos — baltas; pakakle un rīkles daļa
ir melnas, krūšu sāni un paslēpenes gaiši iedzelteni pelnu

pelēki, zods, krūtis un vēdera vidus netīri balti, cisku spal-

vas gaiši pelēkas, pakaļas spalvas baltas ar maziem tumši

brūniem gala plankumiem. Acis ir tumši brūnas, knābis

šīfera melns, rudenī un ziemā vaska dzeltens, galotnē vien-

mēr melns, kājas melnas. Mātītēm baltā krāsa spārnos

ir mazāk izplatīta.
Rudenī pēc spalvu mešanas visu tumšo krāsu pa daļai

aizsedz gaišākās spalvu malas.

Sniega žubes dzīvo mūsu Alpos, Karpatos, Kaukāzā,

Persijas augstienē un Himalajos. Gandrīz tikpat stūrgal-



vīgi kā Alpu sniega vista viņa, pēc šte Ikc r a (Stolker)
turas pie augstākās kalnu joslas. Ir jāiestājas stingram
salam un jāuzkrīt dziļam sniegam, iekams viņa nolemj ap-

meklēt dziļākas ielejas. Agrā ziemā tas notiek vēl daudz

retāk nekā vēlā, jo šos pret laika pārmaiņām tik izturīgos

putnus sniegs un sals tik ilgi neapgrūtina, kamēr vien vēl

ir atrodami barības krājumi. Arī bargākās ziemās viņa
neaizvirzās no kalniem. Vasarā viņa dzīvo tikai Alpu

augstākajās joslās, tieši zem mūžīgā sniega robežas. Vai-

rošanās laikā sniega žubes dzīvo pāriem, pēc tam grupās

un baros, pa lielākai daļai kalnu nogāžu malās, kur viņas
ātri tipina pa atsevišķām klintīm, pa laikam kopā ar sa-

viem biedriem paceldamās un noskrej kādu gabalu klusi

saukdamas „jip, jip," bet ātri atkal nolaižas un tik pat cītī-

gi kā agrāk meklē barību. Izbiedētas tās žēli čivina, no

briesmām brīdina ar skarbu „gres." Sniega žubes dzies-

ma, kuru dzird tikai pa vairošanās laiku, ir salikta no vi-

sām šīm skaņām, un dziesmu pazinēji to apzīmē par vis-

vājāko no visām žubju dziesmām; viņa ir īsa, rupja, cieta

un nepatīkami stipra. Ar savām kustībām sniega žube

vairāk atgādina sniedzi un cīruli nekā žubītes, arī lido kā

tās ļoti viegli un plivinādamās; izbiedēta tā parasti pace-

ļas ievērojamā augstumā, bet aprakstijuse plašu riņķi bie-

ži atgriežas gandrīz tanī pašā vietā atpakaļ. No cilvēkiem

sniega žube nebaidās, un ja cilvēkam tuvojoties tā aiz-

laižas, tad pa lielākai daļai tas notiek tikai tādēļ, ka ne-

parastā parādība viņu baida. Kalnos viņa ziemās kārtīgi
nāk pie mājām un tur, kur viņa ir drošībā, skraida bez-

bailīgi no dzīvokļiem iekšā un ārā; neviesmīlīgajās ielejās

viņa no sākuma ir tik paļāvīga, ka par daudz viegli krīt

cilvēku viltībai par upuri; vajāšana īsā laikā to izmāca.

Jau aprilī, pa lielākai daļai tomēr tikai maija sākumā

sniega žube sāk domāt par perēšanu. Vislabprātāk viņa
perē stāvu klinšu sienu spraugās, dažreiz arī mūru sprau-

gās vai zem atsevišķi stāvošu celtņu jumta šifera plātnēm,

vienalga, vai šīs mājas ir apdzīvotas vai stāv tukšas. Lig-
zda ir bieza un liela celtne, kura ir sanesta no smalkiem

salmiņiem un rūpīgi izklāta ar vilnu, zirga spalvu, sniega
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vistas spalvām un līdzīgām vielām. Olas, kuras lielumā

pārsniedz mūsu žubīšu olas, ir sniega baltā krāsā. Abi

vecāki mazuļus baro kopīgi un proti galvenā kārtā ar kā-

puriem, zirnekļiem un tārpiņiem. Ja mazuļi ir izperēti
zemāk ielejā, tad tiklīdz tie paaug, vecāki steidzas tos aiz-

vest tuvāk mūžīgā sniega laukumiem. Te arī ziemā da-

žādas augu sēklas ir viņu barība, un, kā liekas, tās trūku-

mu necieš pat nabadzīgākajos gada laikos. Kalnu viesnī-

cās tās vienmēr baro un tādēļ pie šīm viesnīcām putni
bieži salasās veseliem bariem.

Gūstā putni ātri pierod, apmierinās ar visāda veida

noderīgu barību un ar savu mierīgo un saticīgo dabu, sa-

biedriskumu un piemīlīgumu, pieticību un izturību iemanto

ikkatra kopēja mīlestību.

Mūsu zaļul īt i s (Ligurinus chloris) ir zaļulīšu
(Ligurinus) ģints priekšstāvis un raksturojas ar spēcīgu

ķermeņa būvi un pie malām asšķautnainu knābi. Viņa
ķermeņa garums ir 125 mm, platums 260 mm, spārna ga-

rums 38 mm, astes garums 60 mm, Valdošā krāsa ir patī-
kama olivdzeltenzaļa; zods un pakakles augšējā daļa ir dzī-

vāka un vairāk dzeltena, ausu apkaime, pakausis, mugu-

ras lej gals, astes virspuses segspalvas un sāni ir neskaidrā

pelnu pelēkā krāsā, krūšu apakšējā daļa, vēders, astes

apakšējās daļas segspalvas un spārnu malas ir dzīvā cit-

rondzeltenā krāsā. Acu gredzeni ir tumši brūni, knābis

kā arī kājas iesarkani pelēki. Mātītēm krāsas nav tik dzī-

vas, jaunu putnu ķermeņa virspuse ir olivdzeltenbrūna,

galvas sāni, muguras virspuse un visa ķermeņa apakšpuse
ir bāli dzeltenīga ar tievām rūzganbrūnganām gareniskām
svītrām. Izņemot Eiropas ziemeļu apgabalus zaļulīša ne-

trūkst nekur šinī zemes daļā un tik bieži sastopams tas ir

arī Ziemeļrietumafrikā un Mazāzijā līdz Kaukazam. Viņš
ļoti bieži ir sastopams Dienvideiropā, sevišķi Spānijā, bet

ne reti arī Vācijā. Vismīļāk viņš uzturas auglīgos apgaba-

los, kur mazi krūmāji mainās ar tīrumiem, pļavas ar dār-

ziem; tas lielā daudzumā ir sastopams arī visās upju ie-
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lejās, uzturas pat apdzīvotu māju tuvumā, bet izvairās no

mežiem. Vācijā viņš ir pēc vajadzības ceļotājputns, Dien-

videiropā nometnieks. Liekas, ka tie putni, kuri

Vācijā pārziemo, ir cēlušies no ziemeļiem.
Tikai ceļojumā zaļulītis sadodas lielos baros ar rad-

niecīgiem putniem, kā žubītēm, lauku zvirbuļiem, dzelte-

nām stērstēm, kaņepju putniņiem un citiem. Citādi tas

dzīvo pāriem vai ģimenēs, Viņš izvēlas kādu mazu birzīti

vai dārzu par dzīves vietu, izmeklē kādu biezi nolapojušu
koku guļas vietu un no šejienes klejo apkārt meklēdams

barību. Pa dienu to galvenā kārtā redz uz zemes, kur tas

uzlasa visādas sēklas. Briesmās tas uzlaižas tuvākajā ko-

kā un paslēpjas galotņu zaros. Cik lempīgs tas arī neiz-

liktos, tas tomēr ir mundrs un ātrs. Sēdot tas parasti

ķermeni tur stāvus un spalvas vaļīgi; bieži tas tomēr sā-

pošas un tad spalvas sakārto tik gludi, ka putnu pat grūti

pazīt. Viņa gājiens ir lēkājošs, bet nav neveikls, viņa li-

dojiens diezgan viegls, lokveidīgs, jo tas spārnus drīz stipri

izpleš, drīz atkal savelk ļoti stipri kopā; pirms apsēšanās
tas vienmēr paplivinās. Bez vajadzības tas labprāt tāļu
neskrien, lai gan tam gadās noskriet arī lielākus atstatu-

mus vienā paņēmienā. Lidojuma sākumā tas izdod savu

parasto aicinājuma skaņu, īsu „čik" vai „ček," kuru tas

dažreiz vairākas reizes atkārto. Maiguma skaņa ir nepa-

rasti lēns, tomēr vienmēr tāļu dzirdams „cvui" vai

„švunš." To pašu skaņu putns lieto arī kā brīdinājuma

saucienu, bet tad to parasti pavada mierīga skaļa svilp-
šana. Tur kur zaļulītis jūtas drošībā, viņš nemaz nav

bikls, bet citu putnu sabiedrībā ļoti bieži uzmanīgs.

Dažādu, arī ģiftīgu augu sēklas, bet sevišķi eļļainās,
kā rapšu, idru, sinepju, kaņepju un citas līdzīgas sēklas

sastāda viņa barību. Viņš tās uzlasa no zemes, līdzīgi

žubītei, un tikai kad dziļais sniegs apsedz viņa galdu, tas

mēģina sēklas izkasīt, ēd paegļa un sermūkša ogas vai arī

pārkož skābaržu riekstiņus, lai iegūtu kodolu. Apgabalos,
kur kultivē kaņepes, viņš dažreiz top ļoti kaitīgs; bez tam

par apgrūtinājumu tas kļūst arī sakņu dārzos, tomēr ar
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nezāļu sēklu uzlasīšanu un apēšanu tas atnes vairāk la-

buma nekā zaudējumu.

Zaļulītis mēdz perēt divreiz gadā, labās vasarās arī

trīs reizes. Jau pirms pārošanās vienmēr ir dzirdama viņa
vienkāršā dziesma; izdevīgā brīdī tas, vienmēr dziedā-

dams, paceļas šķībi augstu gaisā, saceļ spārnus tik augstu,
ka to gali gandrīz sastopas, skraida šurp un turp, aprak-
stīdams vienu vai vairākus riņķus un lēni nolaižas tanī pa-
šā kokā, no kura pacēlies. Sāncenšus tas aizdzen pēc nik-

nām cīņām. Ligzdu zaļulītis ierīko kokos vai augstos dzīv-

žogos, starp stipriem žuburiem vai cieši pie stumbra, un

ligzda, skatoties pēc apstākļiem, ir pagatavota no ļoti da-

žādām vielām. Sausi žagariņi un saknītes, vārpata, sausi

salmiņi un zāļu saknītes izveido ligzdas paklāju, uz kura

mēdz būt uzklāts slānis jau minēto vielu kopā ar smalkā-

kām vielām, kā zaļām zemes šūniņām vai ķērpjiem un arī

vilnas piciņām. Ligzdas dobumu putns izklāj dažām ār-

kārtīgi maigām saknītēm un salmiņiem un starp tiem ie-

auž zirgu, briežu un stirnu spalviņas un varbūt arī mazas

piciņas dzīvnieku vilnas. Skaistumā ligzdas būve stāv tāļu
iepakaļ žubīšu ligzdai; viņa ir dziļāka par puslodi, ne visai

stipri un cieši, bet tomēr pietiekoši labi būvēta. Apriļa

beigās var atrast pirmo dējumu, jūnijā — otro, un, ja

putni perē arī trešo reizi, tad augusta sākumā trešo dē-

jumu. Tas sastāv no 4—6 olām, 20 mm garām un 15 mm

resnām; olas ir ļoti uzpūstas, plānu un gludu čaulu, zil-

gani baltā vai sudrabainā pamatkrāsā, un to gali, sevišķi
strupjie, ir apklāti ar bāli sarkaniem, skaidri izteiktiem

vai saplūdušiem plankumiem un punktiņiem. Mātīte perē
viena pate un uz ligzdas sēž ļoti cieši; pa to laiku tēviņš

viņu baro. Apmēram 14 dienās mazuļi jau ir izperēti.

Abi vecāki ņem dalību mazuļu audzināšanā un baro tos

vispirms ar nomizotām un guznā atmiekšķētām sēklām,
vēlāk ar tā paša veida cietākām barības vielām. Jau da-

žas dienas pēc mazuļu izvadīšanas vecāki tos atstāj savam

liktenim; mazuļi savienojas ar savas sugas citiem put-

niem, arī ar radniecīgām jaunām žubēm, ilgāku laiku klejo
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ar tiem apkārt un pēc tam pievienojas vecākiem, kuri pa

to laiku ir pabeiguši otro vai trešo perējumu.
Mūsu mazie plēsēji un tāpat arī vāverītes, lagzdu pe-

les, vārnas, žagatas, sīļi un čakstes iznīcina daudzas

ligzdas, saķer arī vecos putnus, kad vien tiek tuvāk. To-

mēr viņu skaits nemazinās, bet gan drīzāk pieaug.

Kā savienojošs loceklis starp zaļulīšiem un kīvuļiem
ir jāuzskata citronžube (Citrinella alpina). Citron-

žubju ģinta (Citrinella), kuras priekšstāvis viņa ir, atšķi-
ras no kīvuļiem ar drusku īsāku un resnāku knābi. Piere,

galvas priekšējā daļa, un acu apkaime, žods un pakakle ir

skaisti dzeltenzaļi, ķermeņa apakšpuse gaišāk dzeltena,

galvas pakaļējā daļa, pakauša un kakla lejgali, ausu ap-
kaime un kakla sāni ir pelēki, muguras lej gals un pleci
tumši olivzaļā krāsā ar neskaidrām tumšām spalvu kātu

švītrām, lidspalvas brūni melnas, astes spalvas melnas,
ārpuse ar šauru zaļganu apmali, iekšpusē, tāpat kā lid-

spalvas, ar bālganu apmali. Acis ir dziļi brūnas, knābis

gaļas brūngans, kājas dzelteni brūnganas. Mātīte ir ma-

zāka augumā, mazāk dzīva un pelēcīgāka. Ķermeņa ga-

rums ir 120 mm, platums 230 mm, spārna platums 80 mm,

astes garums 35 mm. Citronžube ir kalnu putns, kurš

apdzīvo Alpu rietumus un Mazāziju, Vācijā arī švarc-

valdi, bet lielā skaitā ir sastopams tikai atsevišķās vie-

tās. Šveices Alpos viņš apdzīvo tikai augstu atrodošos

mežājus, Bādenes švarcvaldē — kalnu muguras, sevišķi
mežmalas un pļavas, bet izvairās no atsevišķi stāvošām

kalnu galotnēm, tāpat kā no mežāju dziļumiem, švarc-

valdē viņa ziemā atstāj savas uzturēšanās vietas un nolai-

žas saulainajās aizās, bet dara to tiešam tikai sliktā laikā;

jau maija sākumā tā ir atkal sastopama savās perēšanas
vietās, kaut tur arī vēl zeme būtu apklāta ar sniegu. Visi

pētnieki, kuri citronžubi ir pietiekoši novērojuši, raksturo

viņu kā mundru un dzīvu putnu, kurš vienmēr kustas un
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pie tam nepārtraukti aicina un dzied. Sliktā laikā viņas
dziesma ir tikko sadzirdama, bet saulainā un mierīgā lai-

kā, pēc šitta (Schutt), viņa dziesma ir bieži dzirdama,
un ar to putns vērš uz sevi uzmanību, lai gan parasti

putns ir ļoti bikls un tādēļ ļoti grūti novērojams. Citron-

žubes dziesma ir īpatnēja tirkšķēšana, kurā dadzīša un

girlica dziesmas mainās un pāriet viena otrā, tomēr viņa
nav žubju grupas labākā, bet gan otrās šķiras dziedātāja.

Pēc perēšanas apgabala atrašanās vietas un valdošā

laika pāris sāk ligzdu celt aprilī vai vēlākais maijā. Ligzdu
citronžube novieto uz kokiem, te augstāk, te zemāk,

Švarcvaldē, pēc šitta, vienmēr uz 6 metri augstām eg-

lēm, pie stumbra un galotnes tuvumā, biezākajos zaros;

ligzda sastāv no saknītēm, ķērpjiem un augu šķiedrām un

ir izklāta ar augu spilvām un putnu spalviņām. Dējuma
4 vai 5 olas līdzinās dadzīša olām, bet ir mazākas un mai-

gāku čaulu.

Mazuļus baro abi vecāki. Jauno putnēnu aicinājuma
sauciens ir gari stiepts „ci—be, ci—be"; tie sēž ilgi ligzdā,
bet tiklīdz ligzdu aizskar, tie līdzīgi maziem īkšķīšiem, iz-

lido no tās un meklē glābiņu sūnās un ogulājos. Pret ru-

deni tie kopā ar saviem vecākiem un vēl citiem savienojas
baros pa 40 līdz 50 putnu, kuri tad pa lielākai tiesai jau-
nos cirtumos meklē uz zemes sēkliņas un ir grūti aizdze-

nami no tādām vietām, kuras tiem sola barību. Vasaru

putns mīl cūkpienes auglīšus, vienalga, vai tie jau nobrie-

duši vai arī ir vēl mīksti, un iegūst tos tādā pat kārtā kā

dadzītis, karādamies augļu sastātā, vai arī uzlasa no ze-

mes citas sēklas; viņš labprāt ēd arī pumpurus un mīk-

stas lapu galotnītes. Būrītī viņu barot nav grūti; tomēr

tas gūstu labi nepacieš un kā istabas putns tāpēc nav tik

noderīgs kā ķīvulis vai dadzītis.

Ķ īvu ļv s (Carduelis) raksturo garš, tievi smai-

lots, augšpusē viegli izliekts knābis, īsiem pirkstiem kājas
un samērā gari spārni. Mūsu ķīvulis (Carduelis
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spinus) ir galvas virspusē, pakausī, pie smakra un pakak-
les augšdaļā melns, uz kakla mugurpuses un pleciem dzel-

tenzaļš, tumšām gareniskām švītrām, uzaču švītriņa, vai-

gi, pakakle, kakla sāni, guzna un krūtis ir skaisti o-liv-

dzeltēni, vēders un sāni gandrīz balti, astes apakšējās seg-

spalvas dzeltenas un, līdzīgi kāju cisku sāniem, apklātas
melnām švītriņām; muguras pakaļgala spalvas ir oliv-

dzeltenas, astes virsējās segspalvas zaļas, lidspalvas brūn-

ganmelnas, sākot no ceturtās ārpusē pamatdaļā dzeltenas,
ar šauru dzeltenzaļu apmalīti, pēdējās pleca daļas lidspal-
vas ārpusē ir ar platu dzeltenzaļu apmali, galā bālganu

apmalīti; spārnu segspalvas ir olivzaļas, spārnu rokas daļā

olivdzeltenas, bet pie pamata melnas, kāpēc uz spārna iz-

veidojas melna šķērsšvītra; astes spalvas ir dzeltenas, pa-

šā galā melnas, abas vidējās spalvas brūnganmelnas, ar

zaļu apmali. Acis ir tumšbrūnas, knābis gaļas krāsā, ga-

lā melngans, kājas brūnas. Mātīte galvas virsus spalvas
un vidukļa virspuses spalvas ir zaļganbrūnas, ķermeņa

apakšpusē netīri baltas, ar tumšiem kātu plankumiem.
Putna garums ir 120 mm, platums 220 mm, spārna ga-

rums 55 mm, astes garums 45 mm.

Ķīv v ļ a izplatības apgabals apņem visu Eiropu un

Āziju, ciktāļ tā apklāta mežiem; uz ziemeļiem tas sasto-

pams līdz Norvēģijas vidus platumiem. Vācijā ķīvulis ir

klejotāju putns, kurš, atskaitot bērnu audzēšanas laiku,
tālu klejo apkārt, bet Vācijas robežas tomēr atstāj tikai

retumis; ziemeļu zemēs tas ir gāju putns un tad nonāk

bieži pie mums, lai meklētu patvērumu pa ziemas laiku.

Pa vasaru viņš apdzīvo kalnainu apvidu skuju mežus, iz-

perē te bērnus un tad iesāk savus klejojumus. Dažās

ziemās tas tūkstošiem lielos baros parādās sādžās vai viņu
tuvumā; citās ziemās turpretim tur tikko redz kādus at-

sevišķus putnus. No apgabaliem bez kokiem tas izvairās

un parasti uzturās koku lapotņu augstākajos zaros.

Ķīvulis, kāNaumanns saka, „ir vienmēr mundrs,
veikls un draisks, tur savas spalvas arvien kārtībā, ātri

kustas šurp un turp, groza ķermeņa pakaļgalu uz vienu
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un otru pusi, lēkā un kāpelē lieliski, var karāties līgojošos
zaros ar muguru uz leju, pa taisni stāvošiem tieviem za-

riem tas neparasti ātri var lēkāt un šinī ziņā nepaliek pa-

kaļ zīlītēm. Viņš sēž uz zariem visai dažādi, un nekur tas

nesēd ilgi uz vietas, ja vien neēd. Arī pa zemi tas lēkā

viegli un ātri, kaut gan, cik vien iesējams, tas mēģina no

zemes izvairīties." Viņa lidojums ir viļņains, ātrs un

viegls, tāpēc tas nebaidās pārlidot lielus atstatumus un

paceļas ievērojamos augstumos. Aicinājuma sauciens

skan kā „trettet" vai „tettertetet" un arī „di, di" vai

„didilei". Ar pēdēji minētām skaņām tēviņš arī iesāk savu

dziesmu, ne sevišķi lielisku, bet tomēr omulīgu čivināšanu,
kurai kā nobeigumu putns pievieno gari vilktu „dididli-
dlideidāā". Ķīvulis ir bezviltīgs un paļāvīgs, sabiedrisks,

bikls, miermīlīgs un zināmā mērā arī vieglprātīgs, vismaz

ātri aizmirst savas brīvības zaudējumu. Kā istabas putns

viņš ļoti ieteicams. Būdams ārkārtēji viegli iemācams,
tas noder visādu uzjautrinošu paņēmienu iemācīšanai, ne-

uzstāda arī nekādas lielās prasības savai barībai, satiek

labi ar visiem pārējiem putniem, kuru sabiedrībā tam jā-

dzīvo, pilnīgi nododas savam saimniekam, pierod brīvi iz-

laisties un atkal ielaisties būrītī, klausa un seko saucie-

nam un labā kopšanā arī perē bērnus tāpat kā citi gūstā
turēti putni.

Ķīvuļa barību sastāda dažādas sēkliņas, sevišķi koku

sēklas, jauni pumpuri un lapas, pa perēšanas un bērnu

audzēšanas laiku arī kukaiņi. Mazuļus tas baro vienīgi ar

kukaiņiem, sevišķi to kāpuriem, lapu utīm un tā tālāk;
drīz pēc izvešanas vecie putni mazos ieved dārzos un augļu
koku stādījumos, jo tie ir bagātāki kukaiņiem, nekā dzi-

ļāki meži.

„Ķīvuļi", saka mans tēvs, kurš ir publicējis pirmos
sīkos novērojumus par ķīvuļu vairošanos, „pārojas aprilī.

Tēviņš tad dzied ļoti skaļi un spārnus švirkstinādams lido

apkārt, šis mazais putniņš tad izskatās gluži liels, sit ļoti

stipri spārniem, izplēš asti un laidelējas lokos un griezie-

nos apkārt ievērojamā augstumā. Tas bieži notiek tālu
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no ligzdas vietas, dažreiz dārzos; tie tēviņi, kas nevar da-

būt sev mātīti, dara to pat vēl vasaras sākumā. Mātīte

pa to laiku izturās gluži mierīgi, bet tomēr paliek tēviņa

tuvumā, knābājas ar to un kopā ar viņu lido apkārt. Pa-

rasti atrod kopā vairākus pārus, kas mierīgi blaku bla-

kām viens otram uzlasa sēkliņas. Ligzdu šie putni sāk

celt, kad mātīte ir atraduse piemērotu vietu.

Un patiesi jābrīnās par to gudrību, ar kādu tiek iz-

vēlēta ķīvuļa ligzdas vieta. Es šīs ligzdas esmu atradis

tikai eglēs un dižeglēs, vienu arī priedē; visas tās atradās

tālu no koka, dažas gandrīz zaru galos, un tik apslēpti,
ka nemaz nav jābrīnās par apgalvojumu, itkā ķīvuļa
ligzda esot neredzama. Viena no šīm ligzdām bij tā no-

vietota uz ķērpjiem apklāta egles zara, ka to varēja pazīt
tikai no augšas pēc padziļinājuma, kaut gan arī te to pār-

sedza zars; no apakšas un sāniem ķērpju dēļ nekas nebij
saredzams. Pie tā vēl jāmin, ka ķīvuļa ligzda atrodas

10—25 metru augstumā un gandrīz arvien tālu no koka

stumbra, kas ligzdas atrašanu un sasniegšanu sevišķi ap-

grūtina. Ligzdas neredzamība tā tad dažā ziņā nemaz

nav noliedzama; ja kas neredz ķīvuļus bērnus barojam
vai ligzdu taisām, tas viņu ligzdu nekad neatradīs.

Ligzdas celšana iet uz priekšu ļoti ātri. Pie diviem

pāriem, kurus es novēroju, arī tēviņš palīdzēja celt ligzdu,

un tā kā abi putni skrēja kopā, tad viens no tiem parasti

nogaidīja otru, līdz arī tas bij ligzdu atstājis. Abi lauza

ligzdas pamatam sausus zariņus un plēsa no koku stumbru

lejgaliem sūnas; pēdējās tie nesa pilniem knābjiem. Dī-

vaini izskatījās, kad tie gatavoja ligzdai kādu drusciņu
aitu vilnas; ar vienu kāju vilnas pīciņu pieminuši tie tik

ilgi to raustīja un plucināja, līdz tā bij gluži mīksta. Es

esmu redējis tos ļoti cītīgi strādājam visu priekšpusdienu
un arī pēcpusdienas stundās. Pie citiem pāriem, kurus

esmu novērojis, ligzdu cēla vienīgi mātīte, bet tēviņš tai

pastāvīgi skraidīja pakaļ. Ligzdu taisot ķīvuļi nemaz nav

bailīgi un atļauj sevi novērot gluži tuvumā; viņiem to-

mēr ir paraša iesāktu ligzdu atstāt un sākt citu. Ka ķī-
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vulis ļoti mīl ūdeni, redzams arī pie ligzdas vietas izvēles.
Visas trīs ligzdas, kuras es atradu 1819. gada jūlijā, at-

radās ūdens tuvumā: divos gadījumos tās bij pie lielas

peļķes un vienā — pie dīķa; kāda cita ligzda atradās ne-

tāļ no meža strauta. Olu dēšanas laiks ir dažāds. Mēs

esam reiz jau maija sākumā redzējuši skrejošus mazuļus;
pa lielākai tiesai tos atrod tikai jūlija sākumā, tā ka olu

dēšanas laiks krīt uz jūnija sākumu."

Ligzdas drusku atšķiras cita no citas, bet visumā no

ārienes sastāv no sausiem zariņiem un tālāk no koku sū-

nām un egļu ķērpjiem, aitu vilnas un līdzīgām lietām; visi

materiāli ir cieši sasaistīti savā starpā ar kāpuru tīklu pa-

līdzību, kāmēr pate ligzdas iekšiene izlikta saknītēm, augu

spilvām, ķērpju šķiedrām, sūnu stumbriņiem, zāles lapi-

ņām un spalvām. Ligzdu sienas ir ļoti biezas un pats ie-

dobums ir diezgan dziļš. Dējuma 5 līdz 6 olas pēc sava

lieluma, veida un krāsas ir diezgan dažādas, parasti 16

mm garas un 13 mm platas, uz zaļganzila pamata apklā-
tas vairāk vai mazāk skaidriem punktiem, lāsītēm un

dzīsliņām. Mātīte perē viena pate, bet tēviņš to pa to lai-

ku baro no savas guznas. Mazuļi izšķiļas pēc 13 dienām.

Bērnu audzināšanā ņem dalību abi vecāki.

Visai plaši pazīstamo dadžu putniņu, dadzī-

ti jeb cigli (Carduelis elegans) raksturo ļoti iz-

stiepts un smails knābis, kā arī raibs un irdens spalvu

ģērbs, šaura lenta ap knābi, mutes kakti, galvas virsus

viducis un pakausis ir dziļi melnā krāsā, piere, vaigu pa-

kaļdaļa un pakakle ir spilgti karminsarkanas, deniņi un

vaigi balti, pakauša lejgals, pleci un mugura dzeltēnbrūni,

rīkle, muguras pakaļgals un pārējā ķermeņa apakšdaļa
balti, lidspalvas dziļi melnas, no apakšas tumšpelēkas, ma-

zās spārnu virsu segspalvas dziļi melnas, vidējās un lielās

segspalvas spilgti dzeltenas, astes spalvas dziļi melnas.

Acs ir rieksta brūna, knābis sarkanbalts, galā melns, kā-

jas zilganā gaļas krāsā. Abu dzimumu putni viens otram

pilnīgi līdzīgi. Jaunajiem putniem trūkst melnās un sar-

kanās krāsas uz galvas; viņu ķermeņa virspuse ir pamatā
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brūngana ar melniem plankumiem, apakšpuse uz balta pa-

mata brūniem plankumiem. Putna ķermeņa garums ir

13 cm, platums 22 cm, spārna garums 7 cm, un astes ga-

rums 5 cm.

Sākot no Viduszviedrijas dadzīti sastop visā Eiropā,

tāpat uz Kanariju salām, Madeirā, Ziemeļaustrumāfrikā
un lielākā Āzijas daļā, no Sirijas līdz Sibīrijai. Uz Ku-

bas salas tas ir ievests un tagad pārgājis savvaļā. Visa

šī izplatības apgabala robežās, kā liekas, viņš neiztrūkst

nekur un līdz ar intensīvāku augļu koku kultūru pieņe-
mas skaitā, pielāgojas visdažādākiem apstākļiem, bet to-

mēr ne visur sastopams vienlīdz bieži. Dažos apgabalos

viņš ir rets, citos viņu redz neskaitāmos baros. Vācijā

viņš sāk sapulcēties baros rudens sākumā un tad dažreiz

klejo apkārt pulkiem pa vairāk simtu putnu katrā. Lielie

bari pret ziemas vidu sadalās vairākos pulciņos, kuri tad

nedēļām ilgi paliek kopā. Par dadzīšu perēšanas vietām

jāuzskata apgabali, kur valda lapu meži vai arī tiek au-

dzināti augļu koki. Meža iemītnieks stingrākā nozīmē da-

dzītis nav, jo labprātāk nekā mežos viņš mēdz apmesties
dārzos un parkos, ielās, pļavās un līdzīgās vietās, un te

ierīko ligzdas.

Dadžu putniņš ir visai piemīlīgs, nemierīgs, veikls un

viltīgs; viņš izturās arvien ļoti graciozi. Būdams īsts ko-

viltīgs; viņš izturas arvien ļoti graciozi. Būdams īsts ko-

ku putns, viņš tikai nelabprāt nolaižas uz zemi un te ku-

stas diezgan neveikli; turpretim pa kokiem viņš kāpelē kā

zīlīte, karājas kā ķīvulis no apakšas vistievākajos zariņos
un strādā šādā stāvoklī minūtēm ilgi. Viņa lidojums ir

viegls un ātrs, viļņveidīgs, kā lielākai žubju daļai, un tikai

tad putns slīd bez spārnu vēcināšanas, kad grib nolaisties.

Atpūtai viņš labprāt izvēlas koku vai krūmu augstākās

galotnes, bet nekad nesēd ilgi uz vienas vietas, jo arvien

tas ir nemierīgs. Pret cilvēku viņš arvien ir uzmanīgs,
bet sāk nopietni no tā bīties tikai tad, kad mana, ka to sāk

vajāt. Ar citiem putniem viņš sadzīvo mierā, bet tomēr

izrāda pret tiem zināmu bramanību. Viņa aicinājuma
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sauciens skan kā viņa vārds „cigli" vai „pikelnit" un

"pikelnik ki kleia"; šo saucienu putns izdod kā sēžot tā

skrejot. Maigu „mai" tas lieto kā brīdinājuma saucienu,
kamēr skarbs „rārārārā" ir nepatīkama uztraukuma zīme.

Mazuļi sauc "cif lici, ci." Tēviņš arī dzied, kaut gan šīs

dziesmas atsevišķie toņi nevar skaņā un pilnībā līdzinā-

ties kaņepju putniņa dzeismai; tomēr dziesma ir skaļa un

patīkama, ar daudz pārmaiņām un tik jautra, ka putnu

mīļotājs dadžu putniņu arī viņa dziesmas dēļ tur lielā go-

dā. Gūstā dadzītis dzied gandrīz visu gadu; brīvē viņš
klusē tikai pa spalvu mešanas laiku un lietainā laikā.

Dadzīša barība sastāda dažādas sēkliņas un auglīši,
kā bērzu, alkšņu un ne mazākā mērā dažādu dadžu aug-

līši, kāpēc tur, kur aug dadži un līpdadži, var cerēt viņu
pamanīt. „Nekas nav jaukāks"' saka Bo 11c, „kā redzēt

cigļu baru jau sausos dadžu stublājos iz-

jamies un no baltajām dadžu galviņām iz-

knābājam sēkliņas. Tad ir tā, it kā šie augi zie-

dētu pa otram lāgam un būtu izgreznoti daudz krāšņākiem
ziediem nekā pirmo reiz." Putns parādās uz dadžu pudu-

ra, veikli pakaras vienā dadža galviņā un nu rosīgi strādā

ar garo smailo knābi, lai iegūtu noslēptos sēklu graudiņus.
Vasarā viņš ēd arī kukaiņus un ar tiem izaudzina arī savus I

mazuļus. Tā viņš atnes labumu katrā gada laikā, iznīci-

not kaitīgās nezāles tāpat kā kukaiņus. Viņa darbu stin-

grie tiesātāji gan dadzīti apvaino, ka tas ar savu darbo-

šanos pa dadžu galviņām sekmējot šo nezāļu auglīšu iz-

platīšanu, bet tie pie tam aizmirst, ka vējš arī bez cigļa
palīdzības ir šās izplatīšanās galvenais iemesls, un tā no-

dara graciozajam putniņam pārestību.

Ligzda, stipra, cieši kopā savērta mākslīga celtne,
stāv klajos lapu mežos vai augļu koku stādījumos, bieži

dārzos pašā ēku tuvumā, parasti 6—B metru augstumā,
visbiežāk novietota kādā galotnes žāklī un tā noslēpta, ka

no apakšas to pamana tikai tad, kad no kokiem sāk birt

lapas. Koku ķērpji un zemes sūnas, smalkas saknītes,
sausi salmiņi, šķiedras un spalvas, kas sasaistīti kopā ar
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kukaiņu tikliem un audumiem, sastāda ligzdas ārējās sie-

nas ; iekšpusē ligzda izlikta ar dadžu lidpūku kārtu, kuru

satur plāna kārtiņa zirga spalvu un cūkas saru. Mātīte ir

īstā ligzdas cēlāja, tēviņš pa to laiku tikai čakli dzied; ti-

kai retumis tam labpatīk pašam piedalīties darbā. Dē-

jums sastāv no 4—5 olām, kuras ir maigu ūn plānu čau-

lu, caurmērā 16 mm garumā un 12 mm platumā; olas uz

balta vai zili zaļgana pamata apklātas paretiem violetpelē-
kiem punktiņiem, bet trulajā galā zīmējums izveido it kā

vainadziņu. Tikai reti olas atrod agrāk par maiju, un

laikam pāri perē tikai vienu reizi ik vasaras. Mātīte pe-

rē viena pate un perēšanu beidz 13 līdz 14 dienu laikā.

Nevarīgos mazuļus dadzīši baro ar kukaiņu kāpuriem, jau
lielākus paaugušus ar kukaiņiem un sēklām; arī jau iz-

vestos bērnus vecie vēl ilgi vadā. Gluži kā kaņepju put-

niņš, arī dadzītis savus bērnus baro un izaudzina lielus,

ja tie vēl mazi iesprostoti būrītī.

Mūsu kaņepju putniņa (Carduelis cannabina)
piere un acu apgabals ir brūni iedzelteni balts, pakausis
skaisti karminsarkans, galvas sānu pakaļējā puse un

kakls pelnu pelēki, ar iesarkani dzeltenām švītrām, mugu-

ras pakaļējā puse un pleci kanēļbrūni, muguras sāni balti

brūngani, muguras lejgals netīri balts; rīklīte un pakakle
ir brūngani balti ar tumšpelēkām švītrām un gariem

plankumiem, krūšu vidus, vēders un astes apakšējās seg-

spalvas ir baltas, krūšu sāni dzīvā karmīnsarkanā krāsā,

paslēpenes gaišā kanēļa krāsā, melnās spārnu roku da-

ļas no ārpuses un iekšpuses ar sniega baltu apmali, melni

brūnās spārnu plecu daļas ar gaišāku un platāku gaišas
kanēļkrāsas apmali, kanēļbrūnie pleci un virsējās spārnu

segspalvas galotnes ir rūzgani iedzeltenu apmali, astes

spalvas melnas. Acu gredzeni ir tumši brūni, knābis svina

pelēks, pie pamata tumšāks, kājas iesarkani pelēkas. Ķer-
meņa garums ir 130 mm, platums — 230 mm, spārna ga-
rums 73 mm, astes garums 55 mm. Kaņepju putniņš ap-

dzīvo visu Eiropu, Mazaziju un Siriju, ceļojumos parādās
arī Ziemeļafrikā, reti arī Ēģiptē. Vācijā visur viņš ir sa-
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stopams bieži, visbiežāk laikam tomēr kalnainos apgabalos.
No augstiem kalniem viņš izvairās, tāpat arī no plašiem

mežājiem.

Augstos Eiropas ziemeļos viņu aizvieto kalnu ka-

ņepju putniņš (Carduelis flavirostris). Galvas virs-

puse, pleci un mugura tam ir brūni dzelteni ar švītraini

melni brūniem plankumiem, pakakles spalvas ir tumši

rūzgani dzeltenas, guznas un krūšu sāni gaišāki ar mel-

niem gareniskiem plankumiem, krūšu vidus un vēders

no iedzelteni balta līdz baltam, lidspalvas ārpusē sarkani

brūnas, stūres spalvas brūni melnas.

Starp mūsu žubēm kaņepju putniņš pieder pie vispie-

mīlīgākiem un patīkamākiem putniņiem, neierēķinot viņu
dziedāšanas mākslu, kura tam uzliek vismīļākā istabas

putniņa zīmogu. „Kaņepju putniņš", saka mans tēvs,
kurš tos ir ļoti izsmeļoši aprakstījis, „ir sabiedrisks,

mundrs, ātrs un diezgan bikls putns un, izņemot perēša-

nas laiku, vienmēr ir sastopams lielākos vai mazākos ba-

ros. Rudenī, parasti jau augustā, kaņepju putniņi sadodas

lielos baros, tā kā esmu redzējis vienā barā līdz 100 un

vairāk putnu. Ziemā kaņepju putniņi savienojas ar zaļu-
līšiem, arī žubītēm un kalnu žubēm, lauku zvirbuļiem
un dzeltenām stērstēm. Pavasarī, pēc pārošanās,
tie izšķiras, bet bieži arī perē blakus viens otram draudzīgā
tuvumā. levērības cienīgs ir tas fakts, cik bieži šie putni

klejo šurp un turp apkārt pat perēšanas laikā. Manā

dārzā pavasarī un vasaras sākumā gandrīz ikkatru rītu

dziedāja kāds kaņepju putniņš, kura ligzda atradās ce-

turtdaļu stundas atstatumā. Visu laiku, kad mātīte nesēd

uz olām vai mazuļiem, tā skraida apkārt kopā ar tēviņu.

Tādēļ arī viņus redz vienmēr kopā. Vecie putni uzticīgi
mīl viens otru un tikpat maigi tie mīl savas olas un ma-

zuļus; pie pēdējiem tie pat ļoti viegli ir saķerami. Ka-

ņepju putniņa lidojums ir viegls, diezgan ātrs, viļņvei-
dīgs un slīdošs, sevišķi kad putns grib nolaisties, bieži tas

arī griežas riņķveidīgi. Lidodams kaņepju putniņš bieži

tuvojas zemei, un izliekas, itkā viņš gribētu apsēsties; ne
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reti tas paceļas no jauna un atkal nolido lielu gabalu. Pa

zemi tas lēkā apkārt diezgan veikli. Ja tas kokā dzied,

tad parasti sēž uz augstākās koku galotnes vai atsevišķi
stāvoša zara; to viņš dara arī krūmos, sevišķi egļu un

dižegļu krūmājos; vispār viņš ļoti labprāt sēž galotnē,

ja arī nedzied".

Kaņepju putniņa aicinājuma skaņa ir īss, ass „gek"

jeb „geker", kuru tas bieži reizi pēc reizes ātri izgrūž,
šai skaņai viņš bieži pievieno daiļskanīgu „li", sevišķi ja

putns ievēro ko aizdomīgu. Dziesma, labākā ko kāda žu-

be vispār dzied, parasti iesākās ar jau minēto „gekgek";
šīm skaņām pie jaucas skanīgas stabules skaņas, kuras

putns, tās dažādi mainīdams, līdzīgi pirmajām, dzied ar

lielu temperamentu. Jauni saķerti tēviņi viegli iemācās

atdarināt citu putnu dziesmas vai arī izsvilpot dziesmiņu,
bet par nožēlošanu uzķer arī nepatīkamus toņus un top
tad par neciešamiem trokšņotājiem. Mans tēvs piemin
kādu kaņepju putniņu tēviņu, kurš apbrīnojami prata at-

darināt žubītes dziesmu, un kādu citu, kurš pilnīgi izmācī-

jies ķīvuļa dziesmu. Naumanns ziņo par tādiem, kuri

pratuši atdarināt dadzīšu un cīruļu dziesmas un pat lak-

stīgalas pogāšanu.

Jau aprilī kaņepju putniņš stājas pie ligzdas būves

un pa vasaru perē mazākais divas, bet parasti trīs reizes.

Ligzdu tas ierīko vislabprātāk atsevišķos uz lauka vai

mežmalās stāvošos kokos, bet arī atsevišķi stāvošos krū-

mos, pa lielākai daļai zemu virs zemes; ligzdas āriene

sastāv no zariem, saknītēm, zāļu salmiem, viršiem un lī-

dzīgām vielām, kuras uz ligzdas iekšieni top arvienu

smalkākas, tā sastādidamas ligzdas iekšējo kārtu; pats

padziļinājums izklāts augu spilvām un dzīvnieku vilnu,
arī zirga spalvu. Dējumā ir 4—5 olas 17 mm garumā un

13 mm šķērscaurmērā; uz bāli zilgana pamata tās ap-
klātas atsevišķiem bāli sarkaniem, tumšsarkaniem un ka-

nēļbrūniem punktiem un švītrinām. Uz olām perē mātīte

viena pate. Pēc 13—14 dienām no olām izšķiļas mazuļi,
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kurus, sevišķi pēdējā perējuma bērnus, baro abi vecāki

kopīgi.
Kamēr mātīte sēd ligzdā, tēviņš bieži vien atlaižas

tās tuvumā un kādā no tuvākiem kokiem nosēdies ļoti uz-

cītīgi dzied. Pretēji žubītēm, kaņepju putniņi arī perē-
šanas laikā dzīvo saticīgi kopā. Kaņepju putniņu pāris

olas atstāj ļoti reti, bet savus mazos nekad;
vecie mazos dažreiz baro pat tad, kad tie ir pie-

auguši, ja viņus kopā ar ligzdu iesloga vienā būrītī. To-

mēr, ja vecajiem ļauj uzaudzināt savus bērnus, tad pēdē-

jie vienmēr paliek mežonīgi un bailīgi, kamēr tie, kurus

baro cilvēks, top ātri vien neparasti rāmi.

Kaņepju putniņš pārtiek gandrīz vienīgi no sēklām,
tomēr neskatoties uz to viņu nekad neuzskata par tādu,
kas nodara ievērojamus zaudējumus; tas notiek tikai tad,

ja sevišķi augsti vērtē viņa nodarītos zaudējumus sakņu
dārzos, kur viņš noēd kāpostu, biešu un salātu sēklas, kas

dažreiz gan notiek. Galveno viņa barības daļu dod nezā-

les. Viņš ēd ceļmalīšu, cūkpieņu, visu sugu kāpostu, ma-

goņu, kaņepju un rapšu sēklas un arī zāļu sēklas.

Ar pilnu tiesību kaņepju putniņš skaitās par iemī-

ļotāko istabas putnu. Viņš ir pieticīgs kā nedaudzi citi

un neilgu laiku pabijis gūstā sirsnīgi iedraudzējas ar sa-

vu īpašnieku un uzcītīgi dzied gandrīz visu gadu.

Kaņepju putniņu atgādina un arī ķīvulim līdzinās

ķeģis (Carduelis linaria). Piere un pakausis viņam ir

spilgti tumšā karminsarkanā krāsā, galvas pakaļējā daļa
un citas pārējās ķermeņa virsējās daļas ir nespodri rūz-

ganbrūnas, apakšējās daļas baltas, lidspalvas un astes

spalvas tumši brūnas. Acis ir tumši brūnas, knābja virs-

daļa raga zila, apakšējā dzeltēna, kājas pelēki brūnas.

Garumā viņš ir 13 centimetru, platumā 22 cm, spārna ga-

rums ir 7 cm, astes garums 6 cm. Izplatības apgabals ie-

slēdz sevi Vecās un Jaunās pasaules aukstās joslas un

sniedzas tiktālu, cik tālu sniedzas koku robeža. No še-

jienes ķeģis katru gadu ieceļo apgabalos, kas atrodas vai-

rāk uz dienvidiem un tad lielos baros parādās arī Vācijā.
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Alpos viņa vietnieks ir kalnu ķeģis (Carduelis rufes-

cens), Grenlandē garknābju ķeģis (Carduelis

holboelli), kas augumā un krāsā līdzinās ķeģim, bet at-

šķiras no pēdējā ar redzami lielāku, spilgti oranždzeltenu

knābi ar melnu virsu, ko apmēram trešdaļu no garuma

sedz nāsu spalviņas. Pelēkais ķeģis (Carduelis

borealis) nav augumā mazāks par kaņepju putniņu, krāsā

caurmērā tāds pat kā ķeģis, bet manāmi gaišāks, jo rūz-

gani brūnganās spalvu malas, kādas ir pēdējam, te ir vai-

rāk bālganā krāsā.

Ķeģa perēšanas apgabals stiepjas no Pečoras sākot

pār Ziemeļāziju un Ameriku līdz Grenlandei, bet arī viņš,

tāpat kā citi, bargās ziemās, lai gan reti, ierodas lielākos

vai mazākos baros pie mums Vācijā.

Tikai tad, kad ir apceļoti tālo ziemeļu nepārredzamie
meži vai vismaz tie ir redzēti, var saprast, kāpēc ķeģis, ar

kura dzīves aprakstu es aprobežošos, ne katru ziemu vie-

nādā daudzumāierodas pie mums. Tikai tad, kad ziemeļos
trūkst bērzu sēklu un ķeģim jācieš no barības trūkuma,

viņš ir spiests doties uz dienvidiem. Cik lielas arī nebūtu

viņu masas, ko mēs pie mums dažreiz sastopam, tomēr ne-

salīdzināmi lielāki bari gadu no gada pavada savā dzimte-

nē; jo savas dzīves prasības ķeģis ziemeļos var apmieri-
nāt daudz labāk nekā pie mums. Simtiem un tūkstošiem

kvadrātkilometrus tur klāj bērzu meži, un tad jābūt bi-

jušai sevišķi nelabvēlīgai vasarai, ja šie meži vairs nevar

dot saviem bērniem barību.

Ķeģis ir tāpat saistīts pie minētiem mežiem, kā krust-

knābis pie skuju mežiem. Viņš ziemas laikā atrod viņos
sēklas un vasarā, kad tas perē, kukaiņus, sevišķi lielā

skaitā odus. Ziemeļaustrumu Sibirijā es to esmu sastapis
reti, Skandināvijā, uz ziemeļiem no Tromsas, turpretim
īsti bieži un nelielās ģimenēs, laikam gan kopā ar jauna-
jiem, kas tikko izlaidušies no ligzdām, kurus- tie uzcītīgi
baro ar kukaiņiem. Bet viņu nav viegli novērot un man

bija neiespējami dabūt jaunos putnus no ligzdas, ko mans

tēvs tik ļoti vēlējās, jo meži bija tik pilni ar odiem, ka
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medībām uz šo nevainīgo putnu sekoja tādas grūtības un

ciešanas, par kurām pie mums nemaz nevar iedomāties.

Taisni tur, kur es atradu ķeģus, katrs koks un katrs

krūms bija ietīts odu mākonī, un cilvēkam, kas iedrošinā-

jās tur ielauzties, acumirklī uzbruka simtiem tūkstošiem

šo mocītāju un tā viņu mocīja, ka viņš, cik vien ātri iespē-

jams, atteicās no katra medību mēģinājuma. Bet tikdaudz

es izzināju, ka vasarā mūsu putns te atrod barību rotāda-

mies un ka tas būtu savādi, ja arī ziemā te nebūtu viņas

diezgan. Vasarā odi jauniem un veciem, ziemā bērzu sēk-

las: vairāk mūsu ķeģim nevajaga, lai tas varētu dzīvot.

Tikko aprakstītais mums rāda, ka par šo putnu vasa-

ras dzīvi mums vēl ir ļoti paviršas ziņas. Drīz pēc tam,
kad tas nonāk tanīs vietās, kur viņš perē, šis sabiedriskais

putns atdalās vairāk vai mazāk no bara, lai sāktu taisīt

ligzdas. Skandināvijas vidienē viņš perēšanai izvēlas aug-

stāk kalnājā atrodošos mežus, ziemeļos viņš tikpat labi ap-

metas augstienēs kā zemumos, — galvenais noteikums ir,
lai tur lielais koku vairums būtu bērzi. Parasti ligzda at-

rodas ne visai augstu no zemes kādā še parasti krūmvei-

dīgā bērzā, pēc sava veidojuma viņa vistuvāk stāv mūsu

kaņepju putniņa ligzdai, un ir līdzīga kausam, kam pamats
sastāv no smalkiem zariņiem, sienas no stiebriņiem, sū-

nām, ķērpjiem un matiem, un iekšā tā ir izklāta spalvām.
Trīs līdz piecas, augstākais sešas apmēram 17 mm garās

un 14 mm resnās olas reti kad var atrast pirms jūnija vi-

dus; viņas ir gaiši zaļā pamatkrāsā ar tumši sarkaniem

un gaiši brūniem raibumiem un punktīm. Pēc Ko 11et a

(Collet) ziņām tēviņš perēšanas laikā dzied ļoti uzcītīgi un

pa lielākai daļai viņš to dara laižoties. Tēviņš perē laikam

pārmaiņus ar mātīti un kopā ar to pienes arī jaunajiem

putniem viņu vienīgo barību — dažādus kukaiņus. levē-

rības cienīgs gan varētu vēl būt tas apstāklis, ka šis putns
arī perēšanas laikā izrāda viņam piemītošo nepastāvību,

jo dažos gados viņš dažās perēšanas vietās ir sastopams

neparasti lielā skaitā un tad pa lielākai daļai turās sabie-

drībās, citās turpretim sastopams reti un pa vienam.
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Vācijas līdzenumos un kalnājos ķeģis kā ziemas viesis

ierodas novembra sākumā un dažreiz ļoti lielā skaitā. Viņš
parasti savienojas ar ķīvuli un tad ar viņu kopā laidelējas

šurp un turp, sekojot kalnu virzienam; naktīs tas sev par

patvērumu izvēlas biezus ērkšķu krūmus. Ķeģis ir tikpat

nekaitīgs, cik nemierīgs, veikls un jautrs putns. Lēkāšanā

viņš ir veiklāks nekā lielākā viņa radinieku daļa, viņš sa-

cenšas ne tikai ar krustknābi, bet arī ar kustīgo zīlīšu

tautu. Bērzi, kuru lokanie zari ir kā nosēti šo patīkamo

putnu bariem, dod ļoti skaistu skatu. Te visa sabiedrība

lēkā uz augšu un leju un karājas visdažādākos stāvokļos
un uzcītīgi izknābā no spurdzēm sev barību. Pa zemi ķe-
ģis lēkā ļoti veikli. Viņa laišanās ir ātra, viļņveidīga,
pirms nosēšanās peldoša. Ja jāpārlaižas pār apgabaliem,
kur nav koku, tad bars laižas samērā augstu gaisā, tur-

pretim tur, kur apgabals bagāts kokiem, reti kad augstāk
kā vajadzīgs. Aicinājuma sauciens ir atkārtots „četček,"
kas putnam uzlaižoties gaisā ir ļoti stiprs. Šai skaņai bie-

ži vēl pievienojas maigs „main." Dziesma galvenā kārtā

sastāv no šīm divām skaņām, kas savienotas savā starpā
ar nekārtīgu čiepšanu un nobeidzas trallinoši.

lsti mīļi un draudzīgi ķeģis izturās pret sugas piede-

rīgiem un radiniekiem. Bars, kas reiz ir savienojies, vairs

nešķiras un bailīgi sauc atpakaļ to, kas no tā drusku at-

tālinās. Ķeģis izrāda arī pieķeršanos kīvuļiem un ja šādu

noderīgu biedru trūkst, tad jaucas arī ar kaņepju putni-

ņiem un lauka zvirbuļiem. Ar visiem šiem putniem viņš
dzīvo vislielākā saticībā, strīdus un kaušanos viņš vispāri
nepazīst.

Sprostā šis skaistais putniņš iet bez kautrēšanās pie
barības un visīsākā laikā top neparasti rāms, apmierinās
ar vienkāršu barību, iepriecina ar savu dzīvo kustēšanos

un lēkāšanas mākslu, drīz vien sirsnīgi pieķeras citiem ma-

ziem putniem un mīlinās ar tiem visdažādākā veidā. Viņa
sabiedriskās dziņas parasti top tam par postu, ja tam da-

rīšana ar putnu ķērāju, jo ja viens no viņiem ir noķerts,
tad arī citus viegli dabūt rokā: pirmais tos pieaicina.
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Zvirbuļu (Passer) ģintas pazīstamākā suga ir

mājas zvirbulis (Passer domesticus). Viņa spal-
vu krāsa ir tik pazīstāma, ka apraksts te lieks. Garums

ir 160 mm, platums 250 mm, spārna garums 175 mm, astes

garums 37 mm. Mājas zvirbuļa dzimtene ir gandrīz visa

Eiropa un lielākā daļa no Āzijas, uz ziemeļiem tik tāļu,
cik tāļu ir sastopami cilvēku mājokļi, uz dienvidiem līdz

Ziemeļafrikai, Palestinai, Mazazijai, Indijai un Ceilonai.

Bez tam viņš ir ieviesies arī Austrālijā un Ziemeļamerikā,
uz Javas salas un Jaunzēlandes; tā tad viņš ir pasaules

pilsonis vārda visīstākā nozīmē.

Raksturīgs priekš zvirbuļa ir tas, ka visur, kur viņš
sastopams, tas dzīvo visciešākā sabiedrībā ar cilvēku.

Viņš apdzīvo lielpilsētas, kur ļaužu kustība ļoti dzīva, un

arī vientuļus ciematus, saprotams, ja tiem ir apkārt labī-

bas lauki; viņa trūkst tikai vientuļās meža mājās; tas se-

ko cilvēkam, kas kolonizē zemi, pa visām zemēm Āzijā,
kur tā agrāk nebija, nometas uz dzīvi uz salām, kur to

agrāk nepazina, te nonākdams ar kuģiem, un paliek pie

izpostītām cilvēku dzīves vietām kā agrāko laimīgāko die-

nu vienīgais dzīvais liecinieks. Viņš ir uz vienas vietas

dzīvojošs putns vārda vispilnīgākā nozīmē, diezin vai aiz-

laižas tālāk par pilsētas iecirkņa robežām, vai pāri par

apdzīvotās vietas robežu, kur viņš ir dzimis, bet no jauna

apdzīvotu vietu vai māju viņš ieņem tūliņ, un pa laikam

sarīko izlūkošanas lidojumus uz apgabaliem, kas atrodas

ārpus dzimtenes robežām. Tā, pie Varangera fjorda gan-

drīz katru gadu parādās zvirbuļu pāri, laidelējas pa visu

apgabalu, apmeklē visas apdzīvotās mājas, bet atkal bez

pēdām pazūd, jo atrod zemi par nepiemīlīgu. Viņi ir ļoti
sabiedriski un dalās atsevišķos pāros tikai perēšanas laikā,
bet kopējās sabiedrības tomēr arī tad nešķiras. Bieži vien

viens pāris perē cieši blakus otram, un tēviņi, lai arī citādi

tie ir ļoti greizsirdīgi, kamēr mātītes perē, vienmēr uz-

meklē sev līdzīgu sabiedrību. Jaunie tūliņ pēc izlaišanās

no ligzdas savienojas ar citiem pulkos, kas drīz vien pie-

aug par lieliem bariem. Tiklīdz perēšanas laiks ir garām,
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arī vecie pievienojas baram un dala kopā ar to visus prie-
kus un bēdas. Kamēr laukos ir labība vai vispār sakot,
kamēr ārā ir zaļš, bari laižas ārā no ciemata vairākas rei-

zes dienā lai te uzmeklētu barību, bet pēc katra šāda lido-

juma zaļumos atgriežas atkal ciematā atpakaļ. Te viņi
biezu koku lapotnēs vai vēl mīļāk dzīvžogos nododas savai

pusdienas atpūtai; te viņi skaļi kliedzot, trokšņojot un

strīdoties salasās arī vakaros ieņemdami sev vietas vai nu

biezi lapotos kokos vai vēlāk šķūņos, nojumos un citās

celtnēs, kas tiem noder nakts patvērumam. Ziemā tie sev

sagatavo īstas gultas, t. i. mīksti un silti izklātas ligzdas,
kurās tie ielien lai aizsargātos pret aukstumu. Tai pašā
nolūkā citi sev naktsguļai izvēlas skursteņus, nemaz nerū-

pēdamies par to, ka dūmi nokvēpina un nokaisa sodrējiem

viņu spalvas.

Cik pirmā acumirklī zvirbulis var izlikties neveikls,
tik apdāvināts tas ir patiesībā. Viņš lec smagi, bet vien-

mēr vēl diezgan ātri, laižoties pieliek daudz spēka un ar

švirkstošu troksni vēcina spārnus; lielākus gabalus viņš
laižas aprakstot nelielus lokus, citos gadījumos taisni uz

priekšu; pirms nosēšanās viņa laišanās ir drusku peldoša.
Uz augšu tas dodas ļoti nelabprāt, lai gan mīl apdzīvot

augstas vietas, bet te viņš, neskatoties uz viņa redzamo

neveiklību, prot sev lieliski izpalīdzēties. Pamazām viņš
ir pietiekoši iepazinies ar cilvēku un viņa ierašām, un šīs

viņa zināšanas ir apbrīnojamas un labāku novērotāju pat

uzjautrina. Visur un visos apstākļos viņš savu izturēša-

nos vispilnīgākā mērā piemēro sava maizes tēva īpatnībai,
un tāpēc pilsētā viņš ir pavisam cits nekā ciematā; kur to

taupa, viņš ir uzticīgs un pat uzbāzīgs, kur to vajā — ļoti
uzmanīgs un bailīgs, un vienmēr viltīgs. Viņa asajam
skatam nepaiet garām nekas tāds, kas tam var atnest la-

bumu, nekas tāds, kas tam var kaitēt; viņa piedzīvojumu

krājums top gadu no gada bagātāks; starp viņa sugas jau-

najiem un vecajiem putniem šai ziņā var novērot starpību,
un tā ir tāda pat, kā starp gudro un muļķi. Tāpat kā ar

cilvēku tā arī ar katru citu radījumu viņš ir mazāk vai

A. Brems, „Dzīvnieku valsts" XXI.
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vairāk draudzīgās attiecībās, uzticas vai neuzticas sunim,
uzbāžas zirgam, biedina sev līdzīgos un citus putnus no

kaķa, zog barību vistai no deguna priekšas, negriežot vē-

rību uz knābieniem, kas tam draud no viņas, ēd, ja vien to

drīkst, ar dažādiem dzīvniekiem no vienas bļodas. Neska-

toties uz viņa sabiedriskumu tas tomēr bieži vien nonāk

strīdū ar citiem, kas cenšas pēc tā paša mērķa, un ja mī-

lestība, kas ir ļoti karsta, pārņem viņa būtību, tad ar sa-

viem sāncenšiem viņš cīnās tik nikni, ka jādomā, ka tie

izcīna cīņu uz dzīvību un nāvi, lai gan par upuri šai cīņai
krīt tikai dažas spalvas. Tikai vienā ziņā šis simpātiskais

putns mūs nevar saistīt: viņš ir nepanesams čiepstoņa un

nožēlojams dziedātājs. Viņa aicinošās skaņas „šill, šelm,

pīp" jādzird līdz pat apnikumam un ja kopā ir lielāka sa-

biedrība, tad viņu kopējais „tell, teli, zilb, dell, dīb; šilk*

ir taisni neizturams. Bet no zvirbuļa dzird arī vēl maigu

„dūrr" un „dī," ar ko viņš mātītei izteic savu mīlestību;

bet viņa dziesma, kurā šīs skaņas blakus agrāk minētām

sastāda galveno dziesmas daļu, nevar iemantot mūsu pie-

krišanu, un stipri tarkšķošais biedinājuma sauciens:

„terr" vai baiļu sauciens piepēžās izbailēs: „tell, terer, teli;

teli, teli" ir ausij taisni neciešams. Un tomēr zvirbulis

kliedz, trokšņo un dzied itkā viņš būtu apveltīts ar lakstī-

galas balsi, ūn jaunie jau čiepst pat vēl ligzdā būdami.

Tā kā zvirbulis, pateicoties savām attiecībām pret cil-

vēku, savu dabīgo stāvokli ir ievērojami uzlabojis un savu

pārtikšanu nodrošinājis, tad viņš jau agri gadā nodarbo-

jas ar ligzdas taisīšanu un vasarā perē vismaz trīs, ja ne

četras reizes. Ligzda, skatoties pēc apstākļiem, ierīkota

bieži vien piemērotos caurumos, kas atrodas ēkās, tāpat
arī koku dobumos, bezdelīgu ligzdās, stārķu ligzdu apak-

šējā daļā un beidzot vairāk vai mazāk brīvi zemu krūmu

zaros vai augstos kokos; katrā vietā viņa savādāk veidota,

bet vienmēr nolaidīgi, tā ka to var uzskatīt par nekārtībā

kopā sanestu salmu, siena, pakulu, vilnas, matu, papīru
gabaliņu un līdzīgu lietu kaudzi; iekšpusē viņa tomēr biezi

un mīksti izklāta spalvām. Ja ligzda stāv brīvi kokos, tad
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tā no augšas ir pārsegta, ja ierīkota dobumos, tad viņa

gan noslēgta, gan arī no viršus vaļā. Pie samērā labiem

laika apstākļiem jau martā var atrast pilnu dējumu, kas

sastāv no piecām līdz sešām, izņēmuma gadījumos arī no

septiņām vai astoņām olām. Tās ir 23 mm garas un 16

mm resnas, maigas, gludu čaulu; zīmējumā un krāsā vi-

ņas ir ļoti dažādas, parasti uz brūngani zilgana vai sarka-

nīgi balta pamata, brūniem un pelnu pelēkiem planku-

miem, sīkiem raibumiņiem un punktiem. Abi vecāki perē

pārmaiņus; perēšana ilgst trīspadsmit līdz četrpadsmit
dienas. Vispirms mazos baro ar maigiem kukainīšiem, vē-

lāk ar tiem un ar guznā iepriekš izmērcētiem graudiem,
beidzot galvenā kārtā ar labību un citām sēklām un arī ar

augļiem; pēc izlaišanās no ligzdas vecie tos vēl dažas die-

nas vadā, lai sagatavotu dzīvei, tad tos atstāj un astoņas
dienas pēc jauno izlaišanās tie gatavojas otrreizējai perē-
šanai. Ja vienu no laulātiem draugiem nonāvē, tad otrs

vēl vairāk piespiežas, lai pabarotu izsalkušo bērnu baru;
ja kāds no jaunajiem nevar atstāt ligzdu, tad vecie to baro

tik ilgi, cik ilgi viņš spiests palikt uz vietas.

Par zvirbuļu labumu un ļaunumu ir ļoti dažādas do-

mas; tomēr tagad vairāk un vairāk nāk pie tā slēdziena,
ka liekēži, kas dzīvo uz cilvēka rēķina, nepelna pēdējā aiz-

sardzību. Pilsētu un ciematu ielās viņš saprotams neno-

dara nekādus zaudējumus, jo te viņš galvenā kārtā pār-
tiek no atkritumiem; lielās saimniecībās, graudu nolikta-

vās, labības laukos un dārzos viņš turpretim var nodarīt

jūtamus zaudējumus, noēdot māju putniem pabērtos grau-

dus, graudu krātuvēm uzliekot lielus nodokļus un padarot
labību netīru; dārzos viņš nokož augļu koku pumpurus un

vēlāk noēd arī augļus. Tāpēc augļu un vīna dārzos viņš
nav ciešams. Vislielākais zaudējums, ko viņš nodara, ir

tas, kā to pareizi uzsver Eižens fon Homeijers,
ka viņš iszpiež mūsu visnoderīgākos putnus, kā strazdus

un zīlītes, un dziedātājiem vairāk vai mazāk sarūgtina

viņu uzturēšanos tādos dārzos, ko viņš pats ir ieņēmis.



72

Kā gūsta putns, zvirbulis neder, lai gan viņš var kļūt
ļoti rāms.

Vidus- un Ziemeļeiropā, visā Vidusāzijā un tāpat arī

Ziemeļafrikā blakus mājas zvirbulim dzīvo šīs dzimtas

cits loceklis
—

lauku zvirbulis (Passer monta-

nus). Viņa garums ir 140 mm, platums 205 mm, spārna

garums 65 mm, astes garums 55 mm. Galvas virsējā daļa,
deniņi un pakausis ir nespodri sarkani brūni, apakšējās

daļas brūngani bālganas. Acis ir tumši brūnas, knābis

melns, kājas sarkanīgā raga krāsā. Lauku zvirbulis Vi-

duseiropā ir visur ļoti bieži sastopams, dienvidrietumu Ei-

ropā ļoti reti, visā Vidusāzijā viscaur parasts, un pat uz

Malagas un Japānā ir viņa dzimtene, viņš sastopams pat
līdz polarriņķim; Obas upes lejas galā, Ķinā, Japānā, uz

Formozas salas un Indijā viņš ir mājas zvirbuļa vietnieks

un ir ar panākumiem nometies arī Austrālijā un uz Jaun-

zēlandes salām. Pretēji mūsu zvirbulim viņš, pie mums

un tāpat arī Rietumsibirijā labāk dzīvo brīvā laukā un

lapu mežos nekā ciematos un pilsētās. Cilvēku dzīvokļu
tuvumā viņš ierodas ziemās; vasarās turpretim viņš uz-

turas tur, kur mainās lauki ar pļavām un kur veci dobu-

maini koki tam dod piemērotas vietas ligzdām. Te viņš
perēšanas laikā dzīvo pāros, bet parasti sabiedrībās. Pē-

dējās aprobežotā apgabalā laidelējas šurp un turp, jaucas

ar stērstēm, cīruļiem, žubītēm, zaļulīšiem, kaņepju putni-

ņiem un citiem, apmeklē laukus vai, kad ziemās pienāk

trūkums, arī lauksaimnieka dzīves vietas, un sadalās pā-

ros, kad tuvojas pavasaris.

Pēc savas dabas lauku zvirbulis ļoti līdzinās savam ra-

diniekam, bet nav tik gudrs kā pēdējais, jo viņam trūkst

satiksmes ar cilvēku, kas to varētu izglītot. Spalvas viņš
nēsā cieši piespiedis, ir drošs, diezgan veikls un gandrīz
vienmēr kustas. Viņa lidojums ir vieglāks, gājiens pa

zemi veiklāks, aicinājuma sauciens īsāks, vairāk noapaļots,
nekā viņa radiniekam, tomēr neskatoties uz to, īsts zvir-

buļa brēciens, ko nevar ne ar vienu citu sajaukt.

No rudens līdz pavasarim viņa barība ir graudi un
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sēklas, vasarā kāpuri, lapu utis un citi kaitīgi kukaiņi.
Kviešu un prosas laukos viņš pa laikam nodara zaudēju-

mus; bet augļus un dīgstošos dārzJu augus viņš neaiztiek.

Savus mazuļus viņš baro ar kukaiņiem un pieņainiem la-

bības graudiem.

Perēšanas laiks sākas aprilī un ilgst līdz augustam,

jo arī lauku zvirbulis perē divi līdz trīsreiz gadā. Ligzda,
kas vienmēr atrodas dobumos, galvenā kārtā koku cauru-

mos, retāk zemes plaisās vai arī attiecīgās vietās kādā no

ēkām, Ungārijā parasti arī lielāku plēsīgo putnu ligzdu pa-

matos, pat ērgļu ligzdu pamatos, savā uzbūvē līdzinās viņa
radinieka ligzdai. Dējums sastāv no piecām līdz septiņām

olām, kas ļoti līdzinās mājas zvirbuļa olām, bet ir drusku

mazākas, caurmērā 19 mm garas un 14 mm resnas. Tē-

viņš un mātīte perē pārmaiņus un perēšana ilgst trīspads-
mit līdz četrpadsmit dienas.

Akmeņu zvirbulis (Petronia stulta) pieder

pie klinšu zvirbuļu (Petronia) ģintas. Virspusē viņa spal-

vojums ir brūnā zemes krāsā, kakla klājs tumši brūns,

astes virsējo segspalvu gali neskaidri bāli, vaigi un kakla

sāni vienmērīgā zemes brūnumā un ķermeņa apakšpuse
iedzelteni balta. Acis ir tumši brūnas, knābis eļļas dzel-

tenā raga krāsā, virsknābis tumšāks; kājas iesarkanā

raga krāsā. Garumā putns sasniedz 160 mm, platumā
290 mm, spārna garums ir 90 mm un astes garums 56 mi-

limetri.

Akmeņu zvirbuļu izplatības apgabals ir Vidus- un

Dienvideiropa. Vācijā, kur visā visumā tas pieskaitāms

samērā retiem putniem, viņu atrod nelielā skaitā klinšai-

nos kalnu apvidos; dažreiz tas uzturās vecās būvēs, it īpa-

ši seno bruņinieku pilsdrupās, piemēram Lobedas pilskal-

nā pie Jenas, paretām arī Harcā un apgabalos ap Mozelu

un Reinu. Dienvidfrancijā viņš sastopams jau biežāk, bet

Spānijā, Alžirā, uz Kanarijas salām, Mazazijā un Palesti-

nā akmeņu zvirbuļi pieskaitāmi ikdienišķiem putniem, tie
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apmetas pilsētās, sādžās, nomaļās kalnu ielejās un citās

piemērotās vietās un līdzīgi pārējiem saviem radiniekiem

salasās kopā baros. Tomēr pilsētu un sādžu ielās viņi no-

laižas tikai visai retos gadījumos, bet parasti atrod sev ba-

rību apkārtējās pļavās un ganībās. No cilvēkiem viņi

bēg ar bailēm, un pat tur, kur reti nāk ar tiem sakarā, no

šāda veida satikšanās pēc iespējas izvairās.

Ar savām kustībām akmeņu zvirbulis ievērojami at-

šķiras no pārējām radniecīgām sugām. Viņš lido ātri,

strauji spurkšķinādams spārniem un nolaižas lēni slīdē-

dams gar zemi ar plaši izplestiem spārniem; visumā viņa
lidojums vairāk atgādina krustknābjus nekā zvirbuļus. Pa

zemi tas skraidelē puslīdz veikli, sēžot izturās pašapzinīgi

un droši, visu laiku citīgi kustinādams savu asti. Viņa
pielabināšanas skaņas ir trīsbalsienu klakšķinājums, kurš

izklausās kā „giuib," pie kam pēdējie balsieni tiek jo se-

višķi uzsvērti; brīdināšanas sauciens izklausās kā "errr"

un drusku atgādina parastos zvirbuļus, tomēr ir tik īpat-

nējs, ka viegli ļaujas pazīties. Putna dziesma zināmā mē-

rā līdzinās svilpja dziesmai un izklausās kā čivināšana,
kur atsevišķas skaņas ar zināmiem pārtraukumiem seko

viena otrai; par īsti patīkamu apzīmēt to tomēr nevar. Par

viņa parašām 'un izturēšanos, kā augstākā mērā iespējams,

var teikt to pašu, kas mums jau zināms no iepriekšējā, ap-

lūkojot citas zvirbuļu sugas. Vasarā akmeņu zvirbulis

pārtiek galvenā kārtā no sīkiem kukainīšiem, ziemā — no

dažādām sēklām un ogām, un tāpat kā lauku un māju zvir-

buļi arī viņš meklē sādžu ielās un lauku ceļos graudus pa

zirgu mēsliem. Gūstā akmeņu zvirbulis neprasa daudz un

sagādā savam īpašniekam tikai prieku. Savam saimnie-

kam viņš drīz vien izrāda sirsnīgu pieķeršanos, draudzīgu
uzticību un priekšzīmīgi sadzīvo arī ar citiem putniem;
visai iepriecinoša ir viņa dūšīgā, ņiprā izturēšanās; pie rū-

pīgas kopšanas tās spējīgs pat vairoties.

Dižkn āb i s jeb svirpis (Coccothraustes Vulgaris)
līdz ar citiem saviem radiniekiem sastāda diezgan rakstu-
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rīgu, līdzīga nosaukuma ģintu (Coccothraustes), kuras

galvenās pazīmes ir: spēcīgs, drukns ķermenis, neparasti
liels un resns, bet paīss knābis, kura asās, nedaudz izliek-

tās malas mazliet iespiestas uz iekšu, bet virsknābja ma-

las, tuvāk pie gala viegli ierobotas; īsas, bet spēcīgi vei-

dotas kājas, un ar asiem, vidēji gariem nagiem, plati

spārni, ļoti īsa, vidū manāmi ierobota aste un biezs mīksts

spalvu klājs. Putna garums ir 18 cm, platums 31 cm;

spārns ir 10 centimetrus garš, bet astes garums 8 centi-

metri. Piere un galvas priekšpuses augšējā mala ir brūni

dzeltenā krāsā, galvas virspuse un kakla sāni iedzelteni

brūni, šaura švītra uz pieres, rīkle un spalvas gar knābja

pamatu melnā krāsā, muguras augšgals kakao brūnumā,

muguras apakšgals kastaņbrūns, guzna un krūtis netīrā

sarkanpelēkā krāsā, vēders bāli pelēks, tūpļa spalvas un

apakšējās astes segspalvas tīri baltas. Lidspalvas, izņe-
mot divas pēdējās melnibrūnās, ir zilas ar metāla spīdu-
mu ; uz spalvu iekšējām malām, tuvu pie pašas saknes, re-

dzami balti plankumi. Vidējās astes spalvas pie saknes

melnas, pie gala no ārpuses iedzelteni brūnas un pašā galā
baltas; pārējās astes spalvas pie pamata melnas, tuvāk

pie gala no iekšpuses baltas, ārpusē melnas, ar baltām ma-

liņām spalvu galos. Acu krāsa ir pelēcīgi sarkana, knā-

bis pavasara laikā zils, bet rudenī dzeltenā raga krāsā, kā-

jas sarkanā gaļas krāsā. Mātītēm galvas virspuse gaišā
iedzelteni pelēkā krāsā, ķermeņa apakšpuse pelēka, spārnu

augšdaļa pa lielākai daļai iedzeltena. Jauniem putniem

spalvu klājs ap knābja pamatu un rīkle ir tumšā brūni pe-

lēkā krāsā, vaigi un pakausis tumšā rūsas dzeltenumā,
kakls muguras pusē, kakla sāni un rīkles gals zem knābja
dzeltenā māla krāsā ar pelēcīgi iedzeltenām spalvu malām;

kakla klāja spalvas ir nespodrā brūni dzeltenā krāsā, pa-
kakles spalvas gaiši dzeltenas, kakla augšgalā tās ir iedzel-

teni pelēkas; ķermeņa pārējās apakšdaļās spalvas ir netīri

bālganas, bet sānos, ar vieglu rūzganbrūnu nokrāsu. Spal-
vas viscaur uz ķermeņa izrakstītas daudziem izkaisītiem,
tumši brūniem, pusmēneša veidā izliektiem šķērsplanku-
miniem.
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Par dižknābja dzimteni uzskata mēreni siltos Eiropas
un Āzijas apgabalus. Viņa izplatības apgabala ziemeļu
robeža iet pāri Zviedrijai un Eiropas Krievijas rietumu un

dienvidu apgabaliem. Vācijā viņu var redzēt arī ziemā,
bet domājams gan tikai kā viesi, kurš ierodas no Eiropas

ziemeļu apgabaliem, jo tie, kuri še dzīvo kā perētāju putni,

pa ziemu pastāvīgi klejo uz citām vietām. Dienvideiropā
dižknābis redzams tikai pa klejošanas laiku. Viduseiropā,
kur viņš sastopams vietām retāk, vietām biežāk, tas to-

mēr ir visur plaši pazīstams, jo klejošanas laikā pastāvīgi
ierodas arī tādās vietās, kur citādi nemēdz uzturēties, un

ar savu skaļo uzvešanos visiem krīt acīs. Vasarā dižknā-

bis apmetas ne sevišķi augstos, lapu mežiem bagātos kalnu

apgabalos, parasti uzturēdamies pēc iespējas augstos ko-

kos, un, atskaitot vienīgi to laiku, kamēr meklēdams ba-

rību skraidelē pa apkārtējiem labības laukiem vai mie-

lojas augļu dārzos gar ķiršu kokiem, pavada še visu pā-

rējo dienas laiku un arī pārnakšņo. Perēšanas laikam iz-

beidzoties, vecie līdz ar jaunajiem klejo apkārt pa laukiem,
un arī tagad ierodas augļu un sakņu dārzos. Oktobra bei-

gās vai novembra sākumā sākas viņu aizceļošana, un mar-

tā tie atgriežas atpakaļ savās vecajās vietās, lai gan atse-

višķi putni ierodas arī vēlāk. Tā, Madrides tuvumā maija
sākumā es sastapu dižknābjus, kuri šaī laikā bij vēl tikai

ceļā.

Dižknābji, spriežot pēc viņu ķermeņa uzbūves, ir diez-

gan lempīgi un pakūtri putni. Ilgu laiku tie sēž uz vienas

vietas, neizrādīdāmi nekādu vēlēšanos kustēties un tikai

pēc lielas apdomāšanās uzsāk lidojumu, bet lielāki lidojumi

viņiem katrā ziņā ir stipri nepatīkami; iztraucēti vai pa-
dzīti ar varu tie pastāvīgi drīz vien atgriežas atpakaļ savā

vietā. Pa koku tievajiem zariņiem putns kustas gan sa-

mērā ātri, uz zemes turpretim viņa kustības saskaņā ar

smago ķermeni un īsam kājām ir neveiklas. Pats lido-

jums ir pasmags un savienots ar īpatnēju troksni, kuru

rada nepārtrauktā spārnu vēcināšana; gaisā putns reizēm

apraksta arī vieglas viļņveidīgas līnijas un bez spārnu vē-
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cināšanas slīd cieši gar zemi tikai mazus gabaliņus, īsi

pirms nolaišanās. Tomēr, neskatoties uz visu to, viņš tiek

uz priekšu ātri. Satiksmē ar cilvēku un citiem radījumiem

putns ir uzmanīgs un viltīgs, ātri iemācās pazīt savus ie-

naidniekus un rūpēdamies par savu drošību izrāda lielu ap-

domību un apķērību.

Dižknābja vismīļākā barība ir tādi augļi, kuj*u sēklas

pārklātas cietu kaula čaulu. "Ķiršu kauliņi, kā arī balto

un sarkano skābaržu augļi," saka mans tēvs, „ir viņam
visvairāk pa prātam. Noplūcis ķiršu ogu, viņš vispirms
notīra to no gaļainās virsādas, kuru tomēr neēd, tad pār-

šķeļ kauliņu un norij sēklu. Viss tas notiek pusminūtes
vai augstākais vienas minūtes laikā, 'un pats skaldīšanas

darbs tiek izdarīts ar tādu sparu, ka sadzirdams trīsdes-

mit soļu lielā attālumā. Līdzīgā kārtā putns tiek galā arī

ar balto skābaržu augļiem. Izlobītās sēklas pēc norīšanas

pa barības vadu nonāk putna kuņģī, bet kad pēdējais ir

pilns, tad arī guzna uzņem savu tiesu. Vēlākā laikā, kad

koki savas sēklas ir nokratījuši, putns uzlasa tās no ze-

mes; aiz šī iemesla vēlā rudenī un ziemā dižknābjus bieži

redz lēkājām zem kokiem, kur tie meklē sēklas. Bez tam

viņi pārtiek arī no labības graudiem un vasarā ierodas

sakņu dārzos, nodarīdams tiem ievērojamus zaudējumus.
Grūti pat iedomāties, kādu postu sagādā kāpostiem un ci-

tiem dārzājiem viens vienīgs dižknābis." Ziemā viņš uz-

meklē pīlādžus, vienīgi viņu sēklu dēļ. Bez tam vēl koku

pumpuri, bet vasarā arī dažādas kukaiņu sugas, galvenā
kārtā vaboles un viņu kāpuri, ir putna parastā barība.

„Nereti," saka Naumanns „tas, noķēris kādu

ozolvaboli, apmetas augsta koka galotnē, noplūc nederīgos
spārnus un kājas un apēd kukaini pa daļām. Esmu redzē-

jis dižknābjus tikko uzartā laukā, kādu simts soļu attā-

lumā no mežmalas, meklējām kukaiņu kāpurus savu jaun-
izperēto mazuļu barošanai." Atkarībā no labvēlīga vai

slikta laika, dižknābji perē gan tikai vienu reizi gan arī

divas reizes gadā, maijā un jūlija sākumā. Katrs atse-

višķs putnu pāris izraugās plašu apgabalu ap savu ligzdu



78

un pār šī apgabala robežām nelaiž nevienu savas sugas

piederīgo. Tēviņš pastāvīgi apsargā šo apvidu no kāda

augsta koka galotnes un laiku pa laikam, mainīdams savu

novērošanas vietu, klejo no zara uz zaru, neatlaidīgi kliedz

un ir ārkārtīgi nemierīgs. Putna dziesmās izskan daudz

čirkstošu, griezīgu skaņu. Visumā viņa dziedāšana i*

stipri līdzīga parastām aicinājuma skaņām, kuras izklau-

sās kā „ci" vai „cīk". Tēviņš skandina savu dziesmu stun-

dām ilgi bez pārtraukuma, pavadīdams to dažādām ķer-
meņa kustībām. Ligzda ir pamatīgi un izturīgi būvēta ar

vidēji biezām sienām, ir krietni plata un diezgan viegli ie-

vērojama, lai gan putns cenšas viņu pēc iespējas labi ap-

slēpt. Ligzdas pirmajā pamatkārtā ir sausi zariņi, resnā-

ki zāles stiebri, smalkas saknītes un tamlīdzīgas lietas; nā-

košās kārtas būvētas no vairāk vai mazāk mīkstām meža

sūnām un ķērpjiem. Ligzdas iekšpuse izklāta ļoti smal-

kām stādu šķiedrām, cūku sariem, zirgu spalvām un lī-

dzīgām vielām. Dējumā ir trīs līdz piecas olas, divdesmit

četri milimetri garas un septiņpadsmit milimetri platas,

puslīdz resnu vidu un netīrā zaļgani dzeltenā vai arī ie-

dzeltenā pelnu pelēkā pamatkrāsā ar skaidrākiem un bālā-

kiem brūniem, tumši brūniem, tumši pelēkiem vai gaiši
brūniem un eļļas dzelteniem plankumiņiem švītrām un

dzīsliņām, kuri visbiežāk sakopoti ap olas resno galu.
Mātīte perē cauru dienu, izņemot vienīgi pusdienas stun-

das, kad tēviņš viņu apmaina. Abi vecāki ļoti mīlē savus

jaunizperētos, kopīgi viņus ēdina un vēl ilgi pēc tam, kad

pēdējie ir jau lidotspēj īgi, gādā par viņu drošību un pa-

līdz tiem baroties, jo paiet vairākas nedēļas, iekams mazie

spēj paši saviem spēkiem pārvarēt cietos ķiršu kauliņus.

Zaudējumi, kurus dizknābis sagādā ķiršu stādīju-

miem, ir visai ievērojami; tādēļ arī augļu dārzu īpašnieki
uzskata šo putnu par savu ienaidnieku. Naumanns

izsakās sekoši: „Ar bagātas ražas pilnu ķiršu koku viena

viņu saime ātri vien tiek galā. Dārzā, kur viņi jau reiz

ir bijuši, tie katrā ziņā mēdz ierasties tikmēr, kāmēr vien

visas ogas nav apēstas, un nekāda trokšņošana un svilpc-
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ņus tā iebaidīt, lai uzbrukumi neatkārtotos. Ātri viņi

pierod arī pie visāda veida biedēkļiem. Vienīgi šaujamais
ierocis iedveš putnam bailes, bet arī tad vajag uzmanīties

un šāvieniem jābūt labi mērķētiem, jo citādi putns arī tos

neņem nopietni. Sarkanie, ne pārāk saldie ķirši ir putna

garšai vispatīkamākie un visvairāk padoti viņa laupīšanas
uzbrukumiem. Sakņu dārzos vislielāko postu tie nodara

sēklaudžu dārzājiem un zirņu dobēm, sevišķi cienīdami za-

ļo zirņu pākstes. Mežos viņi izknābā pīlādžu ogas, meklē-

dami pēdējo sēklas un pastrādā arī citus mazākus nedar-

bus." Tādēļ nav nekāds brīnums, ka cīņai ar šo putnu cil-

vēks izlieto visus iespējamos līdzekļus. Sagūstītie diž-

knābji drīz vien apmierinājās ar savu jauno stāvokli,

viegli pierod pie cilvēka un ar labpatiku ēd daždažādu ba-

rību, bet vienmēr paliek zināmā mērā bīstami, jo sadus-

moti tie neganti knābj visu, kas pagadās tuvumā.

Papagaiļu žubes (Pvtilinae) atšķiras no diž-

knābjiem ar savu stipri izliekto knābi, īsiem spārniem un

garo asti. Pie šīs apakšdzimtas pieder arī Eiropā labi pa-

zīstamais kardināls (Cardinalis virginianus), kas ir

līdzīga nosaukuma ģints (Cardinalis) priekšstāvis. Vi-

ņa pazīmes ir īss, spēcīgs, vidēji smails knābis ar platu
pamatu un asu, vidū stipri uz augšu izliektu virsknābja
šķeltni, un cekuls uz galvas. Garumā putns sasniedz 20

cm., platumā 26 cm.; spārna garums ir septiņi, astes ga-

rums astoņi centimetri. Valdošā spalvojuma krāsa ir koši

sarkana. Gredzeni ap acīm ir brūni sarkanā krāsā, knā-

bis sarkans, knābja apakšdaļa pie pamata melna, kājas
brūnas.

Kardināla izplatības apgabals aptver Savienoto Val-

stu dienvidus, Meksiku un Kaliforniju. Labvēlīgās ziemās

viņš gadu no gada dzīvo vienā un tanī pašā vietā, bet tā-

dos gados, kad sals kļūst viņam nepanesams, meklē patvē-
rumu siltākos apgabalos. Putna krāšņais tērps patīkami
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grezno minēto apgabalu mežus un krīt acīs jau no tālie-

nes. Pēc Vīd a s prinča ziņojumiem, pa dienu kardi-

nāls mēdz uzturēties mežu biezokņos, bet naktij iestājo-
ties klejo pa apkārtējiem laukiem un dārziem un sasto-

pams tiklab pilsētu tuvumā, kā arī vientuļos mežu apvi-
dos. Vasarā tie dzīvo pāriem, bet rudenī un ziemā apvie-

nojas nelielās sabiedrībās. Arī tie, kuri parasti dzīvo me-

žā, aukstā laikā nereti ierodas māju pagalmos un kopā ar

zvirbuļiem, baložiem, sniedzēm un stērstēm uzlasa zemnie-

ku klētspriekšās izbirušos labības graudus; tie ielido ari

zirgu staļļos, bēniņu telpās un meklē sev barību augļu
dārzos un tīrumos. Ar stipri resno knābi viņi prot veikli

sasmalcināt cietos kukurūzas vai kviešu graudus un da-

žos mirkļos izloba auzas grandu. Naktspatvērumu kardi-

nāls atrod tuvākā siena šķūnī vai kāda augsta koka kuplā

galotnē un tā iekārtojies samērā viegli pārcieš auksto zie-

mas laiku. Aizvien nemierīgs un nepastāvīgs, tas vienā

vietā uzturās tikai īsu laiciņu, pastāvīgi lidinājās apkārt,
lēkā šurp un turp, ir izveicīgs uz zemes un dūšīgi kāpelē

pa koku zariem. Kardināla lidojums ir nevienmērīgs, sa-

vienots ar ātriem grūdieniem un zināmu troksni, kuru ra-

da cieto spārnu kustības. No lielākiem lidojumiem viņš
pēc iespējas izvairās. Visu laiku, kāmēr putns lido, viņa
astes spalvas izdara nepārtrauktas kustības: aste te iz-

plešas, te atkal saraujas, un šīs kustības ir tikpat vienmē-

rīgas kā spārnu kustības. Klejojot no vienas vietas uz

otru, zināmus gabalus tas noskrien kājām, īsākus gaba-

liņus no viena koka uz otru pārvar lēcieniem, lielākus at-

tālumus —no viena meža otrā — nolido. Riesta laikā tē-

viņi nikni metas virsū katram ienācējam, kurš uzdrošinā-

jās pārkāpt viņu apdzīvotā apgabala robežas; lēcot no ko-

ka uz koku tie visu laiku pavada to nepārtrauktiem ska-

ļiem kliedzieniem un beidzot plūcas tik ilgi, kamēr sveš-

nieks nav viņu novadu atstājis. Ar mātīti tēviņa attie-

cības ir visai sirsnīgas. „Kādā februāra mēneša pieva-

karē," saka Odibons (Audubon), „man izdevās sagū;
stīt kādu kardinālu tēviņu. Otrā rītā pie viņa būrīša bij
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ieradušies mātīte kura negribēja no sava drauga šķirties
un vēlāk arī pati krita gūstā. Ligzdas vietu putns parasti
izvēlas lauka vidū, kaut kur mežmalā vai biezos krūmājos,

palaikam netālu no mājām, un izraudzījis piemērotu koku

vai krūmu, taisa še savu perēkli. Nereti viņš apmetas arī

māju pagalmos. Savu ligzdu putns taisa no sausām lapām
un tieviem, pēc iespējas žuburainiem zariņiem, saistot tos

kopā ar smalkiem salmiņiem vai vīna koka stīgām, bet no

iekšpuses izklāj ar mīkstu zālīti. Dējumā ir četras līdz

sešas olas, netīri baltā pamatkrāsā ar daudziem olivbrū-

niem plankumiņiem. Viņu krāsa zināmā mērā atgādina
mūsu mājas zvirbuļu vai kalandrcīruļu olas, bet arī ievē-

rojami no tām atšķiras. Ziemeļu štatos putns reti kad

perē vairāk par vienu reizi gadā, dienvidos turpretim pie

gadījuma pat trīs reizes. Vecie seko jaunizperēto attīstī-

bai tikai nedaudzas dienas, pēc kam pamet tos savam lik-

tenim.

Visāda veida labība, zāles sēklas, ogas un, ājams,
arī dažādi kukaiņi ir mūsu putna parastā barība. Pava-

sarī viņš pārtiek arī no cukurkļavu ziediem, vasarā no

plūšu koka ogām, pastarpām uzcītīgi medīdams kukaiņu
kāpurus, tauriņus, siseņus un dažāda veida tārpus. Pēc

Vils o n a domām, kukurūza ir viņa galvenā barība un

bez tam vēl lielā skaitā tas patērē ķiršu, ābolu un dažādu

ogu sēklas.

Gandrīz vai visi amerikāņu pētnieki puslīdz saskanīgi
slavē kardināla jauko dziedāšanu. „Viņa balss", saka

Vilsons, „pilnā mērā līdzinās lakstīgalas balsij. Kar-

dinālu bieži mēdz saukt arī par Virģinijas lakstīgalu; šo

nosaukumu viņš ieguvis pateicoties savas balss patīkami

dzidrajām un labi izturētām skaņām." Līdzīgu spriedu-
mu dod arī odib on s : „Sākumā viņa dziedāšana ir spē-

cīga un skaņu bagāta, brīžiem atgādinot jaukās flažolē

skaņas; bet pēc kāda laiciņa viņa balss top arvienu vājāka
un vājāka, līdz beidzot tā pilnīgi aptrūkst. Mīlas laikā

krāšņais putns izpilda savas dziesmas ar lielu aizrautību.

Liekās, viņš apzinās savu spēku, izgāž krūtis, izpleš ro-



82

žaino asti, plikšķina ar spārniem, izdara visdažādākās ku-

stības, pie viena lūkodamies gan pa labi, gan pa kreisi,
it kā ar to gribētu parādīt, cik lielā mērā viņš pats sa-

jūsmināts par savas dziesmas jaukām skaņām. Sācis

dziedāt, viņš skandina ilgi bez apstājas un klusē tikai pa

to laiku, kāmēr atvelk elpu. Vēl pirmie saules stari nav

lējuši savu zeltu pār rīta debesīm, kad putns jau uzsāk

savu dziesmu, un pārtrauc viņu tikai pusdienas laikā, kad

nepanesamais karstums spiež katru dzīvu būtni uz brīdi

doties pie miera; bet tiklīdz karstums atslābst un daba at-

kal uzelpo brīvāk, viņš turpina dziedāšanu ar tādu pašu

sparu kā agrāk un līdz pašai tumsai tāļu atbalsojas viņa

spēka pilnā dziesma. Skandinādams savas dziesmas, tē-

viņš kavē laiku perētājai, un brīžiem arī viņa atbild ar

kādu atturīgu un maigu skaņu. Nav daudz tādu, kas,

dzirdējuši šī putna balsi, nebūtu patiesi sajūsminājušies.
Kad necaurredzama mākoņu sega klāj debesis un meža

ēnainā krēsla sabiezē nakts tumsā, ir iepriecinoši pēkšņi
kaut kur tuvumā dzirdēt šī piemīlīgā putna jauko balsi.

Neskaitāmas reizes esmu pārdzīvojis šos skaistos brīžus

un būtu priecīgs, ja tie vēlreiz atgriestos."

Papagaiļu žubju apakšdzimtai seko svilp j i jeb

smilģi (Pvrrhulinae). Viņus raksturo īss un resns, no vi-

sām pusēm vienmērīgi izliekts knābis ar maziem zobu kā-

sīšiem augšžoklī, puslīdz spēcīgas kājas, vidēji gari, stru-

pi spārni, gandrīz vienmēr īsa, pie gala nedaudz ierobota

aste un vairāk vai mazāk mīkstas un garas, maigas krā-

sas apvalka spalvas. Svilpj iir izplatīti visās zemes daļās,
izņemot vienīgi Austrāliju; galvenā kārtā tomēr tie ap-

dzīvo mērenās un aukstās joslas.

Girl ies (Serinus hortulanus) ir vienīgais līdzīga
nosaukuma ģints (Serinus) priekšstāvis Vācijā. Garumā

tas sasniedz 125 mm, platumā 210 mm; spārna garums ir

67 mm un astes garums 50 milimetri. Valdošā spalvoju-

ma krāsa ir koši zaļa. Galvas pakaļpuse, mugura un pleci
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ir zaļgandzelteni ar bāli melnganiem garenplankumiem.

Strupā aste un ķermeņa apakšdaļas ir zeltdzeltenā krāsā;

uz vēdera spīdums ir stiprāks, bet astes apakšējās spalvas
ir baltas; uz krūtīm un vēdera sānos ir lieli tumšmelni ga-

renplankumi. Gredzeni ap acīm ir gaiši brūni, knābis pe-

lēkā raga krāsā, knābja apakšpuse iesarkani pelēka, kājas
iedzeltenā gaļas krāsā. Jauno mātīšu pamatkrāsa ir zaļi

dzeltēna, uz kuras gandrīz pa visu spalvojumu izkaisīti

tumšmelni gareni plankumi. Mazie putniņi līdzinājās mā-

tītēm, vienīgi viņu spalvojuma pamatkrāsa ir stipri bā-

lāka, gandrīz pilnīgi balta. Putna dzimtene, kopš seniem

laikiem, ir Eiropas dienvidi un Mazazija; no šejienes viņš
ir izplatījies arvien vairāk uz ziemeļiem un turpina savu

izplatīšanos arī vēl tagad, jo sastopams tādos apgabalos,
kur iepriekšējā cilvēku paaudze viņus nav pazinusi.

Mūsu lauku apstākļos girlics ir klejotāju putns, kurš

pastāvīgi ierodas pavasarī, parasti jau marta pēdējās die-

nās vai apriļa sākumā un uzturās še līdz vēlam rudenim.

Arī visā Dienvideiropā, iestājoties aukstākam ziemas lai-

kam, viņš klejo no vienas vietas uz otru, lai gan tikai visai

šaurā apgabalā; še tas sastopams jau daudz lielākā skaitā,

apdzīvo visas daudzmaz piemērotas vietas, un pat samērā

augstos kalnos viņa netrūkst. Viņa dzīvei visvairāk pie-
mēroti ir tādi augļu koku stādījumi, kuri atrodas netālu

no sakņu dārziem. Tādēļ arī dažos Vācijas apvidos šis

putns dzīvo samērā lielā skaitā, kamēr citās, tikai nedaudz

attālākās vietās viņu nemaz neredz.

Girlics ir krāšņs, dzīvs un drošs putns; pastāvīgi viņš
ir jautrs, sabiedrisks un miermīlīgs, izņemot riesta laiku,
kad mīlas jūtas modina viņā cīņas sparu un neļauj sadzī-

vot ar saviem sāncenšiem. Pirmie Vācijā atlido parasti

tēviņi; vēlāk viņiem seko mātītes. Tēviņi, drīz vien pēc

atlidošanas, sāk izrādīt redzamu nemieru: apsēdušies uz

augstāko koku galotnēm, vaļīgi atlaistiem spārniem un ne-

daudz pieceltu asti, tie nemitīgi grozās uz visām pusēm
un sparīgi dzied savas mīlestības dziesmas. Mīlas jūtām
pieaugot viņu dziesmas paliek arvien dedzīgākas, kustības
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straujākas un īpatnējākas. Nepietiek ar to, ka putns sa-

vas ilgas pēc mīlestības izskaidro ar vismaigākām ska-

ņām; savas karstās jūtas tas izrāda arī citādi: notupies
uz kāda zara un līdzīgi dzeguzei cieši piegūlies pie tā ar

visu ķermeni, viņš saceļ savas kakla spalvas, tāpat, kā to

dara mīlestības pārņemts gailis, plati izpleš asti, nemie-

rīgi grozās uz visām pusēm, tad pēkšņi paceļas gaisā, kā

sikspārnis nevienmērīgiem līkumiem kādu brīdi lidinājās

ap koku, metas drīz uz vienu, drīz uz otru pusi un tad at-

griežas savā vecā vietā, lai turpinātu dziedāšanu. Ja ga-

dās, ka tuvumā ir vēl kāds otrs viņa sugas tēviņš, tad tas

izsauc dziedātājā neatvairāmas naida un greizsirdības jū-

tas; putns lielā steigā pamet savu vietu un saniknots me-

tas virsū savam pretniekam, kurš arī daudz nekavējas un

cenšas veikli pazust, cik drīz vien iespējams. Tā viņi ilgu
laiku sparīgi dzenā viens otru, gan cauri koku lapotnēm,

gan cieši lidinādamies gar pašu zemi, skaļi apliecinādami
savu sašutumu un dusmas nemitīgiem „sisisi". Tikai pēc

ilgstošām cīņām un tad, kad mātīte jau perē, beidzas vi-

sas ķildas un nesaskaņas. Hofm an s, salīdzinot gir-
lica un žogu putniņa dziesmas, pareizi aizrāda, ka vienīgā

atšķirība abu šo putnu dziedāšanā laikam būs tā, ka pa-
teicoties pirmā stipri resnākam knābim, viņa dziesmās ir

vairāk cietu un rupju toņu. Par īsti daiļskanīgu mūsu

putna dziesmu gan nevarētu apzīmēt; viņa ir pardaudz

vienmuļīga un arī čirkstošo skaņu varēja būt mazāk; to-

mēr jāatzīstas, ka man viņa ir vienmēr patikusi.

Girlica ligzda visvairāk atgādina mūsu žubītes ligzdu;

viņas izbūvē nav lielas noteiktības, jo reizēm tā taisīta

gandrīz vai vienīgi no tievām sausām saknītēm, citu reizi

atkal no zāles stiebriņiem un smalkiem salmiņiem, bet

iekšpuse izklāta sevišķi smalkām, mīkstām spalviņām un

vilnas stīdziņām. Pati ligzda var atrasties augstāk vai

zemāk, bet vienmēr ir pēc iespējas labi paslēpta kāda bie-

za krūma vai koka lapotnē. Pēc Hofmaņ a novēroju-

miem, girlics ar sevišķu labpatiku apmetas bumbieru ko-

kos, lai gan arī ābelēs, ķiršu kokos un skuju kokos viņš



Cekulainais cīrulis (Galerida cristata).

1. Akmeņu zvirbulis (Petronia petronia; augšā pa labi).
2. Kaklauta zvirbulis (Passer hispaniolensis; augšā pa kreisi).
3. Lauku zvirbulis (Passer montanus; vidū). 4. Māju zvir-

bulis (Passer domesticus; apakšā).



Pelēkais kardinals (Cardinalis virginianus).

1. Melnais strazds (Sturnus vulgaris; augšā).
2. Vienkrāsainaisstrazds (Sturnus unicolor; apakšā).
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vij savu ligzdu, bet pēc vis jaunākiem novērojumiem, viņš
vispār šaī ziņā nekādas lielas prasības neuzstāda. Dēju-

mā ir četras vai piecas nelielas, pastrupas, sešpadsmit mi-

limetrus garas un divpadsmit milimetrus platas olas, bāli

netīrā vai iezaļganā pamatkrāsā; pa visu olas virsu izkai-

sīti brūni, sarkani, sarkanpelēki un melngansarkani lau-

kumiņi, punktiņi un līkas lāsītes, kuru visvairāk olas res-

najā galā. Spānijā es atradu svaigas, nesen kā dētas

olas, laikā no apriļa līdz jūnija mēnešiem; Vācijā putnu

perēšanas laiks sākas ap apriļa mēneša vidu. Visvairāk

iespējams, kā viens putnu pārītis perē mazākais divas rei-

zes gadā. Pa visu perēšanas laiku tēviņš baro uz olām tu-

pošo mātīti no guznas. „Kad mātīte ir izsalkusi," saka

Hofm an s, „viņa aicina pie sevis tēviņu ar tādām pat

skaņām, kā rieksta laikā, tikai tagad tās ir klusākas." Uz

olām viņa sēž neatlaidīgi, un ja arī tuvumā, gandrīz pie
pašas ligzdas, vairākas dienas no vietas norisinās visda-

žādākie lauku vai dārzu apstrādāšanas darbi, tā mierīgi
paliek savā vietā. Jaunie izšķiļas pēc kādām trīspadsmit
dienām, un visu laiku, kamēr tie atrodas ligzdā, atskan

viņu paklusie saucieni pēc barības, kuri izklausās kā „cik-
cik" vai „sittsitt". Lielākiem pieaugot, tie paliek stipri

nemierīgi un bieži izlido no ligzdas agrāk nekā tam vaja-
dzētu būt. Vecāki uzcītīgi baro savus mazos vēl labu lai-

ku pat tad, ja tos iesloga būrītī un pēdējo uzkar netālu

no ligzdas. Perēšanas laikam izbeidzoties, atsevišķie pe-

rētāju pāri līdz ar jau agrāk izlidojušiem jauniem putniem

apvienojas lielākos baros un biedrojas arī ar dadzīšiem, ka-

ņepju putniem, lauku zvirbuļiem un citiem savas dzimtas

piederīgiem, tomēr nekādā draudzībā ar pēdējiem nesai-

stās, un vienmēr paliek zināmā mērā patstāvīgi. Viņu ba-

ri tagad brīvi klejo pa laukiem, kur tie kopīgi uzmeklē sa-

vu barību, kas sastāv gandrīz vai vienīgi no smalkiem

sēklu graudiņiem un jauniem augu dzinumiem, un cilvē-

kam tie nekādus zaudējumus nenodara. Arī kā būrīša

putns girlics ir visai mīļš un patīkams, lai gan savu gūst-
niecību nepanes tik viegli kā to iepriekš varētu paredzēt.

A. Brems, «Dzīvnieku valsts" XXI.



88

„Trīs simti gadu," saka Bo 11 c, „ir pagājuši no tā

laika kad pirmie Kanariju putniņi, aizvesti no viņu dzim-

tenes un cilvēka kopti un audzēti, atraduši sev jaunu tēv-

zemi visā plašā pasaulē. Civilizētais cilvēks atrāva tos

no viņu senās dzīves vietas, rūpīgi kopjot pavairoja viņu
skaitu, saistīja cieši pie savām gaitām un likteņiem un šī

cilvēka nemitīgā gādība, turpinādamās uz sekojošām pa-

audzēm, pakāpeniski tik dziļi pārveidojusi putniņa būtni,
ka tagad, meklējot šinī zeltdzeltenā putnā senās sugas

priekšstāvi, mēs maldītos tāpat, kā tas noticis ar Li n-

neju unßrisonu (Brisson); bet iezaļgano pamatsu-

gu, kura līdz šim palikusi nepārveidojusies, uzglabādama

saVu pirmatnējo izskatu, esam gandrīz piemirsuši.

Cik labi un izsmeļoši mēs pārzinām pierādinātā Ka-

nariju putniņa dzīvi un parašas, tikpat aprobežotas ir mū-

su zināšanas par savvaļā dzīvojušiem viņa radiniekiem, un

liekas, ka taisni pārāk sīkā iedziļināšanās pirmajā ir ka-

vējusi iegūt drošas un noteiktas ziņas par pēdējo."

Vajadzēja nākt Bo 11 cm, lai par Kanariju putniņa
dzīvi savvaļā mēs iegūtu drošas ziņas. Visi iepriekšējie

pētnieki, izņemot vienīgi Aleksandru Humboldtu,

savos ziņojumos sniedza maz; arī tās pašas nedaudzās zi-

ņas tik stipri svārstās starp patiesību un izdomu, ka ir

grūti vienu no otras atšķirt. Tikai Bolies apraksti,
kurus pievedu še zemāk izvilkumā, sniedz par šo putnu pa-
tiesas un saistošas ziņas. Minētais pētnieks atrada šo

putnu uz visām piecām Kanarijas grupas mežainajām sa-

lām, uz Gran-Kanaria, Tenerifas, Gomeras, Palmas un

Ferro, un ir tanī pārliecībā, ka agrāk tas ir dzīvojis arī uz

daudzām citām salām, tik ilgi, kamēr tur auguši meži, tā-

pat kā uz Madeiras un Zaļā Raga salām, kur tas vēl līdz

šim dzīvo. Uz minētām salām Kanariju putniņš pastāvīgi

sastopams tādās vietās, kur biezi meži mainās ar zemu ko-

ku un krūmu audzēm. Visbiežāk putns dzīvo krāšņi za-

ļajās audzēs gar iekšējo ūdeņu baseiniem, kuri lietus laikā

izvēršas par nelielām upītēm, bet karstā laikā galīgi iz-

žūst, un neretāk arī dārzos ap cilvēku mājām. Viņa izpla-



89

tības apgabals sniedzas no jūras piekrastes vairāk nekā

1500 metrus augstās kalnu joslās. Visur, kur vien ap-

stākļi viņa dzīvei ir labvēlīgi, tas sastopams lielā skaitā;
visai parasts viņš ir šo salu vīna dārzos, bet arī priežu
mežos uz kalnu nogāzēm tas nav retums. Tikai augstāko
kalnu mežu dziļumos viņš nav sastopams, bet apdzīvo pa-

šas mežmalas.

Savvaļas Kanariju putniņš (Serinus ca-

narius) spāniešu un portugāļu valodās arī savā dzimtenē

saucas „Canario"; viņš ir ievērojami mazāks un parasti arī

nedaudz slaidāks par savu, pie cilvēka pieradināto, Eiropā

uzaugušo radinieku. Viņa garums sasniedz divpadsmit
līdz trīspadsmit centimetrus, spārna garums ir septiņ-
desmit divi milimetri un astes garums sešdesmit mili-

metri. Veciem tēviņiem muguras spalvas ir zaļgani dzel-

tenas, spalvu kāti iezīmējas ar "melnām švītrām, bet pe-
lēkā pelnu krāsa spalvu malās redzami atdalās no spalvo-
juma pamatkrāsas un bezmaz ieņem valdošās krāsas vietu.

Muguras lej gals ir iedzelteni zaļā krāsā, virsējās astes

segspalvas zaļas, ar pelēkām malām. Piere un platās gar
acīm ejošās švītras, kuras lokveidīgi izliekdamās pazūd
kakla muguras pusē, ir zelta dzeltenumā ar vieglu zaļu
atspīdumu; tādā pat krāsā arī rīkle un krūšu augšgals,
bet kakla sāni pelēcīgā pelnu krāsā. Krūšu spalvas tuvāk

ķermeņa pakaļpusei ir gaišākas un pieņem dzeltenāku no-

krāsu. Vēders un paaste ir bālgani, pleci ķīvulim līdzīgā
zaļā krāsā ar nespodri melnām un bāli zaļganām joslām;

melnganās lidspalvas ir zaļi švītrotas un astes spalvas

melngani pelēkas ar šaurām baltām maliņām. Gredzeni

ap acīm ir tumši brūni, knābis un kājas brūnganā gaļas
krāsā. Mātītēm ķermeņa augšdaļas ir brūni pelēkā pa-

matkrāsā, uz kuras platām švītrām iezīmējas spalvu mel-

nie kāti; kakls muguras pusē un galvas virspusē ir tādā

pašā krāsā, vienīgi ar to starpību, ka spalvu kāti tuvāk

pie pamata ir gaiši zaļi. Piere ir zaļa, spalvas ap knābja
pamatu pelēkas, vaigu spalvas pa daļai zaļgani dzeltenas,
pa daļai zilgani pelēkā pelnu krāsā, plecu spalvas un sīkās
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segspalviņas spārnu virspusē gaišā iedzelteni zaļā krāsā,
lielās spārnu segspalvas, ka arī lidspalvas tumšā krāsā ar

pelēcīgām malām, krūtis un rīkle zaļgani dzeltenā krāsā

ar zelta spīdumu, tomēr, pateicoties bāli pelēcīgām spalvu

malām, neizskatās tik skaistas, kā šīs pašas vietas tēviņu

spalvojumā; krūšu apakšgals un vēders ir balti, ķermeņa
sāni brūngani ar tumšām spalvu kātu švītrām. Jauno

putnu ligzdas tērps ir brūngans, uz krūtīm ar okras dzel-

tenu nokrāsu; pakakles un vaigu spalvas atsit vieglu
citrona dzeltenumu.

Dažādas augu vielas, kā smalki graudi, jauni, mīksti

stādiņi un sulīgi augļi, galvenā kārtā vīģes, ir mūsu putna
parastākā, ja pat ne vienīgā barība. Ūdens ir viena no

visnepieciešamākām Kanariju putniņu vajadzībām. Viņi
dzer daudz un bieži peldas, gan atsevišķi, gan sabiedrībās,

pie tam pamatīgi saslapinādamies; savvaļā dzīvojošie to

dara ar tādu pašu prieku kā pieradinātie.

Pārošanās laiks un ligzdas taisīšana sākas martā, pa-

rasti šī mēneša otrā pusē. Visas Kanariju putniņu
ligzdas, kuras mēs uzgājām, atradās ne zemāk kā divus

metrus virs zemes, bet daudzos gadījumos tās bij ievēro-

jami lielākā augstumā. Savu ligzdu vietām viņi ar se-

višķu labpatiku izvēlas slaidus, vēl diezgan jaunus koci-

ņus un starp tiem savukārt pastāvīgi zaļojošus vai tādus,

kuri jau agrā pavasarī atgūst savu tērpu. Visbiežāk tie

apmetas bumbierēs un granātu kokos, kuru diezgan bie-

zās un tomēr ne pārāk ēnainās lapotnes ir viņiem visvai-

rāk piemērotas, retāk var atrast viņu ligzdas kuplajos
oranžu kokos, kuru biezai lapu segai tiek cauri tikai rets

saules stars, bet vīģes kokos, spriežot pēc daudziem ziņo-
jumiem, tie nekad neperē. Ligzda vienmēr tiek pēc ie-

spējas labi apslēpta, tomēr viņas atrašanās vietu, it īpaši
dārzos, nav grūti atklāt, jo veco biežā aizlidošana un at-

lidošana un tas, ka viņi nekad daudz neattālinās no savas

ligzdas, tos drīz vien nodod. Pirmo reiz, 1856. gada marta

pēdējās dienās, mēs uzgājām Kanariju putniņa ligzdu kā-

dā nolaistā Villa Orotava dārzā; tā atradās starp zemām
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miršu audzēm kādā buksa kokā, metrus četrus augstu no

zemes. Viņa bij paslēpta tievos zariņos un piestiprināta
tikai ar pašu pamatu, kurš bij ievērojami plats, ligzdas

augšējais caurums turpretim bij šaurs un vienmērīgi iz-

veidots no savstarpēji sapītiem nedaudziem zāles stiebri-

ņiem un galvenām kārtām sastāvēja no gluži baltām augu

spilvām. Pirmo olu mātīte izdēja 30. martā, pēc tam

katru dienu viņa piedēja pa vienai klāt, līdz beidzot ligzdā
atradās piecas olas; liekas, tas ir parastais daudzums, lai

gan dažos gadījumos mēs atradām perēklī trīs vai četras

olas, bet vairāk par piecām neuzgājām nevienā ligzdā.
Olas ir bālā jūras zaļā krāsā ar sarkanīgi brūniem plan-
kumiņiem, retos gadījumos arī gandrīz vai pat pilnīgi bal-

tas, un ir gluži tādas pašas, kā pieradinātā Kanariju put-
niņa olas. Arī perēšanā cilvēka iespaids nav radījis ne-

kādas pārmaiņas. Savvaļā dzīvojošiem tāpat kā mūsu

apstākļos uzaugušiem perēšana ilgst vienu un to pašu lai-

ku, apmēram 13 dienas. Mazie atstāj ligzdu tikai tad, kad

ir pilnīgi apspalvojušies, un vēl kādu laiku pēc tam, kad

tie ir jau lidot spējīgi, abi vecāki, bet it īpaši tēvs, rūpīgi
baro viņus no guznas. Parasti vienā vasarā tiek izvesti

četri perējumi, izņēmuma gadījumos arī tikai trīs."

Visas ligzdas, kuras izpētīja Bo 11 c, tāpat bij tai-

sītas no augu spilvām; tikai nedaudzās bij iepīts arī pa

retam zāles stiebriņam vai mizas gabaliņam. „Kamēr
mātīte perē, tēviņš sēž netālu no viņas, vismīļāk kāda aug-

sta koka vēl kailajā galotnē, agrajā pavasarī uz akācijām,

platanēm vai kastaņu kokiem un vispār izraugās tādus

kokus, kuri vēlu atver savus pumpurus; bieži viņus redz

arī sausajās zaru galotnītēs, kādas daudz sastopamas
oranžu kokos, bet pēdējie māju tuvumā ir visai parasti
un plaši izplatīti. No šejienes viņš vismīļāk ilgu laiku ne-

pārtraukti skandina savas dziesmas.

Par Kanariju putniņa dziedāšanas spējām ir jau
daudzkārt runāts. Vieni tās vērtē pārmērīgi augstu un

slavē, citi turpretim izsakās par viņām visai atturīgi.
Tomēr nebūs nepareizi, ja teiksim, ka savvaļas Kanariju
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putniņi dzied tāpat kā tie, kuri dzīvo Eiropā. Garos gadu

simteņos pēdējie savu balsi nav manāmi mainījuši un

viņu dziedāšana ir palikusi visumā tā pati, kāda tā ir bi-

jusi pašā sākumā. Gan, zināms, cilvēka audzinošais ie-

spaids ir atstājis savu tiesu un dažas skaņas ir vairāk at-

tīstītas Eiropā dzīvojošiem, citas turpretim pie savvaļā
dzīvojošiem uzglabājušas savu pirmatnējo svaigumu un

skaidrumu. Abu putnu dziedāšana visumā tomēr ir pilnīgi

saskanīga, un var teikt, ka ja arī daudzas tautas ar laiku

pazaudē savu valodu, tad putni ir daudz izturīgāki, un ne-

skatoties uz daudzām gadu maiņām, par spīti visiem ārē-

jiem iespaidiem, arī tāļu no dzimtenes savu valodu nepie-
mirst. Tādu spriedumu var dot neņemot vērā blakus ap-

stākļus ; daudzkrāsainā un neparastā, burvīguma pilnā da-

bā par viņa balsi var būt arī citādas domas. Zināms,

putna balss pati par sevi ir daiļskanīga, tomēr daudzkārt

jaukāka viņa izklausās tad, ja to dzirdam nevis piesma-
kušās istabās, bet krāšņās dabas vidū zem klajām debe-

sīm, starp rozēm, jasminēm un cipresēm, kur brīvi plū-
stoši skaņu viļņi zaudē katru asumu. Apkārtnes burvī-

gās dabas jaukumi netieši atstāj arī savu iespaidu uz mū-

su dzirdi, jo radīdami tādus apstākļus, kuri iespaido mūsu

uzskatus par dzirdēto, tie var maldināt mūsu apziņu un

novest pie nepareiziem slēdzieniem. Tā kā ne visi kaņepju
putniņi, lakstīgalas un pieradināti Kanariju putniņi nekad

nav vienādi labi dziedātāji, tad nevar prasīt, lai tādi vien-

mēr būtu visi savvaļā dzīvojošie Kanariju putniņi. Arī

viņu vidū ir spēcīgāki un vājāki dziedoņi, tomēr varam ap-

galvot, ka zināmas skaņas, tā saucamos apaļos toņus, ku-

ri vienmēr sadzirdami lakstīgalas pogošanā un nākdami

no pašiem sirds dziļumiem valdzina mūsu jūtas, vislabākā

izpildījumā esam dzirdējuši savvaļas Kanariju putniņu

dziesmās; tikai salu iedzimto iemītnieku pieradinātie, kuri

patapinājuši dziedāšanas mākslu no savvaļā dzīvojošiem,
var ar pēdējiem sacensties. Vienmēr paliks mūsu atmiņā
kāds ārkārtīgi skaists, koši dzeltens šīs sugas tēviņš no

Gran-Kanaria salas, kurš ilgāku laiku atradās mūsu īpa-
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šumā, kā kāda mūsu drauga dāvana. Katrā ziņā vaja-
dzētu izsargāties no domām, ka jauni saķertie Kanariju

putniņi, kuri pēc tam uzauguši būrī, nedzirdēdami savu

draugu daiļskanīgās dziesmas, dziedātu tikpat labi kā sav-

vaļā dzīvojošie.

Kanariju putniņa lidojums atgādina kaņepju putniņu.
Tas ir viegli viļņveidīgs, un viņa virziens parasti iet ne-

lielā augstumā no viena koka uz otru. Putniem barā lidi-

noties, viņi nelaižas vis cieši kopā, bet turās viens no otra

nelielā atstatumā un laiku pa laikam atkārto aprautus ai-

cinājuma saucienus. Izņemot pārošanās laiku, tie pulcē-
jas lielos baros, kuri pa dienu sadalās mazākos pulciņos
un dodas katrs uz savu pusi; ilgu laiku viņi uzturās uz

zemes, lai sagādātu nepieciešamo pārtiku, bet pievakarē
atkal labprāt sapulcējas lielās sabiedrībās un kopīgi meklē

nakts patvērumu.

šo mazo putniņu sagūstīšana neprasa nekādas lielas

pūles; jaunos var ievilināt gandrīz vai katrās lamatās, ja
vien to pieaicināšanai ņem viņu pašu sugas piederīgos.
Šis piemērs vairāk domāts kā pierādījums viņu stipri sa-

biedriskam raksturam. Uz Kanariju salām man vairāk-

kārtīgi gadījās novērot, ka putnus izdevās sagūstīt ar ķe-
ramiem tīkliem, ņemot pieaicināšanai kaņepju putniņus
un cigļus. Parasti viņu sagūstīšanai lieto slazda būri ar

divām sānu nodaļām, kurās novietoti slazdu kāpslīši, ar

mazāku būrīti vidū; pēdējā atrodas putns, ar kuru var

Kanariju putniņus pievilināt, šo ķeršanas veidu pielieto
mežainos apvidos un vislabākos panākumus tas dod agrās
rīta stundās; viņš ir pievilcīgs arī tanī ziņā, ka dod iespē-
ju krūmājos paslēptam ķērājam nepamanītam noskatī-
ties iepriecinošās putna kustībās, kuras pēc mūsu pašu
novērojumiem ir tiešām ļoti pievilcīgas. Mēs redzējām, kā
šādā kārtā dažu stundu laikā tika sagūstīti kādi sešpads-
mit līdz divdesmit gabali, kuru vairums pie tam bij vēl

gluži jauni putnēni." Par pieradināto Kanariju putniņu
še vairs neminēšu ievērojot to, ka pēdējos gados ir parādī-
jušies daudzi apraksti, kuros visi jautājumi, kas saistīti ar
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šī putna dzīvi, viņa audzināšanu un tirdzniecību, ir jo sīki

iztirzāti. Negribu saviem lasītājiem vēl reiz apgaismot

to, kas visiem jau skaidri zināms.

Mazais svilpis (Carpodacus ervthrinus) ir

viens no rožaino svilpju ģints (Carpodacus) priekšstāv-

jiem. Viņa spalvojuma valdošā krāsā ir sarkana; kakls

muguras pusē un mugura ir brūni pelēkā pamatkrāsā ar

tumšiem, karmina sarkaniem plankumiem. Vēders, gurni

un astes apakšējās segspalvas ir netīri bālā krāsā; tumš-

brūno lidspalvu ārējās maliņas ir dzeltenīgi rūzganas, ple-

cu spalvas ar karmina sarkanu atspīdumu un gaiši brūn-

ganām malām, astes spalvas mazliet gaišākā pelēki brū-

nā krāsā, virsējo astes segspalvu apmales sarkanā kar-

mina krāsā. Mātīšu spalvojumā sarkanās krāsas vietā

valdoša ir bālāka pelekbrūna pamatkrāsa ar tumšiem ie-

gareniem plankumiem. Acu krāsa ir brūna, knābis gai-
šā raga krāsā, kājas tumšākas. Garumā putns sasniedz

sešpadsmit centimetrus, platumā divdesmit sešus centi-

metrus ; Eiropā mazais svilpis dzīvo pastāvīgi tikai viņas
austrumu daļā, galvenā kārtā Galicijā, Polijā, Baltijas jū-

ras piekrastes zemēs, Dienvidkrievijā, bet tālāk uz au-

strumiem apdzīvo visu Vidusāziju no Uraliem līdz Kam-

čatkai. No šejienes tas pastāvīgi klejo uz dienvidiem,
cauri Ķīnai līdz Indijai, pāri Turkestanai līdz Persijai, un

nereti parādās arī Austrumprūsijā; tas ir perējis Silezijā

un šlezvigā un vairākkārtīgi novērots Vācijas vidus, rie-

trumu un dienvidu daļās, Holandē, Beļģijā, Francijā un

Itālijā. Savās perēšanas vietās tas ierodas maija vidū,

agrākais apriļa beigās, un septembrī atkal aizlido. Ar se-

višķu labpatiku viņš uzturās biezos krastmalu krūmājos

un krūmiem aizaugušos niedrājos, un sastopams netikvien

līdzenumos, bet arī vidēji augstos kalnājos un pat ne ma-

zāk kā 2000 mtr. augstās kalnu vietās. Lielā skaitā ma-

zie svilpj i nav nekur sastopami, vasarā nekad neredz viņus
dzīvojam lielākās sabiedrībās, bet aizvien tie novērojami
tikai pa vienam.,
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Atlidojuši viņi nekavējoties sāk skandināt savas ap-

brīnojami jaukās dziesmas, kuras gan zināmā mērā atgā-
dina cigļu, kaņepju putniņu un Kanariju putniņu dziedā-

šanu, tomēr ir tik īpatnējas, ka ar citu žubju dziesmām

nekad neļaujas sajaukties. Viņu balsis ir tikpat daiļska-
nīgas cik skaņu bagātas, līdzīgā mērā piemīlīgas un mai-

gas, un sniedz vislabāko, ko vien kāda žube spēj. Xi t-

lics (Kittlitz) stāsta, ka Kamčatkas krievu iedzīvotāji
atdarina šī putna dziedāšanu ar izteicienu „čeviču vidjel"

(es redzēju čeviču). čeviča ir viena no turienes lašu su-

gām, kura pie vietējiem iedzīvotājiem skaitās par vienu

no garšīgākām maltītēm un tiek augsti vērtēta, šī lašu

suga ierodas Kamčatkas piekrastē gandrīz vienā laikā ar

mazo svilpi. Putna dziedāšanu saprot tā, ka viņš paziņo
par šīs lašu sugas ierašanos, šinī apgabalā, kur iedzīvo-

tāji pārtiek visvairāk no zivīm, mazais svilpis uzlūkojams
netikvien kā skaistākā gadalaika ziņnesis, bet paziņo arī

gaidāmo ražas svētību". Viņa dziesmā tiešām ir daudz

līdzīgu skaņu ar minēto krievu izteicienu. Savas dziesmas

viņš visvairāk mēdz skandināt no kāda koka galotnes ligz-
das tuvumā, pie tam saceļ krūšu un galvas spalvas, itkā

ar to gribētu pilnīgāk izrādīt sava tērpa krāšņumu, tad

dažus mirkļus vēlāk pazūd, bet drīz parādās atkal no jauna
un turpina uzsākto dziesmu. Viņa kustības atgādina ka-

ņepju putniņu, lielā mērā līdzīgas ir arī abu šo putnu ne-

rimstīgās dabas.

Mūsu putna barība ir dažāda veida sēklas, kuras viņš
uzlasa no zemes vai izloba noplūcot stādu augļus, tad jau-
nas atvasītes un lapu pumpuri; bez tam novērojumi pie
sagūstītiem rāda, ka viņš ēd arī skudru oliņas un citu

dzīvnieku barību. Ziemas laikā viņš pārtiek no bambuka

un niedru sēklām, apmetas vienīgi tādās vietās, kur aug
minētie augi, un aiz šī iemesla Indijā saucas par niedru

zvirbuli. še tāpat kā savā dzimtenē, viņš apmeklē arī la-

bības laukus, lai gan nekādu lielu postu nenodara. Ligz-
da parasti tiek taisīta biezos ērkšķainos krūmājos, augstā-

kais metrus divus virs zemes, un pēc Tačanovska
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(Taczanovski) ziņojumiem, ir līdzīga pelēkā ķauķa ligz-

dai; viņas pinums sastāv no sīkstām zāles šķiedrām, stie-

briņiem un saknītēm un no iekšpuses izklāts līdzīgām, bet

vēl mīkstākām vielām, smilgu skarām un atsevišķiem ma-

tiņiem; visumā tā ir ļoti vaļīgi un irdeni būvēta. Maija

pēdējās dienās putns dēj piecas, retāk sešas olas, kuru

caurmēra garums svārstās ap divdesmit milimetriem;

platums ap piecpadsmit milimetriem; maigā olu čaula ir

skaistā zili zaļā pamatkrāsā ar retiem brūni dzelteniem

vai sarkanīgiem plankumiņiem un švītrām, kuru pie olas

resnā gala ir vairāk. Kamēr mātīte perē, tēviņš nepār-

trauc dziedāšanu, bet turpina to ar tādu pašu dedzību kā

agrāk, tomēr diezgan ievērojamā attālumā no ligzdas, pie
kuras viņš laiku pa laikam atgriežas. Briesmu brīžos tē-

viņš brīdina mātīti ar skaņām, kuras zināmā mērā atgā-
dina Kanariju putniņa brīdinājuma saucienus, un ir abiem

dzimumiem vienādas. Kad jaunizperētie ir lidotspējīgi,

putns pārtrauc dziedāšanu un līdz ar to viņa izturēšanās

kļūst citāda. Klusi un drūmi klejo tagad viņi, vecie kopā

ar jauniem, pa biezajiem krūmājiem, izvairīdamies sastapt

cilvēkus, līdz pašam aizceļošanas laikam, kad nepamanīti,
viens pēc otra, tie atstāj savu dzimteni.

Gūstā mazie svilpj i ir augstākā mērā pa-

tīkami putni. Bet ārkārtīgi nepastāvīgas ir

viņu spalvojuma krāsas, un šinī ziņā viņu krāšņais
tērps stipri atšķiras, salīdzinot ar citām žubēm.

Pietiek aizskārt putnu ar roku, lai viņa krāsojums

pazaudētu savu spīdumu un košumu. Pirmo, skaisto spal-

vu vietā, kuras viņš drīz nomet, tas iegūst tiešam diezgan

neglītu spalvojumu. Reti kad šie putni iztur gūstniecībā
vairākus gadus.

Apakšdzimtas pamattips irmežasvilpji (Pyrr-

hula). Pie šīs ģints pieder arī mūsu para-

stais svilpis jeb smil ģi s (Pyrr-
hula europaea). Galvas virspuse, rīkles spalvas, spārni un
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aste ir spīdošā, tumši melnā krāsā, mugura pelnu pelēku-
mā. Muguras lejgals un vēdera apakšgals ir balti, pārējās

ķermeņa apakšdaļas gaišā, košsarkanā krāsā. Mātīte ne-

daudz atšķiras no tēviņa ar ķermeņa apakšdaļu pelnu pe-

lēko krāsojumu un vispār mazliet bālākām spalvojuma
krāsām. Jauniem putniem trūkst melnā krāsa galvas

virspusē. Visos gadījumos spārnu spalvojumā saskatā-

mas divas platas, bāli pelēkas svītras, kuras nobeidzas

rokas locītavā. Atsevišķos gadījumos sastopami bez tam

vēl melni vai arī raibi smilģi. Putna garums ir 17 cm.,

platums 28 cm; spārna garums 9 cm, astes garums 6 cen-

timetri.

Svilpis jeb smilģis apdzīvo visu Eiropu, izņemot viņas
austrumu un ziemeļu apgabalus, lai gan pašos dienvidos,

viņš visbiežāk ir tikai kā ziemas viesis. Eiropas austru-

mos un ziemeļos viņu atvieto lielais smilģis (Pyrr-
hula major), kurš atšķiras no pirmā vienīgi ar ievērojami
lielāku augumu, bet tik uzkrītoši, ka abu šo sugu šķiroša-
na, ko mans tēvs ieveda kā pirmais, liekās būt vietā. Lie-

lais smilģis sastopams kā perētājs Prūsijā un Pomerani-

jā, bet rietrumu Vācijā parādās tikai pa klejošanas laiku;
parastais smilģis turpretim Pomeranijā vairs nav sasto-

pams. Abas sugas, par kuru šķirošanu es turpmāk vairs

neminēšu, ir cieši saistītas ar mežu un tik ilgi, kamēr tur

atrod barību, to neatstāj. Tikai tad, kad ziemas aukstums

spiež putnus pamest viņu dzīves vietas, viņi bariem iero-

das sādžu augļu dārzos un pļavu birzēs, meklēdami tās ne-

daudzās ogas un graudus, kurus tiem vēl atstājuši citi vi-

ņu dzimtas piederīgie. Kā pirmie parasti atlido tēviņi
vieni paši, vēlāk ierodas tēviņi kopā ar mātītēm. Kamēr

vien sevišķi apstākļi nespiež viņus klejot, tie neatstāj sa-

vu dzimteni, bet vajadzības gadījumos viņu ceļojumi snie-

dzas līdz pat Dienvidspanijai un Grieķijai. Parasti tie ceļo
dienā, lidodami no viena meža uz otru.

„Putna nosaukums, vācu valodā („Gimpel")" saka

mans tēvs, „ir pazīstams kā lamu vārds, kuru lieto apro-
bežotu cilvēku apzīmēšanai un tad norāda itkā uz putna



98

muļķīgo dabu. Nav noliedzams, ka viņš ir gan zināmā

mērā naivs un neprot izvairīties no cilvēku uzbrukumiem;
nav grūti viņu nošaut vai saķert. Tomēr viņš katrā ziņā
nav tāds muļķis kā krustknābji. Ja labi mērķēts šāviens

izrauj no svilpju bara kādu no putniem, pārējie aizvien

tūliņ aizlido, bet pēc kāda laiciņa atgriežas un apsēžas uz

tā paša koka, kur tie agrāk sēdēja vai viņam blakus; ne-

kad tomēr negadās, ka pēc šāviena kokā paliktu sēžam

kāds no neievainotiem putniem, ko pie krustknābjiem var

bieži novērot. Un ja jau smilģis tiešām būtu tāds muļķis,
vai tad viņš varētu iemācīties tik pareizi izsvilpot dažādas

dziesmiņas*). Raksturīga īpašība smilģa dabā ir dziļa
mīlestība pret sev līdzīgiem. Ja kādu no putniem nogali-

na, viss pārējo bars žēli vaimanā, ilgi kavējas atstāt to

vietu, kur paliek viņu kritušais biedrs un katrā ziņā pū-
las viņu līdzpaņemt. Vislabāk to var novērot nelielā put-
nu barā. šī savstarpējā sirsnīgā pieķeršanās mani ir bieži

aizkustinājuse. Reiz man gadijās nošaut vienu no diviem

smilģu tēviņiem, kuri sēdēja uz kāda krūmu žoga; tas,
kurš palika dzīvs pacēlās spārnos un aizlidoja tādā attā-

lumā, ka pazuda manām acīm, bet drīz atkal atgriezās
un apsēdās tanī pašā krūmā, kur viņš bij pazaudējis savu

draugu. Līdzīgus piemērus es varētu pievest vairākus.

Pa zemi mūsu smilģis iet lēcieniem un diezgan ne-

veikli. Toties izveicīgāks tas ir kokos. Te viņš sēž ar

ķermeni līmeniski, pievilcis kājas cieši pie vēdera, te atkal

izstiepies visā augumā ar kājām tālu uz priekšu, reizēm

novietojas zara virspusē, reizēm zem tā ar galvu uz leju.
Kad viņš nodarbojas ar sēklu izlobīšanu vai laižas pa gai-

*) Šis piemērs spilgti rada Brema antropocentrisko viedokli

dzīvnieku psicholoģijas pētīšana. Smilģis ir „muļķis" tad, ja viņš
viegli ļauj sevi nošaut, un „gudrs" tāpēc, kā prot labi izsvilpot
dziesmas. Par cilvēku, kurš rīkojas lidzīgā kārtā, mēs gan varam

tā spriest, bet nekādā ziņā nedrīkstam ar šo pašu mērauklu pie-
iet pie dzīvnieka, jo viņa garīgās dzīves apvārkšņi nav mūsu do-

mas un jutas. Katra dzīvnieka izprašanai mums vispirms pašiem
jāiedziļinājas viņa domu un jūtu pasaulē un tikai tad varam spriest
par tā_ dabu

L
Gala apskatā ar atsevišķiem piemēriem būs parā-

dīts, kā tas jāsaprot. Red.
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su, kā arī brīdi pirms aizlidošanas un īsi pēc apsēšanās uz

zara viņa ķermeņa kustības ir patīkami slaidas. Būrī

gandrīz aizvien viņš tura savas spalvas vaļīgi nolaistas

nedaudz uz leju. Skaistu iespaidu iegūstam lūkojoties

kokā, kur lielā skaitā apmetušies mūsu putni. Krāšņi iz-

dalās tēviņu tērpa sarkanā krāsa starp košo lapu zaļumu
vasarā, un ziemā patīkami izdaiļo sniega un sarmas klātos

mežus. Liekas, viņi ir pilnīgi nejūtīgi pret aukstumu;

pie noteikuma, ka viņiem netrūkst barības, tie ir jautri
un bezbēdīgi pat visstingrākā ziemas salā. Viņus labi

silda ārkārtīgi biezais spalvu klājs; pēdējais atstāj ma-

nāmu iespaidu arī uz putna lidojumu, kurš ir viegls un

lēns, lokveidīgām līnijām un zināmā mērā atgādina žubī-

tes lidojumu, būdams saistīts ar spēcīgu spārnu izplešanu
un savilkšanu. īsi pirms nolaišanās viņi bieži lēni slīd gar

pašu zemi vai arī pēkšņi metas lejup ar stipri atpakaļ at-

liektiem spārniem. Putna aicināšanas skaņas ir vienā-

das tēviņiem un mātītēm un izklausās kā žēli „jig" vai

„lūi". šīs aicināšanas skaņas putns visbiežāk atkārto

laižoties pa gaisu, vai sēžot uz zara — īsi pirms aizlidoša-

nas un drīz pēc nolaišanās; brīžiem tās izklausās piela-
binoši, brīžiem sūdzoši, brīžiem kā brīdinājuma saucieni,
bet katru reizi tiek pareizi saprastas. No tā var spriest,
cik lielām vajaga būt viņa spējām dažādu skaņu izšķir-
šanā, jo pat tādas noskaņas, kuras cilvēkam ir grūti uz-

tveramas, putns vienmēr pareizi izprot. Tēviņa dziedā-

šanā nav nekā īpatnēja, it īpaši daudz viņā ir čirkstošu

skaņu, kuras aprakstīt būs gandrīz pilnīgi neiespējami.

Savvaļā dzīvojošie iesāk dziedāšanu perēšanas laikā vai

drusku agrāk; gūstā viņi dzied cauru gadu." Svilpja
barība ir zāļu un koku sēklas, bez tam vēl dažu ogu sēk-

las, bet vasarā viņš patērē lielā skaitā arī kukaiņus. Sēk-

lu izlobīšana no priežu un egļu čiekurīšiem tam padodas
diezgan grūti, aiz šī iemesla viņš tās parasti uzlasa tikai no

zemes. Ar lielu izveicību smilģis atbrīvo ogu sēklas no

viņu gaļīgās virskārtas; pēdējo kā nederīgu viņš vien-

mēr pamet. Ziemā putna atrašanos ogām bagātās meža



vietās, var noteikt pēc ta, ka zeme zem kokiem tādos ga-

dījumos bieži ir pārklāta ogu atkritumiem. Tomēr priekš-
roku putns vienmēr dod parastai sēklu barībai un ogu

sēklas lieto tikai tad, ja labākas barības trūkst. Dažreiz

putns mielojas ar augļu koku pumpuriem, bet tā kā viņš
nekur nav sastopams ievērojami lielā skaitā, tad šis posts

jāuzskata par tādu, kurš gandrīz nemaz nav ņemams vē-

rā. Cilvēkam par apgrūtinājumu svilpj i varētu būt tikai

tad, ja lielāki viņu bari ierastos kādā mazā augļu dārzā

un tur ilgāku laiku netraucēti turpinātu savu postīšanas
darbu.

Kalnainos apvidos, kur meži aizņen plašākus apga-

balus un slēpj sevī grūti pieejamas vietas, smilģi perē vis-

biežāk. Izņēmuma gadījumos, viņi to dara arī parkos un

lielākos dārzos. Tā, viens viņu pārītis, daudzus gadus no

vietas, pastāvīgi perēja kāda Anhaltes parka efejās, ku-

ras auga gar dārznieka māju. Tie atrasti perējam arī

krastu mežos. Ligzda parasti atrodas nelielā augstumā,
vai nu kāda lielāka krūma zaros, vai arī zemā koka zarā,

tuvu pie paša stumbra; ligzdas ārējais pinums sastāv no

smalkiem priežu un egļu zariņiem, nākošā kārtā ir ārkār-

tīgi tievas saknītes un ķērpju šķiedriņas, bet ligzdas iekš-

puse izklāta maigām zāles lapiņām, smalkām ķērpju šķied-
rām un dažos gadījumos vēl stirnu un zirgu spalvām vai

aitas vilnu. Maija mēnesī ligzdā atrod 4 līdz 5 samērā

nelielas, kādus 21 mm garas un 15 mm resnas, apaļīgas
oliņas ar gludu čaulu zilgani zaļā vai zaļgani zilā pamat-

krāsā, ar nespodri violetiem un melniem plankumiem un

sarkani brūniem punktiņiem, švītriņām un dzīsliņām.
Perēšana ilgst divas nedēļas, un visu laiku, kamēr mātīte

sēž ligzdā, tēviņš to baro. Abi vecāki uzņemas jauno au-

dzināšanu, izrāda tiem sirsnīgu mīlestību un ar uzupu-

rēšanos sargā viņus briesmu brīžos. Sākumā jaunos baro

ar kukainīšiem, vēlāk ar jaunām atvasītēm un guznā iz-

miekšķētiem sēklu graudiem un beidzot vienīgi ar dažā-

dām sēklām. Gadījumā, ja vecie neuzsāk perēšanu pa ot-
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ram lāgam, viņi turpina savu mazuļu vadāšanu arī labu

laiku pēc tam, kad tie ir jau lidot spējīgi.
Lai iemācītu smilģiem izsvilpot dziesmiņas un piera-

dinātu tos pie cilvēka, viņus izņem no ligzdām, iekams tie

prot laisties, un jo ātrāk iesāk viņu apmācību, jo labvēlī-

gāki ir panākumi. Tīringas mežos ikgadus ķer smilģus
lielā skaitā; tos apmāca, pēc kam putnu tirgotāji viņus
nogādā Berlinē, Varšavā, Peterpilī, Amsterdamā, Londo-

nā, Vīnē, un dažos gadījumos tie nonāk pat Amerikā.

Viņu apmācīšanu sāk jau pirmajās gūstniecības dienās;
visa māksla pastāv iekš tam, lai skolotājs prastu iemāca-

mo dziesmiņu pēc iespējas skaidri un vienmērīgi atkārtot.

Ir bijuši mēģinājumi apmācīt putnus ar leierkastes palī-
dzību, bet vienmēr ar maziem panākumiem. Pat stabu-

les skaņas ir viņiem mazāk pamācošas nekā ar muti labi

izsvilpota dziesmiņa. Daži bez sevišķām grūtībām iemā-

cās īsā laikā divas, trīs dziesmiņas, citi turpretim vienmēr

paliek neprašas; daži patur iemācīto visu mūžu, bet ir arī

tādi, kuri līdz ar spalvas mešanu aizmirst visu to, ko bij
iemācījušies. Arī mātītes šo to iemācās, bet reti kad tik

pilnīgi un skaidri kā tēviņi, no kuriem dažos gadījumos iz-

nāk īsti mākslinieki savā arodā. „Esmu dzirdējis", saka

mans tēvs, „ka dažu labu dziesmiņu kaņepju putniņi un

melnie strazdi izsvilpo ne sliktāk par smilģi, bet skaņu
tīrības, maiguma un spēka ziņā, viņam netiek līdz neviens

no mūsu putniem. Par svilpja lielām iemācīšanās spējām
dažreiz ir tiešām jābrīnās; tas iemācās vairākas dzies-

miņas, kuras var neapnīkstot klausīties ar lielu patiku."
Bez apbrīnojamām atdarināšanas spējām, svilpj i atšķiras
no pārējām žubēm vēl ar to, ka ir viegli pieradināmi, iz-

rāda savam īpašniekam neaprobežotu draudzību un nodo-

das viņam ar sirsnīgu pieķeršanos; tie priecājas viņa
klātbūtnē, tam neesot izrāda skumjas un, ja viņu saim-

nieks kautkādā ceļā sagādā tiem pārmērīgu prieku vai

bēdas, pat mirst. Bez lielām grūtībām viņus var pieradi-
nāt atlidot un aizlidot, tie labprāt perē arī būrī un apvieno
sevī vēl daudzas citas teicamas īpašības.



Ziemeļu svilpis (Pinicola enucleator) pieder

pie pēdējās apakšdzimtas ģintas, kuru mēs še aplūkosim.

Viņam ir spēcīga ķermeņa būve, vienmērīgi apaļš knābis

ar stipri uz leju noliektu virsknābja galu un viegli izlocī-

tām knābja malām, diezgan gara, vidū ierobota aste un

beidzot biezs, īpatnēji krāšņš spalvu tērps. Vecu tēviņu
spalvu krāsā visbiežāk ir skaists jāņogu sarkanums, bet

jauno, vienu gadu veco tēviņu un mātīšu spalvojums vai-

rāk ar iedzeltenu nokrāsu. Rīkles spalvas ir gaišākas,

spārnus rotā divas baltas šķērsšvītras. Acis ir tumši

brūnas, knābis netīri brūnā krāsā, pie gala melngans,

augšknābis tumšāks, apakšknābis gaišāks, kājas brūni

pelēkas. Garumā tas sasniedz 22 cm., platumā 35 centi-

metrus; spārna garums ir 12 cm, astes garums 8 centi-

metri.

Šī jaukā, krāšņā putna dzimtene ir visas zemeslodes

tālo ziemeļu apgabali. Cik līdz šim droši zināms, ziemeļu
svilpj i nekur nav sastopami lielā skaitā; vasaras mēne-

šos tos reti kad var novērot kopā vairāk kā pa divi, cit-

reiz diezgan plašā apgabalā arī pa vienam, un tikai rude-

nī viņi pulcējas baros. Ziemai iestājoties tie pulciņos kle-

jo pa ziemeļu plašajiem mežiem un reizēm iemaldās ari

nomaļās cilvēku mītnēs, bet pavasara sākumā atgriežas
atpakaļ savās perēšanu vietās. Atsevišķi ziemeļu svilpji
pa klejošanas laiku ierodas arī Vācijas ziemeļos, gan zi-

nāms ne katru gadu, bet bargās ziemās viņi gandrīz aiz-

vien sasniedz Krievijas ziemeļu provinces, Baltijas jūras
zemes un Vācijas ziemeļu austrumu apgabalus, tāpat ari

attiecīgās joslas Ziemeļazijā un Amerikā; lielākos baros

turpretim viņi atlido tiktāļu tikai zināmos izņēmuma ga-

dījumos, kad kaut kādi sevišķi apstākļi — visbiežāk pār-

mērīgi bieza sniega kārta — spiež atsevišķus pulciņus ap-

vienoties lielos baros un meklēt patvērumu apgabalos vai-

rāk uz dienvidiem.

Ziemeļu svilpji savā dzīves veidā lielā mērā atgādina

krustknābjus; tāpat kā krustknābji, arī tie visumā ir

īsti meža putni; koki ir viņu īstās māju vietas, bet zeme
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izliekas sveša un neparasta. Veikli tie kāpelē no zara uz

zaru un bez grūtībām pārlec lielākas starpas no viena ko-

ka uz otru. Ziemeļu svilpis, tāpat kā lielais vairums citu

žubju, lido slaidās lokveidīgās līnijās un puslīdz ātri, bet

zemei tuvojoties, īsi pirms nolaišanās, mazu brīdi lēni

slīd ar plaši izplestiem spārniem. Uz zemes, ja tas maz

vispār tur nonāk, putns pārvietojas visai neveikliem lēcie-

niem. Aicinājuma skaņas ir patīkami dziedošas un zinā-

mā mērā atgādina parasto smilgu skaņas. Viņa dzies-

mas atskan visu cauru gadu; tas palaikam ir visai da-

žādu tīru, piemīlīgi maigu, fleitu atgādinošu skaņu sako-

pojums, un izklausās augstākā mērā patīkami. Tomēr

ziemā viņa dziesmas reti kad ir tik sajūsminošas un vi-

sumā nedod pareizu jēdzienu par putna spējām: tās ir ap-

rautas un arī daudz klusākas. Turpretim pavasarī, kad

viņā pamostas visuvarenās mīlas jūtas, tas dzied ar tādu

aizrautību, sajūsmu un spēku, ka spēj valdzināt pat tādu

klausītāju, kurš ir dzirdējis arī vislabāko dziedoriu balsis.

Sevišķi aizraujoši skan putna dziesmas gaišajās vasaras

naktīs viņa paša dzimtenē. Zviedrijas provincē Norlandē

viņu šīs īpašības dēļ sauc arī par naktssargu. Putna iz-

turēšanās ir miera pilna un tājā ir daudz piemīlīguma.
Viņa attiecībās pret mātīti ir daudz maiguma un sirsnīgas
nodošanās.

Savvaļā ziemeļu svilpis pārtiek no skuju koku sēklām,
kuras viņš izloba no čiekurīšu pusatvērtām zvīņām vai arī

uzlasa no zariem un zemes; bez tam tas labprāt ēd dažādu

ogu sēklas un sevišķi kārs ir uz koku pumpuriem un vis-

pār jauniem sulīgiem zaļumiem. Vasarā, kā liekas, viņš
pārtiek vēl no kukaiņiem; it īpaši daudz tas apēd odus,
kuri viņa dzimtenē visur ir lielā skaitā un ir labi piemēroti
jaunizperēto barošanai, lai gan, cik man zināms, noteikti

novērojumi šinī virzienā nav izdarīti.

Gūstā ziemeļu svilpis ātri pierod pie būra, nekad ne-

atsakās no piemērotas barības un pierod pie cilvēka tikpat
īsā laikā kā citi svilpji, bet tikai retos gadījumos nodzīvo

būrī vairākus gadus un jau ar pirmo spalvas mešanu pa-
zaudē uz visiem laikiem savu krāšņo tērpu.
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Pēdējā apakšdzimtā ietilpst vienīgi krtistknābji

(Lcoria). Šīm mazliet neveiklām žubēm ir drukna ķer-

meņa būve un liela galva ar resnu, stipru, no sāniem sa-

spiestu knābi, ar viegli izlocītām griezējmalām; šaurā no-

apaļotā virsknābja šķeltne galā nobeidzas ar garu viegli

atpakaļ izliektu kāsi, bet apakšknābis, kurš ir spēcīgāks

par virsknābi, izliekts līdzīgā tikai apgriestā lokā, sa-

šķiebts uz augšu un krustojas ar virsknābi gan uz labo

gan nz kreiso pusi.

Gintas lielākā un spēcīgākā suga irpriežukrust-

knābji (Loxia pitvopsittacus). Garumā viņi sasniedz

20, platumā 30 centimetrus, ar 11 centimetru gariem

spārniem un 7 centimetrus garu asti. Uzkrītoši resnais un

augstais, spēcīgais knābis augšā un apakšā ir izliekts gan-

drīz pilnīgā pusriņķī; augšknābis krustojas ar apakš-
knābi nelielā leņķī. Galva, rīkle, rīkles augšgals pie knāb-

ja, vēders un krūtis ir vairāk vai mazāk koši sarkani.

Ķermeņa priekšpuse no svina oksida līdz jāņogu sarkanu-

mam, vaigi ar pelēcīgu nokrāsu, pakakle ar vieglu pelēku

atspīdumu, muguras spalvas pelēki sarkanas, pie pamata

pelēkas, pie gala ar sarkanām malām; muguras lejgala

spalvas ir košākā sarkanā krāsā nekā pārējais sīko spalvu

klājs, vēdera apakšgals ar gaišu, pelnu pelēku, bālganu
vai iesarkani pelēku atspīdumu, lidspalvas, spārnu augš-

daļas segspalvas un astes spalvas pelēki melnas ar sarkani

pelēkām malām, astes apakšējās segspalvas bāli pelēkas

ar tumšākām švītrām un sarkanīgu atspīdumu. Mātīšu

spalvojumā galvas virspuses un muguras spalvas ir tumši

pelēkā krāsā, skausts un kakla muguras puse pelēcīgā,

zaļi dzeltenā krāsā, ķermeņa apakšdaļas, atskaitot krūtis

un vēdera vidu, gaiši pelēkas.

Mazais krustknābis (Loxia curvirostra) ir

mazāks, ar garāku un mazāk sašķiebtu knābi, sakrustotie

knābja gali garāki un zemāki nekā lielajam krustknābim.

Garumā putns sasniedz 17, platumā 28 centimetrus; spār-

na garums ir 9 cm, astes garums 6 centimetri. Galva,

kakls muguras pusē un ķermeņa apakšdaļas ir tādā pat
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krāsā kā priežu krustknābim, vēdera apakšgals bāli pe-

lēks; lidspalvas un astes spalvas, tāpāt kā viņu virsējās

segspalvas, pelēki melnas ar iesarkani pelēkām malām,
astes apakšējās segspalvas melni pelēkas ar baltiem, maz-

liet sārtiem galiem.

Sarkanšvītru krustknābis (Loxia rub-

rifasciata) atšķiras no mazā krustknābja ar pelēku gre-

dzenu kakla muguras pusē, melni brūniem pleciem ar sar-

kaniem punktiņiem un divām platām rožu sarkanām švīt-

rām spārnu virsējo segspalvu galos; mātīšu spalvojumā
šīs švītras ir pelēkā krāsā, bet jauniem putniem dzelteni

pelēkā krāsā.

Baltšvītru krustknābis (Loxia bifascia-

ta) ir nedaudz mazāks par visiem līdz šim minētiem. Val-

došā spalvojumā krāsa ir košs jāņogu sarkanums, kurš

kakla muguras pusē un ķermeņa apakšpuses vidū pāriet

pelēkā krāsā. Lielās un mazās virsspārna segspalvas, ku-
ru gali ir baltā krāsā, veido uz spārna divas baltas švītras,
tāpat plecu segspalvu gali ir baltā krāsā. Mātītes un

jaunie putni ir līdzīgi mazā krustknābja mātītēm un viņu
jaunajiem, bet atšķiras no pēdējiem ar to, ka piepatur bal-

tās švītras uz spārniem.

Krustknābji pieder pie tiem savas klases priekšstāv-
jiem, kurus mans tēvs piemēroti nosaucis par „čiganu put-
niem." Tāpat kā šī ievērojamā tauta, kuras vārdu viņi
nes, tie pēkšņi parādās zināmā apvidū, uzturās še neilgu
laiku, bet jau pirmajās dienās jūtas pilnīgi kā mājās, uz-

sāk arī pāroties un pazūd tikpat negaidot kā atnāca. Viņu
klejojumiem ir zināma sakarība ar sēklu bagātību mežos,
kur tie apmetas, lai gan šim noteikumam trūkst stingras
likumības. Gadās, ka daudzus gadus no vietas tie mūsu

mežos nav nemaz sastopami un pēc tam atkal ierodas lielā

skaitā. Vienīgi viņu uzturēšanās vieta ir noteikta, — viņu
dzimtene ir neaprobežota. Visas minētās sugas dzīvo Zie-

meļeiropā kā perētāji, un kā tādas tās uzturās arī visā

Āzijas ziemeļu daļā, viņas mežainos apgabalos; ir iespē-



106

un vajaga atrasties gluži tuvu, lai varētu tās sadzirdēt.

Klausoties šo skaņu, bieži izliekās, it kā tā nāktu no tā-

lienes, bet ja labi apskatās visapkārt, tad ierauga dziedā-

tāju turpat koka zaros. ~Cok" parasti putni izgrūž tad,
kad sēž uz zara, aicinādami ar šo skaņu garāmlidojošos
biedrus apsēsties, lai gan dažreiz izgrūž to arī lidojot. Tā

ir skaļa un spēcīga, un ir galvenā skaņa putna aicinošā

saucienā. Jauno putnu kliedzieni stipri atgādina kaņepju
putniņu skaņas, bet drīz vien viņu saucieni ir tie paši veco

putnu „gep", „gip" un „cok". Mazā krustknābja aicinā-

šanas skaņas, kuras tas izgrūž lidojot un sēžot ir „gip,

gip" un izklausās vājākas un augstākas nekā lielajiem jeb

priežu krustknābjiem. Ar šo „gip" putns paziņo arī do-

šanos ceļā, aicina uz biedrošanos un lieto to kā brīdināša-

nas saucienu. Ja sēdošā barā kāds iesāk skaļu „gip,"
visi tūliņ top uzmanīgi, un ja kāds no putniem aizlido, tad

arī pārējie aizvien seko viņam bez kavēšanās, bet ja putns
ēd un viņam garām lido citi, kuri izgrūž šo skaņu, tas pa-
rasti neliekas savā darbā traucēties un tikai pa retam at-

bild ar „cok, cok," lūgdams garāmlidojošos apsēsties. Arī

šis „cok, cok" skan augstāk un ne tik skarbi kā lielajiem

krustknābjiem. Ja viens no putniem sēž, bet otrs lidinā-

jās apkārt zināmā attālumā no viņa, tad pirmais visu laiku

nemitīgi kliedz „cok, cok," aicinādams ar to lidojošo putnu

atgriezties uz zara. Dažreiz gadās, ka putns, apmeties
koka galotnē, aicina ar šo skaņu uz nolaišanos veselu baru;

tādos gaidījumos viņa „cok" skan ārkārtīgi spēcīgi. Lido-

jot viņš šo aicināšanas skaņu izdod reti. Sēdot putns iz-

dod vēl gluži klusu skaņu, kurai daudz līdzības ar cālīšu

čiepšanu, kad tie salien zem vistas.

Šai skaņai ir daudz līdzības ar priežu krustknābja
saucienu. Mazuļi brēc gandrīz tāpat, kā priežu krust-

knābja bērni, bet arī čiepst līdzi veciem. Tēviņa dziesma

daudziem cilvēkiem ļoti patīk. Priežu krustknābis parasti
dzied skaistāk nekā egļu krustknābis, bet abu dziesmas

tomēr ir līdzīgas. Dziesma sastāv no skaļi dziedamas stro-

fas, pēc kuras seko vairākas klusas, tikai nelielā attālumā
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dzirdāmas skaņas, kas atgādina čivināšanu. Savvaļā viņi
dzied visskaļāk, ja laiks ir jauks, skaidrs, mierīgs un ne

pārāk auksts; vējainās un vētrainās dienās viņi gandrīz

pilnīgi klusē. Dziedāšanai viņi izrauga gandrīz vienmēr

galotnes augstākās virsotnītes un tikai mīlas laikā čivina

un pļāpā arī lidodami. Dažreiz dzied arī mātītes, tomēr

klusāk un neskaidrāk par tēviņiem. Būrī viņi dzied gan-

drīz cauru gadu, ja daudz, izņemot spalvu metamo laiku.

Krustknābju barība sastāv visvairāk no meža koku

sēklām, šīs barības iegūšanai viņiem ir nepieciešams viņu

spēcīgais sakrustotais knābis. Vajaga liela spēka un

daudz veiklības, lai atvērtu priežu vai egļu ciekuržus un

tā iegūtu labi noglabātās sēklas; bet abas vajadzīgās spē-

jas krustknābim piemīt lielā mērā. Viņš pielaižas klāt,

pieķeras pie ciekurža ar galvu uz leju vai uzliek ciekurzi uz

zara un uzsēžas pats virsū, vai arī atkož to nost, aiznes

uz kādu zaru un tura to cieti saviem resniem, gariem un

smailiem nagiem. „Tas izskatās ļoti skaisti," turpina
mans tēvs, „kad tik mazs putns kā mazais krustknābis

nes vidēji lielu egļu ciekurzi no viena koka uz otru. Viņš
satver ciekurzi ar knābi parasti tā, ka tā tievais gals stāv

taisni uz priekšu, un bez lielām pūlēm laižas desmit un

arī divdesmit soļus tāļu līdz kādam tuvējam kokam, lai

uz pēdējā ciekurzi atvērtu; jo ne visos kokos ir atrodami

zari, uz kuriem viņš ciekuržus var ērti atlauzt, šo atlau-

šanu putns izdara sekošā kārtā. Kad ciekurzis, stipri tu-

rēdamies, karājas pie zara vai guļ guļus, tad krustknābis

ar virsžokļa galotni uzlauž vidū ciekurža platās zvīņas,
pabāž mazliet atvērto knābi zem tām apakša un, pa-

griezdams galvu uz sāniem, paceļ tās augšā. Nu viņš var

sēklu ar mēli viegli iebīdīt knābī, kur sēkla top atbrīvota

no lidzviņas un miziņas un pēc tam apēsta.
Pie ļoti lieliem ciekuržiem viņš neķeras. Virs krusta iz-

liektais knābis viņam un viņa ģints priekšstāvjiem cie-

kuržu atvēršanā ir no liela svara; jo šādu knābi viņam
vajaga pavērt tikai mazliet, lai tas atplēstos ļoti plaši, tā

kā pagriežot galvu sāniski zvīņa top viegli pacelta augšā.
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Ciekuržu atvēršana rada īpatnēju sprakstēšanu, kura gan
ir paklusa, tomēr pietiekoši stipra, lai būtu dzirdama apak-
šā. No zara atkostos ciekuržus mazais krustknābis reti

kad izēd tukšus, kā to dara viņa ģints priekšstāvji ar prie-
žu ciekuržiem, bet nomet zemē bieži pavisam neaizskārtus,
bieži atvērtus līdz pusei vai trešdaļai. Tādēļ zeme apakš

kokiem, uz kuriem kādu laiciņu mielojušies vairāki krust-

knābji, reizēm ir apklāta vai vismaz piekaisītia ciekur-

žiem. Aizlaižoties viņi visus savus ciekuržus nomet zemē.

Ja ciekuržu kokos ir maz vai tie izēsti, tad viņi uzmeklē

zemē nokritušos un atver pēdējos tāpat kā kad ķērās pie
daudz grūtāk uzlaužamiem priežu ciekuržiem, jo viņam
trūkst to atvēršanai nepieciešamā spēka; bet lielais krust-

knābis bez pūlēm atver priežu ciekuržus; jo viņš ar vienu

rāvienu spēj pacelt visas zvīņas, kas guļ virs tā, zem kura

viņš pabāzis savu knābi. Abas sugas uzlaušanu izdara ar

virsžokli, apakšējo taī pašā laikā atspiežot pret ciekurzi;

tādēļ parasti krustknābji tura uz augšu vienmēr labos,

bet kreiļi kreisos knābja sānus. Divu līdz triju minūšu

laikā putns ir ticis galā ar vienu ciekurzi, nosviež to zemē,
dabū otru un sāk šo atvērt. Tā viņš to turpina, līdz guzna

ir pilna. Pēc zemē gulošiem ciekuržiem var noprast, ka

mežā mājo krustknābji. Ja pēdējos netraucē, tad viņi
stundām ilgi paliek sēžam uz viena un tā paša koka un

nedēļām ilgi neatstāj apvidu, kurā viņi reiz ieradušies.

Kamēr vien atrodamas koku sēklas viņi gandrīz nemaz

neķeras pie citas barības; bet trūkumā viņi ēd arī eļļainas
sēklas un bez tam katrā laikā ļoti labprāt kukaiņus, it īpa-
ši lapu utis, kuras viņi uzlasa arī meža sādžu dārzos un

augļu koku stādījumos.

Daudzkārtīgā darbošanās uz sveķainiem zariem un

ciekuržiem ir par iemeslu tam, ka putni bieži nosmulējas

ļoti nevēlamā kārtā. Bet viņi ir tikpat tīrīgi, kā lielākā

daļa pārējo putnu, un pēc katra azaida rūpīgi pošas, no-

tīrīdami pielipušās sveķu daļas, berž it īpaši knābi minū-

tēm ilgi gar zaru, tomēr savu spalvu ģērbu nespēj uzturēt

vienmēr tik labā kārtībā, ka viņi to vēlētos, un bieži notiek,
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ka viņi pārklājas biezu sveķu kārtu. Krustknābjiem,
kuri ilgāku laiku ēd vienīgi skuju koku sēklas, ķermenis
tā piesūcas ar sveķu daļām, ka tas pēc nāves ilgu laiku

nepadodas pūšanai. „Viņa miesas," saka mans tēvs, „gan

dabū īpatnēju, pretīgu smaku; tomēr īsti netrūd. Tikai

tās jāsargā no gaļas mušām; jo pēdējās, tikušas klāt,

iedēj miesās savas olas, un no šīm attīstījušies kāpuri
miesas izrakņā un apēd. šaī lietā esmu uzstādījis vai-

rākus izmēģinājumus un pieredzējis vienmēr to pašu iz-

nākumu; manā priekšā atrodas kāds putns, kas nošauts

vasarā viskarstākā laikā un tomēr ir paturējis visas spal-

vas; esmu redzējis arī kādu divdesmit gadus vecu mū-

miju." Ka šai īpatnējai parādībai par iemeslu ir vienīgi

ķermenī uzņemtie sveķi, to pierāda citi novērojumi; jo ja
krustknābis kādu laiku ir pārticis no kukaiņiem, tad viņa
miesas sāk trūdēt tikpat drīz, kā citu mazo putnu līķi.

Krustknābju sabiedrība ir par lielu krāšņumu meža

kokiem katrā laikā, bet jo sevišķi kad valda ziema un bieza

sniega kārta guļ uz zariem. Tad sarkanie putniņi spilgti

atšķiras no tumšā skuju zaļuma un baltā sniega un visu

koka galotni pārvērš par tik skaistu Ziemassvētku eglīti,
kā skaistāku nevar iedomāties. Viņu patīkamai krāsai

piebiedrojas viņu mošā, jautrā daba, viņu klusā, bet ne-

rimstošā rosība, viņu izveicīgā kāpelēšana augšup un lej-
up, viņu pļāpāšana un dziedāšana, saistot ikvienu novē-

rotāju.

Ir zināms, ka krustknābji perē visos gada mēnešos,
kā vasaras vidū, tā arī ļoti aukstā ziemā, kad sniegs biezā

kārtā guļ uz zariem un visi pārējie meža putni ir gandrīz
pilnīgi apklusuši. Ligzdas taisīšanas laikā senākā sabie-

drība izklīst pa atseviķiem pāriem; katrs apvienojies tē-

viņš nosēžas visaugstākā koka visaugstākā galotnē cītīgi
dzied, nemitīgi vilina, pastāvīgi griezdamies apkārt ap

sevi pašu, lai parādītos mātītei visā savā skaistumā. Ja

tā nenāk šurp, tad viņš aizlaižas uz citu koku un dzied un

vilina no jauna; ja klīrīgā sieva tuvojas, tad viņš steidzas

tai pakaļ un, čiepstoši saukdams un rotaļādamies, dzen to
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no zara uz zaru. Tīkodams pēc mātītes mīlas, lielais krust-

knābis mēdz izdarīt gaisā vēl īpašas rotaļas; trīcošiem

spārnu vēcinājumiem tas paceļas gaisā, plivinās un dzied,

bet tāpat kā mazais krustknābis atgriežas atpakaļ vienmēr

atkal uz to pašu koku. Ligzda atrodas te uz citus tāļu pār-

auguša zara, te uz stakles vai uz resna zara pie stumbra,
te tuvu galotnei, te tāļu no tās, tomēr vienmēr tādā vietā,
ka viņai gar priekšu vai pāri iet zari, kuri viņu aizsargā

pret sniega uzkrišanu un taī pašā laikā pēc iespējas ap-

slēpj. Ligzda taisīta ar mākslu, ārpusē darināta no sau-

siem egļu zariņiem, viršiem, sausiem zāļu stiebriņiem, bet

galvenā kārtā no egļu ķērpjiem, koku un zemes sūnām un

iekšpusē izklāta dažām putnu spalvām, zāļu stublājiem un

priežu skujām. Sienas apmērām trīs centimetrus biezas

un teicami izvītas; padziļinājums samērā dziļš. „Man

bija izdevība," saka mans tēvs, ~novērot kādu mātīti ligz-
das celšanā. Vispirms viņa lauza nost sausus zariņus un

nesa tos uz izraudzīto vietu, tad skraidīja pa apkārtējo
koku zariem, meklēdama bārzdainos ķērpjus; viņa pieņē-
ma ar tiem katru reizi knābi pilnu, nesa tos uz ligzdu un

ievietoja attiecīgā kārtā. Kad ligzdas apaļums bija ga-

tavs, viņa kavējās tanī ilgāk un, spiezdama ar krūtīm un

grozīdama ķermeni, saveda visu kārtībā. Gandrīz visus

ligzdas izvīšanai vajadzīgos materiālus viņa ņēma no viena

un tā paša blakus augošā koka; tā cītās tik ļoti, ka strā-

dāja arī pēcpusdienas stundās un divās līdz trijās minū-

tēs tika galā ar viena klēpja atnešanu un izvīšanu. Tē-

viņš palika vienmēr pie viņas, ēdināja viņu, kad viņa sā-

ka perēt vai sildīt pirmo olu (jo tiklīdz kā pirmā ola bija

izdēta, tā viņa vairs neatstāja ligzdu); dziedāja pastā-

vīgi viņas tuvumā un, likās, tādā ceļā gribēja atlīdzināt

viņai viņas pūles ligzdas celšanā un perēšanā, kurās viņš
nevarēja piedalīties." Dējums sastāv no trim līdz četrām

samērā mazām, ja daudz divdesmit astoņus milimetrus

garām, divdesmit divus milimetrus resnām olām, kas uz

iepelēki vai zilgani balta pamata apklātas sarkanas asins

krāsas, sarkani iebrūnām vai melni brūnām švītrām un
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izdzisušiem plankumiem. Reizēm šie plankumiņi vaiņaga
veidā apņem strupo galu, reizēm viņi izplatās pa visu olu;

tomēr, neievērojot visu novirzīšanos, vienmēr var pazīt, ka

tā ir krustknābja ola. Mazuļi, kurus vecāki ļoti mīl, sa-

vas dzīves pirmās dienās ēšanai dabū egļu vai priežu sēk-

las, vispirms tādas, kas veco guznā izmiekšķētas un pa pu-

sei sagremotas, vēlāk cietākas, ātri pieaug augumā un drīz

vien top krietni veikli un mundri, tomēr vecāku sevišķa
gādība viņiem vajadzīga ilgāk nekā citām zvirbuļputnu
sugām, jo viņu knābis tikai vēl pēc izvešanas top par īstu

krusta knābi un līdz tam viņi paši nav spējīgi atvērt prie-
žu vai egļu ciekuržus. Tādēļ vēl ilgi pēc izvešanas viņi ap-

stāj vecos kad tie strādā, bez mitēšanās brēc kā nerātni

bērni, steidzīgi laižas iepakaļ vecākiem, kad tie atstāj ko-

ku, vai arī sauc tik ilgi un tik nemierīgi, līdz tie nāk at-

pakaļ. Pamazām vecie viņus pieradina pie darba. Taī

nolūkā mazajiem vispirms tiek nolikti priekšā pusatvērti
ciekurži, lai viņi vingrinātos zvīņu uzlaušanā; vēlāk viņi
dabū priekšā noliktus, norautus ciekuržus, kādi tie ir. Pat

kad viņi jau spēj ēst paši, vecie viņus vēl kādu laiciņu va-

dā un tad beidzot atstāj pašus savā ziņā.

Krustknābju medīšanā un gūstīšanā nav nekādu grū-

tību. Pie mums no jauna ieradušies, krustknābji, nelaiz-

damies prom, ļauj medniekam palīst apakšā, bieži pat pa-
liek sēžam vēl uz tā paša koka, ja viens vai otrs no viņu
biedriem tiek nošauts. Gūstīšana, ja tikai viens no viņiem
jau saķerts, izdarāma vēl vieglāk nekā medīšana. Tīringā

ņem garas kārtis, tās augšā apklāj krūma veidā ar egļu za-

riem, pie kuriem piestiprina līmiķus. Visi garām lidojo-
šie krustknābji šai kārtij vismaz tuvojas, lai apskatītos
pēc sava biedra, kas tur sauc un vilina. Daudzi nosēžas

arī uz krūma un pie tam parasti uz viena no līmiķiem.

Patiesi var apgalvot, ka labums, ko atnes krustknābji,

bagātīgi atsver to nelielo kaiti, kuru viņi mums nodara.

Pilnīgi neņemot vērā ne to prieku, kuru viņi sagādā kat-

ram dzīvnieku mīļotājam, ne arī to greznumu, kuru viņi
ziemā piešķir skuju kokiem, viņi noteikti atnes labumu ar



to, ka ar sēklām bagātos gados, noraudami egļu ciekuržus,

viņi atvieglo pārslodzītās koku galotnes, tā pasargādami

pēdējās no nolūšanas. Jaunākos laikos ir arī mēģināts vi-

ņus izskaidrot par kaitīgiem, vismaz par tādiem, kas kaitē

mežkopībai, bet šeit ir domāts tikai par mežiem nabadzī-

gās Brandenburgas un citu tikpat neauglīgu Vācijas ap-

vidu bēdīgiem mežiem un nevis par Vidusvācijas kalnāju

kupliem mežiem, šeit ieradušies, putni atrod tik bagātīgi
klātu galdu, ka tos ciekuržus, kurus viņi atver, neviens

mežkopis nedz skaita, nedz arī viņiem liedz.
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Audēju putni. Strazdi.
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Etiopijas apgabalam raksturīgi ir audēju putni

jeb audēju žubc s (Ploceidae), kuri ārpus Āfrikas

dzīvo vēl Dienvidāzijā un Austrālijā. Pa šīs dzimtas iz-

platības apgabala visām daļām izplatītas greznās žu-

bes (Spermestinae), maza auguma sugas ar īsu, resnu

vai slaidu, konusveidīgu knābi bez kāša galā, pavājām kā-

jām, vidēji gariem spārniem, kuru rokas daļas pirmā lid-

spalva mēdz būt sarukusi, īsu, kāpeņotu asti, kuras vidē-

jas spalvas var būt garākas par pārējām, un cieši piegu-

ļošu, atkarībā no dzimuma un vecuma parasti mainīgu
spalvu ģērbu.

šai apakšdzimtai piederīgās sugas dzīvo skraijos me-

žos vai niedrās un garā zālē vai beidzot tādās dzimto

zemju joslās, kas gandrīz pilnīgi kailas, bez augiem. Bū-

damas sabiedriskas, mošas un rosīgas kā tikai nedaudzas

žubes, viņas daudz dara sava apgabala atdzīvināšanai;

jo ārpus perējamā laika viņas, meklēdamas barību, siro

tāļu pa apgabalu un tad ir sastopamas visās vietās, kur

zeme, kaut arī tā neauglīga, sniedz viņām dienišķo maizi.

Ar savu centību dziedāšanā tēviņi mēģina atsvērt citu

spēju trūkumu; bet lielais vairums šo putnu ir nožēlojami

nemākuļi, un gandrīz neviena no sugām nespētu sacensties

ar apdāvinātām ziemeļu žubēm. Kustību ziņā greznās

žubes nestāv iepakaļ nevienam savas dzimtas priekšstā-
vim. Viņas laižas labi, dažas sugas kā bultas ātriem, kaut

arī stipri spurdzošiem spārnu vēcinājumiem, pa zemi lēkā

apkārt diezgan veikli, neievērojot vājās kājas, kāpelē arī

pa zāļu vai niedru stiebriem uz augšu un leju. Viņu pe-

rējamais laiks sakrīt reizē ar pavasara atmošanos viņu
dzimtenē, bet ilgst ilgāk nekā šis gada laiks; lielākā daļa
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sugu perē arī vēl tad, kad karstā vasara uzspiež zemei

īstu ziemas nabadzību. Bet greznajām žubēm vasara ne-

dara rūpes, jo taisni viņa nogatavina šiem putniem barību,
kas sastāv galvenā kārtā no visādu zāļu un meldru sēklām.

Neievērojot grezno žubju skaistās spalvas un mīlīgās pa-

rašas, viņas nekur netiek cienītas. Arī viņas posta noga-

tavojušos labību un ir no druvām jāpadzen, kad viņas šeit

ierodās tūkstošiem. Bez cilvēka, kurš pret viņām izturās

bieži nesaudzīgi, tās vajā vēl visi viņu dzimtenes ievēro-

jamākie plēsēji, no ātrā dižvanaga līdz līdējkaķim vai plē-

sīgam somainim un pat līdz čūskām un lielām ķirzakām.
Dažiem vanagiem viņas noder par parasto barību.

Jau kopš ilga laika daudzas greznās žubes zem nosau-

kuma „bengalistes" nonāk mūsu tirgū, un no Āfrikas rie-

tumpiekrastes vai Austrālijas pašlaik nepienāk gandrīz
neviens kuģis, kuram kravā nebūtu šo putnu. Ļoti vien-

kārši kopti, viņi gūstā iztura gadiem ilgi, arī bez kavē-

šanās perē vismazākā būrī, ja vien viņiem dod iespēju, un

tādēļ ir ļoti piemēroti iesācējiem, istabas putnu mīļotā-
jiem, kuriem katra parādība putnu dzīvē ir jauna un tā-

dēļ arī saistoša. Ar mūsmāju žubēm viņas šaī ziņā nav

salīdzināmas, un dziedātājiem, strazdiem un citiem istabas

putniem stāv iepakaļ tik tāļu, ka piedzīvojušam putnu ko-

pējam ir jāsmaida, ja viņš dzird teicam un slavējam

grezno žubju nopelnus.

Svītru putnu jeb kakla saites žubi

(Amadina fasciata) var uzskatīt par šīs apakšdzimtas pa-

zīstamāko priekšstāvi. šī skaistā putna kopgarums ir 125

mm, platums 210 mm, spārna garums 63 mm, astes ga-

rums 40 milimetri. Tēviņam pamatkrāsa bāli brūna; mu-

gura tumšāka, apakšpuse gaišāka, katra spalva izraibota

melniem viļņiem, vai, kā krūšu augšdaļā, apņemta melnām

malām. Tēviņš atšķiras no mātītes ar skaistāku krāsu un

platu kakla saiti košā karmina sarkanumā kura stiepjas

no vienas acs uz otru pāri baltai sejas apakšdaļai un bal-

tai rīklei. Acis ir tumši, knābis un kājas bāli brūnas.



Lielais krustknābis (Lokia pityopsittacus).



Audēji. 1. Švītru putns (Amadina fasciata). 2. Asinsžube

(Lagonosticta minima). 3. Ugunsžube (Pyromelana francis-

cana). 4. Paradīzes vida (Vidua paradisea).
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Švītru putnu mēs jau kopš vairākiem gadu simte-

ņiem pazīstam kā Āfrikas apdzīvotāju. Nīlas zemēs viņš
ir sastopams sākot no sešpadsmitā ziemeļu platuma grāda
viscaurēm stepes klajos mežos. Sēklas un it īpaši zāļu
graudi ir vienmēr viņa galvenā barība. Ziemeļaustrum-
afrikā viņš sastopams parasti sabiedrībās pa desmit līdz

četrdesmit īpatņu. Es nekad netiku redzējis viņu pa pā-
riem un arī perējamā laikā neesmu varējis viņu novērot.

Pulciņš apvienojas bieži ar citiem radiniekiem, un var ga-

dīties, ka raibā sabiedrība tad ilgāku laiku kopīgi siro pa

apgabalu šurp un turp. Tāds bars bez bailēm tuvojas sā-

džas iedzīvotāja būdiņai. Priekšpusdienas stundās viņi ir

redzami cītīgi nodarbojamies ar barības meklēšanu un te-

kājam apkārt pa zemi, tikai ne kāpelējam pa īsām zālēm.

Ja sabiedrību traucē, tad viņa paceļas gaisā, aizlaižas uz

kādu tuvējo koku, poš un glauda spalvu ģērbu, un tēviņi
sāk dziedāt. Tiklīdz traucējums ir garām, visi atgriežas

atpakaļ uz zemes; ja tuvojas plēsīgs putns, tad bars, no-

slēdzies, bultas ātrumā laižas prom uz kādu biezu, ērkšķai-
nu krūmu vai koku, kas sola vajadzīgo patvērumu. Die-

nasvidus stundās sabiedrība klusu tup kāda ēnaina koka

zaros un nododas snaudai. Pēcpusdienā putni dodas atkal

pēc barības.

Ar piekrastes pilsētu putnu tirgotāju starpniecību
mēs katru gadu saņemam tūkstošus šo putnu, jo viņi tei-

cami panes ceļojuma grūtības, švītru putns spēj dzīvot

pie visvienkāršākās kopšanas, pa pāriem turēts stājas pie

vairošanās, no sākuma saista ar sava spalvu ģērba skai-

stumu un kustību daiļumu, bet ar laiku apnīkst tāpat kā

visi viņa radinieki.

Lai pieminētu arī kādu tievknābaino grezno žubi, es

atzīstu par vajadzīgu pievest īsā aprakstā asinsžubi,
amarantu jeb uguns putniņu v. t. t. (Lago-
nosticta minima). Asinsastrildu ģints (Lago-

nosticta), pie kuras pieder šis putns, iezīmējas ar asiņu

krāsas spalvu ģērbu, kas izraibots baltiem punktiem.

A. Brems, „Dzīvnieku valsts" XXI.
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Asinsžube ir purpura sarkanā vīna krāsā, uz mēteļa un ka-

miešiem stirnas brūnumā, katrai spalvai ir galā purpura

krāsas mala, krūšu sāni izraiboti baltiem punktiņiem,
astes apakšējās segspalvas bāli brūnganas; lidspalvas un

stūres spalvas brūnas, ārmalā ar purpura krāsas malu.

Mātīte gandrīz viscaurēm rūzgana, tikai pie lūpu kaktiem

un uz astītes sarkana kā purpurs, bet pie krūtīm izraibota

baltiem punktiem. Acis ir tumši brūnas, knābis sarkans,
ar melnu augšējo un apakšējo šķautni, kājas iesarkanas.

Garums ir 90 mm, platums 120 mm, spārna garums 45

mm, astes garums 35 milimetri.

Asinsžube apdzīvo visu Vidusafriku, no rietumu pie-
krastes līdz austrumu piekrastei un no divdesmit otrā zie-

meļu platuma grāda līdz divdesmit piektam dienvidu pla-
tuma grādam. Hartmans, kurš dažus gadus pēc ma-

nis apceļoja Nīlas augšgala zemes, varēja teikt, ka viņa

ieņem līdzīgu stāvokli kā mūsmāju zvirbulis, un asinsžubi

patiesi var uzskatīt par māju putnu. Zināmos laikos viņa
ir sastopama visās Dienvidnūbijas un Austrumsudānas sā-

džās, ne tikai pie atsevišķām meža vidū stāvošām būdi-

ņām. Viņa ir viens no pirmiem tropu zemju putniem, ku-

rus dabū redzēt, ceļojot no Ēģiptes uz Sudānu. Tikai

viens medus sūcējs un tērauda žube izplatās vēl tālāk uz

ziemeļiem nekā viņa. Parasti viņa redzama sādžu tuvu-

mā, sabiedrojusies ar citiem savas dzimtas priekšstāvjiem
bieži ļoti lielos baros, bet viņa dzīvo arī vientulīgā stepē

un pat kalnājā, līdz 150 metru augstumam virs jūras lī-

meņa, lai gan šeit sastopama retāk.

Asinsžube ir ne tikai grezni izkrāsots, bet arī patī-
kams un piemīlīgs putniņš, par kuru var ļoti priecāties.
Kamēr vien saule stāv pie debesīm, viņa pastāvīgi darbo-

jas; ja daudz, dienasvidus stundās viņa meklē patvērumu

pret spiedīgo sauli mūžīgi zaļo koku ēnainās lapotnēs. Ci-

tādi viņa bez apstājas laižas no zara uz zaru vai sīkiem so-

līšiem ļoti rosīgi tipina apkārt pa koku zariem, māju jum-
tiem vai beidzot pa zemi. Lidojiena ātrumā viņu nevar

pārspēt gandrīz neviens no viņas radiniekiem, un nerim-
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stibā, kura viņu iezīmē, droši neviens. Sausā laikā pēdē-

jos mēnešos viņa ir beigusi spalvu mešanu un ar pirmo

pavasara lietu, apmēram septembra sākumā, sāk domāt

par vairošanos. Līdz tam viņa dzīvoja baros; tagad putni
izklīst pa pāriem, un pēdējie tagad ar lielu uzticību iero-

das sādžās un pilsētās un lūkojas pēc kādas piemērotas
vietas zem iedzimto smaiļveidīgās salmu mājas vai kub-

veidīgās mālu būdiņas jumta, šeit, kādā dobumā vai uz

cita piemērota pamata, putns no sausiem salmiem sanes

nekārtīgu kaudzīti, kuras vidū atrodas labi izapaļots, to-

mēr nevar teikt ka rūpīgi izklāts padziļinājums. Vaja-
dzības gadījumā asinsžube perē uz kokiem vai pat tuvu

pie zemes. Tā, Zilās Nīlas augšgala mežos es janvārī ie-

raudzīju kādu šī putna mātīti, kura virs vienas un tās pa-

šas vietas bažīgi laidelējās šurp un turp, un nodomāju, ka

tuvumā vajaga atrasties viņas ligzdai, meklēju un atradu

pēdējo uz zemes vēl nenomīdītā sausā zālē, kur perēklis

pilnīgi līdzinājās apkārtnei. Ligzdā atrodas trīs līdz sep-

tiņas četrpadsmit milimetrus garas, vienpadsmit mili-

metrus resnas, baltas, ļoti apaļas un gludčaumalainas olas.

No tā redzams, ka asinsžube perē vairākas reizes gadā, un

tas saskan arī ar piedzīvojumiem, kas savākti pie gūstā
turētiem šīs sugas putniem. Tēviņš pret laulāto draudze-

ni ir ļoti mīlīgs, pret sāncensi ķildīgs, un perē pārmaiņus
ar mātīti. No olām pēc trīspadsmit dienām izšķiļas ma-

zuļi, kurus uzaudzina ar kukaiņiem un guznā iepriekš iz-

miekšķētām sēklām.

Audēju putnu ligzdas Vidusafrikā un Dienvidazijā zi-

nāmiem kokiem ir par lielu krāšņumu. Kokus, kuri ar

vienu savas lapotnes daļu apēno kādu ūdens krājumu, šie

spalvainie mākslinieki cienī vairāk nekā visus pārējos un

reizēm no tiesas to apklāj ligzdām. Tādēļ audēju putnu

apmetnes var uzskatīt par Vidusafrikas, Indijas un Indi-

jas jūras salu raksturīgāko pazīmi, šiem savādiem māk-

sliniekiem raksturīgs ir tas, ka viņi perē vienmēr lielās sa-
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biedrībās. Atsevišķa audēju putna ligzda kokā ir retums;

parasti tās atrodamas pa divdesmit, trīsdesmit, pat simts

un vairāk vienā kokā. Šo mākslīgi izvīto ligzdu nepara-

stā izturība ļauj tām gadiem ilgi spītēt vējam un negai-

sam, un tā var notikties, ka kokā, kuru pašlaik apdzīvo

putnu sabiedrība, vēl redzamas karājamies triju un četru

iepriekšējo gadu gājumu ligzdas, šāds koku izrotājums ir

novērojams viscaurēm šīs apakšdzimtas izplatības apga-
bala robežās kā kalnos, tā līdzenumos, kā vientuļā mežā, tā

arī tieši virs sādžas iedzīvotāja mājas.

Audēju putni (Ploceinae) ir viņu vārdā nosauk-

tās dzimtas lielākie priekšstāvji un sastāda tās kodolu.

Dzeltens vai iesarkani dzeltens un melns ir viņu spalvu

ģērba valdošās krāsas; tomēr ir arī tādi audēji, kuriem

pārsvarā melna, sarkana, pelēka zvirbuļu vai bālgana
krāsa. Galva vai seja mēdz būt tumšākas, mugura pa lie-

lākai daļai zaļgana vai iesarkani dzeltena, apakšpusē tīri

dzeltena, arī gaiši vai tumši sarkana.

Visi audēju putni ir bieži sastopami un iezīmējās ar

savu arī vairošanās laikā netraucēto saticību. Pēc perē-

jamā laika viņi sapulcējas baros, kuros īpatņu skaits pie-

aug bieži līdz tūkstošiem un kas zināmos apstākļos var uz-

krist un nodarīt postu druvām, ilgāku laiku siro pa apvidu
met spalvu un beidzot atgriežas atpakaļ uz to pašu koku,
kurā viņiem vai viņu bērniem bija kārts šūpulis vai vis-

maz uz šī koka tuvāko apkaimi, šeit dažus mēnešus rit

ļoti rosīga dzīve; jo ligzdas vīšanai vajaga daudz laika, un

putni ir tik cītīgi un tik čakli uz vīšanu, ka gandrīz galīgi
pabeigtas ligzdas viņi daudzreiz atkal noplēš un ierīko no

jauna. Visas ligzdas bez izņēmuma ļoti mākslīgi taisītas

un darinātas kārtām vai izaustas no augu šķiedrām vai lo-

kaniem zāļu stiebriem, kuri, kā liekas, ar putna siekalām

padarīti vēl daudz lokanāki. Visi audēju putni perē lai-

kam vairākas reizes gadā, un ar šo varbūt varētu izskai-

drot to, kāpēc pat vienas un tās pašas zemes joslas maz

atšķirīgos apgabalos jaunas ligzdas un svaigas olas at-

rodamas dažādos gada mēnešos, šādās ligzdās mazuļi ir
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labi pasargāti. Lokanos zaros nevar turēties neviens no

pērtiķiem, kuri tik labprāt posta ligzdas, ne arī kāds cits

plēsīgs zīdītājs; viņi krīt zemē vai ūdenī, ja viņi tuvojas

ligzdai ar savu laupīšanas kāri. Dažas sugas, piemēram
mahali audēji, ligzdu bez tam vēl nodrošina pret uzbru-

kumiem, iepinot ērkšķus ar dzeloņiem uz āru. Tāpēc sa-

vā ligzdā vecie un jaunie audēji ir nodrošināti pret vi-

siem parastiem ienaidniekiem.

Visādas sēklas, bet it īpaši labības graudi un meldru

sēklas sastāda audēju putnu iecienītāko barību. Bez tam

viņī ļoti cītīgi medī kukaiņus un visvairāk ar šiem ēdina

savu samērā lielo bērnu pulciņu. Laupīšanas gājienus uz

druvām viņi izdara galvenā kārtā pēc perējamā laika, kad

viņi sapulcējas milzīgos baros. Cilvēku, it īpaši nabadzī-

gāku apvidu apdzīvotāju, kuram visa bagātība ir viņa la-

bības laukā, audēju putni dažreiz piespiež nopietni atgai-

ņāties. Bez cilvēka audēju putniem ir daudz bīstamu ie-

naidnieku viņu dzimto zemju dižvanagos un zvirbuļu va-

nagos.

Mūsu dzīvnieku tirgū vairākas, lai arī gandrīz tikai

vienīgi Rietumāfrikas sugas sastopamas diezgan bieži; jo
šiem putniem ir sīksta dzīvība un pārsūtīšanas grūtības
trūkumus un ciešanas viņi viegli panes, kaut cik piemē-
roti kopti, teicami iztura dzīvi būrī; ja viņiem dod iespēju

pielietot savu mākslu, tad tie drīz sāk arī aust un sev lī-

dzīgo sabiedrībā visādā ziņā stājas pie vairošanās. Tādēļ
viņus var nosaukt par visieteicamākiem būra putniem, kā-

di vien viņu dzimtā atrodami. Viņu dziesma patiesi gan

nav sevišķi ievērojama; toties viņi, kamēr turpinās perē-

jamais laiks, ļoti cītīgi auzdami, strādā pie savām mākslī-

gām ligzdām par patiesu acu prieku savam saimniekam.

Divas dižaudēju ģints (Hvphantornis) sugas,

kuras vairākkārt esmu novērojis Ziemeļaustrumafrikā un

vēlāk būrī, mūs varēs sīkāk iepazīstināt ar šiem ievērības

cienīgiem putniem.

Zeltaudējs (Hvphantornis galbula) pieder pie
šīs ģints mazākām sugām; viņa garums ir apmēram 130
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mm, spārna garums 70 mm, astes garums 45 milimetri.

Piere līdz acs priekšmalai, mutes kaktiņu apkārtne, gal-
vas sāni un žods ir sarkani brūnā kastaņu krāsā, galvas

augšdaļa, kakls un ķermeņa apakšpuse dzeltena, augšda-

ļas olivdzeltenas, uz astītes spilgtākas, lidspalvas un to

segspalvas olivbrūnas, stūres spalvas brūngani olivdzel-

tenas. Acs gredzens sarkans, knābis melns, kājas iesar-

kanā miesas krāsā. Mātītei olivzaļgani pelēkā virspuse uz

mēteļa un pleciem izrotāta tumšiem kātu plankumiem.

Zeltaudējs sastopams Habešā no Sarkanās jūras piekra-
stes līdz augstkalnājam, to ieslēdzot, bez tam arī visā

Austrumsudānā, piemērotās vietās lielā skaitā.

Kāpuru audēj putns (Hvphantornis abvssi-

rrica) ir manāmi lielāks par zeltaudēju. Viņa garums ir

170 mm, platums 280 mm, spārna garums 90 mm, astes

garums 55 milimetri. Galvas priekšpuse un pakakle ir

melnas, galvas pakaļpusē krāsa pāriet sarkani brūnā, pa-

kausis, aizkakle un ķermeņa apakšpuse spilgti dzeltena,

divi plecu plankumi atkal melni, tumši olivbrūnas lidspal-

vas ārpusē ar šaurām olivdzeltenām, iekšpusē ar platām
sēra dzeltenām malām, nespodrās, olivdzelteni brūnganās
stūres spalvas iekšpusē ar platām dzeltenām malām. Zie-

mas ģērbā tēviņš līdzinās virspusē uz olivzaļa pamata ar

tumšām kātu švītrām izrotātai, uz uzačiem, galvas sāniem

un ķermeņa apakšdaļām dzeltenai mātītei, tāpat kā pēdē-

jā izgreznots uz spārna ar šķērsu švītru, kuru izveido

spārna augšpuses lielāko segspalvu dzeltenās galu malas.

Audēju putni dažā ziņā apvieno sevī dažādo žubju īpa-
šības. To rāda visa viņu izturēšanās. Tikai visos ap-

stākļos netraucētā saticība ir īpatnēja viņiem pašiem. No

rīta un vakarā viņi bariem ierodās uz zināmiem kokiem,

perējamā lāikā saprotams uz tiem, kuros karājas viņu
ligzdas. Tēviņi sēd augstāko zaru galotnēs un dzied.

Dziesma nekādā ziņā nav skaista, tomēr ir visai patīkama.
Putns ņurd, klakšķina, tarkšķ un svilpj juku jukām, tā

kā no dziesmas neko nevar izprast. Mātītes nosēžās bla-

kus tēviņiem un noklausās viņu dziesmās ar patiesu sa-
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jūsmu. Tā sabiedrība darbojās pāris stundas pēc saules

lēkta; tad viņa dodās meklēt barību. Dienasvidus stun-

dās krūmos, kuri aug ap peļķēm vai pie upju sēkļiem, sa-

pulcējās dažādi bari, reizēm vairāk tūkstošu īpatņu lieli,
brēc un trokšņo tur kā mūsmāju zvirbuļi un pēkšņi visi

uzreiz krīt pie ūdens, šeit ievelk vienu malku un cik ātri

spēdami steidzās atkal atpakaļ uz krūmiem. Tik steidzīgi
izdarīt dzeršanu viņus spiež dibināti iemesli; jo viņu lie-

lākie ienaidnieki, zvirbuļu vanagi un mazie vanagi, virs

šiem kokiem glūn uz viņiem un bultas ātrumā drāžas vi-

ņiem vidū, tiklīdz viņi atstāj drošos krūmus. Audēju
putnu bars kavējās parasti stundām ilgi vienā un taī pašā

vietā, šaī laikā varbūt desmit vai divdesmit reizes no-

laizdamies lejā pie ūdens. Pēcpusdienā putni atkal iet

meklēt barību, un vakarā bars sapulcējas uz tā paša koka
kā no rīta, lai skandinātu to pašu dziesmu. Spalvu me-

tamā laikā, kas Austrums*udānā iekrīt jūlijā un augustā,

sapulcējās vēl lielāki bari nekā parasti, un šie tad tagad il-

gāku laiku kopā siro apkārt.

Mūža mežos pie Zilās upes pirmās ligzdas tika ierīko-

tas lietus laikmetam sākoties, un jau augustā es atradu

olas. Turpretim Bogosa zemēs audēju putni perēja martā

un aprilī. Lielākā daļa sugu perē vismaz divas reizes ga-

dā, vienmēr pavasarī, savā dzimtenē. Ligzdu taisot, vis-

pirms no gariem zāļu stiebriem tiek izgatavots režģis, ko

piestiprina pie gara, lokana zara pašā galiņā. Režģi jau
skaidri var vērot ligzdas veidu; tomēr viņam vēl visur var

redzēt cauri. Pēc tam ligzdu izbūvē tāļāk, ar lielu rūpību

aizpildot tās sienas. Pirmos salmus liek no augšas uz

apakšu, lai tā izgatavotu pēc iespējas ūdeni necaurlaidīgu

jumtu, vēlāk izlietotie top izsprausti arī šķērsām cauri

režģim. Vienā pusē, parasti pret dienvidiem, paliek vaļā

riņķveidīgais ieejas caurums. Tagad ligzda pēc veida lī-

dzinās nošķeltam smailim, kas uzstiprināts uz palodzes.

Tomēr viņa vēl nav pabeigta; tagad vispirms izgatavo

eju, pa kuru ietikt ligzdā. Šī eja piestiprināta pie lienamā

cauruma, stiepjas lejup gar visu sienu un top ar pēdējo
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cieši saistīta. Ejas apakšgalā atrodas lidojamais cau-

rums. Tikai pašās beigās arī iekšpusi galīgi izbūvē un iz-

klāj ar pārklāju no ļoti smalkiem zāļu stiebriņiem. Ja

tēviņam, kurš ir vienīgais ligzdas darinātājs, kāds zars iz-

liekas par nepietiekoši stipru, tad viņš vispirms savieno

divus zarus kopā ar tiltu, kurš tad noder par piekaramo
vietu svārstīgajam šūpulim. Ja ligzdas režģis izgatavots,
tad darbs iet ātri uz priekšu, cik grūti arī putnam beidzot

nenākas iebīdīt vēl vienu stiebru vairāk starp jau iebūvē-

tiem. Pēc tam, kad ligzda pabeigta, mātīte lodā ārā un

iekšā, lai pārlabotu iekšpusi, kur tas vajadzīgs. Tūliņ
pēc tam, reizēm jau pirms kā ligzda pabeigta, viņa sāk dēt.

Tēviņš pa tam būvē cītīgi tālāk, pat ja mātīte jau perē.
Strādājot, viņš visu laiku atrodas ļoti lielā uztraukumā,

ieņem visbrīnišķīgākos ķermeņa stāvokļus, trīsoši kustina

spārnus un dzied bez apstājas. Ja ligzda beidzot pabeig-

ta, viņš ķeras pie otras, atkal noārda varbūt arī šo, lai ar

būvmateriāliem ierīkotu trešo, neizlietojis ne pirmo ne

otro.

Dējums sastāv no trim līdz piecām divdesmit līdz div-

desmit piecus milimetrus garām un trīspadsmit līdz seš-

padsmit milimetrus resnām olām, kas uz zaļa pamata izrai-

botas brūniem plankumiem. Dažās, iepriekš aprakstītām

gluži līdzīgās ligzdās es tomēr atradu olas, kuras lielumā

gan līdzinājās nupat kā aprakstītām, tomēr bija ar baltu,

bet nevis ar zaļu pamatkrāsu. Arī Heig 1 i n s norāda,

ka audēju putnu olām krāsa mainās no baltas caur iesar-

kanu līdz zaļai. Mātīte perē viena pati un uzņemas arī vi-

sus vecāku pienākumus. Pēc četrpadsmit dienu ilgas pe-

rēšanas izšķiļas mazuļi; trīs nedēļas vēlāk viņi ir izvesti,

tomēr zem mātes vadības sākumā vēl arvienu atgriežas

atpakaļ ligzdā, līdz beidzot viņi sasniedz patstāvību. Tēvs

par viņiem nerūpējas.

Skaists skats redzams, novērojot audēju putnus pie

ligzdas. Viņu rosība ir visai liela, kad mātītes perē, un

top vēl lielāka, kad bērni pieaug. Gandrīz katru minūti

mātīte atlaižas šurp, pieķeras apakšā pie ligzdas un iebāž
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galvu caur ieeju, lai pasniegtu barību izsalkušiem bērniem,
pati īsti neieiedama ligzdā. Tā kā ligzdas karājas tuvu

cita pie citas, tad viss koks patiesi līdzinās bišu tropam.
Pastāvīgi vieni lido šurp, bet otri atkal prom.

Dzīvi būrī visi audēju putni iztura teicami, pulciņā ie-

vietoti lielākā telpā un apgādāti ar piemērotiem būvmate-

riāliem, parasti stājas arī pie vairošanās.

Lopu audēji (Textor) atšķiras no dižaudējiem
ar lielāku augumu. Austrumsudanā es iepazinos ar

ale kto audēju (Textor alecto). Viņa garums ir 25 cm,
platums 36 cm, spārna garums 12 cm, astes garums 9 cen-

timetri. Spalvu klājs vienā krāsā, melns ar vāju spīdu-
mu, bet mazās spalvas pie pamata baltas un šī baltā krā-

sa ārpusē manāma dažās vietās, acis brūnas, knābis dzel-

tenā raga krāsā, kājas neskaidri pelēkas.
Otra šīs ģintas suga ir lopu audējs (Textor di-

nemelli). Viņš ir manāmi mazāks, tikai divdesmit centi-

metrus garš. Galva un apakšpuse balta, mētelis, lid-

spalvas un aste brūnas kā šokolāde, visas spalvas apņem-
tas gaišākām malām, mazs plankums pie spārna liekuma,
muguras lejgals un astes segas sarkanas kā šarlachs, bei-

dzot mutes kaktu spalviņas melnas.

Alekto putns apdzīvo visu Vidusafriku, lopu audējs
šīs pasaules daļas vidieni un Habešu. Pirmējo Dienvid-

un Austrumafrikā atvieto tuvi radinieki, bifeļu audēji un

vidējie audēji, kuri man jāpiemin tādēļ, ka turpmākais
dzīves apraksts zīmējas pa daļai uz viņiem.

Lopu audēji pieder pie savas dzimtas visīpatnējākiem
priekšstāvjiem. Viņi paliek uzticīgi savu radinieku iera-

šām un parašām, tomēr dažā ziņā atgādina pelēkos straz-

dus; viņi ir audēju putni, bet viņu ligzdām ir vairāk lī-

dzības ar mūsmāju žagatu perēkļiem, nekā ar tām skai-

stām celtnēm, kuras izvij viņu radinieki. Visas sugas
dzīvo visvairāk pa ganībām, vismīļāk ganāmpulku tuvu-

mā, un pa lielākai daļai sabiedrībā ar zvīļstrazdiem un kā-
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pūru putniem. Par bifeļu audēju A. Smi t s (A. Smith)
stāsta sekošo: „Tikai kad bijām nonākuši uz ziemeļiem
no divdesmit piektā dienvidu platuma grāda, mēs sasta-

pām šo putnu, un kā iedzimtie apgalvo, viņš reti kad esot

sastopams tālāk uz dienvidiem vienkārši aiz tā iemesla, ka

bifeļu tur mazāk. Kur mēs viņu sastapām, mēs viņu at-

radām vienmēr bifeļu sabiedrībā, sēžam uz šo dzīvnieku

mugurām un lidojam ap tiem. Viņš lēkāja apkārt uz dzīv-

niekiem, it kā viņš būtu kāpuru cirtējs, un rūpējās tikai

par savu barību, kura sastāvēja visvairāk no ērcēm, kas

bija iekodušās bifeļos. To mums vairākkārt rādīja viņu
kuņģu uzšķēršana. Uz zemes viņi nolaidās, lai pārmeklētu

bifeļu atkritumus. Bez tā, ka viņi izdara bifeļiem pakal-

pojumu, nolasīdami minētos liekēžus, viņi vēl nes tiem la-

bumu arī ar to, ka viņi brīdina savus draugus, ja parādās
kaut kas aizdomīgs. Tad visi bifeļi paceļ galvas augšā un

bēg. Bifeļu audēji apmeklē tikai bifeļus, un pēdējiem nav

citu sargu, kamēr kāpuru cirtēji pieder degunradzim."
Alekto putnu es gan neesmu novērojis uz bifeļiem, tomēr

nešaubos, ka zināmos gadījumos arī viņš izdara līdzīgus

pakalpojumus Austrumsudānas ganāmpulku lopiem.

Viņš gan vispār nepieder pie šaī zemē bieži sastopamiem

putniem. Es esmu viņu atradis tikai uz dienvidiem no

sešpadsmitā ziemeļu platuma grāda un diezgan reti. Kur

viņš sastopams, tur tas sapulcējas sabiedrībās; pa vienam

viņš nav redzams. Bari gan nav tik milzīgi kā dižaudēju

bari, tomēr vēl arvienu diezgan lieli, kā to vislabāk var

spriest pēc ligzdu skaita apmetnē. Uz atsevišķiem kokiem

es saskaitīju trīs, sešas, trīspadsmit un astoņpadsmit tā-

das ligzdas. Bet ir vajadzīgs diezgan liels koks, lai tas

uzņemtu tik daudz dīvainu celtņu. Ikviena ligzda caur-

mērā ar putna lielumu ir milzīga celtne, kuras caurmērs

ir vismaz viens metrs. Viņa sastāv no žagariem un za-

riem, it īpaši no garatmimozu zariem, kuri tiek lietoti, ne-

neievērojot viņu dzeloņus, šos zarus putns saliek un sapin

kopā krustām šķērsām, bet tik nekārtīgi un juku ju-

kām, ka gandrīz var ieskatīties ligzdas iekšienē. No ārie-
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nes ligzda izskatās pēc susekļa. Uz ligzdas iekšieni ved

ieeja. No sākuma tā ir tik liela, ka ērti var iebāzt dūri,
bet tālāk arvienu vairāk sašaurinās un beidzot pāriet ejā.
kas taisni piemērota putnam. Ligzdas iekšpuse izklāta

smalkām saknītēm un zāli. Heig 1i n s stāsta, ka ligz-
das reizēm esot vēl lielākas, proti varot sasniegt divu līdz

triju metru garumu un viena līdz pusotra metra platumu
un augstumu. Tādā kaudzē tad ir ierīkotas trīs līdz asto-

ņas ligzdas, katra no pēdējām aprakstītā kārtā izklāta

smalkām zālēm un putnu spalvām un satura trīs līdz čet-

ras 26 mm garas, 20 milimetrus resnas, ļoti plānčauma-
lainas olas, kas uz bālgana pamata izraibotas lielākiem un

mazākiem, pelēkiem un miecētas ādas krāsas punktiem un

lāsītēm. Ligzdu koku zināmos gada laikmetos apdzīvo
visai trokšņaina sabiedrība. Hartumas tuvumā es novē-

roju, ka melnais audējs perē lietus laikmeta sākumā, tā

tad augusta beigās. Saharā viņš perē aprilī. Es nezinu,
vai lopu audēji citos gada laikmetos taisa tikpat lielu

troksni kā perējamā laikā. Apmetnes, ar kurām es iepa-
zinos, pēc putnu brēkšanas bija vērojamas jau no tālienes.

Putna balss ir ļoti skaļa un dažādīga. Tanīs nedaudzās

minūtēs, kuras pavadīju zem viena koka, es pierakstīju
sekošas skaņas. Viens no tēviņiem iesāka: „ti, ti, terr,
terr, cerr, cē", otrs atbildēja: „gai, gai, cē", trešs sauca:

»pi gi, gi, gi, ge", un daži bļāva cik jaudāja. Gāja kā pie
bišu spieta. Vieni nāca, citi gāja, un likās gandrīz, ka tik-

pat kā visi izvestie bērni būtu sapulcējušies uz koka; jo
šis ievērojamais putnu daudzums nebija samērīgs ar ne-

daudzajām ligzdām.

Alekto putns kāpēlē meistariski, tekā ātri un veikli,
laižas viegli, daudz lidinādamies, tomēr diezgan lēnām un

ar neparasti augsti turētiem spārniem. Daba viņam mier-

mīlīga, tieksme biedroties nav mazāka kā viņa radiniekiem.

Būrī viņš satiek ar visiem putniem, kuri viņu neapgrūtina,
vienkārši ēdināts dzīvi iztura teicami un piemēroti kopts
sāk arī vairoties.
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Kad Dienvidnūbijā sāk nogatavoties zaļā durra, kas

apklāj katru apstrādājamu strēmeli Nīlas krastos, tad

var novērot ļoti skaistu skatu. Vienkārša dziesma kas at-

gādina čivināšanu, vērš mūsu uzmanību uz noteiktu vietu

laukā, un šeit uz vienas no augstāk stāvošām augļu vālī-

tēm ir redzams sēžam kāds putns, līdzīgs spīdošai liesmi-

ņai, žirgti kustēdamies, viņš grozās uz vienu un otru pu-

si. Tas ir šis dziedātājs, kura dziesma bija dzirdama.

Vienkāršās skaņas drīz atrod atbalsi citu dziedātāju sir-

dīs, un drīz visā laukā rodas atskaņas; desmiti, varbūt

pat simti ugunskrāsas kustonīšu parādās augšpusē, ļoti
brīnišķīgi izgreznodami zaļo lauku. Liekas, itkā katrs

dziedātājs, kas paceļas gaisā, vēlētos no visām pusēm iz-

rādīt sava spalva klāja skaistumu. Viņš paceļ spārnu se-

gas, grozās un griežas, patiesi lepojas saules staros. Tik-

pat ātri kā parādījies, viņš atkal pazūd, lai dažas minū-

tes vēlāk no jauna celtos augšup. Vēl šodien stāv man

atmiņā iznirstošie un pazūdošie, degošie punkti uz tumši

zaļās stiebru jūras, spīdēdami manā priekšā.

Putns, par kuru es runāju, ir uguns audējs,

ugunsžube jeb oranžais putns (Pvromelana

franciscana), kuram gribu ierādīt vietu tā paša nosauku-

ma apakšdzimtā (Euplectinae). Viņš un viņa ģintas

priekšstāvji iezīmējas visvairāk ar savu spalvu klāju, kas

vasaras vidū ir īpatnēji mīkstspalvains vai samtains un,

izņemot spārnus un stūres spalvas, melns un sarkans kā

uģuns. Ārpus riesta laika visas ugunsžubes, kā tēviņi tā

arī mātītes un mazuļi, tērpti ļoti vienkāršā, zvirbuļu krā-

sas ģērbā; bet pret perējamo laiku tēviņa spalvu klājs pil-
nīgi izmainās ne tikai krāsas, bet arī citu īpašību ziņā.
Tad spalvas ir ne tikai mīkstas un samtainas, bet stūres

daļā arī itkā patiesi izplūkātas un pie tam neparasti garas.
Tikai lidspalvas un stūres spalvas patura savu parasto
izskatu. Kāzu tērpā ugunsžubju tēviņam galvas augšdaļa,

vaigi, krūtis un vēders ir melni kā samts, citas vietas koši

šarlachsarkanā cinobera krāsā, spārni tumši brūni ar bāli

brūniem raibumiem, kuri rodas no tā, ka visām spalvām
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malas ievērojami gaišākas par vidu. Astes segspalvas
šai tērpā sasniedz tik ievērojamu garumu, ka gandrīz pil-

nīgi apsedz īstās stūres spalvas. Acs zīlīte ir brūna, knā-

bis melns, kājas brūngani dzeltenas. Mātīte virspusē ir

zvirbuļa krāsā, apakšpusē bāli iedzelteni brūna, pakaklē

un pie vēdera visgaišākā. Virs acs stiepjas dzeltena svīt-

ra. Knābis un kājas ir raga krāsā. Garums 12 cm, pla-
tums 19 cm, spārna garums 6 cm, astes garums 4 centi-

metri.

Ugunsžube apdzīvo visus durras un dohas laukus ar

ūdeni bagātos apgabalos, no Vidusnūbijas līdz pašai Āfri-

kas vidienei. Apstrādātus apgabalus viņa visos gadījumos
mīl vairāk nekā neapdzīvotus un tikai vajadzības gadīju-
mā uzturās niedrveidīgās zālēs. Durras lauki viņai ir

paradize, no kuras viņa grūti aizdzenama. Šeit viņa dzīvo

vairāk līdzīgi niedru ķauķiem nekā citiem audēju putniem.
Tāpat kā niedru kaūķi viņa kāpelē pa stiebriem augšup
un lejup, izveicīgi ložņā pa zemi un briesmu brīdī apslēp-
jas stiebru biezoknī. Tikai pēc ražas novākšanas no tīru-

miem, kuri perējamā laikā viņai deva mājas vietas, viņa
tāpat kā citas viņas dzimtas sugas, siro apkārt pa ap-
gabalu.

Nevar teikt, ka ugunsžube dibinātu īstas apmetnes;
tomēr arī viņa jāteic par saticīgu. Lai gan tēviņi cits citu

pamudina uz dziedāšanu un kā iemīlējušies gaiļi riesto-

damies šūpojas uz durras galotnēm, tomēr viņi saķildo-
jas reti kad vai pat nekad, viņu starpā pastāv vismier-

mīlīgākā sacensība; viņi cits citu vairāk uzjautrina nekā

sadusmo. Ligzdas tāpat ir mākslīgi izaustas, tomēr tai-

sītas daudz paviršāk nekā citu audēju putnu perēkļi. Tās

sastāv arī no zāļu stiebriem, tomēr netiek piekārtas, bet

ierīkotas mazos paslēptos vai no garas zāles pilnīgi apņem-
tos krūmos starp durras stiebriem vai pat garā zālē. Vei-

da 'un lieluma ziņā tās ir ļoti nevienādas. Dažas ir ieapa-
ļas, citas ļoti iegarenas; tomēr var pieņemt, ka to garums

caurmērā ir 18—20 cm, bet šķērsu caurmērs 10—12 centi-

metri. Sienas režgveidīgas un izvītas tik starpainas, ka
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dējuma trīs līdz sešas olas, zilas debesu krāsas, 16 mm ga-

ras, 12 milimetrus resnas, redzamas spīdam cauri. Nereti

var atrast desmit līdz divpadsmit tādas ligzdas uz viena

ara platības. Es domāju, ka mātīte perē viena pati, to-

mēr nevaru to noteikti apgalvot un arī nezinu perēšanas

ilgumu. Varu teikt vienīgi to, ka mazuļi ir izvesti, pirms
kā durra tiek novākta, un ka pēc izvešanas vecie un jaunie

sapulcējas lielos baros un bieži top par rīksti apgabalam.

Nabadzīgie nūbieši, kuriem jāizlieto un jāapstrādā katra

auglīga strēmele dūņainas zemes, pret šiem putniem, kas

līdz tam viņu laukiem bija par ļoti lielu krāšņumu, tagad
ir spiesti nostādīt sargus, kuriem ugunsžubes pastāvīgi
sagādā darbu.

Ugunsžube dzīva bieži nonāk mūsu zvēru tirgū, bet

nezinātāji viņai šeit daudzkārt nepiegriež vērību, jo savu

krāšņo tērpu viņa valkā tikai nedaudzus mēnešus gadā.
Būrī viņa ir uzturāma bez pūlēm ar visvienkāršāko barī-

bu un piemēroti kopta sāk arī vairoties.

Pēdējā apakšdzimtā mēs apvienojam vīdas put-

nus (Viduinae), vidēji lielus audēju putrius, kuri no vi-

siem pārējiem atšķiras ar to, ka perējamā laikā dažas, pa-

rasti četras, stūres spalvas iegūst īpatnēju veidu un sa-

sniedz pārliecīgu garumu. Pēc perējamā laika viņas pilnī-

gi zaudē šo kāzu rotu un apvelk vienkāršu ģērbu.
Vīdas putni visi dzīvo Āfrikā, un lielākā daļa no vi-

ņiem izplatās plaši pa šo pasaules daļu, tomēr kā dienvi-

diem tā arī vakariem un rītiem ir savas īpatnējas sugas.

Vairāk nekā citi audēju putni viņi atgādina stērstes. Pe-

rējamā laikā vīdas dzīvo pa pāriem, pēc perējamā un spal-
vu metamā laika viņas sapulcējas lielos baros. Tēviņi sa-

vu izturēšanos maina atkarībā no sava ģērba. Kad tie

greznojas Kāzu tērpā, tad garā un smagā aste liek viņiem
ieņemt īpatnējus stāvokļus un izdarīt īpatnējas kustības.

Sēdot, viņi ļatij garajām spalvām nokarāties vienkārši lej-

up; bet ejot viņi ir spiesti nest tās augstu un tādēļ tad
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cilā asti augstāk, kamēr citā laikā viņi to nedara. Vis-

lielāko iespaidu aste atstāj uz viņu lidojienu. Tā kavē

viņu ātrās kustības, kuras viņi parasti izdara; ar redza-

mām pūlēm viņi to velk pa gaisu un kaut cik stiprā vējā
tās dēļ tiek visai aizturēti. Tūliņ pēc spalvu metamā laika

viņi kustas viegli un izveicīgi, līdzīgi citiem audēju put-

niem, pārmaiņus savilkdami un izplezdami spārnus, no kā

rodas lokveidīga lidojiena līnija. Lielākā daļa sugu, šķiet

pieder pie zemes putniem, kas savu galveno barību atrod

uz zemes. Vīdas redzamas šeit darbojamies līdzīgi citiem

radiniekiem, lai uzlasītu izbirušās zāļu sēklas, savu gal-

veno barību, bez tam arī kukaiņus. Perējamā laikā, se-

višķi tēviņi, uzturās vairāk kokos un meklē šeit barību, jo

garā aste kavē viņus arī tad, kad viņi ēd.

Perējamais laiks sakrīt ar pavasari viņu dzimtenē un

sākas drīz pēc tam, kad tēviņi ietērpušies savā kāzu ģērbā.

Sudānā vīdas perē augusta beigās, bet Abesinijas kalnā-

jos mūsu pavasara mēnešos. Ligzdas līdzinās audēju
putnu perēkļiem, tomēr viegli pazīstamas.

Paradīzes vīdas (Vidua paradisea) tēviņiem
ģērbs ir melns, platā kakla josla, kakla sāni un guzna

oranžā kanēļa krāsā, pārējā ķermeņa apakšpuse bāli rūz-

gandzeltena, lidspalvas tumši brūnas, ārpusē ar bāli brū-

nām malām. Acs gredzens melni brūns, knābis melns, kā-

jas brūnas. Mātīte zvirbuļu krāsā, uz galvas pelnu krāsā

ar divām melnām švītrām galvas vidū un melnu mutes

kaktu laukumiņu, uz krūtīm rūzgani iesarkana; melnās

lidspalvas ar rūsas krāsas malām, Putna garums bez ga-

rajām stūres spalvām ir 15 cm, ar tām 30 cm, platums
25 cm, spārna garums 8 cm, malējo stūres spalvu garums
6 centimetri.

Paradīzes vīda apdzīvo Vidusafriku. un proti visvai-

rāk klajos stepju mežus. Apdzīvotām vietām viņa nemīl

tuvoties, lai gan viņai nav nekāda iemesla vairīties no cil-

vēka un tā dzīves. Ar kokiem bagātos Vidusafrikas ap-

gabalos viņa sastopama viscaurēm, vairošanās laikā pa pā-

riem, citā laikā mazos pulciņos vai pat lielākos baros. Sa-
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vu krāšņo tērpu viņa nēsā tikai lietus laikmetā, apmērām
četrus mēnešus ilgi. Spalvu mešana norit visai ātri, se-

višķi lielās stūres spalvas izaug ļoti ātri. četrus mēnešus

vēlāk tās jau ir pilnīgi nolietojušās un ar sausā laikmeta

iestāšanos izkrīt. Dziesma, kuru tēviņš dzied valkādams

savu kāzu ģērbu, ir vienkārša, tomēr diezgan patīkama.
Citi viņu grupas putni, pretēji paradīzes vīdai, arī vairo-

šanās laikā ir diezgan saticīgi. Ligzdas es neesmu atra-

dis un nezinu arī nevienu ticamu aprakstu par tām.

Sagūstītas paradīzes vīdas mūsu krātiņos nonāk diez-

gan bieži, iztura vairākus gadus, ir pieticīgas, bet būrī tikai

ļoti retos gadījumos stājas pie vairošanās.

Par godu kādai uz Helgolandes novērotai sugai pie-
minēsim arī meža dziedoņus (Svlvicolidae). Šos

putnus uzskata parasti par mūsu ķauķu radiniekiem Ame-

rikā. No mūsējiem viņi atšķiras ar vienmēr manāmi res-

nāku knābi. Visas sugas sasniedz tikai nelielu augumu.

Meža dziedoņi pieder pie Amerikas īpatnējām dzimtām, iz-

platās pa visiem šīs pasaules daļas ziemeļiem, apdzīvo ari

Vidusameriku, tomēr sava izplatības apgabala robežas ne-

aizceļ tāļu viņpus saulgriežu loka. Viņu dzīves veids gal-

venos vilcienos saskan ar mūsu ķauķu izturēšanos.

Uz Helgolandes novērotā šīs dzimtas suga ir za-

ļais meža dziedonis. Viņš pieder pie meža dzie-

doņiem šaurākā nozīmē (Dendroica), kuri sastāda ar su-

gām visbagātāko ģinti visā dzimtā. Ķermeņa virspuse,
švītra virs acs un auss apkaime ir olivdzelteni zaļa, mutes

kaktiņu švītra, acs švītra un bārdas švītra no mutes kak-

tiņa uz leju līdz ar kakla sāniem spilgti dzelteni, žods,
rīkle un guzna tumši melna un kopā izveido platu vairogu,

pārējā ķermeņa apakšpuse balta, pārklāta bāli iedzeltenu

sarmu, sāni izgreznoti platām, melnām, gareniskām švīt-

rām, lidspalvas un stūres spalvas brūni melnas, ārpusē
svina krāsas malām, kuras uz pleca lidspalvām top platā-
kas. Acis tumši brūnas, knābis melns, kājas brūnā raga
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spalvas ir galā ar baltu malu, caur ko melnā krāsa tiek

vairāk vai mazāk aizsegta. Garums ir 13 cm, spārna ga-

rums septiņi, astes garums seši centimetri.

Tikai jaunāko laiku pētījumi ir ienesuši kaut cik

skaidrības par zaļā mežu dziedoņa izplatības apgabalu un

dzīves veidu, šis greznais putns apdzīvo Savienoto Valstu

austrumdaļas lielāko tiesu un ziemā klejo uz leju līdz Vi-

dusamerikai un Vakarindijai. Viņš uzturās apmēram tā-

dās pašās vcetās kā mūsmāju ķauķi.

Kā dažas šo sugas, arī viņš, atgriezdamies no savām

ziemas mītnēm, apmetas vismīļāk augstākās koku lapot-
nēs, apdzīvodams klusu mežu vai stādījumus apdzīvotu
ēku tiešā tuvumā. Tikai vēlu pavasarī, nezinu vai pirms
maija vidus, viņš ierodas savā perējamā apgabalā, toties

uzturās šeit diezgan ilgi un, vismaz sava izplatības apga-
bala ziemeļos, rudenim sākoties izdara vairāk vai mazāk

tālus klejojumus, šādā gadījumā, un proti 19. oktobrī

1858. gadā, viņš tika nošauts uz Helgolandes. Pārlidoša-

nas laikā viņš piebiedrojās citiem no savas sugas vai ra-

diniekiem ; turpretim perējamā laikā viņš dzīvo noteikti pa
pāriem un citus sev līdzīgos greizsirdīgi padzen no sava

tuvuma. Ar savu dabu un izturēšanos viņš līdzinās mūsu

ķauķim. Būdams nemierīgs, kustīgs un izveicīgs,

viņš ložņā un lēkā caur zariem; kā zīlītes, viņš vingro un

kāpelē un kā ķauķis seko pakaļ garām lidojošam, sīco-

šam kukainim. Neievērojot visu to, viņam vēl arvienu

atliek laika skandināt savu īso dziesmiņu. Amerikāņu
pētnieki viņu apzīmē par labu dziedātāju un piemin, ka

viņš dzirdams ne tikai visu dienu, bet arī gandrīz cauru

vasaru. Viņa barība sastāv no visādiem kukaiņiem un to

kūniņām, rudenī arī no dažādām ogām.

Ligzda, kuru Nuttalls izpētīja 8. jūnijā, bija
ierīkota neparastā kārtā kadiķu krūmā no krūma mīkstās

lūksnes strēmelēm un citām augu šķiedrām un izklāta

mīkstām putnu spalvām; bet parasti ligzdas atrodamas

tikai augstos kokos un tad arī pa lielākai daļai ir taisītas

135
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no citām vielām. Dažādās ligzdas, kuras izpētīja kolek-

cionārs V c 1 c h s, atradās kāda slēgta meža dižos kokos,

bija mazas, ciešas un pamatīgas un darinātas no smalkām

mizas sloksnēm, lapu daļām un augu stublājiem, kas, labi

savīti kopā un sapīti ar dažiem smalkiem zāļu stiebriem,

izveidoja ārējās sienas, kamēr padziļinājuma iekšpuse pa-

rasti bija izklāta mīksta un silta ar zīdainu augu pūkām.
Četras olas, kuru gareniskais caurmērs apmēram 20 mm

un šķērsais caurmērs apmērām 14 milimetri, uz balta vai

iesarkana pamata diezgan vienmērīgi, tomēr resnā galā

parasti visvairāk, izraibotas brūnganiem un brūnas pur-

pura krāsas plankumiem un punktiem. Kad Nulla 11 s

tuvojās uzietai ligzdai, tad perētāja mātīte palika nekustī-

gi tupam tādā stāvoklī, ka viņu varēja uzskatīt par jaunu

putnu, bet vēlāk nolēca uz zemes 'un pazuda krūmos. Tē-

viņš neatradās ligzdas tuvumā, bet apmēram ceturtdaļu

angļu jūdzes attālumā no tās blandījās pa mežu, skandi-

nādams savu vienkāršo, stiepto, mazliet žēlo dziesmu, ku-

ras galveno strofu Nu 11all s attēlo ar „di, di, terit-

zidē."

Strazdiņi (Icteridae) ir Amerikas audēju putni
no vārnas līdz žubītes lielumam ar mīkstu, spīdīgu spalvu

klāju, kura valdošās krāsas ir melns, dzeltens un sarkans.

Strazdiņi mājo vienīgi Amerikā, vairāk kā četras piektda-

ļas no viņiem šīs pasaules daļas dienvidos un vidū, tomēr

arī ziemeļos līdz polāram lokam. Viņi atvieto Vecās pa-

saules strazdus, tomēr līdzinās arī kraukļiem un tāpat da-

žām žubēm. Visas sugas ir saticīgas, mundras, kustīgas
un mīl dziedāt. Viņas apdzīvo un atdzīvina mežus, pār-
tiek no maziem mugurkaulniekiem, kukaiņiem, glieme-

žiem, augļiem un sēklām, reizēm top kaitīgas, reizēm atkal

ļoti derīgas. Viņu ligzdas, kas skaistumā nestāv iepakaļ
audēju putnu ligzdām, bet varbūt tās vēl pārspēj, tiek

piekārtas pie kokiem pa lielākai daļai sakopotās apmetnēs.
Pirmā apakšdzimtā mēs apvienojam kaudžu putnus

(Agelainae), pie kuriem pieder vismazākās Strazdiņu su-
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gas. Viens no visbiežāk sastopamiem un visvairāk ienī-

stiem Ziemeļamerikas putniem, bobol m k s jeb, kā mū-

su tirgotāji to sauc, paperlings (Dolichonyx oryzi-

vorus), pelna, ka viņu piemin pirmā vietā, jo viņš, šķiet, ir

pa pusei žube, pa pusei Strazdiņš.

Viņš ir rīsu Strazdiņu ģints (Dolichonyx) priekšstā-
vis. Paperlinga garums ir 18 cm, platums 29 cm, spārna

garums 9 cm, astes garums 6 centimetri. Kāzu ģērbā tē-

viņam galvas virspuse un priekšpuse, visa ķermeņa apakš-

puse un aste ir melnas, pakausis brūngani dzeltens, mugu-

ras augšdaļa melna, bet katra spalva ar platām dzeltenām

malām. Kamieši un to apkaime kā arī muguras lej gals
balti ar dzeltenu atzaigu, lidspalvas un spārnu segspalvas

melnas, bet visas dzeltenām malām. Acis brūnas, virs-

knābis tumši brūns, apakšknābis zilgani pelēks, kājas gai-
ši zilas. Drusku mazākai mātītei ķermeņa virspuse gaiši
iedzeltenbrūna ar tumšākām kātu švītrām uz spalvām,

apakšpuse bāli pelēkdzeltena, pie sāniem apklāta švītrām,
mutes kaktiņu laukums brūns, švītra virs acs dzeltena.

Lidspalvas un stūres spalvas ievērojami gaišākas nekā tē-

viņam, šim ģērbam līdzinās tēviņa ziemas tērps, un arī

mazuļiem ir galvenos vilcienos līdzīgs spalvu klājs; tomēr

viņiem visas krāsas ir bālākas un iepelēkas.

Paperlings Ziemeļamerikā ir vasaras putns, kas iero-

das un aizceļo ar lielu likumību. Viņa ceļš uz dienvidiem

iet caur Vidusameriku un īpaši Vakarindiju, varbūt arī

caur Dienvidamerikas ziemeļu zemēm; līdz Brazīlijai viņš
tomēr, kā šķiet, neaizceļo. Ņujorkas valstī viņš ierodas

maija sākumā lielākos vai mazākos baros, kuri jaunu klāt-

nācēju dēļ ātri vairojas un pēc īsa laiciņa piepilda visu

zemi vārda burtiskā nozīmē. Kā odib on s (Audubon)

saka, nav iespējams atrast nevienu lauku, kuru neapdzī-
votu šie putni. Neieinteresētam cilvēkam no visiem zem-

kopjiem ļoti ienīstā paperlinga novērošana sagādā lielu

prieku, šo putnu saticība nemitējas arī perējamā laikā;
viens pāris dzīvo un perē blakus otram. Ligzdu ierīko

uz zemes vai mazliet virs tās, ne visai rūpīgi, tomēr ar-
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vienu zālēs vai starp labības stiebriem un, saprotams, tā

top par pārīša novada vidus punktu. Kamēr mātītes nodo-

das perēšanai, tēviņi ķircinādamies sacenšas, li-

dodami virs stiebru jūras. Viens vai otrs dziedātājs uz-

lido gaisā un ar īpatnējiem pārtraukumiem ceļas augšup un

krīt lejup. Viena dziedātāja dziesma ierosina visus pārē-

jos, un drīz redzams liels pulks paceļamies gaisā, un no

katra dzirdama patīkami jautrā melodija. Ne par velti

ziemeļamerikaņi slavē šī putna dziesmu; tā patīk pat vācu

putnu mīļotāja izlutinātai ausij. Dziesma ir bagāta pār-

maiņām, bet skaņas tiek nodziedātas ļoti ātri un, kā šķiet,
juku jukām, tik cītīgi, ka dažreiz liekas, it kā būtu dzir-

dāma vai sešu putnu dziedāšana, lai gan patiesībā dzied

tikai viens. Priekšstatu par šo dziesmu, pēc Vils ona,

var iegūt, ja uz klavierēm ātri citu pēc citas piesit dažā-

das skaņas, augstas un zemas juku jukām, bez īstas kār-

tības. Tomēr kopiespaids ir labs. Diezgan bieži tēviņš
dzied arī sēdēdams un tad čakli pavada dziesmu spārniem,

līdzīgi mūsu strazdam. Kustībās paperlings izrādās par

ļoti izveicīgu putnu. Viņa gaita pa zemi ir vairāk soļoša-
na nekā lēkāšana, viņa lidojiens viegls un skaists. Bez

tam viņš prot savā stiebru mežā kāpelēt augšup un lejup.

Maija pēdējās dienās ligzdā atrodamas četras līdz se-

šas apmēram 22 milimetrus garas, 16 milimetrus resnas,

uz brūngani dzeltena vai zilgana pamata ar melnbrūniem

plankumiem un līkumiem izraibotas olas. Katrs pāris, ja

pirmās olas tam nav nolaupītas, perē tikai vienu reizi gadā.

Mazuļus ēdina galvenā kārtā ar kukaiņiem, tie ātri pieaug,

atstāj ligzdu un pēc tam ar citiem no savas sugas sapul-

cējas lielos baros. Tagad paperlings rāda savu ļauno pusi.
Patīkamā dziesma ir apklususi, tēviņa skaistais tērps jau
sāk mainīties; pārim vairs nav noteiktas dzīves vietas un

viņš siro pa apgabalu šurp un turp. Tagad sākās postī-

jumi. Putni laižas no lauka uz lauku, uzkrīt milzīgiem ba-

riem, ēd tiklab vēl pienainos labības graudus kā arī jau
nobriedušos un sava milzīgā daudzuma dēļ zemkopjiem no-

dara patiesi ievērojamus zaudējumus. Katra šautene tiek
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turēta gatavībā pret viņiem; tūkstoši un simtstūkstoši

tiek nošauti, tomēr velti; jo, neievērojot to, postījumi tur-

pinās. Putnus, ja daudz, var aiztriekt no viena lauka, lai tos

aizdzītu uz otru. Pabeiguši savu darbu ziemeļos, viņi tū-

liņ uzkrīt stādījumiem, kas atrodas uz dienvidiem. Tā vi-

ņi siro apkārt nedēļām ilgi, dienu mājodami laukos, nakti

pārgulēdami niedru mežos.

Būrī paperlings bez vilcināšanās ķeras pie barības, ir

tikpat jautrs un priecīgs kā savvaļā, kāpelē, vingro, dzied

pēc patikas, bet iztura tikai dažus gadus, ja viņu ievieto

šaurās telpās.

Gandrīz tikpat bieži kā paperlings ir sastopams s a r-

kanspārnis, agelaju ģints (Agelaius) priekšstā-
vis. Kāzu tērps sarkanspārņu (Agelaius phoeniceus) tē-

viņam tumši melns, uz kamiešiem koši sarkans kā šar-

lachs, spārnu augšējo segspalvu garākā virknē dzelteni

brūna kā kanēlis, acs gredzens tumši brūns, knābis un kā-

jas beidzot zilgani melnas. Garums ir 22 cm, platums 35

cm, spārna garnms 12 cm, astes garums 8 centimetri. Mā-

tītei ķermeņa virspuse melngani brūna, apakšpuse iepelēki
brūna, katra spalva šeit ar vairāk vai mazāk iedzelteni

pelēkām malām; rīkle un vaigi uz gaiši palsi pelēka pamata
izraiboti tumšām gareniskām švītrām.

Arī sarkanspārnis izplatīts pa visu Ziemeļameriku,
savās uzturēšanās vietās sastopams bieži, Savienoto Valstu

ziemeļos ir kārtējs perētāju putns, bet dienvidos tikai uz

laiku lielā skaitā sastopams ziemas viesis. Dzīves veidā

viņš ļoti līdzinās paperlingam. Arī sarkanspārni viņa skai-

stuma dēļ bieži tur gūstā, tas cītīgi dzied, ir pieticigs, vien-

mēr mundrs un darbīgs. Sabiedrībai ierīkotu būri viņš
atdzīvina ļoti patīkamā kārtā.

Govju Strazdiņu ģints (Molobrus) pa-
zīstamākā suga ir slavenais vai vismaz izdaudzinātais
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govju putns (Molobrus pecoris). Galva un kakls

tam sodrējbrūni, viss pārējais spalvu klājs brūngani

melns, uz krūtīm zilgans, uz muguras zaļš un spīdīgi

melns; acs gredzens tumši brūns; knābis un kājas brūn-

gani melnas. Garums ir 19 cm, platums 30 centimetri,

spārna garums 11 centimetri, astes garums 8 centimetri.

Mātīte ir drusku mazāka un diezgan vienmērīgi sodrēj-

brūna, apakšpusē drusku gaišāka nekā virspusē.

Govju putns izplatīts tāpat pa Ziemeļamerikas lie-

lāko tiesu un vismaz dažos apgabalos ir sastopams ļoti
bieži. Viņš dzīvo galvenā kārtā purvainās joslās, starp

citu labprāt ganībās, ragu lopu un zirgu starpā. Savas

guļamās vietas viņš izrauga krūmos vai niedrājos pie upju
krastiem. Savienotu Valstu ziemeļos viņš ierodas mazos

pulciņos marta beigās vai apriļa sākumā. Septembra bei-

gās viņš atkal atstāj turieni, parasti sabiedrībā ar citiem

putniem. Viņa barība ievērojami neatšķiras no tās, ko

ēd viņa radinieki. Mūsu strazdiem viņš līdzinās tai ziņā,
ka arī viņš no lopu mugurām nolasa liekēžus, kas tur uz-

metušies.

Pēc iepriekš aprakstītā, viss tas varētu likties maz-

svarīgs, ja govju putns ievērojami neatšķirtos citā ziņā.

Viņš un visi pārējie viņa ģints priekšstāvji paši neperē,
bet savas olas uztic svešu putnu kopšanai, tāpat kā mūsu

dzeguze, nicina laulības ierobežojumus un dzīvo daudzlau-

lībā. „Novērojot vairākus no šiem putniem perējamā lai-

Po 11er s, „var redzēt, ka mātīte atstāj savus

biedrus, nemierīgi laidelējas apkārt un ilgāku laiku kavējas
kādā piemērotā vietā, no kuras viņa var novērot citu put-

nu dzīvi un darbību. Reiz, ieraudījis mātīti meklējam
šādā kārtā, es nolēmu, ja iespējams, izzināt gala iznāku-

mu, kāpu zirgam mugurā un lēnām jāju viņai pakaļ. Brī-

žiem viņa pazuda maniem skatiem, tomēr arvienu es drīz

vien atkal dabūju viņu redzēt. Viņa ielaidās katrā kuplā

krūmā, ļoti rūpīgi pārmeklēja visas vietas, kur mazākie

putni mēdz taisīt ligzdas, beidzot bultas ātrumā iešāvās

alkšņu un ērkšķu krūmu smalcē, palika šeit piecas līdz
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sešas minūtes un tad devās atpakaļ uz lauku pie saviem

biedriem. Smalcē es atradu dzeltenrīklītes (Geothlvpis

trichas) ligzdu nu tanī vienu govju putna olu blakus otrai,

ligzdas īpašnieces olai. Aizlaizdamies gar zemes mēles

vienu malu, govju putns ielidoja kāda maza ciedra skraijā

skujotnē un vairākas reizes griezās atpakļ, pirms kā viņš
atstāja šo vietu. Sīkāk pakaļmeklējot, es atradu stērstes

žubi sēžam uz ligzdas; šinī ligzdā govju putns būtu ieza-

dzies, ja ligzdas īpašniece būtu bijusi prom. Dzeltenrīklī-

te, kad es vēl atrados minētās vietas tuvumā, atgriezās

atpakaļ, bultas ātrumā ielaidās savā ligzdā, bet tūliņ atkal

to atstāja, pazuda un dažas minūtes vēlāk atlidoja atpakaļ
kopā ar tēviņu. Abi ļoti uztraukti un bažīgi čivināja ve-

selu pusstundu."

Govju putnam, tāpat kā dzeguzei, ola ir mazāka nekā

varētu pieņemt, spriežot pēc putna lieluma, apmēram div-

desmit piecus milimetrus gara, sešpadsmit milimetrus

resna un uz bāli zilpelēka pamata, visvairāk pret resno ga-

lu, izraibota brūnas zemes krāsās plankumiem un īsām

švītrām. Pēc odibo n a, govju putns vienā ligzdā nekad

neiedēj vairāk kā vienu olu, bet visā perējamā laikā iz-

dēj bez šaubām vairākas. Pēc apmēram četrpadsmit die-

nu ilgas perēšanas išķiļas mazulis, un audžu vecāki un

audžu bērns tagad izt'urās gluži tāpat, kā tas notēlots, ap-
rakstot dzeguzi.

Otra apakšdzimta aptver dzeltenos putnus
jeb trupiales (Icterinae). No iepriekšējiem viņi atšķi-
ras ar lielāku augumu un kuplu spalvu klāju, kura valdo-

šā krāsa ir dzeltena. Mātītes maz atšķiras no tēviņiem,
un mazuļiem nekad nav tā stērstu izraibojuma uz spalvu
klāja kā iepriekšējās grupas priekšstāvjiem. Dzeltenie

putni apdzīvo visvairāk Dienvidameriku, tomēr ir sastopa-
mi arī Ziemeļamerikā. Viņu sabiedrības atdzīvina krū-

mājus un mežus, un viņu bieži pārmaiņām ļoti bagātās
dziesmas iepriecina kolonistu vai mednieku meža vidū.
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Viņu barība sastāv no kukaiņiem un augļiem. Viņi taisa

ļoti mākslīgas ligzdas, kuras bieži lielā skaitā piekar pie
viena un tā paša koka. Gandrīz visas sugas ieteicamas

kā istabas putni sava spalvu klāja skaistuma, mundrās

izturēšanās un pārmaiņām bagātās dziesmas dēļ.
No šīs apakšdzimtas Ziemeļamerikā mītošām sugām

kā pazīstāmākā vispirms jāmin Baltimoras putns

jeb Baltimoras trupials (Icterus baltimore).

Viņš ir sugām bagātās trupialu ģints (Icterus) priekšstā-
vis. Galva, žods, un pakakle, mētelis, kamieši, spārni un

abas vidējās stūres spalvas ir tumši melnas, spārnu aug-

šējās segas, astes augšējas segas un pārējā ķermeņa
apakšpuse ugunīgi oranža. Acs gredzens brūns, knābis

melnganā svina krāsā, kājas svina krāsā. Garums ir 20

cm, platums 30 cm, spārna garums 9 cm, astes garums

8 centimetri.

Baltimoras putna perēšanas apgabals aptver Ziemeļ-
amerikas austrumu valstis, no Kanādas līdz rietumu daļas

augstienēm. No šejienes ziemās viņš aizceļo līdz Rietum-

indijai un Vidusamerikai.

Pēc Odib on a, piemērotās vietās viņš ir ļoti bieži

sastopams, citur turpretim tas Uzturās tikai pārceļošanas
laikā. Rādās, ka pauguraini apvidi viņam patīk vislabāk.

Viņš ir vasaras putns, kurš pavasara sākumā pa pāriem
ierodas dzimtenē un tad cik drīz vien iespējams uzsāk pā-
rošanos. Savu ligzdu tas izveido dažādi, atkarībā no tā,

vai apvidus, kurā viņš uzturās, ir siltāks vai aukstāks, bet

vienmēr tā ir piekārta slaidā zarā un ļoti mākslīgi izausta.

Ziemeļamerikas dienvidu valstīs putns ligzdu veido tikai

no tā sauktās
„

spāniešu sūnas" un viņa ir tik irdeni bū-

vēta, ka gaiss visur var viegli izkļūt cauri. lekšienē ne-

atrodas arī nekādas siltumu aisturošas vielas, ligzdu no-

vieto pat koku ziemeļa pusē. Ziemeļu valstīs turpretim

viņu piekar tādos zaros, uz kuriem krīt saules stari, un

iekšpusi izklāj siltākām un smalkākām vie-

lām. Būvējot ligzdu, putns nolaižas lejup zemē,

izmeklē piemērotas vielas, piestiprina tās ar
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vienu galu, ar kāju un knābja palīdzību pie zara un

ar lielu mākslu visu saauž citu caur citu. Ligzdas celša-

nas laikā Baltimoras putns dažreiz kļūst neciešams. Tad

sievietēm ir jāuzmana dzijas, kuras tās izliek balināties,

jo ikviens putns stiepj uz savu ligzdu katru pavedienu, ku-

ru tas var sadabūt. Bieži viņa ligzdā ir atrasti ieausti

diegu posmi vai zīda kamoliņi.
Kad ligzda ir gatava, mātīte dēj četras vai sešas olas,

kuras ir apmērām 25 mm garas, 16 milimetrus resnas un

ar tumšākiem plankumiem, punktiem un švītrām uz bāli

pelēka pamata. Pēc četrpadsmit dienu ilgas perēšanas

izšķiļas mazuļi, pēc trīs nedēļām viņi prot laisties. Tad,
vismaz dienvidu valstīs, pāris laikam gan tanī pašā vasa-

rā perē vēl vienu reizi. Pirms izlidošanas jaunie bieži pie-
ķeras pie ligzdas ārpuses un lodā iekšā un ārā kā jauni
dzeņi. Pēc tam viņi seko saviem vecākiem apmēram piec-

padsmit dienas ilgi, un pa šo laiku tie viņus baro un vada.

Tiklīdz nogatavojas zīda koka ogas un vīģes, viņi ierodas uz

tām, kā agrāk uz ķiršiem un citiem augļu kokiem, un tad

tie spēj nodarīt diezgan ievērojamus postījumus. Pavasa-

rī turpretim viņi pārtiek gandrīz vienīgi no kukaiņiem,
kurus tie vai nu nolasa no zariem un lapām, vai arī vajā
laižoties un pie tam ar lielu izveicību. Jau agri gada sā-

kumā viņi uzsāk savu ceļojumu. Dienu tie ceļo augstu

gaisā, parasti atsevišķi, skaļi skanīgi kliedzot un ļoti ātri.

Tikai uz saules rietu viņi nolaižas piemērotos kokos, stei-

dzīgi sameklē drusku barības, guļ, brokasto un tad turpina
savu ceļojumu.

Viņu kustības ir graciozas un vienmērīgas. Lidojums
ir taisns un ilgstošs, gaita uz zemes diezgan izveicīga, Vis-

lielāko izveicību putns izrāda koku zaros, tur sacensda-

mies kāpelēšanā ar zīlītēm.

Viņa skaistuma dēļ Baltimoras putnu bieži tur būrītī.

Dziesma gan ir vienkārša, bet ļoti patīkama viņas skaņu

pilnības, stipruma un daiļuma dēļ. Atsevišķu skaņu ir

trīs vai četras, augstākais astoņas vai desmit.
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Strazdi (Sturnidae) ir vidēji lieli, drukni veidoti

putni ar īsām astēm, bet diezgan gariem spārniem, ar

taisnu, slaidu knābi galvas garumā, kurš uz galu vien-

mērīgi sašaurinājas, un vidēji augstām, diezgan stiprām

kājām, platām plātnēm segtām, diezgan bagātu, bet cietu,

ļoti dažādas krāsas spalvu. Strazdi ir augstākā mērā

īpatnēja putnu grupa, kuru sastop ikvienā austrumu pus-

lodes daļā. Tāpat kā viņu Jaunās pasaules pārstāvji,

Strazdiņi, tie ir neparasti sabiedriski putni, viņi netikvien

citā, bet arī perēšanas laikā apvienojas lielākās vai mazā-

kās sabiedrībās, kuras kopīgi veic visādas darīšanas. Viņi

soļo drusku gāzelēdamces, bet tomēr ātri un labi, laižas

viegli ar izveicīgiem spārnu vēzieniem, ātri un švirkstoši,

un arī zaros un niedrās kustas ļoti veikli. Visas sugas ir

dzīvi, nemierīgi, vienmēr nodarbināti putni, kuri atpūšas
tikai īsu laiku un arī tad vēl ar kaut ko nodarbojas. Viņu
barība ir kukaiņi, tārpi un gliemeži, bez tam arī augļi un

citas augu daļas, bet tie nekad nenodara zaudējumus.

Ligzda ir liels nevienmērīgs veidojums, viņa atrodas koku,

klinšu, mūru un c. dobumos. Olu skaits ligzdā svārstās

starp četrām un septiņām. Visas sugas panes gūstu

viegli un ilgi, daži gūstā iemācās labāk par visiem citiem

putniem pakavēt laiku.

Mūsu plaši pazīstamais melnais strazds (Stur-
nus vulgaris), atkarībā no gada laika un vecuma ir dažā-

dā krāsā un ar dažādu zīmējumu. Veca tēviņa ģērbs pa-
vasarā ir melns ar zaļu un purpurkrāsainu atspulgu. Šai

krāsai spalvu platās pelēkās malas uz spārniem un astes

piedod gaišāku izskatu, dažām spalvām uz muguras ir

galos pelēki dzeltengani plankumi. Acs ir brūna, knābis

melns, kāja sarkani brūna. Pēc spalvas mešanas ģērbs ir

pavisam citāds. Tad visas spalvas uz pakauša un krūtīm

izbeidzas ar bālganiem galiem un visa spalva tādēļ izska-

tās punktaina. Tad pat arī knābis iegūst tumšāku krāsu.

Mātīte līdzinājās tēviņam, bet arī pavasara ģērbā viņa ir

stiprāk par to plankumota. Mazuļi ir tumši brūni pelēki,

ap seju krāsa ir visgaišākā, viņu knābis ir pelēki melns,
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viņu kājas brūngani pelēkas. Garums ir 22 cm, platums
37 cm, spārna garums 10 cm, astes garums 7 centimetri.

Mātīte ir mazāka.

Eiropas dienvidos mūsu melno strazdu aizvieto kāds

viņam tuvs radinieks, vienkrāsainais strazds

(Sturnus unicolor). Viņš atšķiras ar īpatnēju galvas, krū-

šu un pakauša spalvu veidojumu, kuras ir ļoti garas, kā

arī ar zīmējumu, jo nespodrā šīfera krāsas spalva ir gan-

drīz pavisam bez plankumiem. Jaunais putns savā jaunī-
bas ģērbā līdzinājās saviem radiniekiem, bet vienmēr ir

tumši brūngans. Pēc Dienvideiropas pētnieku ziņojuma
vienkrāsainais strazds ir drusku lielāks par mūsējo. Viņš
ir atrodams Spānijā, Itālijas dienvidos, Ukrainē, Kaukāzā

un lielā Āzijas daļā. Viņa dzīve, cik mēs tagad zinām, gal-
venos vilcienos saskan ar mūsu strazdu dzīvi.

Sākot ar Islandi un Farreru salām, vismaz pa laikam,
atrod lielākā Eiropas daļā; viņš ne visur ir pastāvīgs
putns. Tā tas visās Spānijas dienvidu provincēs un tāpat
Dienviditalijā un Grieķijā parādās tikai pa ziemas mēne-

šiem, ir tomēr Pirinejos un dienvidu Alpos vēl perētājs
putns. Viņš izvēlas līdzenus apgabalus un mežu audzes

viņās, bet apmetas arī apgabalos, kurus tas citādi skar ti-

kai pārlidojot, tiklīdz viņam tur ierīko lietderīgas perēja-
mās kastes. Lenčs viņu ir padarījis par Tīringas meža

iemītnieku un nedaudzu gadu laikā tur ir saradies vairāku

simtu tūkstošu liels strazdu pulks. No mūsu gāju put-
niem strazds parādās visagrāk un paliek līdz vēlam rude-

nim. Savus ceļojumus viņš izplata augstākais līdz Zie-

meļafrikai, Alžirā un Ēģiptē viņu katrā ziemā atrod kā

pastāvīgu viesi. Galvenais vairums paliek dzīvot jau Ei-

ropas dienvidos un tur pa ziemu klejo apkārt pa apkaimi
visādu citu putnu, it īpaši kraukļu un pelēko strazdu sa-

biedrībā. Kad tam liekas, ka dzimtene tam atkal varētu

sniegt barību, viņš dodas ceļā, un tā to pie mums redz vien-

mēr jau pirms sniega kušanas.

Nav varbūt putna, kurš būtu mošāks, jautrāks, prie-

cīgāks par strazdu. Kad viņš ierodas pie mums, laiks vēl
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ir stipri drūms. Sniega pārslas virpuļo no debesīm lejup,
barība ir trūcīga un dzimtene viņu uzņem ļoti nedraudzīgi.
Neskatoties uz to, viņš jau ar pirmo dienu jautri un prie-

cīgi liek skanēt pasaulē savai dziesmai un pie tam novieto-

jas parasti augstākās vietās, kur vējš tam var piekļūt no

visām pusēm. Kas viņu pazīst, tam viņš ir jāiemīļo, un

kas to vēl nepazīst, tam vajadzētu darīt visu, lai saistītu

viņu pie sevis. Viņš kļūst cilvēkam par mīļu draugu, kurš

tūkstoškārt atlīdzina ikvienu viņam sniegtu palīdzību.

Tūliņ pēc ierašanās pavasarī tēviņi parādās ciemata

vai pilsētas augstākās vietās, uz baznīcas torņa vai ve-

ciem kokiem un tur dzied, dzīvi kustinot spārnus un asti.

Dziesmai nav lielas vērtības, tā ir vairāk pļāpāšana, nekā

dziedāšana, viņa satur arī atsevišķas nepatīkamas, švirk-

stošas skaņas, bet dziedāšana notiek ar tik lielu prieku un

līgsmību, ka viņā tomēr ļoti labprāt klausās. levērojama
atdarināšanas spēja stipri pavairo interesi uz dziesmu.

Visas skaņas, kuras kādā apvidū dzird: vālodzes vijīgais

svilpiens un sīļa ķērkšana
,

klijāna skaļais kliedziens un

vistu kladzināšana, dzirnavu klabēšana, durvju vai vēja

rādītāja čīkstēšana, griezes griešana, cīruļa trallināšana,
veselas strofas no ķauķu, pelēko strazdu un zilrīklīšu

dziesmām, bezdelīgu čivināšana un tamlīdzīgi: visus tos

viņš uztver ar savu ievingrināto ausi, cītīgi mācās un tad

visjautrākā veidā atskaņo. Dienas gaismai svīstot

strazds iesāk dziedāt, turpina to pāris stundas ilgi, pēc

tam, kad viņš ir pieēdies, liek sevi atkal pa laikam dzirdēt

ūn notura vakarā vienmēr kopīgi ar citiem vēl ilgstošāku
dziedāšanas priekšnesumu.

Marta sākumā pamostas mīla. Tēviņš tagad pielieto
visu savu laipnību lai pakavētu mātītei laiku, laižas tai vi-

sur pakaļ un beidzot min to uz zemes. Pa to laiku ir ie-

gūts arī perēšanas dobums, kas ne vienmēr notiek bez cī-

ņas, un tas ir attiecīgi izklāts. Lapu koku mežos strazds

izlieto visāda veida koku dobumus, ja šādas dabīgas perē-
šanas vietas trūkst, viņš iemitinājās ēkās, bet visbiežāk

viņš dzīvo būrīšos, kurus cilvēks tam pagatavojis: tie ir
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izdobti koka gabali piecdesmit līdz sešdesmit centimetrus

gari un divdesmit centimetrus caurmērā, kurus augšā un

apakšā sedz dēlītis un netālu no augšējā gala atrodas cau-

rums piecus centimetrus caurmērā, vai arī līdzīga veida

no dēļiem sasistas kastes, kuras uzkar kokos, kārtīs vai

piestiprina jumtu čukuros. Pavirši veidotās ligzdas pa-
mats ir salmi un zāles stiebri, iekšējais izklājs ir zosu, vi-

stu un citu lielu putnu spalvas, bet vajadzības gadījumā
strazds izpalīdzas arī ar sienu un salmiem vien un mežā ar

dažādiem ķērpjiem. Uz apriļa beigām tur atrod pirmo

dējumu, piecas līdz sešas garenas, 28 milimetrus garas, 20

milimetrus resnas olas ar drusku rupju čaumalu, bet skai-

stu spīdumu; viņu krāsa ir gaiši zila un tās perē tikai mā-

tīte viena pati. Tiklīdz mazuļi ir no olas izšķīrušies, abi

vecāki ir tā aizņemti ar barības pienešanu, ka tēvam at-

liek maz laika dziedāšanai; savu stundiņu viņš tomēr prot

nozagt, tādēļ arī tad redz cienījamos ģimenes tēvus saro-

damies kopā un nodarbojamies ar dziedāšanu. Mazuļiem
pietiek ar trīs līdz četrām dienām vecāku vadībā, lai tie

kļūtu patstāvīgi. Viņi savienojas tad ar citiem, kuri ir

atstājuši ligzdu, un tad izveido jau diezgan lielus barus,
kuri bez mērķa klejo apkārt pa apkārtni. Pa to laiku ve-

cāki uzsāk perēt otru reizi un, kad arī tā beidzot laimīgi
ir izdevusies, uzmeklē kopā ar otriem bērniem pirmos. No

šī laika viņi vairs neguļ perēšanas vietās, bet vai nu mežos

vai vēlāk ūdeņu niedrās. „No jūdzēm tālās apkaimes,"

ļoti pareizi attēlo Lenčs, „viņi dodas uz tādām vietām

un sapulcējas vakaros baros, ierazdamies no visām pusēm.

Kad beidzot augusta beigās niedras un vilku vālītes upēs,

dīķos un ezeros ir pietiekoši stipras, viņi dodās turp, pa

dienu sadalās jūdzēm tālā apkaimē un salasās vakaros tūk-

stošiem, ja pat simtiem tūkstošiem, līdzīgi mākoņiem stun-

dām ilgi lidinājās apkārt, drīz apvienodamies, drīz sadalī-

damies, pa laikiem nolaižās pļavās vai niedrās un beidzot

naktij iestājoties, švirkstot, čiepjot, svilpojot, dziedot,
un ķildojoties dodās pie miera, kad ikviens ir izvēlējies sev

vietiņu uz kāda stiebra, iekarojis to un ar savu svarīgo
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personu noliecis stiebru lejā. Ja stiebrs zem nastas salūzt,
tad putns ar lielu troksni paceļas un ar troksni izvēlās

jaunu. Ja kāds šāviens vai cits kas tamlīdzīgs ir iztrau-

cējis visus, tad visa armija paceļas gaisā ar lielu troksni

un tur švirkst atkal un lido kādu laiku apkārt. Tuvojoties

septembra beigām pulki tāpat turpina savu sabiedrisko

jautro dzīvi, tikai vecie pāri tagad iet atpakaļ uz savām

ligzdām, dzied tur rītos un vakaros, it kā nemanītu ziemas

tuvošanos, bet tiklīdz iestājas pirmie stiprie aukstumi vai

āres klāj pirmais sniegs, tie pazūd no mūsu zemēm un ko-

pā ar mīļo jaunatni dodas uz dienvidiem. Ja laiks ir iz-

devīgs, tad viņi paliek līdz pēdējai oktobra vai pirmai no-

vembra niedēļai, bet tad ceļojums iesākas neatvairāmi."

Ziemas mājokļos viņi dzīvo tāpat kā dzimtenē. Es esmu

dzirdējis viņus skandinām savu dziesmu janvārī Spānijā
no Toledo doma baznīcas torņiem un Ēģiptē no bifeļa mu-

guras.

Strazds gan nodara vīna kalnos ievērojamus, ķiršu un

sakņu dārzos šad un tad pat jūtamus zaudējumus, bet ci-

tādā ziņā ir tik ārkārtīgi noderīgs, ka viņu var apzīmēt

par zemkopja labāko draugu. „Ne pie viena putna," saka

Lenčs, „nav tik labi novērojams, cik daudz labuma viņš
atnes, kā pie strazda. Kad pirmais perējums ir izšķīlies,
tad vecie priekšpusdienās parasti pienes ligzdai barību ik

pa trim minūtēm, pēcpusdienās ik pa piecām minūtēm, kas

iztaisa katrā priekšpusdienā septiņās stundās simts četr-

desmit taukus gliemežus (vai viņu vietā līdzvēr-

tīgu daudzumu siseņu, kūniņu vai ko līdzīgu), pēcpusdie-
nās astoņdesmit četrus. Abu veco tiesai kopā es rēķinu
stundā vismaz desmit gliemežus, kas iztaisa četrdesmit

stundās simts četrdesmit. Ģimene tā tad kopīgi apēd ik-

dienas trīs simti sešdesmit četrus taukus gliemežus. Kad

jaunie ir izlidojuši, tad patēriņš ir vēl lielāks. Tur klāt

nāk arī vēl otrais perējums, un ja arī tas ir izlidojis, tad

ikvienai ģimenei ir divdesmit locekļu, un ja tad katrs lo-

ceklis stundā ēd piecus gliemežus, tad strazdu ģimene ik-

dienas iznīcina 840 gliemežu. Man pie šķores, pajumtē un
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tuvu pie manām ēkām atrodošos kokos ir kopā četrdesmit

divi strazdu būrīši. Ja tie visi ir aizņemti un es pieņemu,
ka ikvienai ģimenei ir divpadsmit locekļu, tad es ikg a-

dus no savas dzīves vietas laižu pa-

saulē 504 putnu lielu strazdu baru, kurš

ikdienas nonāvē un aprij 35,280 lielus

resnus taukus gliemežu s." Es nevēlos šo ap-

rēķinu ne apstiprināt, ne apstrīdēt, bet noteikti sacīt, ka

es esmu pilnīgi vienis prātis ar Lencu. Vīna kalna

īpašniekam protams ir tiesība bez kādas apdomāšanās un

žēlastības aizdzīt strazdu, kurš ielaižas viņa vīna stādos,

tāpat arī dārzniekam, kuram viņš apdraud retus greznu-
ma vai peļņas nolūkā koptus augus, tas būs jāaizbaida, bet

zemkopis droši vien darīs ļoti labi, dodot patvērumu straz-

dam, kopjot to un pagatavojot viņam mājokļus, tieši atbil-

stošus augšējam aprakstam, jo nevienu citu derīgu putnu

viņš nevar tik viegli ieaudzēt un pavairot pēc patikas kā

strazdu; par laimi šo putnu arvien vairāk atzīst un iemīļo.

Barību meklējošs strazds ir ļoti patīkama parādība.
Rosīgi viņš skrien pa zemi, bez mitēšanās grozoties te uz

vienu, te uz otru pusi, rūpīgi tas izmeklē katru padziļinā-
jumu, katru spraugu, katru zāles krūmu. Pie tam viņš iz-

lieto knābi tik veikli un tik daudzpusīgi, ka patiešam ir

jāpriecājas par tādu mākslinieku, kurš prot tik vienkāršu

ierīci izlietot tik daudzpusīgi. Es novēroju pie sagūstī-
tiem strazdiem, kuri mitinājās ar mauru izklātā kopīgā

krātiņā, ka viņi visur izmeklē zāles kušķus uz to pamatī-

gāko, pie kam tie cieti aiztaisīto knābi iebāž starp biezi sa-

augušiem stiebriem, tad viņu atver vaļā cik vien iespē-

jams un tā sagādā vietu taustošai mēlei, kuru tad var iz-

lietot. Tādā pašā kārtā viņi izmeklē arī spraugas un pie

gadījuma tās paplašina. Ko nepamana acs, to uziet mēle,
ko neuzgāja šodien, tas ir galdā rītu.

Mūsu lielākās vanagu sugas, īpaši vistu vanags un

klijāni, tāpat vārnas, žagatas un sīļi, arī caune, zebiekste,
vāvere un miega pele ir strazdu ļaunie naidnieki. Pirmie

apdraud vecos vai tādus, kas spēj lidot, pēdējie vēl neva-
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rīgos mazuļus, kurus viņi izvelk no ligzdas iedobumiem,
lai cik drošsirdīgi vecie viņus arī neaizsargātu. Tomēr

putna stiprā vairošanās atkal drīz izlīdzina visus varbū-

tējos nodarītos zaudējumus un arī viņa gudrība samazina

briesmas. Tā, piemērām, meklējot laukā barību, tas uztu-

rās vārnu un kovārņu sabiedrībā, izlieto pirmā vajadzības

gadījumā viņu uzmanību sev par labu un kad ierodas kāds

plēsīgs dzīvnieks, it īpaši kāds plēsīgs putns, kuram drošās

vārnas uzbrūk, viņš pa to laiku aizlaižās. No cilvēka va-

jāšanas viņu par laimi glābj viņa piemīlība un vēl vairāk

viņa negaršīgā, tikko baudāmā gaļa. Gūstā viņu tura re-

tāk nekā tas to pelna. Viņš ir tik pieticīgs, kā reti kāds

putns, ļoti gudrs, ārkārtīgi uzņēmīgs, jautrs, priecīgs, ga-
tavs spēlēties un ķircināties, mācās svilpot dziesmas un

runāt priekšā teiktos vārdus, sirsnīgi pieķērās savam ko-

pējam, iztur krātiņā gandrīz cilvēka mūžu un apvieno tik

daudz labu īpašību, kā reti kāds līdzīgs istabas putns.

Tuvākais melnā strazda radinieks, ir rožainais

strazds (Pastor roseus), no ganu strazdu (Pa-
stor) ģintas, kura ir lielā skaitā sastopama Dienvidazijā.

Spalvas, kuras uz galvas izveido pār pakausi nokarājošos

garu pušķi, uz galvas un kakla priekšas pusē līdz krūtīm,
pakaļpusē lejā līdz mēteļa sākumam ir melnas ar dziļi vio-

letu metālisku spīdumu, uz spārniem, astes, augšējās un

apakšējās astes segas un cisku lejgaliem melnas, tērauda

zaļā izskatā, citur bāli rožu sarkanas, knābis rožu sarkans,

apakšā ar asi norobežotu pamata pusi, kāja sarkangani
brūna. Mātītei visas krāsas ir nespodrākas, kā arī rožu

sārtās daļas ir brūngani balti izbalojušas, apakšējās seg-

spalvas ar platu bālganu malu. Jaunie putni ir pelēkgani

rūzganbāli, apakšpusē gaišāki, žods, rīkle un vēders ir bāl-

gani, viņu lidspalvas un segspalvas tumši brūnas, ārpusē
ar rūzganbrūnu malu. Knābis ir dzeltengani brūns, galā
tumšs. Garums ir 21 līdz 23 cm, platums 39 līdz 42 cm,

spārna garums 12 cm, astes garums 7 centimetri.



Rožainais strazds pieder pie čigānu putniem, jo arī

viņš dažos gados zināmos apgabalos parādās lielā vairu-

mā, citos atkal tur viņa nav nemaz, kaut arī liekas, ka ap-

stākļi visumā ir palikuši tie paši. Par viņa izplatības ap-

gabala degpunktu mums ir jāskaita Āzijas iekšienes ste-

pes. No viņām parastais izplatības riņķis iet no vienas

puses līdz Dienvidkrievijai un Donavas ielejām, uz otru

pusi līdz Mazazijai, Sibirijai, beidzot uz austrumiem Mon-

goli jā un Ķīnā. Atstājot savas perēšanas vietas putns
katru ziemu ceļo uz Indiju, bez kā tomēr laistos no Me-

sopotamijas pāri Pērsijai. Viņš apmeklē arī, tomēr ne

katru gadu, Grieķiju un Itāliju, bet Āfriku tikai ārkār-

tīgi reti. Tad nu atgadās, ka viņš dažreiz, un pie tam pa-

rasti vasarā ap perēšanas laiku, aiziet tālu no sava izpla-
tības apgabala, pie kam viņš dodas uz priekšu netik vien

savu pārlidojuma laikā ierasto ceļu virzienā, bet gan sta-

ru veidā uz visām pusēm. Tad viņu redz visos Itālijas un

Grieķijas apvidos, vispār visā Balkanu pussalā, Donavas

ielejās un Ungārijā, tāpat Vācijā, Šveicē, Francijā, Ho-

landē, Beļģijā, Dānijā, Lielbritānijā ja pat Farreru salās.

Stel k c r s (Stolker) ir uzņēmies pūles savilkt kopā zi-

ņas par viņa parādīšanos uz zināmiem laikiem Šveicē un

Vācijā, pie kam viņš ir nācis pie slēdziena, ka mūsu či-

gānu putns simts gadu laikā, no 1774. līdz 1875. gadam,
pēc drošām ziņām ir redzēts sešpadsmit reizes Šveicē un

trīsdesmit septiņas reizes Vācijā. Sevišķi liels bars 1875.

gadā lidoja pāri pus Eiropai, pārplūdināja gandrīz visas

Austrijas zemes un tāpat lielāko Vācijas zemju un pro-

vinču daļu, kaut gan viņu te visur nenovēroja; beidzot tas

parādījās lielā skaitā Itālijā, galvenā kārtā Veronas pro-

vincē, apmetās tur uz palikšanu, perēja un atkal pazuda
bez vēsts. Tur, kur putns parādās noteiktāk, kā piemē-
rām Dienvidkrievijā, Mazazijā, Sirijā, viņš ierodas no sa-

vas ziemas mītnes pirmā maija pusē, bet paliek perēšanas
vietā tikai līdz augusta sākumam, pazūd un tad lēni do-

das uz ziemas mītni, kur viņš mēdz ierasties uz septembra

beigām un palikt līdz martam.
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Tā kā es savā pēdējā ceļojumā pa Sibiriju un Turke-

stanu pēdējās provinces stepēs esmu atkārtoti redzējis ro-

žaino strazdu, atsevišķās vietās ari ievērojamā vairumā,
tad es varu no personīgiem novērojumiem runāt par viņa
dzīvi tā dzimtenē. Kas putnu labi novēro, tam viņš kļūs

mīļš, jo viņš ir dzīvības pilns un visa viņa būtība ir pie-

mīlīga. Viņa uzvešanās gan daudzējādā ziņā atgādina
mūsu melnā strazda izturēšanos, tomēr citādi stipri no tā

atšķiras. Tāpāt kā strazds, viņš klanīdamies skraida ap-

kārt pa zemi, visu izpētot, visu pārmeklējot, paceļas gaisā

tāpat kā mūsu māju un dārzu draugs, pēc īsas ieskrieša-

nās, paceļas pāri tiem sava bara locekļiem, kuri meklē ba-

rību, lai pēc tam atkal nolaistos viņu priekšā un ar to ienes

vairāk dzīvības pat pa zemi skrejošā barā. Viņš arī lai-

žas pavisam līdzīgi strazdam, tikai putnu bari gaisā nav

tik cieši noslēgti un lidojums netraucas tik aukaini uz

priekšu. Bet vairāk, kā ar savām kustībām, viņš atšķiras
vispār ar savu dabu. Viņš ir daudz nemierīgāks par mū-

su strazdu, ikdienas pārlido tālus apgabalus, dienas laikā

atkārtoti parādās vienā un tanī pašā vietā, bet uzturās

tur vienmēr tikai īsu laiku, pārmeklē attēlotā kārtā kādu

gabalu, paceļas un laižas tālāk, lai varbūt tikai vairāku

kilometru atstatumā šo rotaļu iesāktu no jauna. Laiku pa

laikam, īpaši pēcpusdienas stundās, viss bars lidinājās
stundas ceturksni un ilgāk apkārt augstu gaisā, līdzīgi

bišķērājam ķerot kukaiņus, pēc tam viņš atkal nolaižas

lejā zemē un meklē tik cītīgi, it kā augstumā nebūtu ne-

nieka atradis. Viņa spalvu īpatnējais krāšņums laižoties

ir maz manāms. Rožu sārtums, kurš mirdzoši atdalās no

zemes, izbālo laižoties gaišākās nokrāsās, kuras gribētos
drīzāk saukt par netīri pelēki baltām, nekā par rožu sar-

kanām. Uz vakara pusi laikam sapulcējas vairāki bari;
tad putnus redz vairākus simtus kopā biezā burzmā lai-

delējamies noteiktās vietās apkārt vai tik bieži kopā sa-

spiestus sēžam stepēs augstākos punktos, pa lielākai daļai
klinšu šķautnēs, ka viens mūsu šāviens nodeva mūsu varā

ne mazāk kā divdesmit piecus no viņiem. Mazuliet vēlāk
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tie laižas uz savām guļas vietām, stepē tās ir vītolu bie-

zokņi, ar kuriem viņiem ir jāpietiek, jo augstāku koku ga-

lotņu trūkst. Uz tādām guļas vietām viņi ap saules rietu

plūst vienā laikā ar sarkankāju vanagiem no visām pu-

sēm, bet kamēr vanagi pirms apmešanās uz kokiem vēl il-

gāku laiku pavada rotaļīgā lidojumā, rožainie strazdi pēc

ierašanās nekavējoties pazūd vītolu zaļumā. Viņi nekliedz

skaļi, kā to dara mūsu strazdi, pēc nolaišanās nav dzirda-

ma ilgstoša pļāpāšana, — klusi un bez trokšņa, kā tie at-

laidās, viņi dodas pie miera, kaut arī viņu bars sniegtos
tūkstošos. Es atrodu, ka ar šo klusuciešanu viņi ievēro-

jami atšķiras no viņiem tik tuvu radniecīgiem melnajiem
strazdiem, un tāpat es gribētu sevišķi uzsvērt beztrokšņai-
no lidojumu, jo viņš pilnīgi ir saskaņā ar šo klusuciešanu.

Ar augšā teikto saskan tas, ka aicinošo saucienu, maigo
~svit" vai „hurbi" dzird tikai reti, tāpat arī tas, ka viņi
ir daudz mazāk kaislīgi dziedātāji kā mūsu strazdi. Viņu
dziesma, kuru es esmu bieži dzirdējis, īpaši no manis kop-
tiem būrīša putniem, nav nekas cits, kā diezgan ķērkstoša
pļāpāšana, kurā pievestās aicinošās skaņas vēl ir tās daiļ-

skanīgākās, bet visas pārējās ir ķērkstošas un spiedzošas,
tā kā viss kopā apmērām skan kā „eč, rec, rič, ric, šerr,
cirr, cvi, širr, kirr", v. t. t., pie kam „rič" un širr" atskan

visbiežāk.

Visādi kukaiņi, it īpaši lieli siseņi un vaboles, bez tam

ogas un augļi, ir rožaino strazdu barība. Viņi tā iznīcina

ceļojošos siseņus, no kuriem tiešām ir ko baidīties, ka ta-

tāri un armēņi viņiem parādoties vēl šodien sarīko lūgša-
nas procesijas, jo viņi putnus tura par drīz sekojošu si-

seņu baru priekštečiem. Pēc turku domām, ikviens rožai-

nais strazds, pirms tas apēd vienu vienīgu siseni, nonāvē

deviņdesmit deviņus, kas patiešam gan nenozīmēs neko ci-

tu, kā to, ka putns vairāk nonāvē, kā apēd. Par nožēloša-

nu, viņš ar to neaprobežojas bet tiklīdz viņa mazuļi ir kļu-
vuši lieli, viņš kā postītājs uzbrūk augļu dārziem, sevišķi
zīda koku un vīna kalniem, un tādēļ Smirnā viņu maijā
sauc par „svēto", jūlijā turpretim par „velna putnu". Arī
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savā ziemas mītnē viņš nerīkojās citādi kā dzimtenē. Kaut

gan viņš tā še, kā tur ir noderīgs ganāmiem pulkiem, kuru

tuvumu tas vienmēr uzmeklē, pie kam nolasa nepatīkamos

parazītus, viņš Indijas rīsa laukos nodara bieži tik lielus

postījumus, ka ir nepieciešams viņa dēļ nostādīt sargus.
Pie perēšanas apgabala izvēles ūdens klātbūtne ir

viens no pirmiem noteikumiem, stepē tādēļ ap perēšanas
laiku atrod rožainos strazdus gandrīz vienīgi tikai upju,
strautu vai ezeru tuvumā. Būdami sabiedriski kā vien-

mēr, viņi perēšanas vietās salasās pa lielākai daļai milzi-

gos pūļos, tūkstošiem un vēlreiz tūkstošiem lielos, tā ka

drīz pietrūkst tiklab noderīgas ligzdu vietas, kā guļamās
vietas. Par perēšanas vietām noder pašu rakti iedobumi.

Bet tā kā piemērotās vietas drīz ir aizņemtas, izlieto ari

koku kaudzes, akmeņus vai žagarus, un daudzas ligzdas

ceļ kur pagadās, vienalga, vai vieta ir aizsargāta vai nē.

vai viņa atrodas zem jumta, vai tā no augšas ir atklāta,

Viena ligzda atrodas cieši blakus otrai, bet neviena no vi-

ņām nav izveidota kautcik rūpīgi, un tā kā bez tam perē-
šanas vietas bieži apmeklē visādi plēsīgi zvēri, kuri, lai

nokļūtu pie olām vai mazuļiem, vēl vairāk sajauc jau tā

juku jukām gulošās ligzdas, tad šāda perēšanas vieta iz-

skatās nekārtīgāka par kuru katru citu putnu perēšanas
nometni. No tiem simtiem tūkstošiem putnu, kuri 1875.

gadā pārplūdināja Eiropas dienvidus un rietumus, B etta

ļoti labi novēroja tos, kUri apmetās Villafrankas apkaimē.
Mēs viņam pateicamies par ļoti dzīvu ainu, kura attēlo

putnu uzvešanos perēšanas vietā. Tas bija 3. jūnijā, kad

ieradās apmērām divpadsmit līdz četrpadsmit tūkstoši

svešo viesu un tūliņ pārņēma savā rīcībā cietokšņa sienas,

izdzenot no turienes tur perošos strazdus, bezdelīgas, zvir-

buļus un baložus. Tie, kuri neatrada vairs vietas, ieņēma

kaimiņu māju jumtus un aizdzina arī no turienes viņu pa-

rastos iemītniekus. Tomēr atsevišķās mājās strazdi un

rožainie strazdi saticīgi perēja blakus viens otram un

viens virs otra. Tie, kuri palika cietokšņa apkārtnē, ie-

sāka tūliņ tīrīt visus sienās atrodošos caurumus un sprau-
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gas, pārvarot ikvienu šķērsli, nometa lejā akmeņus, arī

smagākus, tāpat stikla gabalus, kokus, salmus, galvas kau-

sus un citas ģindeņa daļas, kuras bija radušās no sprāgu-

šiem vai nomaitātiem dzīvniekiem, un tad uzcēla savas

ligzdas no žagariem un salmiem, siena, zāles v. 1.1. 17. jū-

nijā ligzdās bija pilnā skaitā sadētas piecas līdz sešas balti

zaļganas, apmērām 28 milimetrus garas, 22 milimetrus

resnas olas, bet 14. jūlijā jau mazuļi bija spējīgi lidot. Pa

perēšanas laiku arī tēviņi bija ārkārtīgi darbīgi, dziedāja
vai pļāpāja no agrākā rīta sākot un pastāvīgi laidelējās
klāt un projām. Visuzjautrinošākā stāvoklī, viens aiz

otra pārmaiņus izceļot un sakļaujot spalvaino galvas segu,

bez apstājas cīnoties un ķildojoties, tie viens otram cirta

ar knābi nopietni domātus sitienus. Mātītēm, kuras ne-

atstāja ligzdu, tēviņi izrādīja siltāko pieķeršanos, ļoti rū-

pīgi tās baroja un uz labāko aizsargāja. Tuvojoties va-

karam gandrīz visi tēviņi atstāja perēšanas vietu un de-

vās 'uz dažus kilometrus no Villafrankas atstato Kustocas

un Santa Lučia dci Monti apkaimi, lai tur pārnakšņotu
augstos kokos. Mazuļus abi vecāki bagātīgi apgādāja ar

barību, pa lielākai daļai ar siseņiem, un bija ļoti saistoši

redzēt, kā ārkārtīgais rožaino strazdu pulks baros pa des-

mitiem, divdesmitiem līdz četrdesmitiem devās šinī nolūkā

uz tuvākiem un tālākiem laukiem, lai ar iegūto laupījumu
atgrieztos pie mazuļiem. 12. jūlija agrumā notika vispā-

rējs izlidojums laukos, un vakarā atgriezās tikai daži ve-

cie. 13. jūlija pēcpusdienā redzēja rožainos strazdus lielā

skaitā sapulcējušos uz cietokšņa dārzā augošiem augļu ko-

kiem un 14. notika vispārīgs aizceļojums.

Otrā apakšdzimtā ietilpst zvīļstrazdi (Lam-

protornithinae), drukni veidoti putni ar krāšņi vizuļojo-
šām spalvām. Zvīļstrazdi apdzīvo Āfriku, Dienvidaziju
un Austrāliju, sevišķi lielā skaitā pirmo zemes daļu, at-

dzīvina visdažādākos apvidus, ir sevišķi sabiedriski, dzīvi,

moši, pārgalvīgi un pļāpīgi, pārtiek tāpat no augu kā no

dzīvnieku vielām, iet ātri, vairāk soļojot kā lēkājot, laižas

viegli, izveicīgi, kaut arī drusku it kā šļūcot, dzied cītīgi,
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bet slikti, perē dobumos vai lielās, pavirši kopā sanestās,

apaļās kaudžveidīgās ligzdās un dēj piecas līdz sešas plan-
kumainas olas.

No asta i no zvīļstrazdu (Lamprotornis) ģints,
kur pieder šīs apakšdzimtas lielākie priekšstāvji, pazīsta-
mākā suga ir metalzvīļstrazds (Lamprotornis aeneus).

Viņu garums ir piecdesmit, spārna garums deviņpadsmit,
astes garums trīsdesmit centimetri. Galva, smakrs un

pakakles augšējā daļa ir melnā krāsā ar zeltainu spīdumu,

ķermeņa virspuse un spārni ir tumši zaļā metāla krāsā,

virsējās spārnu segspalvas greznotas ar mazu nespodri

melnu, samtam līdzīgu, krāsas plankumu, pakakles vidus,

muguras lejgals, astes virsējās segspalvas, ķermeņa apak-

šējās daļas un stūres spalvas ir tumši purpura violetā krā-

sā; vispār, viss viņa spalvu ģērbs ir krāšņi spīdošs. Acis

ir gaiši dzeltenas, knābis un kājas melnas.

Rietumu, vidus, austrumu un dienvidus Āfrika ir šī

krāšņā putna dzimtene. Savā dienas grāmatā es par šo

putnu esmu maz ierakstījis, jo es domāju, ka viņš ir pie-
tiekoši pazīstams. Cik es atminos, tad mēs viņu sastapām
tikai mūža mežos un putni turējās kopā nelielās ģimenēs.
Šo putnu pāri un grupas daudz dzīvo pa zemi un kustas

te līdzīgi mūsu žagatām; līdzība ir vēl uzkrītošāka patei-
coties tam, ka putns savu krāšņo asti tur uz augšu tāpat
kā žagata. Pret svešām parādībām šis skaistais putns iz-

turās ar lielu neuzticību; arī tur viņš ir bailīgs, kur viņš
cilvēku mācījies pazīt tikai no labās puses. Bet šad tad

viņš tuvojas arī apdzīvotām vietām; es atceros, ka esmu

to dažreiz redzējis pavisam tuvu pie atsevišķu mežā at-

rodošos ciematu pēdējām salmu būdām. Viņa kustī-

bas ir vieglas un skaistas, savā ziņā lēnas, bet ne spēcī-

gas. Ja viņš lēkā pa zemi, tad garo asti nes jau iepriekš
aprakstītā veida, sēžot uz zara un nododoties atpūtai viņš
tai ļauj nokarāties vertikāli uz leju. Balss ir rupja un

ķērcoša, bet pie tam tik īpatnēja, ka to grūti sajaukt ar

citu mums jau pazīstamu balsi; viņa dziesma, ko vienmēr

var līdz apnikšanai dzirdēt, izņemot spalvu mešanas lai-
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ku, nav nekas cits, ka parasto balss skaņu bezgalīgs atkār-

tojums dažādos skaņu toņos, vai ķērkšana, tarkšķēšana
un spiegšana bez gala. Mūsu žagatas pļāpāšana var mums

dot zināmu jēdzienu par metalzvīļstrazda dziesmu, bet

viņas dziesmām ir daudz lielāka skaņu bagātība.

Lai gan es, uzturoties Āfrikā, nekad neesmu atradis

kāda šī putna vai cita kāda astaina zvīļstrazda ligzdu, to-

mēr domāju, ka nekļūdīšos, ja tos skaitīšu pie putniem,
kas perē dobumos, un kad pieņemšu, ka tās brīvi stāvo-

šās ligzdas par kurām runā Ver r o (Verreaux) un

Heigl i n s, viņi izlieto tikai ārkārtīgos gadījumos. Pe-

rēšanas laiks ziemeļaustrumu Āfrikā iekrīt augustā; kā

te, tā arī citur, kur tie izplatīti, lietus laikmetā, kas zemei

atnes pavasari. Kamēr metalzvīļstrazds nodarbināts ar

saviem pēcnākamiem, viņš ir dzīvāks kā jebkad: pļāpā,
ķērc, svilpo un kliedz no agra rīta līdz vēlam vakaram, un

tikai pusdienas stundās tas atļauj sev īsu atpūtu; viņš tad

arī uzsāk cīņas un strīdus ar savas sugas tēviņiem un ne

mazāk arī ar dažādiem citu sugu putniem. Laikam tēviņš
palīdz mātītei perēt, bet katrā ziņā tas palīdz jaunos ba-

rot. Pēdējos, pēc Heigfina ziņām, kad tie izlaidušies

no ligzdas, var redzēt sēžam uz kāda zara, kur tie cieši pie-

spiedušies viens pie otra, kamēr vecāki, barību meklēdami,

laidelējas no zara uz zaru vai arī skraida pa zemi, pie kam

tie sanāk ķildās ar sev līdzīgiem vai citiem putniem.

Barība sastāv no visāda veida kukaiņiem, sēklām un

augļiem. Pirmos putni uzlasa no zemes un noķer laižo-

ties, izvelk tos pat no maitām, pēdējos salasa un noplūc,
kur vien iespējams.

Pateicoties tam, ka noķertie zvīļstrazdi viegli baro-

jami, tad nereti mums arī metalzvīļstrazdus piesūta dzī-

vus. Pie labas kopšanas viņi gūstā nodzīvo daudzus gadus
un pat vairojas.

Par zvīļstrazdiem šaurākā nozīmē (Lampro-

colius) sauc šīs apakšdzimtas īsastainās stigas. Ziemeļ-
austrumu Āfrikā samērā bieži sastopams tēraudzvīļ-

strazds, „vordit", kā to devē abesinieši (Lamprocolius
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chalvbaeus). Viņa garums ir 27 cm, platums 46 cm, spār-

na garums 14 cm, astes garums 9 centimetri. Spalvas, iz-

ņemot ne visai labi saredzamo plankumu pie ausīm un

spārna rokas daļas segspalvām, ir tumši zaļā tērauda

krāsā, katra otras šķiras lidspalva un lielākās spārnu vir-

sējās segspalvas galā ir izrotātas ar apaļu melnu samtam

līdzīgu plankumu. Spalvu krāsa ir ar apbrīnojamu spīdu-
mu un dažādā apgaismojumā atmirdz tā, ka to ar vārdiem

nemaz nav iespējams aprakstīt. Tēviņa un mātītes starpā
nav manāma nekāda izšķirība; bet jauniem putniem me-

talzaļā krāsa ir tikai virspusē, ķermeņa apakšpuse ir tum-

ši brūngani pelēka un gandrīz bez spīduma.

Zvīļstrazds apdzīvo kā upju ieleju biezos mežus, tā

arī reti ar kokiem apaugušās stepes vai kalnājus visā

Ziemeļafrikā, bet viņš sastopams arī Senegalijā. Pēc

H c i g 1 i n a ziņām, Abesinijas kalnājā viņš ir sastopams
līdz trīstūkstots metru augstu. Parasti viņš dzīvo pāros;

tikai pēc perēšanas laikmeta putni sastāda nelielas sabie-

drības. Tos var sastapt gan biezos krūmos, gan arī uz

klinšu gabaliem, kas izkaisīti līdzenumā. Viņi ir dzīvi un

kustīgi kā visi šīs dzimtas piederīgie, daudz uzturās zemē

un zemos krūmos, bet pret vakaru arī augstākos kokos.

Pie viņu īpatnējā laišanās veida ievingrinājusies acs tos

var pazīt katrā attālumā. Viņu laišanās atbilst viņu samt-

veidīgiem spārniem, tā ir tikpat mīksta kā viņi, arī ļoti
viegla, bet ne ātra, drīzāk gausa. Viņi skrien ļoti ātri, vai-

rāk lēcot nekā soļojot, steidzīgi un bez atpūtas. Par citām

viņu īpašībām nevar nekā daudz cildinoša sacīt. Viņu dzies-

mu pat grūti par tādu nosaukt, jo viņa nav nekas vairāk,
kā neglīto un ķērcošo aicinošo skaņu atkārtojums, kam

starpā iespraustas vēl dažas tarkšķošas un spiedzošas ska-

ņas. Tomēr šim putnam neņem ļaunā nejaukās skaņas,
kam viņš liek atskanēt ar nesalīdzināmu izturību. Viņa
būtība ir pilnā saskaņā ar viņa krāšņajām spalvām. Viņš
vienmēr tura sevi tīru, nejaucas ar citiem putniem, pat ar

savas ģintas locekļiem, un ir vienmēr, izņemot pusdienas

stundas, nepārtrauktā kustībā. Tā viņš pievelk sev uz-
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manību pat tad, ja neņem vērā viņa spalvas; to krāš-

ņums tomēr ir tik lielisks, ka tās arvien no jauna jāap-
brīno. Ejot pa meža krēslu dažreiz gadās, ka piepēži pa-

zib kāds gaišs spīdums, līdzīgs saules staram, ko atspogu-

ļo spodra metāla vai stikla virsma, šis spīdums patiesībā

nav nekas cits, kā saules stars, kas atspīd no šī putna

spalvām, jo ja zvīļstrazds ir atrasts, tad var pār-

liecināties, ka pie labvēlīga apgaismojuma viņam paku-
stoties spalvas atspoguļo saules starus. Tūliņ pēc nāves

spalvas zaudē lielāko daļu no sava skaistuma; savā pilnā

krāšņumā tās parādās tikai tik algi, kamēr putns dzīvo,
kamēr tas kustas karstajā Āfrikas saulē.

Pēc Heiglina ziņām perēšanas laiks iekrīt laikme-

tā no jūlija līdz septembrim. Perēšanai tie parasti izvē-

las pērtiķu maizes koku, Kristus ērkšķi un akācijas. Bie-

ži vienā kokā atrodas sešas līdz astoņas ligzdas; skato-

ties pēc apstākļiem, tās atrodas no trīs līdz desmit metrus

augstu. Rupji, sausi, melni zari, kas salikti kopā ļoti ne-

kārtīgi, ir ligzdas plašā ārpuses celtne; zāles, spalvas vil-

na un tamlīdzīgas lietas sastāda mazā, dziļi ligzdas iekš-

pusē ierīkotā perēkļa izklājumu. Trīs olas, kas atrodas

ligzdā, ir apmēram 20 milimetri garas; uz gaiši vai tumši

zilgani zaļas pamata krāsas tās zīmētas ar atsevišķi stā-

vošiem zili pelēkiem un violeti brūniem punktiem un plan-
kumiem. Pēc ilggadīgiem novērojumiem pie noķertiem
zvīļstrazdiem man jāpiezīmē, ka iepriekšējais apraksts
nav izsmeļošs. Laikam arī tēraudzvīļstrazds brīvi stāvo-

šas ligzdas ceļ tikai izņēmuma gadījumos, bet vispār, tā-

pat kā citi viņa grupas priekšstāvji, perē koku dobumos,
kuru iekšpusi tas izklāj jau iepriekš aprakstītā veidā.

Kā liekas, tad perē abi putni un arī mazuļus baro kā mā-

tīte, tā tēviņš. No ligzdas tie izlaižas spalvu ģērbā, kam

nav gandrīz nekāda spīduma, tomēr pilnu krāšņumu un

spīdumu tie iegūst nedaudzās nedēļās, pie kam tie spalvas
vis neizmet, bet tās pārkrāsojas.

Pie abesiniešu dziedoņiem un dzejniekiem tēraud-

zvīļstrazds spēlē ievērojamu lomu, jo viņu uzskata par
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dziesmas izgudrotāju, gan ne tikdaudz viņa dziesmas skai-

stuma, kā uzticības dēļ, ar kādu tas viņu dzied. Tomēr,
neskatoties uz to, ziemeļaustrumu Āfrikā neviens šo putnu
netur gūstā. Retāk arī nekā viņa radinieki viņš dzīvs no-

nāk pie mums; tomēr es to vairākas reizes esmu kopis un

atradis, ka viņš diezin vai no pēdējiem daudz ko atšķiras.
Kā tie, tā arī viņš pie labas kopšanas jūtas labi un, ja ie-

vēro viņa dzīves prasības, tad arī gūstā vairojas.

Ganu zvīļstrazdi (Notauges) atšķiras no ie-

priekš aprakstītām sugām tikai ar drusku slaidāku knābi,

augstākām kājām, īsāku asti un raibām spalvām. Krāš-

ņais zvīļstrazds (Notauges superbus) sasnieds

garumā 21 cm un platumā apmēram 37 centimetri; spārna

garums ir 116 mm, astes garums 65 milimetri. Galvas

augšējā daļa un pakausis ir melnā krāsā ar nelielu zeltai-

nu spīdumu, ķermeņa virsējās daļas ir tēraudzilas, rīkle,
kakla priekšējā daļa un guzna ir zili zaļā krāsā, pārējās,
ar šauru, baltu šķērssvītru no tumšās krūšu virsējās da-

ļas atdalītās apakšdaļas ir skaisti kanēļu brūnā krāsā,

spārnu apakšas un astes segspalvas, kā parasti, greznotas

apaļiem samtam līdzīgiem plankumiem, kas sastāda divas

šķērslentas. Acis ir baltas, knābis un kājas melnā krāsā.

Šī krāšņā putna izplatības apgabals, cik zināms, ir

Austrumafrika no astotā grāda ziemeļu platumā līdz sep-

titajam grādam dienvidus platumā. Par viņa dzīves veidu

trūkst izsmeļošu ziņu, tomēr no tā, kas zināms, var spriest,
ka viņš ir galvenos vilcienos tāds pats, kā tālāk uz zieme-

ļiem dzīvojošā radinieka, metalvēderainā zvīļstrazda (No-

tauges chrvsogaster) dzīves veids. Abas sugas ir ganu

putni, kas, ja vien iespējams, seko vēršu un aitu ganā-
miem pulkiem vai vismaz uzturas tur, kur tie ir ganīju-

šies. Pēc maniem novērojumiem, šo putnu bars dienas

laikā apmeklē diezgan plašus apgabalus, te salasīdamies

dažādos kokos, te skrienot tālāk un izklīstot. Agrās rīta

stundās un vakaros viss bars salaižas kādā no augstākiem
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kokiem, un līdzīgi strazdiem, tēviņi no turienes dzied sa-

vas rīta un vakara dziesmas. Pusdienas laikā tie klusu

noslēpjas koku zaros, pārējā laikā tie bez atpūtas klejo
no vienas vietas uz otru. Viņu gājiens ir līdzīgs mūsu

strazda gājienam, un viņi pēdējam līdzinās arī tanī zinā,
ka vajāti tie palaižas uz priekšu nelielu gabalu, noslēpjas

krūmos, nogaida savu vajātāju un tad steidzas atkal prom,

ja tas tuvojas. Barību uzmeklējot visa sabiedrība nepa-

liek nevienu acumirkli mierā. Putni trokšņo un kliedz

viens caur otru un arī laižoties daudzi no bara skaļi kliedz,
un ne visai patīkamā kārtā. Viņi ir tik kustīgi, ka tos

viegli ieraudzīt; bet no strēlnieka tie veikli prot izvai-

rīties, un ja redz, ka tos vajā, viņi drīz vien top ļoti bai-

līgi. Ganu zvīļstrazda barība galvenā kārtā ir tā pati, kas

pie citām šīs apakšdzimtas sugām, bet atšķiras tanī ziņā,
ka abas šīs sugas visvairāk medī kukaiņus, kas seko ga-

nāmiem pulkiem.
Par krāšņā zvīļstrazda vairošanos pagaidām trūkst

ziņu, turpretim metalvēderainā zvīļstrazda ligzdas H c i g-

-1 i n s ir atradis stepē un apraksta, ka tās ir tādas pat kā

tēraudzvīļstrazda ligzdas. Zeptembrī un oktobrī viņās
atrod trīs vai četras divdesmit pieci milimetri garas, astoņ-

padsmit milimetri resnas olas, ar smalku čaulu, zaļgani
zilā vai vara zaļā krāsā, virs kuras izkaisīti daudzi pelēk-

zilgani, violetbrūni un rūzganbrūni raibumi, kas pret resno

galu top biežāki.

Ar zvīnaiņām spalvām no saviem radiniekiem atšķi-

ras zvīņainais zvīļstrazds (Pholidauges leu-

cogaster)', kas ir tā paša nosaukuma ģintas (Pholidauges)

priekšstāvis. Visa virspuse un kakls līdz pat krūtīm ir

purpura zilā krāsā, ar brīnišķu violetu atspīdumu, krūtis

un vēders turpretim ir balti, spārnu spalvas melngani brū-

nas ar violetām ārpuses malām. Izdevīgā apgaismojumā vi-

sas spalvu tumšās vietas atspīd vara krāsas metalspīdu-

mā. Varavīksnīte ir spilgti brūna, knābis un kājas mel-
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nas. Jaunie putni virspusē ir gaišāk un tumšāk svītroti

un apakšpusē pamatkrāsa ir sarkanīgi balta ar brūnām

svītrām. Tēviņa garums ir deviņpadsmit, platums trīs-

desmit trīs, spārna garums vienpadsmit, astes garums

septiņi centimetri.

Šis zvīļstrazds ir izplatīts pa visu Vidusafriku

un vienā Rietumarabijas daļā; viņš vismīļāk apdzī-
vo kalnainus apgabalus un Habešā to vēl var atrast līdz

divi un pus tūkstoš metru augstumā, šur un tur varbūt

vēl augstāk. Es ar viņu savā otrā ceļojumā pa Āfriku

iepazinos retajos mežos, kas apklāj Habešas ziemeļautru-
mu kalnu rindas nogāzes un pakāji. Te šis krāšņais putns

dzīvo, ļoti lielā skaitā un tikpat labi ielejās kā augstu kal-

nos, bet liekas, ka no kalnāja viņš tomēr tālu neaiziet. Viņš
ir īsts koku putns, kas reti nolaižas zemē un ja to dara, tad

še uzturas tikai ļoti īsu laiku. Pēcpusdienās viņi, tāpat
kā mūsu strazdi, salasās dažos iemīļotos kokos, bet putni te

nedzied, un vispār tas jāapzīmē par ļoti klusu putnu. Pa-

iet daudzas minūtes un no viņa nedzird ne skaņas. Ģime-
nes sastāv no sešiem līdz divdesmit locekļiem.

Pat Abesinijā, kas tik bagāta skaistiem putniem,

zvīņainais zvīļstrazds izdalās ar savām krāšņi krāsotām

spalvām. Sevišķi tad, kad viņš laižas, saules stari brīnišķi
rotājas viņa muguras krāšņi zilajās spalvās. Ja šo putnu

pirmo reiz ierauga laižamies, tad nevar pateikt, kāda īsti

ir viņa krāsa. Virspuse liekas sarkanā vara krāsā, ar

vieglu vijolišu krāsas atspīdumu, un ne zilā, kāda tā ir pa-

tiesībā. Tikai šad tad, un tad arī uz acumirkli, var novē-

rot, ka tā ir redzes apmāne, bet tad novērotājs drīzāk sve-

ras uz to pusi, ka taisni zilā krāsa ir tā, kas atspīd pie zi-

nāma apgaismojuma un tā tad neīsta. Brīnums ir liels,
kad putns ir nošauts un nu to tur rokā — viņš izskatās

pavisam citāds nekā agrāk.

Laišanās ir ļoti viegla un gracioza, pie tam ļoti ātra

un steidzīga, gājiens pa zemi atgādina strazda lēkāšanu,

un vispār šis putns man tad daudzkārtīgi atgādina mūsu

sarkano strazdu. Bet viņš vairāk uzmeklē augstās nekā
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zemās vietas un ja to izbaida, vienmēr laižas augstākos
kokos un ne tā kā strazdi, krūmos. Kā liekas, tad viņš
visvairāk mii apmesties tanīs kokos, kas atrodas tuvu ūde-

nim. Pie reiz izvēlētās vietas viņš turas ļoti cieši; pie-

mēram, pie Menzas mēs visās mūsu medībās tos redzējām
sēžam virs ūdens vienos un tanīs pašos kokos. Taī laikā,
kad mēs tur uzturējāmies, jaunie meta spalvas un vecie

bija tērpti savā kāzu uzvalkā; tomēr neskatoties uz visām

pūlēm, man neizdevās atrast nievienu ligzdu un iegūt kādas

noteiktas ziņas par viņu vairošanos. Turpretim Hei g-

-1i n s stāsta, ka viņš jūlijā esot novērojis pa daļai apspal-

vojušos mazuļus. Liekas, ka par šī putna ligzdu arī viņam
nav nekas zināms.

Laikam būs pareizi, ja še pievienosim kādu nelielu

Austrālijas putnu grupu, ko dažreiz pieskaita vālodzēm,
dažreiz paradizes putniem un dažreiz atkal uzskata kā

īpašas dzimtas kodolu. Lapeņu putns, kuru es te

domāju, dzīvo tikai Austrālijā, augumā līdzinās mūsu ko-

vārnim un ir raksturīgs ar resno, maz izliekto knābi, vidēji

augstām, stiprām kājām, samērā gariem spārniem un vi-

dēji garo, taisni nogriezto vai sekli izdobto asti.

Šīs apakšdzimtas pazīstamākā suga ir atlasa jeb la-

peņu putns (Philonorhvnchus holosericeus), kas

pieder pie ģintas, kura sastāv tikai no viena paša. Vecā

tēviņa spalvas, kas spīd kā atlass, ir tumši zili melnas;

pirmās un otrās šķiras lidspalvas, spārnu segspalvas un

stūres spalvas ir samtam līdzīgā melnā krāsā ar ziliem ga-

liem. Acis gaiši zilas izņemot šauru sarkanu gredzenu,
kas ieslēdz redzokli, knābis gaiši zilā raga krāsā, galā

dzeltens, kājas sarkanīgas. Mātīte virspusē ir zaļa, spārni

un aste tai dzelteni brūnā krāsā, ķermeņa apakšpuse dzel-

tenīgi zaļa; te katra spalva tuvu pie gala greznota ar tum-

ši brūnu apaļu plankumu, kādēļ apakšpuse izskatās zvīņai-
na. Jaunie putni līdzinās mātītēm. Putna garums ir ap-

mēram 36 cm, spārna garums 18 cm, astes garums 12 cen-

timetri.
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Gūl d s (Gould) mums ir devis diezgan izsmeļošas

ziņas par atlasa putna dzīves veidu. Viņa tēvija ir Au-

strālijas cietzemes lielākā daļa, viņa mīļākās uzturēšanās

vietas ir parkveidīgi apaugušo apgabalu kuplie bieži lapo-
tie krūmi gan zemes iekšienē, gan gar jūrmalu. Viņš
pastāvīgi dzīvo vienā un tanī pašā vietā, bet laidelējās ne-

lielā apgabalā šurp un turp, laikam lai iegūtu sev bagātī-

gāku barību. Austrālijas pavasaros tos sastop pa pāriem,

rudeņos baros, tad sevišķi upju gultnēs un taisni tur, kur

krūmāji krastmalā stiepjas līdz ūdens robežai. Barība

galvenā kārtā sastāv no graudiem un augļiem, blakus tiem

putni lieto arī kukaiņus. Ēdot šis putns ir tik drošs, ka

to var ērti novērot; citā laikā viņš ir sevišķi modrs un uz-

manīgs. Vecie tēviņi sēd koku galotnēs un tiklīdz ierauga
ko aizdomīgu, tie ar skaļu aicinošu saucienu, kam uztrau-

kumā vēl pievienojas rupjas, nepatīkamas rīkles skaņas,
biedina citus savas ģimenes locekļus, kas nodarbināti vai

nu zemē vai kokos. Viņu nelielajās sabiedrībās parasti
redz nedaudz tēviņus, kuru spalvas ir pilnā krāšņumā, tā-

pēc jādomā, ka šie putni savu pilnīgo ģērbu iemanto sa-

mērā vēlu.

Atlasa putnu dzīves veidā ievērojamākais ir tas ap-

stāklis, ka viņi sev par patiku taisa lapenēm līdzīgus velvē-

jumus, kuros tie tad uzturās. Ar šīm celtnēm Gūl d s

vispirms iepazinās Sidnejas muzejā, kur kāds ceļotājs
vienu tādu bija nodevis. Gribēdams šo lietu pamatīgi iz-

pētīt, viņš ilgāku laiku putnus novēroja viņu darbā. Ce-

ļojot pa Liverpūles apgabala ciedru krūmiem," tā viņš
stāsta, „es atradu vairākas šādas lapenes jeb rotaļu lau-

kumus. Parasti tie taisīti uz zemes kādā vientuļā meža

daļā zem koku zariem, kas nokarājušies uz leju. Te no

biezi sapītiem zariņiem ir taisīts šīs celtnes pamats un īste-

nās lapenes sienas izveidotas no smalkākiem un lokanā-

kiem zariņiem. Materials ir tā sakārtots, ka zaru gali un

zarojumi augšā savienojas. Katrā pusē ir brīva vieta ie-

ejai. Sevišķu greznumu šīm lapenēm piešķir tas, ka viņas
ir izgreznotas visāda veida spilgti krāsotiem priekšme-
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tiem. Te var atrast raibas astes spalvas no dažādu sugu

papagaiļiem, gliemju vākus, gliemēžu mājiņas, akmenti-

ņus, izbalējušus kaulus un citas tamlīdzīgas lietas. Spal-
vas ir iespraustas starp zariem, kauli un gliemju vāki no-

likti pie ieejas. Visi iedzimtie pazīst šo putnu kaislību uz

spīdošām lietām un pazudušās lietas tāpēc vienmēr meklē

pa viņu lapenēm. Es pie ieejas atradu glīti apstrādātu ak-

meni, četri centimetri garu, un viņam blakus vairākas zi-

las kokvilnas lupatiņas, ko putni laikam bija uzmeklējuši
kādā attālākā apdzīvotā vietā. Lapeņu lielums ir ļoti
dažāds."

Vēl nav pilnīgi noskaidrots,kādam mērķim atlasa put-
ru taisa šīs celtnes. Tās katrā ziņā nav viņu īstās ligzdas.
Kā liekas, tad šis lapenes putni pārošanās un perēšanās
laikā izlieto kā satikšanās vietas un laikam lieto viņas vai-

rākus gadus no vietas. Koks c n s (Coxen) stāsta, re-

dzējis, ka putnu mātītes vienu lapeni, ko viņš noārdījis,
atkal uzcēlušas, šis autors stāsta, ka putni perējot biezos

tējas un citos krūmos, parasti iedobumos netālu no savām

lapenēm, tomēr liekas, ka viņu olas līdz pat pēdējam lai-

kam nav pazīstamas. „Ja veco tēviņu nošauj, tad mātīte

sev tūliņ atrod citu dzīves biedri. Pie kādas lapenes es

esmu neilgā laikā nošāvis trīs tēviņus."

Arī gūstā šie putni taisa savas lapenes. Stra n g c,
dabas mīļotājs no Sidnejas, raksta Gūldam: „Manā

putnu mājā tagad ir arī viens pāris atlasa putnu, par ku-

riem es domāju, ka tie taisās uz perēšanu, jo abos pēdējos
mēnešos tie nopietni nodarbojās ar lapenes celšanu. Abu

dzimumu priekšstāvji ņem šai darbā dalību, bet galvenais

cēlājs ir tēviņš. Viņš šad un tad dzenā savu mātīti apkārt
pa visu putnu māju, tad aizlaižas pie lapenes, piesprauž
tai kādu raibu spalvu vai lielu lapu, savādi iekliedzas, sa-

bož spalvas un skrien ap lapeni, kurā tā beidzot ieiet. Tad

tēviņš ir tik uztraukts, ka acis viņam visā patiesībā kāpj
ārā no saviem dobumiem. Viņš bez pārtraukuma cilā te

vienu, te otru spārnu, vairākkārt knābā zemi un pie tam

dzirdamas klusas svilpjošas skaņas, līdz mātīte labprātīgi
iet pie viņa un beidzot rotaļa ir nobeigta."
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Apkakles putns (Chlamvdodera maculata),
tāda paša nosaukuma ģintas priekšstāvis, garumā sasniedz

28 centimetrus, viņa spārni ir 16 cm un aste 12 cm gara.

Galvas virsējās daļas un pakakles spalvas ir skaisti brū-

nas, galvas virsējās daļas spalvas galos sudraba pelēkas,
visa ķermeņa virsējā daļa, spārni un aste tumši brūnā

krāsā; visas spalvas greznotas ar apaļu brūni dzeltenu

gala plankumu, priekšējās lidspalvas iekšpusē ar baltu

malu, astes spalvas ar brūngani dzelteniem galiem; apak-

šējās ķermeņa daļas ir pelēcīgi baltas, sānu spalvas ar

gaiši brūnām līkumotām šķērsšvītrām. Skaista pakauša

lenta, kas sastāv no garākām spalvām persiku ziedu sar-

kanā krāsā, izveido kautko līdzīgu vēdeklim. Acis ir tum-

ši brūnas, knābis un kājas brūnas. Vecie putni savā star-

pā maz atšķiras viens no otra, jaunajiem trūkst vēdekļa.
Apkakles putni apdzīvo tikai Austrālijas iekšieni un

te tie lielā skaitā dzīvo zemu krūmāju audzēs gar līdzenu-

mu malām, bet viņi ir ļoti bailīgi un tāpēc ceļotāji tos reti

kad pamana. Pazinējam tos nodod viņu rupjās, nepatī-
kami skanošās aicinošās skaņas, ko var dzirdēt tad, kad

putns iztraucēts grib aizlaisties no smiltīm. Tad tas mīl

nosēsties atsevišķi stāvošu krūmu augstākās galotnēs, lai

var pārskatīt apkārtni un pēc tam doties uz turieni, kur

tam liekas visizdevīgāk. Visdrošāk šos putnus var nošaut

tad, kad tie dzer, sevišķi sausajā laikmetā, kad šaī ziņā

nav nekādas izvēles.
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Vēlāk Gū 1 ds ir atradis arī viņu lapenes. Tās atrodas

apmēram tādās pašās vietās kā atlasa putna lapenes, bet

ir vēl mākslīgāk taisītas, vēl vairāk izgreznotas, garākas
un izliektākas; dažas no viņām ir pāri par metru garas,

no ārpuses sastāv no žagariem, kuri skaisti pārklāti ar

zāļu stiebriem, un iekšpusē ir bagātīgi un dažādi izgrez-
notas. Viņās atrod divplākšņu gliemju vākus, mazu zīdī-

tāju galvas kausus, kaulus un līdzīgas lietas. Lai nostipri-
nātu zāles un zarus putni izlieto akmeņus, kas ļoti mākslīgi
sakārtoti. Tie, sākot no ieejās, nokārtoti abās pusēs tā,
ka starp tiem paliek kāju celiņi, kamēr greznuma lietu

krājums pie katras ieejas samests kaudzē. Pie atseviš-

ķām lapenēm katras ieejas priekšā ir atrasts gandrīz pus-

pūrs kaulu gliemju vāku un tamlīdzīgu lietu. Laikam šīs

celtnes tika izlietotas jau vairākus gadus. Spriežot pēc

atstatuma, cik tālu lapenes atradās no upēm, no kurām

laikam bija atnesti gliemju vāki, pētnieks varēja taisīt

slēdzienu par to, ka dažos gadījumos putni greznuma lie-

tas atnes jūdzēm tālu. Liekas, ka priekšmetus putni ņem

ar lielu izvēli, jo viņi ņem tikai tādus, kas ir izbalējuši un

balti vai krāsaini. Gūlds pārliecinājās, ka lapenes kā sa-

tikšanās vietas izlieto vairāki apkakles putni, jo kad viņš
noslēpās kādas lapenes tuvumā, tas vienu pēc otra nošāva

divus tēviņus, kas izlīda no vienas un tās pašas ieejas la-

penē.

Koks c n s decembrī atrada kādu ligzdu ar trīs ma-

zuļiem. Pēc sava veida ligzda līdzinājās mūsu parastā Ei-

ropas strazda ligzdai, bija līdzīga dziļam kausam un taisīta

no rupjiem žagariem, iekšpusē viegli izklāta spalvām un

smalku zāli un atradās kādas akācijas mazos zaros, kas

bija pārliekušies pār ūdens peļķi.
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Anksterustrazdi (Buphaginae) atšķiras no vi-

siem pārējiem strazdiem sevišķi ar knābja un kāju veido-

jumu un ne mazāk ar savu dzīves veidu. Anksteru

strazds (Buphaga erythrorhyncha) ir šīs apakšdzimtas

pazīstamākā suga. Viņš ir virspusē olivu brūns, galvas sā-

nos, pie smakra un pakaklē gaišāks, apakšpusē gaiši rūz-

ganidzeltenīgs; spārni un spārnu apakšējās segas spal-
vas ir tumši brūnas. Varavīksnīte un kails gredzens ap

acīm ir zelta dzeltenā krāsā; knābis ir gaiši sarkans, kā-

jas brūnas. Garumā viņš ir 21 cm, platumā 33 cm, spārna

garums ir 11 cm, astes garums 9 centimetri. Anksteru

strazda dzimtene ir visa Vidusafrika. Bogasā es to sastapu

ļoti bieži, tāpēc par viņa dzīves veidu varu pastāstīt no

personīgiem novērojumiem.
Anksteru strazdus var redzēt nelielās sabiedrībās, kas

sastāv no sešiem līdz astoņiem putniem, un tikai lielāku

zīdītāju tuvumā, bez kuriem, kā liekas, tie nemaz nespēj
dzīvot. Viņi seko kamieļu un vēršu ganāmiem pulkiem,
bet ierodās arī pie atsevišķiem dzīvniekiem un parasti no-

laižas uz viena un tā paša dzīvnieka. No Dienvidus

Āfrikas apceļotājiem mēs dabonam zināt, ka viņi tāpat se-

ko arī elefantiem un degunradžiem un izdara arī tiem pa-

kalpojumus. Es esmu novērojis draudzīgās attiecības

starp viņiem un degunradzi. Pēc Leveijana (Levail-

lant) ziņām tie apmeklējot arī antilopes, tā tad laikam

visus lielākos zīdītājus. Viņi savus pakalpojumus izdara

tiem ganāmo pulku dzīvniekiem, kam ir kādas jēlas vie-

tas, kas pievelk mušas. Tāpēc abesinieši tos nīst, jo do-

mā, ka viņi knābājot ievainotās vietas, tās kairinot un tā

aizkavējot to sadzīšanu, lai gan patiesībā pie tā ir vainīgi
dažādu mušu kāpuri, kas ieperinājušies zem ādas, un asi-

nīm piesūkušās ērces. Pirmos viņi prot izvlkt no viņu pa-

slēptuvēm un otrās nolasīt no dzīvnieka ķermeņa dažādām

daļām. Veseli zīdītāji, kas šos putnus pazīst jau no jau-

nības, ne ar ko neizrāda, ka šo putnu darbība tos apgrū-

tinātu, bet izturās pret anksteru strazdiem īsti draudzīgi un

ļauj tiem visu ko darīt, pat asti nepakustinādami, lai tos

aizdzītu; turpretī tie dzīvnieki, kas viņus nepazīst, iztu-
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rās kā neprātīgi, ja tos piepēži apmeklē šie putni, kas pie
tiem nāk ar vislabākiem nodomiem. Tā, Andersons

stāsta, ka kādu rītu viņa aizjūgu vērši vissmieklīgākā vei-

dā nu vismežonīgākā nekārtībā skrējuši prom, jo bars ank-

steru strazdu bija nolaidies uz viņiem. Smagāk ievainoti un

arī no nastām eberstie zirgi, ēzeļi un kamieļi, kuru vainas

sāk jau sadzīt tāpat pūlās atsvabināties no anksteru straz-

diem un, mēģina, lai gan bieži vien nesekmīgi, tos aizdzīt

ar ātru skriešanu, ādas raustīšanu, sišanu ar asti un val-

stīšanos pa zemi. Viņus gan šie putni stipri moca tiešām

un varbūt pat aizkavē ievainojumu sadzīšanu.

Zirgs vai kamielis, kas apsēsts no anksteru strazdiem,
izskatās ļoti jocīgs. Ērenbergs ļoti pareizi sie

putni tāpat lēkājot ap dzīvnieku, kā dzeņi ap koku. Ankste-

ru strazds prot izmantot katru dzīvnieka ķermeņa da-

ļu. Viņš piekārās pie vēdera starp kājām, staigā pa vi-

ņām ar galvu uz augšu un leju, nosēžās uz muguras, degu-

na, īsi sakot pārmeklē visu dzīvnieka ķermeni. Mušas un

dundurus tas veikli nolasa no dzīvnieka spalvas, anksterus

izvelk no ādas apakšas, pāršķeļot ādu. Bet viņš var strā-

dāt kā vien tam patīk, dzīvnieki izturās pavisam mierīgi,

jo viņi zin, ka acumirklīgās sāpes tiem nāk tikai par labu.

Anksteru strazds no savas puses uzticas tikai dzīvnie-

kiem; attiecībā pret cilvēku tas ir ļoti uzmanīgs. Kad

tas tuvojas, un sevišķi kāds svešnieks, tad visa putnu sa-

biedrība, kas atrodas uz dzīvnieka, ātri uzlec uz dzīvnie-

ka muguras vidus, nosēžas tur un tad uzmanīgi skatās

atnācējam pretim. Visi, ko es novēroju, nepielaida mani

sev tuvāk kā uz četrdesmit soļiem. Parasti tie paceļas
taisni uz augšu, tad viegli laižas, spārnus plaši izpletuši,
bieži vien tālu prom, un aplaidušies lielu loku atgriežās at-

kal atpakaļ. Ja tie domā, ka tiem draud briesmas, tie ne-

kad nenolaižas uz kāda dzīvnieka, bet izvēlas kādu izcilus

punktu, parasti klinšu gabalus. Kokos es tos nekad nees-

mu redzējis. Kā brīvi dzīvojošie dzīvnieki pierod ievērot

anksteru strazdu biedinājumus, ir ļoti saprotami.





Paradīzes putni.

Kraukļi.
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Tikai kopš nedaudz gadu desmitiem mums ir izsmeļo-
šas ziņas par Jaungvinejas un viņas tuvumā atrodošos sa-

lu brīnišķi krāšņo putnu, kura pa daļai sakropļotās ādas

pie mums ievestas jau pirms gadu simteņiem, un kas iz-

saukušas daudzas īpatnējas teikas. Par paradīzes

putnu to sauca un sauc vēl tagad, jo domāja, ka viņš
cēlies tieši no paradīzes un dzīvo pavisam īpatnējā veidā.

Pie mums putni nonāca bez kājām; te neievēroja tos

kropļojumus, ko tiem nodarījuši iedzimtie, un domāja, ka

tiem nekad kāju nav bijis. Viņu īpatnējais spalvu veido-

jums un viņu krāšņās spalvas deva fantāzijai brīvu lido-

jumu, un tā arī notika tas, ka ticēja visneticamākām pa-

sakām. „Var iedomāties," saka Peppigs (Poppig),, ar

kādu izbrīnu no ārzemēm atgrieztie Eiropas cietzemes ie-

dzīvotāji uzņēma pirmās ziņas par aizjūras brīnišķīgajiem

dzīvniekiem, kad pie dzīvības palikušais Magellana pava-
donis Pigafetta 1522. gadā ieradās atkal Seviļā. Bez

zināma saviļņojuma nav iespējams lasīt to, ka daži karsti,
bet līdzēkļos aprobežoti dabas pētnieki sešpadsmitā gadu
simtenī uzskatīja to par lielāko piedzīvojumu savā dzīvē,

par ilgi lolotā sapņa piepildīšanos, ja tiem izdevās redzēt

sakropļoto, paradīzes putnam nomaukto ādu. Tāpēc var

atvainot to, ka taī laikā radās teikas, kam ilgu laiku pilnā
mērā ticēja, šo putnu uzskatīja par gaisa būtni, kuras

dzimtene ir nebeidzamā gaisa jūra, un kas visas dzīves

funkcijas izdara laižoties, tikai nedaudzus mirkļus ir mie-

rā un tad ar savām garajām diegveidīgajām astes spalvām

piekaras pie koku zariem. Kā augstākām būtnēm tiem

bija jābūt pilnīgi nesaistītiem ar zemi; tiem bija jāba-

rojas ar ēterisku barību, ar rīta rasu. Nelīdzēja Piga-

fetta izskaidrojums, ka tā ir pasaka, ka putnam nav
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kāju; ka Markgravs (Marcgrove), K1 ūzi j s (Clu-

sius) un citi tā laika pētnieki to pūlējās apkarot kā pār-

spīlējumu: tauta palika pie saviem ieskatiem šai lietā."

Pagāja gadusimteņi, līdz paradīzes putna dzīve mums

kļuva pazīstama. Dažādi ceļotāji mums sniedza svarīgā-

kas vai mazāk svarīgas ziņas par viņu dzīvi; bet gandrīz
neviens nebija brīvs no valdošās brīnišķās māņticības.
Tikai Less o n s, kas savā pasaules ceļojumā pavadīja

uz Jaungvinejas salas trīspadsmit dienas, stāsta par pa-

radīzes putnu dzīvi no personīgiem novērojumiem. Pēc

viņa pēdējos gados mums ir snieguši vērtīgas ziņas, par

šī pasakainā putna dzīvi brīvībā un gūstā Bennets,
Uo 11 es s (VVallace) un fon Rozenbergs.

Paradīzes putni (Paradiseidae) ir krāšņi put-

ni, kas atgādina mūsu kraukļus un augumā ir no sīļa līdz

cīruļa lielumam. Pie vairākām sugām spalvas paslēpeni
ir pagarinātas un saplūksnojušas neparastā kārtā. Mātī-

tes un jaunie putni ir mazāk spilgti krāsoti nekā tēviņi.
Paradīzes putni apdzīvo Jaungvinēju un tai tuvējās salas

Dienvidus jūrā. Ne tikai viņiem nomauktās ādas, bet arī

citu krāšņo putnu ādas papuasi jau pirms gadu simteņiem
uzlūkojuši par tirdzniecības priekšmetu, un sevišķi holan-

dieši ir nodarbojušies ar viņu iemainīšanu. Rozen-

bergs apraksta paņēmienus, kā iedzimtie ādas mēdz sa-

gatavot, sekoši: ~Papuasi nošauj ar bultām tēviņus un pa

laikam arī mātītes un novelk putniem viņu sevišķi biezo

ādu, iepriekš to šķērsu pārgriežot pa muguru un vēderu.

Tad tie nogriež kājas kopā ar vēdera ādas pakaļējo daļu,

izrauj lielās lidspalvas un tā apstrādāto ādu uzmauc uz

apaļa kociņa tā, ka tas par dažiem centimetriem redzams

ārā no knābja, un pēdējo ar aukliņas palīdzību piesien pie
minētā kociņa. Pēc tam tie ar koka pelniem ierīvēto ādu

pakar būdas iekšienē pār ugunskura vietu, lai tā dūmos

izžūst un lai viņa būtu pasargāta no kaitīgiem kukaiņiem.
Ar to arī āda ir gatava."

Pēc jaunāko pētnieku domām paradīzes putni sada-

lās divās apakšdzimtās, no kurām pirmā ir kraukļu

paradīzes putni (Paradiseinae) jeb sugas ar īsu,
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stipru knābi. Tāda paša nosaukuma ģintas (Paradisea)

piederīgie raksturojas vispirms ar to, ka tēviņi ir greznoti
ar spalvu pušķi, kas sastāv no garām, plūksnotām spal-

vām; pēdējās sakņojas ādas krokā, kas atrodas zem pir-
mās spārnu locītavas un ko ar atsevišķa muskuļa palīdzību

var pēc patikas izplest un sakļaut kopā. Abas vidējās
astes spalvas ir sevišķi garas un viņu plūksnas ir tikko

manāmas.

Paradīzes jeb dievuputns, kuru L i n ne j s,

lai seno teiku padarītu mūžīgu, nosauca par bezkājai-
no (Paradisea apoda), ir apmēram tikpat liels kā mūsu

kovārnis. Viņa garums apmēram 45 cm, spārna garums
24 cm, astes garums 18 centimetri. Galvas virsējā daļa,

deniņi, kakla pakaļējā daļa un kakla sānu virsējās daļas ir

tumši dzeltenā krāsā; piere, galvas sāni, ausu apkārtne,
smakrs un pakakle ir tumši zelta zaļā krāsā, muteskaktu

apgabals zaļgani melnā, pārējās ķermeņa daļas, spārni un

aste tumšā kanēļbrūnā krāsā, kas ap guznu paliek tum-

šāka, līdz pat melni brūnai krāsai; garās pušķu spalvas,
kas atrodas abās pusēs krūtīm, ir koši oranždzeltenā krāsā,
pret plūksnotiem galiem krāsa top bālgana, īsākās, stīvās

spalvas, kas atrodās pušķa pamatdaļas vidū, ir kastaņbrūni
melnas. Acu gredzens ir sēra dzeltens, knābis zaļgani pe-
lēki zils, kājas brūnā gaļas krāsā. Mātītei garo spalvu ne-

maz nav un viņas krāsa ir vienmuļāka: virspusē brūngani
gaiši pelēka, pakaklē pelēcīgi violeta un uz vēdera gaiši
dzeltena. Līdz šim īstais paradīzes putns ir atrasts tikai

Aru salās.

Papuasu paradīzes putns (Paradisea pa-

puana) ir manāmi mazāks par dievu putnu. Viņa garums
ir tikai 38 cm, spārna garums 19 cm, astes garums 16 cen-

timetri. Mētelis un pleci, tāpat divas šķērslentas pār aug-

šējām spārnu segām ir olivu dzeltenā krāsā, pakakle un

guzna kā arī pārējās ķermeņa apakšējās daļas tumši ka-

staņu brūnas, pušķu spalvas pie pamata spilgti oranžā krā-

sā, otrā pusē tīri baltas, visas pārējās daļas tādās pašās
krāsās kā pie dievu putna. Pēc Rozenberga ziņām

jaunie putni, kad tie atstāj ligzdu, ir vienkrāsaini brūni,
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virspusē tumšāki un apakšpusē gaišāki. Astes spalvas ir

viena garuma, abas vidējās īsām plūksnām. Pie nākošās

spalvu mešanas galva un pakausis dabū gaiši dzeltenu krā-

su, piere un pakakle pārklājas pazīstamajām metalzaļajām
spalviņām. Abas vidējās astes spalvas taī pašā laikā top

par vairākiem centimetriem garākas. Pie trešās spalvu

maiņas pēdējās pagarinās līdz apmēram četrdesmit centi-

metriem un kailu spalvu kātu veidā; tikai tagad parādās
arī skaistie spalvu pušķi putna sānos, bet līdz ar putna
vecumu viņi top arvien garāki. Pēc Rozenberga zi-

ņām, šis putns, saukts arī tsiankars, apdzīvo Jaungvinejas

ziemeļu pussalu kā arī Mizulu un Jobiju lielā daudzumā,
bet liekās, ka tālāk uz austrumiem viņš sastopams arvien

retāk.

Sarkanais jeb paradīzes asinsputns

(Paradisea rubra) ir vēl mazāks, tikai 33 centimetrus garš,

viņa spārns ir 17 cm, aste 14 centimetrus gara; viņš atšķi-
ras no abiem līdz šim minētiemputniem ar zelta zaļu, gaisā
saslienamu spalvu pušķi, kas atrodas uz galvas pakaļējās
daļas. Mugura ir gaišā pelēki dzeltenīgā krāsā, šī krāsa

krūšu lentes veidā stiepjas arī pār ķermeņa apakšējo daļu,
pakakle ir smaragda zaļā krāsā un spārni sarkanbrūni,

knābja pamata apkārtne un plankums aiz acs ir samtam

līdzīgā melnā krāsā, sānu spalvu pušķi krāšņi sarkani;

garās astes spalvas, kas galos ir sagriezušās riņķī, un iz-

liektas uz āru, ir ar platākiem kātiem. Acis ir gaiši dzel-

tenas un kājas pelnu pelēki zilas. Mātītei galvas priekšējā

daļa un pakakle ir samtaini brūnā krāsā, virspuse un vē-

ders sarkani brūnā, galvas pakaļējā daļa, kakls un krūtis

gaiši sarkanā. Līdz šim šī suga ir atrasta vienīgi Vaigiu

un Batantas salās.

Pēc dzīves veida un izturēšanās šīm trim putnu su-

gām vajadzētu būt daudz kā kopīga. Tie ir ļoti dzīvi un

kustīgi putni. Visi ceļotāji, kas tos novērojuši viņu dzim-

tenē, runā par tiem ar aizrautību. Kad Lessons re-

dzēja pirmo no viņiem sev pārlaižamies pāri, viņš no tā

skaistuma bija tā aizgrābts, ka putnu pavadīja tikai ar

acīm un nevarēja saņemties un uz to izšaut. Apraksts, ko
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viņš dod par viņu dzīvi, ir no Rozenberga apstipri-
nāts un papildināts. „Paradīzes putni ir sirotāji, kas

ceļo te uz krastmalu, te atkal pārceļo zemes iekšienē, ska-

toties pēc tā, kur ir nogatavojušies augļi. Taī laikā, kad

es uzturējos Dorējā, bija gatavi kāda lauru dzimtas koka

augļi; koks auga uz salas netālu no ciematiem. Ar spēcī-
giem spārnu sitieniem atlaidās šinīs kokos putni, pa lie-

lākai daļai mātītes un jaunie tēviņi, kas bija tik droši, ka

paši atgriezās atpakaļ pēc tam, kad uz tiem bija vairākas

reizes izšauts. Citādi paradīzes putni, sevišķi vecie tēvi-

ņi, ir ļoti bailīgi un tos grūti nošaut. Viņu kliedziens ir

aizsmacis, bet tālu dzirdams, un to visvieglāk ir izteikt ar

skaņām „vuk, vuk, vuk," kam bieži seko ķērcošs troksnis.

l c s s o n s viņu kliedziens skanot kā „voiko,"
un tēviņš to izgrūžot, lai pieaicinātu mātīti, kas kladzinā-

dama sēd zemos kokos. Rītos un vakaros, reti dienas vidū,
atskan mežā šis troksnis, Uo 11 es s (VVallace) piezīmē:

„sarkanā paradīzes putna balss ir ļoti līdzīga viņa radinieku

balsij, bet ir mazāk čirkstoša. Viņu mežā dzird ļoti bieži

un jādomā, ka putns te ir plaši izplatīts. Tomēr neskato-

ties uz to, pateicoties viņa dzīvajam raksturam un tam, ka

viņš atrodas nepārtrauktā kustībā, tas grūti iegūstams.
Vairākas reizes es esmu redzējis vecus tēviņus sēžam ze-

mos kokos un krūmos nedaudz metrus virs zemes. Viņi

slīdēja pa gandrīz horicontaliem zariem uz priekšu un lie-

kās bija nodarbināti ar kukaiņu medīšanu, kas, kā man

liekas, ir viņu vienīgā barība, ja viņu iemīļotie augļi, In-

dijas vīģes, nav gatavas, šaī gadījumā tie izdod klusas,

kladzinošas skaņas, kas pilnīgi atšķiras no viņu parastā
čirkstošā aicinājuma sauciena, kam, kā liekās, tie liek at-

skanēt no augstu koku galotnēm."
Būdams pastāvīgā kustībā, paradīzes putns laidelējas

no koka uz koku, nekad nepaliek ilgāku laiku mierīgi sē-

žam uz kāda zara un pie mazākā trokšņa noslēpjas visbie-

žāk lapotās koku galotnēs. Viņš kustas jau pirms saules

lēkta un nodarbojas sev barību uzmeklēdams; tā sastāv no

kukaiņiem un augļiem. Vakaros putni salasās baros, lai

kāda augsta koka galotnē pavadītu nakti.
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Pārošanās laiks atkarājas no monsuna vēja. Jaun-

gvinejas austrumu un ziemeļu piekrastē tas iekrīt maijā,
rietumu krastmalā un Mizulā novembrī. Tēviņi taī laikā

salasās nelielos baros, kas sastāv no desmit līdz divdesmit

putniem, ko iedzimtie dēvē par deju sabiedrībām. Viņi
šim nolūkam izvēlas zināmus, parasti ļoti augstus meža

kokus, kam lapotne nav bieza, un te dzīvi laidelējas no vie-

na zara uz otru, izstiepj kaklus, paceļ un purina spārnus,
izpleš un sakļauj savus sānu spalvu pušķus, un pie tam ir

dzirdamas sevišķas kurkstošas skaņas, uz kurām ierodas

mātīte. Ligzda un olas līdz šim vēl nav pazīstami. Uol-

less no iedzimtājiem ir dabūjis zināt, ka dievu putni sa-

vas ligzdas taisot uz skudru pūžņiem vai kādā ļoti augstā
koka ievērojamākā zarā ,un ka viņi dējot tikai vienu olu,
vismaz viņi nekad neizperējot vairāk kā vienu putnu. To-

mēr neskatoties uz to, ka kāds holandiešu ierēdnis tiem

piedāvājis ļoti lielu atlīdzību, iedzimtie nav varējuši olas

apgādāt, vispār nav varējuši tās pat atrast. Kā Rozen-

b c rg s raksta kādā vēstulē, šie putni neperējot brīvi stā-

vošās ligzdās, bet gan augstāko meža koku zaru caurumos,

ko nevar aizsniegt pat vislabākie kāpēji.

„Lai iegūtu paradīzes putnu," stāsta Rozenbergs

tālāk, „tad Jaungvinejas iedzimtie šādā veidā ķeras pie
darba: ,medību laikā, kas iekrīt sausā perioda vidū, viņi
pūlas vispirms uzmeklēt tos kokus, kur putni pavada nak-

tis, un tie parasti visā mežā ir augstākie koki. Tad viņi
to zaros uztaisa no lapām un zariem nelielu būdu. Ap-
mēram stundu pirms saules noiešanas kāds veikls strēl-

nieks, apbruņots ar bultu un loku, iekāpj kokā, noslēpjas
būdā un vislielākā klusībā gaida putnu ierašanos. Tiklīdz

tie atlaižas, viņš ērti nošauj vienu pēc otra, un viens viņa

biedris, kas atrodas pie koka lejā, salasa nokritušos. Tie

nokrīt zemē jau nedzīvi, ja tos ir ķērusi asā bulta, turpre-

tim viņi nonāk mednieka rokās neievainoti, ja uz tiem

šauts ar bultām, kuru galus sastāda vairākas trīsstūri vei-

dojošas smailes, starp kurām putna ķermenis iespiežas pa-

teicoties šāviena spēkam." Pēc Less on a ziņām, ie-

dzimtie tos ķerot arī ar līmi, ko tie dabūjot no maizes koka,
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un pēc Uo 11 es a ziņām sarkano paradīzes putnu iegūstot
tikai ar cilpām, ko uzstāda augļu koku zaros, tā kā putnam
ar kāju jāiekāpj cilpā, ja viņš grib paņemt augli. Otrs

cilpas gals sniedzas līdz zemei, un noķerto putnu bez kādām

grūtībām var novilkt no koka zemē. ~Tagad varētu," saka

Uolle ss, „varbūt domāt, ka neievainotie, dzīvi noķertie
putni nonāk pētnieka rokās labākā stāvoklī nekā nošautie,
bet tā tas nemaz nav. Es ne ar vienu paradīzes putnu ne-

esmu tā nomocījies, kā ar sarkano. Vispirms man to at-

nesa dzīvu, bet iesietu vīstoklī, tā kā brīnišķās spalvas

visšausmīgākā veidā bija sagumzītas un salauzītas. Es

šiem ļaudīm liku saprast, ka noķerto putnu var piesiet aiz

kājas pie kāda koka un tā nest, bet sekas bija tās, ka viņu
man atnesa ļoti netīru. Saistītos putnus tie bija savās

būdās nosvieduši vienkārši uz grīdas, un nabaga putni bija

riebīgi nosmērējušies ar pelniem, sveķiem un līdzīgām lie-

tām. Par velti es lūdzu iedzimtos, lai tie man atnes putnu
tūliņ, tiklīdz viņi to ir sagūstījuši, par velti arī, lai viņi
tūlīņ to nonāvē, uzkar uz spieķa un tā atnes man; aiz slin-

kuma tie nedarīja ne vienu ne otru. Manā kalpībā bija
četri vai pieci vīri, kuriem es, lai tikai iegūtu paradīzes

putnu, par kādu zināmu viņu skaitu samaksāju uz priekšu.
Viņi izklīda mežā un gāja jūdzēm tāļu, lai uzmeklētu šo

putnu ķeršanai izdevīgas vietas. Ja tie bija kādu putnu
noķēruši, tad tiem bija neērti viņu man atnest, viņi drīzāk

pūlējās to pēc iespējas ilgāk uzturēt pie dzīvības un bieži

vien atgriezās pie manis tikai pēc kādas nedēļas vai des-

mit dienām ar nedzīvu, parasti jau smirdošu paradīzes
putnu, ar otru nedzīvu, bet vēl svaigu, un trešo dzīvu, kas

bija noķerts kā pēdējais. Manas pūles šo medīšanas kār-

tību grozīt bija veltas. Par laimi paradīzes putnu spalvas
turās tik cieši, ka pat salauzītās nebija pazudušas."

Uoll es s bija pirmais, kas uz Eiropu atveda divus

dzīvus paradīzes putnus. Kāds ķīniešu tirgotājs Amboinā

piedāvāja Lessonam divus paradīzes putnus, kas ap-

mēram pusgadu bija dzīvojuši gūstā un bija ēdināti ar

vārītu rīsu. Bet labais vīrs prasīja par katru gabalu pieci
simti franku, un tikdaudz mūsu dabaspētnieks nevarēja

A. Brems, „Dzīvnieku valsts" XXII.
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toreiz viņam maksāt. Pēc Rozenberga ziņām, Ho-

landes Indijas pārvaldnieks Sloots van dc Beele sa-

maksāja par diviem pieaugušiem tēviņiem simts piecdes-
mit Holandes guldeņus. Rozenbergs pats šos putnus
atveda no Mangkassaras uz Javu. Uo 11 es s atrada no

viņa atvestos papua paradīzes putnus, kas bija pilnā

spalvu krāšņumā, Singapurā un ieguva viņus par divituk-

stoši markām vācu naudā. Bennct s novēroja kādu no-

ķertu papua paradīzes putnu Ķīnā, kas bija gūstā no-

dzīvojis deviņus gadus. Pēc tam paradīzes putni arī uz

Eiropu ir pārvesti biežāk.

Par noķerto putnu izturēšanos Bennct s mums zi-

ņo tik pilnīgi, ka es nevaru neko citu labāku darīt, kā te

pievest viņa nostāstus: „Paradīzes putns kustās viegli, it-

kā rotādamies, un ļoti patīkamā kārtā. Uz savām spal-
vām tas necieš pat niecīgāko netīrumu, divreiz dienā maz-

gājas un bieži izpleš spārnus un asti, tā parādīdams sava

ģērba krāšņumu. Sevišķi no rītiem viņš parādās visā sa-

vā greznumā; viņš tad nodarbojas ar savu spalvu savešanu

kārtībā. Skaistās sānu spalvas viņš tad izpleš un viegli
velk viņas caur knābi, īsos spārnus viņš izpleš cik vien

plaši iespējams un tos drebinādams kustina. Tad viņš
paceļ uz augšu pār muguru arī savas krāšņās, garās spal-

vas, kas kā pūkas liekas peld gaisā, un pie tam viņš tās arī

izpleš, šī darbošanās ilgst kādu laiku, tad viņš kustas

ātri lēkādams un pagriezdamies uz augšu un leju. Pēc

katras sava krāšņuma parādīšanas tam liekās, ka spalvas

vajadzīgs sakārtot, šis darbs tam neapnīk, un viņš atkal

un atkal no jauna lielas kā uzpūtīga dāma. Tikai ēstgri-

ba, kas iestājas, liek tam aizmirst greznošanās kāri. Lie-

kas, ka saules stari tam ir ļoti nepatīkami un tāpēc viņš,
cik vien iespējams, pūlas no tiem izvairīties.

Viņa balss atgādina kraukļu ķērkšanu, bet skaņu da-

žādība ir lielāka kā pie tiem. Atsevišķās skaņas viņš iz-

grūž ar zināmu spēku un bieži atkārto. Pa laikam viņa
sauciens skan gandrīz ņurdoši, atsevišķās skaņas ir augstā-
kas kā citādi un tik stipras, ka, liekas, nestāv nekādā sa-

skaņā ar putna augumu. Ja viņas mēģina attēlot balsie-
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nos, tad klusākās skaņas var izteikt kā ~hi, ho, hei, hau"

un stiprākās kā „hok, hok, hok, hok,"

Viņa barība gūstā sastāv no vārīta rīsa, kas sajaukts
ar cieti novārītu olu un augu vielām, kā arī no dzīviem sien-

āžiem. Nedzīvus kukaiņus viņš nepieņem, šāda veida

dzīvu laupījumu viņš prot noķert ar lielu veiklību, noliek

to uz sēdkoka, sasit viņa galvu, nokož lēcamās kājas, sa—

tur to ar saviem nagiem un tad apēd. Viņš vispār nav

ēdelīgs un bauda savu barību mierīgi un ar cienību, ņem-

dams vienu rīsa graudu pēc otra. Arī ēdot viņš nenonāk

zemē; tur viņš nokāpj tikai tad, kad tas grib mazgāties.

Spalvu mešanas laiks pie viņa ilgst pilnus četrus mēnešus,

no maija līdz augustam.

Karāliskais paradīzes putns (Cincinu-
rus regius) ir ģints Cincinurus pārstāvis. Viņš ir daudz

mazāks kā iepriekšējie, apmēram neliela strazda augumā,
kopējais garums ir 18 cm, spārna garums 9 un astes 6 cm.

No iepriekš aprakstītiem radiniekiem viņš atšķiras ar

astes spalvām, kuru apaļīgie gali ir skrūvveidīgi sagriezti
un līdzīgiem izrotājumiem. Ķermeņa virsējās daļas, izņe-
mot mazu četrkantīgu melnu plankumu pie acs augšējās

malas, smakrs un rīkle ir krāšņi spīdīgā ķiršu sarkanā

krāsā, galvas augšējā daļa un astes virsējās segspalvas ir

gaišākas, apakšējās daļas ir baltas, izņemot šķērsstrīpu,
kas iet pār guznu un ir tumši smaragdzaļā krāsā, un kas

no augšpuses ierobežota ar šauru rūsaini brūnu malu; spal-
vu pušķi, kas atrodas guznas sānos, ir dūmu brūnā krāsā,

viņu platākie un strupie gali tumši un spīdoši zelta zaļi,
lidspalvas kanēlsarkanas, astes spalvas olivu brūnas, ār-

pusē ar rūsganu malu, abas vidējās diegveidīgās stūres

spalvas spirālveidīgi sagrieztā jā āra malā tumši zelta za-

ļas. Acu riņķis brūns, knābis raga dzeltens, kājas gaiši
zilas. Mātīte virspusē ir sarkani brūna, apakšā rūsaini

dzeltena ar šaurām brūnām šķērsstrīpām. Pēc Rozen-

b c r g a, karāļa paradīzes putns ir izplatītākais no visiem.

Viņu var atrast visā pussalā, kas sastāda Jaungvinejas
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ziemeļu daļu, bet arī Mizulas, Salvati un Aruma salās. Bie-

ži to redz jūrmalas tuvumā zemos kokos. Viņš ir ļoti pie-

mīlīgs, arvienu kustīgs un tāpat kā citi pūlas parādīt savu

skaistumu. Uztraukumā viņš izpleš savu zelta zaļo krūšu

apkakli vēdekļa veidīgi uz priekšu. Viņa balsij, ko bieži

var dzirdēt, ir līdzība ar jauna kaķa ņaudēšanu, apmēram

tā, ja maigi svilpojošā balsī izrunā balsienu „koū."

Apkakles paradīzes putns (Lophorina

superba) ir līdzīga nosaukuma ģints priekšstāvis un rak-

sturīgs ar samērā īsu, stipru knābi un divi uzceļamām, pla-
tām, vairogveidīgām, bultas smailei līdzīgām spalvu ap-

kaklēm, no kurām viena atrodas uz kakla pakaļējās daļas
un sastāv no platām spalvām, un otrai saknes krūšu vir-

sējā daļā un tā sastāv no stīvākām un šaurākām spalvām.

Tēviņa ķermeņa garums ir apmēram 23, spārna garums 12,
astes garums 10 cm. Spalvas melnā, samtainā, viegli pur-

purbrūnā krāsā, mēteļa apkakle spīdošā bronzas krāsā,

krūšu apkakle krāšņi metālzaļā: spalvu galos ar zeltainu

vara spīdumu; deguna un pieres spalvas, kas rada nelielu

paaugstinājumu, ir bez spīduma, spīdošās galvas virsējās

daļas, pakauša un kakla pakaļējās daļas spalvas ir tērau-

da krāsā un netālu no galiem greznotas ar purpurkrāsas

strīpu, virsējās spārnu segspalvas vēl spīdošākas nekā mu-

guras spalvas, lidspalvas un astes spalvas tēraudzilas,

ģīmja spalvas vara tumšā bronzas krāsā, apakšējās daļas
atspīd purpurmelnā krāsā. Mātītes virspuse tumši brūna,

galva un pakausis melni brūni, apakša ar netM iedzelteni

baltiem un brūniem viļņiem. Šis krāšņais putns dzīvo

Jaungvinejas kalnos un ne mazāk kā 2000 metru augstu.
Neskatoties uz visu meklēšanu, nebija iespējams dabūt

ziņas par viņa dzīves veidu un izturēšanos.

Citas radniecīgas grupas priekšstāvis ir starotais

paradīzes putns (Parotia sefilata). Knābis īss un

drusku plakans; viņa greznums sastāv no sešām apmēram
15 cm garām spalvām, kas atrodās galvai abās pusēs un

ir pilnīgi bez plūksnām, izņemot pašus galus, kur ir maza

olveidīga plāksne, un no paradīzes putnam līdzīgas krūšu

apkakles, kas gan mazāk attīstīta nekā pēdējam; bez
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tam katrā pusē krūtīm ir piestiprināts pušķis, kas sastāv

no ļoti biezām un garām baltām spalvām. Spalvas galve-
nā kārtā ir melnas, bet spīd un viz skatoties pēc apgaismo-

juma brīnišķīgi. Rīkle un krūtis atspīd zaļā un zilā krāsā

un platā, uz priekšu izliektā spalvu lente atmirdz taisni

neaprakstāmās krāsu niansēs; baltais plankums uz gal-
vas priekšējās daļas spīd kā atlass un krūšu spalvu pušķi,
kad tos izplēš, ietin šo krāšņo radījumu vēl bez tam skaistā

baltā mākonī. Mātīte līdzinās apkakles paradīzes putna
mātītei visā pilnībā, izņemot divi mazus spalvu pušķus virs

ausīm. Garums apmēram 30, spārna garums 15, astes ga-

rums 13 cm. Šī tāpat ļoti krāšņā putna dzimtene un uz-

turēšanās vietas ir tās pašas, kas apkakles paradīzes put-
nam un kur viņš sastopams, tur laikam dzīvo lielā skaitā,

jo iedzimtie lielā daudzumā izstrādā no viņa galvasādas,
kas greznota ar staru veidīgām spalvām, greznuma priekš-
metus

.
Neskatoties uz to, arī te mums trūkst ziņu par

viņa dzīves veidu.

Paradīzes žagatas (Astrapia) atšķiras no

iepriekš aprakstītiem šīs dzimtas radiniekiem ar savu vi-

dēji garo, taisno, netālu no gala sekli izdobto knābi un

garo asti, kas ir garāka par ķermeni un pakāpeniski no-

griezta, un arī ar vēdekļveidīgo, izliekto spalvu pušķi, kas

atrodas galvai abās pusēs.

Ne Les o n s (Lesson), ne citi pētnieki netur par ie-

spējamu vārdos dot kādu ainu par šīs grupas priekšstā-

ves, paradīzes žagatas (Astrapia nigra) krāšņu-

mu. Spalva, kas skatoties pēc tam, kā krīt uz viņu gais-

mas stari, atspīd visspožākās un brīnišķīgākās krāsās,

virspusē purpurmelna ar krāšņu metalspīdumu, uz pakau-
ša hiacinta sarkanā krāsā ar smaragda zaļiem galiem, ķer-

meņa apakšējās daļās malachita zaļā krāsā. No acu kakti-

ņiem stiepjas uz leju hiacinta sarkanas krāsas lente, kas

puslokā nobeidzās zem rīkles. Knābis un kājas melnas.

Garums apmēram 70, spārna garums 22, astes garums 45

cm. Par paradīzes žagatas dzīvi trūkst ziņu. Arī Ro-
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zenbergs varēja iegūt tikai sausas ādas. Pēc ziņām,
kādas tam izdevies iegūt, šis brīnuma putns dzīvojot tikai

Jaungvinejā, eiropiešiem vēl līdz šim nepieejamu kalnāju
mežos.

Paradīzes dzeguzes (Epimachinae), kas sa-

stāda otro apakšdzimtu, atšķiras no paradīzes putniem ar

savu slaiko, kā augšā tā apakšā līko knābi, kas garumā
pārsniedz stulmu.

Viena no šīs grupas krāšņākām, un tikai pateicoties

Rozenbergam mums pazīstamām, sugām ir pave-

dienu dzeguze (Seleucides niger), līdzīga nosaukuma

ģints priekšstāve un raksturīga ar ļoti gariem spalvu puš-

ķiem abās pusēs krūtīm: līdz pusei spalvas ir dūnveidīgas,
bet tālāk spalvu kāti ir kaili, šī brīnišķā putna garums

ir 32, spārna garums 16, astes garums 8 cm. Samtam lī-

dzīgās spalvas uz galvas, kakla un krūtīm atspīd melnā,

tumši zaļā un purpurvioletā krāsā; pagarās krūšu spalvas,

izņemot spīdošu smaragda zaļo malu, ir tāpat krāsotas,

garās plūksnotās sānu spalvas ir krāšņi zelta dzeltenas,
bet šī krāsa, ja novilktā āda tikai īsu laiku ir bijusi zem

gaismas un dūmu iespaida, izbāl un pārvēršas netīri baltā;

spārni un aste ir violetā brīnišķi spīdošā krāsā, zināmā

apgaismojumā tie liekās strīpoti. Acīmredzot, visievēroja-
mākās te ir garās sānu spalvas. Garākās sniedzas pat pāri
astei un beidzamās apakšējās pārvēršās garā, kailā izvei-

dojumā, kas resnumā līdzinās zirga saram un pie pamata
ir zeltaini dzeltenas, bet tālāk brūnā krāsā. Acis ir šar-

lacha sarkanas, knābis melns, kājas gaļas dzeltenas.

„Kad es biju Salavati," saka Rozenbergs, „tad
1860. g. augustā man bij tā laime, ka ieguvu veselu duci

šo nesalīdzināmi skaisto putnu. Viņi dzīvo nelielos pul-

ciņos jeb ģimenēs, mīl daudz laisties un barību meklējot iz-

grūž asi skanošu „šek, šek." Jaungvinejas austrumu un

rietumu piekrastes un Salavati sala ir viņu īstā dzimtene,

un te kalnainos apgabalos, kur viņi vislabāk mīl uzturēties,

tie sastopami samērā bieži. Pie Kalvalas miestiņa, kas
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nesen radies salas rietumu krastmalā, es augustā redzēju
kādā augstkoku mežā netālu no krasta kādu šo putnu
ģimeni, kur bija desmit putnu. Seši krita man rokās; pā-
rējie divi dienas vēlāku nebija vairs redzami: atkārtotā

šaušana un stiprais vējš, kas pūta no jūras, tos aizbaidīja

kalnājā. Nošauto putnu kuņģos es atradu augļus, kas bija
sajaukti ar dažām kukaiņu atliekām. Pārošanās laikā put*
putns izpleš savu krūšu apkakli tā, ka tā kā riņķis nolie-

cas uz priekšu, izpleš arī pagarinātās sānu spalvas, tā, ka

tās pieņem krāšņa vēdekļa veidu." Pēc Uo 11 es a (Wal-
lace) ziņām pavedienu dzeguze apmeklē ziedošus kokus,

sevišķi sagopalmas un bananes, lai izsūktu ziedus. Reti

viņa vienā kokā paliek ilgāk par vienu minūti, ar savām

garajām kājām viņa ātri un veikli lēkā starp ziediem un

tad lielā steigā laižas atkal uz citu koku. Viņas skaļais un

tālu dzirdamais sauciens, ko var izteikt ar balsienu „kā,"
dzirdams apmēram pieci reizes no vietas un ātri viens pēc

otra, — parasti pirms aizlaišanās. Līdz perēšanas laikam

tēviņš dzīvo vientuļa dzīvi, vēlāk viņš, tāpat kā viņa dzim-

tas radinieki, mēdz piebiedroties citiem savas sugas piede-

rīgiem, kas salasās kādā sevišķā sapulcēšanās vietā.

Apkakles dzeguze (Epimachus speciosus) ir

citas apakšdzimtas līdzīga nosaukuma ģints priekšstāvis.

Viņa knābis ir garš, lokam līdzīgs, virspusē ar apaļu malu,
aste gariem kāpšļiem. Spalvu pušķi atrodas tikai sānos

krūtīm. Garumā viņš ir apmēram 65 cm, spārna garums

17, astes garums 42 cm. Galva pārsegta ar mazām, apa-

ļām zvīņveidīgām spalvām, kas ir bronzas zaļā krāsā, bet

atspīd zilā un zelta zaļā; garās, plūksnotās spalvas paka-

ļējā kakla daļā ir samtam līdzīgas un melnā krāsā; mugura

ir tāpat krāsota, bet šaī krāsā ienes pārmaiņu nekārtīgi

pār visu muguru izmētātās, gareniskās, lāpstveidīgās spal-
vas ar biezām bārkstīm, kas atspīd zaļgani zilā krāsā; ķer-

meņa apakša melni violetā krāsā, lielās greznuma spalvas
krūšu sānos, kas sakļautas nekārtīgi gulstas virs spārniem,

atspīd viskrāšņākā spīdumā. Knābis un kājas melnas.
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Mātītei galvas virsējā daļa un pakausis ir kanēļa krāsā,

pārējās ķermeņa daļas tādā pašā krāsā kā tēviņam, bet

krāsas ne tik spīdīgas.
Šēc Rozenberga ziņām apkakles dzeguze izplatīta

pa visu Jaungvinejas ziemeļu daļu, bet viņas nav salās,
Uo 11 es s (VVallace) ir dabūjis zināt, ka viņa galvenā
kārtā apdzīvojot kalnājus un taīs pašos augstumos kā staru

paradīzes putns, bet esot sastopama arī paugurainā ap-

gabalā, salas krastu tuvumā. Viņš saka: „Vairāk reizes

man vairāki iedzimtie apgalvoja, ka šis savu ligzdu taisot

kādā alā zemē vai klintīs, bet izvēloties alu ar divi ejām,
vienu ieeju un vienu izeju. Mēs varētu skatīties uz šiem

nostāstiem kā ne uz visai pareiziem, ja būtu iespējams iz-

dibināt, kā šādi nostāsti ir radušies, ja viņi nav patiesi.
Arī visi ceļotāji zin, ka iedzimto nostāsti par dzīvnieku

parašām gandrīz vienmēr izrādās par pareiziem, lai arī

iesākumā tie izliktos stipri neticami."

Paradīzes putniem vistuvāk stāvošie zvirbuļu putni
ir kraukļi (Corvidae). Spēcīgi putni, ar druknu ķer-
meni, un samērā lielu, stipru knābi, kas vai nu vispār lēzni

līks vai arī tikai ar tādu virsknābja muguru, kā griezēj-
malās netālu no mazliet garāka virsknābja gala reizēm ir

nelieli ierobojumi, bet pamats parasti apklāts gariem sa-

riem, kas pārklāj nāšu caurumus, lielām un spēcīgām
kājām, vidēji gariem ieapaļiem spārniem, līdzeni nogrieztu
vai kāpšļotu asti un biezām spalvām vienādā vai raibā

krāsā.

Kraukļi dzīvo visās zemes daļās, visās viņas platuma un

augstuma joslās. Tuvojoties ekvatoram, sugu dažādība

ievērojami pieņemas; bet arī mērenās zemēs viņu skaits

ir liels un tikai zemes aukstajās joslās zināmā mērā ap-
robežots. Pa lielākai daļai tie dzīvo kā nometnieki gadu

no gada vienā un tanī pašā vietā vai mazākais zināmā ap-

vidū, bet te vienmēr labprāt siro nelielus gabalus šurp
un turp. Dažas sugas aizceļo, citas ziemu atstāj ievēro-

jami augstos kalnu apgabalus un ierodas zemākos apvidos.
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Pirmajā apakšdzimtā apvienosim klinšu krauk-

ļus (Fregilinae), slaidus putnus, gariem spārniem un īsu

asti, ar diezgan vāju, smailu, mazliet līku, koši krāsotu

knābi, glītām kājām, samērā gariem spārniem un spīdī-
gām spalvām.

Alpu kovārņiem (Pyrrhocorax alpinus) ir sa-

mērā spēcīgs, dzeltens knābis un melni tumša spalva. Ve-

ciem putniem tā samta melna, jauniem nespodri melna,
kājas tiem sarkanas, šiem dzeltenas. Alpu kovārņi iz-

platīti gandrīz pa visiem Vecās pasaules ziemeļu apgaba-
liem. Alpos viņi viscaur parasti, un apdzīvo arī visus Vi-

dusāzijas augstos kalnu apgabalus un Himalajus ne ma-

zāk kā Altajus.

„Kas cīruļiem labības lauki, kaijām jūra, stērstēm

un melniem erickiņiem pļavas un staļļi, baložiem un zvir-

buļiem labības klētis, paceplītim krūmāji, zīlītēm un zelt-

galviņām jauni Vāczemes egļu meži, cielavām lauku un

pļavu strauti, kas žubēm skābaržu meži, vāverītēm čie-

kuriem piekārtās priedes," saka čudi (Tschudi), „tas
Alpu kovārņiem ir mūsu augstās Alpu kalnu klintis. Arī

tad, ja ceļiniekam vai medniekam kāpjot kalnos neizdodas

sastapt nevienu div- vai četrkājainu Alpu iedzīvotāju: baru

šo putnu viņš, saprotams, vienmēr dabūs redzēt, kad tie

vai nu sēž uz pārkārušos klinšu radzēm un pilda gaisu ar

savu ķildu troksni, spalgi svilpodami paceļas no zemes

nedaudz spārnu vēdieniem, gliemežveidīgi riņķodami uz-

lido augstu gaisos un tad plaši aplido klintis, bet drīz atkal

nolaižas uz kādas klints un aplūko svešnieku, un tā tiklab

pļavās virs koku robežas, kā arī nedzīvajos gruvumu lau-

kos augstajos kalnos, vienlīdz bieži uz kailām klintīm un

mūžīgā sniega apgabalā. Dirl cr s (Dūrrler) taču sa-

stapa divus kovārņus firna jūrā, kas stiepjas ap augstāko
Tedi galotni, vairāk kā trīs ar pus tūkstoša metru virs

jūras, bet M c i c r s (Meyer), kāpdams Finsteraahornā re-

dzēja vairākus pāri par četri tūkstoši metru lielā augstu-
mā. Tā tad viņi paceļas vēl augstāk kā sniega žubes un

sniega teteri un viņu skaļais un vienmuļais kliedziens te

dzirdams to trillinošo citrona žubīšu un Alpu cīruļa dzies-
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mu vietā, kas tik patīkami skanēja ceļinieka ausīs gandrīz
tūkstots metru zemāk. Un tomēr ceļniekam ir patīkami,
redzot mūžīgā sniega un ledus laukos šo mundro putnu li-

dojošos barus un kā tie kaļ ar knābi apledojušo sniegu,
meklēdami iegrimušos kukaiņus."

Alpu kovārņi, tāpat kā gandrīz visi Alpu dzīvnieki, ir

laika pareģotāji. Kad pavasaros sagaidāmas vēsas die-

nas, un rudeņos gaidāma pirmā sudrabotā sniega sega pār
kalnu nogāzēm, Alpu kovārņi te skaļi ķērkdami, te svilpo-
dami bariem dodas ielejās, bet tiklīdz laiks tiešām palicis
auksts un nelabs, tad tūlīt atkal pazūd. Arī visbargākā
ziemā putni atstāj savus kalnu apgabalus tikai uz īsu lai-

ku, meklēdami palikušās ogas ieleju krūmājos, un pat vēl

janvārī viņus redz jautri lidojam ap visaugstākām klin-

tīm. Līdzīgi citiem kraukļiem viņi ēd visu kas baudāms;

vasarā tie laiku pa laikam apmeklē augstākos kalnu ķiršu
kokus. Zemes un ūdens gliemjus tie rij ar visu čaulu (kā-
dam kovārnim, ko mēs nošāvām decembrī špīgelalpos, at-

radām guzā trīspadsmit zemes gliemju ar visām čaulām)

un kad laiki vistukšāki, tie apmierinājās ar koku pumpu-

riem un egļu skujām. Gaļas barību viņi ēd tikpat kāri,
kā kraukļi un zināmos gadījumos dažiem dzīvniekiem pat

uzbrūk, kā īsti plēsoņi. 1853. gada decembrī kādās me-

dībās Zentisa Alpos tā saucamās Erligrubes tuvumā, mēs

brīnīdamies varējām novērot, ka dažus mirkļus pēc šā-

viena salaidās liels Alpu kovārņu bars, lai gan tikko ie-

priekš visā apkārtnē nevarēja saskatīt neviena. Ilgi tie

lidoja virs pāršauta zaķa, sekoja bēglim, skaļi svilpdami,
kāmēr vien tas bij redzams, šinī pašā apvidū putni ķērk-
dami bariem lidoja veselu mēnesi ap kādu nepieejamu klin-

šu ragu, kur bija nobeigusēs kāda aizšauta ģemze, pēc tam

vēl, kad līķis bij jau pilnīgi noknābāts līdz kauliem. Medi-

nieka acu priekšā tie pavisam nekaunīgi uzbrūk sprāgsto-
šam āpšu sunim. Laupījumu dalot tie nav saticīgi. Klieg-

dami un ķildodamies tie knābj viens otram un kožas un

ķircinās pastāvīgi; tomēr šķiet, ka viņu stiprā biedroša-

nās dziņa ir cēla. Vairākkārt mums gadījās novērot, ka

liels bars Alpu kovārņu ilgi un ar skaļiem žēlabu svilpie-
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niem lidoja ap vienu vai vairākiem biedriem, ko mūsu šā-

viens bij nonāvējis.

Viņu bieži kopīgās ligzdas atrodas klinšu alās vai plai-
sās, grūti pieejamās kalnu galotnēs un tāpēc reti novēro-

tas. Atsevišķa ligzda parasti ir liela, lēzena, taisīta no

zāles stiebriem un perēšanas laikā tanī atrod piecas olas,
vārnu olu lielumā, kādus 26 mm garas un 38 mm resnas

ar tumši pelēkiem plankumiem uz gaiši parusla pamata.
Alpu kovārņi apdzīvo zināmas klinšu alas no paaudzes uz

paaudzi, apklādami nereti tās biezā kārtā ar saviem

mēsliem.

Par dzīvi gūstā esmu tādās pašās domās kā fon S a-

v i (von Savi): „šis putns pieskaitāms tiem, kas visvieg-
lāk pieradināmi un izrāda savam kopējam visciešāko pie-

ķeršanos. To var turēt ilgus gadus, ļaujot brīvi apkārt

klejot un lidot. Tas lec uz galda, ēd gaļu un augļus, it

īpaši vīnogas, vīģes un ķiršus, rupju maizi, kaltētu sieru

un olas dzeltenumu. Viņš mīl pienu un dažreiz vīnu uzska-

ta labāku par ūdeni. Tāpat kā kraukļi, viņš ēdot pietura
barību ar nagiem un to, kas paliek pāri, ievīsta papīros,
skaidās vai tamlīdzīgi, un apsēdies kaut kur tuvumā sargā

savu krājumu no suņiem un cilvēkiem. Ārkārtīgs prieks
tam par uguni, bieži tas izvelk no lampas degli un to norij,
ar visu liesmu, tāpat ziemā no degoša kamina izņem pa

oglītei, bez kā tās viņam kaut cik kaitētu. Sevišķs prieks
viņam par kūpošiem dūmiem, un tiklīdz tas atrod ogles,
met tajā kādu papīra strēmeli, lupatu, vai malkas šķēpeli,
un nostājās priekšā, lai noskatītos dūmos. Vai pēc visa

tā nevarētu domāt, ka Alpu kovārnis ir veco tautu „de-
dzinātājs" (Avis incendiaria) ?

leraudzījis čūsku, vēzi vai ko citu tamlīdzīgu, viņš
sasit spārnus, vicina asti un ķērc gluži kā kraukļi; ienākot

svešniekam istabā, viņš kliedz, ka gandrīz jāpaliek kur-

lam; bet ja viņu pasauc kāds paziņa, tad kladzina gluži
draudzīgi. Atstāts mierā viņš dažreiz dzied, bet būdams

pilnīgi savā nodabā, viņš svilpo gandrīz kā lakstīgalas pus-

brālis; viņš iemācās izsvilpot pat nelielu maršu. Ja kāds

bijis ilgāku laiku prom un atgriežas, viņš nāk tam pretīm
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ar pusizplēstiem spārniem, apsveic to skaļi, lec tam uz

pleca un aplūko viņu no visām pusēm. Ja pēc saules lēkta

viņš atrod durvis noslēgtas, tad steidzas guļamistabā, sauc

vairāk reizes, nosēžas nekustīgi uz spilvena un gaida, ka-

mēr draugs pamostas. Tad viņam nav vairs nemaz miera,
tas kliedz no visa spēka, skraida no vienas vietas uz otru

un visādos veidos izrāda savu prieku, ka atrodas sava kun-

ga sabiedrībā. Viņa pieķeršanās tiešām apbrīnojama; to-

mēr par vergu tas nepaliek; ne labprāt ļauj, ka to ņem

rokā un tam vienmēr ir dažas personas, ko viņš nevar ciest

un kam viņš knābj.

Kraukļi vārda šaurākā nozīmē, (Corvinae) ir putni ar

lielu, bet samēra īsu un vairāk vai mazāk līku knābi, ko

pie pamata klāj cietas saru spalvas, ar spēcīgām, melnām

kājām, vidēji gariem spārniem, kas sakļauti sniedzas ap-

mēram līdz astes galam, dažāda garuma taisni nogrieztu,

ieapaļu, kāpšļveidīgu asti un diezgan kuplām vairāk vai

mazāk spīdošām spalvām, pa lielākai daļai melnā krāsā.

No Vācijas sugām pirmā vieta pieder krauklim

(Corvus corax). Viņš ir krauklis vārda īstā nozīmē. Līdz

ar citiem saviem radiniekiem, kas visumā viņam ļoti lī-

dzīgi, tas sastāda sevišķu ģinti (Corvus), kuras pazīmes
ir: slaiks ķermenis, lieli gari un smaili spārni, jo trešā

lidspalva garāka par visām pārējām, vidēji gara, sānos

kāpšļveidīga aste, spalva trūcīga un spīdīga. Kraukļa krā-

sa ir vienādi melna. Tikai acis brūnas vai jauākiem put-
niem zilimelnas un punēniem ligzdā gaišpelēkas.

Garums 64—66 cm, platums ap 125 cm, spārnu ga-

rums 44 cm un astes garums 26 centimetri.

Krauklis, liekas, ir visvairāk izplatīta kraukļu suga.

Viņš apdzīvo visu Eiropu, no augstākiem ziemeļiem līdz

Tarifas ragam dienvidos, no Finisterras priekškalniem līdz

Uraliem; Āzijā tas sastopams lielākā daļā no Ledus oke-

āna līdz Pendžabai, no Uraliem līdz Japānai, un tāpat visā

Ziemeļamerikā līdz Meksikai. Pie mums šis krāšņais,
staltais putns dzīvo lielā skaitā tikai dažos apvid@s, citos
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turpretim jau iznīcināts, un kur tas vēl nav noticis, viņš
izvairās no cilvēka tik, cik vien tas iespējams. Aiz šī ie-

mesla viņš uzturas vienīgi kalnu apgabalos, vai kopā sa-

ejošos augstkoku mežos, klinšainās jūras piekrastēs un lī-

dzīgās vietās, kur var būt pēc iespējas netraucēts. Mūsu

pasaules daļas robežu apgabalos putns sadzīvo ar visu dzīv-

nieku valdnieku vislabākās attiecībās; Krievijā un Sibiri-

jā viņš kopā ar vārnām un kovārņiem uzmeklē ne tikai

lauku ceļus, bet ir pat tik drošs, ka ierodas sādžās un pil-
sētās un baznīcu torņos še perē tikpat bieži, kā pie mums

kovārnis. Vēl līdz pašam pēdējam laikam viņš tur uzska-

tams par vienu no visparastākiem vietējiem putniem. Arī

Spānijā, Grieķijā un Skandināvijā krauklis bieži sasto-

pams. Tomēr lieli bari ir retums; sabiedrības no piecdes-
mit un vairāk putniem, kādas man bieži gadījās novērctSie-

ra Nevadā, vienmēr ir izņēmums. Pāris prot atrast priekš-

zīmīgas apmešanās vietas. Krauklis apdzīvo plašu ap-

gabalu un sevišķi raugās, lai tanī būtu dažāds laupījums.
Tās vietas, kur mainās meži, pļavas, lauki un ūdeņi,

ir viņam vismīļākās, jo še tas visvieglāk atrod sev ba-

rību.

„Krauklis," tā saka mans tēvs, kas jau gadus seš-

desmit atpakaļ sniedzis par šo putnu līdz šim nepārspētus

aprakstus, „parasti, tā tad arī ziemā, dzīvo pāros. Tie, kas

savas ligzdas bij ierīkojuši manas mājas tuvumā, visu

dienu lidinājās pa divi kopā virs apkārtējām ielejām un

laiku pa laikam uzlaidās augstāko koku galotnēs. Redzot

vienu putnu pārīti, vajadzēja tikai nedaudz apskatīties,
lai kautkur tuvumā pamanītu arī citus. Bet tie, kas dzīvo

vientuļi, parasti ir jaunie, jo kraukļi pieder pie tiem put-

niem, kas, reiz sapārojušies, paliek viens otram uzticīgi
visu mūžu. Patīkams ir viņa lidojiens, kas iet gandrīz
taisnā virzienā, un kad putns steidzas, viņš to paātrina

spēcīgi sizdams spārniem; bet bieži gadās, ka krauklis li-

dinās ilgi un apraksta skaistas, lokveidīgas līnijas ar plaši

izplestiem spārniem un asti. Skaidri redzams, ka viņš
lido bez kādām grūtībām un ka bieži uzņemas lielākus li-

dojumus vienīgi izpriecas nolūkā. Tad viņa ceļš kalnos
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nereti iet cieši gar pašu zemi; ielejas turpretim viņš pa-

rasti pārlido diezgan ievērojamā augstumā. Izpriecas li-

dojumos viņš bieži metās pēkšņi vairāk metrus lejup, se-

višķi ja viņam ir šauts, tā kā tas mednieks, kam šāda ro-

taļa nav pazīstama, domā ka ir to pāršāvis un tas drīz

nokritīs zemē. Ziemā krauklis pavada gaisā lielāko dienas

daļu. Viņa lidojiens vairāk atgādina plēsoņus nekā krauk-

ļus, bet ir tik raksturīgs, ka katrs kas to pazīst, spēj at-

šķirt lidojošu kraukli no citām kraukļu sugām jebkurā
attālumā. Uz zemes krauklis soļo ar šķietami pieņemtu
smieklīgu cienību, nezdams ķermeņa priekšdaļu mazliet

augstāk kā pakaļējo, māj ar galvu un sperot soļus gāze-

lējās no vienas puses uz otru. Sēžot uz zara viņš reizēm

tura ķermeni gancirīz pilnīgi guļus, reizēm diezgan stāvu.

Spalvas pieguļ gandrīz vienmēr tik gludi, itkā tas būtu

apliets, un tikai jūtu izpaudumos tiek arī saboztas virs

galvas un ap visu kaklu. Spārnus tas parasti tura drusku

vaļīgi. Kā še viņam nav nekā kopīga ar radiniekiem, tā-

pat tas ir arī zīmējoties uz zināmu pieķeršanos, ko citas

kraukļu sugas viena pret otru jūt. Melnās vārnas dzīvo

vislielākā draudzībā ar pelēkām vārnām un žagatām, ko-

vārņi jaucas kopā ar kraukļiem un nedara viens otram

nekā ļauna; turpretim kraukļus viņa radinieki ne-

ieredz un ienīst. Esmu redzējis, kā melnās vārnas spa-

rīgi uzbrūk krauklim, bet ja pēdējais grib iejaukties šo

putnu barā, tad saceļas tāda kņada, itkā viņu starpā būtu

ieradies vanags vai klijāns. Vispārīgs uzbrukums parasti

spiež nelūgto viesi doties tālāk. Arī ar to kraukļi atšķi-
ras no saviem radiniekiem, ka viņi starp pārējiem ir vis-

biklākie. Ir neticami, cik uzmanīgs šis putns ir. Viņš
nolaižas tikai tad, kad iepriekš ir pienācīgi aplidojis ap-

kārtni un nedz ar aci, nedz arī ar degunu nav manījis
nekā bīstama. Kad cilvēks tuvojas perēklim ar olām, viņi
bez kavēšanās atstāj savu perējumu un neskatoties uz

visu vecāku mīlestību, atgriežās pie mazajiem tikai ar

visai lielu uzmanību. Viņa naids pret ūpi ir ārkārtīgi

liels, bet vēl daudz lielāka ir uzmanība; tāpēc šo biklo

putnu pat no vārnu būdām ir grūti nošaut. Parastās ska-
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ņas, ko var dzirdēt no kāda kraukļa tēviņa vai mātītes,
izklausās kā „kork, kork, kolk, kolk" vai ~krabb, krabb,

krabb", un tam devušas viņa nosaukumu (vāciski Kolkra-

be). šīs skaņas tiek diezgan dažādi uzsvērtas un savā

starpā sajauktas tā, ka rodās zināma dažādība. Labāk

ieklausoties putna dziesmā kļūst saprotams, kamdēļ seno

tautu zīlnieki dzirdējuši viņa balsī tik daudz skaņu. It

īpaši uzkrīt savāda pļāpāšana, ko dzird no sēdoša tēviņa
pārošanās laikā, žagatas pļāpāšanu tā dažādības ziņā
pārspēj stipri."

Laikam nebūs cita putna, ko tādā pašā mērā varētu

apzīmēt par visa ēdēju kā kraukli. Var apgalvot, ka viņš
vārda pilnā nozīmē ēd visu, kas vien ēdams un veic priekš
sava nelielā auguma un spēka neticami daudz. Labi gar-

šo viņam augļi, graudi un visdažādākās citas baudāmas

augu vielas; bet neskatoties uz to, daudzreiz viņš ir pir-
mās šķiras plēsonis. Dažādi kukaiņi, tārpi, gliemeži un

mazākie mugurkaulainie nav vienīgie, ko mūsu putns ap-

karo; pārdroši tas uzbrūk arī tādiem zīdītājiem un put-

niem, kas lielāki par viņu pašu, visnekaunīgākā kārtā iz-

laupa putniem ligzdas, nevien neaizsargātiem, bet arī spē-

cīgajām kaijām, kas prot gan aizsargāt ir sevi, ir savas

ligzdas. Sākot ar zaķi un beidzot ar peli un sākot ar medni,
beidzot ar vismazāko putniņu neviens dzīvnieks nav no

viņa drošs. Krauklī apvienots tik daudz nekaunības un

viltības, spēka un enerģijas, ka viņu var apzīmēt par pa-

tiesi bīstamu plēsoni. Spānijā viņš apdraud mājas vistas,

Norvēģijā zoslēnus, pīlēnus un visus citus mājputnus;
Islandē un Grenlandē viņš medī sniega irbes, mūsu laukos

zaķus, fazānus un lauku irbes; jūrmalā paisumā uzmeklē

starp izskalotām vielām kaut ko derīgu arī sev; zemēs

vairāk uz ziemeļiem tas nereti sanāk strīdū ar māju su-

ņiem, atņemdams tiem saimniecības atkritumus; Au-

strumāzijas stepēs viņš ir neatvairāms slimo kamēļu spī-

dzinātājs; Islandē tas nekrietni moca slimus zirgus, pastā-

vīgi metās uz viņu mugurām, plēš gaļu no dzīvnieku rē-

tām un neatstāj viņus mierā, iekams tie aiz lielām sāpēm

nesāk vārtīties pa zemi. ~Ziemu," saka olafs cn s
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(Olafsen), krauklis meklē savu barību kopā ar suņiem un

kaķiem māju pagalmos, siltākos gada laikos medī zivis

krastmalās, pavasaros nonāvē cirzdams ar knābi jaunos

jēriņus, un apēd, nodzen eiderpīles no viņu ligzdām, izēd

tām olas un kas paliek pāri, noglabā pa vienai zemē. Ne-

lielos pulciņos kraukļi seko ērgļiem, tomēr ne uzbrukšanas

nolūkā, bet lai barotos ar viņu maltītes atliekām." Novē-

rotājam, kas maz ko zin par šī putna dzīvi, ir visai ieprie-
cinoši noskatīties viņa medību gaitās. Pēc ču d i ziņo-

jumiem par novērojumiem Šveicē, kraukļi pastāvīgi seko-

jot medniekiem, nolūkā iegūt savai barībai nošautās ģem-

zes. Pēc Fabera un Holbella (Holboell) saska-

nīgiem ziņojumiem, cietčaulainos gliemežus krauklis uz-

nesot augstu gaisā un laižot krist uz akmeņiem vai klin-

tīm, kur tie sašķīst. Pēc Aleksandra fon Homeijera

(Homever) novērojumiem, tie protot veikli saķert vientuļ-
nieku vēzi un izvilkt no mājas, no čaulas; ja tas negribot
tūlīt izdoties, tāpēc ka vēzis pilnīgi ievelkas čaulā iekšā,
tad viņš dauzot čaulu tik ilgi, kamēr vientulis beidzot taču

parādoties. Sekmīgi viņš uzbrūk lieliem dzīvniekiem ar

viltu un izmanību kā reti kāds, bet arī ar lielu drosmi, za-

ķiem, piemēram, bez liekas domāšanas, un nevien slimiem

un pāršautiem, kā mans tēvs domāja. Pie maitas krauklis

ir parasta parādība; un daudzas vietas bibelē, kur par vi-

ņu rakstīts, būs gan pareizas. Diemžēl nevar būt šaubu,
ka krauklis savas laupīšanas dēļ paliek ļoti kaitīgs. Tāpat
kā citi kraukļu putni arī viņš atnes gan labumu; tomēr

posts, ko viņš nodara, ir lielāks par visiem tiem labumiem,

kas no viņa ceļas laukiem un dārziem. Tamdēļ ir diezgan

savādi, ka dažas tautas šo putnu mīlē un ciena. Proti,
arābi tura to augstā cieņā un godina gandrīz līdzīgi dievī-

bai, jo domā to par nemirstīgu.
Atskaitot varbūt vienīgi krustknābjus, starp Vācijas

putniem kraukļi pirmie uzsāk pārošanos, sāk to lielāko

tiesu jau janvāra sākumā, februārī taisa ligzdas un marta

pirmās dienas sāk dēt. Lielā ligzda, caurmērā vismaz

40, bet lielāko tiesu ap 60 centimetri un augstumā pusi
tik daudz, celta uz klints vai pie mums kādā augstā nepie-



Paradīzes putns (Paradisea apoda).



Pelēkā vārna (Corvus cornix).
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ejamā vai grūti pieejamā koka galotnē. Ligzdas pamats
taisīts no stipriem zariem, vidus daļā tādi paši, bet smal-

kāki, un iekša silti izklāta lūku šķiedriņām, ķērpjiem, zāli,
aitas vilnu un tamlīdzīgām vielām. Labprāt tie izlieto arī

savas agrākās ligzdas, un tad tikai nedaudz izlabo. Lielu

saprātu un uzmanību krauklis parāda arī savas ligzdas cel-

šanā. Viņš tuvojas ar būvvielām ligzdai ļoti uzmanīgi un

to atstāj, ja bieži redz tuvumā cilvēku, vai ir aizbaidīts

no tās dēšanas laikā, kurpretim citādi tas gadiem ilgi nāk

uz veco ligzdu atpakaļ tik kārtīgi, ka kāds Kannoveras

mežsargs varēja no tās pašas ligzdas izņemt vienu pēc
otra četrdesmit četrus mazuļus. Dējumā ir piecas vai se-

šas puslīdz lielas, kādus 54 mm garas un 34 milimetrus

resnas olas, zaļganā pamatkrāsā ar brūniem un pelēkiem

plankumiem. Pēc mana tēva novērojumiem, mātīte perē-

jot viena pati, bet pēc Naumana— pamīšus ar tēviņu.
Vecie baro jaunos bagātīgi ar sliekām, kukaiņiem, pelēm,

putniem, svaigām olām un ar maitu; viņu izsalkumu to-

mēr, kā liekas, nespēj apmierināt visbagātīgākā barība,

jo tie vienmēr prasa pēc kumosa. Abi vecāki ārkārtīgi
mīlē savu perējumu un izšķīlušos mazuļus nekad nepamet.
Viņus var gan aizbaidīt, bet arī tad vienmēr tie paliek

ligzdas tuvumā un savas rūpes par mīļotiem bērniem ap-

liecina ar dažādām žēlām skaņām un bailīgu aizlidošanu

un atlidošanu. Atkārtoti novērots, ka pastāvīgi vajāti
vecie apgādā savus jaunos ar barību, nometot to ligzdā
no augšas. Ja kraukļu pārim nolaupa olas, mātīte sāk

dēt pa otram lāgam, bet ja atņem mazuļus, tad otrreiz

tanī pašā gadā viņi vairs neperē. Labvēlīgos apstākļos
jaunie krauklēni atstāj ligzdu maija beigās vai jūnija sā-

kumā, bet vēl ilgi uzturas ligzdas tuvumā un ik vakarus

atgriežas savā perēklī. Tad vecie tos uz laukiem, pļavām
un birzēm, baro vēl arī te, bet pa starpām māca visādās

medību gudrībās un paņēmienos. Tikai uz rudens pusi
jaunie paliek patstāvīgi.

Jauni izņemti, kraukļi pierod pie cilvēka ārkārtīgi
viegli; pat vecie sagūstīti iedzīvojas jaunos apstākļos.
Satiksmē ar cilvēku putna saprašana izkopjas apbrīnoja-

A. Brems, «Dzīvnieku valsts" XXII.
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mi. Viņu var pieradināt tāpat kā suni, to var uzkūdīt uz

citiem cilvēkiem un dzīvniekiem, tas bieži ir jautrs un pār-

galvīgs, pastāvīgi piemācās ko jaunu klāt un līdz ar ga-

diem pieņemas viņa zināšanas, bet turpretim ne vienmēr

žēlastība cilvēka acīs. Aiz- un atlidot kraukli var pieradi-
nāt viegli; bet drīz izrādās tomēr, ka parasti viņš nav lie-

lākas brīvības cienīgs, zog un nozagto slēpj, nonāvē mazus

māj kustoņus, vistas un zosis, knābj cilvēkiem, kam kailas

kājas, un dažreiz paliek pat bīstams, ja savus nekrietnos

jokus sāk izdarīt arī pie bērniem. Ar suņiem tas bieži no-

dibina sirsnīgu draudzību, izlasa tiem blusas un ir citādi

pakalpīgs; arī pie zirgiem un govīm viņš pierod un iegūst

viņu labvēlību. Viņš labi mācas runāt, atdarina vārdus

pareizā tonī un lieto tos ar saprašanu, rej kā suns, smējās
kā cilvēks, rūc kā balodis v. 1.1.

Uz dienvidiem no astoņpadsmitā ziemeļu platuma grā-

da vispirms sastopam kādu mazu kraukļu sugu ar vāju
knābi un savādām spalvām, Āfrikā plaši izplatīto vai-

roga kraukli (Corvus scapulatus), kā vietā rietu-

mos stājās kāda cita, ļoti tuva suga. Spalva tam spīdīgi
melna, bet uz krūtīm, pavēderē un pakauša lejas daļā ar

platām lentām, žilbinoši balta. Tumšās spalvas margo, gai-
šās laistās kā atlass. Acis gaišbrūnas, knābis un kājas
melnas. Garums 45—50 cm, spārnu garums 35 cm, astes

garums 60 cm.

Vairogkraukļu izplatības apgabals ir Vidus- un Dien-

vidafrika ar Madagaskaru un no jūras ne mazāk kā līdz

četri tūkstoši metru augstumam. Visā Sudānā, kā arī

Abesinijas zemos līdzenumos, viņus ja nu arī nevar pie-

skaitīt pie visparastākiem putniem, tad tomēr var sastapt

pastāvīgi. Līdzenumos tie atrodami vienmēr, kalnu apga-

balos turpretim viņu dažreiz nav. Parasti esmu viņus no-

vērojis kopā tikai pa divi. Dažreiz vairāki pāri savieno-

jas nelielās sabiedrībās, tomēr nekad ne uz ilgu laiku. Lie-

lākus barus man nav gadījies redzēt. Hartmans

saka, ka tas atgādinot žagatu ne tikvien pēc spalvas, bet

arī ar jautro dabu; es atkal domājos atradis, ka šis putns

līdzinājās mūsu krauklim vairāk, kā jebkuram citam sa-
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vam radniekam. Viņa lidojiens ir veikls, viegls, plūstošs
un ļoti ātrs; tad putns izskatās krāšņi. Smailie spārni

un apaļā aste piešķir tad kaut ko vanagam lidzīgu un baltā

krūts spīd tālu. Viņa gaita ir nopietna un cienīga, tomēr

viegla un atsperīga, balss skan kā maigs ~kurr".

Visur, kur vairogkrauklis dzīvo lielā skaitā, viņš ir

sadraudzējies ar cilvēku. Biklus tos es sastapu tikai da-

žos Samharas apgabalos; tomēr kā liekas arī še bailes tiem

iedvesa vairāk svešādais, viņiem neparastais eiropieša iz-

skats, nekā cilvēks vispārīgi. Karavanes nometņu vietās

putns nebaidās, arī no eiropiešiem nē. Samharas piekra-
stes ciemātos viņš ir pastāvīgs viesis; Edas sādžā es re-

dzēju šos kraukļus uz būdiņu salmu jumtiem tāpat, kā uz

mūsu ēkām pelēkās vārnas vai krauķus. Savas ligzdas vi-

ņi taisa atsevišķos kokos stepē vai klajos mežos, un lielā

lietus perioda pirmajos mēnešos tur parasti var atrast trīs

līdz četras olas. Es gan pats neesmu tās redzējis, bet

esmu saņēmis pilnīgus aprakstus. Liekas, ka tās visādi

līdzīgas pārējo kraukļu olām. Vecie putni pret jau-

najiem ir ārkārtīgi maigi un ar vanaga izveicību droši me-

tās virsū cilvēkam, kas tuvojas ligzdai.
Melno vārnu (Corvus corone) spalva ir violeti

vai iesarkani mirdzošā melnā krāsā, un acis brūnas, jau-
nībā ir nespodri melna ar pelēku zīlīti. Turpretim pelē-
kai vārnai (Corvus cornix) melna ir tikai galva, kakla

priekša, spārni un aste, citādi tā gaišā pelnu krāsā, vai

jaunie netīri pelēkā. Kā viena, tā otra sasniedz garumā

47—50 cm, platumā 100—104 cm, spārnu garums 30 un

astes garums 20 cm. Vairāk izplatīta ir pelēkā vārna.

Melnā vārna aizvien dzīvo tur, kur pelēkā vārna nav sa-

stopama. Viena tā tad aizvieto otru. Bet ir apgabali, kur

abu sugu robežas saiet cieši kopā, un še bieži gadās, ka

abi tuvi radniecīgie putni nodibina jauktas laulības*).

*) Heinvots (Heinvoth) pareizi saka, kā tā esot garšas
lieta, vai kāds vēlas mūsu vārnas ..uzskaitīt par divi dažādam

sugām jeb vai vienīgi par krāsas novirzībām. Paši dzīvnieki acīm-

redzot izturas savā starpā kā vienāds ar vienādu, jo robežapga-
balos un ceļojot tieši jaucas vieni ar otriem pilnīgi un dažas vie-

tās krustojas tā, kā vairāk redzams jaukteņu, neka tīras sugas
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Dzīves veidā abas sugas neatšķiras. Abas ir no-

metnieki putni vai otri augstākais sirotāji. Viņas apvie-

nojas pāros un kopīgi apdzīvo kādu lielāku vai mazāku ap-

gabalu, ko atstāj tikai reti. Aukstā ziemas salā vienīgi
tik tālu ir izņēmums, ka ziemeļos dzīvojošie pāri lido ne-

daudz uz dienvidiem, kurpretim tās pašas sugas locekļi
dienvidu zemēs nezin vai domā par sirošanu. Koki uz lau-

ka ir viņu mīļākās uzturēšanās vietas; tomēr tās neizvai-

rās arī no lielākiem mežiem un vienmēr apmetās* tur, kur

var droši justies, pat tiešā tuvumā cilvēkam, piemēram
dārzos. Tās ir ļoti sabiedriskas. Viņas iet labi, soļiem,
gan mazliet gāzēlēdamās, tomēr bez piespiešanās; lido

viegli un izturīgi, lai gan ne tik veikli kā īstie kraukļi, ap-
balvotas smalkām maņām, proti, tas sakāms par redzi,
dzirdi un osmi, un garīgās spējās gandrīz nav, vai nav

pavisam zemākas par kraukļiem. Ko lielumā spēj krauk-

lis, apmērām to pašu mazumā spēj arī vārna; bet tā kā

viņas palaikam bīstamas tikai mazākiem dzīvniekiem, tad

labums, kādu tās atnes, būs lielāks par postu, ko tās no-

dara. Gluži noteikti drīkst pieņemt, ka vārnas pieder pie
mūsu dzimtenes svarīgākiem putniem, ka bez viņām vis-

caur biežie un viscaur kaitīgie mugurkaulnieki un postītāji

kukaiņi savairotos bīstamā daudzumā. Zināms, gan arī

viņas izlaupa putniem ligzdas, arī viņas uzbrūk slimiem

zaķiem un irbēm; tāpat dārzos un pagalmos tās izdara da-

žādus nedarbus un beidzot manāmi posta arī briestošo la-

bību, sevišķi miežus; bet ko tas nu nozīmē, ja viņas da-

žus mēnešus mums nepatīkamā kārtā zog un laupa, pret
to labumu, ko cilvēkam atnes viņu darbība pa visu pārējo

gada laiku! Sīkzemniekam, kā miežu laukiem tās visbie-

žāk uzbrūk un nodara vislielāko postu, ir taisnība, ja viņš
ar nenovīdību noraugās uz gandrīz netraucēto vārnu skaita

palielināšanos un ķeras pie viņu aprobežošanas; arī med-

putnu," Vispāri ņemot melnā vārna ir «Rietumeiropas un Austrum-

āzijas forma, vidū dzīvo pelēkā, t. i. noElas līdz Rietumsibirijas."
Ziemu pelēkas vārnas pastāvīgi lido pār Elbu uz rietumiem un

tad novērojamas lielā skaitā, piem.,arī Austrumfrīzija un Holande

viscaur, kurpretim vasaru tās te var sastapt tikai retums.

Izdevējs.
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niekam arvien jāpaceļ pret tām savs ierocis; lauk- un mež-

saimnieks turpretim darītu ļoti labi, ja tās saudzētu. Ir

maldīgi domāt, ka cilvēks varētu panākt to pašu ko vār-

nas un tamdēļ jānožēlo, ka, piem., pelēm izliek ģifti un

tā neko vairāk peļu neiznīcina kā vārnas, kuras no savas

puses apkaro rijīgos barus visās malās un ar lieliem pa-

nākumiem, jo var noteikti apgalvot, ka no vienas vienīgas
vārnas nāves lauk- un mežkopībai rodās daudz lielāki zau-

dējumi, nekā no desmit dzīvu darbības. Par visu ko vajag

sargāties atsevišķos novērojumus vispārināt. Tāpat kā

strazds, šis derīgākais no visiem Vācijas putniem, vīna

dārzos nav ciešams, zināmos apstākļos atsevišķās vietās,
vai pat veselos apvidos visumā derīgās vārnas šad un tad

nodara diezgan ievērojamu vai pat stipri jūtamu postu,
vai nu tas būtu tikai dažu ļaundaru putnu darbs, vai arī

būtu radušās veselas tādas paaudzes: un tomēr būtu ap-

lam, ja par šiem nedarbiem būtu jāatbild visiem putniem.
Vārnu ikdienišķā dzīve ir apmēram šāda: No savām

guļu vietām tās paceļas pirms dienas gaismas un sapul-

cējas, ja cilvēka uzbrukumi viņām še vēl nav kaitējuši, uz

kādas parastas ēkas jumta vai uz augsta koka. Sadalīju-
šās pa pulciņiem, tās dodās uz laukiem meklēt barību.

Līdz pašai pusdienai viņas neatlaidīgi darbojas. Tās iz-

staigā laukus un pļavas, seko zemnieka arklam, uzlasī-

damas atplēstajās velēnās tārpus, uzglūn peļu alām, meklē

putnu ligzdas, pārmeklē upju un ezeru krastu, ielido dār-

zos, īsi sakot, viņas darbojas visur. Tad gadās, ka viņas
satiekās arī ar citiem savas sugas piederīgiem un dara

savu darbu kopīgi. Ja notiek kas neparasts, tad vārnas

protams, pirmās to pamana un ziņo citiem. Plēsīgo putnu

viņas saņem skaļiem kliedzieniem un tik sirdīgi vajā, ka

pēdējam bieži jāpazūd nekā neizdarījušam. Sne 11 a m

(Snell) taisnība, ja viņš saka, ka šādi rīkojoties putns at-

nesot cilvēkam labumu; jo nevar būt šaubu, ka plēsīgo
putnu laupītāju darbs, pateicoties vārnām tiek ievērojami
mazināts: no vienas puses ar saviem uzbrukumiem vārnas

spiež plēsīgo atteikties no sava nodoma un bez tam dara

cilvēkam un dzīvniekiem zināmu viņa ierašanos. Ap pus-
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dienas laiku vārnas laižās uz kādu biezu koku, un paslēpjas

lapotnē, lai pavadītu pusdienas atpūtu. Pēcpusdienā tās

atkal dodas meklēt barību un pievakarē lieli bari sapulcē-

jas zināmās vietās, it kā ar nolūku viena otrai pastāstīt

par dienas piedzīvojumiem. Pēc tam tās dodās uz savu pa-

stāvīgo guļas vietu kādā meža stūrī, kur salasās no visai

plašas apkārtnes, še viņas ierodas ar vislielāko uzmanību

un parasti iepriekš izsūta vairākus izlūkus. Viņas atlido

līdz ar nakts tumsu, laižās klusi un katra apsēžas savā vie-

tā tik mierīgi, ka, izņemot spārnu sitienus, nekas vairāk

nav sadzirdams. No uzbrukumiem tās bīstas ļoti. sā

laikā tās prot atšķirt mednieku no pārējiem cilvēkiem, kas

nav bīstami, un vispārīgi uzticas tikai tam, par kura lab-

vēlību tās pilnīgi pārliecinātas.
Februārī un martā mātītes un tēviņa draudzība pa-

liek vēl ciešāka un viņu starpā norisinās piemīlīgas saru-

nas; un tēviņš parāda mātītei savu, lai iemantotu cieņu,

neparasti kustēdamies vai klanīdamies un savādi izplēz-
dams spārnus. Ligzda, ko vij martā vai apriļa sākumā,

parasti augstos kokos, bet nereti izmanto perēšanai arī

kādu agrāko gadu ligzdu, atgādina kraukļu ligzdu, to-

mēr ir ievērojami mazāka, augstākais 60 cm plata un tikai

4 cm dziļa. Virs sausu žagaru pamata savilktas lūksnes

šķiedras, zāļu kušķi, kūla un saknes, kas ļoti bieži salīmē-

tas ar mālainu zemi, kurpretim iekša izklāta ar vilnu, teļu

spalvām, cūku sariem, lūku gabaliņiem, zāles stiebriņiem,
sūnām, lupatām un līdzīgām vielām. Apriļa pirmajā pusē
mātīte dēj trīs līdz piecas, visai retos gadījumos arī sešas,

apmēram 41 mm garas un 29 mm resnas olas, ar oliva

krāsas, tumšiem pelnu pelēkiem, tumši brūniem vai meln-

ganiem plankumiņiem un punktiem uz zili zaļgana pamata.
Perē mātīte, bet tēviņš atstāj to vienu tikai pa to laiku,
kamēr lido, meklē sev un perētājai barību. Vecie kopj un

baro jaunos ar lielu mīlestību un drošsirdīgi aizstāv tos

briesmās.

Abas vārnu sugas bez jebkādām grūtībām var turēt

gūstā gadiem ilgi un viegli pieradināt, iemācās arī ru-

nāt, ja skolotājiem nepietrūkst pacietības. Tomēr, kā ista-
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bu vai māju putni vārnas nav sevišķi ieteicamas. Atbai-

doša ir viņu ārkārtīgā netīrība, vai pareizāk smaka, ko tās

izplata arī tadja būris tiek turēts vispriekšzīmīgākā tīrībā;

putniem nedrīkst atļaut arī brīvi apkārt staigāt pa pagal-

mu un dārzu, jo viņi, tāpat kā kraukļi, izdara dažādas pa-

laidnības. Vārnām tāpat kā viņu mazākiem radniekiem

piemīt tieksme zagt un slēpt spīdošas lietiņas, bet līdzīgi

kraukļiem tām piemīt arī laupīšanas un slepkavošanas kā-

re. Arī viņas uzbrūk mazākiem mugurkaula dzīvniekiem,
nereti pat jauniem kucēniem un kaķēniem, galvēnām kār-

tām tomēr putniem, nolūkā viņus nogalināt vai mazākais

paspīdzināt. Vistu perēkļus un baložu ligzdas šie vazaņķi
uziet ātri vien un bez kavēšanās izlaupa.

Bīstami ienaidnieki vārnām ir lapsas, caunes, piekuni,
vistu vanagi un ūpji. Daudz raizes tām sagādā arī da-

žādi paraziti, kas lielā daudzumā ieperinājās viņu spalvās.

lespējams, ka vārnu ārkārtīgais naids pret ūpi izskaidro-

jams ar to, ka šis putns pa naktīm bieži uzbrūk viņām gu-

lošām; mazākais ir noteikti zināms, ka viņš ir liels vārnu

gaļas cienītājs. Par viņa nakts laupīšanām vārnas atmak-

sā cik labi spēdamas. Neviens ūpis, neviena pūce neuz-

drošinājās parādīties viņu vidū gaišā dienas laikā. Tik-

līdz vārnas pamana kādu no šiem nakts putniem, visā ap-
kārtnē saceļas neaprakstāms uztraukums. No visām pu-
sēm steidzas vārnas bariem vien un ar ārkārtīgu niknumu

metas virsū spārnotam plēsonim. Tādu pašu laipnību kā

šim valdonīgam naktsputnam, vārnas parāda arī pārē-
jiem plēsoņiem, no kuru pretuzbrukumiem, pateicoties sa-

vam skaitam un krietnām lidotspējām, tās ir labi pasar-

gātas. No cilvēka vārnas pagaidām cieš vairāk netieši, kā

tieši. Gan vienā otrā gadījumā viņas tiek medītas, tiek

iznīcinātas viņu ligzdas un perēkļi; tomēr visvairāk tās

krīt par upuri saģiftētiem graudiem, ko zemnieki izkaisa

peļu apdraudētos laukos. Peļu gados atrod arī desmitiem

un simtiem nosprāgušu vārnu, un tad viņu skaita pama-

zināšanās ir stipri jūtama. Tomēr šo putnu ilgais mūžs un

viņu ātrā vairošanās īsā laikā šos zaudējumus atkal izlī-
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dzina, un līdz ar to viņu aizsardzība kļūst tikpat nevaja-

dzīga, kā viņu nesaudzīgā iznīcināšana.

Vēl derīgāka kā melnā un pelēkā vārna izrādās ce-

turtā mūsu kraukļu suga, kra vķ i (Corvus frugilegus).
No pirmām tie atšķiras ar slaidāku ķermeni, stipri iz-

stieptu knābi, samērā gariem spārniem, apaļāku asti un

cieši piegulošām krāšņi spīdošām spalvām un vecumā kai-

lu seju. Garumā viņi sasniedz 47—50 cm, platumā ap

100 cm, spārnu garums 35 cm, astes garums 19 cm. Ve-

ciem putniem spalva vienādi sārti zilganmelna, jauniem

nespodri melna. Pēdējie atšķiras no veciem vēl ar spal-
vainu seju. Auglīgi līdzenumi ar lauku birzēm ir šo putnu

pastāvīgās uzturēšanās vietas. Kalnainos apvidos viņi ne-

kad nav sastopami kā perētāji. Savas ligzdas tie taisa

augstos un un tievos kokos, kur bez tam ir sapulcēšanās
vietas zināmam, bieži ļoti ievērojamam putnu skaitam, no

kurienes bars izklīst pa apkārtējiem laukiem.

Dažā ziņā krauķu izturēšanās atgādina jau aplūkotos

viņu radniekus, tikai tie ir daudz bailīgāki un nevainīgāki
kā šie. Soļo tie tikpat labi, lidojiens tiem vieglāks, nav

mazāk asas, garīgās spējas tikpat attīstītas kā citiem

kraukļu putniem; tomēr viņi ir daudz sabiedriskāki par

visiem saviem radiniekiem. Tā krauķi labprāt apvieno-

jas ar Alpu kovārņiem un melnajiem strazdiem, vispār ar

tādiem putniem, kas ir tikpat vāji vai vēl vājāki par vi-

ņiem, kurpretim no melnajām un pelēkajām vārnām tie

jau izvairās, bet kraukļus bīstas tik ļoti, ka pēdējiem no-

metoties uz dzīvi krauķu senparastās dzīves vietās, no ku-

rienes pat cilvēks tos nevarēja lāgā aizdzīt, viņi tās pamet.
Tomēr Sibirijā man gadījās novērot pelēko vārnu, krauķu,
kovārņu un kraukļu barus kopīgi mielojoties pie maitas.

Krauķa balss ir dziļi, aizsmakuši ~kra" un „kroa"; bet

lidojot bieži dzird vēl augstu ~girr" vai „kuer" un parasti
arī pazīstamo kovārņu „jak, jak .

Putns spēj viegli atda-

rināt dažādus toņus un skaņas; domājams, tas spētu ie-

mācīties šo to izdziedāt, bet runāt gan laikam to nevarēs

iemācīt.

Novērojot krauķi bez aizspriedumiem, mācamies viņu
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cienīt. Gan arī viņš var palikt ļoti nepatīkams, piemē-
ram kad cieši apmeties uz vienas vietas un stūrgalvīgi

pretojās cilvēka mēģinājumiem to aizdzīt, vai publiskos
dārzos perēšanas laikā viņi nekrietni noķēzīdami visur ce-

liņus, vai kad perējot māju tuvumā nemitīgi pļarkšķēda-
mi aizsit vai ausis cieti; arī viņi dažreiz uzbrūk jauniem

zaķēniem un pie gadījuma notver kādu jaunu, nogurušu
irbīti; tāpat tie var kaitināt zemkopi, uzlasot labības grau-

dus, un dārznieku zogot nogatavojušos augļus; bet šis

putns atmaksā tūkstoškārtīgi par katru skādi, ko viņš no-

dara. Krauķis ir labākais maija vaboļu un viņu kāpuru
un gliemežu iznīcinātājs, arī viens no teicamākiem peļu

medniekiem, kādu mūsu tēvu zeme pazīst. „Esmu redzē-

jis gadus," saka Naum an s, „kad briesmīgi lauku

peļu bari draudēja iznīcināt zaļojošos un briestošos sēju-
mus. Bieži varēja redzēt veselas sloksnes rudzu un kvie-

šu tīrumā, kas bija pa daļai izrakņātas, pa daļai noko-

stas ; bet vienmēr ieradās lieli plēsīgo putnu un vārnu bari,
kas zemi atsvabināja no šīs mocības, gan arī ar pelēm ne-

labvēlīga laika palīdzību. Tādos gados man negadījās no-

šaut ne vārnas, nedz arī peļu klijāna, kam guzna nebūtu

piedzīta pilna ar pelēm. Nereti tiku atradis vienā pašā
putnā sešas līdz septiņas peles. Ja šo labumu nu novēr-

tēsim, tad es domāju gan, ka varēs mācīties izturēties pret
ienīstām vārnām labvēlīgāk un iemīļot tās."

Kad tuvojās perēšanas laiks, tad tūkstošiem šo melno

putnu salasās visai šaurā vietā, it īpaši koku audzēs lauku

vidū. Pāris dzīvo cieši pie pāra; vienā pašā kokā atrodas

15—20 ligzdu, vispār tik daudz, cik kokā vietas. Katrs

pāris ķildojas ar kaimiņiem būvmateriālu dēļ un zog tiem

nevien tos, bet pat veselu ligzdu. Nepārtraukta ķērkšana
un pļāpāšana pilda visu apvidu un krauķu dzīves vietas tu-

vumā viņu melnais mākonis aizsedz sauli. Beidzot paliek
kautcik mierīgāk. Katra mātīte nu ir jau izdējusi savas

četras vai piecas olas, 38 mm garas, 27 mm resnas, blāvi

zaļas, parusli un tumšbrūni plankumotas. Bet drīz izšķi-

ļas mazie, un nu troksnis ir divkārt vai trīskārt tik liels;

jo mazie grib, lai tos piebaro un prot izteikt savas sajū-
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tas visādām diezgan nemīlīgām skaņām. Tad šādas kolo-

nijas tuvumā tiešām nav izturams. Tikai vēlu naktī pļā-
pāšana rimstas; bet sākās jau pirms gaismiņas un turpi-

nās bez pārtraukuma līdz dziļai krēslai, vēl pēc saules no-

iešanas. Kas šādu koloniju apmeklē, tas tiks tāpat no-

kaļķots kā zeme ap to, kas izskatās riebīga to mēslu dēļ,
kas kā lietus līst no perēkļiem. Tad vēl putnu ietiepība.
Tik viegli tie nav aizdzenami. Tiem var izņemt olas un cā-

ļus, var šaudīt tos cik vien patīk: nelīdz
—

tie tomēr nāk

atpakaļ.
Lai ar' cik liels nebūtu tas bars, kas mājo kādā kolo-

nijā: ar tām masām, kas dažreiz salasās uz kopēju ziemas

ceļojumu, to nevar ne salīdzināt. Tūkstoši piebiedrojas
tūkstošiem, un bars aug jo vairāk, jo ilgāk velkas ceļo-

jums. Tam piebiedrojas nevien krauķi, bet arī kovārņi.
Lidodami krauķi prot parādīt visas lidošanas mākslas.

Kalniem pāri bars parasti lido zemu, pāri lejām bieži lielā

augstumā. Pēkšņi vienam iešaujās prātā, nolaisties trīs-

desmit līdz simts metrus uz leju; tas nenotiek lēnām un

ērti, bet strauji, ar švīkstoņu, tā, kā drāžas nedzīvs priekš-
mets no liela augstuma zemē. Vienam seko bars citu, daž-

reiz visi, un tad gaisu pilda tālu dzirdāma švīkstoņa. Le-

jā, nonākuši cieši pie zemes, krauķi mierīgi laižās tālāk,

pamazām vien paceldamies atkal gaisos, riņķodami grie-
žas arvien augstāk un ne vairāk kā kādu ceturtdaļu stundu

pēc tam dodās pa gaisa augšējiem slāņiem kā tikko sare-

dzams punktiņš tāļāk.

Krauķim tie paši ienaidnieki, kas radu sugām. Gūstā

tas nav tik pievilcīgs un interesants, tāpēc krātiņā to tura

arī retāk kā kraukli vai kovārni.

Punduris vietējo kraukļu vidū ir kovārnis (Corvus

monedula). Garums tam 33, platums 26, spārnu garums

22, astes garums 13 cm. Spalva uz pieres un galvvidus

tumšmelna, uz pakauša un galvas pakaļējās daļas parusla,
citur virspusē zilimelna, apakšā šifera vai pelēkmelna, acs

riņķis sudrabbalts, knābis un tāpat kājas melnas. Jaunie

atšķiras ar netīrāku krāsu un pelēkām acīm.

Arī kovārnis izplatīts pa lielāko Eiropas daļu un tāpat
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daudzās Āzijas zemēs, uz ziemeļiem vismaz tik tālu, cik

tālu sēj labību. Eiropas dienvidos tas ir retāks kā Vācijā,
bet nekur kovārņu nav tik daudz, kā Krievijā un Sibirijā.
Pie mums tas nebūt nav visur sastopams, bet tikai viet-

vietām, un nav zināms neapstrīdams pamats, kāpēc tas tā.

Kur tas ir, tur apdzīvo galvenām kārtām vecus torņus pil-
sētās vai kādas citas augstas būves, kuru mūros tad atrod

piemērotas vietas ligzdai; bez tam to sastop arī lapu kokcs,

proti birzēs ar dobumainiemkokiem.

Kovārnis ir žirgts, veikls, izveicīgs un gudrs putns.
Savu labo gara stāvokli tas vienmēr prot uzglabāt un prot
to apvidu, kur apmeties, tiešam patīkamā kārtā atdzīvināt.

Būdami ārkārtīgi sabiedriski, kovārņi sadodās lielos baros

nevien ar sugas biedriem, bet iejaucas arī vārnu, proti,

krauķu pulkos, dodās ar tiem kopā pat ziemas ceļojumos
un izpatikdami ceļa biedriem, lido pēc iespējas lēnām; jo
arī lidošanā tie ir ļoti izveicīgi un šinī ziņā līdzinājās vairāk

baložiem, nekā vārnām. Lidošana viņiem veicas tik viegli,
ka tie bieži meklē izpriecu dažādos pārdrošos lidojienos,

ceļas gaisos un slīd lejup bez mērķa un nolūka un dažādi

un patīkamā kārtā šūpojas. Viņi ir tikpat gudri kā

kraukļi, bet parāda tikai pēdējo teicamās īpašības. Aici-

nādami tie izgrūž tiešām labskanīgu ~jāk" vai „djār"; ci-

tādi kliedz „krē" un „krijē". Viņu „jāk, jāk" līdzinās

krauķu aicinājumam gandrīz pilnīgi, un tamdēļ arī abi

putni tiek tik bieži uzskatīti par vienu un to pašu sugu.
Savas mīlestības laikā tie pļāpā vispatīkamāk, un vispār

viņu balss ir vijīga un skaņu bagāta. Ar to izskaidrojams

arī, ka viņi bez sevišķām pūlēm izrunā vārdus cilvēkam

pakaļ vai arī izmāca atdarināt citas skaņas, piem. gaiļa
dziedāšanu.

Barības ziņā kovārnim visvairāk līdzības ar krauķi.
Dažādi kukaiņi, gliemeži un tārpi bez šaubām sastāda viņa

maltītē galveno daļu. Kukaiņus tas lasa pa pļavām un tī-

rumiem vai arī nolasa lielākiem mājlopiem no muguras.

Zemkopim tas seko paļāvīgi tūlīt aiz arkla; uz ceļa tas iz-

rakņā mēslus un pie mājām atkritumus; peles tas prot
ķert izveicīgi, jaunus putniņus ne mazāk, un olas pieder
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pie sevišķi iemīļotiem ēdieniem. Ne mazāk tas mīl arī

augu vielas, proti, labības graudus, lapu galiņus labības

augiem, sakņu bumbuļus, dīgstošos sakņaugus, augļus,
ogas un taml., un tāpēc var tapt sakņu un augļu dārzos

kaitīgs, ja nu ne jūtāmi, tad tomēr manāmi, Krievijā un

Sibīrijā posta arī labības stirpas un gubas. Vai tādēļ būtu

pareizi, uzskatīt viņu par vairāk kaitīgu putnu, nekā de-

rīgu, par to es šaubos; turpretim, man gribētos domāt, ka

tas labums, ko viņš laukiem un tīrumiem atnes, vismaz

atsver, ja ne pārsver nodarītos zaudējumus.
• Kovārnis aizlaižas kopā ar krauķiem vēlu rudenī un

parādās atkal arī reizē ar pēdējiem; ne mazums to pār-
ziemo tomēr arī Vācijā, sevišķi mūsu piejūras pilsētās;
tāpat ne visi kovārņi atstāj arī Krieviju un Sibiriju, lai

cik auksta ziema arī neuznāktu. Ziemas ceļojumu tie

stiepj līdz Ziemeļrietumafrikai, Ziemeļrietumazijai un līdz

Indijai. Līdzko iestājas tiešām pilnīgs pavasaris, visi pāri
ir arī jau atkal ieņēmuši perēkļus un nu mostās te tūkstoš-

veidīga dzīve. Daži kovārņi perē kopā ar krauķiem, bet

viss vairums ēkās. Te rodas ikkatram caurumam mūrā

savs iemītnieks; ja, parasti īrnieku ir pat vairāk kā dzī-

vokļu. Tāpēc piemērotas ligzdas vietas dēļ ceļās daudz

strīdiņu, un katrs kovārnis, veikls uz ligzdas vīšanu, cen-

šas citiem aizsteigties priekšā, kā vien mācēdams. Tikai

nenogurstošā uzmanība sargā pāri no citu pāru zādzībām;
ja vien ārkārtīgi neuzmanās, tad ligzda tiek iekarota vai

nozagta. Ligzda ir dažādi celta, skatoties pēc vietas, pa-

rasti tomēr slikti, no salmiem un žagariem, un izoderēta

ar sienu, spalvām un sariem, četras līdz sešas, 35 mm

garas, 25 mm resnas, uz zili iezaļgana pamata melnbrūni

plankumotas olas sastāda dējumu. Mazos izbaro ar ku-

kaiņiem un tārpiem, mīl ārkārtīgi un vajadzības gadījumā
droši aizstāv. Ja parādās," saka Naum an s, „kāda pū-

ce, līja vai klijāns, tad visa armija nejauki ķērkdama
ceļas spārnos tam pretī un vajā stundām tālu. Kad jau-
nie jūtas jau kaut cik spēcīgi, tie rāpjas, tāpat kā to dara

krauķi, no ligzdas laukā un nosēžās alas priekšā, kurā tie

tikuši izperēti, bet vakariem atkal atgriežas ligzdās atpa-
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kaļ, kamēr tad beidzot jūtas jau tik spēcīgi, ka var sekot

veciem līdz uz lauka."

Neraugoties uz spēcīgo vairošanos, kovārņu bari tikai

dažās pilsētās kļūst ievērojami lielāki, citās turpretim nē

vai vismaz manāmi nē, un iemesli šai parādībai nav zi-

nāmi. „Kas notiek ar daudzajiem mazuļiem?" jautā Li b c

(Liebe). „Piekunu un ūpju Vācijā patlaban ir jau pali-
cis daudz par maz, lai tie varētu manāmi kaitēt, un nelab-

vēlīgās laika pārmaiņas šiem norūdītiem un gudriem, ko-

lonijās nometinātiem visēžiem droši nekait." Cilvēks mū-

su zemē tos nevajā, un nedara daudz pāri arī tiem, kas ce-

ļo, un citi ienaidnieki, kas būtu mināmi vēl bez tam, proti,

māju kaķi, caunes, seski un vistu vanagi, arī nevar ko-

vārņu tautai nodarīt tik manāmus zaudējumus, ka ar tiem

varētu izskaidrot niecīgo pieaugumu. Neviens cits kraukļu
putns netiek turēts gūstā tik bieži kā kovārnis. Viņa

jautrā daba, viņa izveicība un gudrība, viņa pieķeršanās
pavēlniekam, viņa nevainīgums un beidzot viņa atdarinā-

šanas spējas noder tiešām, lai iegūtu sev draugus. Bez

pūlēm var no mazātnes uzaudzētos pieradināt aiz- un at-

lidot. Sava kunga māju tie ātri iemīļo un neatstāj to arī

rudenī, vai arī atgriežas pavasaros nereti atkal atpakaļ,

ja kopā ar citiem sugas biedriem tiešām arī dodās ce-

ļojumā.

Rieks.trozis (Nucifraga carvocatactes) ieņem

kraukļu putnu vidū ļoti izolētu vietu; jo radi, ko tiešām

var ar viņu salīdzināt, tam sastopami tikai Amerikā un

Himalajos. Spalva ir bieza un baita, pamatkrāsa tai tumš-

brūna, galvvidū un uz pakauša bez plankumiem, bet katrai

spalvai galā ar tīri baltu, iegarenu apaļu plankumu ; lid-

un astesspalvas spīdīgi melnas, pēdējās galā baltas. Acis

brūnas, knābis un kājas melnas. Garums 36, platums 59,

spārnu garums 19 un astes garums 12 cm.

Slēgti skuju meži mūsu augstajos kalnos, kā arī pla-
šā mežu josla Vecās pasaules ziemeļos ir šī putna dzim-

tene, un ciedru priede (Pinus cembra) liecina, kur viņš
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būs pastāvīgs iedzīvotājs. Mūsu Alpos viņu sastop tikpat

kārtīgi kā tālu ziemeļos, visbiežāk vienmēr tur, kur aug

minētie koki. Bet arī viņš ir čigānu putns, izvēlās uztu-

rēšanās vietu raugoties pēc ciedru priedes augļu izdošanās

vai neizdošanās, un tāpēc vasarā apdzīvo dažus rajonus
veseliem bariem, kurpretim citos turpat līdzās nav sasto-

pams nemaz. Tā Zviedrijas vidējās daļās viņš redzāms

ļoti bieži, kāmēr lielāko daļu Norvēģijas apmeklē tikai ce-

ļodams. Ceļošana ir tikpat nekārtīga, kā zīdastim. Dažus

gadus to Vācijā var ziemā sastapt viscaur; tad atkal pa-

iet daudz gadu, kamēr dabū kādu redzēt. Tālajos

ziemeļos viņš ceļo kārtīgāk, bet ne vienmēr tikpat tālu

un ne katru rudeni tikpat lielā skaitā; jo vienīgi un tikai

ciedru priedes augļu neizdošanās dzen to prom no zieme-

ļiem uz dienvidiem vai no kalniem līdzenumos lejā. Kā

visiem čigānu putniem, ceļošana notiek dažu gadu agrāk,
dažu atkal vēlāk.

Manam tēvam būs taisnība, kad viņš saka, ka riekst-

rozim ar sīli nebūšot vairāk līdzības kā ar kādu dzeni.

Putns izskatās neveikls, pat tūļīgs, bet ir izveicīgs un

mundrs zellis, kas pa zemi soļo teicami, pa zariem un krū-

miem lēkā ar lielu veiklību, vai arī līdzīgi zīlītei pieķeras
pie stumbra, kā varētu arī teikt, ka viņš ložņā ap to ap-

kārt. Līdzīgi dzenim viņš karājas pie stumbra vai pie za-

ra, un līdzīgi dzenim viņš baksta ar savu aso knābi mizā,
kamēr pa gabaliņam vien to nokaļ nost un laupījumu, kas

apakšā sēd ir saosts, beidzot iegūst. Lidojiens ir

viegls, bet diezgan gauss, ar plati izplēstiem un spēcīgi
vicinātiem spārniem. Sēd dažādi. Parasti pierauj kājas

klāt, vidukli tura guļus, galvu ierauj un spalvām ļauj no-

karāties; tad viņš izskatās lempīgs, kurpretim glīts un

slaids viņš izskatās tad, kad vidukli ir pacēlis, galvu izceļ
uz augšu un spalvas pieglauž. Neraugoties uz to, ka lidot

tam viegli, viņš labprāt tālu nelido, izņemot ceļojumu, un

lielāko tiesu ātri atkal nometās, ja vien nav iztraucēts. Pa

dienu viņš daudz nodarbināts, bet nav tomēr tik nemie-

rīgs un nepastāvīgs uz vietas kā sīlis. Balss ir ķērcošs,
tālu dzirdams „krāk, krāk, krāk", kam pavasarī pievie-
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nojās bieži atkārtots ~korr, korr". Perēšanas laikā var

dzirdēt, tomēr tikai tad, ja atrodas viņam gluži tuvu, sa-

vādu, klusu, pa pusei apspiestu, it kā vēderrunātāja dzies-

mu. Manjas viņam šķiet attīstītas labi. Savos cilvēka

neapdzīvotos mežos viņam iznāk tik reti sastapties ar šo

dzimto dzīvnieku ienaidnieku, ka ceļodams viņš bieži iz-

turas pret to īsti vienkārši; ja to sāk vajāt, tad viņš bēg
arī no cilvēka tikpat bailīgi, kā no citiem zvēriem un put-
niem. Paugurainās vietās, kā liecina ču z i (Tshusi), kas

teicāmi sakārtojis savus un citu novērojumus, it īpaši
lazda ir tā, kā riekstus riekstrozis mīl. Kad lazdu rieksti

nogatavojušies, tad riektsroži no visa apgabala sapulcējas
tanīs vietās, kas apklātas lazda krūmiem. Tad viņi daudz

laidelējas apkārt, un viņu balss ir dzirdāma gandrīz visur.

Rīta stundas tiek ziedotas barības meklēšanai; pret pus-

dienas laiku riekstroži, kas bija rosīgi strādājuši, nozūd

mežā; vēlāk pēc pusdienas tie parādās atkal krūmos,

ja ar' ne tik lielā skaitā kā no rīta. No rīta viņu klaigā-
šanai un ķīviņiem nav gala. Ik brīdi ierodas jauni, ko

pievilkusi citu klaigāšana, un tāpat atkal citi, piedzinuši

plato rīkli pilnu ar riekstiem, ar manāmām pūlēm
lido ar šo smago nastu uz mežu, lai mantu noglabātu sa-

vos mantu kambaros ziemai. Ap pusdienas laiku visi bau-

da labi nopelnīto mieru kaut kur biezā pamežā. Vēlu pēc

pusdienas tie parādās atkal, klaigā tāpat kā no rīta, bet

nosēd bieži veselu pusstundu kādā augstā egles vai

priedes galotnē, novērodami no šejienes apkārtni. Kalnos

vai tālu ziemeļos tie līdzīgā kārtā ievāc ciedru priedes aug-

ļus. Bez tam tie ēd vēl zīles, skābaržu augļus, egļu un

priežu sēklas, labības graudus, pīlādžu, baltērkšķu, krūkļa,
zemeņu, purva ogu krūmu ogas, arī citas sēklas un augļus,
visādus kukaiņus, tārpus, gliemežus un sīkus mugurkaul-

niekus, vispār nav nekādi ņerkas un tāpēc arī ziemu necieš

nebūt trūkumu. Kādu laiku viņš iztiek ar iekrāto; bet

kad krātuve iztukšota, tad tie parādās kalnu ciematos vai

aizceļo meklēt savu dienišķo maizi kaut kur citur.

Par riekstroža perēšanas lietām mēs esam dabūjuši
drošas ziņas tikai pēdējos divi gadu desmitos. Atrast viņa
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ligzdu ir grūti arī tad, ja pārītis perē vidēji augstos kalnos;
bet īstās perējamās vietas viņam ir īstā dzimtenē, biezo-

kņi, kas jau vasaru maz izejami, bet vēl mazāk tolaik, kad

riekstrozis stājās pie vairošanās. Pēc ši t a (Schūtt) un

F o g c 1 a (Vogel) piedzīvojumiem, ligzdas tiek celtas jau
marta sākumā, bet olas, dētas mēneša pēdējā pusē; bet

tad meži kalnos un tāpat arī tālājos ziemeļos vēl apklāti

ar dziļu sniegu un grūti vai nav pavisam staigājami. Pēt-

niekam tā tad jānogaida, kad būs pliks pavasaris, un tikai

tad viņš vispār var sākt domāt par ligzdas meklēšanu.

Visi novērotāji, kas riekstroža ligzdas pētījuši Vāci-

jā, Austrijā, Dānijā; Skandināvijā un Šveicē, ir vienis prā-
tis tanī ziņā, ka tās tiekot taisītas četri līdz desmit metru

augstumā dažādu skuju zaru biezokņos, sevišķi egļu, tad

arī ciedru priežu un lapegļu zaros. Normālos apstākļos dē-

jums ir pilnīgs marta vidū, ziemeļos varbūt tikai apriļa
sākumā. Tas sastāv no trīs līdz četrām iegareni ovālām,

caurmērā 34 mm garām un 25 mm resnām olām, kam uz

blāvi zilzaļa pamata viscaur vienādi izmētāti, bet resnā

galā dažreiz arī vaiņagveidīgi saplūduši plankumi vijolī-
šu krāsā, zaļ- un ādasbrūni. Mātīte perē ļoti cieši un ar

nodošanos, kā jau to prasa agrais gada laiks; tēviņš rū-

pējās par viņas drošību un par barības piegādāšanu, atne-

sto barību tā kāri saķer, priecīgi spārniem plivinādama.
Pēc 17—19 dienām jaunie ir izšķīlušies, tos baro abi vecāki

ar dzīvnieku un augu barību un sargā droši, un pēc apmē-

ram 25 dienām tie ligzdu atstāj un sāk laidelēties pa biezo

mežu, no sākuma gan vēl veco pavadībā un apsardzībā, uz-

ņemdami saviem vecākiem līdzīgas dzīves gaitas. Kad

jaunie izvadāti, tad vairākas ģimenes sabiedrojās kopā un

kopīgi laidelējās pa apkārtni.
Riekstrozis ātri pierod pie būra un pie vaņģinieka pār-

tikas, un gaļa tam patīk labāk par visu citu barību, bet pie-
tiek arī ar kaut kuru baudāmu ēdāmo. Patīkams istabas

putns viņš nav. Neveikla un nerātna ir viņa izturēšanās,
tas darbojās ap būra koka sienām un kaļ tās visgarām, un

lekā kā bez prāta no zara uz zaru. leslodzīt kopā ar vājā-
kiem putniem viņu nedrīkst, jo viņa slepkavošanas dziņa



ir tik spēcīga, ka grūti to atturēt no uzbrukumiem. Vis-

patīkamāks viņš ir, kad nodarbināts ar riekstu sišanu. Tos

viņš veikli saņem savos ķerekļos, griež kamēr resnais gals
nāk uz augšu un tad ātri sadauza, gribēdams iegūt kodolu.

Viņa uzturēšanai vajag daudz un viņš gandrīz cauru die-

nu noņēmās ar ēšanu.

Pie mums riekstrozis būtu kaitīgs; savā vasaras dzim-

tenē tam ir nopelni. Visvairāk viņam esot jāpateicās par

ciedru priedes izplātīšanos, jo viņš iesējot šo koku pat tā-

dās vietās, kur sēklas nevar aiznest ne vējš, nedz arī

cilvēks.

Garastainie kraukļu putni ir žagatas (Pica), kuru

pazīmes ir garāka par ķermeni un stipri kāpšļota aste un

kupla spalva.

žagata (Pica caudata) sasniedz garumā 45—48

un platumā 55—58 cm, no tam uz asti nāk 26 un uz spārnu

18 cm. Galva, kakls, mugura, rīkle, padžerkle un virsējā
krūšu daļa ir spīdīgi tumšmelna, galva un mugura ar zaļ-
ganu atsitumu, kamieši, mazāk vai vairāk pilnīga, bieži

arī tikai mazliet nomanāma šķērsšvītra pār muguru, kā

arī apakša balta, spārni zili, no āras tāpat kā arī pirmās

šķiras lidspalvu segas, zaļi, iekšā lielāko tiesu balti un ti-

kai galā tumši, stūres spalvas tumšzaļās, galā melnas, vis-

caur ar metālisku, vietumis ar vara zaigo jumu. Acis brū-

nas, knābis, tāpat arī kājas melnas. Jaunām žagatām
krāsa tāda pati, tomēr blāva un bez spīduma. Vairākas

pasugas, pa daļai arī pastāvīgas, ir apzīmētas par patstā-
vīgām sugām, bet droši tomēr nav nošķiramas.

žagatas izplātības apgabalā ietilpst Eiropa un Āzija,
sākot no ziemeļu mežu joslas līdz Kašmirai un Pērsijai.
Lielāko tiesu tā savās apdzīvotās zemēs un apvidos sasto-

pama bieži, bet dažās vietās tās nav gandrīz nemaz. Tā

Spānijā daudzās provincēs to neredz nemaz, kurpretim
citās ir gluži parasta. Arī no augstiem kalnu apgabaliem,
bezkoku līdzenumiem un plašiem mežiem tā izvairās. Bir-

zes, meža malas un parki ir viņai īstās uzturēšanās vietas.
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Labprāt tā nometās cilvēka tuvumā un kur to taupa, tur

paliek neparasti paļāvīga vai, pareizāk sakot, uzbāzīga,
īstā dzīves vieta tai ir šaura un to tā nekad neatstāj. Ja

kāda ciemata rajonā žagatas ir izskaustas, tad paiet daudz

gadu, kamēr tās pamazām no malas atkal tur iespiežās.

Vienīgi pa ziemu tās klīst pa plašāku apgabalu kā citād,
kaut gan joprojām vēl ļoti šaurās robežās.

Dzīves veidā un ierašās žagata daudzkārt atgādina

vārnas, bet vairākkārtējā ziņā tomēr diezgan stipri arī at-

šķīrās no saviem radiniekiem. Tā iet soļiem, apmēram kā

krauklis, bet iznešanās ir citāda; jo viņa paceļ garo asti

un kustina to šūpodama, kā to dara strazdu radi un eric-

Kiņi. Smagais un viscaur no kraukļu lidojiena atšķirīgais
žagatas lidojiens prasa biežu spārnu vicināšanu, un ja pūš

jau tikai mazliet stiprāks vējš, tas top nedrošs un gauss.

Krauklis izpriecāšanās nolūkā lido stundām ; žagata lieto

savus spārnus vienīgi, kad tai vajadzīgs. Tā laižās no

viena koka uz otru vai no viena krūma uz tuvāko nākošo,

tāpat vien nekad. Maņas viņai šķiet tikpat asas kā krauk-

lim, un prāta ziņā tā pavisam nepaliek tam pakaļ. Viņa
droši atšķir bīstamu cilvēku vai dzīvnieku no nebīstama:

pret pirmajiem tā paliek vienmēr modrīga, pret otrajiem

pārdroša un gadījumā nežēlīga. Būdama sabiedriska,

tāpat kā visi dzimtas locekļi, viņa labprāt iemaisās kraukļu
vai vārnu pulkā, laidelējās arī kopā ar riekstrozi apkārt,
bet vislabāk tai patīk tomēr biedroties ar saviem sugas

piederīgiem mazākos vai lielākos pulciņos, kas tad kopīgi

klaiņo, vispār priekos un bēdās ir dziļi saistīti. Parasti to

redz kopā ar ģimeni. Balss viņai ir skarbs ~žak" vai

~krak", ko abus bieži arī savieno un kas tad skan kā „ža-
kerak". Šīs ir aicinājuma un brīdinājuma skaņas un, rau-

goties pēc nozīmes, kādu tām grib piešķirt, tiek dažādi uz-

svērtas. Pavasarī un pārošanās laikā tā žadzinā ar apbrī-

nojamu daudzpusību, lietodama stundām līdzīgas un to-

mēr citādas skaņas, un parunai tāpēc ir paties pamats.

Kukaiņi un tārpi, gliemeži, dažādi sīki mugurkaulnie-

ki, augļi, ogas, lauku augļi un graudi ir žagatas pārtika.
Pavasaros tā top ļoti kaitīga, jo izlaupa visiem nespēcīgā-
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kiem putniem ligzdas un kādu bieži apdzīvotu dārzu var

izpostīt un padarīt tukšu tiešā vārda nozīmē. Arī vistu

un pīļu audzinātājiem un fazānu un meža putnu kopējiem
tā kļūst par slogu, ķer pat vecus putnus un, kā Nau-

mans saka, tiem gluži nekā ļauna nedomājot, jo žagata
uzturās pastāvīgi viņu sabiedrībā, tie nebaidās no tās un

viņu paļāvības dēļ žagata tos pārsteidz. Protams, tāpat tā

piekopj arī peļu medības un ķer un iznīcinā daudz kaitīgu

kukaiņu, gliemežu un šādu tādu tārpu, bet vienmēr ir tik

liela laupītāja, ka bez šaubām, derīgo putnu vidū neiede-

ras tik daudz, kā pie kaitīgiem putniem, un tāpēc jāpie-
skaita pēdējiem.

Norvēģi apgalvo, ka pirmo zaru savai ligzdai žagata
nesot Ziemassvētku dienā; Vācijā tas parasti pirms fe-

bruāra beigām nenotiek. Pie mums žagata ligzdu ceļ aug-

sta koka galotnē un zemos krūmos tikai tur, kur jūtās pil-

nīgā drošībā. Pamats ir no sausiem žagariem un ērk-

šķiem, kas snindzās līdz pat ieejai sānos, un ir gan caurs,

bet perējot putnu pilnīgi pasargā no iespējamiem plēsīgo

putnu uzbrukumiem. Dējumā ir septiņas vai astoņas 33

mm garas, 23 mm resnas, uz zaļa pamata brūni izraibotas

olas. Apmēram pēc triju nedēļu perēšanas izšķiļas mazie

un nu abi vecāki tos audzē lielus, barodami ar kukaiņiem,

sliekām, gliemežiem un sīkiem mugurkaulniekiem. Savu

bērnu pulciņu abi tēvs un māte, mīlē bez gala un nekad

to neatstāj. Mums ir bijis jāpiedzīvo, ka kāda žagatu mā-

tīte, kam bijām šāvuši, turpināja perēšanu ar skrotīm mie-

sā. Maz būs tādu putnu, kas savai ligzdai tuvotos ar

tādu uzmanību kā žagata, lai tikai nenodotu ligzdas atra-

šanās vietu. Ja viņai bērnus nolaupa vai ja apdraud, tad

vecie saceļ vaimanas un nereti aizmirst savu iedzimto uz-

manību. Dzirdēdamas sēru ķērcienus, žagatas salaižās pie
nonāvētā žagatēna no visas plašās apkārtnes.

Jauni no ligzdas izņemti, žagatēni paliek ārkārtīgi rā-

mi, ar gaļu, maizi, biezpienu, svaigu sieru, tos var izbarot,

var pieradināt aiz- un atlidot, var iedīdīt visādām māks-

lām, var iemācīt dziesmas svilpot un izrunāt atsevišķus
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vārdus, un tad žagatas sagādā daudz prieka, bet kaislīgi
dzīdamās noglabāt spīdīgās lietas, atkal arī daudz nepa-

tikšanu.

Tas cilvēks, kas grib sargāt sīkos putnus, agri vai vēlu

paliks žagatai par noteiktu ienaidnieku un dzīs to no sava

sargājamā rajona bez žēlastības prom. Arī māņticība sa-

ceļ zemes valdnieku pret šo putnu. Martā šauta un pie

staļļa durvīm pakārtā žagata nelaižot pie lopiem nedz ku-

stoņu, nedz slimības klāt, kā spriež ticībā stipri cilvēki;
bet divpadsmit naktīs nošauta, sadedzināta un pulverī sa-

malta žagata esot drošs līdzeklis pret krītāmo. Tiringā
šāds „diakonisu pulveris" ir plaši lietots un L ī b c domā,
ka pēdēji minētā māņticība stipri būšot palīdzējusi sama-

zināt še žagatu skaitu. Veiklajam un dūšīgajam putnam
bez cilvēka uzbrūk vēl tikai spēcīgākie plēsīgie putni.
Visvairāk to vajā vistu vanags, no kura tā var glābties

vienīgi biezos krūmos. Vanaga saķerta, žagata, kā Na u-

rna n s novērojis, kliedzot žēli un mēģinot sirdīgi knāb-

dama aizstāvēties: bet kas vistu vanagam nagos, tam

jāmirst.

Sīļi (Garrulinae) atšķirās no līdz šim aprakstītiem

kraukļu putniem ar īsu un strupu knābi, kam virsknābja

galā neliels āķis vai arī nav tāda, un ar kuplu, mīkstu, iz-

pūrušu, raibu spalvu. Visi putni, kas te pieder, dzīvo

daudz vairāk kokos un daudz mazāk uz zemes kā īstie

kraukļi.
Mūsu sīlis jeb krā ķi s (Garrulus glandarius) ir

pārstāvis ģintij ar līdzīgu nosaukumu (Garrulus). Pama-

ta krāsa spalvai ir skaisti vīnsarkana, virsū tumšāka, apak-
šā gaišāka; cekula spalvas baltas, vidū ar lancentisku,
melnu plankumu ar iezilganu malu, pieres priekšdaļa ir

dzeltēnbalta un tumšākām gareniskām švītrām, rīkles

spalvas baltganas, astītes un pakaļas spalvas baltas, platā
un garā bārdas sloksne abpus un trešās šķiras (kamieša)
lidspalvas samta melnas, pirmās šķiras (rokas) lidspalvas
brūni melnas, ārpusē ar pelēkbaltu malu, otrās šķiras lid-
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spalvām pirmā puse balta un izveido spoguli, netālu no pa-

mata tās ar zilām zvīņām, bet otrā pusē melnas, ārpusē

debesszilas, baltas un melnzilas un šķērsām švītrotas,
no kam rodas krāšņs vairogs, beidzot astes spalvas melnas

ar mazāk vai vairāk manāmām šķērsšvītrām pirmājā pusē.
Acīm pērļu krāsa, knābis melns, kājas brūngani gaļas sar-

kanas. Garums 34, platums līdz 55, spārnu garums 17 un

astes garums 15 cm.

Izņemot pašus Eiropas ziemeļus, sīlis sastopams šinī

pasaules daļā visos mežos.

Vācijā to redz viscaur, pašos meža dziļumos tāpat kā

mežmalās un birzēs, un skuju mežos gandrīz tikpat bieži

kā lapu mežos. Pavasarī sīļi dzīvo pāriem, visu pārējo

gada daļu ģimenēm un pulciņiem un pa nelielu apgabalu
klīst uz priekšu un atpakaļ. Tas apvidus, kur nav ozolu,
viņi atstāj dažreiz nedēļām vai pat mēnešiem; vispār viņi
tomēr turās uzticīgi pie savas dzīves vietas gadiem ilgi.
Sīlis ir nemierīgs, dzīvs, viltīgs, jā, pat ārkārtīgi blēdīgs

putns, kas ar savu izturēšanos sagādā daudz prieka, bet

arī daudz nepatikšanu. Savā nodabā uzjautrinādamies

un kavēdams sev laiku, viņš ieņem visvisādus stāvokļus
un prot arī dažādas skaņas labi atdarināt. Pa zariem tas

ir augstākā mērā veikls, tāpat diezgan izveicīgs uz zemes,
bet lidotājs neveikls, tāpēc stipri baidās lidot tālākus ga-

balus pa klaju vietu. Cik vien iespējams, viņš turās pie

krūmiem, un laizdamies pa atklātu vietu izmanto katru

koku kur paslēpties. Viņš dzīvo pastāvīgās bailēs no plē-

sīgiem putniem, kas vienīgi mežā nevar viņam piekļūt, bet

garākā lidojumā tūlīt sagrābj cieti. Naum an s izskaid-

ro ar šīm izbailēm, un pilnīgi dibināti, kādu šī citādi sa-

biedriskā putna savādību, ka pār lauku tas nekad nelai-

žās pulciņos, bet vienmēr pa vienam, labu gabalu viens pa-

kaļ otram.

Ļoti uzjautrina tiešām lieliskās atdarināšanas spējas,
un sīlis starp mūsu mēdītājiem bez šaubām ir viens no ap-

dāvinātākiem un sagādā visvairāk prieka. Parastais klie-

dziens viņam ir ķērcošs, nejauks „rāc" vai „rē", izbaiļu
sauciens nav neko labskanīgāks „kē" vai „krē". Bet daž-
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reiz viņš ņaud arī kaķim līdzīgi „miau", un nav tik reti, ka

viņš izrunā, taisnība gan, runādams mazliet kā no vēdera,

bet tomēr īsti skaidri to vārdu „margolf". Bez šiem da-

biskiem toņiem viņš zog visas skaņas un toņus, ko vien

apkārtnē dabū dzirdēt. Ņaudulīgo klijāna saucienu viņš
atdarinā līdz samainīšanai līdzīgi un tik kārtīgi, ka var

šaubīties, vai tas ko viņš teic, ir aizņemts vai paša. Ka

aizņemts, to liecinā novērojumi. Ir zināms, ka no viņa
dzirdētās skaņas, kādas nāk strādājot ar zāģi; citi ir ar

sekmēm vingrinājušies gaiļa dziedāšanā un vistas kladzi-

nāšanā. Dažādie un vietvietām sagrābstītie toņi dažreiz

tiek arī saistīti par savādi pļāpīgu dziesmu, kas iznāk te

vairāk, te atkal mazāk labskanīga.

Diemžēl, sīlim piemīt dažas citas īpašības, kuru dēļ

viņš iegūto cilvēka labvēlību drīz vien atkal pazaudē. Viņš
ir visēdis visplašākā vārda nozīmē un šausmīgākais ligzdu

postītājs, kāds vien mūsu mežos pazīstams. Sākot no pe-

les vai no jauna putniņa un beidzot ar sīkāko kukainīti no

viņa nav droša neviena dzīva radība, un tikpat maz viņš
griež ceļu arī olām, augļiem, ogām un taml. Rudeņos zī-

les, skābaržu sēklas un rieksti nedēļām ir viņam galvenā

pārtika. Pirmās viņš izmiekšķē guznā, tad izspļauj un pār-

sit; pēdējos viņš pārdauza ar savu spēcīgo knābi, lai nu

ar' ne gluži bez pūlēm. Lietodams zīles viņš dara drusku

labuma, jo veicinā koku dēstīšanu. Citādi sīlis nav it ne-

maz derīgs, bet vienīgi kaitīgs. Lenčs (Lenz) tura vi-

ņu par galvēno odžu iznīcinātāju un savā „čūsku mācībā"

apraksta sīki, kā jaunām odzēm, tiklīdz tas izrādās iespē-

jams, viņš pārsitot bez apdomāšanās galvu un apēdot tās

ar lielu rijību, kā viņš pieveicot pat lielas odzes, izsargā-
damies no ģiftszobiem, un apstrādājot ģiftīgā mūdža gal-

vu ar knābja cirtieniem tik droši, ka mūdzis drīz vien zau-

dējot samaņu un tad ar nedaudz ātriem cirtieniem dažās

minūtēs tiekot nonāvēts. Mūsu pētnieks sīli šādu varoņ-

darbu dēļ stāda augsti un ir izteicis tā slavu pat īsti skai-

stā dzejolī; bet laupīšanas uzbrukumi neaprobežojās diem-

žēl ar ģiftīgiem tārpiem vien, bet, protams, ķer vēl vairāk

arī derīgos sīkos putnus. Viņa laupīšanas dziņa apdraud
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lielus un mazus. Nauman a brālis uzgājis kādu sīli,
šas nodarbojies ar veca dziedātāja strazda, krietna bērnu

pulciņa mātes plucināšanu, kas, kā licies, bijusi laikam uz-

upurējusies savus bērnus glābdama, un tas pats novērotājs
vēlāk redzējis sīli dedzīgi un izveicīgi jaunas irbes vajā-

jam. Trinthammers un Aleksandrs -fon

Homeijers (Homever) sīli nolād tikpat, cik Lenčs

to augsti slavē. „Ko dara šis ceļojošais bruņinieks", tā pir-
mais jautā, „šis norūdītais zellis, šis skaistais karātavu

putnu sabiedrības loceklis pa visu perējāmo laiku? Laiz-

damies no koka uz koku, no krūma uz krūmu viņš posta

ligzdas, dzer olas, rij kailos putniņus ar visu ādu un spal-
viņām un ķer un kapā tos dzeltenknābjus, kas būdami vēl

nevarīgi un neprašas, pielaiduši to par tuvu klāt. Zvir-

buļu vanags un trīs čakstes mūsu mežos ir arī tāpat ne-

krietni zeļļi; bet arī visi kopā tie neposta meža dziedātāju
saimi tik daudz, kā sīlis viens pats. Viņš ir slepkava ar

trejdeviņām galvām un kā tāds pušķots ar spalvu kušķi
un akselbantēm". Lai cik labprāt es arī neskatītos uz sī-

li mežā, man Trinthammera uzskatam pilnīgi jāpie-
krīt, un es gribu vēl tikai piebilst, ka galvenos pakalpoju-

mus, ko sīlis spēj veikt, klijāns izdara daudz pilnīgāk un

labāk, bet sīkos derīgos putniņus netraucē gandrīz nemaz.

Par ligzdu sīlis sāk rūpēties pirmājos pavasara mēne-

šos. Martā pārītis sāk to celt; apriļa sākumā dējums mēdz

būt jau pilnīgs. Ligzda reti kad atrodās augstu no zemes,

bet reizēm zemam kokam galotnē, reizēm augstākām la-

potnē, reizēm tuvu pie stumbra, reizēm zaru galos. Tā

nav sevišķi liela, apakšā no smalkiem, lokaniem zariņiem,
tad no viršiem vai sakaltušiem stiebriem un iekšā ļoti glī-
ti izklāta smalkām saknītēm. Piecas līdz deviņas olas ir

30 mm garas, 23 mm resnas un uz netīri dzeltenpelēkā vai

baltganzaļā pamata viscaur nokaisītas pelēkbrūniem plan-
kumiem un punktiem, kas resnā galā parasti saplūst vai-

nadziņā. Mazie izšķiļās apmēram pēc 16 dienu perēšanas,
un tos baro no sākuma kāpuriem, vabolēm un citiem ku-

kaiņiem, tārpiem un ar tamlīdzīgu barību, bet vēlāk it īpa-
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ši ar jauniem putniņiem. Ja nav traucēts, tad pārītis

perē tikai reizi gadā.

Visļaunākais ienaidnieks sīlim ir vistu vanags, tad

zvirbuļu vanags. Pirmais veic to viegli, otrs tikai pēc il-

gas cīņas. Arvien mums ir gadījiens iegūt zvirbuļu va-

nagu un sīli abus kopā, kad tie tamlīdzīgā cīniņā viens

otram nagus iecirtuši un viens otrā iekodušies ir nokrituši

zemē un tikuši saķerti. Laizdamies uz vietuļi augošiem

ozoliem, sīlis krīt arī piekunam par laupījumu. Pa naktīm

to apdraud ūpis un varbūt arī meža pūce; beidzot ligzdu

posta koku caune. Bet tā kā visi minētie ienaidnieki, iz-

ņemot vienīgi varbūt vistu vanagu, iet mazumā un tāpat
ik ar katru gadu arī medībās paliek retākas, tad sīļu tauta

sāk vairoties tā, ka sāk darīt raizes. Būdams norūdīts

pret laiku un neatteikdamies ne no kādas barības, viņš arī

vispār neko nedabū ciest, četrkājainos laupītājus viņš
parasti ierauga agrāk nekā tie viņu un nemitīgi vajādams
un šausmīgi ķērkdams sabojā tiem medības diezgan daudz.

No cilvēka viņš vienmēr uzmanās, un ja reiz ir iztraucēts,
tad paliek stipri bikls, svilpo uz mednieku cik sirds kāro

un dara tam nepatikšanas, jo brīdinā arī citus dzīvniekus.

No veciem sagūstītiem sīļiem maz prieka, jo tie tikai reti

pierod; turpretim no mazotnes audzēts, sīlis var sagādāt
savam īpašniekam daudz prieka. Arī viņš dažreis iemā-

cās pļāpāt dažus vārdus, biežāk svilpot īsus motivus. Kā

kopīgā būrī tas nav ciešams, laikam nebūs vairs jāsaka;

jo savu laupītāja dziņu tas neatstāj nekad.

Visādi līdzvērtīga mūsu sīlim ir zilo kraukļu
(Cyanocorax) grupa, Dienvidamerikas roži. Uraka

(Cyanocorax chrvsops), viena no visvairāk izplātītām su-

gām šinī ģintī, sasniedz garumā 35 un platumā līdz 37 cm.

Viņas izplatības apgabals ietver visu Dienvidameriku un

uz dienvidiem sniedzās līdz Paragvajai. še Hudzons to

priekšzīmīgi aprakstījis. Zilais krauklis, ko spānieši sauc

par vraka vai par žagatu, ar saviem īsajiem spārniem, ga-

ro asti un trūcīgām spalvām, kā arī beidzot ar kāpelēša-
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nai labi ierīkotām kājām liecina, ka viņš nav nebūt pam-

pasu putns, bet drīzāk gan iziedams no dzimtajiem me-

žiem pamazām tos ir iekarojis. Un patiesībā pampasos

to var sastapt arī vienīgi tur, kur izdodās koki. Ziemu

te viņš ir nožēlojams putns; jo šķiet, ka viņam jācieš no

aukstuma vairāk kā kuram katram citam. Pulciņš no ga-

bal divdesmit vraka ik vakarus uzmeklē biezus zarus aiz-

vējā augošā kokā un sasēžās uz guļu te tik cieši viens ot-

ram piespiedušies, ka iznāk viens vienīgs putnu kamols.

Nereti daži uzmetās vārda īstā nozīmē citiem uz mugu-

ras, un tad iznāk pilnīga piramide. Un neraugoties uz to,
ne vienam vien aukstums izrādās par stingru; jo nereti

var atrast nosalušus zilos kraukļus zemē zem guļu vietām.

Skaistā rītā viss pulciņš laižās uz kāda augsta, saules ap-

spīdēta koka galotni, nosēžas te austrumu pusē, izplēš spal-
vas un grozās ar labpatiku saules staros, bet paliek šādā

stāvoklī arī nekustīgi stundu vai divas, kāmēr asinis ir sa-

silušas un spalvām rasa nožuvusi. Arī pa dienu putnus
nereti redz gozējoties saulē un arī pievakarēs, kā tie ko-

kiem rietumu pusē ķer pēdējos starus, ko karstā zvaigz-
ne aiziedama vēl sūta. Vienīgi pateicoties savam vaislī-

gumam un barības pārpilnībai tie spēj savu vietu starp

pampasu putniem paturēt; pretējā gadījumā aukstums,

viņu vienīgais ienaidnieks, droši būtu tos izskaudis.

lestājoties siltajam pavasara laikam vraka paliek pa-
visam citāds kā agrāk. Tas kļūst dzīvs, skaļš, jautrs un

priecīgs. Viss pulciņš nu klīst bez apstājas no vienas vie-

tas uz otru, un lido viens putns pakaļ otram nevienādos

laika sprīžos, un žēlabainā balsī pastāvīgi ikkatrs kliedz.

Šad un tad var dzirdēt, ka kāds iesāk arī dziedāt, gari
stiepdams svilpojošus toņus, no kuriem pirmie ir spēcīgi
un skaļi, sekojošie paliek arvien dobjāki, kamēr beidzot

viss nobeidzās ar iekšķīgu murmināšanu, kas līdzinās dzi-

ļiem cilvēka elpas vilcieniem vai krācieniem. Ja kāds šim

pulciņam tuvojās, tad tas sāk kliegt tik neciešāmi skaļi
un asi, kā iebrucējs, lai tas būtu zvērs vai cilvēks, parasti

jūtās priecīgs, ja ātrāk tiek no šiem bļāvējiem prom.

Ligzdu pārīši taisa parasti garos, dzeloņainos kokos no
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stipriem zariem, bet parasti vaļīgi un tik nolaidīgi, ka olas

spīd un dažreiz pat krīt cauri. Labāk taisītas ligzdas, kas

iekšā izklātas spalvām, sausām vai zaļām lapām, var atrast

vēl retāk. Dējumā ir sešas vai septiņas, samērā ar putna

augumu lielas olas, dažreiz arī vēl vairāk; reiz Hudzon s

atradis vienā ligzdā pat četrpadsmit un varējis arī

konstatēt, ka tās pieder vienam pašam pārim, jo bij no-

vērojis ligzdu no paša sākuma. Pamatkrāsa olām ir skai-

sti debeszila; zīmējums sastāv no biezas kaļķveidīgas,
mīkstas masas, baltā krāsā, kas no sākuma viegli nobrūk

vai ir nobraukama. Jauno zilkraukļu nejaukums ir pali-
cis par parunu un „zilkraukļa bērns" ir apzīmējums tā-

dam cilvēkam, kuram nav nekā patīkama. Tikpat ievēro-

jami jaunie krauklēni ir arī netīrības dēļ, un ligzdu, kur

tup seši vai astoņi zilā kraukļa bērni, vienlīdz nevar ciest

ne acis, ne nāsis. Turpretim jauno kliedzieni vienmēr uz-

jautrina, jo tie atgādina skaļus sievietes smieklus.

Jauni no ligzdas izņemti, zilie kraukļi drīz, ja vien

kautcik tos kopj, top ārkārtīgi rāmi un izturās gūstā ap-

mēram tāpat kā mūsu kovārņi un žagatas, bet atšķirās
ar to, rekomandēdami sevi no labākas puses, kā arī tagad
dzīvo ar sev līdzīgiem saticīgi. Brīvībā viņi patērē it īpa-

ši kukaiņus, bet ķer arī visādus sīkus zīdītājus, putnus un

rāpuļus; gūstā tos baro ar to, kas ir uz galda. Tā kā tie

neprasa daudz, tad pēdējā laikā tos mūsu būros redz ļoti
bieži.

Ziemeļamerikā zilo kraukļu vietā stājās zilie ro ž i

(Cvanocitta). Pazīstamākā suga šai ne visai sugām ba-

gātā grupā ir zilais rozis (Cvanocitta cristata). Vi-

si dabas pētnieki ir vienās domās tanī ziņā, ka zilais rozis

ir greznums Ziemeļamerikas mežiem. Bet neskatoties uz

to, draugu viņš sev ieguvis maz. To pazīst visur un tas

sastopams viscaur, lielāko tiesu ir nometnieks, tikai pašos

ziemeļu štatos sirotājs un gāju putns. Viņš dzīvo vairāk

vai mazāk tāpat kā mūsu sīlis.

Amerikas pētnieki sniedz par viņa dzīves veidu sīkas

ziņas un pastāsta dažus jautrus piedzīvojumus. V i 1 s o n s
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(VVilson) sauc viņu par taurētāju starp putniem, jo ievē-

rojis kaut ko aizdomīgu, tas savādi grozīdamies sāk kliegt

pilnā kaklā un tā brīdinā visus citus putnus. Pēc Ger-

harta (Gerhardt), viņa kliedziens skan kā „titullītu"
un „gockg6ck"; parastais sauciens ir skanīgs ~kē". Ge r-

har t s piemin, ka sarkanastes klijāna, bet odib on s

(Audubon), ka zvirbuļu vanaga kliedzienu viņš varot at-

darināt tik pilnīgi, ka visi sīkie putni pa visu apkārtni iz-

bīstoties, ka, tālāk, pamanījis lapsu, zvīņnesi vai citu plē-
sīgu zvēru, ziņojot par to visai putnu draudzei un aicinot

visus kaimiņu rožus un visas vārnas klāt un tā sagādājot

plēsoņam ārkārtīgas nepatikšanas. Ūpjus tas moca tā, ka

tie ar skubu vien meklējot glābiņu bēgšanā. Turpretim

pats tas arī ir ļoti rijīgs un kaitīgs laupītājs, posta bez žē-

lastības ikkatru ligzdu, ko vien atrod, ēd olas un putniņus
un uzbrūk pat visai lieliem ievainotiem putniem un spēcī-
giem zīdītājiem. Viņa pārtika ir visādi sīki zīdītāji un

putni, visi kukaiņi, sēklas un taml. Kā Odibon s saka,
viņš ir gudrs un viltīgs, bet vairāk valdīt kārs nekā drošs,

apdraud vājos, baidās no stiprājiem un bēg pat no vien-

līdz stipriem. Tāpēc arī lielākā daļa putnu viņu ienīst un

izrāda lielas bailes, kad tas tuvojās viņu ligzdām. Straz-

du radi un tamlīdzīgi putni, pamanījuši viņu, aizdzen prom;

bet viņš izmanto šo putnu prombūtni, piezogās veikli klāt

un apēd olas vai sakapā mazuļus. Rudeņos tie pulkiem
parādās kļavās, ozolos un tamlīdzīgos kokos un ēd to

augļus, piedzen pilnu rīkli un sanes arī ne mazumu graudu
un zīļu zināmās vietās, gribēdams ziemu ar visu to mielo-

ties. Tad katrā ziņā viņš veicinā mežu apsēšanu; tomēr

šis labums nezin vai būs kaut cik ievērojams.
Jauni no ligzdas izņemti, zilie roži ātri pierod, bet jā-

tura tomēr savos būros, jo citiem putniem tie asinskārīgi
uzbrūk un nonāvē tos. Kāds gūsteknis, kas dzīvoja kopējā
krātiņā, pamazām vien nomaitāja vienu pēc otra visus līdz-

iedzīvotājus. Arī vecie ātri vien apron ar brīvības zau-

dēšanu.

Lielākie Amerikas vanagi un, domājams, arī dažas

pūces ir ziliem rožiem nāvīgi ienaidnieki.
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Uz austrumiem un ziemeļiem no sīļa izplatības robe-

žām sākās bēdu roža (Perisoreus infaustus), šī ķēr p-

jur ož v (Perisoreus) ģints pārstāvja novads. No agrāk

aprakstītiem radiniekiem viņš atšķirās visvairāk ar ļoti
slaiko knābi, kam virsa līdz pat galam taisna, tad nedaudz,
bet apakša jau vairāk atpakaļ liekta un kas netāl no gala
drusku robots, tad ar īsstulmainām kājām, ar mazliet kāpš-

ļotu asti un ar ļoti mīkstām, starainām, uz galvas nepaga-

rinātām spalvām. Galvvidū un pakausī spalva kvēpu brū-

na, uz muguras un mētelī tumši svinapelēka, uz muguras

pakaļējā gala un astītes lapsas sarkana, uz smakra, rīk-

les un krūtīm vāji zaļganpelēka, pavēderē un pie pakaļas
iesarkana. Acis tumšbrūnas, knābis un kājas melnas.

Garums 31, platums 47, spārnu un tāpat arī astes garums

14 cm.

Izplatības apgabals stiepjās no Finmarkenas līdz Sa-

chalinai un no ziemeļu koku robežas līdz sešdesmitajam

platuma grādam, bet Sibirijā gan vēl tālāk uz dienvidiem.

No šejienes tad viņš šad un tad apmeklē arī zemākos pla-
tumus un šādos gadījumos ir ieradies arvien arī Vācijā.
Savā dzīves rajonā viņš nav nu gan taisni rets, bet laikam

gan nekur nav arī tik bieži sastopams kā sīlis. Mežos ab-

pus Obes lejas galam viņam nevajag būt retam, jo ceļojot
šim apgabalam ātrā gaitā cauri, mēs tikām to redzējuši
vairākas reizes. Kā liekas, tad viņš apmetās sevišķi tur,

kur koki saauguši ļoti biezi un mitrā vietā un apklāti ar

gariem bārdas ķērpjiem, še putnu var ieraudzīt ļoti ātri,
uzmanot viņa saucienu. Pāriem vai nelielās sabiedrībās

bēdu roži dodās mežam cauri, nekur vienā vietā ilgāk ne-

uzkavēdāmies, pārmeklē ātri vien kokus un laižas tālāk.

Viņu izturēšanās ir ļoti piemīlīga; lidojiens neticāmi

viegls un kluss, vairāk slīdošs, kam ļoti noder sarkanās

astes un spārnu spalvas. Tālus gabalus arī bēdu rozis

nemēro, bet visvairāk, cik man izdevies novērot, laižās

vienmēr tikai no viena koka līdz otram vai augstākais pāri

par klajāku vietu līdz nākošam biezoknim. Pa zariem tas

lēkā, ņemdams vienmēr spārnus palīgā, ārkārtīgi ātri un

izveicīgi, dodamies uz augšu un uz leju vai nu plašiem
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lēcieniem, vai arī tiešām aizslīdēdams gar kādu zaru; viņš

prot arī veikli karāties pie stumbra, kaut gan lielāko tie-

su šķībi pret stumbru, līdzīgi dzenim, gribēdams arī še iz-

lūkot. Zemē esmu to redzējis tikai vienu reizi, kad nelie-

la sabiedrība bij parādījusies meža malā uz stāvas krasta

kraujas. Bet arī te tas bij pakāries gandrīz pie stāvās

sienas, drusciņ pakapāja ar knābi un tad atkal uzmetās

tuvējā kokā. Aicinājums ir skanīgs „gūb gūb"; skaļus,
ķērcošus toņus esmu dzirdējis vienīgi no ievainotiem, bet

izmisušas vaimanas, kas palīdzējušas tam dabūt vārdu,

turpretim nekad.

Abi laulātie draugi, tāpat arī pulciņa locekļi savā star-

pā, pieķērās viens otram uzticīgi. Pirmais tēviņš, ko es

nošāvu, pēc tam, kad mātītei nebiju trāpījis, nokrita no

koka ar pāršautiem spārniem un, kad es gribēju to pa-

ņemt, sāka diezgan skaļi ķērkt „grāe grāe". Tūlīt piestei-
dzās mātīte, pastāvīgi aicinādama nometās kokā man pa-

visam tuvu, bet kad es brēcēju dzīves biedri biju saķēris,
tad pienāca klāt līdz divi metriem, aicināja joprojām un

palika sava nelaimīgā drauga tuvumā tik ietiepīgi, ka man

to vajadzēja beidzot atkal nomest zemē, lai varētu no tās

atkāpties pienācīgā šāviena attālumā; citādi es to būtu

sašāvis lupatās. Kad no tikko minētās sabiedrības viens

tika arī nošauts, tūlīt pienāca visi citi klāt, lai pārliecinā-

tos, un aizlaidās no nelaimes vietas tikai pēc tam, kad bij

atskanējis vēl viens šāviens.

Barības ziņā mūsu putns izrādās par īstu rozi, jo ir

visēdis pilnīgā vārda nozīmē. Rudenī un ziemā galvenā

pārtika būs gan ogas un sēklas, un proti ciedru priedes un

citu skuju koku sēklas. Tiem bēdu rožiem, ko mēs nošā-

vām, guznā varēja atrast gandrīz tikai ogas un kukaiņu

paliekas. Vēlāk, kad ogulājus apklāj dzīļš sniegs, viņš
glābjās pie skuju koku čiekuriem. Tikpat kā zīlīte viņš
ložņā pa zariem, dauza čiekurus pret kādu stiprāku zaru

un izkrata un izdauza sēklas laukā. Tuvojoties ziemai

viņš ierīko arī mazas noliktavas un sanes tur bieži labi

daudz graudu,, bet saprotams, viņam diezgan bieži ir jā-

piedzīvo, ka viņa mantu kambarus izlaupa vāveres un pe-



230

les, vai dzeņi un zīles. Kad perē sīkie putni, viņš paliek

par tikpat nežēlīgu ligzdu postītāju, kā sīlis, ēd arī pieau-

gušus sīkos putnus un sīkus zīdītājus, ko vien var veikt,

ņem no žāvēšanai pakārtās ziemeļbrieža gaļas, uzbrūk

sprostā iekritušai irbei, ķeroties pat pie maitas.

Nordvaij s (Nordvv) man ziņo, ka pie Varanger-

fjorda, kur bēdu rozis nav rets, viņš stājoties pie ligzdas
būves jau martā, bet vēlākais pirmajās apriļa dienās jau

perējot. Ligzda, ko viņš man iedeva, ir krietni liela būve

un ārpusē taisīta no žagariem, zālēm, sūnām un sausiem

ķērpjiem, bet iekšā izklāta ar ārkārtīgi biezu spalvu kārtu,
kur visvairāk bij balto irbju spalvu, no kam rodās vien-

līdz mīksts un silts dobums. Visas tās ligzdas, ko Volleja

(Wolley) mednieki bij salasījuši, atradušās eglēs, tuvu

pie stumbra un lielāko tiesu tik zemu, ka varēja zemē

stāvot aizsniegt ar roku. Trīs līdz piecas olas ir ap 31 mm

garas, 21 mm resnas un zīmētas iesarkanipelēkiem čau-

malas plankumiem un gaišāk vai tumšāk brūniem virs-

plankumiem uz netīribalta līdz blāvi zaļganbalta pamata.
Abi vecāki ļoti mīl savus mazos, ir ligzdas tuvumā gluži

klusi, lai nenodotu tās atrašanās vietu, un ja briesmas

draud, tad mēģina ienaidnieku pievilt un aizvilināt prom

ar mānīšanos, lēkā un ļogās pa zemi, it kā tiem būtu spār-

ni salausti un tie viegli varētu krist medniekam nagos,

aizved to kādu gabalu nost, tad pēkšņi pacēlās gaisā un

aizlaižās, atgriezdamies plašos riņķos atpakaļ pie.mazā-

jiem. Maija vidū Volleja ļaudis atrada ligzdās lielāko

tiesu jau vairāk vai mazāk pieaugušus mazuļus. Kādu pe-

rējumu, ko tie bij ielikuši būrītī un gribēja lai vecie to iz-

baro, vecie ar gudru prātu atsvabināja, attaisīdami būrīša

durvtiņas.
Pēc visādiem pūliņiem Vo 11 ej a m izdevās dabūt

piecus dzīvus bēdu rožus. Neviens negāja cilpā, vēl grū-
tāk bij tos ievilināt būrītī. Kā viņš domā, tad dzīvāku un

viltīgāku putnu nevarot būt. Stokholmā gūstekņi modi-

nāja apbrīnošanu. Viņu tāli dzirdamās un dažādās balss

skaņas sacēla kājās visus zēnus. Puikas mēģināja rožu

balss skaņas atdarināt, un šie atkal puikām atbildēja.
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Ļoti dažādus putnus apvieno astaiņo rožu (Glau-
copinae) apakšdzimtā. Gan visvairāk pazīstamie putni
šinī grupā būs koku žagatas (Dendrocitta). Par

ģints pārstāvi var noderēt ceļinieku žagata (Den-
drocitta rufa). Tā izplatīta pa visu Indiju un bez tam vēl

sastopama Assamā, Ķinā un, pēc Adamsa ziņām, arī

Kašmirā. Indieši šo skaisto putnu laikam bieži tura gūstā,

jo arī mēs nereti dabūjam to dzīvu. Izturēšanās ziņā tai

vairāk līdzības ar zilo, nekā ar parasto žagatu. Labi kopta,
tā gūstā dzīvo ilgi, ātri arī pierod.

Kraukļu putnu dzimtai pieskaita arī 1 ēveru put-
nu (Heteralocha acutirostris), kas kopā ar radniecīgām

ģintīm, sastāda īpašu, vienīgi Jaunzēlandē mītošu grupu,

un kam tāpat kā citiem šīs grupas piederīgiem ir rakstu-

rīgas, vairāk vai mazāk attīstītas raibas ādas lēveres knā-

bim pie pamata. Lēveru putns atšķiras vispār no visiem

putniem, kādus mēs pazīstam, ar to, ka mātītei knābis

stipri citāds nekā tēviņam. Pēdējam tas apmēram tik garš
kā galva, ar gandrīz taisnu virsknābi, šķērsām ņemot drus-

ku ieapaļš, pie pamata augsts, sāniski stipri plakans, bet

visumā tomēr pret galu vienādi nolaidens; mātītei tur-

pretim vismaz divtik garš kā tēviņam, šaurāks un kodāks,
manāmi līks un ar smailu galu, virsknābis arī garāks par

apakšknābi.
Lēveru putns dzīvo tikai nedaudzos apvidos Jaunzē-

landē, un arī te ik ar katru gadu tas paliek retāks, un tā-

pēc maz izdevības to novērot.

Pēdējā apakšdzimtā apvienoti svilpju roži (Pho-

nigamidae), kas ir starplocekļi starp kraukļu un čakstu

dzimtu. Jaunholande ir svilpju rožu dzimtene. Te tos

sastop visās piemērotās vietās, kā tie neparasti čakli te-

kalē pa zemi, ne mazāk izveicīgi kustas arī pa zariem, bet

lido ne viegli un ne visai droši. Barība tiem ir dažādo
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klašu sīkie dzīvnieki, sevišķi gliemēži, sīki mugurkaulnie-

ki, tad augļi, graudi un sēklas. Tie laižas lielāko tiesu pul-

ciņiem pa četri līdz seši kopā, laikam visa ģimene, kas sa-

stāv no abiem vecākiem un viņu bērniem. Ligzdas tie tai-

sa no žagariem un izklāj zālēm un citām piemērotām vie-

lām; dējumā ir trīs vai četras olas.

Fleitasputns (Gvmnorbina tibicen), kas pēdējos

gados iekļāvis visos zvēru dārzos, ir apmēram krauķa lie-

lumā. Pēc Gūlda (Gould), tas sevišķi bieži sastopams

Jaunajā Dienvidvelsā un duras te acīs augstākā mērā,

grezno ļoti laukus, un kur to nevajā vai nedzen prom, nāk

arī kolonistu dārzos, drusciņ laipnāk uzņemts apmeklē pat

dzīvokļus un atmaksā ar lielu paļāvību tiem, kas to taupa.
Ptaibā spalva dara prieku acīm, īpatnējā rīta dziesma au-

sīm. Klaji apvidi ar koku grupām pa vidu ir viņam vis-

patīkamākās uzturēšanās vietas; tāpēc zemes iekšienē viņš
dzīvo labāk kā piekrastē. Barībai lieto visvairāk sienāžus,

patērēdams tos neticāmā daudzumā.



Sīlis.
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čakstes (Laniidae) sastāda dzimtu, kas izplatās

pa visu zemes lodi un iezīmējas ar resnu, sāniski plakanu
redzami zobainu un kāšveidīgi izliektu knābi un diezgan

garu, kāpšļveidīgu, no divpadsmit spalvām sastāvošu stūri.

Spalvu klājs parasti kupls, mazliet vaļīgs un mīksts, izrai-

bojums patīkams un mainīgs, bet dažām sugām ļoti saska-

nīgs. Pēc Nīc š a (Nitzsch) pētījumiem, čakstes iekšējās
būves ziņā gandrīz nemaz neatšķiras no citiem dziedātāju

putniem.
Mazi mežiņi, kurus apņem lauki un pļavas, dzīvie žogi

un krūmi laukos, dārzos un atsevišķi stāvoši koki ir čakstu

uzturēšanās vietas, augstākās zaru galotnītes šeit tie stūrī-

ši, kur viņas parasti atpūšas un sēž. Lielākā daļa ziemeļu

sugu ir vasaras putni, kas kārtīgi aizlido un atlido un sa-

vos ceļojumos aizklejo pat līdz Vidusafrikai. Dzīves veids

un izturēšanās atgādina gan plēsīgu putnu rīkošanos, gan

arī dažu kraukļu uzvešanos. Neievērojot nelielo augumu,

viņas pieder pie visdrošsirdīgākiem, plēsīgākiem un asins-

kārīgākiem putniem. Viņas laižas neveikli un nevienādi,

pa zemi kustas lēkādamas, viņu balss vienmuļīga un par

viņu īsto dziesmu gandrīz nav vērts runāt; tomēr čakstes

pārsteidz un noķer putnus, kas veiklāki par viņām pašām,
un arī padara ievērojami skaistāku savu dziesmu, šķiet, ar

ļoti lielu centību un rūpību noklausīdamās citu putnu dzies-

mas vai vismaz to atsevišķas strofas un skaņas un, ko pa-

mazām iemācījušās, to dīvainā veidā savienodamas, sakau-

sēdamas kopā un skandinādamas. Dažas sugas šī paradu-
ma dēļ ir patiesi iemīļoti dziedātāju putni, dažu putnu mī-

ļotāju prieks un lepnums.
Arī čakstes īstenībā ir kukaiņu ēdēji; bet lielākā daļa

sugu uzglūn arī sīkiem putniem un top tiem jo vairāk bī-

stamas tāpēc, ka pēdējie viņas pa lielākai daļai pienācīgi
neievēro un izturās pret viņām ar nedibinātu uzticību.

Viņas mierīgi sēž minūtēm ilgi dziedātāju un zvirbuļu
putnu starpā: te pēkšņi viņas ceļas augšā, negaidīti sa-

kampj vienu no tuvāk sēdošiem un nogalina, it kā viņas
būtu plēsīgi putni. Savāda ir viņu paraša noķerto laupī-

jumu uzdurt uz asiem dzeloņiem. Kur mājo kāds čakstu
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pārītis, tur reti kad būs velti jāmeklē tādā kārtā paglabāti
kukaiņi un pat mazi putni vai kukaiņi un abinieki. No šīs

parašas ir cēlies vācu nosaukums „Neunt6ter," t. i. deviņu
kāvējs, kuru vācu tauta devusi taisni šiem putniem.

Ligzda parasti ir diezgan mākslīga celtne, kas ierīkota

visbiežākos krūmos vai vismaz visbiezākos zaros un pa
lielākai daļai izgreznota zaļām augu daļām. Dējums sa-

stāv no četrām līdz sešām olām, kuras izperē mātīte viena

pati, kamēr tēviņš pa to laiku uzņemas savas laulātās drau-

dzenes ēdināšanu. Izšķīlušos mazuļus abi vecāki ēdina,

ļoti mīl un briesmās visai drošsirdīgi aizsargā, ari pēc iz-

vadāšanas vēl ilgāku laiku pavada, vadā un pamāca un ti-

kai vēlu rudenī, varbūt pat tikai ziemas mītnēs izlaiž no

savas tēvišķīgās gādības.
Šī dzimta jaunākos laikos sadalīta daļās, kuras mēs

varam uzskatīt par apakšdzimtām. No tām mēs pirmā
vietā stādam dzīvžogu čakstes (Laniinae), jo pie

viņām pieder mūsu Eiropas sugas, šīs ģints (Lanius) cie-

nīgākais priekšstāvis ir lielā čakste (Lanius excu-

bitor). Viņas garums 26, platums 36 cm, spārna garums

10, astes garums 12 cm. Spalvu klājs ķermeņa virspusē,

izņemot garu, baltu plankumu uz pleciem, vienādi gaiši

pelēks, apakšpusē skaidri balts; plata melna švītra ar bal-

tām malām stiepjas no mutes kaktiņa pār aci. Spārna
rokas lielās lidspalvas no saknes līdz pusei, stilba lidspal-

vas pie saknes, pleca lidspalvas galotnē un plūksnu apakš-

pusē baltas, bet citādi tāpat kā lidspalvu segas melnas.

Stūrē abas vidējās spalvas melnas; uz pārējām šī krāsa

izteicas arvienu vājāk un vājāk, un tās vietā pārsvaru

ņem skaidri baltakrāsa. Acis brūnas, knābis melns, kājas

pelēkā svina krāsā. Mātīte atšķiras ar neskaidrākām krā-

sām, jaunie putni ar mazliet viļņainu izraibojumu, kas vis-

skaidrāk manāms uz krūtīm.

Mūsu lielā čakste kā nometnieku vai sirotāju putns
dzīvo visās Eiropas zemēs, varbūt galējos dienvidus izņe-

mot, un arī lielā Āzijas daļā, bet kā gāju putns Ziemeļ-
āfrikā un Dienvidāzijā. Starp septembri un novembri un

starp februāri un aprili viņa labprāt ierodas apdzīvotu vie-
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tu tuvumā; vasarā viņa uzturās pa pāriem mežmalās vai

atsevišķi stāvošos kokos klaja lauka vidū. Birstalas vai

mežmalas, kuras saiet kopā ar pļavām un ganībām, ir vi-

ņas mīļākās vietas; šeit viņa mēdz arī ierīkot savu ligzdu.
Viņa kalnājā ir sastopama, šķiet tikpat bieži kā līdzenumā

un nav atrodama tikai augstos Alpos un purvainos apvidos.
Kas ar lielo čaksti reiz iepazinies, tas viņu nesamainīs ne

ar vienu citu no viņas Vācijā dzīvojošiem radiniekiem; jo
viņa atšķiras no visiem kā ar savu dabu, tā arī savu lie-

lumu. Parasti viņa redzama diezgan nekustīgi sēžam kā-

da koka vai krūma augstākā galotnītē, no kuras atveras

plašs skats uz visām pusēm; viņa izceļas te taisni un no-

kar asti lejup, te atkal tura ķermeni līmeniski. Viņas ska-

tiens nerimstoši klīst apkārt, viņas uzmanība nepalaiž ne-

pamanītu ne garām lidojošu plēsīgu putnu, ne arī pa zemi

lienošu kukaini, putniņu vai pelīti. Katru lielāku putnu,
it īpaši katru vanagveidīgo, viņa apsveic ar brēcieniem,
droši brūk tam virsū un ķircinādamās to vajā. Ne par

velti viņu sauc par sargu; jo viņas brīdināmais sauciens

visiem pārējiem putniem vēsta briesmu tuvošanos. lerau-

dzījuši mazu radījumu, viņa drāžas tam no augšas virsū

un mēģina to pacelt gaisā, varbūt arī skrien bēgošai pelītei
kādu gabaliņu pakaļ. Nereti viņa redzama ilgāku laiku

plivinājāmies virs vienas un tās pašas vietas un tad kā

vanags drāžamies lejup, lai paceltu gaisā izraudzīto lau-

pījumu. Ziemā viņa sēž bieži zvirbuļu starpā, līdz ar tiem

gozējas saulītē, vienu no tiem izrauga sev azaidam, straujā

griezienā pēkšņi krīt tam klāt, sagrābj to no sāniem un

nogalina, cirzdama ar knābi un žņaugdama ar nagiem,
nezdama gan knābī, gan ar kājām, stiepj upuri uz kādu

drošu vietu un, ja izsalkums nav liels, tad vispirms šeit

uzdur to uz dzeloņiem vai smailiem zariem, arī varbūt uz

tievas nūjas gala. Pēc tam viņa to pamazām saplosa, iz-

plēš piemērotus gabalus un aprij tos citu pēc cita. Viņas
drosme ir tikpat liela kā viņas bezkaunība. Bada mocīta,

viņa, citādi gan būdama tik uzmanīga, sakampj savu lau-

pījumu cilvēkam acu priekšā un pie tam par savu drošību

reizēm bēdā tik maz, ka viņu var saķert ar roku. Mans
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tēvs redzēja viņu uzbrūkam melnam strazdam, Na u-

rna n s novēroja, ka viņa vajāja pelēko strazdu, pat uz-

bruka sniega micēs noķertām lauku irbēm. Putnēniem,
kas pašlaik kā izvadāti, no viņas daudz jācieš. Ja lielajai
čakstei būtu tikpat daudz veiklības cik dūšas un drošsir-

dības, tad viņa būtu visbīstamākais laupītājs. Maziem,

nespēcīgiem putniem par laimi, nodomātais ķēriens viņai

ļoti bieži neizdodas, bet savā novadā viņa arvienu paliek

ļoti bīstams pretnieks visiem vājākiem savas klases lo-

cekļiem.

Lielās čakstes lidojiens nav sevišķi veikls.
„

Laizda-

mās no viena koka uz otru," saka mans tēvs, „viņa drāžas

slīpi lejup, lido prom parasti tikai dažu metru augstumā
virs zemes un tad uzlaižas atkal kāda koka vai krūma ga-

lotnē. Viņas lidojiens ļoti atšķiras no citu putnu laišanās.

Tas sastāv no manāmām viļņainām līnijām, tiek paātri-
nāts ar ātriem spārnu vēcinājumiem un lidspalvu izlai-

šanu platumā un ir diezgan ātrs, bet bez pārtraukuma tur-

pinās tikai mazus gabalus. Tālāk par puskilometri viņa
laižas reti un tālāk par kilometri nelido nekad, šādu at-

statumu vienā vilcienā viņa nolido arī tikai tai gadījumā,

ja laižas no viena kalna uz otru un tāpēc pa ceļam neatrod

ērtu atpūtas punktu." Maņas ir asas. It īpaši redze, lie-

kas, ļoti attīstīta, bet arī dzirde ir teicama; katrs kluss

troksnītis vērš uz sevi modrīgā putna uzmanību. Ar sev

līdzīgiem viņa nesatiek, tāpat kā ar citiem radījumiem.
Tikai perējamā laikā valda saticība viena pārīša tēviņa un

mātītes starpā un vēlāk arī ģimenē; ziemā čakste dzīvo

par sevi un ar katru citu, ko viņa ierauga, tūliņ sāk ķil-
doties. Parastais brēciens, kas izteic visāda veida, kā prie-

cīgu tā arī nepatīkamu uzbudinājumu, ir bieži atkārtots

„gē, gē, gē, gē." Bez tam dzirdams aicinājuma sauciens

kā maigs „truū, truū" un jaukās ziemas dienās, it īpaši

pret pavasari, arī īsta dziesma, kas sastāv no vairākām

skaņām, katram putnam ir savāda un bieži ļoti dīvaina,

jo tā, kā šķiet, nav nekas cits, kā zināmā apgabalā dzīvo-

jošo, mazāko dziedātāju putnu atsevišķu balsu un skaņu

atdarinājums. Šo sameklēto dziesmu dzied ne tikai tē-
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viņš, bet arī mātīte. Reizēm atskan skaļi kviecoša balss,
kāda dzirdama no maziem putniem, kad tie atrodas lielās

briesmās. Pie tam čakste sēd gluži mierīgi, un gandrīz

liekas, ka ar savām vaimanām viņa gribētu atviļināt šurp
ziņkārīgos putnus, varbūt, lai no to bara iegūtu sev lau-

pījumu.

Aprilī pāris stājas pie vaislošanās. Meža malās vai

birstalās, dārzā vai krūmos viņš izrauga piemērotu koku,

vismīļāk baltērkšķu krūmu vai savvaļas augļu koku un

sanes šeit kopā sausus stiebrus, zariņus, zemes un koku

sūnas un iztaisa diezgan mākslīgu, samērā lielu ligzdu,
kuras puslodesveidīgais padziļinājums cieši izklāts salmiem

un zāļu stiebriem, vilnu un matiem. Dējums sastāv no

četrām līdz septiņām 28 mm garām, 20 mm resnām olām,
kas uz zaļgani pelēka pamata izraibotas brūnas eļļas krā-

sas un pelnu krāsas plankumiem un tiek izperētas 15 die-

nās. Mazuļi izšķiļas maija sākumā, un abi vecāki tagad
tiem piegādā lielā daudzumā vaboles, sienāžus un citus ku-

kaiņus, vēlāk mazos putnus un peles, aizsargā tos, nebē-

dādami par savu dzīvību, atmet visas bailes, kad tie ap-

draudēti, ēdina tos ilgu laiku arī vēl pēc izvadāšanas un

vada tos vēl vēlā rudenī. Mans tēvs novēroja, cik uzmanī-

gi un gudri izturās vecās čakstes, redzēdamas, ka viņu ne-

piedzīvojušiem bērniem draud briesmas. ~Kādā lapu me-

žā," stāsta viņš, „es vajāju vienu šo putnu ģimeni, gribē-
dams dažus nošaut. Bet man tas pavisam neizdevās; jo
vecie brīdināja jaunos ar skaļiem brēcieniem katru reizi,

kad es tiem tuvojos. Beidzot man izdevās piezagties vie-

nam mazuļam tuvu; bet kad es liku šauteni pie vaiga, mā-

tīte skaļi iebrēcās, un tā kā putnēns nepaklausīja, tad,

pirms kā es dabūju izšaut, laizdamās viņu ar varu nogrūda
no zara." To pašu daudzus gadus vēlāk vēl reizi novēroja

mans tēvs un pa to starpu arī citi pētnieki.
Vistu vanags un zvirbuļu vanags, būdami tikpat ne-

žēlīgi kā čakste, ir mūsu putnam ļaunākie ienaidnieki. Viņš
tos labi pazīst un pēc iespējas sargās no tiem, tomēr nevar

vienmēr nociesties, neizmēģinājis savu nebēdību pie tiem,

un šaī gadījumā krīt par upuri stiprākiem laupītājiem.
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Bez tam lielo čaksti moca visvisādi liekēži. Cilvēks viņu
dabūn savās rokās bez pūlēm tikai vārnu būdas priekšā
un putnu ķertuvēs. Kur tāļu visapkārt nav neviena koka,
tur viņu var viegli noķert, uz vidēji garas kārts uzstādot

krūmu, apspraudītu ar llmiķiem, un viņu var dabūt savā

varā arī izzinot viņas mīļākās sēdvietas un šeit veikli iz-

liekot līmiķus.
Gūstā lielā čakste drīz pierod, smalki iepazīstas ar

savu pavēlnieku, apsveicina to ar priecīgu saucienu, diez-

gan cītīgi dzied savas jocīgās dziesmas, bet neiztura tik

ilgi kā viņas radinieki. Agrāk viņa esot mācīta putnu
medībām; vēl biežāk viņa tika lietota vanagu ķeršanā.

Visos mūsu tēvijas (Vācijas) līdzenumos, kur pār-
svarā ir lapu meži, mājo sirmā čakste (Lanius mi-

nor), viena no skaistākām šīs dzimtas sugām. Spalvu

klājs ķermeņa virspusē gaišā pelnu krāsā, apakšpusē balts,

pie krūtīm it kā pārklāts ar rožu krāsas sarmu; piere un

mutes kaktiņi kā arī spārni, izņemot baltu plankumu, kas

izplešas virs pirmo deviņu pirmās šķiras lidspalvu saknes

pusēm, un šauru, baltu malu otrās šķiras lidspalvu galos,

melni; četras vidējās stūres spalvas taī pašā krāsā, nāko-

šās gandrīz līdz pusei baltas, pārējām tikai blakus tum-

šam kātam atrodas melns plankums uz plūksnu iekšējās

puses, malējās spalvas skaidri baltas. Acis brūnas, knā-

bis melns, kājas iepelēkas. Mazuļi pie pieres neskaidri

balti, ķermeņa apakšpuse iedzelteni balti, izraibota šķēr-
sām pelēkām švītrām. Garums 23, platums 36, spārna

garums 12, astes garums 9 cm.

Starp vasaras putniem, kas pavasarī atgriežās pie

mums, sirmā čakste ir viena no pēdējām. Viņa ierodas

tikai maija sākumā, un arī visagrāk, parasti jau vēlā va-

sarā, augusta beigās, atkal uzsāk savu ceļojumu. Jau

septembrī viņa sastopama Nīla augšgala zemju mežos un,

kā liekas, arī visā Vidusafrikā; jo tikai šeit viņa pavada
ziemu. Cik bieži viņa sastopama vienos apgabalos, tikpat
reti viņa parādās citos. Anhaltē, Brandenburgā, Franke-

nā, Bavārijā, Dienvidfrancijā, Itālijā, Maģarijā, Turcijā

un Dienvidkrievijā viņa ir parasts putns; pārējās Eiropas
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zemēs viņa nav sastopama vai arī ir novērojama tikai pār-

lidojuma laikā; no Eiropas ziemeļiem viņa pilnīgi izvairās.

Vismīļāk viņa uzturās koku stādījumos ceļmalās un augļu

dārzos, tāpat arī mazās birstalās, dzīvos žogos un cits ar

citu sakarā stāvošos krūmājos, bet bieži pavisam nav sa-

stopama apgabalos, kuri, kā šķiet, atbilst visiem viņas dzī-

ves nosacījumiem, varbūt arī bez redzami dibinātiem ie-

mesliem pamazām izzūd no apvidiem, kur viņa senāk mā-

joja lielā skaitā.

Visi novērotāji ir vienis prātis, ka sirmā čakste pie-
skaitāma pie savas dzimtas skaistākām un miermīlīgākām

sugām. Savu novadu viņa atdzīvina ļoti patīkamā kārtā;

jo viņa ir kustīgāka, mundrāka un trokšņaināka nekā vi-

sas pārējās čakstes, pēc šīm pazīmēm un sava smuidrā

auguma, kā arī pēc smailākām lidspalvām viņa,

tupot vai laižoties, viegli atšķirama no lielās čakstes. No

pēdējās viņa patīkami atšķiras arī ar mazāku laupīšanas
kāri. Nauman s (Naumann) apgalvo, ka viņš nekad

neesot redzējis sirmo čaksti ķeram putnus, bet vienmēr

tikai medījam kukaiņus. Tauriņi, vaboles, sienāži, to kū-

niņas un oliņas sastāda viņas laupījumu. Glūnēdama, vi-

ņa tup kāda koka vai krūma galotnītē, kārts galā, uz ak-

meņiem vai citiem augstāk stāvošiem priekšmetiem; pu-

rinādama spārnus, viņa turās gaisā, ja trūkst šādu vēro-

tavu, un tiklīdz kā ierauga laupījumu, tā tūliņ drāžas ze-

mē, sakampj kukaini, nogalina to un laižas ar to uz tuvākā

koka galotni, lai to tur apēstu. Parasti tas notiek bez

kādas iepriekšējas sagatavošanas; jo retāk nekā radnieki

viņa uzdur noķerto dzīvnieku pirms saplosīšanas uz dze-

loņiem vai zaru galiem. „Ar savu krāsu un augumu," saka

N a v m a n s, ..melnpierainā čakste ir vienlīdz skaista kā

tupot tā arī laižoties, un tā kā viņa vienmēr laidelējas ap-

kārt un lieto savu balsi, tad viņa stipri vērš uz sevi uzmanī-

bu un diezgan ievērojami vairo apgabala dzīvo skaistumu.

Viņas lidojiens ir viegls un mierīgs, bieži viņa slīd gaisā
kādu gabalu bez spārnu kustināšanas, kā plēsīgs putns.
Bet ja nākas laisties tāļu, tad viņa bieži pārtrauc slīdēšanu

un izraksta daudz ļoti lēzenu loku. Viņas parastais brē-
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ciens skan kā „kjak, kjak" vai „šak," kā „kvia-kvi-ell-
kviel" un „perleč-hroleč," ari kā „šarrek, šarrek." Stro-
fas no lauku cīruļa dziesmas viņa skandina bieži; klusu,
tomēr diezgan veikli viņa atdarina paipalas griešanu. Sve-

šas skaņas viņa atdarina tūliņ pēc noklausīšanās un ir ļoti
čakla dziedātāja. Ka viņa atdarinātu arī lakstīgalas dzies-

mu, to vēl neesmu dzirdējis, lai gan manā mežiņā lakstī-

galas un pelēkās čakstes lielā skaitā dzīvo blakus."

Ligzdu melnpierainā čakste parasti ierīko diezgan

augstu savu iemīļoto koku biezajos zaros. Tā ir liela, kā

visas čakstu ligzdas, taisīta no sausām saknītēm, vārpu
zāles, zariņiem, siena un salmiem un iekšpusē izklāta

mīksta ar vilnu, matiem un putnu spalvām. Maija beigās

ligzdā atrodamas sešas līdz septiņas 24 mm garas, 18 mm

resnas olas, kas uz zaļgani balta pamata izraibotas brūn-

ganiem un violeti pelēkiem plankumiem un punktiem. Pār-

maiņus sēdēdami, mātīte un tēviņš tās izperē piecpadsmit
dienās. Mazuļi barībai dabūn tikai kukaiņus. ~Ja vārna

žagata vai kāds plēsīgs putns tuvojas ligzdai vai arī tikai

tās tuvākai apkārtnei," saka N a v m a n s, „tad abi vecāki

viņu drošsirdīgi vajā, mācas viņam virsū un brēc, kamēr

tas nav aizlaidies prom. Ja ligzdai tuvojas cilvēks, tad

vecāki pastāvīgi svaida asti uz augšu un zemi, bažīgi brēk-

dami „kjak, kjak, kjak," un tam, kas grib izņemt bērnus

no ligzdas, vecie, it īpaši mātīte, nebēdādamipar briesmām,
drāžas sejā. Mazuļi gan ātri pieņemas augumā, tomēr pēc

izvadāšanas vecāki vēl ilgi tos baro. Bieži viņi visi sēž uz

viena zara blakus cits citam un saņem savu barību, daudz

brēkdami; ar savu žēlo „giah, giak, gakgakgak" viņi ļoti
drīz izpauž savu uzturēšanās vietu. Katrā perējumā viens

no mazuļiem ir sevišķi mazs un vārgs. Tā kā mazie ēd

ļoti daudz, tad veciem ir pulka darba ar barības ķeršanu
un pienešanu, un viņi ir ļoti nodarbināti. Ja laiks apmā-
cies vai lietains un kukaiņi tāpēc maz redzami, tad viņi
reizēm nokerr arī jaunus putnus un ēdina mazuļus ar

tiem."

Vistu vanags un zvirbuļu vanags vajā vecās melnpie-
rainās čakstes, kraukļi, vārnas un žagatas par spīti tai
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drosmei, kādu vecāki pierāda, laupa mazuļus. Cilvēks, kas

ar šo čaksti iepazinies, liek viņu mierā vai noķer ja daudz

priekš būra, un proti tai pašā kārtā, kā to esmu aprakstī-

jis jau augstāk. Sagūstītas sirmās čakstes iepriecina ar

savu skaistumu un atdarināšanas spēju.
No Vācijā sastopamām čakstēm vispazīstamākā ir

brūnā, jeb sētas čakste (Lanius collurio). Galva,
aizkakle, astīte un astes segas gaišā pelnu krāsā, pārējā

ķermeņa virspuse skaisti brūni sarkana, šaura pieres mala

un augšā un apakšā ar baltu norobežotā mutes kaktiņu
švītra melna, vaigs, zods, rīkle un astes apakšējās segas

baltas, pārējā ķermeņa apakšpuse bāli rožaina, pirmās un

otrās šķiras lidspalvas brūngani pelēkmelnas, ar šaurām

gaiši brūnām malām, trešās šķiras lidspalvas gandrīz pil-
nīgi rūzgani brūnas; katrai otrās šķiras lidspalvai pie spī-

gas ir mazs, gaišs plankumiņš, kurš, ja spārns izplēsts, iz-

veido redzamu švītru; vidējās stūres spalvas
brūni melnas, nākošās pie spīgas, bet malē-

jās līdz trim ceturtdaļām baltas un tikai

gals melns. Acis brūnas, knābis melns, kājas brūni mel-

nas. Mātīte augšpusē rūzgani pelēka, apakšā uz bālgana

pamata izraibota brūniem viļņiem. Mazuļi līdzinās viņai,
tomēr arī virspusē ir izraiboti gaišiem plankumiem. Ga-

rums 18, platums 28, spārna garums 9, astes garums 7 cm.

No visām Vācijā sastopamām čakstēm brūnā čakste ir

visplašāk izplatīta. Viņa apdzīvo gandrīz visu Eiropu no

Somijas un Krievijas līdz Dienvidfrancijai un Grieķijai un

tāpat arī mēreno Sibiriju. Spānijā viņa pieder pie retiem

putniem; tomēr šīs zemes ziemeļrietumu provincēs viņa
esot sastopama kā perētāju putns; Grieķijā viņa perē tikai

augstākos kalnājos. Savā ziemas ceļojumā viņa izklejo
visu Āfriku, mūsu ziemas mēnešos ļoti bieži sastopama

Dienvidafrikas iekšienes un piekrastes zemju un cietzemei

tuvāk stāvošo salu mežos, atrazdama ļoti daudz barības,

nogaida tur savu spalvu metamo laiku, kas iekrīt decembra

un janvāra mēnešos, un pēc tam pamazām dodas uz dzim-

teni. Pie mums (Vācijā) viņa ierodas reti pirms maija
sākuma un uzturas parasti tikai līdz augusta vidum.
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Visādi krūmāji gar pļavu un ganību malām, dārzi un

koku apstādījumi ir viņas uzturēšanās vietas. Kupli dzī-

vie žogi viņai, šķiet, ir gluži nepieciešams labklājības no-

teikums. Ja tādus dzīvos žogus izskauž, tad šī čakste at-

stāj apgabalu, pat ja viņa tur senāk bijusi bieži sastopa-
ma. Bet viņa ir pieticīga; jo jau viens vienīgs kupls krūms
lauka vidū viņu pilnīgi apmierina, Tad daudz gadus no

vietas viņa taisa savu ligzdu vienmēr tai pašā vietā un

reiz izraudzīto dzīves vietu stūrgalvīgi aizsargā pret citu

putnu, it īpaši citu brūno čakstu pārīti. Tā kā viņa, bez

tam prot piemēroties apstākļiem un vajadzības gadījumā

apmetās gan apdzīvotu vietu augļu dārzos, gan arī mežu

vidū, tad viņa gadu no gada pieaug skaitā un daudzos mū-

su dzimtenes apgabalos jau tagad, stipri par ļaunu maziem

dziedātājiem, pieder pie parastākiem putniem.
Arī brūnā čakste ir bezkaunīgs, drošsirdīgs, mundrs,

nemierīgs putns. Pat sēdot viņa pastāvīgi groza galvu uz

visām pusēm un pie tam šūpo asti uz augšu un zemi. Krū-

mu un koku augstākās galotnītes noder viņai par vērota-

vām, no kurām viņa pārskata savu medību iecirkni un

kurp viņa atgriežas atpakaļ pēc katra izlido juma. Iztram-

dīta viņa drāžas no augšas lejā gandrīz līdz zemei, lido gar

zemi un ceļas atkal augšup, ja grib no jauna nosēsties.

Viņa arī nemīl tāļu laisties vienā vilcienā, bet drīzāk tad

drusku atpūšas uz katras piemērotas sēdvietas un tikai

pēc tam turpina savu ceļu. Aicinājuma sauciens ir diez-

gan skaidri izsaukts „gāk, gāk, gāk" vai grūti aprakstāms

„zē" jeb „grā." Abas skaņas tiek dažādi uzsvērtas un iz-

teic te prieku, te bailes. Līdzīgas skaņas top lietotas ne-

piedzīvojušo mazuļu brīdināšanai. No dažiem tēviņiem
nav dzirdama gandrīz neviena skaņa, kamēr citi pieskai-
tāmi pie teicamākiem dziedātājiem. Arī brūnajai čakstei

piemīt patiesi ārkārtējas spējas atdarināt citu putnu bal-

sis. „Reiz," saka mans tēvs, „es dzirdēju šo putnu brīniš-

ķīgi dziedam. Kāds tēviņš, kura tuvumā nebija nevienas

mātītes, tupēja kāda krūma galotnītē un ilgu laiku dzie-

dāja diezgan skaļi un ļoti patīkami. Viņš dziedāja strofas

no lauku un koku cīruļa, no ķauķa un citu dziedātāju
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dziesmām. Triju nupat minēto sugu skaņas bieži atkārto-

jās un bija tik pilnskanīgas un tā samaisītas juku jukām,
ka skanēja ļoti skaisti." Jo vecāks nāk tēviņš, jo lielākas

top viņa spējas.
Šis tik mundrais un spējīgais dziedātājs izrājas par

nožēlošanu citā ziņā ļoti nīstams. Viņa galvenā barība

patiesībā ir gan kukaiņi, un sevišķi vaboles, sienāžus, tau-

riņus, varbūt arī kāpurus viņš vajā ļoti cītīgi un nogalina
pat jau būdams paēdis; tomēr viņš uzglūn arī maziem mu-

gurkaulainiem, kurus viņš var kaut kā pievārēt, ķer peles,

putnus, ķirzakas un vardes un vispostošākā kārtā saimnie-

ko sevišķi mūsu dārzu un krūmāju spalvaino dziedoņu star-

pā. Kur apmeties kāds brūno čakstu pāris, tur pamazām
izzūd visi mazie ķauķi, lapu ķauķi un krūmu ķauķi, pat tie,
kas perē dobumos. Mūžīgās nedrošības dēļ viņi atstāj šo

novadu, vai brūnā čakste tos saķer un apēd. Ligzdas viņa
prot uzokšķerēt ļoti veikli un, vienu no tām atradusi, tā,
saprotams, aiznes vienu mazuli pēc otra. Naum a n s

novēroja, ka viņa nogalināja un aiznesa jaunus pelēkos
ķauķus, dzeltenās cielavas un cīruļus, kā uzmācās sprostos

noķertiem putniem un kā mēģināja izvilkt no būra žubīti.

Citi novērotāji piedzīvojuši to pašu.
Vēl lielākā mērā nekā citām viņas dzimtas sugām

brūnajai čakstei piemīt paradums katru noķerto iaupīju-
mu pirms apēšanas uzdurt uz dzeloņa vai smaila zara. ~Viņ-

a," saka Naumans, „pat paēdusi sakrāj veselus azai-

dus un apēd šo krājumu vienā reizē, tiklīdz kā atkal sajūt
izsalkumu. Jaukā laikā, atrodamas uzdurtas uz dzeloņiem
gandrīz tikai vaboles, kukaiņi un mazas vardes, turpretim

aukstā, vētrainā laikā bieži veseli perējumi jaunu putnēnu,
un starp tiem es reizēm esmu atradis ar spalvām jau ap-

klājušos, izvadātus ķauķīšus un bezdelīdzēnus. Putnu

smadzenes liekas ir viens no viņa visgardākiem kumosiem;

jo lielākai daļai putnu, ko es atradu uzdurtus, viņa vis-

pirms bija izņēmusi tikai smadzenes no galvas kausiem.

Iztraucēta šādā azaidā, viņa to visu atstāj un ļauj tam iz-

kalst. Mazās vardes, kas pa starpām atrodamas ]oti bieži,
ir uzdurtas dīvainā veidā vienmēr ar purnu."



248

Netraucēts brūno čakstu pāris perē tikai reizi gadā.

Ligszda atrodas vienmēr kuplā krūmā, visvairāk ērkšķu
krūmos un necik augstu virs zemes. Tā ir liela, cieša, bie-

za un labi taisīta, ārpusē sakrauta no zāļu stiebriem un

zāļu lapām, vārpu zāles, sūnām un tamlīdzīgām vielām,

pret iekšpusi darināta no smalkākām tās pašas šķiias vie-

lām, kas rūpīgi saliktas un savītas kopā, un padziļinājums
izklāts mīkstiem zāļu stiebriem un smalkām saknēm. Dē-

jums sastāv no piecām līdz sešām dažāda lieluma un krā-

sas olām. Tās ir iegarenas vai arī drusku vēderainas un

pat ieapaļas, caurmērā 21 mm garas, 15 mm resnas un uz

iedzeltena, zaļgani pelēkdzeltena, bāli dzeltena un dzelte-

nas miesas krāsas pamata lielākā vai mazākā mērā izrai-

botas pelnu krāsas, brūnas eļļas krāsas, asiņu krāsas un

sarkani brūniem plankumiem. Mātīte perē viena pati un

tup uz olām tik nopietni, ka viņai var uzlikt līmiķus uz

muguras un viņu tā sagūstīt. Mazuļus uzaudzina, ļoti mīl

un drošsirdīgi aizsargā abi vecāki.

Gūstā brūnā čakste tikai labi kopta iztura vairākus

gadus. Ar citiem putniem šis slepkava nesatiek tāpat kā

visi viņas dzimtas priekšstāvji, sabiedriskā būrī uzbrūk

pat tādiem putniem, kas otrtik lieli kā viņa pati, pamazām

nomoca līdz nāvei strazdus un strazdu radus, lai gan tie

cik spēdami mēģina aiszargāties. Naum a n a tēvs tu-

rēja reizēm vairākas brūnās čakstes mazā dārza mājiņā,
kur viņš ierīkoja mazas karātavas, tas ir šķērsi ar tanī

iedzītām asām adatām un naglām. Zvirbuļus un citus ma-

zus putnus, ko minētais vīrs piebiedroja čakstēm, viņas
drīz vien saķēra, tad vienmēr uzsprauda uz naglas un no-

plēsa tiem gaļu. Beidzot karātavas bija piekārtas pilnas
ar ģindeņiem.

Ceturtā čakstu suga, kas arī sastopama Vācijā, ir

sarkangalvainā čakste (Lanius senator). Viņas

garums 19, platums 29, spārna garums 9, astes garums 8

cm. Piere un galvas priekšdaļa, platā mutes kaktiņu švīt-

ra, kas turpinās tālāk kakla sānu švītras veidā, mētelis,

spārni un aste melni, galvas augšdaļa un pakausis rūzgani

sarkanbrūni, viens plankums pierē, otrs mazs aiz acs, ka-
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mieši, astīte un astes augšējās segas, visa ķermeņa apakš-
puse, pirmās šķiras lidspalvas pie spīgas, otrās šķiras lid-

spalvas un rokas segas galā, malējie četri stūres spalvu
pāri spīgas trešdaļā un galā balti. Mātītei galva un aiz-

kakle blāvākā rūzgani brūnā krāsā, muguras lejasdaļa un

astīte pelēka, ķermeņa apakšpuse iedzeltena, mazliet tum-

šākiem šķērsviļņiem. Jaunie putnēni uz brūni pelēka pa-
mata izraiboti melnganiem ābolainiem plankumiem; spārni
un aste brūni. Acis tumši brūnas, knābis zili melns, kājas
tumši pelēkas.

Vācijā sarkangalvainā čakste dažos apgabalos, tā pie-
mēram, Tiringā, Reinas ielejā, malienā, Meklenburgā un

Holšteinā, sastopama pa retam, bet Dienvidrietumuvācijā

biežāk, turpretim citos apgabalos un provincēs nav atro-

dama nemaz. Uz austrumiem viņas izplatības apgabals
laikam neiet pāri Vācijas robežām, un arī Austrijas-Un-

garijas ķeizarvalsts dienvidaustrumos viņa ir reta, tur-

pretim Dienvideiropā, sevišķi Spānijā un Grieķijā, tāpat
arī Mazāzijā, Sirijā un Palestinā, visbiežāk sastopama
čakste. Uzturēšanās vietas izraudzīšanā viņa nav tik iz-

lasīga kā citas viņas dzimtas sugas, tāpēc apmetās visur,
kā meža vidū, tā arī tieši aiz ciematu dzīvojamām ēkām,
dārzos un t. t. Pie mums viņa ierodas laikam ne agrāk kā

maija vidū un mūs atkal atstāj septembra pirmā pusē;

Spānijā un Grieķijā viņa ierodas gandrīz veselu mēnesi

agrāk un arī uzturās dažas dienas ilgāk. Viņas ziemas

ceļojums iet līdz Vidusafrikas lielajiem mežiem; lietus laik-

metā un īsu laiku pēc tā viņa šeit sastopama ļoti bieži.

Ar savu izturēšanos un dabu viņa ļoti līdzinās brūna-

jai čakstei, bet, kā liekas, nav tik plēsīga, lai gan tāpat kā

pēdējā arī nesmādē un nepalaiž netraucētus mazos mu-

gurkaulainos. Kukaiņi ir viņai galvenā barība, tomēr tā

nesaudzē arī mugurkaulainos, ja vien rodas laba izdevība

tos noķert, un ligzdas viņa izlaupa tikpat nežēlīgi kā ra-

diniece. Arī viņa ir mēdītājs putns, kas viņas apkārtnē

dzīvojošo putnu balsis ļoti veikli atdarina, ļoti dīvainā vei-

dā samaisa un tā rada dziesmu, kas sajūsmina dažus putnu

mīļotājus. Tāpēc arī viņa diezgan bieži tiek turēta būrī
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un atkarībā no tā, cik lielas viņas atdarināšanas spējas,
tiek vērtēta augstāk vai zemāk.

Ligzda atrodas vidēji augstos kokos, ārpusē darināta

no sausiem stiebriem un zaļām stādu daļām, mīkstām sak-

nēm, koku sūnām un ķērpjiem, iekšpusē izklāta ar dažām

putnu spalvām, sariem, vilnu un citu dzīvnieku spalvām.

Maijā ligzdā atrodas piecas līdz sešas apmēram 23 mm

garas un 17 mm resnas olas, kas uz zaļgani balta pamata
izraibotas pelnu krāsas vai brūnganiem, strupā galā arī

varbūt brūnas eļļas krāsas punktiem un plankumiem.

Bezdelīgas (Hirundinidae) ir mazas, skaisti no

augušas, platām krūtīm, īsu kaklu un plakanu galvu. Knā-

bis īss, plakans, pie pamata daudz platāks kā galotnē, tā-

dēļ gandrīz trīsstūrains, virsknābja galotne mazliet no-

liekta lejup, mutes sprauga sniedzas gandrīz līdz acīm, kā-

jas īsas, vājas un apbruņotas maziem nagiem, spārni gari,
šauri un smaili, kā rokas daļai tā arī delma daļai katrai

pa deviņām lidspalvām, no tām pirmā garumā pārsniedz
visas pārējās vai arī viņas pavisam nav; aste vienmēr, bie-

ži ļoti dziļi stāklaina, spalvas īsas, cieši pieguļošas, ķer-
meņa virspusē pa lielākai daļai ar metālisku spīdumu. Krā-

sas ziņā abi dzimumi maz atšķiras viens no otra; turpre-
tim bērni īsu laiku nēsā citādu ģērbu kā viņu vecāki. Bez-

delīgas izplatās pa visām pasaules daļām un pa visām aug-

stuma un platuma joslām, lai gan viņpus polārā loka dzīvo

tikai pa retai un tur gandrīz vairs nav uzskatāmas par

perētāju putniem. Daudzas no viņām mājo cilvēka mā-

jokļos, citas apmetās klinšu sienās vai stāvās zemes sienās,
citas savas ligzdas ierīko kokos. Visas tās sugas, kas perē
zemēs, kur ziema ievērojami atšķiras no vasaras, ir gāju

putni, turpretim tās sugas, kas mīt zemēs, kur gada laiki

puslīdz vienādi, siro šurp un turp ja daudz starp zināmām

robežām. Vācijas bezdelīgas lido uz Āfrikas vidieni vai

pat pašām dienvidu zemēm, un es pats, piecus gadus uz-

turēdamies šinī pasaules daļā, redzēju viņas vislielākā li-

kumībā ceļojam uz dienvidiem un atkal atpakaļ uz zie-

meļiem.
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Ne par velti bezdelīgas sauc par dižciltīgiem kusto-

ņiem. Lidošana ir viņu īstais kustēšanās veids, viņu gaita

pa zemi ļoti neveikla, tomēr arvien vēl veiklāka nekā vi-

ņām, šķiet, tik tuvu radniecīgo svīru neaprakstāmi lempī-

gā līšana. Gribēdamas atpūsties, viņa labprāt uzmetas ko-

kā un tam izrauga tievus, pakailus zarus, kas viņām neaiz-

kavē atlidošanu un aizlidošanu. Visas īstās bezdelīgas

pieder pie dziedātāju putniem. Viņu dziesma ir patīkama

pļāpāšana, kas ielīgsmo katru cilvēku, un sevišķi laucinie-

kam tā patīk, ka tas viņa mājā dzīvojošās sugas dziesmu ir

mēģinājis attēlot vārdos. Visi pārējie cilvēki, kas iepazi-
nušies ar šo putnu pašu un viņa dziesmu, domā un sajūt

tāpat kā zemkopis. Jo cilvēka draudzību bezdelīgas ir

ieguvušas ne tikai ar savas mutes skaņām, bet arī ar savu

dabu un izturēšanos. Viņas ir ne tikai jautras, sabie-

driskas un saticīgas, ne tikai drošas, bet arī drošsirdīgas.
Viņas smalki novēro savu apkārtni un iepazīstas ar saviem

draugiem un ienaidniekiem. Viņu dzīve un darbošanās

modina mūsos domas par māju. Ar savu uzticēšanos vi-

ņas panāk aizsardzību un viesmīlību pat pie visrupjākiem
raksturiem.

Bezdelīgas visas ir kukaiņu ķērēji. Viņas vajā un

ķer div-, tēņ- un tīklspārnus, tā tad visvairāk mušas un

miģeles, bet arī mazas vaboles un tām līdzīgus kukaiņus.

Viņas medī tikai lidodamas, uzlasīt sēdošus dzīvniekus vi-

ņas nav spējīgas. Noķerto laupījumu viņas aprij bez sa-

smalcināšanas. Lidodamas viņas dzer, lidodamas arī maz-

gājas: slīdēdamas tieši virs ūdens virspuses, viņas pēkšņi

grimst lejup un iemērc ūdenī vai nu knābi, vai arī kādu

ķermeņa daļu un saslapinātās spalvas tad atkal nožāvē

raustīdamās vai purinādamās.

Lielākā daļa sugu taisa mākslīgu ligzdu, kam ārējās

sienas sastāv no mālu piciņām, kas salīmētas lipīgām sie-

kalām; citas sugas ar lielām pūlēm rok alas cietajā stāvu

krastu zemē, tās paplašina dziļumā cepjamās krāsns veidā

un šeit ierīko īsteno ligzdu, kas sastāv galvenā kārtā no

kopā sanestām un juku jukām, cita virs citas kārtās sa-

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" XXII.
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krautām putnu spalvām. Dējums sastāv no četrām līdz

sešām olām, perē mātīte viena pati.
Ar savu veiklību lidošanā bezdelīgas spēj izbēgt dau-

dziem ienaidniekiem, kas vajā mazos putnus. Tomēr vi-

sās pasaules daļās ir sastopami vanagi, kuri prot noķert
arī visātrākās sugas, un bez tam kaķi, eaunes, sermuļi,
žurkas un peles uzglūn olām un vēl neveikliem mazuļiem.
Cilvēks šos derīgos un gandrīz visās zemēs par neaizska-

ramiem turētos putnus parasti neapgrūtina, turpretī drī-

zāk viņus aizsargā.
Gūstam bezdelīgas nav piemērotas. Dažas no viņām

gan var piedabūt, ka viņas nedabīgā kārtā ēd atvietu ba-

rību un ar to uztura savu dzīvību; bet tie ir uzskatāmi par

retiem gadījumiem. Lai varētu dzīvot, bezdelīgai vajaga

par visām lietām pilnīgi neierobežotas brīvības.

Mūsmāju bezdelīga (Hirundo rustica) pieder

pie dižbezdelīgu (Hirundo) ģints, kura iezīmējas ar

ļoti izstieptu, bet muskuļainu vidukli, īsu kaklu, plakanu

galvu ar platu, tikko līku knābi, diezgan garām kājām ar

pilnīgi šķirtiem pirkstiem, gariem spārniem, kas sakļauti
tāļu pārsniedz dziļi stākļaino asti, un ar vaļīgu, ķermeņa
virspusē skaisti metāliski spīdīgu spalvu ģērbu. Garums

18, platums 31, spārna garums 12, astes garums 9 cm.

Ķermeņa virspuse un plata josla uz guznas zili melna ar

metālisku spīdumu, piere un rīkles augšgals spilgti brūnā

kastaņu krāsā, pārējā ķermeņa apakšpuse gaiši rūsgan-

dzeltena; piecas malējās stūres spalvas plūksnu apakšpusē

ar ieapaļu baltu plankumu. Mātītei visas krāsas bālākas

kā tēviņam, jauniem putniem ļoti blāvas.

Bezdelīgas perējamais apgabals ietver visu Eiropu

šaipus polārā loka un arī Rietum- un Vdusāziju, viņas

klejojamais apgabals aizņem bez tam vēl Āfriku un Dien-

vidāziju līdz ar lielām salām šīs zemes daļas dienvidos.

Viņa ir tā, kas no senseniem laikiem aiz brīva prāta tuvo-

jusies cilvēkam un apmetusies cilvēka mājoklī; viņa ir tā,

kas, ja cilvēks to pieļauj, dzīvo kā pilīs, tā arī būdiņās un

tikai tur, kur pavisam nav noderīgu mājokļu, izpalīdzas

ar piemērotām dzegām pie stāvām klinšu sienām, tomēr



253

vēl šodien pēdējās apmaina pret pirmo pastāvīgo māju,
kas uzcirsta tādā nomalē; viņa mēģina iegūt dzimtenes

tiesības pat staiguļu pārceļamā jurtā. Ar savu pieķer-
šanos cilvēka mājokļiem viņa ir iemantojusi cilvēka drau-

dzību, un viņas apmešanos vai izvākšanos zemes lodes zie-

meļos jau kopš seniem laikiem uzskata par zīmi, kas vēsta

un pasludina labu vai nebaltu dienu tuvošanos.

Bezdelīga ierodās pie mums caurmērā starp pirmo un

piecpadsmito aprili, izņēmuma gadījumos agrāk, retu rei-

zi vēlāk, un uzturās savā dzimtenē līdz septembra beigām
vai oktobra sākumam. Ceļošanas laikā viņa ir novēroja-
ma visā Āfrikā. Viņa aizklīst līdz zemēm pi« Labās Ce-

rības raga un ir ziemas viesis arī visās Indijas ielejās,
Ceilonas un Zunda salās. Pa ceļam viņa laižas pāri zemju

josām, kuras gadu no gada dod mājas vietu radniecīgām

sugām un tā tad pilnīgi noderīgas viņai apmesties uz dzīvi,
tomēr viņa šeit pat neatpūšas. Tā jau trīspadsmitā sep-

tembrī es redzēju viņu ierodamies Dienvidnūbijā, un tikai

dažas dienas agrāk nekā viņa mēdz ierasties pie mums. es

novēroju viņu ceļā uz dzimteni lidojam gar Chartumu, pie
Baltās un Zilās upes satekas, starp piecpadsmito un sešpad-
smito ziemeļu platuma grādu. Ļoti reti atgadās, ka Vi-

dusāfrikā vēl vasaras vidū redz kādu bezdelīgu, un tikpat
reti viņa ziemā ir sastopama Ēģiptē vai kaut kur citur

zemes lodes ziemeļos. Tūliņ pēc atgriešanās dzimtenē vi-

ņa ierodas savā vecā ligzdā vai stājas pie jauna perēkļa
ierīkošanas. Līdz ar to sākās viņas vasaras dzīve ar sa-

viem priekiem un bēdām.

Bezdelīga, kā to teicami apraksta N a v m a n s (Nau-

mann), ir ļoti ātrs, drošsirdīgs, mundrs, glīts putns, kas

vienmēr izskatās skaists un kura jautro prātu var nospiest
tikai slikts laiks un tam sekojošs barības trūkums. ~Pēc
dabas gan būdama smalka un vārīga, viņa dažās darbībās

tomēr izpauž daudz spēka: šo pierāda viņas lidojiens un

izturēšanās, kad viņa gaisā ķircinās ar citām sev līdzīgām,
un arī tā neatlaidība, ar kādu viņa vajā plēsīgos putnus
un dzīvniekus. Viņa laižas ātrāk, dažādāk un veiklāk nekā

visas pārējās mūsmāju bezdelīgas; viņa slīd un lidinās,
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pie tam vienmēr ātri šaudāmās uz priekšu, vai spārnus
vēcinādama laižas, zibeņa āti urnā nogriežas uz sāniem,

augšu vai apakšu, īsā lokā noslīd lejup gandrīz līdz zemei

vai ūdens līmenim, vai arī uzlido līdz ievērojamam augstu-

mam, un visu šo dara tik meistariski, ka jābrīnās; vēl vai-

rāk, viņa prot lidodama pat mest kūleni. Ar lielu izvei-

cību viņa laižas bez pieduršanās caur šauriem caurumiem;

viņa arī prot mākslu, lidojot mazgāties un šaī nolūkā šau-

jas tieši virs ūdens līmeņa, pēkšņi ienirst ūdenī, paliek
taī kādu acumirkli un tad purinādamās laižas atkal tālāk.

Šādu iemērkšanos, kas pārtrauc lidošanu tikai uz dažiem

acumirkļiem» viņa atkārto vairākas reizes no vietas un

mazgāšanās ir izdarīta." Gribēdama atpūsties, viņa iz-

rauga kādu izcilus vietiņu, kur varētu ērti nomesties un

aizlaisties; šeit viņa gozējas saulītē, šeit viņa sakārto sa-

vas spalvas, šeit viņa dzied. Viņas izskats tad vienmēr ir

smuidrs un mundrs, gandrīz viltīgs; vidukli viņa tad tura

līmeniski. Nereti viņa groza krūtis uz vienu un otru pusi

un, jautrā prātā čivinādama, cilā spārnus uz augšu un

zemi vai arī staipa locekļus." Uz līdzenas zemes viņa sē-

žas nelabprāt, pa lielākai daļai tikai, lai paņemtu būvma-

teriālus ligzdai vai arī savā pirmā jaunības laikā; kājiņas

viņai nav piemērotas sēdēšanai uz zemes un vēl mazāk no-

derīgas iešanai; darīdama vienu vai otru no šiem darbiem,

viņa izskatās
„
slima un nevarīga un liekas pavisam nav

vairs tas putns, ko mēs redzējām droši un nerimstoši li-

dojot."

Maigs „vitt", kas nereti tiek pagarināts par ~videv-
itt", izteic bezdelīgas omulīgo gara stāvokli vai top lie-

tots kā aicināmais sauciens; brīdināmais un cīņas sau-

ciens ir skaidrs, skaļš ~bivist", draudošas briesmas tiek

paziņotas ar balsieniem „devīlik"; nāves briesmās dzir-

dams trīcošs „ceč". Dziesma, ko tēviņš ļoti cītīgi skan-

dina, nav ne labskanīga, ne arī bagāta pārmaiņām; tomēr

tai ir kaut kas neparasti omulīgs un patīkams, ko pa daļai
iespaido arī gada un dienas laiks un citi apstākļi. „Tikko
kā pelēka švītra austrumos pavēsta dienas tuvošanos,"

turpina tālāk N a v m a n s, „tā bezdelīgu tēviņš, kas pat-
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laban kā pamodies no nakts dusas, jau sāk skandināt sa-

vas dziesmas pirmās ievada daļas. Visi putni sētā vēl pil-
ni miega, neviens vēl neizdod ne skaņas, visur vēl valda

dziļš klusums un priekšmeti vēl ir tīti miglainā krēslā: te

šur un tur kāds bezdelīgu tēviņš uzsāk savu ~virb, verb",

no sākuma gan vēl stomīdamies un pārtraukdams dziedā-

šanu ar daudz starpbrīžiem, līdz pamazām rodas sakarīga

dziesmiņa, ko uz vietas tupošais dziedātājs atkārto vai-

rākas reizes, kamēr beidzot ceļas gaisos un priecīgi dzie-

dādams laižas caur sētu. Bet pirms kā viņš tik tālu no-

nāk, ir pagājusi ceturtdaļstunda, un tagad uzmostas arī

citi gulētāji: melnais erickiņš no jumta čukura nodzied

savu rīta dziesmiņu, zvirbuļi paceļ savas balsis, baloži dū-

do, un drīz visi putni ir uzmodušies uz jaunu dzīvi. Kas

bieži būs priecājies par jauko vasaras rītu lauku sētā, tam

būs jāpiekrīt, ka šī bezdelīga ar savu vienkāršo, tomēr

jautro, uzmundrinošo dziesmu dara to vēl daudz skaistā-

ku." Pati dziesma iesākas ar ~virb, verb, videvitt", pāriet

garākā čivināšanā un beidzas ar „vid, veid voide cerr".

Tauta viņu ir attēlojusi vārdos pazīstamajā ~bezdelīgas
dziesmā".

No maņām bezdelīgai visaugstāk stāv redze. Viņa
redz mazu kukainīti, kad tas laižas, jau no ievērojama at-

tāluma un dzenās tam pakaļ, vadīdamās tikai no redzes.

Arī dzirde ir labi attīstīta, un tauste, cik tāļu tā izteicas

kā jušanas spēja, nekādā ziņā nav noliedzama.

Daždažādi mazi kukaiņi, visvairāk div- un tīklspārņi,
tauriņi un vaboles sastāda bezdelīgas barību; bites ar indī-

giem dzeloņiem viņa neēd. Viņa medī tikai lidodama un

izrādās par nespējīgu uzlasīt sēdošu laupījumu. Tādēļ il-

gāk pastāvot lietainam laikam, kas kukaiņus notura pa-

slēptuvēs, bezdelīga nonāk lielā trūkumā un norūpējusies
pūlas sēdošos kukaiņus uztramdīt gaisā un piespiest lidot

tā, ka laižas tiem tuvu garām. Atkarībā no laika ap-

stākļiem un dienas stundas viņa medī augstākās vai zemā-

kās gaisa kārtās un tādēļ ir tapusi tautai par laika pareģi.
Labs laiks viņai klāj bagātīgu galdu un paceļ viņas jautrī-

bu, slikts laiks liek ciest trūkumu un dara viņu klusu un
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bēdīgu. Lielās rosības dēļ viņai vajaga pārliecīgi daudz

barības, un viņa ēd visu laiku, kamēr vien laižas. Apēsto

viņa sagremo ātri; nesagremojamās azaida atliekas, ku-

kaiņu spārnus, vairogus un kājas viņa atkal izspļauj sa-

vīstītus vīšķos.
Ar ligzdas ierīkošanas vietu un celšanas veidu bezde-

līga atšķiras no citiem saviem Vācijas radiniekiem. Ja

vien iespējams, tad ligzdu viņa taisa ēkas paspārnē, tā kā

no augšpuses tā ir pasargāta ar jumtu, kas tāļu pārka-

ras pāri. Griestu sija govju kūtī vai zemnieka dzīvoja-
mās ēkas priekštelpās, istabas augšā, kur neslauka kalpo-

nes slota, vai kāda cita telpa, kas apmierina drīzāk glez-

notāja krāsu gaumi nekā nama mātes tīrības sajūtu, īsiem

vārdiem, novecojušas, grūstošas, vairāk vai mazāk netī-

ras, no caurvēja un negaisa pasargātas ēkas ir tās ligzdu

vietas, ko viņa ļoti mīl. Var notikties, ka šeit nodibinājās
īstas kolonijas. Pati ligzda tiek pielipināta pie sijas vai

• sienas, vislabāk pie nelīdzenām vai arī tādām vietām, kas

apakšā ar izlaistām latām, vadžiem un tamlīdzīgi pada-
rītas noderīgākas. Viņa apmēram līdzinās ceturtai daļai
lodes ar cauru vidu; piestiprināšanas vietā ligzdas sienas

biezākas; vispār guļus mala šeit pa lielākai daļai paceļas
drusku augstāk. Ligzdas platums apmēram 20, dziļums
10 cm. Būvmateriāls ir dūņaina vai vismaz trekna zeme,

kas mazām piciņām tiek atlauzta, pārvilkta ar siekalām

un uzmanīgi pielipināta. Citādus materiālus viņa reti kad

lieto; tomēr es dabūju vienu ligzdu, kas sastāvēja vienīgi
tikai no sadrupinātas kaulu ogles un bija salīmēta para-

stā kārtā. Ligzdas sienās ieliktie smalkie salmiņi un

dzīvnieku spalvas pavairo izturību; bet īstā saites viela

ir siekalas. Jaukā laikā bezdelīgu pāris ligzdas sienu mū-

rēšanu pabeidz astoņās dienās. Pēc tam iekšpuse tiek iz-

klāta mīkstiem salmiņiem, matiem, putnu spalvām un ci-

tām mīkstām vielām, un šūpulis bērniem ir gatavs. Aiz-

sargātās vietās ierīkota bezdelīgu ligzda kalpo ilgus ga-

dus, varbūt ne tikai saviem cēlējiem vien, bet arī nākošām

paaudzēm. Varbūtīgos bojājumus pāris rūpīgi izlabo

pirms kā sāk perēt; iekšpuses izklājums parasti tiek at-
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jaunots, bet citā ziņā ligzda netiek pārmainīta, kamēr vien

viņa nesagrūst. Maijā mātīte ligzdā iedēj četras līdz se-

šas 20 mm garas un 14 mm resnas, vārīgas, uz balta pama-

ta ar pelnu krāsas un sarkanbrūniem punktiem izraibo-

tas olas, perē tās bez tēviņa līdzdalības un labvēlīgā laikā

divpadsmit dienās mazuļus izperē. Sliktā, sevišķi mitrā

un vēsā laikā viņai stundām ilgi ir jāatstāj olas, lai same-

dītu sev vajadzīgo barību, un tad var atgadīties, ka olas

tiek izperētas tikai pēc septiņpadsmit dienām. No sā-

kuma ļoti neglītos, platmutainos mazuļus abi vecāki cītīgi
ēdina. Labvēlīgos apstākļos mazuļi ātri pieņemas augu-

mā, drīz vien lūkojas pāri ligzdas malai un, ja viss iet labi,
tad jau trešā nedēļā pēc izšķilšanās seko vecākiem arā

līdz. Kādu laiku vecāki viņus ārā vēl ēdina, no sākuma

ikvakarus atved atpakaļ ligzdā, vēlāk skaisti apguldina
brīvā dabā un beidzot atstāj pašus savā ziņā. Pēc tam,

pa lielākai daļai augusta pirmās dienās, vecie stājas pie
otrā perējuma. Dažos gados otrie bērni nokavējas tik vē-

lu, ka veco un bērnu dzīvības ir apdraudētas; zemēs, kas

stāv tāļu ziemeļos, pēdējie bērni viņiem reizēm ir patiesi

jāatstāj. Labvēlīgos apstākļos arī pēdējie mazuļi jau sen

ir spārnos, pirms kā iestājas rudenis, kas skubina uzsākt

ziemas ceļojumu. Tagad viņi savu vecāku pavadībā sa-

biedrojas ar citām savas sugas ģimenēm, baltām cielavām

un strazdiem dīķu un ezeru niedrājos, šeit pārguļ naktis,
līdz pienāk tā nakts, kas mīļos viesus aizved prom no

mums. Kādā vakarā, drīzi pēc saules noiešanas neskaitā-

mais bezdelīgu bars, kas pēcpusdienas stundās varbūt bija
redzams salasāmies uz baznīcas augstā jumta, uz vairāku

veco dotu signālu dažas minūtes vēlāk pazūd mūsu skatie-

niem un laižas prom.

Neraugoties uz viņas veiklību un pieķeršanos cilvē-

kam, bezdelīgai draud dažādas briesmas. Pie mums Vāci-

jā bezdelīgu vanags ir visbīstamākais starp viņas dabis-

kiem ienaidniekiem; Dienvidāzijā un Vidusāfrikā bezde-

līgu vanaga lomu uzņemas citi no viņa cilts. Bezdelīdzē-

niem draud visi plēsīgie dzīvnieki, kuri dara nedarbus dzī-

vojamo ēku iekšienē, un visvairāk žurkas un peles. Šiem
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ienaidniekiem dažās vietās piebiedrojas vēl cilvēks. Kā

Itālijā, tā arī Spānijā nelietīgi cilvēki ikgadus iznīcina

simttūkstošus bezdelīgu, lai gankāda spāniešu paruna teic,
ka tas, kas nogalina vienu bezdelīgu, nonāvē savu māti.

Būrī bezdelīga reti redzama. Nav gluži neiespējams

viņu uzturēt pie dzīvības vairākus gadus; bet viņa prasa

ļoti rūpīgu apkopšanu un to atalgo īstenībā tikai mazā

mērā.

Eiropas dienvidaustrumos bezdelīgai piebiedrojas pie
tās pašas ģints piederīgā, tikpat lielā Alpu bezdelīga (Hi-
rundo rufula). Galvas augšdaļa, aizkakle, mētelis, ka-

mieši un visgarākā augšējā un apakšējā astes sega tumši

melna ar zilganu tērauda nokrāsu, šaura uzaču švītra, de-

niņi, plata josla uz pakauša un astīte tumši brūni sarkana,

galvas un kakla sāni, ķermeņa apakšpuse un astes priekšē-

jās augšējās segas rūsgani iesarkani dzeltēnas, rīkles augš-

gals un guzna izraibota smalkām, melnām, gareniskām

švītrām, spārni un stūre vienkrāsaini spīdīgi melna. Acis

tumši brūnas, knābis melns, kājas brūnā raga krāsā.

Grieķija un Mazāzija, kā šķiet, ir uzskatāmas par

Alpu bezdelīgas izplatības apgabala viduspunktu; Itālijā,
kur tā arī parasti sastopama, viņa redzama daudz retāk,

un pārējā Dienvideiropā ir tikai viesis; arī Vācijā viņa ir

ieklīdusi. Bez Grieķijas un Mazāzijas viņa apdzīvo vēl

Persiju un Kaukāzu; ziemas ceļojumā viņa laižas caur

Āfrikas ziemeļaustrumiem. Vidusāzijā viņu atvieto kāda

radniecīga suga.

Dzīves veida, dabas un izturēšanās, paradumu un ie-

rašu ziņā Alpu bezdelīga gandrīz pilnīgi līdzinās parastajai

bezdelīgai .
Tomēr tā līdz šim tikai izņēmuma gadījumos

ir ielaidušies uz savu pirmatnējo perējamo vietu apmainī-
šanu pret cilvēka mājokļiem un savu ligzdu kā arvien tai-

sa klinšu alās. Tādēļ viņa apdzīvo vienīgi tādus apgaba-

lus, kur klinšu masas dod viņai mājas vietas, tomēr kal-

nāja augstākās vietas mazāk nekā zemākās. Arī viņa ir

gāju putns, kas ierodas apmēram tai pašā laikā kā pa-

rastā bezdelīga, Grieķijā apriļa pirmās dienās, visagrākais
marta pēdējās dienās, un augustā un septembrī atkal aiz-
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ceļo. Tūliņ pēc ierašanās viņa dodas uz savām ligzdu vie-

tām, un maija pirmās dienās ligzdā jau atrodamas četras

līdz piecas, 20 mm garas un 15 mm resnas, skaidri baltas

olas. Ligzda vienmēr karājas piemērotās alās pie grie-

stiem, tiek taisīta no tām pašām vielām kā parastās bez-

delīgas un čurkstes ligzdas, bet ir manāmi lielāka par pē-

dējām, gandrīz tik apaļa kā lode, pilnīgi pielaista pie grie-
stiem, ierīkota ar garu, bieži līkumainu ieeju, un iekšpusē
cieši izklāta putnu spalvām. Ja vien iespējams, tad arī šī

bezdelīga dzīvo kolonijās.
Samērā īss un tādēļ liekas ļoti plats, čukurā asi iz-

liekts knābis, neparasti resnas kājas, kuru malējie un vi-

dējie pirksti līdz pirmajai locītavai savienoti kopā un tāpat
kā stulmi apauguši spalvām, spārni ar resnām lidspalvām,

īsa, sekli stākļaina aste un gludi pieguļošas spalvas ir pie

mums viscaurēm bieži sastopamās čurkstes (Hirundo

urbica) svarīgākas iezīmes. Viņas garums 14, platums 27,
spārna garums 10, astes garums 7 cm. Spalva ķermeņa
virspusē zili melna, apakšpusē un uz astītes balta. Acis

tumši brūnas, knābis melns, kājas, cik tālu tās nav apau-

gušas spalvām, miesas krāsā. Mazuļiem virspuses melnā

krāsa ir blāvāka un baltā krāsa pie rīkles augšgala ne-

skaidrāka kā veciem.

čūkstei apmēram tā pati dzimtene kas bezdelīgai, to-

mēr uz ziemeļiem viņa dodas tālāk nekā pēdējā. Vācijā
čurkste mājo, kā šķiet, visvairāk pilsētās: viņa ir tā, ku-

ras ligzdu kolonijas šeit redzamas pie lielām un vecām

ēkām. Bez Eiropas viņa tikpat bieži apdzīvo lielāko daļu

Sibīrijas. No savas dzimtenes vienas puses viņa ceļo uz

Āfrikas vidieni, bet no otras uz Dienvidāziju, lai šeit pār-

laistu ziemu. Viņa ierodas pa lielākai daļai dažas dienas

vēlāk nekā bezdelīga, totiesu Eiropā un sevišķi Dienvid-

eiropā uzkavējas ilgāk: mēs redzējām viņu vēl otrā no-

vembrī lidojām ap Alhambru. Tomēr ceļojumā uz Āfri-

ku viņa redzama parasti sabiedrībā ar saviem radiniekiem.

Pavasarī viņas ierodas pa vienai; rudenī pirms aizlidoša-

nas savienojas lielos pulkos, kas reizēm izaug par neskai-

tāmi lieliem bariem, sapulcējas uz augstu ēku jumtiem un
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tad, parasti tūliņ pec saules noiešanas, uzsāk ceļojumu.

Ceļojumā viņa atpūšas arī mežā uz kokiem.

Pēc dabas čurkste stipri līdzinās bezdelīgai; tomēr, sī-

kāk novērojot, viņa ļoti viegli atšķirama no pēdējās. ~Viņ-

a," kā teica Naumans, „izskatās nopietnāka, apdo-

mīgāka un stūrgalvīgāka nekā bezdelīga, ir neuzticīgāka,
tomēr nav tramīga, laižas drusku lēnāk, tomēr vēl diez-

gan ātri, vairāk un biežāk lidinādamās, pa lielākai daļai

augstākās gaisa kārtās nekā bezdelīga. Viņas lidojiens
ir mierīgs, ne tik pārliecīgi ātrs un mainīgs, tomēr arī ar

ļoti dažādiem pagriezieniem un virziena maiņām, te augstu

gaisā, te atkal zemu." Lietainā laikā viņa uzlaižas ļoti
augstu gaisā un šais gaisa kārtās līdzi svīru sugām medī

sev barību. Viņa ir saticīgāka nekā viņas radinieki, to-

mēr biedrojas tikai ar citām no savas sugas. Ar bezde-

līgu viņa dzīvo saticībā un vispārēja trūkuma laikā vai

ceļojumā sadodas ar to vienā barā; bet parastos apstākļos
katra suga dzīvo par sevi, viena pret otru neizrādīdamas

sevišķu draudzību. Sabiedrībā miers vispār tiek bieži

traucēts, un sevišķi ligzdu dēļ iznāk daudz tielēšanās un

ķildu, ne tikai ar citām čurkstēm, kam arī vajaga ligzdas,
bet arī ar zvirbuli, kas ļoti bieži piesavinās taisni šīs bez-

delīgas ligzdu. Pēc balss čurkste viegli atšķirama no bez-

delīgas. Aicinājuma sauciens skan kā ~šer" vai ~skri",
bailes izteic divbalsienīgs ~skīr", dziesma, kā Naumans

saka, ~ir gara un vienmuļa, sastāv no pastāvīgi atkārto-

tām, diezgan nepatīkamām skaņām." Tā pieder pie vis-

sliktākām putnu dziesmām.

Par čurkstes barību jāsaka apmēram tas pats, kas

teikts par bezdelīgu; tomēr mēs ļoti maz pazīstam tos ku-

kaiņus, ko viņa ķer, sevišķi par tām sugām, ko viņa, kā

šķiet, lielā daudzumā nomedī augstās gaisa kārtās, mēs

nezinām galīgi neko. Dzēlējus kukaiņus viņa neķer tāpat
kā bezdelīga; jo indīgais dzelonis būtu viņai nāvīgs. „Kā-
dai ļoti spēcīgai, izsalkušai šīs sugas bezdelīgai, kas prata

jau laisties," stāsta Naumans, ~es turēju priekšā biti;
bet tikko viņa to paņēma knābī, tā bite jau bija iedzēlusi



261

viņai kaklā. Viņa izmeta to ārā, noskuma un jau pēc ne-

pilnām divām minūtēm izlaida savu garu."
Pie mums Vācijā čurkste ligzdas taisa vienīgi pilsē-

tās un ciemos zem ēku paspārnēm; retāk apdzīvotās ze-

mēs viņa lielā skaitā apmetās pie klinšu sienām, piemē-

ram, pēc maniem personīgiem novērojumiem, Spānijā, un

arī pie krīta klintīm Rigenes salā, pēc šin c a (Schinz)
arī Šveices Alpos pie piemērotām klinšu sienām. Vien-

mēr viņa izmeklē tādu vietu, kur ligzda no augšas būtu

aizsargāta, ka tai nevarētu tikt klāt lietus, tā tad vislabāk

joslas zem dzegām un kolonnām, logu un durvju nišas

(iedobumus), vaiņagdzegas, nojumes un citas līdzīgas vie-

tas. Reizēm viņa apmetās arī kādā sienas iedobumā un

aizmugurē ieeju, atstājot tikai caurumu ko ielaisties.

Ligzda atšķiras no bezdelīgas perēkļa ar to, ka viņa ir aiz-

mūrēta cieti, atstājot vaļā tikai ieejas caurumu, un tāpēc

augšā ir pilnīgi slēgta. Noteicošais ligzdas veids ir pus-

lode; tomēr atkarībā no vietas un gadījuma apstākļiem tā

bieži mainās. Mūrēšana tiek izdarīta cītīgi, tomēr tas ir

liels darbs, kas reti kad top pabeigts ātrāk kā divpadsmit
līdz četrpadsmit dienās. Tikai izņēmuma gadījumos šīs

ligzdas redzamas pa vienai; parasti viņas tiek ierīkotas

pēc iespējas daudzas cieši cita pie citas un arī kopā. Reiz

iztaisīto ligzdu pārītis izlieto ne tikai otriem bērniem vien,
ko viņš perē taī pašā vasarā, bet arī nākošos gados, tomēr

arvienu vispirms izmēžot netīrumus un ienesot jaunu iz-

klājumu. lebojātās vietas viņš veikli izlabo un atkal aiz-

lāpa, pat caurumus dibenā. Dējums sastāv no četrām līdz

sešām 18 mm garām un 13 mm resnām, vārīgām sniega
baltām olām, ko mātīte, sildīdama viena pati, izperē div-

padsmit līdz trīspadsmit dienās. Labā laikā tēviņš pie-

gādā savai mātītei barību pietiekošā daudzumā, turpretī
sliktā laikā viņa ir spiesta olas uz laiku atstāt, un perēša-

nas laiks tādēļ pagarinājās. Arī mazuļu attīstīšanās ie-

vērojami atkarājas no laika apstākļiem. Sausās vasarās

vecākiem nenākas grūti piegādāt kukaiņus vajadzīgā dau-

dzumā, turpretī nelabvēlīgos gados trūkums un bads bieži

top stipri liels. Priekšlaikus iestājoties aukstam rudenim,
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atgadās, ka vecāki spiesti atstāt savus mazuļus bada nā-

vei un bez tiem uzsākt ceļojumu uz dienvidiem. Malm s

Zviedrijā atrada ligzdas, kur gulēja miruši pusaudži ma-

zuļi taī pašā kārtībā, kādu tie bija ieturējuši, vēl dzīvi bū-

dami. Labvēlīgos apstākļos mazuļi ligzdu atstāj apmē-

ram pēc sešpadsmit dienām un tad vecāku uzraudzībā vin-

grina savus locekļus, līdz top diezgan spēcīgi un izveicīgi,
lai paši varētu sagādāt sev barību. No sākuma viņi vēl

katru vakaru atgriežas atpakaļ ligzdā, kas līdz šim node-

rēja par guļas vietu arī vecākiem. „Tēvs, māte un bērni,"

ziņo Naumans,
~
bieži skaitā septiņi līdz astoņi, saspie-

žas taī kopā, un tad telpas katru vakaru ir tā piebāztas,
ka paiet ilgs laiks, iekam visi ierīkojas, un bieži ir jābrī-

nās, ka ligzda iztura tādu jaukšanos, nekrizdama zeme vai

neplīzdama pušu. Ķilda bieži top ļoti nopietna, ja putnē-

ni, kā tas lielās kolonijās bieži atgadās, iemaldās svešā

ligzdā, no kuras perētāji vecāki un mazuļi, kas juzdamies
savā likumīgā īpašumā varonīgi aizsargājas, tos knābda-

mi vienmēr izdzen ārā un nogrūž lejā."

Bezdelīgu vanags un vanadziņš ir čurkstei visļaunākie
ienaidnieki. Viņas ligzdas posta plīvuru pūce un plīvuru

apogs, reizēm arī sermuļi, žurkas un peles. Dažādi liek-

ēži moca vecās un jaunās; no visiem ienaidniekiem tās

sargā viņu veiklība. Tikai ar vienu putnu viņām jāizcīna
sīvas cīņas, proti ar zvirbuli, un šīs cīņas bieži izvēršas

slepkavošanā. „Parasti," saka Naumans, „zvirbuļu tē-

viņš ieņem bezdelīgu ligzdu, tiklīdz kā pēdējās to dabū-

jušas gatavu, bez kavēšanās ielīzdams iekšā un nekaunīgi

drošsirdīgi lūkodamies ārā pa ieejas caurumu, kamēr bez-

delīgas pret šādu varmācību nespēj neko citu, kā tikai ko-

pā ar vairākām savām kaimiņienēm, bažīgi brēcot, laide-

lēties tam apkārt un knābt nelūgtajam viesim ar knābi,
neuzdrošinādamās viņu no tiesas grābt cieti, šāda cīņa
bieži ilgst dažas dienas, iekam viņas galīgi met mieru un

atstāj ligzdu zvirbulim, kas tagad drīz vien to iekārto pēc

savas garšas, proti izklāj siltu ar lielu daudzumu mīkstu

materiālu, tā kā gari pavedieni un stiebri katrreiz karā-

jas ārā pa ieejas caurumu un norāda uz galīgi notikušo
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īpašnieku maiņu. Bet tā kā zvirbuļiem ļoti patīk dzīvot

tādās ligzdās, tad pēdējo atņemšana bezdelīgām ļoti bieži

kavē vaislošanos, un pārītis, kuru šāda nelaime piemeklē

pat divas reizes vienā vasarā, tad ir pilnīgi atturēts no pe-

rēšanas. Vienreiz es redzēju, kā vecs zvirbuļu tēviņš mā-

cās iekšā ligzdā, kur jau tupēja bezdelīdzēni, bruka tiem

virsū, vienam pēc otra ieknāba galvā, izmeta viņus ārā no

ligzdas un pēc tam pārņēma pēdējo savā īpašumā. Arī

lauku zvirbuļi labprāt perē bezdelīgu ligzdās, ja vien var

tās iegūt. Bezdelīgu vienīgais aizsardzības līdzeklis ir iz-

taisīt ieejas tik šauras, ka pašas tik tikko varētu izspies-
ties cauri, kamēr zvirbulis, kas resnāks, to nevar un tā

patiesi tiek atturēts no ligzdu piesavināšanās, kur pielie-
tota šī viltība."

Pie mums Vācijā arī čurkste tiek turēta par neaiz-

skaramu; turpretī Itālijā un Spānijā puikas uzjautrinājās

viņu ķerdami ar smalku makšķeri, kurai par ēsmu uzlikta

spalva. Bezdelīga mēģina pacelt šo spalvu savas ligzdas

izklāšanai, pieķeras pie makšķeres un tad nekrietnie knau-

ķi to neganti moka.

Kalnu čurkstes (Cotvle) iezīmējas ar samērā

garu, ļoti plānu, lēznu, sāniski stipri plakanu knābi ar

pieres galvu priekšā, brīvi gulošiem nāšu caurumiem, vā-

rīgām kājām ar sāniski plakaniem stilbiem un nespēcī-

giem pirkstiem, no kuriem vidējie un ārmalējie savienoti

kopā, gariem un smailiem spārniem, sekli stākļainu asti

un vaļīgām vienkāršām spalvām.

Eiropā, attiecīgi arī Vācijā, mājo divas sugas, kas pie-

derīgas pie šīs ģints, kuras pārējie pazīstamie priekšstāvji
dzīves veida ziņā visi līdzinās cits citam.

Klinšu čurkste (Cotvle rupestris) ir lielākā no

tām sugām, kas sastopamas pie mums. Viņas garums 15,

platums 35, spārna garums 14, astes garums 6 cm. Ķer-

meņa augšdaļas visas blāva brūnas zemes krāsā, lidspalvas

un stūres spalvas melnganas, pēdējās, izņemot vidējās un

malējās, izraibotas skaisti iedzeltēni baltiem plankumiem,
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zods un rīkles augšgals, guzna un krūšu augšdaļa neskaidri

brūngani balta, izrotāta smalkām, melnām, gareniskām

švītrām, pārējā ķermeņa apakšpuse brūngana kā zeme.

Acis tumši brūnas, knābis melns, kājas iesarkanā raga

krāsā. Tēviņš un mātīte mazliet atšķiras lielumā, mazuļi
ar vienkrāsainākām spalvām.

Vācijā klinšu čurkste gan novērota vairākkārt un

šīs valsts dienvidu daļās, dažās Tiroles un Stīrijas Alpu

ielejās sastopama arī kā perētāju putns; bet viņas īstā

dzimtene ir mūsu pasaules daļas dienvidi, Spānija, Grie-

ķija un Itālija. Bez tam viņa apdzīvo Ziemeļrietumāfriku,
Vidusāziju, uz rītiem līdz Ķīnai, Persiju un Indiju. Viņa
ir ļoti norūdīts putns, kas sava izplatīšanas apgabala tā-

lākās ziemeļu daļās ierodās ļoti agri gada sākumā, jau
februārī vai vēlākais marta sākumā, un šeit uzturās līdz

vēlam rudenim, bet Dienvideiropā vispār ir nometnieku

putns.
Jau kaut cik ievingrinājies novērotājs spēj atšķirt

klinšu čurksti. Viņa krīt acīs ar savu pelēko krāsu un sa-

mērā lēno, mierīgi slidošo lidojienu. Parasti viņa lido, tu-

rēdamās pēc iespējas tuvu klinšu sienām, te augstāk, te

zemāk, vairāk vai mazāk vienādi. Izņēmuma gadījumos

viņa tomēr paceļas gaisā arī līdz ievērojamiem augstu-
miem un tad izrāda apmēram čurkstes veiklību. Viņa reti

biedrojas ar citām sugām, lai gan atgadās, ka tais vietās,
kur pie klinšu sienām ir ligzdas parastajām čurkstēm, vi-

ņa laidelējas pēdējo sabiedrībā vai kopā ar Alpu un pa-

rastajām čurkstēm izlieto vienas ligzdu vietas. Viņa ir

daudz nesabiedriskāka nekā visas pārējās man pazīstamās

bezdelīgu sugas, un vienu klinšu gravu apdzīvo pa lielākai

daļai tikai daži pārīši. Šveicē viņa, pēc šinca (Schinz),

pēc savas ierašanās pavasarī ilgu laiku siro apkārt, iekam

apmetās savās vecās ligzdās, un arī pēc mazuļu izvadā-

šanas līdz rudens ceļojumam pa vienai vai kopā ar saviem

bērniem vai sabiedrībā vēl ar vienu vai divām citām ģime-
nēm klejo no viena torņa vai klints uz otru. Sliktā laikā

viņa turās nelielā augstumā virs zemes; stiprā lietū viņa
meklē patvērumu zem akmeņiem, kas pārkārušies pāri, vai
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arī klinšu un mūru caurumos. Citādi viņa reti rādās, ja
vien viņai nav jānolaižas uz zemes uzlasīt materiālus

ligzdai. Tikai jaukās vasaras dienās viņa reizēm redza-

ma nosēžamies uz māju jumtiem; bet māju pajumtē viņa
nekad neienāk. ~Laizdamās prom," saka šincs, ~viņa
metās ārā no savas paslēptuves un tikai jau krizdama le-

jup izpleš savus spārnus; pēc tam viņa, pa lielākai daļai
mierīgi slīdēdama, laidelējas gar klintīm, ļoti ātri aplido

ap stūriem un iegriežas visās plaisās, bet reti kad nosē-

žas. Reizēm viņa attālinās no klintīm, tomēr ne sevišķi tā-

ļu, un retu reizi, pa lielākai daļai tikai tad, kad mazuļi paš-
laik kā sākuši lidot, viņa nolaižas drusku zemāk un tad

lido ap to egļu galotnēm, kuras šur un tur aug pie klinšu

pakājes, un ēdina ēdelīgos iepakaļ lidojošos bērnus. Viņa
ir daudz klusāka un kūtrāka nekā viņai blakus dzīvojošā

bezdelīga. Sēdēdama uz klinšu ragiem, viņa reizēm īpat-

nēji rotaļājas: divas nostājas viena pret otru, dzīvi kusti-

na spārnus un tad, saukdamas „dvi, dvi, dvi", ļoti ātri me-

tās viena otrai virsū, bet tad pēkšņi laižas prom, izdarī-

damas daždažādus pagriezienus . Aicinājuma sauciens

bieži skan kā dobjš un aizsmacis ~drū, drū, drū"; dziesmu

nekad neesmu dzirdējis."
Klinšu čurkstes ligzdas redzamas karājamies pie klin-

šu sienām, bieži nelielā augstumā virs sienas pakājes, to-

mēr arvien alās vai vismaz tādās vietās, kur pārkārušies

akmeņi tās aizsargā no augšas. Tās līdzinās visvairāk

mūsu bezdelīgas ligzdām, tomēr ir manāmi mazākas un iz-

klātas ar vilnu un augu pūkām, arī dažām putnu spalvām.
Dažās vietās redzamas vairākas ligzdas kopā, tomēr ne

tik cieši cita pie citas kā čurkstēm, jo klinšu čurkstes ko-

lonijās jau arī ir daudz mazāk ligzdu nekā parastās čurk-

stes kolonijās. Dējums, kas skaitā mēdz būt pilns vis-

agrākais apriļa vidū, parasti tikai maija beigās, sastāv no

četrām līdz piecām apmēram 23 mm garām. 15 mm resnām

olām, kas uz balta pamata nekārtīgi, visvairāk pret resno

galu izraibotas bāli pelēkbrūniem plankumiem. Maija bei-

gās pie kādas Montserrat klinšu sienas mēs novērojam

jaunus klinšu čurkstēnus, kā likās tādus, kas tikai priekš
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dažām dienām bija atstājuši ligzdu, jo viņus vēl ēdināja
vecāki, šī ēdināšana, kā to novērojis jau šin es, tiek iz-

darīta gaisā tādā kārtā, ka jaunais un vecais laižas viens

otram pretī un tad plivinādamies turās uz vienas vietas,
līdz pirmējais ir laimīgi satvēris pasniegto kukaini.

Daudz sīkāk mums pazīstamās zemes čurkstes

(Cotvle riparia) dzīve. Viņu bija ievērojušas jau senās

tautas un viņas darbībai bija dots īpatnējs izskaidrojums.
..Nīlas grīvā pie Heraklijas Ēģiptē," saka P 1 i n i j s, bez-

delīgas taisa ligzdu pie ligzdas un ar to pret upes plūdiem
rada necaurlaidīgu valni, gandrīz vesela stādīja garumā,

kādu cilvēka roka nezin vai spētu uzcelt. Taī pašā Ēģiptē
blakus Koptos pilsētai atrodas Izīdai svētīta sala, kuru

bezdelīgas ar lielām mokām nostiprina, lai Nīla to neap-

grauztu. Pavasarim sākoties, viņas aplipina salas priekš-

galu ar pelavām un salmiem un dara šo darbu trīs dienas

un naktis no vietas ar tādu uzcītību, ka daudzas aiz nogu-

ruma nobeidzās. Katru gadu šis darbs stāv viņām priekšā
no jauna." Nav grūti noprast, ka ligzdu taisīšana ir de-

vusi pamatu šai teikai.

Zemes čurkste pieder pie savas dzimtas vismazākām

sugām. Viņas garums ja daudz 13, platums 29, spārna

garums 10, astes garums 5 cm. Spalva virspusē pelnu
krāsā vai brūnā zemes krāsā, apakšā balta, krūšu daļā iz-

raibota ar pelēki brūnu šķērsu joslu. Abi dzimumi ir lī-

dzīgi; mazuļi drusku tumšāki.

Neviena cita bezdelīga neapdzīvo tik plašu apgabalu
kā zemes čurkste, kura, izņemot Austrāliju, Polinēziju un

Dienvidameriku, uz visas zemes lodes ir perētāju putns.
Viņa uzturās vislabāk tādās vietās, kur atrod stāvus kra-

stus, tomēr ne katrreiz prasa upes krastu, bet bieži apmie-
rinās arī ar stāvu zemes nogāzi. Kur viņa dzīvo, tur pa-

rasti sastopama bieži; bet nevienā zemē, ko esmu apceļo-

jis, viņa nav redzama tik ārkārtīgi lielos baros, kā Obes

vidus daļā un lejgalā, kur viņa dibina perētāju nometnes

ar vairāk tūkstoš pāriem. Arī pie mums Vācijā sastopami
tikai retumis mazāk kā pieci līdz desmit, parasti divdesmit:

līdz četrdesmit, bet izņēmuma gadījumos simts un vairāk



Vālodze.





269

pāri apdzīvojam vienu nogāzi, šeit cietā zemē, parasti
tādā augstumā, kādu nesasniedz arī vislielākie plūdi, lab-

prāt tieši zem sienas augšmalas, viņa ar lielām pūlēm un

grūtībām izdobj dziļus ligzdu caurumus. „Tas izliekas,"
saka Naumans, „kas neticāms un ļoti brīnišķīgs, ka tik

vārīgs putniņš ar tik vājiem darba rīkiem var paveikt tā-

du milzu darbu un turklāt vēl tik īsā laikā; jo divās līdz

trijās dienās pāris pabeidz tādas ejas izdobšanu, kas sā-

kumā ir caurmērā četri līdz seši centimetri plata, bet otrā

galā vēl platāka, lai varētu uzņemt ligzdu, un līmeniskā

vai mazliet uz augšu ejošā virzienā iesniedzas taisni krastā

vismaz vienu, bet bieži arī līdz divi metri dziļi. Zemes

čurkstu 'uzticība un rosība šādā grūtā darbā izliekas gan-

drīz jau dīvaina, it īpaši kad redz, kā atlauzto zemi viņas

ar ļoti lielām pūlēm dzen kājiņām atpakaļ un izmet ārā

no alas un kā abi laulātie draugi viens otram palīdz. Bet

kāpēc viņas bieži atstāj alas izdobšanupusceļā, gan pabeidz

otru, taču arī tai neierīko ligzdu un pēdējo dara varbūt ti-

kai trešā, tas mums paliek noslēpums; jo guļas vietai visa

ģimene izlieto parasti tikai vienu alu, proti to, kur atro-

das ligzda. Rakšanā viņas ir ļoti uzcītīgas, un visa sabie-

drība tad liekas esam pazudusi no apkārtnes; visas čurk-

stes slēpjas alās un strādā tanīs. Ja piedauza ar kājām

augšā uz mauriņa virs alām, tad viņas drāžas no ligzdām
ārā un atkal pilda gaisu ar dzīvību. lesākušas jau perēt,
mātītes turās ligzdā vēl ciešāk un tikai traucējot pašā alā

ir piedabūjamas laisties ārā un tāpēc viegli noķeramas.
Alas pakaļējā galā, apmēram vienu metri no ieejas, mai-

zes krāsns veidīgā paplašinājumā atrodas ligzda. Tā sa-

stāv no vienkāršas smalku salmiņu, siena stiebriņu un

mīkstu saknīšu kārtas, un tās padziļinājums izklāts ļoti
mīksts un silts ar putnu spalvām un matiem, varbūt arī

ar drusku vilnas. Alās, kas atrodas akmeņu lauztuvēs,
klinšainos krastos un vecos mūros, ligzdas ļoti bieži it

nebūt nav ierīkotas dziļi, un šeit citu pie citas, ja vien ne-

gadās pietiekošā daudzumā spraugas un plaisas. Tādās

ligzdu vietās, zināms, dažai labai alai ir pavisam citāds

A. Brems, «Dzīvnieku valsts" XXII.
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izskats, jo šeit lielu daļu no putna celtnieciskās dziņas ie

robežo vai pilnīgi uzvār gadījuma apstākļi."
Zemes čurkste ir ļoti patīkams, mundrs, kustīgs putns,

kas ar savu dabu daudzkārt atgādina bezdelīgu. Pēdējai

viņa līdzinās sevišķi vieglā un slīdošā lidojienā. Parasti

viņa uzturās zemākās gaisa kārtās, laidelēdamās pa lielā-

kai daļai tieši virs ūdens līmeņa; retu reizi viņa uzlido

līdz ievērojamiem augstumiem. Lidojiens viņai bieži ir

tik svārstīgs, ka to var salīdzināt ar tauriņa laišanos, to-

mēr it nebūt nav nedrošs vai bez pārmaiņām. Sauciens

skan kā maigs, kluss ~šerr" vai „cer," dziesma savirknēta

no šīm skaņām ko savieno citas. No savām nometnēm ze-

mes čurkstes nemīl attālināties bet medības izdara pa lielā-

kai daļai vistuvākā apkārtnē, un tādēļ patīkamā kārtā at-

dzīvina vientuļas, putniem nabadzīgas upes un ar savām

ligzdu alām vienmuļā krastā saista katra skatienus. Lielās

kolonijās simti un pat tūkstoši šo mazo, veiklo putnu no

rīta līdz vakaram gandrīz bez pārtraukuma laidelējas uz

augšu un zemi, pazūd alās. atkal parādās un darbojās kā ie-

priekš. No cilvēka viņas tad baidās maz vai arī nemaz;

ar citiem putniem un dzīvniekiem viņas izrādās saticīgas,
bet bailīgas.

Tikai vēlu pavasarī, parasti maija sākumā zemes čurk-

ste ierodas ligzdu vietā un to atkal atstāj jau septembra
sākumā. Tūliņ pēc savas atlidošanas viņa apmeklē ierasto

nometni, izlabo veco ligzdu vai izrok jaunu, un maija bei-

gās vai jūnija sākumā ligzdā atrodamas piecas līdz sešas

mazas, iegareni ovālas, apmēram 17 mm garas, 12 mm res-

nas, plānčaumalainas, tīri baltas olas; divas nedēļas vēlāk

ir izšķīlušies mazuļi, kas atkal pēc divām nedēļām izauguši

jau tik lieli, ka var sekot saviem vecākiem brīvā dabā.

Kādu laiku vecie un jaunie parasti vēl atgriežas atpakaļ
ligzdu alās pārgulēt nakti; bet jau augustā sabiedrība do-

das ceļā un tad dīķu niedrājos. Tikai ja pirmie bērni no-

beigušies, tad pārītis vēl reizi stājas pie vaislošanās.

Purpura bezdelīga (Progne purpurea) ir svīru

bezdelīgu ģints (Progne) pazīstamākā un arī Eiropā novē-
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rotā suga. Viņas garums 19, platums 40, spārna garums

14, astes garums 7 cm. Spalva vienādi tumši melni zila,
ar stipru purpura krāsas spīdumu; lidspalvas un stūres

spalvas melngani brūnas. Acis tumši brūnas, knābis mel-

ni brūns, kājas melnā purpura krāsā. Mātītei galva brūni

pelēka, ar melniem plankumiem, pārējā ķermeņa virspuse
tāda pati kā tēviņam, tomēr mazliet pelēkāka, izraibota

melnām gareniskām švītrām.

Par purpura bezdelīgas dzīvi sīkas ziņas snieguši ame-

rikāņu pētnieki; jo taisni šis putns ir vispārējs tautas mī-

lulis, kuram ne tikai sniedz pilnīgu aizsardzību, bet ar vis-

dažādākām ietaisēm arī mēģina saistīt dzīvojāmo ēku tu-

vumā.

Pēc odib o n a (Audubon) Ņuorleanas pilsētas ap-

kārtnē viņa ierodas starp pirmo un devīto februāri, dažos

gadījumos ganarī dažas dienas agrāk, bet jo tālāk uz zie-

meļiem, jo vēlāk, tā kā Misuri valstī viņa parādās agrākais

apriļa vidū, Bostonā pat tikai pret maija sākumu. Savie-

noto Valstu ziemeļu daļā viņa mēdz uzkavēties līdz au-

gusta vidum un pēc tam nesteigdamās ceļo atkal uz dien-

vidiem. Ap minēto laiku viņas sapulcējas baros pa piec-
desmit līdz simts un vairāk īpatņu kāda baznīcas torņa ga-

lā vai liela, nokaltuša koka zaros un no šejienes kopīgi
uzsāk ceļojumu.

Purpura bezdelīga lidojienā vispār līdzinās vairāk

čurkstei nekā citām bezdelīgām; viņas lidojienu vismaz

nevar salīdzināt ar Amerikā dzīvojošās bezdelīgas laišanos.

Tomēr tas arvienu vēl ir ātrs un diezgan skaists un tāļu

pārspēj citu putnu, izņemot radinieku lidojienu. Lai gan

arī viņa lielāko daļu darba izdara laizdamās, lidodāma medī

vaf dzer un mazgājas, tomēr viņa bieži nolaižas arī zemē

un, neievērojot savas īsās kājas, šeit kustas diezgan veikli,
varbūt pat uzlasa pa kukaiņam un izrādās diezgan izvei-

cīga arī koku zaros, un te viņa bieži nosēžas uz izcilu stā-

vošiem zariem. Pret plēsīgiem dzīvniekiem viņa izrāda

vismaz tādu pašu, ja vēl ne lielāku drošsirdību kā mūs-

māju bezdelīga, ļoti dedzīgi vajā sevišķi kaķus, suņus, va-

nagus, vārnas un lījas, sirdīgi uzbrūk garām lidojošiem
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plēsīgiem putniem un apgrūtina tos tik ilgi, kamēr tie at-

stāj viņas ligzdas apkārtni. Dziesma gan nav visai bagāta

skaņām, tomēr patīkama. Tēviņa čivināšana, kas domāta

par godu mātītei, uzjautrina un ielīgsmo arī tāpēc, ka tā

pirmā dzirdama gaismai austot un zināmā mērā ir svei-

ciens dienai. Pat indianietis top priecīgāks, novērodams

šo putnu, un tāpēc arī viņš mēģina to saistīt savas būdi-

ņas tuvumā.

Lielākā daļā Vidusamerikas valšķu purpura bezdelīgai,
kas savu ligzdu taisa koku dobumos tāļu no cilvēkiem, ie-

rīko īpašus mājokļus, līdzīgus mūsmāju strazdu būrīšiem,
vai kokos uzkar izdobtus un ar ieejas caurumu apgādātus

pudeļu putras ābolus, šinīs viņa labprāt apmetas, bet tā-

pat kā mūsmāju svīre, izdzen no tiem citus dobumos pe-

rētājus un sava mājokļa tuvumā vispār necieš citus tādus

putnus, kas ierīko ligzdas līdzīgās vietās kā viņa. Vidus

valstīs viņa perē pirmo reizi apriļa beigās. Perēklis sa-

stāv no dažādiem sausiem zariem, no zālēm, zaļām un

sausām lapām, putnu spalvām un tamlīdzīgām vielām. Dē-

jumā ir četras līdz sešas, apmēram 23 mm garas, 19 mm

resnas, tīri baltas olas. Maija beigās pirmie bērni ir spār-

nos, jūlija vidū otrie; Luziānā un citās dienvidu valstīs

tiek uzaudzēti vēl trešie bērni. Tēviņš palīdz perēt un vis-

pār ir ļoti uzmanīgs pret savu laulāto draudzeni, lodā iek-

šā un ārā un čivinādams un dziedādams stundām ilgi sēd

ieejas priekšā. Ja rodas izdevība vairākiem pāriem perēt

kopā, tad viņu starpā valda pilnīga saticība.

Mušu ķērēji (Muscicapidae) apdzīvo visas pa-

saules daļas, izņemot Ameriku, sevišķi lielā skaitā tropu

zemēs, mājo mežos un koku apstādījumos, dzīvo vairāk

pa kokiem nekā pa krūmiem un reti kad nonāk lejā uz

zemes, Sēdēdami uz kāda, pēc iespējas brīva zara, no kura

var tāļu pārskatīt apkārtni, viņi lūkojas apkārt pēc kukai-

ņiem, laižas tiem veikli pakaļ, sakampj tos knābī un pēc

tam parasti griežas atpakaļ uz savu vērotavu. Sliktā lai-

kā, it īpaši ja ir jāapgādā mazuļi, viņi plūc arī ogas. Viņi
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darbojas gandrīz augu dienu, ir mundri, nemierīgi, ātri,
no cilvēka daudz nebaidās, pret plēsīgiem putniem izturās

drošsirdīgi un pārgalvīgi. Atšķirībā no radniecīgiem put-
niem viņi reti lieto savu balsi, visbiežāk saprotams riesta

laikā, kad tēviņi sajūsmā sāk pat dziedāt ļoti vienkāršu un

klusu dziesmu. Ligzda ir vaļīga, pavirši salikta, bet silti iz-

klāta celtne, ierīkota koku dobumos vai arī starp zaru

staklēm, parasti tuvāk pie stumbra. Dējums sastāv no

četrām līdz piecām olām, ko perē abi vecāki. Kad mazuļi
pieauguši, tad vecāki vēl kādu laiku kopā ar viņiem siro

apkārt; pēc tam ļoti agri uzsāk ziemas ceļojumu, kurš vi-

ņus ved uz Vidusāfrikas mūža mežiem un beidzas tikai

vēlā pavasarī.
Mušu ķērējs (Muscicapa grisola) atšķiras no sa-

vas dzimtas priekšstāvjiem vienīgi ar drusku stieptu knā-

bi un abiem dzimumiem vienādu, plankumainu spalvu.

Ķermeņa virspuse tumši pelēka, kāts katrai spalvai melns,

galvas vidus melni pelēks, izraibots drusku gaišākiem plan-

kumiem, katra spalva baltām vai tumši pelēkām malām,
caur ko rodas vāja plankumu sistēma; visa apakšā ne-

skaidri balta, sānos un uz krūtīm pārklāta ar rūzgani ie-

dzeltenu sārmu, rīkles augšgala sānos un gar krūtīm iz-

raibota tumši pelēkiem, neskaidriem, gareniskiem planku-

miem; gaiši pelēkās galotņu malas lidspalvu segām rada

divas vājas spārnu švītras. Acis brūnas, knābis un kājas
melnas. Mātītei visas krāsas bālākas; mazuļiem virspuse

izraibota bālganiem un pelēkiem punktiem un brūniem un

rūsgani dzelteniem traipeklīšiem, apakša bālgana, rīkles

daļā un uz krūtīm izraibota pelēkiem, šķērsiem planku-
miem. Tēviņa garums 14, platums 25, spārna garums 8,
astes garums 6 cm.

Izņemot Eiropas tālākos ziemeļus, mušu ķērējs ap-

dzīvo mūsu pasaules daļā katru platuma un augstuma

joslu. Dienvideiropā viņš ir parasts putns; ziemas ceļo-

miem viņš izplatās līdz Kaukāzam un Altajam; ziemas ce-

ļojumā klejo līdz Vidusāfrikas mežiem; vēl īsti bieži esmu

viņu redzējis mežos pie Zilās Nīlas. Viņš nebūt nav iz-

lasīgs, bet apmierinās ar katru krūmu, kas tikai kaut cik
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izpilda viņa prasības. Augsti koki, sevišķi tādi, kas aug

ūdens malā, sniedz visu, kas viņam dzīvē vajadzīgs. No

cilvēka darbiem viņš nebaidās, tāpēc bieži apmetas cie-

matu vai pat atsevišķu sētu vidū, bet tikpat labprāt mājo
arī tādās vietās, ko cilvēks apmeklē tikai retumis. Pārīša

novads bieži ir tikai vienu hektāru liels, dažreiz pat vēl

mazāks. Atkarībā no labvēlīgiem un nelabvēlīgiem laika

apstākļiem, viņš ierodas apriļa beigās vai maija sākumā,

parasti pa pāriem, drīz pēc ierašanās stājas pie vaisloša-

nās un mūs atkal atstāj augusta beigās vai septembra sā-

kumā. Taisni to pašu var attiecināt arī uz Dienvideiropu:

Spānijā mēs viņu novērojam ne agrāk un arī ne vēlāk kā

Vācijā.
Mušu ķērējs ir ļoti mundrs, nemierīgs putns, kas au-

gu dienu lūkojas apkārt pēc laupījuma. Sēdēdams augstu

uz kāda sausa zara kokā vai krūmā, vai uz izcilas zara ga-

lotnītes, viņš skatās apkārt uz visām pusēm, šūpo asti uz

augšu un zemi un gaida, kāmēr viņa tuvumā parādīsies
kāds lidojošs kukainis. To ieraudzījis, viņš tūliņ laižas

tam pakaļ, saķer to ar lielu izveicību, pie kam skaidri dzir-

dama knābja aizciršana, un griežas atpakaļ uz to pašu

vietu, no kuras aizlaidās. Viņš lido skaisti, diezgan ātri,
bieži plivinādamies ar pārmaiņus stipri izplestiem un stipri
savilktiem spārniem un stūri. Pa koku zariem viņš ne-

mēdz lēkāt apkārt un arī nenonāk lejā uz zemes. Viņa
balss ir ļoti nabadzīga skaņām. Aicinājuma sauciens skan

kā garlaicīgs „či či," mīlestības izteiksme ir dažādi izsaukts

„vistet," izbailes izteic žēls „čirektektek," ko pavada ne-

mitīga spārnu cilāšana, dziesma ir klusa pļāpāšana, kas

atgādina čirkstināšanu un sastāv galvenā kārtā no aici-

nājuma sauciena un tikai dažādi to uzsverot iegūst nelie-

las pārmaiņas.
Dažādi lidojoši kukaiņi, visvairāk mušas, odi, tauriņi,

spāres un tamlīdzīgi ir viņam barība. Ja noķertais laupī-

jums mazs, tad viņš to aprij tūliņ, bet ja tas ir lielāks,

tad papriekš grūž to pret zaru, kamēr tam nolūzt spārni

un kājas. Jaukā laikā viņš savu barību iegūst rotaļāda-

mies, bet lietainā laikā viņām tāpat kā bezdelīgai bie-
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ži jācieš trūkums. Tad var redzēt, ka viņš norū-

pējies lido ap kokiem un lūkojas apkārt pēc mušām, un

var arī novērot, kā pastāvīgi laizdamies, laimīgi atrasto

mušu vai odu noņem no viņu sēdvietas vai, it īpaši savu

bērnu labā, nolemj pat lasīt ogas. Mazuļi, kas lietainās

dienās tiek trūcīgi apgādāti ar barību, izsalkuši un žēloda-

mies tup uz zariem; vecāki lido ap mājām, kokiem vai

lielākiem zīdītājiem, kuri pievelk mušas, ar tukšu knābi

nonāk ogulāju, piemēram jāņogu krūmu, tuvumā, aplido-
dami loku drāžas no augšas uz zemi, norauj no ķekara
vienu ogu un tūliņ nes to mazuļiem. Tas atkārtojas vai-

rākas reizes dažās minūtēs; bet iepriekš viņi vienmēr vis-

pirms apskatās apkārt pēc kukaiņiem, un viegli var no-

manīt, ka ogas viņiem der tikai trūkumā.

Atsevišķi mūsu ķērēji redzami reti, ģimenēs tikai tad,
kad mazuļi pašlaik kā atstājuši ligzdu un vēl tiek ēdināti

no veciem; jo pārītis, un it īpaši tēviņš vienreiz izraudzīto

novadu greizsirdīgi un neatlaidīgi aizsargā pret katru uz-

mācīgu viesi no tās pašas sugas. Ar maziem un miermī-

līgiem putniem viņš izrādās ļoti saticīgs, bet lielākus, kas

var kaitēt viņam un sevišķi ligzdai, viņš drošsirdīgi un

varonīgi vajā.

Netraucēts pārītis perē tikai vienu reizi gadā. Ligzda
atrodas ļoti dažādās vietās, kā tas saskan ar šī putna uz-

turēšanos, visvairāk apcirstos, zemos kokos, sevišķi uz

vecu vītolu galvām, bet arī sīkos zaros tuvu pie koka stum-

bra, augļu koku špalieros, uz sijas gala pajumtēs, lielos ko-

ku dobumos un mūru caurumos, pēc Lī b c s (Liebe) no-

vērojumiem arī bezdelīgu ligzdās, tiek izkrauta sausām,

smalkām saknītēm, zaļajām sūnām un tamlīdzīgām vie-

lām, bet iekšā izklāta ar vilnu, dažiem zirgu astriem un

putnu spalvām un vienmēr izskatās nekārtīga. Jūnija sā-

kumā olu skaits ir pilns, un dējums sastāv no četrām līdz

piecām 18 mm garām, 13 mm resnām, uz zili zaļgana vai

gaiši zila pamata, gaiši rūzganiem plankumiem izraibo-

tām, bet bieži mainīgām olām, tēviņš un mātīte, pārmai-

ņus sildīdami, izperē četrpadsmit dienās. Mazuļi ātri pie-
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ņemas augumā, bet paiet ilgs laiks, iekam viņi paši spēj
lidodami kārtīgi medīt.

Kaķi, caunes, žurkas, peles un nekrietni puikas bieži

posta mušu ķērēja ligzdas, nolaupa olas vai nogalina ma-

zuļus. Turpretim vecos putnus ienaidnieki, kā šķiet, maz

apgrūtina. Prātīgs cilvēks viņiem pēc iespējas sniedz sa-

vu aizsardzību. Mušu ķērējs, tāpat kā visi viņam radnie-

cīgie putni, pieder pie visderīgākiem radījumiem un, izķer-
dams uzmācīgos kukaiņus, izdara teicamu pakalpojumu,
īsti kaitīgs viņš netop nekad, lai gan reizēm noķer pa tra-

nam. Gūstā atrazdamies, viņš uzjautrina aplūkotāju un

tādēļ, bet tomēr vairāk mušu ķeršanas dēļ, ir ļoti iemī-

ļots putns.
Melnaismušu ķērējs (Muscicapa atricapilla)

kāzu tērpā uz visas ķermeņa virspuses ir tumši melni pe-

lēks, vienkrāsains vai izraibots vairāk vai mazāk skaid-

riem melniem plankumiem; piere, visa apakša un vairogs
uz spārniem, ko izveido trīs pēdējās pirmās šķiras lidspal-

vas, kamieša spalvu plūksnu augšpuse un delma segas ir

balta; priekšējās lidspalvas viņai vienkārši melni brūnas,

balta; priekšējās lidspalvas viņai vienkārši melnibrūnas,
trīs pakaļējās baltām malām, trīs malējās stūres spalvas

plūksnu augšpusē baltas. Ļoti līdzīgi izskatās mazuļi.
Acis tumši brūnas, knābis un kājas melnas. Garums 130,

platums 230, spārna garums 75, astes garums 55 mm.

Manāmi lielākais baltkaklu mušu ķērējs
(Muscicapa collaris) bieži ticis samainīts ar melno mušu

ķērēju, un abu sugu mātītes ir arī patiesi grūti atšķiramas.
Baltkaklu sugas vecu tēviņu var pazīt pēc viņa baltās kakla

saites; mātītei lidspalvas bez gaišajām malām. Garums

156, platums 254, spārna garums 84, astes garums 55 mm.

Melnais mušu ķērējs apdzīvo visas Eiropas zemes uz

dienvidiem no Lielbritānijas un Vidusskandināvijas un

ziemā ceļo caur Mazāziju, Palestinu un Ziemeļāfriku līdz

mežu apgabaliem viņpus tuksnešu joslas; turpretim balt-

kaklu mušu ķērējs dzīvo vairāk mūsu pasaules daļai dien-

vidos, it īpaši Itālijā un Grieķijā, izplatās sākot no turie-

nes līdz Vācijas dienvidaustrumiem, šīs valsts ziemeļos
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ir rets putns un ziemā ceļo apmēram tikpat tāļu kā radi-

nieks. Pēdējais Vācijā novērojams visos līdzenos apga-
balos, vismaz ceļojot. Pie mums Vācijā viņš ierodas ap-
riļa pēdējā pusē un augusta beigās un septembra sākumā

atkal laižas prom. Tēviņi mēdz ierasties agrāk nekā mā-

tītes un atkal agrāk mūs arī atstāj.

Izturēšanās ziņā abas tik tuvu radniecīgās sugas,

šķiet, neko neatšķiras. Melnie mušu ķērēji ir mundri,
veikli putni, kas augu dienu kustas un arī atpūzdamies uz

zara vēl rausta spārnu vai šūpo asti uz augšu un zemi.

Tikai ja laiks ir ļoti nelabvēlīgs, tad viņi noskumuši un

klusi sēd uz vietas; turpretim labā laikā viņi izrādās ļoti
jautri, mundri lido no zara uz zaru, rotaļādamies paceļas
gaisā, nevainīgi ķircinājās ar sev līdzīgiem, bieži skandina

savu maigo, īsi aprauto aicinājuma saucienu, kas skan kā

patīkams „pittpitt" vai ~vettvett," un katru skaņu pavada
ar astes vai spārnu kustību. Pavasarī tēviņš dzied cītīgi
un diezgan patīkami. Vienkāršā, grūtsirdīgi skanošā dzies

ma dažā ziņā atgādina erickiņa dziesmu. Viena strofa, kas

skan kā skaļi svelpjošs „vutivutivu," ir sevišķi raksturīga.
Melnais mušu ķērējs sāk dziedāt jau labu laiku pirms sau-

les lēkšanas, kad pārējie meža dziedātāji pa lielākai daļai
vēl klusē, un tādēļ vēl vairāk iepatīkas klausītājam. Balt-

kaklu mušu ķērēja sauciens skan kā stiepts „cī," bet ai-

cinājums kā vienkāršs „tak," dziesma ir skaļa un mai-

nīga, patapināta no citiem putniem, līdzīga zilrīklītes un

vairāku saraustītu skaņu dēļ arī erickiņa dziesmai. Lido-

jiens ātrs, veikls un ilgāku laiku turpināts top viļņveidīgs,
gaita uz zemes tikpat neveikla kā visiem šiem pārējiem

gandrīz iet nespējīgiem putniem.

Abi mušu ķērēji medī to pašu laupījumu kā viņu plan-
kumainais radinieks, abi medī taī pašā kārtā un trūkumā

ēd ogas. Ja laiks apmācies, tad viņi laižas caur koku la-

potnēm un lidodami lasa no lapām kukaiņus; labā laikā

viņi bieži paceļas ļoti augstu gaisā, lai saķertu ieraudzīto

mušu, odu, miģeli, dunduru, tauriņu, sienāzi un t. t.; pat

no zemes viņi reizēm uzlasa pa kukaiņam, bet arī šo dara



278

tikai lidodami. Kā jau visi putni, kas daudz kustas, viņi
ir ļoti ēdelīgi un tāpēc darbojas gandrīz bez pārtraukuma.

Lapu meži, kur atrodami veci, lieli un pa daļai cauri

koki, ir melno mušu ķērēju mīļākās ligzdu vietas. Šeit

viņi izmeklē piemērotu dobumu un to pavirši pilda ar sū-

nām un smalkām saknītēm, vidū izklāj ar rūpīgi sakārto-

tām putnu spalvām, vilnu un matiem. Ja šādi dobumi

nav atrodami, tad viņi ligzdas taisa arī biezos zaros, kas

saķērušies kopā, tuvu pie stumbra vai uz veciem celmiem.

Dējums sastāv no piecām līdz sešām 18 mm garām, 13 mm

resnām, vārīgām, bālas vara zaļuma krāsas olām, ko perē

pārmaiņus abi dzimumi. Pēc apmēram četrpadsmit die-

nām izšķiļas mazuļi, pēc nākošām trim nedēļām tie jau ir

atstājuši ligzdu; tomēr pēc tam vecāki tos vēl ilgi vada

un māca. Tanīs apgabalos, kur melnie mušu ķērēji mēdz

perēt, viņus var saistīt zināmos dārzbs vai koku apstādī-

jumos ar piemēroti ierīkotām perējamām kastītēm, un tad

viņi bieži ļoti pieradinās. „Kāds melnais mušu ķērējs,"
stāsta Baidāmus, ~kas perēja manā dārzā perējamā
kastītē, caur to, ka es bieži novēroju viņa perēšanas gaitu,

bija tā pieradis pie ārkārtējiem traucējumiem, ka mierīgi

palika sēžam ligzdā, ja es ienesu kastīti istabā un noņēmu
vāku, lai parādītu mīlīgo kustonīti."

Melnos mušu ķērējus labprāt tura būros, un viņi ari

pieder pie vispatīkamākiem istabas putniem un iepriecina
kā ar lēno un rātno dabu, tā arī ar dziesmu. Ja viņiem

ļauj brīvi laidelēties pa istabu, tad viņi to pamatīgi iztīra

no mušām un odiem un tā pierod, ka ņem mušas no sava

kopēja rokas.

Vācijā šos derīgos putnus par laimi neviens nevajā;

Itālijā par nožēlošanu dara pretējo. Rudens ceļojumā
augsti un zemi šeit viņiem uzglūn ar visādiem tīkliem un

slazdiem, un par nožēlošanu viņu ķeršana ir pārāk izdevī-

ga. Uz katra tirdziņa ceļojuma laikā redzams simtiem šo

putnu, kas ar viltu nogalināti, lai apmierinātu riebīgo tiek-

smi pēc kārumiem. Stāsta, ka senāk Kipras salā tā sa-

gūstītos mušu ķērējus un tiem līdzīgus putnus ietaisījuši

ar vīnetiķi un vircēm īpašos podos vai mucās, šādus trau-
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kus simtiem sūtījuši uz Itāliju. Pašlaik, kā liekas, ar

ietaisīšanu vairs tik daudz nepūlas, tomēr vecais netikums

vēl ir pilnos ziedos.

Vācijas austrumos un dienvidaustrumos dzīvo vēl

viens šīs dzimtas priekšstāvis, mazais mušu ķērējs
(Muscicapa parva), viens no vispatīkamākiem putniņiem,
kādi Vācijā vispār sastopami. Vecs. tēviņš krāsu sadalī-

juma ziņā pavasarī līdzinās mūsmāju sarkankrūtītim. Ķer-

meņa virspuse iesarkani brūni pelēka, galvas vidus, mugu-

ras augšdaļa un astes augšējās segspalvas drusku tumšā-

kas, lielās spārnu segspalvas un pakaļējās lidspalvas gai-
šākām malām; žods, rīkles augšgals, pati rīkle, guzna un

krūšu augšdaļa rūsgani iesarkana, pārējā ķermeņa apakša
neskaidri balta, pirmās šķiras lidspalvas melni brūni pe-

lēkas, gaišākām malām. Mātīte atšķiras no tēviņa ar

tumšākām un pelēkākām krāsām. Acis tumši brūnas,
knābis un kājas melnas. Garums 12, platums 29, spārna

garums 7, astes garums 5 cm.

Neraugoties uz visiem līdzšinējiem pētījumiem, mazā

mušu ķērēja izplatības apgabalam vēl nevar nospraust no-

teiktas robežas. Viņš reti sastopams Eiropas rietumos, to

tiesu biežāk austrumos, izplatās pa visu Vidusāziju līdz

Kamčatkai, ziemas ceļojumā apmeklē Dienvidķīnu, For-

mozu un Indiju, varbūt arī Ziemeļāfriku, tomēr vēl nav

pierādīts daudzās zemēs, kur viņš droši vien tomēr dzīvo,

jra vienam novērots gandrīz visos mūsu tēvijas Vācijas

apgabalos un visur, lai gan kā liels retums, ievests arī sa-

rakstos; tomēr ir ticams, ka viņš sastopams daudz biežāk

nekā to pieņem. Meklenburgā viņš, kā liekas, nav tik se-

višķi rets; pierobežu joslā un Pomerānijā viņš ir kārtējs

perētāju putns; Polijā, Galicijā un Maģārijā viņš vietām

sastopams pat bieži. Bet mazais mušu ķērējs ne pavisam

nepieder pie acīs krītošiem putniem, un tam, kas viņu grib

atrast, vajaga būt veiklam novērotājam. Meži ar dižiem

skābaržiem ir viņam iemīļotās uzturēšanās vietas. ~Kur

egle un sarkanais skābardis aug blakus raibā mistrojumā

un savij savus kuplos gaiši zaļos un tumšos zarus, īsi sa-

kot, kur saule tikai retus starus aizsūta apakšā līdz zemei
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un kur zem zaļā jumta valda īpatnēja, svinīga tumsa, tur,"
saka Homeij ers (Homever), „mūsu putniņš jūtas mā-

jās." šeit viņš dzīvo galvenā kārtā pa koku kroņiem un

tikai gadījumā nonāk apakšā lejā. Viņa mīļākās vietiņas
ir koku grupas, kas no visām pusēm apņemtas ar jaunāku
koku smalci; jo smalcēs viņš meklē vēlamo patvērumu ne-

labvēlīgā laikā, it īpaši stiprā vējā
.

Apdzīvotu ēku tuvu-

mā viņš ierodas tikai izņēmuma gadījumos; viņš patiesi
ir īsts klusu mežu apdzīvotājs.

„Mazais mušu ķērējs," skaisti raksta H o m c i j c r s,

„klejo apkārt vislabāk pa sausiem zariem tūliņ zem zaļā

lapu jumta, apmēram trīspadsmit līdz astoņpadsmit metru

augstumā. Viņš darbojas tikai mazā novadā; bet tanī

viņš nepazīst mieru, kā to no mušu ķērēja jau var sagai-
dīt. Mūsu putns laizdamies noķer kādu kukaini, desmit

soļus tālāk notupstas uz zara, noskandina savu dziesmu,

tūliņ lido atkal tālāk, paķer lienošu kukaini no tuvējā

stumbra, turklāt varbūt noslīdēdams mazliet uz leju, un

tad atkal ceļas augšup līdz zaļajam kroņu jumtam, šeit

viņš dzied pa otram lāgam, lai tūliņ pēc tam drāstos kā-

dus sešus metrus uz leju, apciemotu perētāju mātīti un,

to izdarījis, laistos atkal uz augšu. Tā tas turpinās cauru

dienu. Visrosīgāk un visčaklāk viņš dzied no agra rīta līdz

pulksten desmitiem; pusdienas laikā līdz pulksten trijiem

viņš atpūšas; bet vakara pusē līdz saules noiešanai viņš

darbojas tikpat jautri kā no rīta." Aicinājuma sauciens

skan kā skaļš svilpiens, kas līdzinās mūsu melnā erickiņa
~fūit" un bieži tiek iepīts dziesmā. Pēdējā sastāv no vie-

nas galvenās strofas ar skaidrām skaņām. Baidāmus

šo strotu attēlo ar balsieniem „tink, tink, tink ci—da,

ci—da, ei—da" un t. t. Pēc Aleksandra fon Ho-

me i j c r a ~dziesma ir jautra, skan tik skaidri kā zvanu

skaņas ,pārsteidz, valdzina un atspirdzina katru lietpra-

tēju klausītāju, atgādina visvairāk svirlīša pogošanu, to-

mēr dažādībā un skanīgumā to pārspēj, tā kā svirlītis, kur

šie abi putni dzīvo kopā, paliek pilnīgi nepamanīts." Brī-

dināmais sauciens skan kā stiepts „cirr" vai „ccc". Ma-

zie sauc ~zizir".
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Tā kā mazais mušu ķērējs ierodas pie mums vēlu un

jau diezgan agri atkal aizlaižas, tad viņa perējamais laiks

iekrīt pēdējos pavasara mēnešos. Ligzda atrodas koku

dobumos vai arī uz zaru stāklēm, bieži tāļu no stumbra.

Smalkas saknītes, stiebriņi, zaļās sūnas vai pelēkie ķērpji
sastāda ārējās sienas; iekša izklāta ar vilnu un citām dzīv-

nieku spalvām. Dējums sastāv no četrām līdz piecām

olām, kas 16 mm garas, 12 mm resnas un līdzinās mūs-

māju sarkanrīklīša olām, tas ir, uz zili zaļgana pamata

diezgan vienādi izraibotas gaiši rūzganiem, vairāk vai

mazāk izplūdušiem un neskaidriem plankumiem. Abi dzi-

mumi perēšanā mainas, un abi ļoti mīl savus mazuļus.

Ligzdas taisīšanā mātīte ir visdarbīgākā un perēšanā, kā

jau parasti, viscītīgākā; tēviņš tomēr arvien uzturās lig-
zdas tuvumā kā uzticams sargs, cītīgi dziedādams kavē

laiku laulātai draudzenei nu brīdina viņu, tāpat kā vēlāk

mazuļus, ja tuvojas briesmas. Tūliņ pēc izvadāšanas ma-

zuļus aizved uz smalci un no šī brīža vecāku daba mainās:

viņi izturās tikpat klusi un mierīgi, cik senāk bija trokšņai-
ni un dzīvi. Laikam jau agri ģimene uzsāk ziemas ceļo-

jumu.

Sagūstītus mazos mušu ķērējus skaistā izskatā, kustī-

guma un vieglās pieradināmības dēļ ciena putnu mīļotāji.

Zīdaste jeb paegļu irbe (Ampelis garrulus),
tā paša nosaukuma dzimtas (Ampelidae) priekšstāve, ir

diezgan vienādi iesarkani pelēka, ķermeņa augšpusē tā

parasti tumšāka nekā apakšā, kuras krāsa pāriet balti pe-

lēkā; piere un guza iesarkani brūna, žods, rīkles augšgals,
vieta starp aci un virsknābi un švītra virs acs melna, pir-

mās šķiras lidspalvas pelēki melnas, plūksnu augšpusē ga-

los izraibotas gaiši iedzeltēnas zelta krāsas plankumiem,

plūksnu apakšpusē apņemtas baltām malām; otrās šķiras
lidspalvas nobeidzas ar platām ragvielas vai pergament-

veidīgām sarkanām galotnēm; stūres spalvas melnganas,

pie gala gaiši dzeltēnā zelta krāsā; arī viņas nobeidzas ar

līdzīgi veidotām, tādas pašas krāsas galotnēm kā otrās šķi-
ras lidspalvas. Mātītei visas krāsas vienkāršākas un se-
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višķi raga plātītes mazāk attīstītas. Mazie tumši pelēki,
tiem daudzas spalvas sānos apņemtas gaišām malām; pie-

re, josla no acs uz galvas pakaļdaļu, švītra gar bāli rūs-

gandzeltēno rīkles augšgalu un astītes apakšdaļa bālgana,
astes apakšējās segspalvas neskaidri rūsgansarkanas. Ga-

rums 20, platums 35, spārna garums 12, astes garums

6 cm.

Mūsu zīdaste apdzīvo Eiropas, Āzijas un Amerikas

ziemeļdaļu. Plašie meži mūsu pasaules daļas ziemeļos, kur

aug egle viena pati vai arī kopā ar bērzu, ir jāuzskata par

zīdastes īsto dzimteni; pēdējo viņa atstāj tikai tad, kad

ievērojama sniega kārta spiež viņu ceļot. Stingri ņemot,
viņa ir jāuzskata par sirotāju putnu, kas siro šurp un turp

pa zināmu šauru novadu un, barības trūkuma spiesta, pār-

kāpj parasti ieturētās novada robežas un tad top par gāju

putnu. Visās zemēs uz ziemeļiem no mums viņa ir daudz

parastāka nekā Vācijā. Jau Krievijas un Polijas, vai arī

Dienvidskandināvijas mežos viņa ierodas gandrīz katru

ziemu. Pie mums Vācijā viņa parādās tik nekārtīgi, ka

tauta arī pie viņas ir pielietojusi iemīļoto skaitli un ap-

galvo, ka viņa rādoties tikai pa septiņiem gadiem reizi. No

ziemeļzemju ziemas padzītās zīdastes Vācijā ierodas pa-

rasti tikai novembra pēdējā pusē un uzturās līdz marta

pirmai pusei; tomēr izņēmuma gadījumos notiek, ka viņas
ierodas jau agrāk, un arī, ka viņām patīk uzkavēties pie

mums vēl ilgāk. Tas arī būs bijis par iemeslu, ka ir pie-

ņemts, itkā daži pāri būtu perējuši pie mums Vācijā, ka-

mēr tagad mēs noteikti zinām, ka perējamais laiks iekrīt

tikai pavasara beigās.
Dzīvodamas svešos, vairāk uz dienvidiem stāvošos ap-

gabalos, tā tad arī pie mums Vācijā, zīdastes vienmēr tu-

rās kopā lielākās vai mazākās sabiedrībās un noteiktā ap-

gabalā uzturās ilgāku vai īsāku laiku, atkarībā no tā, kādā

daudzumā atrodama barība. Atgadās ka tur, kur viņas
parasti parādās ļoti reti, kādu ziemu viņas ir sastopamas
lielā daudzumā nedēļām vai pat mēnēšiem ilgi, un tas no-

tiktu varbūt vēl biežāk, ja vien katrs zemnieks nedomātu,
ka viņam ir tiesība savu nelietīgo medību niknumu izgāst
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pie šiem,nevainīgiem radījumiem; šo putnu skaistums ne-

izglītotam, rupjam cilvēkam, kā to varētu domāt, izliekās

tik nesaprotams, ka viņš nezina darīt neko citu, kā viņus
iznīcināt. Zināms, ir iespējams, ka šie nožēlojamie putni
dabū ciest vēl no vecas māņticības atliekām. Senāk zīd-

astes nekārtīgo parādīšanos nezināja izskaidrot, uzskatī-

ja viņas par grūtu karu, lielas dārdzības, dažādu sērgu un

citāda posta sludinātājām un domāja, ka tāpēc viņas vaja-
got skaust un vajāt.

Zīdaste nepieder pie kustīgiem putniem, drīzāk ir

kūtrs, laisks radījums, kas tikai ēšanā spēj darīt lielas lie-

tas, un tāpēc nemīl atstāt reiz izraudzīto vietu. Tādēļ kur

atrodama barība, tur viņa izrādās ļoti pārdroša vai parei-
zāk muļķīga, ierodās piemēram ciemata vidū vai pat pil-
sētu apstādījumos un neliekās zinis par cilvēku darbiem,
kas norit ap viņu. Tomēr viņa it nebūt nav tik nesaprātī-

ga, kā tas sākumā izliekās; jo atkārtota vajāšana viņu
dara uzmanīgu un tramīgu. Ar citiem putniem viņa iztu-

rās saticīgi un vienaldzīgi: viņa neliekās par tiem zinis.

Uzturēdamās ziemas mītnēs, viņa ar sev līdzīgiem dzīvo

uzticīgi kopā. Parasti visa sabiedrība, kamēr vien zīdaste

šeit uzturās, redzama nekustīgi sēžam uz vietas, tanī pašā

kokā, pēc iespējas tuvu, putns pie putna, daudz kopā uz

viena zara, tēviņi visvairāk kroņu galos. Rīta un vakara

stundās zīdastes ir rosīgākas, lido pēc barības un apmeklē

sevišķi tos kokus un krūmus, kur aug ogas. Uz zemes vi-

ņas nonāk lejā vienīgi gribēdamas nodzerties, šeit neveikli

lēkā apkārt un arī nekad neuzkavējās ilgāku laiku. Gri-

bēdamas ēst. viņas omulīgi kāpelē pa zariem uz augšu un

uz leju. Lidojiens sastāv no plašiem lokiem, ir viegls,
skaists un samērā ātrs, spārni tiek pārmaiņus ļoti ātri vē-

cināti un izplēsti. Parastais aicinājuma sauciens skan kā

savādi šņācošs trilleris, ko nav iespējams burtiem apzī-

mēt. Mans tēvs saka, ka aicinājuma sauciens skanot kā

nesmērētas ķerras bruzdēšana, un šis salīdzinājums, kā

man šķiet, ir labi izmeklēts. Bez viļināmā sauciena rei-

zēm dzirdama svilpšana, ~kas atgādina stabules skaņas un

kas, kā izteicās Naumans, skanot taisni tā, kā kad vieg-
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li pūš caurā atslēgā; šī skaņa liekās izteic mīlestības jū-
tas. Dziesma ir klusa un neievērojama, tomēr putns viņu
dzied cītīgi un, kā šķiet, ar ievērojamu piepūlēšanos. Mā-

tītes dzied gandrīz tikpat labi vai tikai nedaudz sliktāk,
lai arī ne tik nemitīgi kā tēviņi, kuri ziemā katru drau-

dzīgu saules staru apsveic ar savu dziesmu un dzied gan-

drīz cauru gadu.
Dzimtenē vasaras laikā galvenā, lai arī ne vienīgā ba-

rība zīdastei laikam ir odi, kas te lido neaprakstāmiem

bariem; turpretī ziemā viņai jāapmierinās ar citām ba-

rības vielām, sevišķi ogām. Kukaiņus viņa medī gluži tā-

pat kā mūsu ķērēji; ogas viņa omulīgi lasa no zariem,
reizēm arī zemē. Ir savādi, ka zīdastes neliekās zinis par

kukaiņiem, kurus nomet viņām priekšā. Patiesi pretīga

top zīdaste savas ārkārtējās ēdelības dēļ. Ikdienas viņa
apēd tādu daudzumubarības, kas sver gandrīz tikpat daudz

kā viņas ķermenis. Gūstā viņa vienmēr paliek sēžot barī-

bas trauka tuvumā, pārmaiņus ēd un atgulās, lai sagre-

motu apēsto, izvemj pussagremctu barību un, ja būri vien-

mēr rūpīgi neiztīra, tad atkal pati aprij savus netīrumus.

Līdz 1857. gadam par zīdastes vaisļošanos nebija ne-

kādu ziņu. Tikai šī gada sešpadsmitā jūnijā Uo 11ej a m

(Wolley) izdevās atrast ligzdu un olas; bet to jau iepriek-

šējā gadā bija uzgājuši viņa medību palīgi. Uo 11 ej s

bija apņēmies bez šīs ligzdas uz Angliju neatgriezties un

netaupīja ne pūles, ne izdevumu, lai sasniegtu savu. Pēc

tam, kad bija atrastas pirmās ligzdas, kā liekās, vai puse

Lapzemes iedzīvotāju ķērās pie meklēšanas, un jau 1858.

gada vasarā esot bijušas salasītas vairāk kā sešsimts olas.

Parasti ligzdas atrodās eglēs, ne pārāk augstu virs zemes,

ir labi paslēptas zaros, taisītas pa lielākai daļai no ķērpjiem.
Dējums sastāv no četrām līdz septiņām, parasti tomēr no

piecām olām, kuru skaits jūnija otrā nedēļā mēdz būt pilns.
Olas ir apmēram 24 mm garas, 18 mm resnas un ūz zilgani
vai iesarkani zili balta pamata izraibotas retiem tumši un

gaiši brūniem, melniem un violētiem plankumiem un punk-

tiem, kas galos top biezāki un izveido itkā vaiņagu. Vēsā

vietā novietota, zīdaste plašā būrī iztura daudz gadus.



Brūnā jeb sētas čakste (Lanius collurio).

Zemes čurkste (Cotyle riparia).



Meža zīlītes: 1. Lielā jeb tauku zīlīte, 2. zilzīlīte, 3. cekulainā

zīlīte, 4. meža zīlīte,5.purva zīlīte.



Vālodzes. Zīles. Dzilnīši.

Bārkstmēļi. Mizu ložņas.

Klinšu ložņas.
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Vālodze (Oriolus galbula) ir viņas vārdā nosauk-

tās dzimtas (Oriolidae) priekšstāve. šī dzimta izplatīta
Vecās pasaules ziemeļos, Indijas un Etiopijas apgabalā.

Viņas pazīmes ir spēcīgais, gandrīz konaveidīgais knābās,
kam virsknābas nedaudz pārsniedz gandrīz tikpat resno

apakšknābi, un biezā spalva, kas atkarībā no dzimuma un

vecuma, ir dažādā, bet pa lielākai daļai krāšņā krāsā. Mū-

su vālodze, tādā pat vārdā nosauktās skaitā bagātās ģints

(Oriolus) priekšstāve, ir krāšņi gaiši oranža vai gumijas
dzeltenā krāsā, mutes kaktu apgabals, pleci un spārnu seg-

spalvas melnā krāsā. Lidspalvas melnas, šauri baltas, pa-

kaļējās otrās šķiras lidspalvas ar šauru iedzeltenu malu,

pirmās šķiras segas gala dzeltenas, astes spalvas melnas,

platu dzeltenu gala lentu greznotas, kura no āra uz iekšu

paliek šaurāka un uz abām vidējām sašaurinājas līdz šau-

rai vīlei. Mātītes, mazuļi un vienu gadu veci tēviņi ir augš-

pusē iedzelteni zaļi, apakšā iepelēki balti, spalvām tumši

kāti, vēders tīri balts, ciskas un apakšējās astes segas

spilgti dzeltenas, lidspalvas olīvu melnganas, ārpusē ar bal-

tu pelēku malu, astes spalvas olīvu iedzelteni zaļas, iekš-

pusē galā greznotas ar dzeltenu plankumu. Acs karmina

sarkana, knābis netīri sarkans, mātītēm un mazuļiem pe-

lēki melngans, kājas svina pelēkas. Garums 25, platums

45, spārnu garums 14, astes garums 9 cm.

Vasaras svētku putna vārds, kā viņu arī sauc, ir tai

piemērots tanī ziņā, ka vālodze ierodās pie mums tikai

maija pirmā pusē. Viņa ir vasaras viesis, kurš tikai īsu

laiku uzturās savā dzimtenē un dodās projām jau augustā.

Nupat sacītais attiecas uz visu Eiropu, atskaitot tālākos

ziemeļus, un uz lielāko Āzijas rietumu daļu: šie apgabali

jāskaita par vālodzes dzimteni. Savā ziemas ceļojumā
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viņa apmeklē visu Āfriku, ieskaitot Madagaskaru. Par

savu uzturēšanās vietu viņa izvēlas lapu kokus, it īpaši lī-

dzenumos. Ozols un bērzs ir koki, kuros viņa piemīt, tā-

dēļ abu koku lauku meži, ir viņas iemīļotās vietas. Viens

vienīgs ozols citu koku starpā spēj viņu saistīt, ozolu gru-

pa parkā spēj uzvarēt viņas bailes no cilvēka tuvuma.

Pēc tam viņa visvairāk mīl melno sudraba apsi, vīksnu un

osi. Viņa ir sastopama arī skuju koku, īpaši priežu mežos,
bet vienmēr tikai tad, ja tur aug arī ozoli vai bērzi. No

augstiem kalniem viņa izvairās.

Vālodze tikpat atgādina strazdu radus, kā mušuķē-
rēju, dažreiz arī zaļās vārnas, tomēr savukārt arī atšķi-
ras no visiem nosauktiem. „Viņa," saka Naumans,

„ir bailīgs, mežonīgs 'un nepastāvīgs putns, kas vienmēr

mēģina aizbēgt no cilvēka, kaut arī bieži mīt viņa tuvumā.

Viņa lēkā un lidinājās vienmēr apkārt visbiezākos kokos,
reti uzturās ilgi tanī pašā kokā un vēl mazāk tanī pašā za-

rā, viņas nemiers to dzen drīz turp, drīz šurp. Tomēr ti-

kai reti tā nonāk zemā krūmājā un vēl retāk zemē. Ja tas

notiek, tad viņa tur uzturās tikai tik ilgi, cik nepieciešams,
lai saķertu kukaini vai tam līdzīgu. Tikai izņēmuma kār-

tā viņa tad izdara arī dažus neizveicīgus, neveiklus lēcie-

nus, jo viņa nekad nesoļo. Tas ir drošs un ķildīgs putns.
Ar sev līdzīgiem viņa pastāvīgi kožas un dzenājas, bet ķil-
dojās arī ar citiem putniem, tā kā viņai sevišķi pārošanās
laikā nekad netrūkst pretinieka. Viņas lidojiens ir smags,

švirkstošs, bet tomēr diezgan ātrs, ja iet pāri klajumam,
tas virzās uz priekšu pēc strazdu parauga lielos lēzenos

lokos vai stieptā čūskas linijā. īsus gabalus viņa laižas

taisnā linijā, te lidinoties, te vēdinot spārniem. Viņa lab-

prāt laižas, klejo tālu un daudz apkārt un bieži var redzēt,
ka tās dzenā viena otru neatlaidīgi, sekojot ceturtdaļstun-
stundām ilgi." Aicinājuma skaņa ir dzidrs „jek, jek" vai

ķērcošs ~krek", baiļu kliedziens nepatīkami šņācošs „kver"
vai „chr", mīlas kaņa maigs „bilov". Tēviņa balss, kas

mums jāuzskata par dziesmu, ir pilnskanīga, skaļa un ne-

parasti daiļa. Putna nosaukumi latiņu un vācu valodā

to attēlo. Naumans viņu atskaņo ar „ditleo" vai „gi-
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daditleo", zēni būdami mēs to vienkārši tulkojām kā „piri-
piriol". Viņa pieder pie mūsu meža cītīgākiem dziedātā-

jiem. Viņu dzird jau pirms saules lēkta, un, ar maz pār-

traukumiem, tuvu līdz pusdienas laikam, un atkal no jau-

na, kad saule iet uz vakara pusi. Bet arī tveices dienās

viņa, pretēji citiem putniem, ir kustīga un skaļa. Viens

vienīgs vālodžu pāris spēj atdzīvināt veselu mežu.

Nedaudz dienas pēc ierašanās vālodze sāk celt savu

mākslīgo ligzdu, kuru vienmēr viņa pakar slaidu zaru spī-

lē. Tā sastāv no pussausām zāļu lapām, salmiem, tīte-

ņiem, nātru šķiedrām, pakulām, vilnas, bērzu mizām, sū-

nām, zirnekļu tīkliem, kāpuru audiem un līdzīgām vielām,
ir dziļi bļodas veidīga un iekšpusē izklāta smalkām zāļu
kārām vai vilnu un spalvām. Parasti, vālodze ligzdas no-

vietošanai izvēlās aukstāku koku, bet var arī gadīties, ka

viņa 'uzkar ligzdu vīra augstumā virs zemes. Garos pa-

vedienus pielīmē ar siekalām pie zara un vairākas reizes

ap to aptin, kāmēr ligzdai rodas pamats, pārējās vielas tad

iepin un ieauž starp viņiem. Abi dzimumi ir vienādi no-

darbināti pie ligzdas celšanas. Rādās, ka tikai iekšējo iz-

klāju sagādā mātīte viena pati. Jūnija sākumā mātīte ir

iedējusi savas četras līdz piecas olas, tām ir glūda un spī-

dīga čaumala,viņas ir caurmērā 30 mm garas, 21 mm res-

nas, ar pelnu pelēkiem un iesarkani melnibrūniem punk-
tiem un plankumiem uz gaiši baltā pamata. Tad viņa sāk

cītīgi perēt. To grūti aizdzīt, jo abi dzimumi ārkārtīgi mīl

savus pēcnācējus. ~Es," saka Pesl cr s, „ikdienas ap-

meklēju kādu ligzdu, dzinu mātīti nost no ligzdas un liecu

lejup zarus, lai varētu ērtāk ieskatīties iekšienē. Tad mā-

tīte izgrūda gari stieptu spiedzošu kliedzienu, īstu cīņas

kliedzienu, metās no koka tuvumā uz mani lejā, laidās cie-

ši garām gar manu galvu un nometās kādā citā kokā man

aiz muguras. Tēviņš piesteidzās klāt, un tas pats klie-

dziens, tas pats mēģinājums mani aizdzīt. Abi bija vien-

līdz norūpējušies par ligzdu un olām." Pusdienas stundās

tēviņš nomaina mātīti un tā nu steidzas tieši pa apcfzīvoto
apgabalu cik ātri vien iespējams apgādāt vajadzīgo pār-

tiku. Pēc četrpadsmit līdz piecpadsmit dienām mazuļi ir
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izperēti un ar īpatnēju „jidi, jidi" tagad prasa barības.

Tie aug ātri un met spalvu jau ligzdā, tā tad no viņas ne-

aizlido īstā jaunības ģērbā. Ja kādai vālodzei izposta pe-

rēkli, kamēr tur ir vēl olas, viņa taisa ligzdu pa otram lā-

gam, bet ja nolaupa mazuļus, tad otrreiz neperē.

Vālodzes barība ir dažādākie kukaiņi īpaši kāpuri un

tauriņi, tārpi, un kad augļi gatavi, arī ķirši un ogas. Viņai
vajaga daudz, un tādēļ tā var nodarīt postu atsevišķiem

augļu kokiem, tomēr labums, kādu viņa atnes, stipri pār-

sver niecīgos zaudējumus, kādus tā nodara ar saviem po-

stījumiem dārzos un tādēļ viņu vajaga sargāt, bet nevis

vajāt, kas par nožēlošanuviņas skaistuma dēļ tai vēl daudz-

reiz ir jācieš.
Vālodzes gūstā iztura krātiņā vairākus gadus tikai

pie vislabākās kopšanas, grūti pārcieš spalvu mešanu un

pēc tam parasti vairs neatgūst savu skaistumu. Naumaņa
tēvam no visiem istabas putniem vislabāki patika vālodzes,

un viņš piedzīvoja to prieku, ka dažas no viņām tam ņēma
barību no rokām un no mutes, vai, kad tas viņām tūliņ
kaut ko nedeva, plūca viņam aiz matiem atgādinādamas.

Diezgan asi norobežota dzimta ir zīles (Paridae).
Knābis viņām konaveidīgs, taisns un īss, augšas pusē no-

apaļots, sāniski plakans, asām malām, kājas stipras un

spēcīgas, kāju pirksti vidēji gari un stipri, nagi samērā

lieli un stipri līki, spārni, kam ceturtā un piektā lidspalva
izveido galotni, ir īsi un noapaļoti, aste parasti īsa un

strupu galu, vai tikai nedaudz stakļaina, bet dažreiz arī

gara un tad stipri kāpšļota, spalva bieza, mīksta un dzīvi

krāsota.

Dzimta izplatīta visos zemeslodes ziemeļos, bet viņu

sastop arī Indijas. Etiopijas un Austrālijas apgabalos. Da-

žas zīļu sugas skaitās pie gāju putniem, citas ir nometnieki

un sirotāji, kas zināmos laikos lielā vairumā ceļo apkārt,
nekad neizplāta savus ceļojumus tāļu, bet gan vienmēr

tikai pa ļoti ierobežotu apgabalu. Viņu īstā dzīves un me-

dību vieta ir mežs, jo gandrīz visas sugas dzīvo vienīgi ko-

kos un krūmos, un tikai nedaudzas vairāk niedrās kā krū-
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mos. Viņas apvienojas netik vien ar sev līdzīgiem, bet arī

ar citām savas dzimtas sugām, dažreiz pat ar svešiem

putniem, kuru sabiedrībā tās tad var palikt dienām un

nedēļām ilgi.

Viņu daba un dzīves veids ir ļoti pievilcīgs. Viņas pie-
der pie dzīvākiem un kustīgākiem putniem, kādus vien

pazīstam. Visu dienu viņas nav nevienu acumirkli mierā,
bet vienmēr ir ar kaut ko nodarbinātas. Tās laižas no vie-

na koka 'uz otru un bez apstājas kāpelē pa zariem, jo visa

viņu dzīve patiesībā nav nekas cits, kā nepārtrauktas me-

dības. Zemē tās, zināms, ir visai neveiklas, tādēļ te arī

nekad neuzturās ilgi, bet drīz atkal atgriežas atpakaļ za-

ros. Te viņas veikli lēkā šurp un turp, izveicīgi pieķeras

nokarājoties uz leju un prot visdažādākos stāvokļos netik

vien noturēties, bet arī strādāt, kāpelē īsti labi un izrāda

neparastu veiklību skrienot un lienot cauri biezokņiem.
Lidojiens ir švirkstošs, norit īsos lokos un, kā rādās, tas

zīli ļoti piepūlē, tādēļ arī lielākā daļa sugu tikai reti laižas

tāļu, bet gan parasti no viena koka uz otru. Balss ir smal-

ka čivināšana, kura uzrāda līdzību ar peļu spiegšanu, viņu
dzird vienmēr, kā rādās, bez kāda iemesla.

Daudzas zīlītes bez kukaiņiem ēd arī sēklas, turpretim
vairums turās tikai pie pirmiem un medī vislabāk mazākās

sugas, bet vēl labāk kāpurus 'un olas. Taisni šinī ziņā šiem

putniem ir nozīme koku augšanas veicināšanā. Zīlītēm

kā mūžīgi kustīgiem dzīvniekiem vajaga samērā daudz

barības. Viņas ir labākie kukaiņu iznī-

cinātāji, kādi pie mums dzīvo. Maz no citiem putniem

prot tā kā viņas mākslu ļoti pamatīgi pārmeklēt zināmu

apgabalu un atrast visnoslēptākos kukaiņus. Kustīgām
lun nepagurstošām, izveicīgām un asprātīgām, kādas viņas
ir, maz kas tām paliek apslēpts un nesasniedzams. Viņas
ir visuzticīgākie meža sargi, jo viņas uzturās vienā no-

teiktā apgabalā un izpilda savu amatu visos gada laikos.

Nav iespējams aprēķināt to labumu, kādu tās atnes, bet

zināms, nav par daudz teikts, ja apgalvo, ka viena zīlīte

savā dzīves laikā caurmērā iznicina ikdienas apmēram

tūkstoti kukaiņu. Droši vien to starpā ir daudz tādu, kas



294

mūsu kokiem nedara nekā ļauna, bet lielākā daļa no tām

oliņām, ko zīlītes uzlasa un iznīcina, attīstītos par kukai-

ņiem, ar noteikti kaitīgu darbību. Ikvienam saprātīgam
cilvēkam vajadzētu pēc saviem spēkiem palīdzēt tik de-

rīgus putnus netikvien sargāt, bet arī dct viņiem patvē-
rumu un kopt, it īpaši sagatavot viņiem dzīvošanas iespēju
mežā, vai nu atstājot vecus kokus ar cauru vidu vai uz-

karot perējamās kastes. Lielākais ļaunums, no kura mūsu

vācu zīlītes cieš, ir dzīvokļu trūkums, bet šis ļaunums, ja
tur nekas netiks darīts lai viņu novērstu, pieņemas aiz-

vien vairāk un kaitē derīgo putnu saimei vairāk kā visi ie-

naidnieki, cilvēku ieskaitot, kopīgi varētu kaitēt. Mežam

par laimi viņas ļoti stipri vairojas, jo tās dēj pa lielākai

daļai divas reizes gadā un katru reizi septiņas līdz div-

padsmit olas. Daudzie bērni, ko viņas uzaudzina, nākošā

pavasarā ir jau spējīgi vairoties.

Krātiņā daudzas zīlītes ir ļoti saistošas. Viņas pār-
steidzoši ātri, bet reti kad īsti pierod pie gūsta, Viņas
nedrīkst ieslodzīt kopā ar citiem putniem, jo viņas pat lie-

lākiem uzbrūk slepkavības nolūkā, pieķeras cieši klāt vi-

ņiem pie muguras, nonāvē ar knābja cirtieniem, sadragā
tiem galvas kausu un ēd nonāvēto upuru smadzenes tikpat
kāri, kā plēsīgs putns savu medījumu.

Somas zīlīte jeb remics (Aegithalus pen-

dulinus) vienā vārdā ar viņu nosauktās ģints (Aegitha-
lus) priekšstāve, ir viena no dzimtas mazākām sugām. Vi-

ņas garums 122, platums 180, spārna garums 56, astes ga-
rums 25 mm.

Mūsu zemes daļas autrumi, Polija, Krievija, Galicija,
Dienvidmaģarija, Donavas ielejas, Turcija, Grieķija, Maz-

āzija un Dienvidfrancija ir šī ļoti graciozā putna dzimtene.

Vācijā viņš pieder pie retumiem, kaut arī ir atkārtoti no-

vērots vai vismaz viņa celtā ligzda pēc viņa aizceļošanas
ir redzēta. Purvi un tiem līdzīgas vietas ir viņas uzturē-

šanās vietas, biezoknī, sevišķi vidēji vecas vītolu un pa-

peļu audzes viņai mājas un dzīves vietas. Vai to var pie-
skaitīt gāju putniem, jeb vai tā ir tikai sirotāja, to nav

bijis iespējams vēl līdz šim izšķirt. Tik daudz ir skaidrs,
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ka viņa diezgan kārtīgi, un proti martā, ierodas perēšanas
vietās un septembrī vai oktobrī, vismaz pa daļai tās atkal

atstāj, Ceļojot tā parādās zemēs, kas atrodas ārpus īstās

izplatības robežas, tā ar zināmu noteiktību pie dažiem

Ziemeļ- un Austrumvācijas ezeriem.

Somas zīlīte ar savu dzīvību, izveicību un pārdrošību
sevi raksturo kā cienīgu savas dzimtas iocēkli. Arī ai-

cinājuma dziesma un kustības līdzīgas zīlītei. Viņa veikli

rāpo pa zariem un arī pa niedrām augšup un lejup, slēpjas
cik iespējams, un gandrīz bez pārtraukuma skan viņas

tāļu dzirdamais, skanīgais ~cit." Būdama nemierīga, viņa

pastāvīgi ar kaut ko ir nodarbināta un sava apgabala ro-

bežās redzama te vienā, te otrā vietā. Lidojiens ir žigls,

izveicīgs, bet īpatnēji saraustīts. Cik vien spējams, viņa
izvairās lidot pār apgabaliem, kur nevar paslēpties. Barī-

ba ir visādi kukaiņi, īpaši tādi, kas uzturas niedrājā, un to

kūniņas un olas. Ziemā viņa apmierinājās ar niedru purva

augu sēklām.

Sevišķu vērību der piegriest šīs zīlītes perēšanas pa-

ņēmieniem. Viņa pieder pie vislabākiem celtņu māksli-

niekiem, kādus vien mēs pazīstam. Viņas ligzda, lielisks

mākslas darbs, ir piestiprināta tikai ar augšējo galu, tā

tad brīvi karājas kā audēju putnu ligzdas, pa lielākai

daļai virs ūdeņa. „Es," saka Baidāmus, ~esmu septi-

ņas nedēļas gandrīz ik dienas mazo mākslinieku varējis
novērot pie ligzdas taisīšanas un perēšanas un vairāk kā

trīsdesmit viņas ligzdas esmu redzējis un turējis rokās.

Ja vispār ir ļoti saistoši redzēt māksliniekus ligzdu cēlājus

darbā, tad mūsu putnu novērot ir divkāršs prieks, jo viņš
uzticas un ļauj tuvoties savai darba vietai bez grūtībām.
Es novēroju visu darba gaitu un redzēju un ievācu ligzdas
visdažādākos stāvokļos, vairāk vai mazāk pabeigtas. Lig-
zdu es atradu kūdras purvā tikai tur galvenam kārtām

augošā trauslā kārkla ārējos zaru galos. Kaut arī ūdens

un niedrās vienmēr ir tuvumā, pirmais vismaz ligzdas bū-

ves sākumā, tad tomēr ne visas ligzdas atradās tieši virs

ūdens un neviena nebija novietota niedru biezoknī tā, ka

kaut kādi būtu apslēpta. Gluži otrādi, nelielā augstumā
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vītās ligzdas vienmēr atradās ārpus niedru audzes, lielākā

daļa niedru krūmu malā, pie un virs brīva ūdens, visas

viegli ieraugāmas. Viņas karājas četri līdz pieci metri

augstu. Tikai divas bija divi līdz trīs metri augstu un

dažas seši līdz desmit, viena arī pakārta tuvu pie kāda

vītola galotnes. Abi laulāti draugi vienādi cītīgi piedalās
celšanā, un to gandrīz nevarētu ticēt, ka tik mākslīgu celtni

var pabeigt mazāk kā četrpasmit dienās. Gan arī te ir

paviršāki un nopietnāki, veiklāki un neizveicīgāki meistari.

Tomēr nekārtīga ligzdas izbūve gan galvenām kārtām būs

izskaidrojama ar vēlo laiku, ja, kā tas bieži atgadās, pir-
mās ligzdas aiz nelaimes gājušas bojā, īpaši neparasti
daudzo un uzmācīgo žagatu uzbrukumos, šādos gadīju-
mos olas dēj pat tādas ligzdās, kas vēl nav pabeigtas līdz

pusei un celšanu turpina līdz perēšanai. Es atradu divas

tādas kurvjveidīgas ligzdas ar olām. Ligzdas celšanas lai-

ku somas zīlīte nesaista ar niedru augšanas laiku, kā citi

putni, kas ligzdas taisa niedrās, jo viņa sāk ligzdu celt jau
aprilī. Bet daudzas ligzdas atrod arī tikai jūnijā un jūlijā.

Kas attiecas uz darba gaitu, tad putns ap kādu tievu

nokarājošos zaru, kas parasti dažus centimetrus zem aug-
stākā piestiprināšanas punkta zarojas vienā vai vairākos

žuburos, vij gandrīz vienmēr vilnu, retāk kazu un vilka vai

suņu spalvu. Starp žuburiem tiek taisītas sānu sienas,
kas atbalstās pret tiem. Tad putns turpina tālāk aušanas

darbu, kamēr pāri žuburu galiem karājošās sāņu sienas

var savilkt apakšā kopā un izveidot lēzenu dibenu. Tagad
ligzda līdzinājās seklam kurvim, un tās ir tās ligzdas, ko

agrāk turēja par tēviņu izpriecas ligzdām. Tam nolūkam

pielietotās vielas ir papeļu vai vītolu pūkas ar ieaustām

šķiedrām, vilnu un matiem; sēklu pūkas saplucina un saveļ
ar siekalām. Tagad ligzdai ir kurvīša veids ar biezāku

apaļu dibenu. Nu iesākās viena vaļējā sāna izbūve, kurā

atstāj tikai mazu apaļu caurumu. Pa to laiku uzceļ, sā-

kot no apakšas, arī otru pusi. Vienam no apaļiem cauru-

miem tagad pierīko alu, kas ir divi līdz astoņi centimetri

gara, kamēr otrs vēl paliek vaļā un tam tikai nogludina
un nostiprina malas. Tad vienu caurumu aiztaisa cieti, to-
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mēr es redzēju arī kādu ligzdu ar divi alām. Beidzot lig-
zdas iekšējo pamatu vēl biezi izklāj ar irdenām, nesavel-

tām ziedu pūkām un beidzot celtne ir gatava. „Ligzda

tagad atgādina apaļu bumbu vai somiņu, 15—20 cm augstu
un 10—12 cm platu, ar pudeles kaklam līdzīgu, vai nu lejup
noliektu un pie ligzdas piestiprinātu, vai arī guļus nost

stāvošu apaļu ieeju. To nav iespējams samainīt ar kāda

cita putna ligzdu un tādēļ mums ir gluži noteikti zināms,

ka somas zīlīte pie mums Vācijā ir atkārtoti vijuse savu

ligzdu.
Baidāmus nekad nav atradis vairāk par septiņām

olam, arī vienmēr septiņus mazuļus vienā ligzdā. Apmē-
rām 16 mm garo, 11 mm resno olu čaumala ir ļoti maiga

un plāna, bez stipra spīduma un ar smalku krāsa

ir tīri sniega balta, bet šis baltums, kamēr iekšā atrodas

saturs, izskatās bāli iesarkans. Abi laulāti draugi pēc

kāda maģaru novērotāja ziņojuma perē pamīdamies un abi

kopīgi gādā barību saviem mazuļiem, kāmēr tie izaug lieli.

Barība ir galvenām kārtām maigi kāpuri un lidojošie ku-

kaiņi, it īpaši odi.

Meža zīlīšu (Pārus) ģints pazīstamākā suga ir mūsu

zīle, arī tauku zīlīte (Pārus major). Virspuse ir olī-

vu zaļa, apakša bāli dzeltena. Virsējā galva, rīkle, kāda.

uz pakaļu šaurāka paliekošā strīpa, kas iet pāri visai apakš-

pusei un līkā, no rīkles uz pakaļējo galvu ejoša otrā strīpa

ir melna, lidspalvas un stūres spalvas zili pelēkas, galvas
sāni un kāda spārniem pāri ejoša strīpa balta. Acis tumši

brūnas, knābis melns, kājas svina pelēkas. Mātīte at-

šķiras ar nespodrākām krāsām un šaurāku un īsāku krūts

strīpu. Mazuļiem krāsas vēl bālākas. Garums 16, platums

25, spārna garums 8, astes garums 7 cm.

Sākot ar sešdesmit piekto ziemeļu platuma grādu zī-

les Eiropā nekur netrūkst, bet viņa vispār nebūt nav bieži

sastopama. Dienvidu apgabalos viņa ir šur un tur sasto-

pama tikai ziemā, izplatīta bez tam pār visu Vidusāziju,
Āfrikas ziemeļrietumiem un Kanāriju salām. Vācijā viņu
vēl redz visur un katrā gada laikā, bet visbiežāk pavasaros

un rudeņos, kad ziemeļos uzaugušie putni nonāk lejā pie
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mums un klejo apkārt, tomēr nebūt nav sastopama tādā

vairumā, kā pirms vienas vai divām cilvēku paaudzēm, jo
neviena no viņas radiniecēm nav tā samazinājusies skaitā

kā viņa. Vēl viņas netrūkst nevienā koku audzē, nevienā

lielākā dārzā, bet ar katru gadu vairāk tā cieš no dzīvokļu
trūkuma un tādēļ vajadzības spiesta izvairās arī no māju
tuvuma, kur agrāk bija tikpat bieži sastopama kā mežā.

Septembra beigās viņa uzsāk ceļojumu un oktobra sākumā
tas ir pilnā gaitā. Ap šo laiku, īpaši apmākušās dienās,
redz zīles simtiem laižamies projām, pa lielākai daļai ie-

turot noteiktus ceļus, bieži ar citām zīlītēm, mizu ložņām
un Sarkangalvītēm sekojam kādam dzenim. Martā ceļinie-
ki atgriežas atpakaļ un aprilī pulki ir atkal sadalījušies
pāros. #

Zīlei zināmā mērā piemīt visas dzimtas locēkļu īpašī-
bas. Tāpat kā tie, viņa ir mošs, nemierīgs, ārkārtīgi dzīvs

un nepagurstošs, ziņkārīgs, darbīgs, dūšīgs un uz cīņu
kārs putns. ~Reti gadās," saka Naumans, „redzēt viņu
dažas minūtes sēžam mierā. Vienmēr viņa bez apstājas,
priecīgi lēkā un kāpelē pa koku un krūmu zariem, dzīv-

žogiem un sētām, drīz še drīz tur piekaras pie koka stum-

bra vai šūpojas ar galvu uz leju kāda slaida zara galotnē,
izlien caur izdobto stumbru, veikli ložņā pa spraugām un

caurumiem, ātri mainot stāvokli un izturēšanos, un viss

tas notiek ar dzīvību un ātrumu, kas izliekas jocīgs. Kaut

arī viņu vada neparasta ziņkāre, kaut arī viņa visu uzkrī-

tošo, kas tai pagadās ceļā, apskata no visām pusēm, apošņā
un apknābā, viņa tomēr pie tam nerīkojas bezrūpīgi. Tā

prot nevien bikli izvairīties no vajātāja, bet arī ar gudru
ziņu neiet klāt tai vietai, kur viņai reiz gadījusies kāda

ķeza, kaut gan citādi tā nemaz nav bailīga. Viņai tā sakot

var no acīm nolasīt, ka tā ir blēdīgs, pārgalvīgs putns, vi-

ņai ir neparasti viltīgs skats. „Kamēr vien iespējams, viņa
uzturas koku zaros, lejā zemē tā nonāk reti. Bet ne lab-

prāt viņa laižas arī lielākus atstātumus, jo lidojiens, kaut

arī labāks kā citām zīlītēm, tomēr vēl ir smags un ne-

veikls. Viņas balss ir parastais „citt" vai ~sitt," ja draud

briesmas, tad pievieno biedinošu ~terrrr," izbailēs liek sā-
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kumā arī „pink, pink," maigas jūtas izteic balsieni „vidi,
vidi." Dziedājums ir vienkāršs, bet tomēr nav nepatīkams,
„skaņas", saka Naumans, ~ir dzidras kā pulkstenītis",
apmērām kā „stiti, sicicidi" un „sitidn sitidn." Lai ar' sa-

biedriska, zīle ir nesaticīga, ja pat ļauna ar vājākiem. No-

žēlojami bailīga viņa ir, kad draud briesmas, viņa izturas

kā neprātīga, kad tā pamana plēsīgu putnu, un izbīstas,
ja dzird šņācošu skaņu vai ja met gaisā cepuri, ko viņa tad

notura par vanagu, bet kā slepkava tā uzbrūk katram vā-

jākam putnam un nonāvē to, ja vien tas viņai iespējams.

Viņas pašas sugas vājiem un slimiem tā uzbrūk bez žēla-

stības un tik ilgi tos moca, kamēr tie nobeidzas. Viņa
uzbrūk pat lielākiem putniem. Pilnā vārda nozīmē tā pie-
lien tiem klāt, mēģina, kā to jau Bcch š te m s apraksta,
ātri uzbrukdama uzklupt mugurā, iecērt tad asos nagus

dziļi krūtīs un vēderā un kapā tad stipriem knābja cirtie-

niem sava upura galvu, kamēr ir sadragājusi galvas kausu

un var sasniegt smadzenes, savu lielāko kārumu, šīs īpa-

šības, kā rādās, gūstā pavairojas, bet ir jau ļoti attīstī-

tas arī brīvībā dzīvojošiem putniem, un tādēļ viņas spā-

niešu nosaukums „guerrero" vai kareivis, ķildnieks, viņai
labi piederas.

Kukaiņi un viņu olas vai kāpuri ir zīlei galvenā barība,
kārumi ir gaļa, sēklas un koku augļi. Viņa rādās būt ne-

piesātināma, jo ēd no rīta līdz vakaram un ja tā patiešām
kādu kukaini vairs nevar apēst, tad vismaz nonāvē to. Vi-

ņaprot piekļūt klāt arī visapslēptākām medījumam, jo kad

kaut ko nevar sasniegt, tad pēc dzeņu parauga tik ilgi klau-

dzina ap to vietu, kāmēr atlec mizas gabals un apslēptais
kukainis ir vaļā. Vajadzības gadījumā tā izlieto viltību.

Tā ziemā viņa prot nomedīt bites no stropa. ~Viņa," kā to

attēlo Lenčs, „tuvojas skrejcaurumiem un pieklauvē ar

knābi, tā kā klaudzina pie durvīm. lekšpusē saceļas dū-

koņa un drīz iznāk atsevišķi vai daudzi iemītnieki ārā, lai

aizdzītu ar dzēlieniem miera traucētāju. Bet tas tūliņ sa-

tver pils aizsargātāju pie kakla, kolīdz tas uzdrīkstas iz-

nākt laukā, aizlaižas ar viņu uz kādu zariņu, satura viņu
ar kājām, pārknābj ķermeni, ēd ar lielu kāri viņa gaļu,



300

ļauj lai nokrīt čaula un dodas no jauna meklēt laupījumu.
Pa to laiku aukstuma iebiedētās bites ir atkal devušās iek-

šā atpakaļ. Viņa pieklaudzina atkal, atkal saņem kādu

aiz kakla un tā tas turpinājās no dienas dienā, no rīta līdz

vakaram." Kad ziemā kauj cūku, viņa tūliņ ir klāt un

aizvelk pēc iespējas lielākus gabalus. Visu barību tā pa-

priekšu sasmalcina. Pēc vārnu vai kraukļu parauga viņa
tura laupījumu ciet kāju pirkstos, sadala to ar knāb! un

ēd tikai mazas daļas. Tad viņa rīkojās ļoti sparīgi un šī

darbība ir īsti pievilcīga. Ja viņai barība paliek pāri, tā

kādu daļu apslēpj un uzmeklē to atkal vajadzības reizē.

Ligzdu viņa taisa gan tuvu virs zemes, gan augstu

gaisā koka galotnē, bet vienmēr kādā dobumā. Vislabāk

viņai patīk koka dobumi, bet tā izlieto arī mūru spraugas

un pat atstātas vāveru, žagatu un vārnu ligzdas un vispār

tagadnes dzīvokļu trūkuma spiesta, ikvienu noderīgu ga-

dījumu. Celtnē maz mākslas. Pamatā liek sausus salmus,
saknītes un nedaudz sūnas, virsējā daļā matus, vilnu, sa-

rus un spalvas. Ligzdā dēj astoņas līdz četrpadsmit olas

ar maigu čaumalu, 10 mm garas un 13 mm resnas, uz spī-
doši baltā pamata ar smalkiem un rupjiem rūsainiem vai

gaiši iesarkaniem punktiem. Abi vecāki perē pamīdamies,
abi uzupurējoties baro līdz pieaugšanas laikam lielo ģimeni,
vada viņu ilgāku laiku arī pēc izvadāšanas un rūpīgi ie-

māca viņiem amatu. Labās vasarās viņa vienmēr perē

divi reizes.

Zīli nav grūti saķert, jo viņas ziņkārība to bieži ieved

postā. To, kuras brīvībai reizi ir izdarīts uzbrukums, zi-

nāms tik viegli vairs nepiekrāps. Istabā viņa pierod acu-

mirklī, vismaz izliekas, ka viņas te dzīvotu jau sen, tūliņ
izlieto sēdēšanai ikvienu noderīgu vietiņu, izokšķerē un

izložņā visu, ķer mušas un bez kautrēšanās pieņem pa-

sniegto barību, bet īsti viņa tūliņ nepierod un pa priekšu
tai vajaga pilnīgi pārliecināties par cilvēka labvēlīgiem no-

domiem, pirms viņa tam uzticas. Dzīvība, mošā un prie-

cīgā daba iepriecina ikvienu, nepārtrauktā darbošanās gar

visvisādām mājas lietām, ložņāšana, līšana pa kaktiem, at-

vilknēm un kastēm, istabas lietu apķēzīšana, tāpat kā kāre
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ķildoties un nogalināt, tas savukārt sagādā savas nepa-
tikšanas.

Z i 1 zīl ī te (Pārus coeruleus) ir virspusē zili zaļga-

na, uz galvas, spārniem un astes zila, apakšā dzeltena.

Balta strīpa, kas iesākas uz pieres un sniedzas līdz galvas

pakaļējai daļai, norobežo tumšo galvas virsu, šaura zili

melna mutes kakta strīpa norobežo to no apakšas. Lid-

spalvas ir šīfera melnas, pakaļējās vēdekļam ārpusē debesu

zilas un galā baltas, caur ko ceļas strīpai līdzīgs zīmējums,
stūres spalvas šīfera zilas. Acis tumši brūnas, knābis melns,

pie asām malām netīri melns, kājas svina pelēkas. Mātīte

nav tik skaista, mazulis atšķiras ar nespilgto krāsu. Ga-

rums ir 112, platums 196, spārna garums 90, astes garums

55 cm.

Zilās zīlītes izplatības apgabals aptver visu Eiropu,
kur vien ir meži, Mazāziju, Persiju un Rietumsibiriju. Te,

tāpat kā Viduskrievijā un Austrumkrievijā piebiedrojas

viņai lielākā un skaistākā zilgmainā zīlīte (Pā-

rus cvanus). Tai galva un apakša ir balta, virsējās daļas

gaiši zilas, spārni, kurus ļoti grezno balta šķērsstrīpa, un

lidspalvu baltie gali ir zilgmes zili.

Sev par uzturēšanās vietu zilzīlīte izvēlas vislabāk la-

pu kokus, koku apstādījumus un augļu dārzus. Skuju ko-

kos to atrod reti, vasaru gandrīz nemaz, kurpretim lapu
mežā tā vispār bieži sastopama. Pavasarī viņu redz pa

pāriem, vasarā ģimenēs, rudenī pulkos, kas kopīgi uzņe-

mas vairāk vai mazāk tālu ceļojumu. Tad viņas, pēc Na u-

rna ņa, seko mežam, krūmiem un tādām koku rindām līdz

pašam galam, kuras kaut arī daudz līkumiem ved uz dien-

vidiem un rietumiem. „No viņu vilcināšanās nu ir skaidri

redzams, cik nelabprāt viņas lido pār klajām vietām tā-

lākus atstatumus. Nepārtraukti skandinādama aicināju-

ma skaņas, nemierīgā sabiedrība lēkā šurp un turp beidza-

mā koka zaros, tad dažas paceļas gaisā ar nolūku doties

tālāk, bet redzot, ka citas vēl neuzdrošinājās sekot viņu

aicinājumam, tās atgriežas atpakaļ un pēc vi?iām savukārt

to izmēģina citas, līdz beidzot visas nopietni dodas ceļā.

un arī tās, kas novēlojušās, steidzas pievienoties sabie-
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drībai. Ja grib ar viņām paķircināties, tad vajaga tikai

ar muti ātri un stipri šņākt un mest gaisā vai nu cepuri,
vai citu kaut ko, vai iesviest barāžvinkstošu akmeni. Acu-

mirkli viņas visas kā akmeņi atkal sakrīt tikko pamestā
kokā vai tuvākā krūmā un maz pamazam aina atkārtojas

no jauna, šāda izturēšanās dibinās uz viņu neierobežotām

bailēm no plēsīgiem putniem. Tādēļ viņas baidās arī no

katra ātri garāmlidojoša baloža un no ikviena cita liela

putna, ko viņas pārsteidzībā notura par plēsīgo, jo viņas
labi zin, ka vājais lidojiens klajā laukā tās vienmēr pa-

darīs par drošu medījumu plēsīgajam putnam. Ja viņām
jālaižas tālu pār klaju lauku, tad viņas paceļas augstu

gaisos, tā kā tikko var redzēt, bet vienmēr gan var dzirdēt

viņu aicinājumu." Tās zilās zīlītes, kas pavisam aizceļo,
aizlaižas līdz Dienvideiropai, īpaši līdz Spānijai, kur tās

ziemā var sastapt visur, bet atgriežas jau martā atkal at-

pakaļ uz ziemeļiem. Dažas siro tikai šaurākās robežās un

dažas atstāj savu dzīves vietu tikai ~cik to prasa ikdieniš-

ķie klejojumi pēc barības, tā kā viņas šinī mazā apgabalā

sastopamas ikdienas. Tādu sabiedrībā tad gan sastopami
arī dzilnīši un dažas zīles, retāk jau citas zīlītes, kas kopā

ar viņām klejo apkārt kopā dala priekus un bēdas."

Pēc dabas un izturēšanās zilzīlīte ir zīle mazumā. Vi-

ņa ir tikpat rosīga, izveicīga, veikla, pārdroša, priecīga,

mundra, gandrīz tikpat ziņkārīga un tikpat ļauna, ķildīga
un ātrsirdīga, kā tā. „Ja viņai būtu vajadzīgais spēks,"
domā Naumans, ~viņa drusku sadotu dažam labam lie-

lākam putnam, jo kad viņa ir nikna, tad vareni cērt, nikni

kož pretniekam un sabozto spalvu dēļ tad tā izskatās īsti

ļauna. Bailes no plēsīgiem putniem liek viņai būt ārkār-

tīgi modrīgai un parādoties kādam ienaidniekam, atskan

tūliņ viņas brīdinājuma sauciens, kas noder arī visiem

sīkiem putniem par labi saprotamu atgādinājumu. Viņa,
ka zīlītes vispār, sarunājas ar šņācošu „sit," lieto to pa-

stāvīgi, bieži pa starpām „citeretetē" un „cititetetē," un

nav īsti saprotams, ko viņa ar to grib teikt." Bailēs viņa
sauc ~cisteretetet," aizceļojot žēli aicina „tjetetē," bet

īstais aicinājuma sauciens, ko lieto lai piesauktu klāt citus,
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skan skaļi svilpojoši kā „tgi tgi" vai skaļi žvadzoši vai sme-

joši „cicicir" vai „cihihihihi." Dziesma ir pavisam neie-

vērojama un pa lielākai daļai sastāv no minētām skaņām,
no kurām dažas atkārto biežāki. Barība ir tā pati, no

kuras pārtiek citas zīlītes. Zilā zīlīte nemīl sēklas, galvenā
pārtikas daļa ir kukaiņi.

Ligzdu tā parasti taisa kādā koka dobumā, reti mūra

caurumā vai kādā vecā žagatas vai vāveres ligzdā, vienmēr

diezgan augstu virs zemes, un parasti gatavo pati. Par

noderīgiem caurumiem, kuri ļoti patīk arī citiem alu pe-

rētājiem, zilā zīlīte cīnās izturīgi un dūšīgi, un tādēļ arī

vienmēr iegūst piemērotu vietiņu kur dzīvot. Pati ligzda
pielāgojas dobuma apmieriem, bet parasti sastāv tikai no

nedaudzām spalvām un matiem. Tur iedēj astoņas līdz

desmit mazas, 15 mm garas, 11 mm resnas oliņas ar maigu

čaumalu, apkaisītas rūsainiem plankumiem uz tīri balta

pamata. Tēviņš pārošanās laikā sākumā uzkrītoši kustē-

damies cenšas iemantot mātītes labvēlību. Tēviņi un mā-

tītes perē pārmīdamies un kopīgi arī uzaudzē mazuļus.
Pirmo perējumu izvadā jūnijā vidū, otro jūlija beigās vai

augusta sākumā.

Meža zīlītei (Pārus ater) galva un kakls līdz

mēteļam, žodam un rīklei melns, vaigi un kakla sāni, tāpat
kā balta strīpa kakla pakaļējā daļā balta, pārējās virsējās

daļas un brūni melno lidspalvu un astes spalvu ārējās ma-

las ir pelnu pelēkas, lielākas un vidējās virsējās spārnu

segas grezno balti, divi rindās sakārtoti galu laukumi,

apakšējās daļas ir netīri pelēki baltas, sāni brūngani. Acīm

ir dziļi zila, knābim melna, kājām svina pelēka krāsa. Ga-

rums 11, platums 18, spārna garums 6, astes garums 5 cm.

Sākot no Eiropas tāliem ziemeļiem meža zīlītes ne-

trūkst nevienā mūsu pasaules daļas apvidū, un tāpat tā

mājo Āzijā no Libāna līdz Amūrai, kā arī Japānā. Vācijā

viņa vēl ir vispār sastopama noderīgās vietās, bet nebūt ne

tādā pašā skaitā, kā agrāk, jo arī viņa cieš dzīvokļu trū-

kumu. Dzīves vieta viņai ir skuju mežs, „bet," kā Lī b c

ļoti pareizi piezīmē, ..mežsargi viņai neatstāj nevienu iz-

puvušu priedi vai egli un pieliek pūles, lai neviens sasir-

A. Brems "Dzīvnieku valsts" XXII.
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dzis koks nenoderētupar dzīvokli pirmā kārtā gan dzeņiem,
bet tad arī zīlītēm." Tādēļ arī šo zīlīšu skaits pastāvīgi

samazinājās. Drusku vēlāk par zīli, apmēram oktobra

vidū viņa sāk sirot. Tad viņa gan, cik vien iespējāms, siro

pa skuju kokiem, bet vēlāk apmeklē arī lapu kokus un

ciešas augļu koku audzes, varbūt sekojot tai sabiedrībai,
kurai piebiedrojusies. Par vadoni viņa, kā arī cekulainā

zīlīte, retāk zīle un zilzīlīte, abas Sarkangalvītes, mizu

ložņa un dzilnītis, izvēlē kādu raibo dzeni, vai viņš to

grib vai nē, un viņam pa pēdām seko viss raibais, pavirši

savā starpā saistītais bars. Martā viņas pa pāriem at-

griežas atpakaļ un ieņem atkal savu mitekli. Nav maz

tādu, kas ligzdas vietu pavisam neatstāj, vai arī atstāj ti-

kai uz dažām stundām, piemērām lai kalna piesaulē pamek-
lētu barību.

Pēc savas dabas un izturēšanās, savām parašām un

ieradumiem mazā zīlīte maz atšķiras no savām ģints bie-

drenēm. Viņa ir moša, pārdroša, mīl kustēties, ir veikla

un izveicīga, sabiedrīga un tomēr arī ķildīga un plēsīga, kā

kaut kura cita viņas radiniece, bet rādās būt ne tik pārgal-

vīga kā zīle. Ar kustībām viņa neatšķiras no citām zīlītēm,

pēdējās atgādina arī viņas čukstošais ~sit" vai ~sitetē,"
bet aicinājums ir skaļš ~suiti" vai „suititit" un dziesma ir

skaņu kopojums, no kura piemīlīgi skan pretim dažas ska-

nīgākas vietas „sisi sisi sisi" un „sititititi." Barība tikai

tik daudz atšķiras no citu zīlīšu barības, ka sastāv no tām

mušām, kukaiņu kāpuriem un olām, kas dzīvo skuju koku

mežā, tāpat viņa arī, ja vien vispār to dara, ēd skuju koku

sēklas.

Ligzda vienmēr atrodas dobumā, tagad gandrīz vien-

mēr peļu alās, kurpretim agrāk tās izlietoja tikai nepie-
ciešamos gadījumos. Labākā gadījumā viņa atrodas kādā

vecā apcirstā caurā vītolā, klints spraugā vai kādā vēl tie-

šām atrodamā un neieņemtā dzeņa alā. Āriene tai taisīta

no zemes sūnām, iekša izklāta matiem, retāki spalvām.

Ligzdā viņa sadēj sešas līdz astoņas mazas un samērā

smailas, apmērām 15 mm garas, 12 mm resnas olas ar

maigu čaumalu, ar rūsainiem plankumiem uz tīri balta
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pamata. Uz apriļa beigām olas mēdz būt sadētas pilnā
skaitā. Tēviņš un mātīte perē pārmīdamies un izperē četr-

padsmit dienās, kopīgi baro un uzaudzē mazuļus, ved viņus
mežā un jūnija beigās sāk perēt otro reizi.

Ja arī zvirbuļu vanags un bezdelīgu vanags, dižā cau-

ne, sermulītis, vāvere un mežu pele saķer kādu meža zīlīti,
un ja arī šie zīdītāji bieži izposta it īpaši perēkļus, tie to-

mēr kaitē viņām vispār daudz mazāk kā cilvēks, kas jā-
skaita par ļaunāko ienaidnieku šai ļoti derīgai zīlītei. Bet

tās nav nepielaižamās zīlīšu lamatas, no kam samazinājies
šo zīlīšu skaits, bet gan dzīvokļu trūkums, kas radies pa-
teicoties mežsargiem. Meža zīlīte mežkopim jāsargā vai-

rāk kā citas. Nav vajadzīga stingrāka putnu ķērēju uz-

raudzība, kuru darbu bezgalīgi pārvērtē, bet gan vajadzīgs

palīdzēt dzīvokļu trūkumā, tas ir, vienkārši atstāt vecus iz-

dobtus koku stumbrus, kur zīlīte varētu taisīt sev ligzdu.
Tikai tādā ceļā viņai ir iespējams palīdzēt, bet gan ne iz-

karot perējamās kastiņas, ierīkojot „perējamās audzes" un

darot citus nelietprātīgu putnu aizsardzības sludinātāju
ieteiktos darbus.

Purva zīlīšu grupa aptver vairākas ļoti līdzī-

gas sugas. Vidus-Eiropā dzīvo purva zīlīte (Pārus

palustris). Viņa ir 12 cm gara, 21 cm plata un spārna

garums ir 6, astes garums 5 cm. Galvas virsējā daļa un

pakausis ir dziļi pelēkmelni, žods un rīkle pelēkmelni, vir-

sējās daļas pelēki zemes brūnas, galvas un kakla sāni, kā

arī apakša netīri balta, sānos brūngani izplūdusi, lidspalvas
un astes spalvas tumši zemes brūnas, ārpusē ar šauru pe-

lēkbrūnu strīpu. Acis tumši brūnas, knābis melns, kājas
svina pelēkas*).

Eiropas ziemeļos un austrumos, kā arī Alpos viņu aiz-

vieto Alpu vai kalnu zīlīte (Pārus borealis), kas

atšķiras ar gaišiem galvas un kakla sāniem un plašāku
rīkles plankumu, ir arī drusku lielāka, bet viņu savukārt

Viņai vistuvāk stāv vītolu zīlīte (Pdrus atricapillus),
ar nespodru galvu. Tomēr viņa gan nebūs nekas vairāk, ka

purvu zīlītes paveids, atšķirams tikai pec dziesmas. Izdevējs.
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mūsu pasaules daļas galējos ziemeļaustrumos aizvieto

Kamčatkas zīlīte (Pārus camtschatcensis), kurai

virspuse ir tīri pelnu pelēka. Pie tās pašas grupas, bei-

dzot, pieder sēru zīlīte (Pārus lugubris) Balkanu

pussalā, un Eiropas un Rietumāzijas tālos ziemeļos dzī-

vojošā jostainā zīlīte (Pārus cinctus). Abas ir

ievērojāmi lielākas par purva zīlīti, slaidāki veidotas un

citādā krāsā, un pirmās krāsa un zīmējums vispār ir lī-

dzīgs purva zīlītei, bet viņa atšķiras ar lielo melno rīkles

laukumu un ar pakaļējo otrās šķiras lidspalvu un astes

spalvu platām baltām ārējām malām, pēdējā atšķiras ar

nespodri tumšbrūno galvas plātni un sīko spalvu pelēko
vai bāli rūsaini brūno krāsu.

Kaut arī nav noliedzams, ka visas šīs sugas atšķiras
no purva zīlītes dzīves vietas un izturēšanās ziņā, es tomēr

aprobežošos ar īsu mūsu vācu sugas dzīves attēlojumu.
Purva zīlīte, kā to izteic jau viņas nosaukums, apdzīvo

labprāt zemus, ūdeņiem bagātus apgabalus, noteikti vairāk

lapu kā skuju koku mežus, arī tur regulāri uzturas iele-

jās un ūdens tuvumā, bet apmierinājās arī jau ar strauta

vai dīķa krastu un tāpat arī ar netālu no šiem ūdeņiem at-

rodošos dārzu, vienalga, vai tur aug augstāki koki, vai zemi

krūmi. Viņas koks ir vītols.

Varbūt nav teikts par daudz, ja purva zīlīti apzīmē

par izveicīgāko un jautrāko no visām šīs ģints vācu sugām.

Neparasti dzīva, nemierīga un izveicīga, labā omā karstu-

mā vai aukstumā, pie bagātākas vai trūcīgākas barības,

jocīga, gatava ķircināties, pārgalvīga un droša, viņa prot
saistīt un iegūt sev katru novērotāju. Viņa darbojas no

rīta līdz vakaram, lēkā un vingro, kāpelē un laižas, strādā,

sauc un aicina kamēr saule atrodas pie debesīm un tikai

vēlu dodās pie miera. Kustībās viņa līdzinājās zilai zīlī-

tei, sarunāšanās skaņa ir kluss, drusku šņācošs ~sit", ai-

cinājums ir maigs „ciē", nelielu uztraukumu tā izteic ar

asi uzsvērtu „spitē, spicidē", baiļu kliedziens ir skaļš
„spitt". Viņas īsā, klusā, skaņām bagātā dziesmā skan

cauri balsieni: „hicihicilidede". Citādi viņa gandrīz ne-
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atšķiras no saviem radiniekiem, arī barība ir tāda pat kā

tiem.

Gūstā purva zīlītes ir tikpat viegli turēt kā citas viņu
ģints sugas un ar mošumu un jocīgumu viņas varbūt ir

vēl patīkamākas par savām radiniecēm.

Cekulainā zīlīte (Pārus cristatus) ir virspusē
iesarkani brūnpelēka vai peles pelēka, apakšā pelēki bāl-

gana; pakāpeniski pagarinātās šaurās cekula spalvas, ku-

ru kāti liecas uz priekšu, ir melnas ar baltām malām, vaigi
balti, kāda pāri acij ejoša mutes kaktu josla, kas pakaļ-
daļā sirpa veidīgi liecas atpakaļ un uz priekšu, kāda tikpat
plata josla, kuru no pirmās šķir platāka balta strīpa, sā-

kas pie galvas virsas, sniedzas līdz rīkles laukumam, iet

rīklei līdztekus, rīkle un no turienes izejošā pakauša josla
ir melna, lidspalvas un stūres spalvas tumši pelēki brūnas,
ārmalā ar gaišāku vīli. Acis brūnas, knābis melns, gar

asām malām gaišāks, kājas netīri gaiši zilas. Garums

130, platums 210, spārnu garums 65, astes garums 55 mm.

Jaunie atšķiras no veciem ar mazāku cekulu un neskaidru

galvas zīmējumu.
Cik tas līdz šim zināms, cekulainās zīles izplatības ap-

gabals aprobežojas ar Eiropu, bet šī suga apdzīvo zieme-

ļus biežāki kā dienvidus. Mūsu vācu skuju mežos viņa
nekur nav reta, tīros lapu mežos viņas turpretim nav gan-

drīz nemaz. Arī viņa ir nometnieku putns, kas uzticīgi tu-

rās pie sava apagabala un atstāj to uz kādu laiku tikai

rudenī un ziemā. Skuju mežos viņu redz vispār, tikpat

vecos kokos kā jaunākās audzēs un biezoknī, bieži arī ze-

mē. Pa ziemu viņa apvienojas ar meža zīlītēm un Sarkan-

galvītēm, mizu ložņām un dzilnīšiem lielās sabiedrībās,-ku-

ras klejo apkārt iepriekš aprakstītā kārtā, pa lielākai da-

ļai kāda raibā dzeņa vadībā.

Jautrs prāts, patika kustēties, izveicība, veikla kāpe-
lēšana un pieķeršanās, pārgalvība, drosme, patika plūkties

un ķildoties, kas viss tā raksturo zīlītes, piemīt arī šai su-

gai. Sarunāšanās skaņa ir šņācošs „sit", stiepts ~tē, tē",

aicinājums ir skaļš ~cik girr" vai „glirr"; dziesma ir vien-

kārša. Dziedot tēviņš ieņem dažādus stāvokļus, grozās
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dažādi, izceļ cekulu un atkal sakļauj, vispār mēģina ar sa-

vām dažādām kustībām izpatikt.

Ligzda parasti atrodas koku dobumos ar šauru ieejas

caurumu, augstu vai zemu no zemes, kā to kuru reizi ap-

stākļi prasa, gan arī stumbros ar tukšu vidu un ne retāk

vecās plēsīgo putnu, kraukļu, vārnu un žagatu un vāveru

ligzdās, žagaru kaudzēs un plašās krūmu audzēs. Vaja-
dzības gadījumo pārītis pats izkaļ telpu perēšanai un ne-

met agrāk mieru, pirms dobums nav pus metru dziļumā.
Sūnu un ķērpju gali ir ligzdas ārējā daļa, ligzdas īstais iz-

klāj s ir meža dzīvnieku vai govju spalva, dzīvnieku un

augu vilna. Astoņas līdz desmit iedētās olas ir patīkamas,
lielumā līdzīgas purva zīlītes olām, ar rūsaini sarkaniem

plankumiem uz sniega baltā pamata. Abi dzimUmi perē

pārmainīdamies un olas izšķiļas trīspadsmit dienu laikā.

Mazuļu barība ir sīki kāpurīši un pēc izvadāšanas vecāki

viņus vēl kādu laiku māca, bet drīz viņi kļūst patstāvīgi

un vecāki tad sāk perēt pa otram lāgam.

Kopā ar mežu zīlīti šī suga ir lielākais labdaris skuju
koku mežiem, jo viņa pārtiek galvenām kārtām no kaitīgu

kukaiņu olām un kāpuriem un gandrīz nemaz nelieto grau-

du barību. Viņu redz no agra rīta līdz vēlam vakaram no-

darbinātu ar barības meklēšanu sev, un uz novērojumu pa-

mata ir noskaidrots, ka viņa galvenām kārtām tīko pēc kai-

tīgu meža tauriņu olām. Tikai ziema viņu kādreiz piespiež
lietot arī sēklas, bet kamēr viņa var dabūt kukaiņu barī-

bu, viņa nelieto citu. Tas ir arī iemesls, kamdēļ viņa grū-

tāk par citām sugām pierod gūstā. Bet ja tā apmierinā-

jās ar pasniegto barību, tad kļūst par vienu no patīkamā-
kiem istabas putniem.

Arī cekulainai zīlītei ir jābaidās no tiem pašiem ie-

naidniekiem, kas apdraud radniecīgās sugas, bet tā kā viņa
necieš tādā mērā dzīvokļu trūkumu kā tās, tad skaits pē-

dējos gados nav uzkrītoši samazinājies.

Garastītei (Acredula caudata), vienā vārdā ar

viņu nosauktās ģints (Acredula) priekšstāvei, ir balta gal-

vas virsa un apakša, mīkstumi izbālojuši maigi rozā sar-
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kanbrūni, visa virspuse melna, kamieši rozā iesarkanbrūni,

pakaļējās pirmās šķiras lidspalvas ārpusē ar platu baltu

malu, abi ārējie astes spalvu pāri ārpusē un galā balti.

Mātīte atšķiras no tēviņa ar platu melnu strīpu, kas no

abām pusēm ierobežo galvas baltumu. Mazuļiem galvas
sāni, mugura un spārni ir nespodri melni, galvas virsa

un apakša bālgana. Acis tumši brūnas, kailā acs mala ve-

ciem putniem gaiši sarkana, jauniem spilgti dzeltēna, knā-

bis, tāpat kā kājas, melnas. Garums ir 146, platums 183,

spārnu garums 62, astes garums 87 mm.

Garastīte neiet tālu prom uz dienvidiem, jo Grieķijā
un Spānijā viņa jau ir retums, viņu sastop gan ari Maz-

āzijā. Turpretim uz ziemeļiem viņas izplatība sniedzas

tālu, viņu atrod ari visā Vidusāzijā. Pie mums viņa ar

zināmu noteiktību siro rudeni un pavasarā, bet daudzas

ģimenes paliek dzīvot Vācijā arī visstingrākā ziemā. Rā-

dās, ka garastītei patīk labāk lapu nekā skuju koku meži,
bet vairāk kā mežos viņa mīl apmesties augļu koku dārzos

vai kokiem bagātās ārēs.

Viņa ir moša, kustīga, dzīva un darbīga, bet priecī-

gāka un maigāka, arī ne tik ātrsirdīga un ne tik plēsīga
kā citas ģints sugas. Viņas pļāpāšana skan kā šņācošs

„sit", aicinājums ir svilpojošs ~ti ti", biedinājuma sauciens

griezīgs „ciriri" un ~terr", dziesma klusa un patīkama,
kaut arī neievērojama. Barība ir vienīgi kukaiņi un gal-
venām kārtām sīkākās sugas.

Garastītes ligzda līdzinājās somas zīlītes ligzdai, atšķi-
ras no tās jau ar to, ka nekarājas brīvi, bet vienmēr bal-

stās uz kāda pamata. Ligzdas veids atgādina lielu olu,

kam sānos augšā atrodas ieejas caurums. Augstums ap-

mērām 24, platums 10 cm. Ārējā siena ir uzcelta no za-

ļām lapu sūnām, kas savītas ar kukaiņu tīkliem un pār-

klātas ar koku ķērpjiem, kūniņu čaumalām, bērzu mizām

un zirnēkļu vai kāpuru tīkliem. lekša izklāta daudz spal-

vām, vilnu un matiem. Garastīšu pāris arvien izvēlas

sūnas un ķērpjus no tā paša koka, kur ceļ savu ligzdu un

vienmēr sakārto tās līdzīgi viņu dabīgam stāvoklim uz

koka mizas. Ar to ligzda apbrīnojami pieskaņojas ap-
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kārtnēi, un ir paslēpta ari no ievingrinājušās acs. Tā kā

pārim, kas spiests celt otru ligzdu, liekas par grūtu pie-

gādāt vajadzīgo materiālu, viņš dažreiz tūliņ atkal savāc

jau sanestās vielas un saauž tās par jaunu. Pati celšana

ilgst divas, bieži trīs nedēļas, kaut arī abi laulātie draugi

darbojas ļoti cītīgi, tēviņš vismaz piegādā materiālu klāt.

Ap apriļa vidu vai beigām pirmās olas ir sadētas pilnā skai-

tā. Viņu ir ļoti daudz, jo garastīte dēj deviņas līdz div-

padsmit, dažreiz arī piecpadsmit līdz septiņpadsmit olu.

Tās ir mazas, tikai 14 mm garas ūn 10 mm resnas, ar ļoti
maigu čaumalu un vairāk vai mazāk klātas bāli rūsaini

sarkaniem punktiem uz balta pamata. Dažas mātītes dēj
tikai baltas olas. Pēc trīspadsmit dienu ilgas perēšanas
abiem vecākiem iesākas nepārtrauktas darba dienas, jo
tas kaut ko nozīmē, sagādāt barību tik lielam bērnu ba-

ram, kamēr tie izaug lieli. Jau perējot veciem telpa ir par

mazu, mazuļiem viņa drīz paliek pardaudz šaura. Tad

katrs bērniņš nopūlas pats sev sagādāt vietu, un tad atga-

dās, ka saaustā ligzdas siena stipri izplešas, vietām pat

pārtrūkst. Ja caurumi rodās ligzdas dibenā, tad izskatās

īsti dīvaini, jo kad mazuļi kļūst lielāki, tad visi izbāž apak-
šā cauri savas neērtās astes. Vēlāk viņi to pašu caurumu

izlieto arī citām vajadzībām, un tad mātei ir mazāk jā-

rūpējas par tīrību.

No visām zīlītēm garastīte pierod vislabāk un tādēļ,
kā arī savas uzvešanās un izturēšanās dēļ viņa ir vispa-
tīkamākā no visām. Viena pārīša laulāti draugi, ko abus

vajaga turēt kopā, vienmēr guļ cieši viens otram piespie-

dušies, parasti tā, kā viens otru pa pusei apsedz ar spārnu.
Tad garastītes izskatās kā spalvu bumba un sevišķi tas lie-

kas jocīgi, ja astes rēgojas katra uz savu pusi. Bieži vien

te viena apsviežas uz laktiņas lejā, te atkal otra, kas sē-

dējusi augšā. Abas izturās sevišķi maigi viena pret otru

un ar to vēl ievērojami pavairo labvēlību, ko katrs kopējs

viņām dāvā.

Bārdainā zīlīte (Panurus barbatus), ir niedru

zīlīšu ģints (Panurus) priekšstāve. Bārdainās zīlītes dzim-

tene ir Eiropas dienvidu austrumi, bet arī Holande, Liel-
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britanija, Dienvidmaģarija, Itālija, Grieķija, Spānija un

tāpat arī lielākā Vidusāzijas daļa. Viņa mājo plašos niedru

krūmos, Holandē un Lielbritānijā viņa paliek gadu no ga-

da retāka, jo pieņemoties apstrādātas zemes platībai, vi-

ņas uzturēšanās vietas aizvien vairāk sašaurinājas. No

Vācijas, kur viņa arī senāk perēja, saimnieciskā niedrāju
izmantošana viņu pakāpeniski ir izspiedušo, un tur viņa ta-

gad sastopama tikai kā rets gāju putns. Donavas ieleju
zemēs, Dienvidkrievijā, Dienvidsibirijā un Turkestanā vi-

ņa tagad laikam gan būs visbiežāk sastopama. Viņa sai-

stīta pie niedrām un atstāj tās tikai vajadzības gadījumā,
dzīvo pa pāriem vai mazās dzimtās, ļoti slēpjas, ir veikla,

izveicīga, dzīva un nemierīga, moša un pārdroša, kā citas

zīlītes, kustās pa niedru stiebriem ar niedru ķauķa izvei-

cību, laižas viegli un rāvienos, aicina „cit cit" un dzied pa-

visam neievērojamu dziesmu, klusu čivinādama, kur ieau-

žas atsevišķas aprautas, šņācošas skaņas. Citādi viņas dzī-

ves veids līdzinājās citu zīlīšu rīcībai un rosībai; tikai- vi-

ņas valdzinošais skaistums un laulātu draugu ārkārtīgais

maigums padara to izskatā piemīlīgāku par lielāko radi-

nieku daļu. Barība sastāv vasarā no kukaiņiem, ziemā arī

no dažāduaugu, īpaši niedru un grīšļa'ugu sēklām.

Runājot par dziln ī š i c m (Sittidae) nav par daudz

teikts, ja tos apzīmēsim par vispilnīgākiem kāpelētāju put-

niem, jo viņi kāpelēšanā nebūt nepaliek pakaļ dzeņiem, bet

tos vienā ziņā pat pārspēj: tie prot grūto mākslu kāpt no

augšas uz leju pa stāvu vietu, ko neprot neviens cits

putns.
Cik līdz šim zināms, šīs dzimtas sugas ir sirotāji putni,

kas izņemot tikai perēšanas laiku, siro pa nelielu apgabalu

šurp un turp, bet vispār gadu no gada turas pie vienas un

tās pašas vietas. Kur augsti veci koki vai pie gadījuma

klinšu sienas sniedz viņiem pietiekoši barības, dzilnīšu,

zināms, netrūkst, bet tie kāpj arī diezgan augstu kalnos.

Barība ir kukaiņi un augu vielas, īpaši sēklas, ko viņi lasa

no kokiem un klinšu sienām, kā arī uz zemes. Viņi taisa

ligzdas koku vai klinšu alās, un ieeju parasti pārklāj
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māliem un dūņām. Tie dēj sešas līdz deviņas olas ar

sarkaniem punktiem uz gaiša pamata.

Mums vissvarīgākā suga, d z i 1 n ī t i s (Sitta caesia)
ir virspusē svina pelēks, apakšā rūsaini dzeltens; melna

strīpa velkas starp acīm un gar galvas sāniem, iet lejup
līdz kaklam; žods un rīkle ir balta, mīkstumu spalvas un

apakšējās astes segspalvas kastaņu brūnas, lidspalvas

brūngani melni pelēkas, ar gaišu malu, priekšējās baltas

arī pie pamata, vidējās astes spalvas parusli zilas, pārējās

dziļi melnas ar pelnu zilu zīmējumu galos. Acis rieksta

brūnas, knābis augšā raga melns, apakšā svina pelēks,

kājas raga iedzeltenas. Garums 16, platums 26, spārna

garums 8, astes garums 4 cm. Mātīte atšķiras ar šaurāku

melno acu strīpu, gaišāku ķermeņa apakšu un mazāku

augumu.

Mūsu dzilnītis sastopams visur sākot no Jitlandes līdz

Dienvideiropai. Viņš nekad nedzīvo lielākās sabiedrībās,
bet pa pāriem vai ļoti mazās ģimenēs, un, beidzot, kopā ar

citiem putniem. Jauktus mežus ar lieliem kokiem, kur to-

mēr gluži netrūkst apakšaudzes, viņš mīl vairāk par citām

visām vietām. Viņš nebaidās no cilvēku tuvuma un sa-

stopams pilsētu pavārtēs vai ēnainos parkos tikpat daudz

kā vientuļā mežā. Vasarā viņu spēj saistīt un pilnīgi no-

darbināt stundām ilgi viens vienīgs ozols, rudenī arī viņu
sagrābj tieksme ceļot un tad viņš dodas drusku attālākos

ceļojumos. Vienmēr tas turas pie kokiem, un tikai ārkār-

tīgā vajadzības gadījumā uzdrošinājās lidot pāri klajai
vietai.

Dzilnītis ļoti izdevīgi atšķiras no daudziem citiem

putniem ar savu kustīgumu un pieticību. ~Te tas lēkā

gar kādu koku uz augšu," saka mans tēvs, „te uz leju, te

apkārt tam, te paskrien uz priekšu pa zariem, vai pieka-

ras pie tiem, te noskalda gabaliņu mizas, te knābā, te lai-

žas, un tas turpinājās nepārtraukti vienā laidā, tā kā viņš
dažubrīd drusku atpūšas tikai, lai paskandinātu savu

dziesmu. Viņš izskatās drukns: gandrīz vienmēr ierauj

kaklu, pievelk kājas un viņa mīkstās un garās spalvas

vaļīgi guļ viena uz otras, kādēļ tas izskatās neveikls un



313

neizveicīgs. Ka tāds izskats viņam neatbilst, mēs redzē-

jām agrāk. Lidojiens ir viegls, nav tomēr visai ātrs, lido-

jot lidspalvas stipri izplestas un spārni kustas ātri, nereti

viņš arī lidinājās. Parasti tas nelaižas tālu vienā paņē-
mienā, bet te tomēr nav vainojams nespēks: viņam reti

vajaga pārlidot pa gaisu lielus atstatumus. Ka viņš lido-

jot nepagurst, ir skaidri redzams no tam, ka viņš ļoti bieži

laidelējas ap koku galotnēm un bez saprotama iemesla

dažreiz lido no viena kalna uz otru. Sirodams tas bieži

nolido kilometru bez nolaišanās zemē. Dažreiz viņš ilgu
laiku augstu kāpelē apkārt kokiem un tad to nav viegli

redzēt, dažreiz viņš ir tik drošs, ka turpina savu nodarbo-

šanos dažus soļus no cilvēka." Parasti viņš atstāj moša

un kustīga putna iespaidu. ~Galvenais viņa dabā ir tas,"

turpina mans tēvs, „kā viņš mīl sabiedrību, bet nevien sev

līdzīgus, bet arī citus putnus, īpaši zīlītes un mizu ložņas.
Kad visa ģimene vēl bija apvienota, es nekad neesmu sa-

stapis vairāk par diviem, trim vai četriem -dzilnīšiem kopā.
Tā kā viņiem ir ar pūlēm jāmeklē sava barība, tie sadaļas

pa daudzām vietām, un parasti viņi ir žubīšu, cekulaino

un meža zīlīšu vadoņi, un šinī barā bieži iejaucās arī purva

zīlītes, mizu ložņas un zeltgalviņas." Dažreiz sabiedrībai

pievienojas kāds dzenis un satiek tad ilgāku laiku labi ar

pārējiem. ~Kurš no šiem dažādiem sabiedrības locēkļiem
ir īstais vadonis," piebilst Naumans, ~vai kurš pirmais

pamudināja sabiedrību apvienoties, nav nosakāms. Viens

seko otra saucienam, līdz viņos pamostas dziņa uz vairo-

šanos un sabiedrība izjūk." šīs sabiedrības ir visos mūsu

mežos ļoti parasta parādība, un kas vienreiz iemācījies

pazīt mūsu dzilnīša raksturīgo aicinājuma saucienu, var,

no viņa vadoties, sabiedrību viegli atrast un pats novērot.

Visus tos nesaista gan nekādas dziļākas saites, bet tomēr

viņi noteikti turas kopā, jo šos putnus sastop dienu no

dienas ilgu laiku dažādās vietās tikpat lielā skaitā.

Aicinājuma sauciens ir fleitai līdzīgs, skaļš „ti ti ti,"

bet parastā skaņa, ko dzird vienmēr, bez kā ar to gribētu
kaut ko izteikt, ir īss, ne tālu dzirdams, bet tomēr ass

„sit." Bez tad dzird toņus, kas skan kā „cir tvit tvit tvit"
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vai ~tvet tvet". Pārošanās sauciens sastādās no ļoti skai-

stām svilpojošām skaņām, kuras ir tālu dzirdamas. Gal-

venā skaņa ir „ti ti," viņai pievienojas „kui kui" un „tirrr."

Tēviņš sēž koku galotnēs, grozās šurp un turp un sauc ~ti,"

mātīte, kas varbūt atrodas uz tā paša koka, atbild ar

~tvēt," Tad abi laidelējas kopīgi apkārt un dzenājas spē-

lēdamies šurp un turp, te aplidodami koku galotnes, te

kūleņodamies pa zariem un izlietodami visu viņu rīcībā

esošo kāpelēšanas mākslu, un vienmēr skaļi kliegdami. Tad

viens vienīgs šo piemīlīgo putnu pāris spēj atdzīvināt diez-

gan lielu meža gabalu.
Dzilnītis ēd kukaiņus, zirnēkļus, sēklas un ogas, sa-

gremošanas veicināšanai rij granti. Kukaiņus viņš lasa

no zaru stumbriem, meklē tos sūnās vai velk no mizas

plaisām, gan arī ķer tos strauji lēkdams no zara, kad tie

laižas garām. Kalšanai viņa knābis ir par vāju un tādēļ

viņš nekad nekaļ kokā caurumus. No mizas gan viņš
atskalda diezgan lielus gabaliņus. Medījot kukaiņus, viņš
nereti pienāk tieši klāt ēkām, kāpelē pa tām un arī ielec

pat istabā iekšā. ~Tikpat labi kā kukaiņus," saka mans

tēvs, „viņš ēd arī sēklas, īpaši sarkano skabārdžu un liepu

riekstus, kļavas, priedes un egles sēklas, ozolu zīles, miežus

un auzas. Ja čiekuri pilnīgi aizvērti, tad tas nevar piekļūt
skuju koku sēklām, bet ja zvīņas drusku pavērušās, viņš
izvelk sēklas un tās norij. Rādās, ka egļu sēklas, kuras

bez viņa ēd nedaudzi putni, viņam ļoti patīk. Kad mūsu

veco egļu sēklas ir nogatavojušās, viņu galotnes ir dzilnī-

šiem iemīļota uzturēšanās vieta. Izbirušās koku sēklas

viņi lasa no zemes, miežus un auzas tie noloba un zīles

pirms norīšanas sadala. Rādās, ka auzas un mieži viņiem
ne sevišķi patīk, bet viņi ēd tos vairāk trūkuma spiesti,

jo šo labību reti atrod viņu kuņģī. Sarkano skābardžu

un liepu riekstus viņi ēd ļoti labprāt un krāj tos arī bada

laikiem. Es esmu bieži ar patiku novērojis dzilnīšus ar

riekstiem bagātos sarkanos skābārdžos. Divi vai trīs dzil-

nīši uzturās kāda sēklām bagāta sarkana skābārdža tu-

vumā, pārmainoties laižas turp, ar knābja palīdzību noplūc
riekstu un nes to kādā kokā tuvumā, kur tiem ierīkots
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rieksta iespraušanai noderīgs caurums, ieliek tanī riekstu

tura viņu ar priekšpirkstiem, pārknābj un norij kodolu.

Tad viņi ļauj lai čaumala krīt, dabū citu riekstu un apstrā-
dā to tāpat. Tā tas bieži turpinājās stundām, pat dienām

ilgi, pastāvīgā maiņā, un -lidošana turp un atpakaļ, riekstu

noplūkšana un pārknābšana sniedz īsti patīkamu ainu.

Lazdas, liepas un kļavas riekstus dzilnītis apstrādā līdzī-

gā kārtā. Viņa smalkā osme tam vienmēr pareizi rāda,
vai rieksts pilns vai nē, tā kā viņš nekad nenoplūc tukšus.

Cietās lazdas rieksta čaumalas pārknābšana viņam sagādā
zināmas grūtības, bet ar liepu, sarkano skābārdžu vai

kļavu riekstiem viņš tiek viegli galā. Dīvaini izskatās, kad

viņš nes riekstus prom. To viņš dara ar knābi, kuram, lai

aptvertu lazdas riekstu, ir diezgan plati jāatveras." Pēc

Naum an a novērojumiem, viņš ziemā lasa no zemes

nokritušos ķiršu kauliņus un saskalda arī tos, lai nokļūtu
pie iekšējā satura, vai meklē dārzos kopā ar silītēm saules

puķu, vārpatu un kaņepu sēklas, pēdējās, šķiet, ir viņam
kārums.

Ligzda vienmēr atrodas dobumos, izņēmuma gadīju-

mos mūra vai klinšu spraugās. Gudrais putns ļoti labprāt
izlieto savu bērnu audzēšanai dzeņa meistariski pagatavo-
tos dzīvokļus, bet nemīl, ja mājas durvis ir lielākas nekā

vajadzīgs un prot ļoti asprātīgi izpalīdzēties, aizmūrēdams

ieeju savā ligzdā un atstādams, taisni tik lielu caurumu,

ka var ielīst un izlīst. „To izdara," saka mans tēvs, „ar

māliem vai citu lipīgu zemi, kas tāpat kā pie bezdelīgu

ligzdām, līmveidīgām siekalām saslapināta saistās un turas

kopā. Ligzdas cauruma aizlīmēšana viņam sokas ātri, knā-

bī viņš nes vienu māla piciņu pēc otras, lai tās, siekalām

saslapinātas, pielīmētu. Liekas, ka tas ir mazs mūrnieks,
kas gribēdams aizmūrēt durvis, liek vienu akmeni uz otra

un tos sastiprina kopā. Šī māla siena ir divi centimetri

bieza un biezāka, un kad tā izžuvusi, viņa ir tik stipra, ka

to nevar ar pirkstu ielaust, bet lai viņu sadragātu, ir jā-

lieto kalts. leejas caurums, kas vienmēr atrodas māla sie-

nai vidū, ir gluži apaļš un tik šaurs, ka dzilnītis tikko var

izlīst cauri. Ja ligzda ir tik tālu gatava, tad viņa ir droša
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no visiem plēsīgiem zvēriem, tikai dzeņi spēj izjaukt sienu,
un viņi to dara tad, ja dzilnītis viņiem atņēmis ligzdas
dobumu. 1819. gadā viens no šiem maziem putniem bija
savu ligzdu ierīkojis kādā melnās dzilnas dobumā. Tikko

tā bija gatava, tuvojās melno dzilnu pāris, lai sakārtotu

ligzdu otrreizējai perēšanai. Mātīte pienāca klāt, ļoti iz-

brīnījās par mālu sienu un sadragāja viņu nedaudziem si-

tieniem. Vispār dzilnītim aizstāvot savu ligzdu, pirms tā

nav nodrošināta ar māla sienu, ir jācīnās ar daudziem put-
niem un bieži viņiem jāpadodas. Tā es redzēju kādu dzil-

nīšu pāru cītīgi strādājām, bet vēl pirms tas varēja salīmēt

ieejas caurumu, nāca kāds strazdu pāris un īsā laikā aiz-

dzina nespēcīgos dzilnīšus." Rādās, ka būves pabeigšana

sagādā abiem laulātiem draugiem lielu prieku. „Tēviņš,"
saka Pesl cr s, (Pāssler), „sēž izmeklētā ligzdas dobuma

tuvumā un gavilēdams skandina savu pārošanās saucienu,
kamēr mātīte cītīgi lodā iekšā un ārā." Bet liekas, ka viņi
ne tik vien priecājas, bet jūtas arī pilnīgi droši. TāPra 1-

-1 c, pārmeklējot kādu ligzdu klaudzināja apakšā pie stum-

bra, lai pārliecinātos, vai tā apdzīvota. Putns līdz pusei
izlīda ārā, kādu laiku ziņkārīgi aplūkoja pētnieku un tad,

jusdamies pilnīgi drošs, ielīda atkal iekšā, šī spēle atkār-

tojās vēl dažas reizes, un tikai kad uzkāpa kokā, viņš aiz-

laidās. „Ligzda," nobeidz mans tēvs, „skatoties pēc dobu-

ma lieluma, kur viņa atrodas, ir te lielāka, te mazāka, vien-

mēr celta no ļoti sausa, viegla materiāla. Lapu koku

mežos tas ir skābaržu un ozolu lapu gabaliņi, skuju mežos

vienmēr ļoti plāni priežu mizas gabaliņi, kas tik vaļīgi guļ
viens uz otra, jo nav iespējams tos cieši saistīt, ka grūti
ir saprast, kā olas putnam laižoties laukā un iekšā turas

kopā un arī virs mizām. Būtu jādomā, ka viņām ir jāno-

grimt šo plāno mizas plātnīšu juceklī." Uz šī vienkāršā

pamata apriļa beidzamās vai maija pirmās dienās atrod

sešas līdz deviņas, apmērām 19 mm garas, 14 mm resnas

olas ar ļoti smalkiem gaiši vai tumši sarkaniem, te asāki

zīmētiem, te vairāk izplūstošiem punktiņiem uz kaļķu vai

piena baltā pamata; olām liela līdzība ar zīlītes olām. Mā-

tīte tās perē viena pati un tās izšķiļās trīspadsmit līdz
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četrpadsmit dienās. Mazuļus abi vecāki baro ar kukai-

ņiem, īpaši ar kāpuriem ,tie ātri aug, bet sēž ligzdā tik ilgi,
kamēr pilnīgi spēj laisties, pēc izvadāšanas vēl ilgāku laiku

turas pie veciem, kuri tos baro, biedina no briesmām- un

māca. Pēc spalvu mešanas viņi atšķiras.
Dzilnītis viegli iekļūst zīlīšu slazdos, ja viņu vilina ar

kaņepēm vai auzām, viņš, kā rādās, viegli pacieš brīvības

zaudējumu, nekautrējas pieņemt barību, nav izlepis un arī

krātiņā patura savu piemīlīgo dabu. Ar citiem putniem

viņš ļoti labi satiek. Tādējādi viņš apvieno istabas putna
labās īpašības un drīz iegūst putnu mīļotāja labvēlību. Ti-

kai viņa mūžīgais nemiers un neapmierināmā dziņa strā-

dāt var viņu darīt nepatīkamu.
Klinšu dzilnītis (Sitta neumaveri) pelna, ka

viņu īsi apraksta blakus mūsu zemes sugai, jo viņa dzīves

veids ir citāds. Virspuse ir pelnu pelēka ar brūnganu

nokrāsu, melnā mutes kaktu strīpa stiepjas līdz mēteļam,

apakša netīri balta, pavēdere, ieskaitot apakšējās astes se-

gas, rūsaini sarkana, viss pārējais kā mūsu dzilnītim, par

kuru viņš tomēr ir lielāks.

Ērenbergs, fon der Mīle, Lindermai-

ers un Kripers (Ehrenberg, von derMūhle, Linder-

mayer, Krūper) tagad mums ir šo un to ziņojuši par klinšu

dzilnīša dzīvi. Ērenbergs viņu uzgāja Sirijā, Miha h c 1-

-1 c s (Michahelles) toatrada kalnu augstienē starp Bosniju

un Hercegovinu un pārējie pieminētie pētnieki viņu bieži

novērojuši Grieķijā.
Kad putnu pētnieks staigā pa šo apgablu sliktiem ce-

ļiem un, stundām ilgi neredzēdams un nedzirdēdams ne-

vienu putnu, pārdomā par spārnoto radījumu nabadzību

šinīs zemēs, skaļi smiekli viņu dažreiz pēkšņi iztraucē no

sapņiem, šie smiekli skan no kādas klinšu sienas vai no

dažiem klinšu bluķiem, un tiem atkārtojoties skati vēršas

uz noteiktu vietu un ierauga dzilnīti, kas izrādās par smē-

jēju. Ja novērotāja auss ir pieradusi atšķirt putnu balsis,

tad viņš tūliņ teiks, ka dzirdētais un redzētais putns, bez

šaubām, nav parastais dzilnītis, bet viņam vajaga būt kam

citam. Gan arī viņš dzīvo līdzīgi saviem radiniekiem, bet
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gandrīz vienīgi klintīs un sevišķi ar lielu patiku veco ve-

nēciešu cietokšņu sienās, kur šaujamos caurumos viņš pa-

stāvīgi lodā iekšā un ārā. Viņš ir neparasti izveicīgs un

kāpelē pa pilnīgi guleniskām klinšu dzegām tik pat droši

kā pa stāvām sienām, vēršot galvu uz augšu vai uz leju, it

kā magneta saturēts. Kad viņš pielaižas pie klints, tas

labprāt piekaras ar galvu uz leju, pa klinšu plātnēm un

mūriem lēkā atsevišķiem lēcieniem. Viņš apmeklē gan arī

kokus, bet vienmēr ļoti reti un lielākos mežos, kur nav

klinšu, viņš nekad nav atrodams. Viņa kliedziens ir grie-
zīga smalka smiešanās, kas skan kā „hide hati tititi." Ba-

rība sastāv no tām pašām vielām, ko arī mūsu dzilnītis ie-

cienījis. Viņam klinšu dzilnītis vispār viscauri līdzinājās,

viņš ir tikpat dzīvs, tikpat nemierīgs, tikpat pārgalvīgs,

viņu arī viegli saķert visādās lamatās, viņš ļoti drīz pierod

un tūliņ tuvojas pasviestai barībai. Krātiņā tas vienmēr

turas uz grīdas un maz lieto kāpelējamos kociņus.

Ligzdu viņš pielīmē pie stāvām klinšu sienām, par da-

bīgu jumtu noder kāds klinšu rags. Pēc fon der Mī-

1e s liecības, ligzda vienmēr atrodas austrumu vai dien-

vidu pusē, rietumos nekad. No ārpuses tā ir ļoti liela,

mākslīgi no māla pagatavota, ar 3—5 cm garu ieeju un

ar perējamo telpu, kas iekšā izklāta kazu, liellopu, suņu un

šakāļu spalvām. No āras apsista ar dažādu kukaiņu spār-

nu segām. Dēšana iekrīt apriļa beidzamās dienās vai mai-

ja pirmās. Mātīte tik cītīgi perē, ka viņu viegli notvert

ligzdā.

Lielu lielā un ievērojamākā Jaunholandesaugu valsts

daļa, tā apmērām raksta G ū 1 d s (Gould), ir gumijas koki

un banksijas, kas atkal savukārt noder par ērtu uzturē-

šanās vietu vairākām putnu dzimtām, tā papagaiļiem un

bārkstmēļiem (Meliphagidae), kuru neparasti daudz.

Viņu dzīves veids tik cieši atkarīgs no šiem kokiem, ka

vienus bez otriem tos nevar iedomāties. Bārkstmēļi ēd

kukaiņus, putekšus un medu no gumijas koku ziediem, kas

ļoti bagāti ar to, un uzņem barību ar savu garo, galā bārk-

staino un tādēļ šim nolūkam brīnišķīgi piemēroto mēli. Ti-



319

kai nedaudzi no viņiem nokāpj no kokiem zemē un meklē

lejā vaboles un citus kukaiņus, lielākā daļa dzīvo tikai ko-

kos, vieni vienos, citi citos.

„Jaunzelandes romantisko, mežonīgo apvidu iemīt-

nieks, kuru raksturo viņa balss," saka R o c h c 1 a s, ~ir

po ē vai tu i. Par šo brīnumputnu nav teikts par daudz,

ja apgalvo, ka neviens no Eiropas mežu dziedātājiem ne-

var ar viņu mēroties. Viņa saskaņotais un piemīlīgi mai-

gais dziedājums man patiešām liekas nesalīdzinājams.
Kaut arī es ļoti mīlu Eiropas lakstīgalas pogāšanu, es at-

rodu, ka šis putns viņu tāļu pārspēj, un es atzīstos, ka ne-

kad savā mūžā man nav bijis jēdziena par tik apburošu,

skaņām bagātu putnu." Ceļotāji, kas vēlāk piemin poē,
viņu gan tik jūsmīgi neslavē, bet arī tie vienbalsīgi tura

viņu par vienu no labākiem Okeānijas dziedātājiem, un tā-

dēļ viņu gan vajadzēs aprakstīt kā savas dzimtas priekš-
stāvi.

Poē, tui vai sprediķotājs (Prosthemadera novasee-

landiae) ir apkakles putnu dzimtas (Prosthemadera)

priekšstāvis. Viņu raksturo spēcīgais, augšā un apakšā
nedaudz līkais knābis, abās pusēs kaklam bumbas veidīgi

savījušies spalvu kušķi un garas, šauras spalvas ar matiem

līdzīgu spīgu kakla virsējā daļā. Galvenā spalvas krāsa

ir spīdoši tērauda zaļa. Augšējās lielākās spārnu segas,

garāko kakla spalvu kāti un abi spalvu kušķi balti. Ga-

rums ir 30, spārna garums 14, astes garums 12 cm.

Pirmie ieceļotāji, ziņo Bu 11 er s, nosauca poē par

~sprediķotāju," un proti, viņa balto kakla kušķu dēļ, ko

viņi salīdzināja ar talāra kakla saiti evaņģēliskam garīdz-
niekam. Bet arī tie, kas tui redzējuši viņa dzimtenes me-

žos, atrod, ka šis vārds viņu raksturo, jo kad sprediķotājs
dzied, viņš grozās uz vienu pusi un uz otru, gluži kā mā-

cītājs kancelē. Viņš, kā to piezīmē Timps on s, sēž no-

pietni uz kāda zara, krata galvu, groza to te uz vienu, te

uz otru pusi, itkā gribētu ko teikt vienam vai otram, šad

un tad pēkšņi saceļas un tad skandina savu dziesmu tik

spēcīgi, it kā vajadzētu uzmodināt gulētājus. Gluži pre-

tēji savam parastam mošumam un nepārtrauktai darbībai,

A. Brems, „Dzīvnieku valsts" XXII.
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viņš dziedot paliek uz vietas. Agri no rīta viņš dzied vis-

vairāk un tad Ziemeļu, Dienvidu- un Auklandes salas meži

atkal skan no šo putnu dziesmām, kas sacenšas savā star-

pā. Viņu aicinājuma sauciens ir īpatnēji dzidrs un spalgs

~tui, tui," parastā dziesma sastāv no pieciem toņiem, un

papriekš tai vienmēr dzirdams viens vienīgs tonis; bet bez

tam dzird vēl kādu īpatnēju skaņu, kas līdzinājās klepoša-
nai vai smiekliem, un turklāt vēl pulks citu skaņu, tā kā

poē pamatoti var ierindot dziedātāju putnos.

Lidojiens ir ātrs un graciozs, ar daudzkārtīgiem pa-

griezieniem un virziena maiņām, kaut arī drusku trokš-

ņains. Tui barība ir kukaiņi, visdažādākie augļi, ogas un

zināmu puķu medus. Viņa mēle, tāpat kā visiem medus

ēdējiem, ir apgādāta ar smalku otīti, ko redz tikai tad, kad

putns slims vai nobeidzies. Ligzdu parasti atrod zaru spī-

lē kādā krūmā ar biezām lapām, nedaudz metrus virs ze-

mes, retāk kāda augstāka koka galotnē. Viņa ir diezgan
liela un celta no sausiem žagariem un zāļām sūnām, tās

dobumam apkārt atrodas skaisti sakārtoti zāļu stiebri un

iekša tai izklāta matiem līdzīgām melnās koku papardes
atvasēm. Trīs līdz četras, lielumā un veidā mainīgas olas

ir apmērām 27 mm garas un 18 mm resnas, bumbiervei-

dīgas, baltas ar vieglu rozā nokrāsu un apaļiem, sarka-

niem plankumiem.

Rādās, ka jaunzēlandieši poē jau kopš seniem laikiem

labprāt ir turējuši gūstā. Viņi to atnesa Roch c 1 a m

mazos pītos krātiņos un piedāvāja pārdošanai, un vēl šo-

dien daudzi tādā kārtā nokļūst eiropiešu rokās. Be n-

n c t s apgalvo, ka gūstekņi esot ļoti interesanti, viegli pie-
rodot un ātri iedraudzējoties ar saviem kopējiem. Bez ļoti
labās dziedāšanas tiem vēl ir lielas atdarināšanas dāva-

nas. Viņi šinī ziņā pārspējot netikvien žagatu un kraukli,
bet pat mēdītāju strazdu. Viņi ļoti pareizi mācoties runāt

pakaļ vārdus un vispār varot atdarināt ikvienu skaņu, ko

dzirdot, un tā tad viņi apvieno sevī visu, kas tos dara mī-

ļus dzīvnieku draugam: skaistumu un piemīlīgu izturēša-

nos, dziesmas un vieglu pierāšanu.



Pie mizu ložņu dzimtas (Certhiidae) pieder
mūsu mizu ložņa (Certhia familiaris). Virspusē viņš ir

tumši pelēks ar bālganiem pilieniem, apakšā balts, mutes

kakti brūni pelēki, strīpa virs acs balta, pakaļa brūni pe-
lēka ar iedzeltenu, rūsainu piekrāšu, lidspalvas melni brūn-

pelēkas, atskaitot priekšējās, ar baltu plankumu galā un

balti iedzeltenu vidējo saiti, astes spalvas brūni pelēkas
ar gaiši dzeltenu ārmalu. Acis tumši brūnas, virsējais
knābis melns, apakšējais iesarkanā raga krāsā, kājas ie-

sarkanpelēkas. Spalva ir smalka kā mati un mīksta kā

zīds. Garums 1-0, platums 118, spārna garums 61, astes

garums 55 mm*).
Mizu ložņas izplatības apgabals stiepjas pār visu Ei-

ropu, Sibiriju un Ziemeļameriku, cik tāļu sniedz meži, un

bez tam aptver arī Ziemeļrietumāfriku, Mazāziju, Palesti-

nu, varbūt arī Ziemeļpersiju. Tāpat kā citi sirotāji, arī

viņš vairošanās laikā apdzīvo ļoti šauru apgabalu, pēc tam

bieži klejo apkārt zīlīšu, zeltgalviņu, dzilnīšu un dzeņu
sabiedrībā. Bet viņš vienmēr uzņemas tikai īsākus ceļo-
jumus. Kā visi kāpelētāji, viņš vienmēr ir ar kaut ko no-

darbināts un tādēļ arī pastāvīgi kustas. Rosīgi un izvei-

cīgi viņš kāpj augšā kokā, bieži taisnā linijā, bieži arī skrū-

ves veidīgā, pārmeklēdams mizā katru spraugu un plaisu,
bāž savu smalko knābīti sūnās un ķērpjos un tādējādi prot
visur iegūt drusku barības. Viņa kāpelēšana iet grūdie-

niem, bet ļoti viegli, un viņš ir spējīgs skraidīt arī pa zaru

apakšu. Lejā zemē tas nonāk reti un ja tas noti°k, tad

viņš te lēkā ļoti neizveicīgi. Viņa lidojiens nav vienāds,

bet diezgan ātrs, tomēr arī viņš nelabprāt laižas lielākus

atstatumus, bet tikai no viena koka galotnes lejup uz otra

koka apakšu, pie kam metas vienā paņēmienā no augšas

lejup, brītiņu lido tikko neskarot zemi, atkal drusku pa-

ceļas, un acumirkli vēlāk tāpat kā agrāk pielīp kokam.

Parastā balss ir kluss „sit," ļoti līdzīgs zīlīšu un zeltgal-

viņu skaņām. Aicinājums ir stiprāks, kā „sri," labpatikas

*) Daži ornitologi atšķir ka otro pie mums sastopamo pat-
stāvīgo sugu dārza mizu ložņu_ (Certhia brachydactyla). Vācijas
rietumos ta ir biežāk sastopama suga, bet atšķirība ir loti niecīga.

Izdevējs.
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izteiksme ir kopā saliktais ~sit, iri" un īss, ass „ci."
Skaistā pavasara laikā tēviņš šīs dažādās skaņas saliek

vienmuļā un garlaicīgā dziesmā, tomēr visu šo skaņu ko-

pojumu gan nebūs tiesības saukt par dziesmu. No cilvēka

viņš nemaz nebaidās. Bez bailēm viņš nāk dārzos, kāpelē

pa ēku mūriem kā arī pa koku stumbriem un nebūt nav re-

ti, ka taisa ligzdu noderīgos māju baļķu dobumos. Tomēr

arī viņš ,drīz noprot, vai cilvēks viņam labvēlīgs vai nē.

Kautcik izdevīgā laikā viņš ar visu savu izturēšanos iz-

rāda ārkārtīgu prieku, bet slapjā un aukstā laikā vai zie-

mas sarmā viņa neapmierinātība parādās pietiekoši skaidri.

Nakts mieru tas mēdz baudīt koku dobumos.

Ligzda atrodas dobumā, spraugā vai šķirbā, kas nu

katrreiz gadās. Ne vienmēr mizu ložņa perē koku dobu-

mos, bet bieži vien arī noderīgās šķirbās zem māju jum-
tiem vai starp dēļiem, kas kalnos klāj ēku sienas, vai arī

koku kaudzēs, starp stumbru un atlupušo mizu un t. t.

Jo dobums dziļāks, jo viņam, kā rādās, labāk patīk. Pati

ligzda piemērojas vietai un saskaņā ar to ir te liela, te

maza. Viņa taisīta no sausiem žagariņiem, salmiem, zāļu

lapām, koku šķiedrām, stiebriem un tamlīdzīga materiāla.

Šīs vielas savītas ar kāpuru audumiem un zirnekļu tīk-

liem, iekšpusē tā izklāta smalkām koku šķiedrām, paku-
lām un daudz dažāda lieluma spalvām. Pats ligzdas do-

bums nav dziļš, bet valnīts ap viņu vienmēr izveidots apaļš
un kārtīgs, tā kā ligzda tomēr jāpieskaita pie mākslīgā-
kām. Ligzdā atrodas astoņas līdz deviņas apmērām 16

mm garas, 12 mm resnas olas ar smalkiem sarkaniem

punktiem uz balta pamata, kas tik līdzīgas mazo zīlīšu

olām, ka var samainīt. Perē abi dzimumi un abi ar neiz-

sakāmām pūlēm baro daudzos bērnus, kamēr tie uzaug lieli.

Mazuļi ilgi paliek ligzdā sēžot, bet ja tos iztraucē, atstāj
to pirms spēj laisties, un mēģina tad izpalīdzēties ar kāpe-

lēšanu, arī pārsteidzoši ātri paslēpjas, tā teikt novērotāja
acu priekšā un tik meistariski, ka viņus grūti atkal atrast.

Vecie viņus pēc izvadāšanas vēl ilgu laiku vadā un ģimene
tad novērotājam sniedz ļoti patīkamu ainu. Pa vasaru

mizu ložņu pāris perē divi reizes, pirmo reizi martā vai



323

apriļa sākumā un otro reizi jūnijā, bet otrā perējuma olu

skaits ir vienmēr mazāks, bieži viņu ir tikai trīs līdz

piecas.
Gūstam mizu ložņa neder.

Vairums putnu pētnieku skaita mūsu klinšuložņu
(Tichodroma muraria), šo vienu no visdīvainākiem put-
niem virs zemes, par mizu ložņu putnu; es ieskatu to par

saistošo locēkli starp mizu ložņām un bada dzēguzēm un

par īpašas, tikai no viņa viena sastāvošas dzimtas (Ticho-

dromidae) pamatveidu. šo putnu raksturo drīzāk druk-

nais kā slaikais ķermenis, īsais kakls, lielā galva, ļoti ga-

rais, tievais, gandrīz apaļais, tikai pie pamata kantainais,

priekšā smailais, nedaudz līkais knābis un irdenā, smalkā

zīdmīksta spalva, patīkamā, pa daļai dzīvā krāsa, kura,
skatoties pēc gada laikiem, ir dažāda. Mēle vispār atgā-
dina dzeņu mēli, ir tik gara, ka sniedzas gandrīz līdz knāb-

ja galam, ir smaila kā adata, tomēr ārā izbīdīt to var tikai

drusku un tā apklāta daudziem sarainiem izaugumiem, at-

liektu āku veidā.

Spalvas galvenā krāsa ir pelnu pelēka, rīkles apgabals

vasarā melns, ziemā balts. Lidspalvas un stūres spalvas

melnas, pirmām no trešās līdz piecpadsmitai pamata puse

spilgti sarkana, tāpat arī mazās spārnu segspalvas un lielo

segspalvu ārējo vēdekļu šaurās malas. Stūres spalvu ga-

liem balta mala. No otrās līdz piektai lidspalvai vēdekļu

iekšpuses greznotas ar vienu vai diviem baltiem planku-

miem, pārējām lidspalvām turpat dzelteni plankumi, kas

uz ķermeņa pusi paliek aizvien vājāki un beidzot pazūd pa-

visam, arī viņu skaits ļoti mainīgs. Acis brūnas, knābis un

kājas melnas. Garums ir 16, platums 27, spārna garums

9, astes garums 6 cm.

Klinšu ložņa apdzīvo visus kalnus Vidus- un Dienvid-

ieropā, Rietum- un Vidusāzijā uz austrumiem līdz Ziemeļ-

ķinai, viņu esot novērojuši arī Habešā. Mūsu Alpos viņš

nav rets,'Karpatos un Pirenejos tas sastopams tikpat lielā

skaitā. No Alpiem viņš dažreiz atlido uz Vāciju, no Kar-

patiem tas apmeklē Maģariju.
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Par viņa dzīvi līdz pat jaunākam laikam bija atroda-

mas tikai trūcīgas ziņas. Vecais Gesn c r s bija pirmais
dabas pētnieks, kas viņu pieminēja. Bet tikai 1864. gadā

Girtanners mūs patiešām iepazīstināja ar šī putna
dzīvi. „Kad ceļotājs," tā šis izcilus zinātnieks raksta,

„Šveices kalnos, ieiedams Alpu joslas augstākos apgaba-

los, ir atstājis aiz sevis mežu augšējo robežu un vienmēr

dziļāki dodas iekšā mežonīgā klinšu juceklī, viņš dzird, it

īpaši zināmos Alpu apgabalos, nereti no kādas augstas
klinšu sienas smalku, gari stieptu svilpienu. Pa lielākai

daļai tas atgādina mūsu dzeltenās stērstes parasto dzies-

mu, sastāv no dažiem diezgan skaņiem, ātri viens otram

sekojošiem balsieniem vienādā augstumā. Viņš nobei-

dzas ar gari stieptu beigu skaņu, kas par vairāk toņiem
augstāka un to apmērām var attēlot ar balsieniem „dididi-
diii." Reizē brīnīdamies un priecādamies, ka pamanījis

klusajā akmeņu juceklī pēkšņi atkal kādas citas būtnes

dzīvības zīmi, viņš skatās augšup uz kailo klinšu sienu,

un tad parasti pēc ilgākas meklēšanas pamana starp ak-

meņiem mazu putnu, kas pa pusei izplētis sarkanos spār-

nus bez pūlēm rāpjas augšup pa stāvo, vietām pat pāri

karājošos sienu. Tas ir klinšu ložņa, dzīvā Alpu roze, kas,

jusdamies kā savās mājās, staigā pa savu apgabalu norau-

dzīdamies bez bailēm lejup uz nokusušo ceļotāju, kurš ti-

kai ar diezgan lielām pūlēm ir uzrāpies līdz viņa augsta-
jam miteklim."

Klinšu ložņa kāpelē labprāt tikai pa gluži kailām klin-

tīm, un jo Alpu apgabals mežonīgāks, jo mazāk tur augu,

jo drošāk viņš sastopams. Platās zāles strīpas, kas velkas

gar nogāzēm, viņš apciemo tikai, lai meklētu tur kukaiņus,
vispār lai iegūtu sev barību. Citādi viņš tās steidzīgi pār-

skata un cenšas cik drīz vien iespējams sasniegt kailās

klintis. Uz koku stumbriem viņš nekad neiet, es viņu arī

nekad neesmu redzējis sēžam krūmos, vai no klinšu plai-

sas augošos zaros. Viņš mājo tikai gaisā un stāvās klintīs.

Arī zemi viņš nemīl. Kukaiņus, kas zemē guļ, ja vien ie-

spējams, mēģina saķert no klints, bet ja neskatoties uz

stiepšanos un grozīšanos viņš nevar savu mērķi šādā kārtā
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sasniegt, steigšus pielaižas klāt, nolaižas uz vienu acumirk-

li, satver laupījumu un nākošā acumirklī jau atkal ir pie

sienas, kur tas vispirms izvēlas ērtu vietu iegūtā laupī-

juma apēšanai. Mazus kukaiņus, kas izliekas par beigtiem
un krīt lejup pa akmeņiem, cerēdami iekrist nesasniedza-

mā vietā, zirnēkļus, kas steigšus mēģina bēgt pa klintīm

lejup, karādamies savā glābšanas valgā, viņš viegli noķer
gaisā.

Augšup rāpjoties viņš vienmēr tura galvu taisni uz

augšu un tad liekas, ka viņam ir tikpat īss kakls, kā dzil-

nīšam. Pie pārkārtiem stumbriem viņš to atliec pat at-

pakaļ, lai neievainotu savu maigo knābi pie akmeņiem, kas

rēgojas ceļā. Apbrīnojami ātri viņš tiek augšā stāvākās

klinšu sienās, augstākās virsotnēs. Kāpšanās norit vai nu

atsevišķiem lēcieniem, kurus katru reizi tanī pašā laikā

pabalsta sitiens ar spārniem un bieži, it īpaši steidzoties

ļoti vai pūloties, arī īsa rīkles skaņa, vai arī pilnīgi lēkā-

jot. Rāpjoties pa klinšu sienām viņš izrāda tādu spēku
un izveicību, ka var gan domāt, ka kalnos nav tādas klinšu

sienas, kas viņam būtu par gludu vai par stāvu. Gūstā

viņi viegli skraida istabā pa tapētēm. Bet jo stāvāka

un gludāka plāksne, pa kuru viņš rāpjas, jo ātrāk viņ/im
ir arī jāvirzās uz priekšu, jo uz pavisam gludām plāksnēm
arī viņš tikai vienu acumirkli var noturēties līdzsvarā.

Viņu diezgan bieži redz augšā piekārušos vai vispār tik

augsti nokļuvušu, cik tas viņam vispirms ir bijis vajadzīgs,

ar diezgan plati atplestiem spārniem, tā kā baltos planku-

mus skaidri var saskatīt. Tas piekaras pie klintīm kā tau-

riņš un noturas spurinoties, pie kam viņa galva grozās pa

labi un kreisi, viņš pār pleciem saskata klinšu sienā zem

sevis vietu kur pirmām kārtām nolaisties, šādā stāvoklī,
kad vēl visvieglāk ir mierīgi novērot klinšu ložņu kaut uz

mirkli brīvībā, izliekas, ka viņš balstītos uz lidspalvu ga-

liem. Ar spēcīgu grūdienu viņš pēkšņi metas gaisā, nost

no klintīm, viegli apgriežas apkārt, met pat kūleņus iz-

klaidēdamies un tad laižas te kā tauriņš, nevienādi, spār-

niem sizdams, te nolaizdamies lejā gandrīz pavisam iz-

plestiem spārniem, te mezdamies lejā kā plēsīgs putns ar
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lejup vērstu galvu un sakļautiem spārniem. Tā viņš sa-

sniedz savu izvēlēto vietu, kas atrodas bieži vien daudz

metru, bieži arī tikai dažus metrus zemāk. Tur viņš nā-

košā acumirklī atkal pieķeras klāt, galvu vēršot jau atkal

uz augšu, un tādēļ šī nolaišanās lejup norit skaistā, apakšā
īsi laustā lokā. Dodoties sāņu virzienā viņš pa lielākai da-

ļai laižas, tomēr dažreiz arī skrien ar stipri ieliektām pa-

pēžu locītavām pa šauru klints malu, bet tas viņam ne-

patīk un viņš drīz atkal nolaižas. Vispār viņš ir labs li-

donis, varbūt ne tik labs līmeniskā virzienā un uz lielā-

kiem atstatumiem, kā stāvā, kas viņam arī nepieciešami.
Šinī virzienā viņš pārvalda katru stāvokli un nav nekā

skaistāka kā redzēt šo putnu pāri kūleņo jamies saules spo-

žumā virs tumšiem bezdibeņiem.

Ārpus vairošanās laika klinšu ložņas reti redz pa pā-
riem. Parasti tas viens klejo pa tuksnešainiem apgabaliem

un uzcītīgi skandina savu īso un neievērojamo, bet patīka-

mo dziesmu. Redzot citus sev līdzīgus klejojam pa to pašu

apgabalu, viņš izturas vai nu vienaldzīgi, vai mēģina tos

aizdzīt dzenādams. Ar svešiem putniem viņš vispār tuvāk

neielaižas, un ja tā iznāk, tad viņš no tiem bēg. Barība

ir zirnēkļi un kukaiņi, bet tādos augstumos gan vairs ne-

mājo liels sugu skaits, tā kā viņš nedrīkstētu būt ļoti iz-

lepis. Savā smalkā knābī viņš droši satver kā smalkās

knaibītēs arī vismazāko medījumu. Knābja galā satvertos

kukaiņus vai viņu kāpurus un kūniņas viņš uzdur uz mē-

les, grūzdams to ātri uz priekšu, un vilkdams to atpakaļ
ierauj knābi dziļāk. Lielākus dzīvniekus, piemērām kāpu-

rus, viņš, protams, saķer knābja galā vispirms kā paga-

dās, bet pēc tam groza tos un krata, kamēr tie iegriežas

ar vidu šķērsām, mētā pa labi un pa kreisi pret akmeņiem
un beidzot, galvu svaidīdams uz priekšu un atpakaļ, iekrā-

ta gareniski rīklē, nekad pēc tam neaizmirsdams rūpīgi

pie akmeņiem noslaucīt abas knābja malas."

Perēšana iekrīt maija un jūnija mēnešos. Ligzda, liels,

apaļš, zems, sekls un uzkrītoši viegls veidojums no sūnām,

augu vilnas, sakņu šķiedrām, aitu vilnas kušķiem, auduma

gabaliem, matiem un tml., atrodas seklos klinšu dobumos.
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Satura rādītājs.

Sestā šķira (turpinājums): Zvirbuļputni (Passerinae) 5

Sestā dzimta: Cīruļi (Alaudidae) .... 5
Cīruļi (Alauda) 5Lauku cīrulis (A. arvensis) .... 6Sibirijascīrulis (A. sibirica) .... 7Silacīrulis (A. arborea) 9Cekulainiecīruļi (Galerita) 12Cekulainaiscīrulis (G. cristata) ... 12Garkājainiecīruļi (Alaemon) 15Skrējējcīrulis(A. desertorum) ... 15Stērstu cīruļi (Melanocorvpha) 16Kalandrcīrulis(M. calandra) .... 16Smilšucīruļi (Ammomanes) 17Tuksnešucīrulis (A. deserti) .... 17Ragucīruļi (Phileremus) 18Alpucīrulis (P. alpestris) 18

Cīruļi (Alauda) 5
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6
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7
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12

Garkājainie cīruļi (Alaemon) 15

Skrējējcīrulis (A. desertorum) ...
15

Stērstu cīruļi (Melanocorypha) 16

Kalandrcīrulis (M. calandra) ....
16

Smilšu cīruļi (Ammomanes) 17

Tuksnešu cīrulis (A. deserti) ....
17

Ragu cīruļi (Phileremus) 18

Alpu cīrulis (P. alpestris) 18

Septītā dzimta: žubes (Fringillidae) . .

25

Stērstes (Emberizinae) 26
Sniedzes(Plectrophanes) 26Laplandessniedze(P. lapponicus) . . 26Sniedze(P. nivalis) 27Stērstes (Emberiza) 29Kārklustērste (E. schoenilus).... 29Lielāstērste (E. miliaria) 30Dzeltenāstērste (E. citrinella) ... 32žogu stērste (E. cirlus) 32Dārza stērste (E. hortulana) .... 34

Sniedzes (Plectrophanes) 26

Laplandes sniedze (P. lapponicus) . .
26

Sniedze (P. nivalis) 27

Stērstes (Emberiza) 29

Kārklu stērste (E. schoenilus) .... 29

Lielā stērste (E. miliaria) 30

Dzeltenā stērste (E. citrinella) ...
32

žogu stērste (E. cirlus) 32

Dārza stērste (E. hortulana) ....
34
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Rūzganā stērste (E. caesia) ....
34

Čiepstošā stērste (E. cia) 35
Ganību stērste (E. aureola) .... 36žubes (Fringillinae) 38žubes (Fringilla) 38žubīte (F. coelebs) 38Mauru žubīte (F. spondiogenvs) . . 38Ziemasžube (F. montifringilla) ... 42Sniegažubes (Montifringilla) . . . . 44Sniegažube (M. nivalis) 44Zaļulīši (Ligurinus) 46Zaļulītis (L. chloris) 46Citronžubes (Citrinella) 49Citronžube (C. alpina) 49Ķīvuļi (Carduelis) 50Ķīvulis (C. spinus) .50Dadzītis (C. elegans) 54Kaņepjuputniņš (C. cannabina) ... 57Kalnukaņepjuputniņš (C. flavirostris) 58Ķeģis(C. linaria) 60Kalnuķeģis (C. rufescens) . . . . 61Garknābju ķeģis (C. holboelli)... 61Pēlēkaisķeģis (C. borealis) .... 61Zvirbuļi(Passer) 64Mājas zvirbulis(P. domesticus) ... 64Lauku zvirbulis(P. montanus) ... 68Klinšuzvirbuļi(Petronia) ...... 69Akmeņu zvirbulis(P. stulta) .... 69Dižknābji(Coccothraustes) 70Dižknābisjebsvirpis (C. vulgaris) . . 70Papagaiļužubes (Pvtilinae) 75Kardināli(Cardinalis) 75Kardināls(C. virginianus) 75Svilpji jebsmilģi(Pvrrhulinae) 78Girlici(Serinus) 78Girlics (S. hortulanus) 78Kanārijuputniņš (S. canarius) ... 83Rožainiesvilpji (Carpodacus) 88
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žubīte (F. coelebs) 38
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38
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42
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44
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Kaņepju putniņš (C. cannabina) ... 57

Kalnu kaņepju putniņš (C. flavirostris) 58

Ķeģis (C. linaria) 60

Kalnu ķeģis (C. rufescens)
. . . .

61

Garknābju ķeģis (C. holboelli) ...
61

Pēlēkais ķeģis (C. borealis) ....
61

Zvirbuļi (Passer) 64

Mājas zvirbulis (P. domesticus)
...

64

Lauku zvirbulis (P. montanus) ...
68

Klinšu zvirbuļi (Petronia) ......
69

Akmeņu zvirbulis (P. stulta) .... 69

Dižknābji (Coccothraustes) 70

Dižknābis jeb svirpis (C. vulgaris) . .
70

Papagaiļu žubes (Pvtilinae) 75

Kardināli (Cardinalis) 75

Kardināls (C. virginianus) 75

Svilpji jeb smilģi (Pvrrhulinae) 78

Girlici (Serinus) 78

Girlics (S. hortulanus) 78

Kanāriju putniņš (S. canarius) ...
83

Rožainie svilpj i (Carpodacus) 88
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Mazais svilpis (C. ervthrinus)
.... 88

Meža svilpji (Pvrrhula) 90
Svilpisjebsmilģis(P. europaea) ... 90Lielaissmilģis(P. major) 91Ziemeļusvilpji(Pinicola) 96Ziemeļusvilpis(P. enucleator) ... 96Krustknābji (Loxiinae) . 98Krustknābji(Loxia) 98Priežukrustknābis (L. pitvopsittacus) . 98Mazais krustknābis (L. curvirostra) . 98Sarkanšvītru krustknābis (L. rubrifasci-ata) 99Baltšvītru krustknābis (L. bifasciata) . 99Krustknābjudzīve 99

Svilpis jeb smilģis (P. europaea) ... 90

Lielais smilģis (P. major) 91

Ziemeļu svilpji (Pinicola) 96

Ziemeļu svilpis (P. enucleator) ...
96

Krustknābji (Loxiinae) 98
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98
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98

Sarkansvītru krustknābis (L. rubrifasci-

ata) 99

Baltšvītru krustknābis (L. bifasciata) .
99

Krustknābju dzīve 99

Astotā dzimta: Audējputni (Ploceidae) .
111

Greznās žubes (Spermestinae) 111
Švītru putni (Amadina) 112svītru putns (A. fasciata) 112Asinsastrildas(Lagonosticta) . . . . . 113Asinsžube (L. minima) 113Audējuputni šaurākā nozīmē (Ploceinae). . . 116Dižaudēji(Hvphantornis) 117Zeitaudējs(H. galbula) 117Kāpuruaudējputns(H. abvssinica) . . 118Lopuaudēji(Textor) 121Alektoaudējs(T. alecto) 121Lopu audējs(T. dinemelli) 121Ugunsaudēji(Euplectinae) 124Ugunsaudējs(Pvromelana) 124Ugunsaudējs(P. franciscana) .... 124Vīdas putni (Viduinae) 126Paradīzes vīda (Viduaparadisea) . . . 127
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