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Mūsu badadzeguze (Upupa epops) ir atsevišķas
dzimtas (Upupidoe) priekšstāvis. Viņa raksturojas ar sa-

vu slaido ķermeni, ļoti garo, maz izliekto, slaido, no sā-

niem saspiesto un smailo knābi, taisni nogriezto asti un

mīkstajām, viegli pieguļošām spalvām, kas uz galvas rada

garāku spalvu pušķi. Ķermeņa virspusē spalvas ir māla

krāsas, uz muguras vidus, pleciem un spārniem ar melnām

un dzeltenīgi baltām šķērsšvītrām, spalvu pušķis uz galvas

ir tumši rūzgandzeltēnā mālu krāsā, vēdera sāni melni ar

gareniskiem plankumiem, aste melna, vidū baltām švīt-

rām. Mātītes krāsa ir drusku netīrāka nekā tēviņam, jau-

najiem putniem spalvu pušķis ir īsāks. Acis ir tumši

brūnas, knābis raga melns, kājas svina pelēkas. Putna

garums ir 29 centimetri, platums 45 cm., spārna garums

14 cm., astes garums 10 centimetri.

Bada dzeguze apdzīvo Vidus- un Dienvideiropu, visu

Sibiriju un Ķīnu, Rietumaziju un Ziemeļafriku; viņa ir pa-

rasts putns Vācijas līdzenumos, Anglijā tā ir rets viesis,
bet šad tad aizmaldās arī līdz Ziemeļskandinavijai un

Špicbergenas salām. Vācijā viņa ir gāju putns, kas pa

vienam un pāriem ierodas marta pēdējās dienās, un au-

gusta beigās vai septembra sākumā dodas pamazām uz

dienvidiem; šoreiz ceļo visa ģimene kopā. Bet Ziemeļ-
afrikā putni vairs neceļo, vislielākais, ja tie klejo no vie-

nas vietas uz otru. Tomēr ziemā viņus var sastapt visā

Āfrikā un tāpat viņa pieder arī pie Indijas viesiem ,kas tur

ierodas ziemā. Pie mums bada dzeguze vismīļāk uzturās

līdzenumos, kas vairāk vai mazāk apauguši ar kokiem.

Tādi apgabali, kur mainās lauki, pļavas un mazi mežiņi,
vai kur lauku vidū stāv veci atsevišķi koki, ir no viņām

sevišķi iecienīti. Dienvideiropā viņas galvenā kārtā uztu-

rās vīna dārzos; Āfrikā tās var atrast katrā ciematā un
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pat pilsētās. Te tās atrod visu, pēc kā viņu sirdis ilgojas.
Ne lopi ir tie, kas te sagādā šim netīrajam putnam barību,
bet cilvēki. Cik čakli arī nav maitu vanagi, tie nespēj
novākt visus atkritumus un paliek vēl diezgan pāri tiem

putniem, kas kā viņiem pazīstamais, daudzās teikās minē-

tais „hudhuds", uzskata par ļoti lielu atspirdzinājumu iz-

kārnījumu čupas. ledzimtā nekautrība šaī ziņā padara
tiem katru kaktu par bagātīgi klātu galdu, un cilvēku

labsirdība, pareizāk sakot, gan vienaldzība, ļauj tiem ne-

traucēti nodoties savam amatam. Neievērojot cilvēku, kas

taisni pūlas, lai mēslu vabolēm un maitu mušām arī būtu

ko darīt, šis putns vienmēr sastopams netīrumu vietās;

viņš tik pilnīgi pazīst sava maizes devēja būtību, ka pat

apmetas uz dzīvi viņa dzīvokļos un kādā mūra caurumā

uzaudzina savu smirdošo bērnu baru. Vajag tik paskatī-
ties pa savas mājas logu sētā vai dārzā, vai iziet caur cie-

matu, kad visur pretī skanēs „hudhuda" balss: no mājām,
no koku lapotnēm, no pa daļai sagruvušiem mālu mūriem,
vai no riebīgi smirdošas zemes kaudzes; tā atskanēs arī

aiz kāda mūra, kas nav pieejams visiem skatiem.

Bada dzeguzes daba ir īpatnēja, bet patīkama. Pie

mums viņa ir uzmanīga un bailīga un bieži jau no tālienes

izvairās no cilvēka un īsteni uzticas tikai govju ganam,
kura ganāmo pulks sagādā viņai uzturu; dienvidos viņa
ar cilvēku ir sadraudzējusies uz visciešāko un strādā savus

nedarbus tieši viņa acu priekšā. Bet arī te pie gadījuma

parādās viņas rakstura pamatīpašība — ārkārtīgās bailes.

Putns ir gudrs diezgan, lai justos pilnīgi drošs, kad to

apdraud cilvēks, vai parastais māju lops; bet suns to jau

padara domīgu, kaķis saceļ viņā zināmas rūpes, kāds vi-

sur parastais milans vai nekaitīgais maitu grifs izsauc viņā

ārkārtīgas bailes. Tad putns acumirklī metas uz zemes,

izpleš asti un spārnus riņķveidīgi, atliec galvu atpakaļ, iz-

stiepj knābi gaisā un sastingst šaī stāvoklī, tā gribēdams
maldināt plēsīgo putnu, līdz tam liekas, ka visas briesmas

ir garām. Naum an s apgalvo, ka bada dzeguzi sa-

baidot katra bezdelīga, kas tai tuvu un ātri palaižas ga-

rām, tad viņa saraujas un ātri izpleš savu spalvu pušķi;
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Ēģiptē es nekad neesmu novērojis pie viņas tik lielas bai-

les, lai gan vispāri viņa arī te izturās gluži tāpat kā Vācijā.

Pa zemi bada dzeguze iet labi, soļo, bet ne lēkā; tur-

pretī kokos tā kustas maz un vislielākais, ja iet uz augšu

un leju pa resnākiem zariem. Laižoties tā spārnus pār-

maiņus vēcina te ātrāk, te lēnāk, tāpēc liekas, ka laišanās

ir bailīga un ka putns virzās uz priekšu grūdieniem. Pirms

nolaišanās tā dažus acumirkļus peld gaisā un pie tam iz-

pleš savu spalvu pušķi. Aicinošā skaņa ir aizsmakuši

tarkšķošs „chrr", kas pa laikam skan kā „šver", labā gara

stāvoklī būdams, putns izgrūž zemu ~kveg, kveg"; pāro-

šanās sauciens ir skaļš „hup hup". Pavasaros tēviņš šo

skaņu izdod bez pārtraukuma, bet jau pret jūlija beigām
mēs viņu vairs nedzirdam.

Lai gan piemērotās vietās bada dzegužu pāri dzīvo

cieši viens pie otra, tomēr īstenībā tikai ģimene turās uz-

ticīgi kopā; kaimiņi savā starpā atrodas pastāvīgā strīdū.

Ļoti reti viņu starpā notiek kaušanās, bet viņi dusmīgi
dzenā viens otru šurp un turp un izturās tā, ka nevar

būt šaubu par to, ka viņi ir nemierā. Ar citiem putniem
bada dzeguze nedraudzējas. No viņiem viņai ir bail un citi,
kā liekas, tai ir vienaldzīgi. Bet šis putns, kas, liekas, ir

tik maz pieejams mīlestībai, pieķeras ar lielu sirsnību sa-

vam kopējam, ja pēdējais jau no mazotnes sākot ir ar to

apgājies laipni, un tāpēc pieradināta bada dzeguze ir viens

no patīkamākiem un piemīlīgākiem mājas biedriem, kādu

vien var iedomāties. Viņas rotaļīgā izturēšanās uzjautri-

na, viņas lēnums un uzticība aizgrābj. Viņa ir lēna kā

suns, nāk klāt, kad to sauc, ņem barību no sava kopēja
rokām, seko tam pa visām istabām un arī pagalmā, dārzā,

laukā, nemaz nedomādama par aizlaišanos. Jo vairāk ar

to nodarbojas, jo piemīlīgāka tā top, beidzot pat atļauj
ar to jokoties ,kas sākumā, kā liekas, tai»ir ļoti nepatīkami.
Pie piemērotas kopšanas viņa gūstā pat vairojas.

Viņas barība ir dažādu sugu kukaiņi, ko tā uzlasa no

zemes, vai arī ar sava garā knābja palīdzību izvelk no

caurumiem, vai arī izurbj. Mēslu un maitu vaboles, gaļas
mušas, kāpurus un citus kukaiņus, kas mīl maitu, liekas
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tā ciena visvairāk, bet bada dzeguze neatteicas arī no ozol-

vabolēm, papuves vabolēm, rožu vabolēm, sienāžiem, cir-

ceņiem, skudru kūniņām, kāpuriem v. c. Savu laupījumu

tā ar lielu veiklību izvelk pat no visapslēptākām vietām

un uzmeklē to bieži vien ar lielu uzcītību, pie kam tā kaļ

tāpat kā dzenis. Knābis ir labi piemērots, lai sagrābtu lau-

pījumu, bet lai noķerto barību norītu, tā vispirms jāmet

gaisā un tad jāsaķer. Jaunas bada dzeguzes, ko grib uz-

audzināt, jābaro tā, ka tām barību bāž mutē ar varu; ci-

tādi viņas nomirst badā, jo viņas vārda pilnā nozīmē ne-

var norīt to, ko saņem knābī. Barību norīt viņas iemācās

tikai ar laiku.

Eiropā bada dzeguze savai ligzdai vismīļāk izvēlas

kādu koka dobumu, lai gan viņa neatstāj neievērotus arī

caurumus mūros, vai kādu klinšu plaisu, kas tai liekas būt

noderīga. Ēģiptē viņa gandrīz vienīgi perē mūru cauru-

mos un ļoti bieži pat apdzīvotu ēku šim nolūkam piemēro-
tos dobumos. Vispār viņa daudz nedomāpar savas ligzdas
vietas izvēli. Pie mums vajadzības gadījumā viņa apmie-
rinās arī ar kādu paslēptāku vietiņu uz līdzenas zemes;

stepju apgabalos tā savu ligzdu ierīko pat starp kādas

maitas kauliem: Pa 11 ass kādreiz ir atradis ligzdu ar

septiņiem mazuļiem kāda cilvēka skeleta krūšu kurvī.

Koku dobumus tā parasti neizklāj ne ar ko, dažreiz gan

tur atrod kādas zālītes un saknītes un arī drusku govju
mēslus; tās ligzdas, kas stāv uz zemes, ir taisītas no da-

žādiem sausiem zāļu stiebriņiem, smalkām saknītēm un

tāpat izgreznotas govju mēsliem. Dējums sastāv no četrām

līdz septiņām samērā mazām, apmēram 25 milimetri ga-

rām, 17 mm. biezām, ļoti garenām olām, kas ir netīri balti

zaļā vai dzeltenīgi pelēkā pamata krāsā, kura nosēta ar

ārkārtīgi maziem, baltiem punktiņiem, vai arī ir bez kā-

diem raibumiem; vispār olas ir ļoti dažādas. Reti kad

pirms maija sākuma viņas var atrast pilnā skaitā, jo bada

dzeguze perē tikai vienreiz gadā. Perēšana ilgst sešpads-
mit dienas, un mātīte viena pati tai nododas ar vislielāko

sirsnību; jaunos putnus abi vecie ļoti rūpīgi baro ar kā-

puriem un kukaiņiem, un vēl ilgi pēc izlaišanās no ligzdas
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tie tos vadā, māca un biedina. Perēšanas laikā bada dzegu-

zes attaisno kādu sakāmu vārdu, jo viņas un viņu mazuļi
tad tiešām smird neizturamā kārtā. Vecāki nav spējīgi

aizvākt prom jauno putnu mēslus, tāpēc, kā Naumans

saka: „tie sēž līdz pat kaklam savos mēslos", un pēdējie,

sākdami pūt, izplata ļoti riebīgu smaku. Jau mātīte pe-

rēšanas laikā reti pūlas aiznest prom savus netīrumus, bet

bērnu istabu tā nekad netīra. Smaka pievelk mušas, kas

apstāj mazos putnēnus un viņu ligzdu, un tā notiek, ka

beidzot ligzda čum un kust arī vēl no kāpuriem. Pats par

sevi saprotams, ka jaunie putni smird visvairāk, bet arī

vecie nestāv tālu aiz tiem un tikai daudzas nedēļas pēc iz-

lidošanas, kā vieni, tā otri pazaudē viņiem piemītošo sma-

ku. Kad jaunie putni ir pilnīgi pieauguši, tad maz ko

vairs var manīt no ta, tā ka viņus, tāpat kā viņu vecākus,
var apēst bez kāda riebuma. Viņi tad ir ļoti tauki un ne-

parasti garšīgi.

Podniekputni (Furnarius) pieder pie koku kā-

pelētāju dzimtas (Anabatidae) un atgādina dažas strazdu

sugas, tomēr, kā Darvins piezīmē, tos nevar sajaukt

ne ar vienu Eiropas putnu. Burmeisters saka: „Ja
ceļnieks ir jau pāri augstajām Brazilijas kalnu rindām,
kas atšķir mežiem bagātos krastu apgabalus no iekšējiem

zāļainajiem klajumiem, un tagad arvien vairāk nojāj ne-

līdzenājā Riodos Velhas ielejā, tad viscaur gar ceļa malām,
lielos atsevišķi stāvošos kokos, kas atrodas blakus koloni-

stu dzīvokļiem, tas var redzēt melonēm līdzīgas mālu pi-
kas; viņas piestiprinātas pie horicontāli stāvošiem zariem

apmēram rokas stilba resnumā un viņām abās pusēs un uz

augšu ir vienveidīgi izvelvējumi. Pirmā acumirkļa ie-

spaids no šīm mālu pikām ir visaugstākā mērā pārstei-
dzošs. Kamēr nav pamanīta šīs pikas vienos sānos vaļējā
ieeja, tikmēr viņas var noturēt par termitu ligzdām. Bet

uzkrītoši vienādais veidojums un lielums tomēr runā tam

pretī, jo termitu ligzdas ir taisītas ļoti nevienādi un ne-

kad nav celtas tā, kā viņas var vējā kustēties, bet gan
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uzmanīgi novietotas taī vietā, kur zars pievienojas stum-

bram. Ja jau reiz ir ievērots tas, ka šīs mālu pikas ir vi-

sas vienādas formas, tad arī ir iespējams izdibināt viņu
nozīmi. Nevar neredzēt lielo olveidīgo ieeju; ja novēro-

tājs ir uzmanīgs diezgan, tad viņš redzēs, ka pa laikam pa

viņu ielien un izlien mazs, sarkandzeltens putns, un tad arī

var nākt pie slēdziena, ka šī brīnišķā celtne ir putna ligzda.
Tā viņa arī patiesībā ir un tā ir podniekputna ligzda, kuru

katrs Mineiras iedzīvotājs pazīst zem nosaukuma „Mālu

Ansis", Joao dc Barro, un ko te uzlūko ar sevišķu lab-

patiku."

Podniekputns jeb krāsns putns, mālu

Ansis v. 1.1. (Furnarius rufus) ir virspusē rūzgani kanēļ-

brūngani sarkans, galva un mētelis ir nespodrāki, spārni

brūni, ķermeņa apakšpuse gaišāka, pakakles vidus ir tī-

rākā baltā krāsā; no acs sākot atpakaļ stiepjas spilgta

rūzgani dzeltena švītra; lidspalvas ir pelēkas, pirmās šķi-
ras lidspalvas pie pamata nelielu gabalu ar gaiši dzeltenu

malu, stūres spalvas ir rūzganidzelteni sarkanas. Acis ir

dzelteni brūnas, knābis brūns, apakšžoklis pie pamata bāl-

gans, kājas brūnas. Putna garums ir 19 centimetri, pla-
tums 27 cm., spārna garums 10 cm., astes garums 7 cen-

timetri.

Pēc orbi ņj i (Orbignv) ziņām, podniekputns dzīvo

apmēram tāpat kā mūsu strazds, tikpat koku zaros, kā ze-

mē. Zaros viņš kustas ļoti dzīvi un jautri un sevišķi bie-

ži viņš ļauj atskanēt savai brīnišķīgai balsij. Viņus atrod

pāriem un bieži arī pa vienam; tomēr gadās arī, ka kāds

no laulātiem draugiem savienojas arī ar citiem putniem un

tad, pēc orbiņj i (Orbignv) vārdiem, nav nekā uz-

jautrinošāka par tēviņa izturēšanos, lai gan līdz īstām sa-

dursmēm putni nonāk reti. Barība sastāv no kukaiņiem
un sēklām, pēc Burmeistera ziņām, tikai no pirma-

jiem, ko viņi uzlasa no zemes, jo zaros podniekputnu ne-

kad nevar redzēt pēc viņiem dzenamies, un vēl mazāk redz

to, ka viņi sekotu kukaiņiem, kas laižas pa gaisu. Pa ze-

mi putns kustas ļoti veikli, pie kam tas virzas uz priekšu
lieliem lēcieniem; laišanās turpretī, atkarībā no īsajiem



13

spārniem, nav ātra un tāpēc nav ilgstoša. Balsij vajadzētu

būt ļoti īpatnējai, jo visi aprakstītāji to labprāt piemin,

citi ar patikšanu, citi mazāk par to sajūsminādamies. „Vi-

ņa skaļā, tālu dzirdamā balss," saka Burmeisters,

~ir skaņa un ķērcoša, un parasti kliedz abi laulātie draugi

reizē, sēdēdami kaut kur uz mājas vai kādā kokā, bet viņi
kliedz dažādos toņos un oktāvās, tēviņš ātrāk, mātīte ie-

vērojami lēnāk un par tercetu zemāk." Katrā ziņā pār-

steidzošs ir iespaids, kad putnu dzird pirmo reiz, bet pa-

tīkams viņš gan nav, sevišķi tad, ja putnu pāris iekrīt kā-

dam runā', tas ir — iesāk kliegt, kad cilvēki kaut kur ap-

stājušies skaļi sarunājas. Dr. Lunda kunga dārzā tas

ar mani notika katru dienu un bieži mans viesmīlīgais

saimnieks, kad putni iekrita mums valodā, teica: ~Ļauj iet

vien tiem vispirms izrunāties, blakus viņiem jau mēs pie
vārda netiksim."

„Viņu ligzda," piezīmē Burmeisters, „ir patiesi
šo mazo putnu apbrīnošanas vērts darbs. Vieta, kur tie vi-

ņu parasti piestiprina, ir pilnīgi horicontala vai ļoti maz

uz augšu ejoša zara daļa, kas ir apmēram astoņu centi-

metri vai pāri par to resns. Ļoti reti viņu ligzdas var at-

rast citās vietās: uz māju jumtiem, augstiem baļķiem, baz-

nīcu krustiem v. t. t. Abi dzīves biedri ceļ ligzdu kopē-

jiem spēkiem. Vispirms tie izveido horicontalu pamatu,
kas sastāv no māla; pēdējo var atrast katrā ciematā uz

braucamiem ceļiem, kuri pēc pirmām lietus gāzēm, kas ie-

stājas apmēram viņu perēšanas laikā, pārvēršas ar mēs-

liem sajauktos dubļos. Putni no šiem dubļiem izveido apa-

ļas pikas, apmēram tādas kā šautenes lodes, un nes tās ko-

kā; te viņi tās apstrādā knābjiem un kājām. Parasti tur

ir arī piejauktas klāt sabrauktas augu daļas. Ja pamats
ir jau garumā sasniedzis divdesmit līdz divdesmit divi cen-

timetri, tad putnu pāris ceļ viņa abos galos uz augšu ejošu,
viegli izliektu sienu, kas galā ir visaugstākā (līdz pieci

centimetri) un pret sānu vidu top zemāka, tā kā malas no

abiem galiem sākot izveido ieliektu loku. Ja šī mala ir ga-
tava un vajadzīgā mērā izžuvusi, tad virs tās putni ceļ
otru, pirmai līdzīgu, kas jau drusku vairāk ieliecas uz iek-
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šu. Arī šai putns ļauj vispirms izžūt un tad tādā pašā
veidā turpina celšanu, līdz beidzot pamazām abas malas

vidū, kā tornī, savienojas. Vienā ligzdas garenajā malā

paliek vaļā apaļš caurums, kas sākumā liekas būt riņķvei-
dīgs, bet vēlāk tas, pateicoties piebūvei no vienas puses,

pārvēršas vertikāli stāvošā pusriņķī. Tas ir skrej caurums.

Gatavā ligzda līdzinās mazai cepešu krāsnij, ir no 15—18

centimetri augsta, 20—22 centimetri gara un 10—12 cen-

timetri dziļa. Viņas mālu sienu biezums mēdz būt

no 25—40 milimetri, iekšējais dobums tā tad ir

telpa, kas ir no 10—12 centimetri augsta, 12—15

centimetri gara un 7—lo centimetri plata. Kāda gandrīz

jau gatava ligzda, ko es paņēmu līdz, svēra četrus un pus

kilogramus, šaī dobumā nu putns ceļ savu īsto ligzdu.

Pēdējo tas rūpīgi visapkārt izliek sausiem zāļu stiebri-

ņiem un iekšpusē izklāj viņos iepītām vistu spalvām, kok-

vilnas kušķīšiem v. t. t. Tad šis mālu celtnē ierīkotais dzī-

voklis ir gatavs. Putns tur iedēj savas divi līdz četras bal-

tās olas un abi vecāki pārmaiņus perē un baro savus ma-

zuļus. Pirmo reiz ligzdu taisa augusta beigās; mazie iz-

šķiļas zeptembra sākumā. Otrreiz tie perē vēlāk gadā."

Mūsu čakstes un mušuķērāju īpašības apvieno sevī

tirāni jeb karaļčakstes (Tvrannidae); tā ir

dzimta, kas sastopama abās Amerikas daļās. Vils on s,

Odib on s, Vīdas princis un citi pētnieki ir mums par

kādu šīs dzimtas pazīstamāko sugu devuši tik izsmeļošus
aprakstus, ka mēs drīkstam sacīt, ka sīki pazīstam šīs su-

gas dzīves veidu. ~X araļp vtn s" jeb tirāns (Ty-
rannus carolinensis) skaitās pie šīs grupas vidēji lielām

sugām; viņa garums ir 21 centimetri, platums 36 cm.,

spārnu garums 12 cm., astes garums 9 centimetri. Mīk-

stās un spīdošās spalvas, kas uz galvas ir garākas un rada

cekulu, ķermeņa virspusē ir tumši zili pelēkas, galvas sār-

ņos vistumšākās, kamēr šaurās cekula spalvas ir uguns
krāsas un dzeltenām malām; apakšpuse ir pelēcīgi balta

ar pelnu pelēku nokrāsu uz krūtīm, kakls un rīkle ir tīri
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baltā krāsā; lidspalvas un stūres spalvas ir brūngani mel-

nas, pēdējās pret galiem tumšākas un tāpat kā spārnu seg-

spalvas galos baltas. Acis ir tumši brūnas, knābis melns,

kājas pelēcīgi zilas. Mātītei visas krāsas ir mazāk spilg-

tas un tumšākas.

„Karaļputns", stāsta Odib o n s, „ir viens no pievil-

cīgākiem Savienoto Valstu vasaras viesiem. Luizianas

štatā viņš ierodas apmēram marta vidū. Daudzi no put-
niem te paliek līdz septembra vidum, bet lielais vairums

pamazām dodas uz ziemeļiem un izplatās pa visām valsts

daļām. Pirmajās dienās pēc ierašanās putns liekas būt

noguris un bēdīgs, vismaz viņš izturās pavisam klusu. Bet

tiklīdz tas ir atkal atguvis savu dabīgo jautrību, tad viņa
aso, trallinošo balsi var dzirdēt katrā laukā un gar visām

mūsu mežu malām. Dziļāki mežos to var atrast ļoti reti;

viņš vairāk mīl koku dārzus, laukus, upju krastus un dār-

zus, kas ieslēdz viņu īpašnieku mājas. Te viņu visvieglāk
novērot."

Kad tuvojas perēšanas laiks, tad šo putnu baram ir

pavisam cita noskaņa. Tēviņu un mātīti tad redz laidelē-

jamies apmēram divdesmit līdz trīsdesmit metrus augstu
gaisā, pie kam spārnus tie pastāvīgi vēcina, un gandrīz
bez pārtraukuma dzird viņu skaļo kliegšanu. Mātīte seko

pa tēviņa pēdām, un liekas, ka tie abi lūkojas pēc ligzdas
vietas. Taī pašā laikā tie ievēro arī dažādos kukaiņus, no-

virzās viņu dēļ sāņus, un ar veiklu pagriešanos gaisā

noķer ieraudzīto kukaini, šo rotaļu viņi pārtrauc tad,
kad abi nosēžas cieši viens otram blakus uz koka zara, lai

atpūstos. Ligzdas vieta ir izvēlēta, un laimīgais pārītis
tagad uzlasa no zemes sausus zariņus, uzlaižas ar tiem

uz kāda horicontala zara un te liek pamatu savu bērnu šū-

pulim. Kokvilnas šķipsnas, vilnu vai pakulas un līdzīgas
vielas tie liek virs šī pamata, kas ligzdu padara stipri lielu,
bet piedod tai zināmu izturību; iekšējās sienas tie samērā

biezi izklāj smalkām saknītēm un zirgu sariem. Tagad mā-

tīte dēj savas četras līdz sešas 25 milimetri garās, 19 mm

resnās olas, kas ir sarkanīgi baltā pamata krāsā ar nevien-

mērīgi pa virsmu izkaisītiem brūniem raibumiem. Nu sā-
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kas perēšana. Tagad tēviņš ir ļoti dūšīgs un uzcītīgs. Mā-

tītes tuvumā viņš sēž uz kāda zara un liekas, ka viņam
nav citu domu, ka tikai tā, izsargāt viņu no visām bries-

mām, kas tai varētu draudēt. Paceltās un izplestās galvas

spalvas spīd saulē, baltās krūtis ir jau no tālienes sare-

dzamas. Tā viņš sēd savā sarga vietā un modri aplūko visu

apkārtni. Ja tas ierauga kādu vārnu, vanagu vai ērgli,

vienalga tuvumā vai tālumā, tad viņš paceļas spārnos, me-

tās virsū draudošajam pretiniekam un sāk tam dusmīgi
uzbrukt. Viņš metās tam virsū no augšas, kliedz savu cī-

ņas kliedzienu, vairākkārtīgi uzkrīt stiprajam ienaidnie-

kam no muguras puses un pūlas viņā ieķerties. Tādā kārtā,

apgrūtinādams savu mazāk veiklo pretinieku ar knābie-

niem mugurā, viņš to pavada apmēram vienu angļu jūdzi,
līdz tam liekas, ka tas savu pienākumu ir izpildījis. Tad

viņš to atstāj un steidzas, kā parasti spārnus vēcinādams

un nerimstoši trallinādams, uz ligzdu atpakaļ. Maz ir tā-

du vanagu, kas tuvojas karaļputna ligzdai, pat kaķis turās

cik vien iespējams tuvu pie mājas, un ja tas tiešam parā-

dās, mazais karotājs, kas ir tikpat bezbailīgs kā pats droš-

sirdīgākais ērglis, metas tam tik ātri virsū, ka, vairākkār-

tīgi tam no visām pusēm uzbrukdams, to pilnīgi apmulsina;
incis metās bēgt un apkaunots dodas atpakaļ mājās.

Karaļputns pelna cilvēka draudzību un labvēlību. Tās

daudzās olas putnu mājā, ko viņš pasargā no vārnu postī-
jumiem, tas lielais cāļu skaits, kas pateicoties viņa rūpī-
bai, ir pasargāts no briesmīgā vanaga nagiem, tas kukaiņu
daudzums, ko viņš iznīcina, bagātīgi atsver nedaudzās ogas

un vīģes, kuras viņš apēd. Viņa gaļa ir maiga un garšī-
ga, tāpēc daudzus no šiem derīgajiem putniem nošauj —

ne tāpēc, ka viņi ēd bites, bet gan tāpēc, ka Luizianas ie-

dzīvotāji ļoti labprāt paši ēd šos ~bišu ēdējus".

Augļu putni (Cotingidae) tāpat dzīvo tikai

Amerikā, sevišķi šīs pasaules daļas dienvidos, šie putni
dalās vairākās apakšdzimtās, starp kurām pirmā vietā va-

rētu nostādīt klinšu putnus (Rupicolinae). šī ir

viena no lielākām dzimtas sugām. Pazīstamākā suga ir
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klinšu putns (Rupicola crocea). Tēviņa bagātīgais

spalvojums ir koši oranžsarkanā krāsā; cekula spalvas ir

tumši purpursarkanas, lielās spārnu segspalvas, lidspalvas

un astes spalvas, kuru pamatkrāsa ir brūna, ir ar bālga-
niem galiem; visas lidspalvas un astes spalvas bez tam

vēl ir pie pamata baltiem platiem raibumiem. Mātītes un

jaunie putni ir vienkrāsaini brūni, apakšējās spārnu seg-

spalvas oranžsarkanas, astītes un astes spalvas koši sar-

kani dzelteni brūnas; cekuls ir mazāks. Acis ir oranž-

sarkanas, knābis bāli raga dzeltens, kājas dzeltenīgā gaļas
krāsā. Tēviņa garums ir 31 centimetrs, spārna garums 18

cm., astes garums 10 centimetri. Mātīte ir ievērojami
mazāka.

Gvianas un ziemeļaustrumu Brazilijas kalnāji, kam

laužas cauri upes, ir klinšu putna dzimtene; kalnu meži

un ielejas, kas bagāti klintīm, ir viņa uzturas vietas. Lī-

dzenumā to nevar nekad sastapt. Sevišķi viņš mīl uzturē-

ties ūdenskritumu tuvumā, un jo klinšaināka ir kādas upes

ieleja, jo, liekas, tā tam vairāk patīk. Jūnijā un jūlijā
viņš no saviem klinšu augstumiem nonāk lejā mežos, lai te

barotos ar dažu meža koku augļiem, kas tagad ir ienā-

kušies.

Daudzi ceļotāji ir aprakstījuši šo ievērojamo putnu.
Humboldts viņu ir novērojis pie Orinoko krastiem,

brāļi šomburgki to Britanijas Gvianā atraduši divi

vietās: klinšainājos Kanuku kalnos un uz Kenamas smilš-

akmena klintīm; abās vietās viņš bieži sastopams un dzīvo

sabiedrībās; bet no citu putnu sabiedrības noteikti izvai-

rās. „Pēc tam, kad mēs vairākas reizes bijām uzkāpuši
kādā stāvā vietā," saka Richards šomburgks,
~ko ar sūnu un papardēm apaugušie milzīgie granīta bluķi

bija padarījuši gandrīz nepieejamu, mēs nonācām kādā ne-

lielā ,gandrīz līdzenā vietā, kas bija tīra no zāles un krū-

miem. Indiāņu dotais mājiens mani piespieda klusēt un

noslēpties tuvējos krūmos, tāpat arī viņi paši tur paslēpās
bez kāda trokšņa. Tikko mēs te dažas minūtes bijām mie-

rīgi gulējuši, kad es izdzirdu diezgan tālu no mums kādu

balsi, kas līdzinājās jauna kaķa bļāvienam; tas man lika
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domāt, ka te ir domāts sagūstīt kādu četrkājaino. Tikko

skaņa bija izskanējusi, kad es izdzirdu, ka viens indianie-

tis, kas atradās man blakus, to atdarināja. Balss no tā-

lienes atbildēja un nāca vienmēr tuvāk, līdz beidzot uz šo

saucienu atbildes nāca no visām pusēm. Lai gan indiāņi

jau bija mani darījuši uzmanīgu, tomēr pirmā klinšu

putna parādīšanās bija tik negaidīta, ka es patiešām aiz-

mirsu izšaut. Ar slokas ātrumu skaistie putni laidās šurp

caur krūmiem, nosēdās uz vienu acumirkli, lai redzētu,

kur ir tas viņu biedrs, kas tos še atvīlis, un atkal tikpat

ātri pazuda, kad redzēja, ka bija maldījušies. Mums bija

laimējies nošaut septiņus putnus. Lai gan es tagad biju

šos putnus ieguvis, tomēr es vēl nebiju redzējis viņu de-

jas, par kurām man bija stāstījis brālis, un arī mani pa-

vadoņi indiāņi jau bija man par to daudz stāstījuši.

Pēc vairāku dienu grūtiem, bet vērtīgiem ceļojumiem
mēs beidzot sasniedzām kādu apgabalu, kur mums būtu

lemts redzēt šos priekšnesumus. Kādā vietā atpūšoties

mēs izdzirdām dažus aicinošus klinšu putnu kliedzienus,

un acumirklī divi indiāņi ar ieročiem rokās klusu devās uz

to pusi. Drīz vien viens no viņiem atgriezās un lika man

ar zīmēm saprast, lai es tam sekoju. Kad mēs ar lielāko

uzmanību, un es ar vislielāko ziņkārību, bijām kādus tūk-

stots soļus līduši pa krūmiem, es ieraudzīju otro no viņiem

guļam izstiepušos uz zemes un taī pašā laikā arī caur krū-

miem paspīdam klinšu putna spīdoši oranžās spalvas .
Uz-

manīgi es nogūlos indiānim blakus, un tagad es biju ļoti
pievilcīgā skata aculiecinieks. Vesela šo krāšņo putnu sa-

biedrība uz gludā un plakanā milzu klinšu gabala virsus

izpildīja savas dejas. Apkārtējos krūmos sēdēja kādi div-

desmit skatītāji, tēviņi un mātītes, kamēr pa klinšu gabala
līdzeno virsu no vienas puses uz otru staigāja tēviņš, tai-

sīdams visapbrīnojamākos soļus un kustības. Te šis jo-

cīgais putns izplēta pa pusei spārnus, pie tam mētādams

galvu uz visām pusēm, kasīja ar kājām cieto akmens

virsmu, ar lielāku vai mazāku ātrumu lēca arvien no tās

pašas vietas uz augšu, lai drīz pēc tam ar asti apsistu riņ-

ķi, un tad sāka atkal soļot pa akmens virsu tādā pozā, lai
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citiem patiktu, līdz beidzot, likās, tas bija nokusis, ieklie-

dzās tādā balsī, kas no parastās atšķiras, un aizlaidās uz

tuvāko zaru, pēc kam viņa vietu ieņēma kāds cits tēviņš,

kas tāpat rādīja savu dejas mākslu un piemīlību, lai pēc

zināma laika nokusis dotu vietu citam dejotājam."
Roberts šomburgks bez tam vēl piezīmē, ka

mātītes šaīs priekšnesumos noskatās bez apnikšanas un

nokusušajam tēviņam izrāda piekrišanu ar skaļu kliedzie-

nu. ~Aizrauts no īpatnējā skata," turpina Rich ar ds

šomburgks, „es nebiju ievērojis man blakām guļošo
indiāņu nodomus, kas visu šo gribēja izjaukt, kad mani

piepeži izbiedēja divi šāvieni. Ārkārtīgās bailēs šī nevai-

nīgā sabiedrība izklīda uz visām pusēm un atstāja savu

izpriecu vietā četrus nonāvētus biedrus."

Nav nekādu šaubu, ka šīs dejas var salīdzināt ar mūsu

gaiļa dīžošanos, un ka viņas uzved mātītei par godu. Bet

liekas, ka vaislošanās laiks nav kādā vienā noteiktā gada

laikā, jo Šomburgks jaunus putnus ir redzējis gan

aprilī un maijā, gan arī decembrī; šos putnus indiāņi va-

rēja būt tikko izņēmuši no ligzdām. Bet tā kā spalvas vis-

krāšņākās un pilnīgākas ir martā, tad vismaz varētu do-

māt, ka lielais putnu vairums perē pirmā kārtā minētos

mēnešos. Ligzda piestiprināta pie klinšu sienām, pēc
Humboldta ziņām, parasti to mazo granītklinšu dobu-

mos, kas tik bieži sastopamas pie Orinoko un rada tik ne-

skaitāmus ūdens kritumus; pēc Šomburgka ziņām —

plaisās un iedobumos, kur viņa piestiprināta tāpat kā bez-

delīgu ligzda un pielīmēta ar sveķiem. Liekas, ka vienu

un to pašu ligzdu izlieto vairākus gadus no vietas un katru

reiz to drusku izlabo ar dažām saknītēm, šķiedrām un pū-
kām un no ārienes pārvelk ar sveķainu masu. Dažās plai-
sās atrodas vairākas ligzdas viena otrai blakus, tas tikai

rāda, ka šie putni ir ļoti saticīgi savā starpā. Dējums sa-

stāv no divi baltām olām, kas nokaisītas melnganiem punk-
tiem un ir drusku lielākas par mūsu baložu olām. Jaunos,
kā liekas, uzaudzina tikai ar augļiem, kas ir arī veco putnu
vienīgā barība.

Sagūstīti klinšu putni liekas būt indiāņu mīluļi. Pa-



20

rarumā arī Humboldtam viņus piesolīja. Viņi atro-

das mazos, glītos būrīšos, kas bija pagatavoti no palmu la-

pu kātiem.

Otrā apakšdzimtā apvieno guznas putnus (Gym-

noderinae). Tās ir lielākās šīs dzimtas sugas, kas lielumā

svārstās starp vārnas un strazda lielumu. Vairāk ziņu
mums ir par zvana putnu (Chasmarhvnchus). Tie

pieder pie šīs dzimtas mazākām sugām un daudz ja sas-

niedz baloža lielumu. Raksturīgi ir ādas krokojumi ap

knābi, kas tāpat kā mūsu tītariem var būt te garāki, te

īsāki.

Zvana putns jeb kalējs (Chasmarhvnchus

nudicollis) ir balts kā sniegs, kailā piere un kailā pakakle
ir koši zaļā vara krāsā. Acis ir sudraba baltas, knābis

melns, kājas gaļas krāsā. Drusku mazākās mātītes pa-

kausis un pakakle ir melnā krāsā, ķermeņa virspuse ķīvuļa
zaļumā, apakšpuse dzeltena ar melniem gareniskiem rai-

bumiem, kakls bālgani un dzeltenīgi Svītrains. Jaunais tē-

viņš pirmajā gadā līdzinās mātītei, tad viņš top balti raibs

un tikai trešā gadā iegūst pilnīgi krāsotu ģērbu. Garums

ir 26 centimetri, platums 50 cm, spārna garums 16 cm,

astes garums 7 centimetri.

No šīs grupas vispirms aprakstītās sugas zvan ī-

tāj s (Chasmarhvnchus carunculatus) atšķiras ar to, ka

tāpat tīri baltajam tēviņam pie knābja pamata ir vidū

caurs, melns, muskuļains, gaļīgs pieaugums, kas pārklāts
dažām baltām spalviņām, un kuru pēc patikas var izstiept

garāku un atkal ievilkt; pirmajā gadījumā tas paceļas uz

augšu kā rags, pēdējā viņš karājas knābja sānos uz leju,

tāpat kā mūsu tītara tā saucamais deguns. Pie kādas tre-

šās sugas priekšstāvja, kam mēs atstāsim to pašu Dien-

vidamerikā pazīstamo vārdu araponģa (Chasmarhvn-
chus variegatus), kailā pakakle ir apklāta ādas caurulī-

tēm, kas savienotas pa vairākām kopā, beidzot āmuri-

ņam (Chasmarhvnchus tricarunculatus) pieres vidu un
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knābja pamatu grezno katrā pusē pieci līdz septiņi centi-

metri garš ādas smailis.

' Zvanu putnu dzimtene ir Dienvidamerika. Kalējs ap-

dzīvo Braziliju un šejienes mežos ir ļoti bieži sastopams,

zvanītājs sastopams Gvianā, araponga Dienvidamerikas

ziemeļos, āmuriņš Kostarikā. No ceļojošo pētnieku līdz-

šim zināmiem nostāstiem, liekas, ka šo putnu dzīves veids

pamatvilcienos saskan savā starpā.

„Šis raksturīgais putns", saka Vīd a s princis par

zvanu putnu, „ir kā ar savu apžilbinoši balto spalvu tā arī

ar savu skaļo gaiši skanošo balsi, krāšņo Brazīlijas mežu

īpatnējā parādība, kas vispirms vērš svešnieka uzmanību

uz sevi. Viņš ir viscaur izplatīts, kur vien ir sastopami
mūža meži, kuru vistumšākie stūri liekās tam visvairāk

patīk. Tomēr ne visur viņš ir vienādi bieži sastopams,

liekās, ka viņš visvairāk mīl kalnainus mūža mežus. Viņa
balss līdzinās gaiši skanošam zvanam, viņš izgrūž vienu

kliedzienu, iztur skaņu zināmu laiku un bieži arī atkārto to

vairākas reizes vienu pēc otras. Tad viņa balss līdzinās

tām skaņām, ko mēs dzirdam, kad kalējs ar āmuru ātri

sit vairākas reizes pa laktu. Dienā viņa balsi var dzirdēt

katrā laikā, bieži un tāļu. Parasti vienā apgabalā uzturās

vairāki putni, kas savstarpēji ķircinās. Viens kliedz ska-

ļi vienā paņēmienā, otrs atkārto skanošos toņus vienu pēc

otra, un tā tādās vietās, kur dzīvo daudz šo putnu, var no-

klausīties īpatnējā koncertā. Parasti kalējs sev kā sēdvietu

izvēlās kāda milzīga meža koka augstāko, nokaltušo zaru,

un no turienes liek atskanēt savai metāliski skanošai bal-

sij. Tad šo apžilbinoši balto putnu var redzēt pret tumš-

zilajām debesīm, bet viņš ir tik augstu, ka to nevar no-

šaut. Viņš arī tūlīņ aizlaižas, ja ierauga ko aizdomīgu.
Mežos, kur koki ir zemāki, šie putni sēž koku biezajās,
tumšajās lapotnēs, no kurienes dzird viņu balsis, bet balto,
sniegam līdzīgo mērķi nevar saskatīt."'

~Dziļi plaši izplatīto mežu vidū," tēlo Votertons

(Waterton), ~parasti kādas vecas moras nokaltušā galot-
nē, vienmēr šāvienam nesasniedzamā augstumā, var ie-

raudzīt zvana putnu. Neviena skaņa vai dziesma, ko dzird



22

no kaut kāda spārnotā mežu iedzīvotāja, pat lēļa saprota-
mi izrunātais ~whip-poor-wiH", neatstāj tādu iespaidu, kā

zvanītāja balss skaņas. Tāpat kā daudzi no spārnoto kla-

ses priekšstāvjiem, viņš dziedot maksā nodevas rītam un

vakaram, bet arī tad, kad pusdienas saule novedusi visus

pie klusēšanas un aizslēgusi dzīvās dabas muti, viņš vēl

ļauj atskanēt mežā savai jautrajai balsij. Te dzirdama

viņa balss, te dažas minūtes ir pauze, tad dzirdama atkal

zvana skaņa un atkal pauze, un tā tas mainās vēl trešo

reizi. Tad viņš klusē sešas līdz astoņas minūtes ilgi, un

tad sāk atkal no jauna. Akte on s pārtrauktu savas

kaislīgākās medības, Marija nokavētu savu vakara

dziesmu, pat 0 r f c j s beigtu dziedāt, lai paklausītos šaī

putnā, tik salda, tik jauna, tik romantiska ir viņa balss

skaņa." „Es dzirdēju", saka Šomburgks, laikām iz-

lietodams Votertona aprakstu, „no tuvējā meža brī-

nišķīgas skaņas, kādas es vēl nekad nebiju dzirdējis. Li-

kās, ka uzreiz sit pa vairākiem harmoniski noskaņotiem
stikla zvaniem. Tagad es tos dzirdēju atkal, un pēc pau-

zes, kas ilga kādu minūti, atkal un atkal. Tad iestājās
drusku garāka pauze, kas ilga apmēram sešas līdz asto-

ņas minūtes, un atkal no jauna atskanēja pilnās, harmo-

niskās skaņās. Ilgu laiku es stāvēju no brīnumiem kā sa-

stindzis, un klausījos, vai šīs pasakainās skaņas nebūs at-

kal dzirdamas; viņas klusēja, un ar ziņkārību es griezos

pie brāļa ar jautājumiem, un dabūju no viņa zināt, ka tā

ir zvanītāja balss. Neviena Gvianas mežu spārnoto iedzīvo-

tāju dziesma vai balss, pat tik skaidri izrunātie lēļa vār-

di neradīja manī tādu izbrīnu, kā zvanītāja zvanu ska-

ņas. Kā daudzi Gvianas putni var runāt, par to es biju

jau pārliecinājies tad, kad spēru pirmos soļus uz šīs brī-

nišķās pasaules daļas; šādas skaņas tomēr man vēl līdz

šim bija nepazīstamas, un savu uzmanību es tagad neva-

rēju vairs piegriezt nekam citam, ne ar ko nevarēju to no-

vērst no šī brīnišķā dziedātāja.

Krastu tuvumā zvanītājs pieder pie gāju putniem,

pašus krastus viņš nekad neapmeklē. Visvairāk, kā lie-
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kas, viņš mīl augstus kalnu mežus, bet tikai četri līdz pie-

ci simti metru augstumā."
Man ir bijusi izdevība, kādu noķertu zvanu putnu no-

vērot ilgāku laiku un tāpēc es varu iepriekš sacīto papil-
dināt. Tas, kas tālumā izklausās skaņš un metālisks, tu-

vumā ir ļoti rupjš, drusku griezīgs un slikti skanošs, drī-

zāk nepatīkama kliegšana, kas visvairāk atgādina varžu

balss skaņas. Skaņa, ko visvairāk dzird, un kas pēc vai-

rākkārtīgas skaitīšanas atkārtojās viena pēc otras ik pēc

pussekundes septiņi līdz divdesmit pieci reiz, tuvumā iz-

klausās kā „garrēi", pie kam pirmais patskanis tikko

dzirdams, bet pēdējie turpretī ir skani un saprotami un iz-

klausās kā āmura sitieni uz laktas. Pa laikam dzird arī

pīkstošas skaņas, kas gan ir tik klusas, ka izskan jau ne-

lielā attālumā. Dažreiz putns savu galveno saucienu iz-

sauc pavisam neparastā veidā, pie kam tas vispirms iz-

grūž aizsmakušu „girr", kam seko skaļš, gaišs, gari stiepts

„jii". Kad jau viņš reiz kliedz, tad galvenās skaņas tas

izgrūž paņēmieniem, kas ilgst no desmit līdz piecpadsmit

sekundes, bet dažreiz viņš tās pārtrauc, lai pārmaiņas dēļ
iespraustu vidū citas skaņas. Tad viņš vairākas reizes

atkārto galveno skaņu, klusē kādu brītiņu, tad parastā
kārtā kliedz pusminūti gandrīz bez pārtraukuma, klusē at-

kal kādu brītiņu un beidzot dzirdamas skaņas ar aizsma-

kušo iebalsienu. Pīkstošās skaņas dzirdamas tikai tad,
kad putns sarāvies sēž kādā zarā un nododas dziļam mie-

ram, skaļās turpretī tad, kad viņš sēd izslējies vai kustas.

Jo ilgāk viņš bļauj, jo vairāk uztraukts viņš liekas, tā ka

nevar būt šaubu, ka viņš šaī laikā atrodas mīlas reibonī.

Kad viņš sāk skaļi kliegt, tad paceļ galvu augstu gaisā,
attaisi knābi tik plati vaļā, ka knābja virsdaļa ir gandrīz
vertikālā stāvoklī, apakšējā daļa gandrīz horicontalā, at-

sevišķas skaņas viņš izgrūž, knābi neaiztaisot, dziļi no

krūts, lēkā ar izplestām kājām ātri pa zaru šurp un turp,
paceļ asti virs spārniem, trīcina pēdējo kādus acumirkļus
un līdz ar pēdējām skaņām aiztaisa knābi atkal cieti. Pie

katras skaņas knābis drusku raustās, kakls, krūtis un ķer-
meņa apakšējā daļa raustās sevišķi stipri; rīkle uzpūšas
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un kailā rīkles daļa redzami līgojas, krūtis paceļas un no-

laižas un visa ķermeņa satricinājums ir tik liels, ka varētu

domāt, krūtīm jāpārsprāgst. Ja uzbudinājums aug, tad

viņš noliecas slīpi uz leju, krata galvu, bet sevišķi kaklu,

paceļ asti augstāk kā jebkad, izstiepj vienu kāju cik tālu

vien iespējams, sakļauj otras kājas pirkstus kopā, izgriež
abas nedabīgā stāvoklī, griežas pārmaiņus uz kreiso un

labo pusi un atraujas atpakaļ, izgrūžot pēdējo, ar īsu pār-

traukumu no citām atdalīto, galveno skaņu, vai ar sānisku

lēcienu pārlec uz citu sēdvietu vai griežas uz vienas un tās

pašas vietas vairāk reiz pats ap sevi. Pēc vienas vai divi

stundām viņš ir galīgi nokusis un tup tad klusu kādā za-

rā, lai atpūstos.

Ogas un augļi liekas ir zvanu putnu galvenā barība.

Noķerti zvanu putni jaunākā laikā ne visai reti no-

nāk dzīvi arī mūsu būrīšos un iztur vairākus gadus pie
vienkāršas barības, kas sastāv no vārīta rīsa, burkāniem

un kartupeļiem.

~Mūsu vienādos soļos uz priekšu ejošai rindai vaja-

dzēja būt nonākušai pie kāda negaidīta kavēkļa, jo gā-

jiens apstājās. Baiļu pilns es devos uz priekšu; pirmie
mūsu gājiena dalībnieki stāvēja kādas četri līdz pieci met-

ri platas brūnas lentas priekšā, jo tā un ne citādi izskatī-

jās skudru armija, kur, ciešās rindās viena pie otras, tās

pašlaik ceļoja un tagad krustoja mūsu teku. Gaidīt kamēr

viņas paies garām — mūs par daudz ilgi aizturētu, izlau-

sties šim kara spēkam cauri varēja ātri skrienot un taisot

lielus lēcienus. Līdz pat ceļiem pārklāti ar šiem kukai-

ņiem, kas tagad bija noskaitušies, mēs izlauzāmies cauri

viņu biezajām rindām, un neskatoties uz to, ka mēs skud-

ras saspaidījām rokām un samīdījām kājām, tomēr ne-

spējām izglābties no šo sakaitināto dzīvnieku sāpīgajiem
kodieniem. Lai gan šis karaspēks, par kuru neviens ne-

zina, no kurienes tas nāk un uz kurieni viņš iet, uzbrūk

visam, kas tam stājas ceļā, tomēr ir arī viņam savi ienaid-

nieki, sevišķi starp putniem, kas to pavada lielā skaitā."
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Tā šomburgks tēlo un tad pastāsta šo to par šo putnu
dzīves veidu, bet vispirms es gribu aprakstīt putnu ķer-

meņa uzbūvi.

Skudru putni (Formicariidae) ir bagāta dzim-

ta, kas dzīvo tikai Dienvidamerikā, un atgādina tikpat mū-

su strazdus, kā ķauķus un čakstes. Pēc Vīdas prin-
ča ziņām, kopējs viņiem visiem ir tas apstāklis, ~ka kā-

jas ir attīstītas uz spārnu rēķina". Skudru putni apdzīvo
līdzenumu plašos mežus vai arī ar krūmiem apaugušos

stepju apgabalus, bet izvairās no kalniem. Jo plašāks, jo
mitrāks un karstāks ir mežs, jo biežāk viņi tur sastopami.
Dažas sugas var sastapt apdzīvoto vietu tuvumā; lielais

vairums turpretī turās noslēpies mežu biezokņos un liekas

būt piemērots dzīvei uz zemes. Laisties visiem skudru

putniem nākas grūti, un tikai vislielākās briesmās tie iz-

lieto savus spārnus; daži no viņiem pat diezin vai kād-

reiz paceļas spārnos no zemes, bet pat vissliktākā gadīju-
mā meklē glābiņu izturīgajās kājās, skriedami prom div-

reiz tik ātrā gaitā kā parasts, bet ja tas ir neizdevīgi, tie

cieši piekļaujas pie zemes. Skriešanā tie var sacensties ar

katru citu putnu, jo viņi ne tikai skrien pa zemi bez lē-

cieniem tik ātri, ka sunim grūti tos panākt, bet mil-

zīgiem lēcieniem var arī uzlēkt uz augstiem priekšmetiem

un atkal nolēkt no tiem. Skrejot un lēcot tie apceļo milzī-

gus mežu apgabalus kā orbi ņ j i (Orbignv) saka, „vi-
su savu izplatības apgabalu". Viņi neceļo kārtīgi; bet

ceļojumos tie ir izturīgi. Tikai perēšanas laikā rūpes par

pēcnākamiem tos saista pie vienas vietas. Viņu balsis ir

ļoti dažādas. Daži izdod rūcošas skaņas, citi atkārto svil-

pojošas skaņas, citi čivina, daži dzied īsu, bet skaļu dzies-

mu, vairākas sugas ir visaugstākā mērā klusas.

Skudru putnu galvenā barība ir kukaiņi, tomēr daži

no viņiem neatteicas arī no augu vielām. Pirmie savu ba-

rību uzlasa galvenā kārtā no zemes, pie kam nokritušās

lapas tie apgriež ar knābja palīdzību, daži kārpjas kā vi-

stas, ja tie grib tikt ātrāk pie mērķa. Viņi mīl skudras,
lai gan nevar sacīt, ka tā būtu viņu vismīļākā barība.

Viens no pazīstamākiem skudru putniem ir uguns-
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acs (Pvriglena dominicella), līdzīga nosaukuma ģintas

priekšstāvis. Vīriešu kārtas ugunsacs knābis, kājas un

lielākā spalvu daļa ir melnā krāsā, spārnu segspalvas pie

pleca baltas un lielās segspalvas baltām malām. Acu krā-

sa atbilst putna nosaukumam un ir tumši ugunssarkana.
Mātīte ir olivubrūna, pakakle un pakausis viņai ir bāli

dzelteni. Garums ir 18 centimetri, platums 23 cm, spār-
na garums 8 cm, astes garums 7 centimetri.

Ugunsacs visos Brazilijas mežos nav rets putns un

viņš visur redzams lielo mežu biezokņos un tumšos krū-

mos. Viņa ugunīgi sarkanās acis spilgti atdalās no ogļu

melnajām spalvām un jau tāpēc vien šo putnu viegli pa-

manīt. Viņa balss ir svilpojoša čivināšana.

Ka šis skaistais putns ir kaisls skudru mednieks, to

mēs dabonamzināt no Xi 11 ic a (Kittlitz). ~Es satiku",

viņš stāsta, „kāda meža biezoknī milzīgu baru melnu, lie-

lu skudru, kas pašlaik bija nodarbinātas ap kāda resna

bambuka kāta atliekām, kamēr tiklab vīriešu, kā sieviešu

kārtas ugunsacis tās aprija ar lielu kāri un steigu. Cik

arī bailīgi šie putni neliekas un cik arī veikli tie neprot

izvairīties no šāviena, tomēr te viņu kaislība uz skudrām

bija tik liela, ka arī šāviens tos aizbaidīja tikai uz acu-

mirkli. Es varēju, pie zemes uz viņiem glūnēdams un ie-

roci arvien no jauna pielādēdams, izšaut uz viņiem sešas

reizes no vietas. Pārsteidzoši priekš manis bija tas, ka no-

šauto putnu kuņģos es atradu gandrīz tikai paliekas no

sienāžiem un citiem taisnspārņiem. Tā tad liekas, ka

skudras ir vairāk kārums nekā šo putnu kārtīgā barība".

Ari citi pētnieki apgalvo, ka kāda ceļojoša skudru kara-

spēka tuvumā medības uz šiem citkārt tik bailīgiem put-
niem esot ārkārtīgi vieglas. Grūtāk jau ir nošauto putnu
izņemt no ceļojošā karaspēka vidus, ja negrib saņemt kā-

du simtu šo sadusmoto kukaiņu kodienu. Arī Xi 11 ies

uzsver to, arī viņš tapis no skudrām ļoti sakosts, lai gan

par laimi tās tā steigušās, ka nav viņam uzbrukušas lie-

liem pulkiem.
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Lirastes (Menuridae) ir divi Austrālijā dzīvojo-

ši zvirbuļputni, kas sastāda šis šķiras pēdējo dzimtu. Viņu

ārējais veids ir tik īpatnējs, ka tos var gan ar viņiem sa-

līdzināt, bet ne apvienot. Viņi ir ļoti lieli, fazāniem līdzī-

gi veidoti, ar augstām kājām, īsiem spārniem un garu asti

un ir visīpatnējākie no putniem. Ļoti garā aste ir sastā-

dīta no dažādi veidotām spalvām. Tās no viņām, kuras

varētu apzīmēt par īstajām stūres spalvām, divpadsmit

skaitā, gandrīz nemaz vairs nevar par spalvām saukt, jo

viņu plūksnas nestāv cieši kopā, bet stāv tālu viena no ot-

ras, tā ka viņas atgādina dažu gārņu segu plūksnotās grez-

numa spalvas; abas vidējās un abas ārējās stūres spal-

vas turpretī ir ar cieši viena otrai pieguļošām plūksnām,

pirmās ļoti šaurām, pēdējās, kas bez tam vēl izliektas lī-

dzīgi burtam S, ir īsām ārējām un garām iekšējās malas

plūksnām, šis astes veidojums, kas ir mūsu putna vislie-

lākais greznums, ir novērojams tikai pie tēviņa, jo mātītes

aste sastāv no divpadsmit pakāpeniski nogrieztām stūres

spalvām, parastā veidojumā. Spalvas ir bagātīgas un

viegli pieguļošas, uz muguras un ķermeņa gandrīz matiem

līdzīgas, uz galvas viņas ir garākas un izveido cekulu, ap

knābi viņas pārvērstas saros.

Līrastes (Menura superba) pamata krāsa ir tum-

ši brūni pelēka, kas pie astītes ir ar sarkanu atspīdumu;
pakakle ir sarkana, ķermeņa apakšējās daļas brūngani
pelnu pelēkas, uz vēdera krāsa bālāka, pirmās šķiras lid-

spalvas un pārējo spalvu ārējās malas plūksnas ir sarkani

brūnā krāsā; aste virspusē ir melngani brūna, apakšpusē
sudrabpelēka; abu līrveidīgo spalvu ārējās plūksnas ir

tumši pelēkas, viņu gali melni kā samts, ar baltām bārk-

stīm; viņu iekšējās plūksnas ir melni brūnas un rūzgan-
sarkani švītrotas, vidējās astes spalvas pelēkas, pārējās
melnas. Tēviņa garums ir 31 centimetrs, spārna garums
29 cm, astes garums 70 centimetri. Mātīte ir ievērojami
mazāka, viņas spalvu krāsa ir netīri brūna, kas uz vēdera

pāriet pelēkā. Līdz pirmai spalvu mešanai jaunie putni
izskatā līdzīgi mātītei.

Pateicoties Gūldam (Gould), mums ir sīki novē-
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rojumi par lirastes dzīves veidu, un no B c k c r a un Ram-

zaja mēs zinām arī par viņu vairošanos, šī putna dzim-

tene ir Jaunā Dienviduelsa uz austrumiem līdz Moritona

līcim, uz dienvidrietumiem līdz Filipa fortam; viņa uztu-

rēšanās vietas ir biezi krūmāju meži, kas aug uz nelīdzenas

vai klinšainas zemes. „Kāpelēšana pa šiem kalniem", tē-

lo kāds līrastu mednieks, „ir ne tikai apgrūtinoša, bet arī

vislielākā mērā bīstama. Plaisas un aizas ir aizsegtas mil-

zīgām pa daļai sapuvušām augu vielu masām, kurās ie-

grimst līdz ceļiem kā dziļā sniegā. Nepareizi sperts so-

lis — un vīrs pazūd vai iespraužas kā ķīlis kādā klinšu

plaisā. Laime, ka viņš vēl var lietot savu ieroci un ar šā-

vienu galvā atsvabināties no lēnas bojā iešanas, jo uz pa-

līdzību nav ko gaidīt." šādās vietās viscaur var dzirdēt

līrastu balsis, bet šos putnus tikai dzird. Gūl d s dienām

ilgi ir pavadījis šaīs krūmos, visapkārt tam bijuši minē-

tie putni, viņš dzirdējis viņu skaļās balsis, bet nav ne-

vienu varējis dabūt redzēt, un tikai bezgalīgā izturība un

vislielākā uzmanība vēlāk atalgoja viņa pūliņus.

Grūtības, kādas pārvaramas, lai tuvotos šim uzmanī-

gajam radījumam un, tā sakot, būtu ar viņu satiksmē, iz-

skaidro to, ka neskatoties uz visiem daudzo ceļotāju me-

dību nostāstiem, mums tomēr vēl līdz šim nav skaidras

ainas par šo putnu dzīves veidu, izturēšanos, ierašām.

Visu novērotāju ziņas saskan taī ziņā, ka šis putns lielāko

daļu no savas dzīves pavada uz zemes un tikai ļoti reti lai-

žas. Kājām skriedams viņš pārstaigā nepārredzami pla-
šos mežu apgabalus, steidzas pār zemē gulošiem koku

stumbriem vai pat caur viņu zariem, kāpj uz augšu pa

cietajām un rupjajām klinšu sienām; lēkdams tas pie-
peši paceļas līdz trīs metri augstu pār iepriekšējo vietu,
nolaižas atkal no klinšu augstumiem dziļumos, un tikai

tad, kad tas grib nokļūt kādas klinšu plaisas dibenā, tas

izlieto spārnus. Bar 11 et s, kas kopis kādu līrasti, dēvē

to par nemierīgāko un kustīgāko no visiem putniem un

viņa skrējiena ātrumu par apbrīnojamu, vēl vairāk tāpēc,
ka viņš ar nesalīdzināmu ātrumu un veiklību pārlec pār
neticami lieliem attālumiem. Ātri skrienot viņš izturās
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kā fazāns, ķermenis ir izstiepts, galva noliekta uz priekšu,

garā aste nolaista horicontali un sakļauta kopā, jo tikai

tā ir iespējams kļūt cauri biezokņiem un nesabojāt savu

skaisto ģērbu. Rītos un vakaros viņš ir visdarbīgāks,
bet vaislošanās laikā viņš kustas arī pusdienas stundās,

pa sevišķiem šim nolūkam ierīkotiem laukumiem. Katrs

tēviņš kārpoties uzmet nelielus paaugstinājumus no ze-

mes un kustas pa viņiem līdzīgi teteriem riestu laikā, pie
kam viņš neatlaidīgi iet pa šo paaugstinājumu, ar augsti

gaisā izceltu asti, kas pie tam izplesta ļoti skaisti; bez

tam viņš savas sajūtas izsaka dažādās skaņās. Viņa balss

atbilst viņa labi attīstītiem dziedāšanas muskuļiem un ir

ļoti lokana; parastā aicinošā skaņa ir skaļa, tālu dzir-

dama un čirkstoša, dziesma katrā apgabalā ir savādāka,

jo viņa ir sajaukums no paša un aizņemtām skaņām,
īstenā dziesma liekas būt īpatnēja veida vēdera runāšana,
kādu iespējams dzirdēt, ja nav no dziedātāja tālāk par
nedaudziem metriem. Atsevišķie paņēmieni ir dzīvi, bet

sajukuši, bieži notrūkst un tad noslēgums ir dziļa, dobja
un knakšķoša skaņa. ~šim putnam", saka Bek er s, kas

pilnīgi saskan ar citu pētnieku novērojumiem, ~gan ir

dotas vislielākās dāvanas atdarināt visāda veida skaņas.
Lai dotu kādu jēdzienu par to, cik tāļu attīstītas ir šīs

spējas, es pievedīšu sekošo. Ģipszemē, tuvu Austrālijas
Alpu dienvidus nogāzei, atrodas kāda koku zāģētava.
Tur klusās svētdienās tālu mežā var dzirdēt rejam suni,
cilvēku smieklus, dziedāšanu un daudzu putnu ķērkšanu,
bērnu bļaušanu un pa starpām caur ausīm ejošu griezīgu
troksni, kāds ceļas, ja asina zāģi. Visas šīs skaņas rada

viens un tas pats līrastis, kas netālu no zāģētavas ir ierī-

kojis savu atpūtas vietu". Pret vaislošanās laiku viņa ru-

nība kļūst vēl ievērojamāka; viņš tad tāpat kā Ameri-

kas zobgalis strazds, viens pats izpilda vesela dziedošu

putnu bara vietu. Pret nepazīstamiem radījumiem līr-

astis izturās ar vislielāko uzmanību; bet liekas, ka no

cilvēka viņš bēg vēl vairāk nekā no dzīvniekiem. Ar sev

līdzīgiem viņš nekad nesavienojas, jo viņus var vienmēr

sastapt tikai pāriem un novērot, ka divi tēviņi, kas satie-
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kas, acumirklī iesāk lielu strīdu un dusmīgi dzenā viens

otru.

Barība pa lielākai daļai sastāv no kukaiņiem un tār-

piem. Gūl d s paša vai viņa mednieku nošauto putnu

kuņģos visvairāk ir atradis simtkājus, vaboles un gliem-

jus. Lielu daļu barības putns atrod kārpjoties. Te viņš
izrāda tikpat dauds spēka kā izveicības, jo lai gan viņš
kārpjas ne atpakaļ, bet uz sāniem, tomēr viņš apveļ lielas

zemes pikas un akmeņus līdz četri kilogrami smagus, lai

zem viņiem atrastu tur paslēpušos dzīvniekus. Tāpat

viņš ēd arī dažādas sēklas, lai gan tikai zināmos gada lai-

kos. Nesagremojamās barības daļas viņš saveļ kamolos

un izspļauj ārā.

Pēc Bekera ziņām, vaislošanās iekrīt augustā, pēc

Ramzaja ziņām turpretī putns sāk strādāt pie ligzdas
taisīšanas jau maijā un iedēj viņā savu olu jau jūnijā,

visvēlākais jūlijā. Vismīļākā vieta ligzdai ir krūmi, kas

saauguši gar dziļo un stāvo aizu malām, ar kurām tik ba-

gāti šie kalni; vai arī mazi līdzenumi, kas atrodas upju
līkumos kalnāja pakājē. Te putns izvēlas jaunus kokus,

kas stāv cieši viens otram blakus un kuru stumbri izvei-

do kautko līdzīgu piltuvei; starp šiem stumbriem, daž-

reiz arī dobumainākoka stumbrā vai kādā klinšu iedobu-

mā augošā nevisai lielā paparžu pudurī, pa lielākai daļai
ne visai augstu, izņēmuma gadījumos arī ievērojamā aug-

stumā pār zemi, kur var staigāt, atrodas viņa ligzda, kas

ir dažādi veidota skatoties pēc tam, kur tā atrodas, un pēc

vielām, kādas te visvieglāk atrodamas, bet vienmēr tā ir

liela, olveidīga, apjumta celtne, apmēram 60 centimetri

augstumā. Viņas pamats parasti sastāv no rupjiem ža-

gariem, koka gabaliem un tamlīdzīgām lietām; īstenībā,

lodveidīgā ligzda sastāv no smalkām, lokanām saknītēm;

iekšpusē tā izklāta mātītes vismīkstākām spalvām. Vir-

sējā ligzdas daļa nav cieši saistīta ar apakšējo, tā viegli

no viņas atdalāma nost, tā tad sastāda visas celtnes jumtu
un tāpat pā pati apakšējā daļa sastāv no rupjiem koka

gabaliem, zāles, sūnas, paparžu lapām un līdzīgām vielām.

No tālienes šāda ligzda izskatās kā sausu žagaru bunte.
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Sānos atrodas caurums, kas ir ieeja šīs celtnes iekšienē,

kura no ārpuses izskatās pavirši taisīta, bet kas patiesī-

bā ir ļoti izturīga un bieži noder vairākiem gadiem. Līr-

astis perē tikai vienreiz gadā un dēj tikai vienu olu, kas

ir apmēram tikpat liela kā pīles ola; viņa ir apmēram 50

milimetri gara un 48 mm bieza; pamata krāsa ir gaiši

pelnu pelēka ar retiem tumši brūnganiem raibumiem.

Mātīte perē viena pate, tēviņš viņu šaī laikā nebaro,

kā liekas, pat ne reizi neapmeklē; tāpēc tā pusdienas

stundās, bieži pat uz ilgāku laiku, atstāj ligzdu un tāpēc

arī perēšana nebeidzās ātrāk kā pēc mēneša. Pēc pastai-

gāšanās atgriežoties ligzdā, viņa pa caurumu ielien viņas
iekšienē, apgriežas tur apkārt un pie tam tā sabojā savas

astes spalvas, ka pēc viņām var pazīt vai viņa ir perējusi
īsāku vai garāku laiku. Jaunais putns neatstāj ligzdu

pirms tas ir astoņas līdz deviņas nedēļas vecs. Kāds, ko

Bek c r s bija novērojis, bija vēl gandrīz bez spalvām un

šur tur tikko varēja redzēt kādu pūku, kas bija līdzīga

zirga saram. Visvairāk apsegts bija galvas un muguras

vidus, vismazāk spārni un kājas. Āda bija dzeltenīgi pe-

lēkā krāsā; knābis melns un kājas bija tumši dzeltenīgi

pelēkas. Mazulis no olas izšķiļas ar aizvērtām acīm, to-

mēr plakstiņi jau bija viens no otra pilnīgi atdalīti. Kāds

cits mazulis, ko vēlāk izņēma no ligzdas, bija jau diezgan
liels un mugura un galva bija pārklātas pūkām. Kad to

saķēra, viņš izgrūda skaļu brēcienu, kas acumirklī atsauca

māti. Viņa tuvojās ķērājiem pilnīgi aizmirsdama savas

bailes, nedaudz metru attālumā, sita spārniem un kustē-

jās uz visām pusēm, ar nolūku atsvabināt savu bērnu.

Viens šāviens to nostiepa gar zemi, un tagad jaunais putns
klusēja. Salīdzinot ar viņa lielumu, viņš tomēr bija ļoti
nevarīgs; viņš varēja piecelties tikai ar mokām, skrēja
prom, bet bieži krita pie zemes. Laikam siltuma vilināts

viņš pūlējās tuvoties ugunskuram un tāpēc to vajadzēja
cieši uzraudzīt. Viņa bļāviens, skaļš „čing, čing", bija
bieži dzirdams; ja kopējs atbildēja ar veco putnu aicinā-

nošo saucienu „bullau, bullau", tad viņš skrēja klāt un ar

šīm skaņām to varēja pilnīgi vadīt. Pēc neilga laika viņš
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bet neatteicās arī no maizes drupatām un gaļas gabali-

ņiem, šad tad viņš skudru kūniņas uzlasīja arī no zemes,

bet tad viņš velti nopūlējās tās norīt. Ūdeni viņš dzēra

reti. Atpūtai viņam ierīkoja ligzdu no sūnām un izklāja
to ar falangistu ādu; likās, ka šaī ligzdā viņš jutās ļoti
omulīgi. Guļot viņš galvu paslēpa zem viena spārna;

ja sauca „bulan, bulan", tad viņš uzmodās, paskatījās gan

dažus acumirkļus visapkārt, bet tad ieņēma atkal iepriekš

aprakstīto stāvokli un tad vairs nelikās ne zinis, ja to Vēl

sauca. Par nožēlošanu viņš nobeidzās astotā dienā pēc

viņa sagūstīšanas. Daži citi mēģinājumi no ligzdas iz-

ņemtās jaunās lirastes izaudzināt izdevās labāk, bet tikai

1867. gadā šīs sugas putns pirmo reiz nonāca dzīvs Re-

gentparka zvēru dārzā. Cik ilgi viņš te nodzīvoja, to es

nevaru pasacīt.
Gūl d s un citi pētnieki dēvē līrasti par bailīgāko

putnu pasaulē. Zara brīkšķiens, maza akmentiņa velša-

nās, vismazākais troksnis acumirklī piespiež to bēgt un

tā izjauc visus mednieka pūliņus.
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Septītā šķira.

Dūdotāji (Gyratores).

Dūdotāji jeb baloži ir tikpat stingri uz ārieni noro-

bežojusies šķira kā papagaiļi, kolibri un dzeņi. Viņi spē-

lē zināmā mērā savienotāja locekļa lomu starp jau aprak-

stītajiem putniem un tiem, kas palikuši vēl neapskatīti,
lai gan šo šķiru pieskaita ~ligzdguļiem" jeb tiem, kas uz-

turās ligzdā tik ilgi, kamēr iemācās laisties, šī iemesla

dēļ viņi stāv zvirbuļputniem tuvāk nekā kašņātājiem, lai

arī cik ciešas reizēm neliktos attiecības ar atsevišķiem
vistu putniem.

Baloži ir vidēji lieli putni, mazām galvām, īsiem kak-

liem, segti lielām cietām spalvām. Knābis ir vienmēr īss,
lielākai daļai arī nestiprs, padevies vairāk augstumā nekā

platumā, ievilktām malām; dažiem stāv pat pavēries;
saknes daļa mīksta, no raga ir tikai pats gals, kas uz aug-

šu mazliet kupraini izslējies, nobeidzas ar maigu kāšveida

līkumu. Ir gan arī sugas ar spēcīgākiem, stiprākiem un

cietākiem knābjiem; kā izņēmumi minami tie, kuru

knābji ir stipri izliekti un knābja galā atrodami pat zobi.

Spraugai līdzīgās nāsis novietotas vairāk pret knābja ga-

lu, un ļoti bieži tās sedz ar vaskādu pārklāta zvīņveida
vēderaina krimtala. īsā kāja nobeidzas četriem pirk-
stiem, panta kaula garums ir reti kad lielāks par vidējā
pirksta garumu un tikai izņēmuma gadījumos apklāts

spalvām līdz pēdai. Pirksti, no kuriem trīs uz priekšu
vērsti, ir brīvi; pretējā gadījumā savienoti tikai pa daļai
un ar ļoti īsu plēvi. Nagi ir stipri, bet īsi un visbiežāk

mazliet liekti. Pants apklāts no priekšas īsām šķērsplāt-
nēm, pakaļpusē to klāj tīklveidīgas zvīņas. Spārns sastāv
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no cietām lidspalvām, no kurām 10 atrodas pie plaukstas

un 11—15 pie stilba, pie kam otrā ir par citām garāka.
Parastais astes spalvu skaits ir 12 un tikai izņēmuma gadī-

jumos 14—16. Aste īsa, mazliet ieapaļa, dažreiz gan ari

gara un tad sānos īsāka. Rupjās, cietās spalvas pieguļ

ķermenim diezgan cieši; atsevišķās ir samērā lielas, plati

noapaļotas un apakšā pūkainas. Maigas krāsas ir valdo-

šās, bet nav izslēgtas tomēr arī dzīvas, košas, laistošās.

Tā, kakla un spārnu segspalvas bieži vien laistās lieliskās

metāla krāsās. Pie lielākās daļas sugu dzimumi maz ko at-

šķiras viens no otra, jaunie no. vecajiem turpretim gan-

drīz vienmēr. Kas attiecas uz lielumu, tad jāsaka, ka mil-

zis līdz šim pazīstamo dūdotāju starpā, nav lielāks par tī-

taru mātīti, kamēr pundurītis atkal līdzināsies cīrulim.

Dūdotājus var saukt par apdāvinātiem radījumiem.

Viņi iet labi; ja arī ne ātri, tad vismaz spējīgi soļot stipri

ilgi no vietas. Galvu viņi loka pie katra soļa, jo kājas tiem

zemas. Atsevišķas sugas skrien līdzīgi vistām un ļoti ātri

pa zemi uz priekšu, citas atkal uz zemes jūtas neveikli, bet

par to koku zaros ir jo izveicīgākas. Tie, kas labi skrien

kājām, slikti lido. Lielais vairums baložu, saceldami stipri

svilpjošu švīkoņu, laižas ļoti ātri, enerģiski un veikli, bū-

dami pie tam spējīgi izdarīt ātrus pagriezienus. Kā ba-

ložiem var reizēm iepatikties arī peldēt, to es novēroju

Ēģiptē; ka viņi lielā vajadzībā var arī nirt, to pieredzējuši
Naumans un Eižens fon Homei jer s. Balss vis-

pār ir stipri vienāda, bet pie atsevišķām sugām uzrāda arī

lielu dažādību. Lielākā daļa baložu izgrūž īsas, aprautas,

dobjas krūšu skaņas, kurās visvairāk atkārtojas balsiens

~ruk" vai „ruks" — viņi „rūc"; citi turpretim „dūdo", jeb
izdod maigi trīcošus toņus, kuros šī darbības vārda skaņas
valdošās. Ir arī sugas, kas kauc, ir tādas, kas smejas; ir

pat tādi, kas rūc nejēdzīgi. Starp maņām pirmā vieta bez

šaubām pieder redzei, uz ko arī jau norāda samērā lielā,
labi veidotāun bieži ļoti skaisti krāsotā acs. Gandrīz neko

sliktāka nav arī dzirde, par kuras asumu ļoti viegli noteikti

pārliecināties. Laikam arī garša, osme un tauste ir sa-

mērā labi attīstītas. Dūdotāji ir bikli un uzmanīgi putni,
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bet gan nekādā ziņā neatšķir patiesas briesmas no iedomā-

tām tik labi kā pārējie, un tādēļ tie griež ceļu zemniekam

un aitu ganam gluži tāpat kā īstam medniekam. Viņus

pavisam pieradināt ir pagrūti, un tas, kā liekas, ir galīgi

iespējams tikai pie vairāku gūstā turētu paaudžu pēcnā-

cējiem.
šīs šķiras piederīgo izturēšanās ir tik saistoša, ka jau

no sirmās senātnes viņus uzskata par simboliem, un pat
tiem parādīts gods būt par pārdabīgu jēdzienu iemiesoju-

mu. Bezpartejisks novērotājs tos redzēs mazāk labvēlīgā

gaismā. Daži gan, bet nekādā ziņā ne visi dūdotāji, mīl

sabiedrību un turas kopā pa pārim. Bet vai katrs pāris

paliek kopā uz visu mūžu, kā to parasti pieņem, tas ir liels

jautājums. Ir novērojumi, kuri nebūt neliecina par labu

uzskatam, ka baloži būtu tik uzticīgi savā ģimenes dzīvē.

Vairošanās dzenulis pie viņiem gan neizpaužas tik spilgti
kā pie vistām, bet tomēr ir ļoti spēcīgs, un ja mēs iemī-

lējušos baložu izturēšanos gribam uztvert no viņiem lab-

vēlīga viedokļa, tad mēs nedrīkstam aizmirst daudzus ci-

tus putnus, kuru maigums ir vēl daudz aizgrābjošāks. Pa-

visam nejauka ir baložu izturēšanās pret savu pērējumu:
viņi pamet nevien olas, bet pat izšķīlušos mazuļus, ja kāds

tos iztraucējis un viņi palikuši aizdomīgi. Nav arī nolie-

dzams, ka viņi ir skaudīgi un nenovēlīgi. Viņu rijība pa-
dara tos neievērīgus pret citiem sev līdzīgiem. Atrasto

barību tie apklāj spārniem, kamēr nonievātās vistas, ja at-

rod ko bagātīgi, sauc arī citus klāt. Atteikšanos, uzupurē-
šanos citu labā viņi pavisam nepazīst. Viņu piesliešanās
citu dzīvu radījumu sabiedrībai ir pilnīgi ārīga rakstura.

Labprāt tie satiekas tikai ar sev līdzīgiem. Lielākā daļa
dzīvnieku tiem ir pilnīgi vienaldzīgi vai arī viņi tos nemaz

neievēro. No stiprākiem bīstas, daudziem neuzticas.

Dūdotāji ir pasaules pilsoņi, šī vārda visplašākā no-

zīmē. Viņi dzīvo visās zemes daļās un visās klimatiskās

joslās, kā kalnos, tā ielejās, bet priekšroku dod vienmēr

mežam, jo tie nedaudzie, kuru dzīves vietas ir kailas klinšu

sienas, ir izņēmumi. Viņi mīl ūdens tuvumu un izvairās
no vietām, kur tā nav, lai gan ar to nav sacīts, ka viņu
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tādās vietās nemaz nebūtu. Dzīvodami no ūdens tālu, tie

laiž darbā savu lidošanas mākslu un apmeklē dzeršanas

vietas ikdienas.

Vislielāko pilnību šī šķira sasniedz Okeānijā jeb Klusā

okeāna ganmazajās, gan lielajās vientulīgajās salās, vispār
salas daudz vairāk viņu apdzīvotas, nekā kontinenti. Zun-

da, Filipinu, Moluku salas ir bagātas dažnedažādām skai-

stām sugām, Austrāliju un Jaungvineju apdzīvo ievēro-

jams daudzums un Dienvidāzijā vai Indijā diezin vai tie

būs ko mazāk reprezentēti. Āfrikā gan nedzīvo tik daudz

baložu kā Āzijā, bet atsevišķas sugas toties uzrāda pār-

steidzoši lielu skaitu. Tā šīs šķiras piederīgie ir sastopami
visur un itin visur — pat tuksneša vidienē. Kur stepēs ir

kāda koku audze tur, tā sakot, vietvietām ik koks no vi-

ņiem apsēsts. Mūžu mežos viņu rūkšana, urrošana, dūdo-

šana, kaukšana un citas viņu izdotās skaņas ir visparastā-
kā muziķa, tā kā pārējo putnu balsis gandrīz nav sadzir-

damas. Pietiek vienas akas, vienas ūdenspeļķes stepē, lai

šurp salasītos — vismaz uz satikšanos — simtiem tūksto-

šu šo kustīgo, pieticīgo putnu. Amerika, galvenā kārtā

viņas dienvidus daļa, dod pajumti vairāk kā vienai treš-

daļai no visiem līdz šim pazīstamiem dūdotājiem, „Bra-

zilijas bezgalīgajos mūžu mežos dzīvo daudz baložu sugu,"
saka Vidas princis. „Viņu maigais sauciens iepriecina
dienas karstumā pagurušo mednieku, kad tas zem kāda

sirma koka, mīkstā sūnā, meža strauta malā izlaidies, at-

pūšas, kamēr vaniljes un citas smaršas to atspirdzina."
Vidusamerikā baloži vēl biežāk sastopami, sakarā ar viņu
tieksmi, dot priekšroku salām. Kas attiecas uz uzturēša-

nās vietu, tad drīz krīt acīs, ka dažādas sugas ir arī pa

dažāda rakstura vietām nodalījušās. Kamēr vieni bez iz-

ņēmuma dzīvo tikai pa kokiem un uz zemes parādās vie-

nīgi lai nodzertos, citi turpretim visu mūžu pavada šeit,
daudz ja tie paceļas uz īsu laiku kādā zarā. Un kamēr

atkal citi apdzīvo vienīgi krēslaino mežu, ir arī tādi, kuri

sev izvēlas stepju krūmājus. Ir tādi, kas mājo tikai klin-

tīs, tādi, kas mīl zemos biezos krūmus, vai arī tādi, kas

nekur citur nemājo kā uz mazām salām v. t. t.
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Ziemeļos dzīvojošās sugas ir gāju putni, dienvidos —

klejotāji vai nometnieki. šie pēdējie dzīvo parasti pāros

vai vislielākais mazām sabiedrībām; no pārējiem daļa ir

tādu, kas lielos baros salasās tikai ceļošanas laikā, citi cau-

ru gadu turas lielās apvienībās, un atsevišķas sugas apvie-

nojas tik lielās masās, kā to no ticamiem avotiem apgalvo,
ka šīs masas tāļu pārsniedz visas putnu starpā parastās

apvienības. Ceļojumi nekad nav pārāk gari. Mūsu Eiro-

pas sugas, piemēram, neceļo tālāk par Ziemeļāfriku, pa

lielākai daļai tās paliek jau Dienvideiropā.
šī putnu šķira pārtiek gandrīz vienīgi no augu barību.

Atsevišķu sugu guznā ir atrasti mazi gliemezīši, tārpi, kā-

puri. Ir zināms, ka viņi ēd arī savas utis, tomēr tā barī-

bas daļa, ko tiem sniedz dzīvnieku valsts, ir ļoti niecīga.
Lielākā daļa pārtiek no visādiem graudiem un visdažādā-

kiem sakņu gurniem. Dažu dzimtu un apakšdzimtu pie-
derīgie uzturās no ogām un meža augļiem. Barību vai nu

vienkārši uzlasa, vai arī noplūc, retāk to iegūst pākstis
sasmalcinot vai citādi kā piepūloties un pavisam reti to

izkašā kājām — tad jau drīzāk izrok ar knābi. Balodis

to pirms norīšanas arī nesasmalcina. Daudzas sugas mīl

sāli saturošu zemi un ieronas kārtīgi vietās, kur tāda da-

būjama. Notiek tas pēc Sne 11 a novērojumiem īpaši tai

laikā, kad putniem ir bērni. Tās sugas, kas ēd cietos kodo-

lus, uzņem sagremošanas veicināšanai mazus kvarca gaba-
liņus un citus cietus ķermeņus, mātītes uz dējamo laiku

arī kaļķi. Baložiem nepieciešams daudz ūdens, jo tas va-

jadzīgs nevien slāpju dzēšanai, bet arī cieto graudu at-

miekšķēšanai.
Cik līdz šim zināms, visi dūdotāji perē vairāk kā vienu

reizi gadā. Ligzda ir dažādi novietota: to atrod koku un

krūmu zaros, gan augstu, ganzemu no zemes, klinšu sprau-
gās un koku dobumos, uz resniem zariem vai stumbra žāk-

ļos, bet gan reti uz līdzenas zemes. Tā ir nabadzīga celtne

no pāris sausiem žagariem, kas sakrauti viens uz otra ļoti
pavirši un nevar saprast, kā viņa spēj turēties vējam un

negaisam par spīti. Dējums sastāv no divi baltām olām.

Pārošanās laikā tēviņš pūlas ļoti neatlaidīgi pēc mātītes
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labvēlības — rūc, dūdo, smejas, kauc; iet saliecies, klanī-

damies, grozīdamies, skrej uz priekšu un atpakaļ pavisam
savādām kustībām, laižas gaisā, spārnus stipri sizdams,

atpakaļ nolido maigi, skūpstās ar mātīti, pie izdevības no-

lasa viņai utis — vispār, visdažādākiem žestiem un zīmēm

izrāda vislielāko saviļņojumu. Perēt perē gan abi, bet tē-

viņš neiztiek bez kurnēšanas, jo kā liekas, šis darbs viņam
nepatīk, un viņš to stipri ieriebis. Mātīte sēd uz olām

cauru dienu, izņemot pusdienas laiku, kad jāsēd tēviņam,
četrpadsmit līdz divdesmit dienu laikā olas ir izsēdētas,
un mazuļi izšķiļas. Tie ir sīki, mazi, nevarīgi, akli, dzel-

tenu pūku nabadzīgi apsegti radījumi, kas paliek ligzdā,
kamēr pilnīgi iemācījušies lidot. Viņu barība sākumā ir

biezam pienam līdzīga sula, ko izdala vecāku guznas sie-

nas, vēlāk atmiekšķēti graudi un visbeidzot cieti graudi,
ar kuriem tos ne tikai baro, bet pareizāk bāztin piebāž. Pēc

tam, kad tie piesavinājušies lidošanas mākslu, viņu tālākā

attīstība norit ātri, jo lielākā daļa sugu ir pēc pirmā no-

beigtā dzīves gada spējīga jau vairoties.

Visi baloži, vismaz tie, kas mūsu zemē pazīstami, ir

jāpieskaita derīgiem putniem. Sne 11 s, pēc rūpīgiem un

grūtiem novērojumiem pārliecinājies, ka šie putni uzlasa

gan arī pa labības graudam, kas citādi sapūtu zemē, bet

visumā pārtiek vienīgi no to nezāļu sēklām, kas zemko-

pībai ir par postu ,un tādēļ atnes pavisam neaprēķināmu
labumu. Minētais novērotājs saskaitījis, kāda viņa no-

šautā māju baloža guznā, 3582 peļu zirņu un aprēķinājis,
ka viens balodis ar vienu bērnu nolieto gadā ap 800.000

graudiņu. Šie Sne 11 a apzinīgi un rūpīgi izdarītie novē-

rojumi iznīcina katru aizspriedumu, atsit katru uzbruku-

mu, kas līdz šim baložiem tika taisīti. Viņi pierāda par

neapgāžamu patiesību, ka mūsu graudkopība bez baložiem

būtu nopietni apdraudēta.

Pirmā dzimtā mēs apvienosim baložus (Columbi-

dae) jeb tās sugas, kas galvenos vilcienos līdzinās mūsu

māju balodim — dūjai. No šiem pirmā vietā parasti liek
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augļu baložus, kas sastāda sevišķu apakšdzimtu

(Treroninae). Viņi atšķiras ar druknu ķermeņa būvi, īsu,

resnu knābi, īsām, ļoti spēcīgām platpēdu kājām, vidēji ga-

riem spārniem, īsu, no četrpadsmit spalvām veidotu taisni

nogrieztu, reti kad mazliet ķīļveidīgi pagarinātu asti un

krāšņām spalvām.
Ja esi atstājis aiz sevis augstā kalnāja pirmo rindu

un Saharas nabadzīgās lejzemes, tad uzkrīt visgarām Zie-

meļāfrikas viskošākais balodis, jo smalki svelpjošais spārnu

troksnis, ko saceļ izbiedēto putnu bari, kā arī savādās kau-

cošās skaņas, kas apmēram skan kā „hi ha ho," uzkritīs

pat visneievingrinātākā dabas pētnieka ausīm.

Vā 1i j a jeb papagaiļbalodis (Treron vaalia)
ir drukns, gariem spārniem un īsu asti; knābis ir īss, spē-

cīgs, tā virsdaļa kāšveidā pārliekta par apakšdaļu, saknes

daļa kaila, panta kauls samērā īss, pa lielākai daļai apklāts

spalvām, spārns smails, aste taisni nogriezta. Spalvu krā-

sa ir lielišķa; virspusē olivzaļa, apakšpusē gaišdzeltena,

galva, kakls, krūtis ir pelnpelēki zaļgani, pleci vīna sārti,

spārnu segspalvas melnīgsnējas, platu gaišdzeltenu ap-

mali, lidspalvas tāpat melnīgsnējas, tikai apmale gaišāka,
stūres spalvas pelnpelēkas, apakšpusē no saknes līdz vi-

dum melnas, no vidus līdz galam sudrabpelēkas. Acs ābolu

ietver šaurs zils loks, pārējā varavīksnes daļa ir purpur-
sarkana ,arī aci pašu ieslēdz kails loks, zilgani pelēksārtā
krāsā. Knābis piesaknes daļā balts, ar zilganu vizmu, galā

turpretim bāli sārts; vaskāda netīrā korāļa krāsā, kāja
tumši oranždzeltena. Garums ir 31 cm, platums 53 cm,

spārna garums 17 cm, astes 11 cm. Tādas pat krāsas mā-

tīte atšķiras vienīgi ar mazāku augumu.

Papagaiļbalodis ir izplatīts pa visu Vidusāfriku, sākot

ar Indijas okeāna un Sarkanās jūras krastiem pāri līdz Āf-

rikas rietumu piekrastes salām un no sešpadsmitā ziemeļu
platuma grāda līdz Zambezi. Cik es esmu varējis novērot,

viņš apdzīvo nelielām ģimenēm kalnu ielejas un tieši kal-

niem blakus gulošās Saharas zemumus, kuros izpaužas
pilnā mērā saulgriežu apgabalu krāšņums. Augstvaiņagu
mimozas, Kristus ērkšķa aizvēnī, meža vīna cauraustas, ir
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Saharā viņa iemīļotākās uzturēšanās vietas, kamēr kalnu

ielejās, liekas, vēl lielākā cieņā stāv krāšņās tamarindas un

kigelijas, ar biezo lapu vaiņagu, un varenās sikomoras. Tur,
kur trīs vai četri šie koki kopā, tur gan netrūks arī papa-

gaiļbaloža. Atsevišķas sikomoras noder par sapulcēšanās

punktiem rītos un vakaros, kā arī atpūtai un pavēnim

pusdienas karstumā, še un tur mēs atradīsim šos putnus
arī pa pārim, bet parasti viņi salasās saimēs vai arī nelie-

los baros, gabalu astoņi līdz desmit kopā. Lielākā skaitā

vienkopus neesmu tos redzējis. Pat laižoties pāri turās

uzticīgi kopā .
Cieši saspriedušies, sēd maiguma pilnie lau-

lātie draugi, un novērotājam ir skaidrs, kas un kādi divi

ir sapratušies. Papagaiļbalodis, šķiet, maigumā pārspēj vi-

sus citus radniekus un parāda vēl pavisam savādā, īpatnējā
kārtā savu laulāta drauga mīlestību. Kopā saspiešanās,

knābļošanās, priecīgā, es gribētu teikt uzgavilējošā tēviņa
sacelšanās spārnos un tai sekojošā mīļā nolaišanās atpakaļ
pie mātītes, kā tas pie baložiem parasts, notiek arī pie vi-

ņiem. Bet bez visa tā tēviņš izpleš neaprakstāmi maigi sa-

celtos spārnus pār savas mīlas priekšmetu, un lai patiktu

tam, mēģina atdarināt visādas mākslas un paņēmienus,
kas citādi novērots tikai pie papagaiļiem.

Šim balodim patiešām ar papagaiļiem ir liela līdzība.

Jau koši zaļās un spilgti dzeltenās spalvas vien tos atgā-
dina. Bet tam pievienojas vēl savdabīgā kāpelēšana un

stāvokļi, kādus vālija ieņem kokos. Viļas reizēm no sāku-

ma pat piedzīvojis mednieks — viņam liekas, ka tā priekšā
ir papagailis. Kā īpašu pazīmi es vēl minēšu to, ka papa-

gaiļbalodis reizēm guļ zaram tik plakani pieplacis, ka at-

gādina pērkona kazu. Lido papagaiļbalodis ļoti ātri un

strauji, bet kokaini un ar skaļu svelpjošu spārnu troksni,
kāds nav nevienam citam balodim. Balss, kā jau minēts,
nav diezcik patīkama un izklausās mazliet pēc kauciena.

Dūdošanu vai rūkšanu neesmu dzirdējis.
Nošauto sķilmjos es atradu visdažādākās ogas, un pēc

iedzimto vārdiem, vālija tikai tur atrodama, kur krūmi un

koki nes ogas. Kā to arī He igl m s pareizi saka, tās ir

kuplās, augļiem bagātās meža vīģes, kur viņi barību meklē.
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Šādos kokos vālija apmetas, tā sakot, uz ilgāku laiku un

nodod sevi tikai ar zemē gulošo vai pastāvīgi zemē krītošo

augļu mizām. Vīģu laikā putniem ļoti bieži visa seja no-

traipīta ar šo augļu dzelteno sulu un arī tauki paliek dzel-

tenāki. Saskaņā ar šo barību, viņi tad arī nekad uz zemi

nenolaižas. Vismaz es tos esmu redzējis vienīgi koku ga-

lotnēs.

Medības ir tikai tad vienkāršas un atmaksājas, ja

kāds no šiem viņu iemīļotajiem kokiem uziets un zem viņa
var stāvēt. Putns ir tramīgs vai vismaz uzmanīgs un vieg-

li mednieku sev tuvumā nepielaiž.

Viena no viskrāšņākām šīs skaisti krāsoto baložu

apakšdzimtas zugām ir kārpu balodis (Alectroenas

pulcherrima), tā paša nosaukuma ģints priekšstāvis (Alec-

troenas). Ķermenis ir ļoti drukns, ģīmja priekšdaļa, ie-

skaitot acu vietas, kaila, ap nāsīm un priekšvaigi izgrez-
noti lieliem ādas puniem un kārpām, pieri grezno vēl se-

višķi katros deniņos pa sekli izdobtai lēverei. Galvas spal-
vas izveidojušās matiem līdzīgos izaugumos, kakla spalvas

garākos, smailāku galu, dakšveidīgos un guļ švītrām, pārē-

jās visas lielas. Matiem līdzīgās galvas spalvas ir asiņaini
ķiršsārtas vai netīrā karminkrāsā; pakausis, kakls un guz-

na zilgani pelnpelēki, augšējā vidukļa un krūšu apakšdaļa

pērļu pelēkas, visas pārējās daļas ir tumšas purpurindigo
zilas. Knābim netīra oranždzeltena krāsa, ģīmja kailās

vietas spožā cinobersārtumā, acs citrondzeltena un kāja

tumšzaļā. Garums ir 26 cm, spārns 15 cm, aste Bcm gara.

Kārpu balodis tāpat kā viņa radinieki apdzīvo Mada-

gaskaras salu grupu. Par viņa dzīves veidu nav nekas zi-

nāms. Par viņam radniecīgām sugām stāsta, ka tie turo-

ties baros, gabali 6—B kopā, atdzīvinot lieknežus, pārtik-
dami no visādiem augļiem, bet it īpaši no meža datelēm.

Rīsa ievākšanas laikā tie sarodas lielā vairumā rīsa lau-

kos un te pie bagātīgi klātā galda ātri nobarojas trekni.

Ka viņi viegli pie gūsta pierod, pierāda viens no augšā ap-
rakstītās sugas baložu pāriem, ko es redzēju Berlines zvē-



44

ru dārzā. Šo putnu izturēšanās ir nedaiļa un nolaidīga.

Vienīgi ja viņi paliek uz ko uzmanīgi, viņi izstiepj kaklu

un pieņem dzīvāku pozu. Citu skaņu es no viņiem neesmu

dzirdējis kā dziļu dobju iedūdošanos, ko pavada galvas

klanīšanās. Pāris turējās uzticīgi kopā, bet attiecībā pret
citiem putniem abi bij tikpat nelaipni un ķildīgi kā visi

augļēdēji baloži. Rijīgi kā visi pārējie šīs šķiras piederī-

gie, viņi nobarojās īsā laikā tā, ka drīz aiz pārtaukošanās
nobeidzās.

Baloži (Columbinae) atšķiras no augļu baložiem

galvenā kārtā ar savu vājo, vidēji garo knābi, kam tikai

pats gals ir ragvielas, bet piesaknes daļa mīksta, ar vask-

ādu pārvilkta; tālākās pazīmes ir mazliet augstākas, šaur-

pēdu, iešanai piemērotākas kājas, no divpadsmit spalvām

sastāvoša, taisni nogriezta vai arī noapaļota aste un mazāk

greznas spalvas.
Pie šīs apakšdzimtas pieder visi mūsu savvaļas baloži

un tie, kuri mūs visvairāk interesē, jo palikuši par mūsu

mājputniem, šī grupa ir izplatīta pa visām pasaules da-

ļām, bet Vecajā pasaulē sugām un īpatņiem bagātāka nekā

Amerikā.

Mūsu zilipelēkam meža balodim jeb 1 au-

ku balodim (Columba palumbus) ir galva, pakausis un

pakakle tumšā magoņzilumā, muguras augšdaļa un spārnu

plecu spalvas tumšas, pelēkzilas, krusti un tūplis blāvzili,

galva un krūtis sarkanīgi pelēkas, pārējās apakšdaļas blāvi

pelēkzilas un pavēdere balta. Kakla lejgalu rotā katrā pu-

sē pa spīdošam baltam plankumam un viss viņš laistās me-

tāliskās krāsās. Lidspalvas ir melnradzes pelēkumā, astes

spalvas spīdīgi melnas, ar gaišāku šķērslentu, platā švītra

spārnu locītavu vietā un lielais plankums uz astes spal-
vām ir balti. Mātīte ir mazāka par tēviņu un jaunajiem
putniem spalvas nav tik košas — citu atšķirību nav. Acs

ir bāli iedzeltena, knābis bāli dzeltens, tikai piesakne sar-

kana; kāja zilsarkana. Garums 43 cm, platums 75 cm,
spārns 23 cm un aste 17 cm gara.
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Sākot no sešdesmit piektā ziemeļu platuma grāda, zili

pelēkais mežabalodis ir izplatīts visā Eiropā un Āzijā. Ce-

ļojumos viņš aizklīst līdz pat Āfrikas ziemeļvakariem.
Te mums ir darīšana ar īstu koku putnu. Vācijā viņu

sastapsi ikkatrā mežā, vienalgi, mazā vai lielā, skuju koku

vai lapu koku audzē, kalnos un līdzenumos, sādžu tuvumā

tikpat kā tāļu no cilvēku mājokļiem. Tikai liekas tomēr,

ka skuju mežiem viņš laikam gan dod priekšroku un jādo-
mā vienīgi aiz tā iemesla, ka egļu un priežu sēklas ir viņa
mīļākais uzturs. Izņēmuma gadījumos viņš apmetas arī

pašā sādžas vidū, vai, ja citādi nevar, pat stipri apdzīvotā

pilsētā, kādā savrupstāvošā kokā. Es viņu esmu atradis

perējam Leipcigas un Drezdenes alejās, tāpat kā Parīzes,
Berlines un Jenas dārzos. Ziemeļu zemēs viņš ir gāju

putns, kas ļoti akurāti aizceļo un tikpat kārtīgi ierodas

atpakaļ, bet Vācijas dienvidos un īpaši Spānijā un Itālijā

viņš skaitās jau nometnieks. No tiem, kas dzīvo Skandi-

nāvijā, liela daļa pārdzīvo Dienvidanglijā un Īrijā; pie
mums, Vācijā, dzīvojošie labi ja noceļo līdz Dienvideiropai.
Vidusvācijā viņš ierodas jau martā, izņēmumu gadījumos

pat jau februārī, un paliek še līdz oktobra vidum vai bei-

gām. Kā to mans tēvs novērojis, šis balodis tomēr neap-

metas ik gadus vienā un taī pašā vietā un vienādā dau-

dzumā
— viņš rīkojas pēc apstākļiem: ja priežu sēklas ir

labi padevušās, viņu visbiežāk sastapsi skuju mežā, ja
lieta ir otrāda, viņš atstāj skuju mežu un piegriežas lapu
koku audzēm.

Zili pelēkā meža baloža izturēšanos un paņēmienus pa-
reizi un pamatīgi vispirmais ir aprakstījis mans tēvs, un

no tā laika viņa uzmestais apraksts gan ir atkārtoti pār-
drukāts, bet nav ne no viena ne ar ko papildināts ne arī

apstiprināts. Te es viņu pievedu. „Zili pelēkais meža ba-

lodis ir ārkārtīgi žigls, kustīgs un bikls putns. Kājām
viņš iet veikli, tomēr ne sevišķi ātri, ķermeni tur te stāvus

te guļus un kaklu kustina nepārtraukti. Sēdēt viņš mīl

vai nu pašā galotnē, vai dziļi zaros noslēpies. Viņam ir

savi iemīļotie koki, uz kuriem to atradīsi vai katru rītu.

Un tie ir tādi, kas vai nu paceļas augstu citiem pāri, vai
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kuru galotnes ir nokaltušas. Lido viņš skaisti, ātri, veikli;

paceļoties atskan spārnu sitienu troksnis, kas gaisā pāriet

svilpienos. Pat no liela atstatuma viņu var pazīt kā lielu-

ma, tā arī balto spārnu plankumu dēļ.
Lai šo balodi pilnīgi raksturotu, es aprakstīšu īsumā

viņa dzīves veidu. Nakti abi dzīves biedri pavada ligzdas
tuvumā

.
Modri viņi jau sen priekš dienas iestāšanās, un

tēviņš dodas uz savu iemīļoto koku. Te viņš uzsāk savu

rūkšanu, kas ir īsti stipra „v," „r" un „k" skaņu kombinā-

cija un skan apmēram kā „rukkukuku" un ..kukuku" vai

arī kā „rukuku-kuku." Sēd viņš pie tam stingri uz zara,

uzpūž kaklu un kustina to. Katrs ierūciens atkārtojas sa-

vas divi līdz četras reizes, un jo rūcējs vairāk iekarsis, jo

„rukuku-ku" seko viens otram ātrāk. Skaņas pievilina

citus, tuvumā esošos tēviņus, Tie nometas uz blakus ko-

kiem, un rūc visi sacensdamies. Ir zīmīgi, ka parasti dzird

rūcam tikai trīs, retāk divi, bet nekad četrus tēviņus uz

mazāka atstatuma. Visi sēd augstos kokos, ļoti bieži pa-

šās galotnēs. Tikai reiz es novēroju, ka kāds tēviņš rūca

mātītes priekšā uz zemes, un kāds cits man pārlaidās rūk-

dams pār galvu. Ja nu saukšanai ir panākumi, un mātīte

ierodas, viņa nosēstas tuvublakus tēviņam, kas nu pārtrauc
rūkšanu, bet tās vietā laikiem izkliedz kādu „pū" vai „hū",
kam jāizteic labpatika un apmierinājums. Ar to gan lai-

kam tiek parādīts citiem tuvumā sēdošiem tēviņiem, kurš

ir tas īstais uzvarētājs. Rūkšana atskan visstiprāk rā-

mos, siltos rītos, bet esmu to dzirdējis arī lietus laikā un

vēlā sniegā, no apriļa līdz augustam, un vienmēr sevišķi
bieži tad, ja pāris taisās no jauna perēt. Ap pulksten

septiņiem, astoņiem vai deviņiem rītā (laiks ir dažāds),
tēviņš apklust, un ja mātītei nav jāsēd uz olām, un nav

arī bērnu, abi laižas brokastot, pa ceļam neaizmirsdami

arī zāli iebaudīt. Desmitos rūkšana atkārtojas, bet vājāk
un ne tik ilgi, tā kā viens un tas pats tēviņš ierūcas tikai

pāris reižu. Pēc vienpadsmitiem zili-pelēkais meža balodis

laižas nodzerties un pusdienas laiku pavada atpūšoties,
kādā biezā kokā noslēpies. Ap pulksten diviem vai trim

viņš dodas atkal pēc barības, iesāk par jaunu rūkšanu
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ap pieciem vai sešiem, dažreiz arī vēlāk, un pēc tam, slāpes

padzesējis, dodas pie miera.

Pavasarī un visu cauru vasaru baloži redzami pa pā-

rim, reti kad mazām sabiedrībām un vēl retāk lielām. Pie

pārošanās, kam rūkšana ir tikai priekšspēle, tēviņš izrāda

stipras nemiera pazīmes. Viņš tad nestāv nemaz uz vietas,
bet ilgāku laiku atkārtoti paceļas ieslīpi gaisā, sasit spārnu

galus tik stipri kopā, ka plaukšķis tālu sadzirdams, un

nolido tad atkal atpakaļ. Dažreiz viņam seko arī mātīte,
bet parasti gan viņa to gaida mierīgi, jo aplidojis lielu

loku, viņš mēdz atgriezties savā iemīļotā vietā atpakaļ.
Pats kopošanās akts notiek vai nu uz kāda zara, uz kā mā-

tīte notupusies, vai arī ligzdā. Ka divi tēviņi būtu kādreiz

viens otru koduši, es neesmu redzējis. Kad vieta ligzdai

izraudzīta, materiālu sanes abi, tēviņš un mātīte, bet ap-

strādā viņu mātīte viena pati. Ligzda atrodama gan

augstu, gan zemu. Es viņu esmu uzgājis uz priedēm, eg-

lēm, ozoliem, vīksnām, apsēm un liepām arī no trīs līdz

trīsdesmit metriem augstumā, bet parasti gan zemu bie-

zokņos, pie stipru koku stumbriem un noslēptu. Ligzda
celta no sausiem priežu, egļu vai vīksnu žagariem vai za-

riem, bet ir tik viegli un slikti pagatavota, ka nereti

olas, no apakšas skatoties, var cauri redzēt. Viņa ir lē-

zena, ar dobumiņu olām. Caurmērs tai ir 30—40 cm.

Kaut gan slikti būvēta, viņa tomēr stāv droši un spītē
negaisam tik labi, ka es nevienu pašu vētras nogāztu
ligzdu neesmu atradis, šie putni bieži nemaz paši ligzdu
neceļ, bet izmanto savām vajadzībām kādu pamestu vā-

veres celtni, to šinī gadījumā saspiesdami no augšas pla-
kanu un papildinādami vēl ar kādiem žagariem. Vienreiz

es viņu olas atradu pat kādā vecā žagatu parēklī, kura

jumtu žagatu pāris bija aizvācis prom, jaunās ligzdas
vajadzībām. Divi iegarenas, abos sānos vienādi noapa-
ļotas, 39 mm garas un 29 mm resnas, plānu rupju čau-

malu, spīdoši baltas olas, esmu atradis sākot ar apriļa bei-

dzamo pusi līdz jūlija otrai pusei. Uz olām sēd abi lau-

lātie pamīšus un proti tādā kārtībā, ka tēviņš sēd no
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pulksten deviņiem vai desmitiem priekšpusdienā līdz trim

vai četriem pēcpusdienā.

Zīmīgi ir tas, cik maz zili-pelēkais meža balodis iztaisa

par savām olām. Es nepazīstu nevienu Vācijā dzīvojošu

putnu, kas tikpat vienaldzīgi uz to skatītos. Ja esi viņu

no olām aizdzinis, tad vari ņemt tās droši līdz, viņš tās

tikpat pametīs. Es nezinu nevienu gadījumu, kad viņš pie
tām būtu atgriezies. Turpretim ligzdu pašu nekad tas

tik viegli nepamet. Ja abi putni atrodas pusgatavas vai

pavisam nobeigtas ligzdas tuvumā un tos iztraucēs, viņi
to parasti nepamet. Ja es tagad kādu viņu perēkli uzeju,
es eju garām, itin kā to nemaz nebūtu ieraudzījis un ļauju
viņā sēdošajam putnam mierīgi savu darbu turpināt. Tad

viņš to arī dara. Uz bērniem mīlestība ir jau lielāka, bet

arī ne tāda, kā pie citiem putniem. Reiz es no divi balo-

dēniem, kas jau prata laisties, paņēmu vienu, lai uzau-

dzinātu to. Vecajiem tas tā nebija paticis, ka viņi ne-

baroja vairs arī palikušo. Bērnus, kamēr spalvas vēl nav

uzdīgušas, silda abi vecāki pamīšus un nepārtraukti; vē-

lāk, kamēr tie sāk laisties, lietainā un aukstā laikā dienu

un naktīs vienmēr viņus silda māte. Kamēr viņi vēl mazi,

tos baro ar biezpienam līdzīgu masu, ko izdala vecāku

guzna, kad tie jau apspalvojušies, viņi dabū guznā uz-

miekšķētos graudus. Ēdināšanas reizēs, kas notiek starp

septiņiem un astoņiem rītā un četros vai piecos pēc pus-

dienas, mazie izdod īpatnējas ņurdošas labpatikas skaņas.
Ja tuvojas cilvēks, tie ķer ar knābi un mēģina kost rokā.

Pēc tam, kad jaunie izmācījušies laisties, vecāki viņus
ēdina un vadā tikai īsu laiku; zili-pelēkais balodis ātri

iemācās pats sev ēdamo atrast un no briesmām paglābties.
Parasti katrs no vecākiem gādā par vienu no jaunajiem
un uz lauka ievada to patstāvības sliedēs."

Šo baložu mīļākā barība gan ir un paliek skuju koku

sēklas, ar tām vasarā putna guzna kā bāztin piebāzta.
Viņš tās nevien no zemes uzlasa, bet prot tām tikt klāt

arī kamēr tās vēl ciekurī. Bez tam viņš ēd arī visādus

labības graudus un zāļu sēkliņas izņēmuma gadījumos arī

gliemežus un sliekas, bet vēlā vasarā arī brūklenes. Kā



Naumans saka, tad lapu koku mežos viņa iemīļotākā
barība ir zīles un skābarža auglīši. Šīs ziņas labi saskan

ar tiem novērojumiem un piedzīvojumiem, kādus es guvu

Spānijā. Tur mūžzaļo ozolu zīles ir viņa galvenā pārtika,
kad viņš ierodas še ziemu pārlaist.

To mazumiņu graudu, ko šis putns uzlasa druvā, va-

jaga viņam novēlēt. Tas ir tikai tas, kas bez viņa tik un

tā aizietu bojā. Viņš atlīdzina tūkstoškārtīgi to nieciņu,
ko cilvēks zaudē ar šo saujiņu izbirošo graudu, iznīci-

nādams visdažādāko nezāļu neskaitāmās sēklas. Es no sa-

vas puses redzu viņā putnu, kas nedrīkstētu trūkt nevie-

nā mežā jau tādēļ vien, ka viņš tik ļoti to atdzīvina, un

tāpēc esmu katrā ziņā par viņa saudzēšanu.

Gūstā zili-pelēkais meža balodis paliek pietiekoši rāms

un iztur krātiņā ilgus gadus. Nav grūti viņu pieradināt

pie citas, līdzīgas barības, jo dažādu sēklu maisījums viņa

prasības pilnīgi apmierina. Putni gūstā vairojas gan tikai

retos gadījumos. Ar citu sugu dziedātājiem viņi satiek

labi, nekad neuzstājas kā dūru varoņi un no vājākajiem
bieži daudz ko pacieš, nemaz pretī neturēdamies.

Otrs lielākais Viduseiropas balodis ir meža balo-

dis (Columba oenas). Viņa galva, kakls, spārnu pleca

daļa, muguras lej gals un virsastes apgabals ir magoņzili,
muguras augšgals pelēki zils, guznas vieta vīna sārta, pā-

rējā ķermeņa apakšpuse nespodri magoņzila; pār spārnu

stiepjas tumša josla, pakausis vizuļo metāliskā zilzaļumā.
Acs ir tumši brūna, knābis'bāli dzeltens ar gaļassarkanu
piesaknes daļu, kas balti sārmota; kāja nespodri tumši

sarkana. Jauno putnu krāsām trūkst tīrā toņa. Garums

ir 32 cm., platums 67 cm., spārna garums 22 cm. un astes

garums 13 cm.

Apmēram tās pašas zemes, kurās mēs sastopam zili

pelēko meža balodi, ir arī šī baloža dzimtene, tikai viņš
retāk pagadās, aiz tā svarīgā iemesla, ka tas saistīts pie
veciem kokiem ar viņa ligzdai nepieciešamiem dobumiem.

Viņš dzīvo visāda veida koku audzēs, nereti arī uz kāda

lauku koka, ja vien tajā atrodas noderīgs dobums, kur

ligzdu ietaisīt. Koks var atrasties sādžai reizēm pavisam

49

A. Brems, «Dzīvnieku valsts" XXIII.
4



50

tuvu. Vidusvācijā gan meža baložu ar katru gadu paliek
mazāk. Visbiežāk esmu to redzējis Lejas-Donavas līdze-

numu vītolu audzēs. Vidusvācijā viņš ierodas pa vienam

martā, uz zemes rietumu apgabaliem aizceļo baros ap ok-

tobra vidu. Arī viņš pārziemo jau tepat Eiropas dienvi-

dos, un tikai ļoti reti kādi mazāki bari nolaižas līdz Āfri-

kas ziemeļvakariem.
Viņš nav tik ātrs un straujš kā zili pelēkais meža

balodis, bet dzīvākām kustībām, iet veiklāk, ķermeni pa-

rasti tur stāvāk, lido izveicīgi; sākdams ar plaukšķinošu
troksni, kas pāriet augstā dzidrā svilpienā, viņš nolaižas

atpakaļ, lidodams maigi un bez kāda trokšņa. Viņa balss

atšķiras no lauku baloža balss stipri, tāpat arī no zili pelēkā
meža baloža balss. Skan viņa kā „hu, hu, hu". „Rūcot,"
saka mans tēvs, „meža balodis netikai tāpat piespiež pa-
kakli kā zili pelēkais balodis un tāpat viņu kustina, bet arī

sēd šinī laikā cieši uz zara un ar to atšķiras no lauku

baloža, kas tad tekā uz priekšu un atpakaļ. No apriļa
līdz septembrim bieži nedzird vairāk par vienu pašu balodi

rūcam. Kādreiz tomēr gadās, ka viens tēviņš atbild ot-

ram, un tur, kur daudz cauru koku nav tālu viens no

otra, sacenšas savā starpā vairāki. Rūkšana nav dzirdama

vis vienīgi agrā rītā, priekšpusdienas un vakara stundās,
kā pie zili pelēkā baloža, bet kurā katrā laikā, kad tēviņš
atrodas mātītes vai bērna tuvumā, saprotams, iepriekš

pārošanās tā ir visstiprākā." Barībai noder visāda veida

graudi. Tos putns uzlasa druvās un pļavās no rīta starp

pulksten astoņiem un pēcpusdienā starp trim un četriem;

starp vienpadsmitiem un divpadsmitiem priekšpusdienā un

vakarā viņš laižas dzert.

Meža baložu pāris ir īsts laulātu ļaužu uzticības pa-

raugs. Tēviņš pieķēries mātītei no visas sirds, turās pa-

stāvīgi viņas tuvumā, izklaidē viņu rūcot, kad tā sēd uz

olām, un seko viņai, ja mātīti no olām aizdzen. Pavasarī,
tikko ieradies, meža baložu pāris uzmeklē kādu derīgu cau-

rumu ligzdai, un jau apriļa sākumā tajā atrodamas divi

baltas, 36 mm garas un 27 mm resnas olas. Abi vecāki

nododas perēšanai uz to nopietnāko. „Ja zili pelēkais ba-
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lodis tik maz pieķeras savām olām, tad meža balodis toties

jo vairāk", saka mans tēvs. „Viņš nevien tup tik cieši

uz olām, ka to vai saķert var; viņš atgriežas atkal pie ligz-
das atpakaļ, pat ja tam draud dzīvības briesmas. Mātīte

neatstāj ligzdu arī tad, ja uz viņu šauj." Ja pāri nekas

netraucē, viņš izved bērnus trīs reizes vasarā, tikai nekad

divreiz no vietas taī pašā ligzdā, bet katru nākošo reizi

jaunā vietā. Tas notiek tādēļ, ka baloži savu mazuļu mēs-

lus nenes prom, un tāpēc dobums, kurā mazie aug, paliek

par „smacēj ošu netīrumu saņķi", kāNaumans saka, tā

kā tie sēd savu pašu mēslos, aptraipa ar tiem savas vēdera

un astes spalvas un tās notīra tik labi vēlāk, kad jau prot
laisties. Nākošā gadā pāris var ieņemt atkal veco vietu,

jo mēsli ir tad jau sapuvuši vai arī no kukaiņiem tā pār-

strādāti, ka vairs netraucē; gadās arī, ka kāds dzenis vai

cits putns dobumuiztīra. Tā kā nu ikvienam pārim vasarā

nepieciešami vairāki dobumi, tad bieži gadās, ka to ap-
trūkst. Vieta ir grūti jāiekaro un jācīnās netikai ar

citiem baložiem, bet arī ar dzeņiem, strazdiem, kovārņiem
un zilajām vārnām, cīņu pie tam zaudējot. Arī citādi

visādi apstākļi var reizēm tā pārgrozīties, ka piemēroties

jaunajiem nav vairs iespējams, un mūsu balodis ir spiests
viņam nepiemēroto apvidu atstāt, lai meklētu citu labāku.

Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc dažās vietās meža balodis

paliek retāks.

Tie paši ienaidnieki, kas apdraud zili pelēko meža ba-

lodi, apdraud arī šo. Dažu labu perēkli izposta caune vai

sermulis, kaut gan, kā tas novērots, lai arī izklausās ne-

ticami, meža balodis dzīvo miermīlīgās attiecībās ar vienu

otru visnegantāko plēsēju. Manā dzimtenē, kā to mans

tēvs stāsta, reiz nocirsts ozols, kura zemākajā dobumā at-

rasti četri caunēni, bet augstāk — divi meža balodēni.
Tādas kaimiņu attiecības laikam gan ir ļoti retas.

Meža balodis ļaujas ātrāk pieradināties, nekā zili pelē-
kais, reizēm labprātīgi piebiedrojas lauku baložiem, un pat
pārojoties ar tiem. Cik es zinu, noteiktu ziņu par to gan

nav, lai
ganabu šo radinieku izturēšanās vienam pret otru

tādu varbūtību pielaiž. Arī tie meža baloži, ko esmu ko-
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pis, dzīvoja ar lauku baložiem lielā draudzībā, un es pats

esmu redzējis, ka klinšu baložu tēviņš lūko mīt meža ba-

loža mātīti.

Svarīgākais no visiem baložiem ir klinšu balo-

dis (Columba livia), mūsu māju baložu ciltstēvs. Virs-

pusē viņš ir gaiši pelnu zils. apakšpuse tam magoņzila,

galva ir gaiši šīferzila, kakls līdz krūtīm tumši melnbrūns,

augstāk bāli zilganzaļš, apakšā mirdz purpura tonī, mu-

guras lejgals balts, pār spārniem vienas-divi melnas švīt-

ras, kā pārsēji; lidspalvas ir pelnpelēkas, stūres spalvas

tumšzilas, galos melnas, pie kam ārējām vēl baltas malas.

Acs ir sēra dzeltena, knābis melns ar bālzilu piesaknes daļu,
kāja tumši zilsarkana. Abi dzimumi krāsu ziņā neko ne-

atšķiras viens no otra; jaunie par vecajiem gan ir tumšāki.

Garums ir 34 cm., platums 60 cm., spārni 21 cm. gari,
aste 11 cm.

Klinšu balodis, kas uzrāda vairākas patstāvīgas pasu-

gas, izplatīts Eiropā tikai uz dažām ziemeļu salām un Vi-

dusjūras krastos, bet bez tam viņš sastopams gandrīz visā

Ziemeļāfrikā, Palestīnā, Sīrijā, Mazāzijā un Persijā, kā

arī dažos Himalaju apvidos. Cik es zinu, Vācijā viņš nav

atrasts perējam. Bet es zinu gan gadījumu, kad tas pe-

rējis Milzu kalnu nogāzē Johannisbades tuvumā. Viņš
ierodas kārtīgi dažādos apvidos gar Skotijas vakarpiekra-

sti, sevišķi uz Hebridu, Orkneju, šetlandes un Fereru sa-

lām, tāpat mazajā Renneso klinšu salā, pie Stavangera.

Norvēģijas rietumu krastos. Dienvidos to var atrast uz

katras daudz maz piemērotas klinšu sienas ap Vidusjūru,
sākot ar Triesti, tad tālāk Grieķijā, visā Itālijā, Francijā,
Dienvidusspānijā. Fereru salās, kā Grāba saka, viņš ir

pavisam parasta lieta, perē gandrīz uz katras apdzīvotas

salas, bet prot tā noslēpties, ka iedzīvotāji nedabūn rokā

ne viņa olas, ne bērnus. Arī barību meklējot, viņš ir tik

bikls un turklāt tik veikls lidotājs, ka ne plēsējkaijas, ne

krauklis viņam neko nevar padarīt, kamēr māju baložus

kraukļi var uz vietas nogalināt. „Es redzēju viņus ielai-
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žamies kādā diezgan palielā spraugā, kurā, lai nu kā,

iesprausties vajadzēja varēt. Pēc daudz grūtībām un bries-

mām mēs pie tās nokļuvām un nu redzējām, ka ala bija

stipri sadrupuši un sastāvēja no vairākām mazām alām.

leejas bija aizklātas ar lielākiem un mazākiem akmeņiem,
ka ne baloži, ne viņu perēkļi nebija redzami. Ne runāšana,

ne kliegšana, ne akmeņu mešana, nekas viņus nespēja iz-

dzīt, tādēļ mēs izšāvām. Tad nu piepeži ala atdzīvojās,

un baloži aizlaidās uz visām prusēm," saka tas pats Gra-

b a. Triestas apkaimē šis balodis dzīvo ikkatrā piemērotā

vietiņā. Karstā apakšzemes piltuvveidīgajās alās, bieži

dziļi zemē, Istrijā, Dalmācijā, Itālijā, Grieķijā un Mazāzijā
kā arī uz visām Grieķijas salām — klinšu radzēs pie pašas

jūras un arī visaugstākos kalnos. Uz Kanariju salām viņš,
pēc Bolies vārdiem, sastopams lielā daudzumā ne tikai

gar jūras krastu, bet arī salu vidienā, kur nav mežu.

Pie Teides to uzgāja pat starp divi un trīs tūkstošu met-

riem augstā joslā. Bert c16(Berthelot) atradis viņu uz

Lazarotes svaigā vulkāna krāterī, par spīti sēra smakai un

lielajam karstumam, kas tur valdījis. Arī tur putni perē
un guļ vismīļāk alās, un uz Lazarotes viņi sagādā pavisam
savādu prieku medniekiem — pēdējie aizdegtām lampām
dodas grotēs un tur ar rungām putnus apsit. Ēģiptē es

viņus redzēju uz klintīm, upju krāču tuvumā, lielā daudzu-

mā, še tāpat kā Ēģiptē klinšu balodis dzīvo pussavvaļas
dienā, un tad gan jāprasa, kā gan nabadzīgā zeme spēj
izbarot tādas masas. Āfrikas vidienā klinšu balodis ir

daudz retāks, bet piemērotās vietās viņa netrūkst, un

katra stāvāka klints katrā ziņā ir devusi viņam patvērumu.
Indijā šis balodis pieder pie visparastākajiem un visbiežāk

sastopamiem putniem. Arī še viņš perē klinšu alās un

spraugās kā uz jūras, tā sauszemes, ļoti bieži Alpu svīres

sabiedrībā, kā tas ir slavenā Grizopas ūrenskrituma tuvu-

mā, še tāpat kā Ēģiptē klinšu balodis dzīvo pussavvaļas
dzīvi un mitinās visās vecās klinšu ēkās, pilsētu mūros,
pagodās, klintīs cirstos tempļos un citās līdzīgās celtnēs vai
arī apmetas torņos, kas tieši viņam celti. Augšeģiptē ir

daudz vietu, kas liekas apbūvētas ne cilvēku, bet baložu
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vajadzībām. Pats saimnieks apdzīvo tikai piramidveidīgās
lēzenās mājas apakšstāvu, augšējais, parasti balti kaļķo-
tais, pieder baložiem. Bez tam uzcelti vēl augsti kupolvei-

dīgi torņi speciāli baložu vajadzībām vien. Visu šo celtņu
— kas taču nav nekas cits, kā baložu būri — mūra daļas

nav no ķieģeļiem, bet pagatavots, sākot no zināma aug-

stuma, no lieliem, olveidīgiem, bieziem podiem, kas guļ cits

uz cita, saistīti ar Nilas dūņām. Katra poda uz āru pa-

grieztā galā ir tikai caurums, domāts gaismai un gaisam;

no iekšējās puses turpretim katrs pods ir ērti pieejams un

katrā atrodas pa ligzdai. leejas šaīs baložu mājās ir diez-

gan lielas, un visapkārt tām sienā iemūrētas žagaru bun-

tes, kas domātas putnu nolaišanās un pacelšanās vajadzī-
bām. Ka šī ietaise savu uzdevumu veic labi, redzams

skaidri no tām baložu masām, kas vienmēr mājas apsēduši.
Dienvidos klinšu balodis ir nometnieku putns, ziemeļi

to piespiež ceļot. Gatavojoties ceļam, putni salasās lielos

pulkos, un, liekas, svešumā šie pulki neizirst. Man šķiet,
šie ceļojošie bari ir arī Vācijā ievēroti, tikai nav pazīti un

noturēti par parastiem lauka baložiem. Viņi tikai tad vērš

uz sevi uzmanību, ja tos, kā tas reizēm gadās, redz vārnu

un kovārņu sabiedrībā vai arī uz kokiem sēdot, ko klinšu

balodis mēdz darīt daudz biežāk nekā lauku baloži.

Klinšu baloža izturēšanās maz atšķiras no māju ba-

loža izturēšanās. Viņš tikai ir izveicīgāks, laižas ātrāk

nekā mūsu parastie baloži un ļoti baidās no cilvēkiem.

Citādi visādi šo pēcnācēju izturēšanās dod mums skai-

dru jēdzienu par to, kādi bijuši ciltstēvi. let šis balodis

labi, bet galvu klanīdams, laižas uz vislabāko, radīdams

svilpjošu švīkoņu, noskrien apmēram simts kilometru stun-

dā, paceļoties sasit spārnus, nolaižoties slīd pa gaisu, lab-

prāt paceļas augstu gaisā un riņķo bieži ilgāku laiku ciešos

baros. No kokiem klinšu balodis sargās uzkrītošā kārtā,
lai gan ir arī izņēmumi. Tā, Ēģiptes māju baložus var

vienmēr redzēt uz palmām sēžam, un to pašu var novē-

rot arī pie viena otra parastā baloža. Barību meklējot,
klinšu balodis tekā stundām ilgi pa zemi apkārt, dzerot

iebrien mazliet ūdenī, bet Ēģiptē dzīvojošie, kad tie grib
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dzert, nolaižas pašā upes vidū, ļauj, lai viļņi tos nes un

padzērušies paceļas atkal gaisā.

Maņas un garīgās spējas klinšu balodim, jādomā, ir

labi attīstītas. Savvaļā dzīvojošais gan neļaujas tik viegli

novēroties; pie māju baloža mēs turpretim drīz dabūjam

pārliecināties, ka mums darīšana ar gudriem un saprātī-

giem putniem. Visā viņu būtībā labais jaucas ar ļauno.

Viņš ir miermīlīgs un saticīgs, pareizāk varbūt būtu teikt

vienaldzīgs pret citiem dzīvniekiem; arī savā starpā putni
satiek diezgan labi. Pārošanās laiks, saprotams, arī viņos
izsauc greizsirdību, un tad var gan gadīties, ka divi tē-

viņi sakaujas, bet lieta nav ņemama pārāk nopietni, un

cīņa reti kad ieilgst. Liek gan sevi just arī maizes naids:

tas,balodis, kas atradis ko ēdamu bagātīgāk, izpleš spār-

nus un lūko šādi citus atturēt no iegribas atradumā dalī-

ties. Tomēr sabiedriskums, kas tam iedzimis lielā mērā,
šāda veida domstarpības ātri izbeidz.

Balss, mums pazīstamā dūdošana, ir dobji kaucoši un

ritoši toņi, kas skan apmēram kā „marukū murrukū maru-

kukū". Katru atsevišķu ierūkšanos pavada pieklupiens,

pagrozīšanās un galvas klanīšana, un jo rūcējs vairāk

iekarsis, jo visi paņēmieni viens otram ātrāki seko. Daž-

reiz tēviņi izgrūž skaņas, ko varētu apzīmēt apmēram kā

~huhu" vai .huhua". Tas nozīmē, ka tēviņš vēlas mātīti,
vai arī žēlošanos par viena laulāta drauga ilgo prombūtni.

Visas mūsu labības un bez tam vēl rapša, lēcu, zirņu
un linu sēklas, bet par visu ko vairāk tās nezāles sēklas,

ko tur vai par neiznīdamu — peļu zirņi — sastāda klinšu

un māju baložu barību. Viņus uzskatīja par kaitīgiem
dzīvniekiem, jo tie nolieto daudz barības un, likās, nodara

jūtamu zaudējumu. Bet ja nu ievēro, ka labības graudus
baloži ēd tikai sējas laikā un pie tam tos zaudējumus, ko

nodara, bagātīgi atlīdzina, iznīcinādami visādu nezāļu sēk-

las tik lielā mērā, — ja visu to novēro, tad būs jāspriež
saudzīgāk. Nav ne mazāko šaubu, ka viņi mums dara

daudz vairāk laba kā ļauna. Arī šie baloži pēc barības

dodas noteiktos laika sprīžos, parasti agri un priekšpus-
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dienā, un pēcpusdienā vēlreiz. Ja lauks izrādījies par ba-

gātīgi klātu galdu, tad viņš var arī būt diezgan tāļu.

Pieņem, ka klinšu balodis perē vismaz divi reizes gadā,
bet par māju balodi zin noteikti, ka viņš vienā vasarā iz-

ved katrā ziņā, ja ne vairāk, trīs reizes bērnus. Pavasarim

sākoties, tēviņš sāk ļoti cītīgi rūkt, paliek nesaticīgs un

iekaro ne bez pūlēm savu mātīti, kurai tad izrāda vislielāko

maigumu. „Reiz savienojies," saka Naumans, ~pāris

nešķiras vairs nekad visā dzīves laikā un turās kopā arī

ārpus vairošanās laika. Izņēmumi ir reti. Tikko tēviņš
ir uzgājis ligzdai piemērotu vietu, viņš paliek tur un, galvu

uz zemes nolicis, dūdo un nekust no vietas, kamēr ierodas

mātīte. Mātīte parasti attek, izplesto asti pa zemi vilkda-

ma, uzsāk ar tēviņu visādi mīlināties, kribinās tam arī sau-

dzīgi pa galvas spalvām. Tēviņš pa to laiku bieži trin šāvu

galvu gar muguras spalvām. Tad abi sāk knābļoties, kas

notiek ļoti maigi un mīļi, un tikai tad seko pats apaugļo-
šanās akts. Kad tas noticis, abi cēli un lepni pastaigājas,
reizēm paceļas spārnos, gaisā mazliet rotaļādamies, un

pēc tam nolaidušies, klusēdami sakārto un notīra savas

spalvas. Nebūdama mazāk maiga kā tēviņš pirms pāro-

šanās, mātīte dažreiz pēc tam min arī tēviņu. Pēc dažām

dienām, pa kuru laiku pārošanās atkārtojusies bieži, tē-

viņš dzen mātīti sev pa priekšu uz perēšanas vietu, kur nu

jāsākas ligzdas celšanas darbiem. Pats viņš tad dodas

pēc būvmateriāliem, nes tos klāt, un mātīte ceļ ligzdu. Tā

ir sekla, vidū mazliet padziļināta, pavisam vienkārša no

sausiem žagariem, augu stiebriem, salmiem un no sausas

zāles sakrauta kaudze. Līdz pirmās olas izdēšanai paiet
vēl kādas dienas. Pa šo laiku tēviņš vēl bieži min mātīti,
lai tad beidzot aizdzītu to uz ligzdu." Abas olas ir iegare-

nas, gludu čaumalu, mirdzoši baltas. Sēd uz olām abi: mā-

tīte no pulksten trim pēcpusdienā līdz pulksten desmitiem

otrā dienā bez pārtraukuma — tēviņš tikai nedaudzajās
pāri palikušajās stundās. Nakti viņš guļ, cieši ligzdai
blakus un necieš neviena cita baloža tuvošanos. Pēc seš-

padsmit līdz astoņpadsmit dienām olas ir izperētas, un ār-

kārtīgi nevarīgie aklie balodēni izšķiļas viens pēc otra divi-
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desmit četru līdz trīsdesmit sešu stundu laikā. Pirmajā

laikā abi vecāki tos baro ar barības putriņu, kas izdalās

iz viņa guznas, vēlāk tie dabū pēc kārtas papriekšu at-

miekšķētos, tad jau cietākus graudus kopā ar akmenti-

ņiem un māla piciņiem. Pēc četrām nedēļām jaunie ir

pieauguši, atstāj vecāku sabiedrībā ligzdu, iegūst dažās

dienās patstāvību, un vecie stājas pie otra perējuma.
Klinšu un māju baložiem ir tie paši ienaidnieki, kas

citām viņu šķiras sugām, pie kam māju baložiem, pats par

sevi saprotams, to ir vairāk kā pirmajiem. Savvaļā dzīvo-

jošie savus ienaidniekus ne tikai labāk pazīst, bet arī vieg-
lāk var no tiem izbēgt. Mūsu zemē šo baložu bīstamākie

ienaidnieki ir caunas, piekūni un vanagi, dienvidos to vietu

ieņem viņiem radniecīgie. No plēsējputniem baloži tā bai-

dās, ka reizēm tie meklē glābiņu pavisam neiedomājamā
kārtā. Tā, NaumanisunEižens fon Homeijers re-

dzējuši piekuna vajātu lauku balodi pat jūrā metamies, ie-

nirstam un tālu, pavisam citā vietā, iznirstam. Ka baloži

bēgdami bieži ielaižas dzīvojamās mājās un izsit pie tam

logus, ir labi zināms.

Savvaļas klinšu baloži, izņemti jauni no ligzdas, iztu-

rās tāpat kā māju baloži, aprod ar cilvēkiem, bet gan ne-

kad neparāda to padevības pilno nodošanos, uz kādu spē-

jīgi krāsu un rāsu baloži.

Tik ļoti slavenais klej balodis (Ectopistes migra-
torius), tā paša nosaukuma ģints priekšstāvis (Ectopi-
stes), ir spēcīgs, garu kaklu, mazu galvu un vidēji garu
knābi. Visumā ņemot, krāsa ir šiferzila, apakšpuse sar-

kanpelēka. Kakla puses laistās, kā parasti, purpurviole-
tos toņos, vēdera un pakaļas spalvas baltas, lidspalvas mel-

nīgsnējas, baltu apmali, vidējās stūres spalvas melnas,
sānu — gaišpelēkas. lekšpuses plūksnu piesaknes daļa
apzīmēta ar vienu sarkanbrūnu un vienu melnu traipu.
Acs ir mirdzoši sarkana, knābis melns, kāja asinssārta.

Mātītei, kas ir mazliet mazāka, valdošais tonis spalvu krā-

sā ir pelnpelēki brūns, mugura un virsastes apgabals bāli
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pelēki. Vidējās astes spalvas ir sarkanbrūnas. Tēviņš ir

42 cm., mātīte 39 cm. gara, platums tēviņam 65 cm., mātī-

tei 60 cm., kā spārna, tā astes garums 21 cm.

No Hudsona līča līdz Meksikas jūrai un no Klinšu

kalniem līdz Amerikas austrumu piekrastei —visgarām

sastop klejbalodi, kas dažas reizes esot arī uz Angliju pāri

pārlaidies; tāpat viņš atrodams visos Ziemeļamerikas šta-

tos, bet gan ne visur vienādā daudzumā. Austrumu šta-

tos, kā Gerhardts saka, viņš parādās lielākām ma-

sām „un šīs masas ir par iemeslu tiem aprakstiem par klej-
baloža dzīves veidu un parašām, kas dažam eiropietim, kaut

gan aprakstu autori ir pilnīgi uzticamas personas, tomēr

liekas pasakaini un neticami. Eiropietim ir grūti aptvert,
ka Ziemeļamerikā savvaļas baložu pulki sauli aptumšo, jū-
dzēm garus mežus ar saviem kodīgajiem mēsliem samaitā,

lauž stipros zarus ar savu svaru, lielam daudzumam cilvē-

ku, ar visām viņu cūkām, un vienai daļai plēsīgo nedēļām
ilgi sagādā uzturu un mežā patiešām nodara briesmīgu po-

stu." Un tomēr šie apraksti nav izdomāti, un patiesībā
viss ir vēl brīnišķīgāks.*)

„Klejbalodis, ko Amerikā sauc meža balodis," saka

Odib o n s, „kustas neparasti ātri un šķeļ gaisu ātri at-

kārtotiem spārnu vēcieniem. Bieži viņš lido lokā, abus

spārnus leņķī sacēlis, kamēr nolaižas. Tad viņš sasit priek-
šējo lidspalvu galus tik stipri, ka troksni var sadzirdēt

metru trīsdesmit vai četrdesmit tālumā. Pirms nolaišanās,
lidošanas ātruma samazināšanai, viņš vairākkārtīgi savē-

cina spārnus, lai tad mierīgā garā saķertu kādu zaru vai

arī nolaistos uz zemes.

Es sāku ar lidojiena aprakstu, jo lidojiens ir tas, kas

šo putnu parašas noteic. Viņi klejo vienīgi pārtiku meklē-

dami un ne, lai izbēgtu ziemas aukstumam ziemeļu platu-
mos vai meklētu perēšanai piemērotu vietu. Sakarā ar

to viņiem nekur nav pastāvīgas dzīves vietas, bet viņi ap-
metas tur, kur tie atrod barību. Tā viņi dažreiz gadiem

*) Tagad arī šis balodis ir palicis stipri rets. Tādēļ Brēma

aprakstiem par klejbaloža mazveidigo parādīšanos ir tikai vēl

vēsturiska nozīme. Red.
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ilgi uzturās tur, kur tie nekad agrāk nebija manīti, nozūd

atkal tāpat negaidot, kā ieradušies, un par jaunu atgrie-

žas tikai pēc gadiem . Viņu neparasti lielā izturība laižo-

ties dod tiem iespēju veikt taisni neticamo. Par šo spēku

ir cilvēki pārliecinājušies, un Amerikā attiecīgie fakti ir

zināmi. Ņujorkas tuvumā ir nošauti baloži, kuru guznas

bija pilnas ar rīsu, ko viņi taču tikai Georgijas un Karoli-

nas štatos varēja dabūt. Tā kā sagremošana pie viņiem
norit ļoti ātri, un norītā barība divpadsmit stundās ir ga-

līgi pārstrādāta, bija jātaisa slēdziens, ka viņi trīs līdz

četrisimti angļu jūdzes bija paveikuši sešās stundās, vai

arī, kas tas pats — lidojuši vienu jūdzi vienā minūtē. le-

vērojot to, atstatumu līdz Eiropai tie varēja nolidot ne-

pilnās trīs dienās, šo lidošanas jaudu vēl papildina un at-

balsta labi attīstītās maņas, kas putnam dod iespēju ātra-

jos lidojumos zemi apakšā ātri izpētīt un viegli barību sa-

meklēt. Es esmu novērojis, ka laižoties pār neauglīgu ap-

gabalu viņi turējās augstu gaisā, kamēr pār mežiem un

barību sološām vietām laižoties, viņi bieži nolaidās."

~Ceļā uz Frankfortu," stāsta Vi 1 s on s, ~mans ceļš
mani veda caur mežiem, pār kuriem es biju redzējis rīta

stundās daudz baložu dodamies uz rītiem. Uz pulksten
vieniem pusdienas laikā putni mēdza atgriezties un pie
tam tādos milzīgos baros, ka es nevarēju atminēties tos

agrāk tik daudz vienā reizē redzējis. No kāda izcirtuma

Berzo līča malā man atvērās brīvs skats, un tas, ko es re-

dzēju, man sagādāja vislielāko pārsteigumu un izbrīnu.

Baloži laidās ļoti vienmērīgi un ātri, apmēram šāviena aug-

stumā, vairākām kārtām un tik cieši cits pie cita, ka ja
šāviens viņus sasniegtu, tas ķertu vairākus uz reizi. No

labās uz kreiso pusi aizstiepās šis leģions, cik tālu vien

acs spēja redzēt, un visgarām viņš izskatījās vienlīdz biezs

un vienlīdz ciešs. Būdams ziņkārīgs, cik ilgi šī skatu spē-
le vilksies, es izņēmu pulksteni, lai paskatītos laiku, un

nosēdoszemē, lai garām plūstošos baložus novērotu. Pulk-.

stens rādīja ceturksni uz vienu. Es biju nosēdējis vairāk

kā stundu, bet baložu mazāk nepalika, gluži otrādi —

šķita, šī melnā jūra pieaugs, un pieauga arī ātrums. Bei-
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dzot man bija jāturpina mans ceļš, ja es gribēju Frank-

fortu vēl sasniegt. Ap pulksten četriem pēc pusdienas es

gāju pāri Kentuki upei pie Frankfortas. Dzīvā upe virs

manas galvas izskatījās vēl platāka, vēl varenāka kā no

sākuma. Vēl ilgi pēc tam es redzēju baložus lielām atse-

višķām partijām, kam bija vajadzīgas savas sešas vai asto-

ņas minūtes, lai garām palaistos, šiem sekoja vēl citi taī

pašā dienvidaustrumu virzienā līdz pulksten sešiem vaka-

rā. Milzīgā bara platākā vieta ļāva taisīt slēdzienus par

viņu perēšanas teritorijas plašumu."

~1813. gada rudenī," stāsta odib on s, ~kad es gā-

ju dažas jūdzes lejpus Hardensburgas pie Ohio pār tuk-

šiem nokaltušiem līdzenumiem, es ieraudzīju kādu klejba-

ložu baru, kas devās no ziemeļaustrumiem uz dienvidus va-

kariem. Tā kā man viņu skaits likās lielāks, kā es to jeb
kad biju redzējis, man radās patika tos atsevišķos barus,

kas vienas stundas laikā mani paskries garām, saskaitīt.

Es apsēdos uz kāda paugura un katru garām nolidojušo
baru atzīmēju uz papīra ar punktiņu. Drīzā laikā man bija

jāpārliecinās, ka mans nodoms nav izpildāms, jo putni

plūda šurp neskaitāmā daudzumā. Es piecēlos un, saskai-

tījis punktiņus, redzēju, ka divdesmit vienas minūtes lai-

kā es biju atzīmējis 163 punktiņus. Es turpināju savu ce-

ļu, bet baložu masas pieauga arvien vairāk. Gaiss bija bur-

tiski baložu pārpildīts, un visa pasaule izskatījās kā mē-

ness aptumšošanās laikā. Mēsli krita kā sniegs man vis-

apkārt, un spārnu sitienu troksnis iedarbojās pavisam ie-

midzinoši uz manu garu. Un kad es vēlāk Junga

(Younga) fermā, kas atrodas, kur Soltrivera saplūst ar

Ohaio, gaidīju uz pusdienas maltīti, es vēl vienmēr redzē-

ju garām laižamies neskaitāmus leģionus, kas aizsedza

visas debesis, sākot no Ohaio līdz tālumā saredzamajiem
mežiem. Neviens pats balodis nenolaidās zemē, bet visā

šaī apgabalā arī nebija neviens rieksts ne zīle dabūjami.
Sakarā ar to, putni laidās tik augstu, ka visi mēģinājumi,
tos ar manu šauteni sasniegt, bija veltī. Šāvieni viņus pat

netraucēja Nav aprakstāms, cik skaistas kustības baloži

izdarīja, ja kāds vanags mēģināja kur kādu balodi nošķirt.
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Tad viņi vienā rāvienā ar pērkonim līdzīgu troksni metās

biezā mākonī lejup kā dzīva upe, un nu laidās tālāk viļņ-

veidīgi zāģzobainām līnijām, lai tad, noslīdējuši par jau-

nu līdz pašai zemei, slīdētu pār to uz priekšu nesalīdzinā-

mi ātri, paceltos tad gaisā stāvu kā varens milzīgs stabs

un noteiktā augstumā izvērstos līnijā, kas pieņēma milzī-

gas čūskas veidu. Luisvillu, kas no Hardensburgas ir piec-

padsmit jūdžu tālu, es sasniedzu pirms saules rieta. Ba-

loži plūda kā plūduši, un tā tas gāja divi dienas no vietas

nepārtraukti.

Bija visaugstākā mērā pievilcīgi redzēt, ka viens bars

pēc otra tieši taī pašā vietā izdarīja visus tos pašus ma-

nevrus. Ja, piemēram, kāds plēsīgs putns bija zināmā vie-

tā apdraudējis vienu no bariem, visi nākošie atkārtoja taī

pašā vietā tos pašus pagriezienus, izliekumus un pārkār-

tošanos, ko bija izdarījuši apdraudētie, nolūkā izbēgt lau-

pītāja asajiem nagiem. Katram, kas vēlas šāda veida

grandiozā ritmikā noskatīties, vajaga tikai nogaidīt taī pa-
šā vietā, kur pirmais bars bija spiests manevrēt, līdz pie-
laižas nākošais.

Ļaudīm bija visiem rokās ieroči. Ohaio krasti mudžēt

mudžēja no vīriem un zēniem, kas šāva bez apstājas sve-

šajos ciemiņos, kuri, upei pāri laižoties, gribēja zemāk tu-

rēties. Viņus iznīcināja lielām masām. Vairāk kā nedēļu
iedzīvotāji neēda nekā cita, kā baložu gaļu un taukus. Ru-

nāt runāja vienīgi par baložiem. Viss gaiss bija piesāti-
nāts ar šai sugai īpatnējiem izgarojumiem.

Varbūt nav lieki lūkot aprēķināt, no cik gabaliem īste-

ni var sastāvēt tāds neaprakstāmi liels pulks, un cik viņš
nolieto barības. Ja pieņemtu, ka visa šī baložu upe ir vie-

nu jūdzi plata, kas nebūs pārspīlēts, un viņa plūdusi gar
kādu zināmu vietu trīs stundas ar tādu ātrumu, kā jau
minēju, tad dabū paralelogramu, kam 180 angļu jūdzes
kvadrātā. Ja nu uz kvadrātmetru rēķinātu tikai divus ba-

ložus, tad iznāk, ka tādā barā ir viens biljons simts piec-
padsmit miljoni viens simts trīsdesmit seši tūkstoši

(1.115.136.000) klejbaložu. Tā kā nu katram balodim die-

nā vajaga pus pintes pārtikas, tad visa šī milzīgā masa
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dienā patērētu 8.712.000 bušeļus.*)" Vilso ns ir izdarī-

jis līdzīgu aprēķinu un nācis pie slēdziena, ka viens tāds

pulks sastāv no vairāk kā 2 biljonu galvām un dienā viņam
vajaga 17.424.000 bušeļus graudbarības.

~Tikko baloži pamana barību," saka Odib o n s tā-

lāk, ~viņi sāk riņķot, lai vietu izpētītu, šādos noslīdēša-

nas un pacelšanās momentos biezā masa rada lieliskus ska-

tus. Skatoties pēc virziena maiņas, viņi pagriež pret no-

vērotāju te savu apakšu, te augšpusi un izskatās drīz zili,

drīz purpursarkani. Tā viņi laižas zemu pār mežiem uz

priekšu, nozūd laikiem koku lapotnēs, parādās no jauna,

paceļas un lido tālāk. Beidzot viņi nolaižas pavisam, bet

jau nākošā acumirklī, kaut kā sabiedēti, saceļas atkal gai-

sā ar pērkonim līdzīgu dārdoņu, un laidelējoties pārlieci-

nās, vai un kādas briesmas patiešām draud. Izsalkums to- !
mēr nodzen tos drīz atpakaļ zemē. Tikko kājas tiem ze-

mei pieskārušās, viņi uzsāk tūlīt čakli tipināt pa nokaltu-

šājām lapām un pārmeklēt tās pēc nobirušajām zīlēm. At-

sevišķi pūļi paceļas nepārtraukti virs koku galotnēm un

atkal nosēstas. Rodas iespaids, it kā viss pulks pastāvīgi
laistos. Barības daudzums, ko viņi uzlasa no zemes, ir

pārsteidzoši liels, bet pati meklēšana un uzlasīšana ir tik

pamatīgas, ka būtu gluži velti pēc tam tur vēl ko meklēt.

Ēšanas laikā viņi ir reizēm tik badīgi, ka riekstu vai zīli

rijot, rīstās tā, ka, domāt, tiem tūliņ jābeidzas. Apmē-

ram pret dienas vidu, kad tie savu ēstgribu apmierinājuši,

viņi salaižas kokos, lai atpūstos un sagremotu. Tur viņi
mundri tekā pa zariem uz priekšu un atpakaļ, izpleš savu

skaisto asti, kustina kaklu uz priekšu un atpakaļ, un visu

to dara ļoti patīkamā veidā. Kad saule laižas zemē, viņi
lielām masām dodas uz guļas vietām, kas bieži atrodas

simtām jūdžu tāļu no ganībām.

Tagad apskatīsim vienu no naktsguļu vietām, manis

pēc kaut vai to Zaļās upes krastos, Kentuki štatā, ko es vai-

rākkārt esmu apmeklējis, šī vieta atrodas kādā augstkoku

mežā, kam pameža bija visai maz. Es iegāju viņā četras

*) 1 bušelis — ap 36 litri. Red.
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jūdzes dziļi un atradu, ka tas platāks par trim jūdzēm.
Kad es to pirmo reizi apmeklēju, tas varēja būt apmēram

kopš dienām četrpadsmit ieņemts. Es ierados divi stun-

das pirms saules rieta. Baložu varēja maz redzēt, bet to-

ties vairāk bija ļaužu, kas ar zirgiem un ratiem, šauja-
miem ieročiem un municiju bija novietojušies pa malām.

Divi lauksaimnieki bija atdzinuši pāri par trīssimts cūku

no vairāk kā simts jūdžu lielā tāluma, nolūkā tās te ar ba-

ložu gaļu nobarot. Visur bija redzami cilvēki, kas strādāja

pie nogalināto baložu gaļas iesālīšanas, un visur bija no-

galināto baložu kaudzēm. Baložu mēsli apklāja visā rajo-
nā zemi vairāku centimetru biezumā kā sniegs. Daudzi

koki, kuru stumbra caurmērs varēja būt ap sešdesmit cen-

timetru, bija nolauzti līdz pašai zemei, un lielāko un stip-
rāko koku zari nogāzušies, itin kā viesulis še būtu plosījies.
Visa zīmes norādīja, ka putnu skaitam, kas te bija mitis,

vajadzēja būt pārliecīgi lielam. Kad tuvojās laiks, kur ba-

ložiem vajadzēja atgriezties, viņu ienaidnieki gandrīz ar

bailēm gatavojās to sagaidīšanai. Daudzi parādījās dzelzs

podiem rokās, citi turēja skalu lāpas, vēl citi bija rungas
satvēruši un pārējiem bija šaujamie ieroči. Saule jau bija
mūsu skatiem pazudusi, un vēl neviens balodis nebija rā-

dījies. Bet viss bija sagatavots un visu acis raudzījās uz

skaidrajām debesīm, kas caur augsto koku starpām spī-

dēja cauri. Piepēži atskanēja no visu mutēm: „Viņi nāk!"

Un viņi nāca. Vēl tie bija tālu, bet rūkoņa bija tāda, kā

kad krācoša sniega vētra kuģa mastos trakotu. Kad viņi
patiešām bija klāt un pār manu galvu pārlaidās, es jutu
spēcīgu gaisa strāvu.

Nūjinieki nosita zemē īsā laikā tūkstošiem baložu, bet

nepārtraukti gāzās jaunas masas klāt. Tagad aizdedzi-

nāju lāpas, un acu priekšā norisinājās varens, tikpat brī-

nišķīgs cik drausmīgs skats. Baloži, kas nāca tūkstošiem,
nosēdās visās malās, kamēr visi zaru zari kā liptin nebija
nolipuši, še un tur zari zem viņu svara nolūza, gāzās krakš-

ķēdami zemē un apsita simtiem zemāk sēdošo putnu, vese-

liem lieliem piķiem tos zemē noraudami. Tas bija galīgs
sajukums un uzbudinājuma mirklis. Es atradu, ka būtu
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uzkliegt. Pat šāvieni bija tikai redzami, pateicoties pulve-

ra uzliesmojumam, ne dzirdami!

Neviens neuzdrošinājās pirmais doties šajā iznīcinošo

spēku trakojošā peklē. Cūkas bija nogādātas kādā aplo-

kā, jo viņas savu uzdevumu — beigto un ievainoto uzlasī-

šanu — varēja sākt tikai nākošā rītā. Bija jau pusnakts,
bet vēl arvienu nāca jauni baloži klāt, vēl arvienu nebija
manāmas nekādas samazināšanās pazīmes. Nakts visa pa-

gāja nomodā. Es biju ziņkārīgs, cik tālu gan troksnis ir

sadzirdams, un izsūtīju kādu vīru to izdibināt. Viņš at-

griezās ar paziņojumu, ka trīs jūdžu atstātumā vēl visu

skaidri varējis sadzirdēt. Tikai uz rīta pusi troksnis zinā-

mā mērā apklusa. Vēl ilgi priekš tam, iekams priekšmetus

var sākt vienu no otra atšķirt, baloži uzsāka aizlaišanos

un pie tam pavisam pretējā virzienā kā nākuši. Saulei le-

cot visi, kas spēja laisties, bija aizlaidušies. Nu atskanēja

vilku, lapsu, lūšu, kuguaru, lāču, jenotu un šomaiņo kau-

cieni; tie okšķerēja pa apakšu, kamēr no augšas saradās

ērgļi un milzums grifu, lai arī savu tiesu iegūtu. Sāka arī

šīs nežēlīgās asinsnakts nelaimīgos upurus — beigtos,
mirstošos un sakropļotos putnus uzlasīt. Viņus sameta

kaudzēs, līdz katram bija, cik viņš vēlējās; tad izlaida cū-

kas, lai tās pievāc atlikumu."

.

Gluži tādu pat slepkavošanu izdara klej baloža perēša-
nas vietās. „Klejbaloža perēšana un vietas, ko viņš šim

nolūkam izvēlas, ir ievērības cienīgas," turpina Od i -

bon s. „Vairošanās nav atkarīga tieši no gada laika, bet

izmeklētā vieta ir vienmēr tāda, ka barība ir viegli piesnie-
dzama un arī ūdens nav pārāk tālu. Ligzdas atrodas ļoti
augstos kokos mežā. šinī laikā klejbalodis dūdo maigi, bet

tomēr par mūsu māju balodi stiprāki. Rūciens skan tai

kā: „Kū, kū, kū," kamēr parastā laikā viņš izgrūž tikai pa

kādam „ki ki ki". Tēviņš seko mātītei vai nu pa zemi vai

pa zariem stalti un izveicīgi asti izplētis un spārnus no-

laidis, galus tiem bieži pa zemi vilkdams. Guzna ir izspie-
sta uz āru, viduklis tiek turēts stāvus. Acis spīguļo, viņš
dūdo, saceļ šad un tad spārnus, palido dažus metrus uz
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Vaiņaga balodis (Goura coronata).

Kārpu balodis (Goura pulcherrima).



Stepju vista (Syrrhaptes paradoxus).

Paipalu pārītis (Coturnix communis).
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priekšu, atgriezās pie mātītes atpakaļ, knābļojās ar to, glā-

sta un baro iz savas guznas. Pēc šīs priekšspēles sāk abi

ligzdas celšanu. Tā sastāv no nedaudziem sausiem za-

riem, kas sakrauti cits uz cita kādā zarā. Uz viena un tā

paša koka redz bieži piecdesmit līdz sešdesmit ligzdu ko-

pā. Es sacītu vēl vairāk, ja nebaidītos, ka šī baloža brī-

nišķīgais dzīves stāsts var izlikties safantazēts. Abas

olas ir ieapaļas, apmērām 35 mm garas un 25 mm resnas,

gluži baltas. Kamēr mātīte sēd uz olām, tēviņš viņu baro

un parāda viņai patiešām aizkustinošu maigumu un pieķer-
šanos. Ir jāatzīmē, ka mazuļi ikreiz ir pārītis. Vecāki

ēdina savas atvases, kamēr tie ir spējīgi paši sevi apgā-
dāt. Kad tas noticis, jaunie vecos atstāj un līdz pilnīgai
attīstībai turas atsevišķos baros. Pēc sešiem mēnešiem

mazie ir spējīgi vairoties."

Vils on s apraksta klej baložu perēšanas vietu sī-

kāk. ~Ja perējoši klej baloži ir ilgāku laiku kādā mežā

saimniekojuši, tad tas sniedz pārsteidzošu ainu. Zeme ir

mēsliem noklāta, visas mīkstās zāles un krūmi iznīcināti.

Uz zemes guļ lielā nekārtībā cits caur citu zari gubu gu-
bām, un paši koki ir vairāk simtu akru platās joslās tik

kaili, kā kad tos kāds ar cirvi būtu apstrādājis, šāda po-

stījuma pēdas ir redzamas vēl gadiem ilgi, un var uzdur-

ties vietām, kur vairākus gadus no vietas vairs neviens

augs nav ieraugāms. Indiāņi skatās uz šādām vietām kā

uz savas labklājības un dzīvības uzturēšanas svarīgiem fak-

toriem. Tikko jaunie baloži ir pilnīgi izauguši, apkārtējo
vietu iedzīvotāji saronas ar ratiem, gultām, virtuves pie-
derumiem, daudzi ar visām ģimenēm pilnā sastāvā, un pa-
vada vairākas dienas perēkļu rajonā. Aculiecinieki man

stāstīja, ka troksnis mežos esot tik negants, ka zirgi sā-
kuši baidīties, un cilvēki citādi nevarējuši sarunāties, ka

tikai viens otram ausī kliedzot. Zeme bija noklāta salauzī-
tiem zariem, nokritušām olām un mazuļiem, ar kuriem cū-
kas barojās bariem. Vistu vanagi, vanagi un ērgļi lidoja
pūļiem vien augstu gaisā un pēc patikas ņēma jaunos ba-
ložus no viņu ligzdām. Acs nekā cita neredzēja, kā ne-

pārtraukto, mutuļojošo baložu masu. Spārnu troksnis 11-

A. Brems, „Dzīvnieku valsts" XXIII.
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--dziņājās pērkona grāvieniem. Pa starpām bija dzirdama

krītošo koku rīboņa, jo koku cirtēji nodarbojās tagad ar to

koku gāšanu, kas visvairāk bija ligzdām nosēti."

Varētu domāt, ka caur tādu izturēšanos baložiem jā-

tiek iznīcinātiem. ~Es esmu pēc ilgākiem novērojumiem

pārliecinājies," piezīmē odib on s, „ka klejbaložu skaitu

nekas cits nevar samazināt kā mežu izciršana." 1805. gadā

Ņujorkā pienāca burenieki kas bija ar klej baložiem lādēti.

Putnus pārdeva par centu gabalā. Kāds pensilvanietis,
kā Odibons mums stāsta, saķēris savā cilpā vienā pa-

šā dienā pieci simti duču un dažreiz ar vienu rāvienu sa-

gūstījis tīklā līdz divdesmit duču. Vēl 1830. gadā šie putni

bija tik parasta lieta Ņujorkas tirgū, ka viņus varēja vis-

garām tur redzēt lielām masām.

Gūstā, pienācīgi kopts, klej balodis iztur gadiem ilgi

un arī vairojas bez šķēršļiem.

Mūsu ūbeļbalodis jeb ūbele (Turtur vulga-

ris), ir tās pašas ģints (Turtur) priekšstāvis. ūbelei ir

slaids augums, taisns, ievilkts un drusku paaugstināts

knābis, iegarena, skaidri noapaļota aste. Virspuses spal-

vas ir rūzgani pelēkas, brūnu apmali, vidū melni un peln-

pelēki lāsumotas; galvas vidus un kakla pakaļpuse ir pe-

lēcīgi debeszili, kakla sānos zīmētas četras melnas, sudra-

botu maliņu, šķērsšvītras, kakla priekšpuse, guzna un krū-

šu augšdaļa vīna sārtas, pārējās apakšdaļas zilgani sārt-

pelēkas un pāriet pamazām baltpelēkumā; rokas daļas
lidspalvas ir melnpelēkas, stilba lidspalvas pelēkzilu sar-

mojumu, plecu spalvas melnīgsnējas, platu rūsgansarkanu
apmali. Acs ir brūngani dzeltena, acu loks zilgansarkans,
knābis melns, kāja karminsārta. Garums ir 30 cm, pla-
tums 52 cm, spārna garums 18 cm un astes garums 12 cm.

Ūbele apdzīvo krietni lielu daļu no Eiropas un Āzijas
un ziemu noklejo lielus gabalus dienvidus virzienā. Vā-

cijā viņa atrodama vietām un tur tad nav nekāds retums.

Bet jau Vācijas ziemeļos viņa daudzos apvidos nav nemaz

sastopama, un Skandināvijā viņa pagadās tikai dienvidus
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provincēs, kauču gan atsevišķi eksemplāri ir nomaldīju-

šies līdz pat Laplandei. Toties jo biežāk putns uzejams

Dienvidusieropā, Āzijas un Āfrikas ziemeļvakaros, kamēr

Āfrikas ziemeļrītus viņš skar tikai garāmejot, savos ziemas

ceļojumos. Dažos Spānijas apvidos ūbele sastopama ļoti
bieži, citos reti un vēl citos nemaz. Grieķijā viņu ir daudz,

Dienviduskrievijā, Mazāzijā un Palestinā atkal tikai vie-

tumis. Persijā viscaur, Kanariju salās ļoti daudz. „No

viņas", saka Bo 11 c, ~mudžēt mudž Kanariju vientulīgās

ielejas dienvidos. Viņa ir tā, kas vairāk par visu ar savu

sērisāpīgo dūdošanu un rūkšanu atdzīvina puķu bagātos

biezokņus tajās bezgalīgajās aizās, kur jūdzēm tāļu visas

nokāres tērpj smaršīgi sniegbalti krūmi. Uz katra zara,

ja pat uz katra klinšu bluķa sēd pa ūbelei. Bez bailēm vi-

ņas noraugās jātniekā savām izteiksmīgajām acīm vai arī

tek tām uzcītīgi pa priekšu uz ceļa, kur tas iet. Sausajos

Grieķijas līdzenumos viņas rodamas tādā pat daudzumā,
kauču gan nevar salīdzināt še perējošo ūbeļu skaitu ar to,
kas Grieķiju apmeklē cauri laižoties. Pavasarī daži lauki

ir burtiski ūbeļu nosēti, un izveicīgs mednieks var savu

pussimtu nomedīt vienā dienā. Vēlāk nav nemaz tik reti

tie gadījumi, kad viņu var dabūt redzēt noderīgās vietās

Ēģiptē un Nubijā, bet gan nekad ievērojamiem pulciņiem.

Vācijā ūbele ierodas apriļa sākumā, paliek līdz augu-
stam savās perēšanas vietās, bet pēc tam siro apkārt un

septembrī Vāciju atstāj. „Ka ūbele dažos gados biežāk

sastopama nekā parasts," saka mans tēvs, „atkarājas gan
no tam, cik lielā mērā tā var atrast priežu sēklas un arī

no tam, cik daudz viņu gājis bojā ceļojumos". Es domāju,
ka pirmais ir īstais iemesls, bet zaudējumi diezin vai pa-
visam kritīs svarā, jo šo baložu spēcīgā vairošanās tādus

robus drīz aizpildītu. Arī Lī b c (Liebe) viņas pieskaita
čigānputniem, kas dažus gadus sarodas tiešām ievērojami
daudz, bet citus gadus turpretim sastopami pavisam nie-

cīgā skaitā, skatoties pēc tā, vai skuju koku sēklas ir pa-
devušās vai nav. Berlines apkaimē ūbeles, starp citu, sa-

stopamas uz vientuļiem bērziem slapjajās pļavās, daudz
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biežāki nekā skuju mežā. Ūbele mazumā neiet — drīzāk

otrādi.

„Ūbele", saka mans tēvs, ~nav tik vien kā skaisti vei-

dots, bet arī visā savā būtnē piemīlīgs putns, un nav ko

brīnīties, ka dzejnieki un iemīlējušies ļaudis viņu tik aug-

sti ciena. Jau viņas skaistums vien iekaro katru. Viņas
maigās krāsas pāriet tik nemanot viena otrā un ar tādu

garšu sakārtotas, ka viņu ar baudu var apskatīt". Arī

visa viņas izturēšanās ir piemīlīga, kaut gan nevar neat-

zīmēt, ka cildina viņu tomēr pāri pār mēru. Viņas gra-

ciozās kustības, cēlums un maigā dūdošana apbur novē-

rotāju, un ja nu viņš vēl dabū redzēt to maigumu, ar kādu

tēviņš apietas ar mātīti, tad viņam patiešām liekas, ka

šis ir vispiemīlīgākais no visiem putniem. Tas nu nav

īsti pareizi, jo arī ūbelei ir savas vājās puses, un viņas
maigums nemaz nav lielāks kā daudziem citiem putniem,
bet viņas uzticība varbūt vēl mazāka. Viņa soļo labi, iz-

turas cēli un skaisti, lido teicami, neparasti ātri, viegli

un veikli, pat diezgan klusi, un prot ar apbrīnojamu veik-

lumu izpildīt visdažādākos lidošanas paņēmienus. Plē-

sīga putna vajāta, ūbele neizprotamā kārtā kā bulta iz-

šaujas visbiezākiem zariem cauri, kamēr lidošanas mākslā

arī labi ievingrināto laupītāju zari parasti tā apgrūtina,
ka viņam pakaļdzīšanās jāizbeidz. Ļoti maigo un patīka-

mo balsi labi apzīmē šī baloža vāciskais nosaukums (Tur-

teltaube), bet vēl labāk latiņu (Turtur). Dūdošana, stingri

ņemot, ir augsta, vienmuļa rūkšana, kas skan kā „tur-tur"

un bieži atkārtojas. Bet šis „tur-tur" ir tik labskanīgs,
ka ikvienu iepriecina. Dūdojošais tēviņš kādas priedes,

egles vai bērza galotnē, dienvidos kurā katrā pirmā krū-

mā vai arī kādā sausā galotnē, vai augstākā zarā, piepūš
kaklu un nokar galvu un knābi mazliet uz leju. Ja stāv

viņam ļoti tuvu, tad var dūdošanai pa vidu sadzirdēt klu-

su klabēšanu, kas var būt ātras ieelpošanas sekas. Dū-

došana taču nav cits nekas kā baložu tēviņa mīlestības

dziesma, un tādēļ viņš liek tai atskanēt galvenā kārtā mī-

las sajūsmas laikā pirms pārošanās. Viņš sāk to jau priekš
saules lēkta un turpina, kamēr tukšais vēders neprasa sa-



69

vu tiesu. Apmierinājis izsalkumu, viņš priekšpusdienā
liek dziesmai vēl reiz atskanēt un pret vakaru atkārto to

stiprāk. Vējš un drēgns laiks piespiež to apklust, bet

jaukos rītos viņš dūdo pa pusstundai no vietas bez pār-

traukuma. Ja kādā apvidū viņu daudz, tad tēviņi savā

starpā sacenšas un dūdodami atdzīvina visu mežu apbu-
rošā kārtā. īstajā pārošanās brīdī tēviņš paceļas pēc dū-

došanas ieslīpi gaisā, sit ar spārniem, lēnam nolido atpakaļ
un atgriežas pa lielākai daļai izejas punktā atpakaļ. Te

dūdošana sākas no jauna, vēl neatlaidīgāk. lekarsušais

tēviņš nu tuvojas mātītei, glāsta to, glāsti tiek atbildēti

un viss noslēdzas ar savienošanās aktu. Pa visu perēšanas
laiku abi laulātie draugi turas uzticīgi kopā.

Ūbeles barība ir visdažādāko augu, bet it sevišķi prie -
žu, egļu, bērzu, apšu, magoņu un rudenī vilka pieneņu sēk-

las. Kopā ar tām ūbelei par upuri krīt arī mazi gliemezīši.
Laukiem viņa dara labu, patērēdama nezāļu sēklas. To

nieciņu kaņepju, linu, prosa, rapšu, kāļu, zirņu, lēcu un

vīķu sēklu, ko viņa uzlasa, nav vērts pieminēt. Pulksten

vienpadsmitos priekšpusdienā un otrreiz pret vakaru viņa
laižas nodzerties. Un tā ka viņa labam dzeramam ūdenim

dod priekšroku, tad laišanās iznāk bieži savu ceturtdaļ-
jūdzi tālu.

Bērnu izvešanas priekšdarbi sākas īsi pēc ūbeles ie-

rašanās, aprilī, visvēlākais maijā un izbeidzas augustā ,jo
arī ūbele labvēlīgos apstākļos perē vairākreiz gadā. Ligzda
ir nožēlojama celtne, abu laulāto kopīgs darbs, un atrodas

nelielā augstumā uz lapu vai skuju kokiem. Viņa paga-
tavota pavisam vienkārši, bez kādas mākslas, no sausiem

žagariem, viršiem, dažādām saknītēm, ir sekla, dobumiņš
ir tikai pašā vidū olām, un ir tik nekārtīgs un paviršs
darbs, ka tik abas olas, tik perējošo balodi var no apakšas
skaidri cauri saredzēt. Tomēr perēklim izvēlētā vieta to

pietiekoši nodrošina pret vētras postījumiem; ja tas tā

nebūtu, ligzda nešaubāmi tiktu nogrūsta zemē. Uz olām,
kuru garuma caurmērs ir 29 mm un platuma 23 mm, sēd

abi laulātie pamīšus, mīl tās karsti un jaunos nepamet, ja
arī briesmas acīm redzamas. Viņu ēdināšana norisinās
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tāpat kā citu.baložu mazuļu ēdināšana. Uzaudzināt viņus
var bez lielām pūlēm un ja ar viņiem nododas, viņi ātri

pieradināmi. „Pieradināta ūbele," saka mans tēvs, un ar

pilnu tiesību, ~ir visai mīļš un patīkams putns. Ne tikai

skaistās spalvas, bet arī visa viņas tīkamā būtne un maigā
dūdošana nodrošina tai pirmo vietu līdzīgu putnu starpā.

Viņa viegli sapārojas un vairojas. Es redzēju reiz kādu

pāri šaurā dzelzs krātiņā, kas te cēla sev ligzdu un perē-

ja; man pašam bijušas ūbeles, kas maizi, kviešu grau-

dus un priežu sēklas ēda no rokas." Kāda cita ūbele, ko

Šlechtendals kopis, dzīvojusi vairāk kā četrpadsmit

gaelu gūstā, pazinusi visus viņai labvēlīgos ļaudis un savu

veco kopēju apsveikusi ar dūdošanu kā vecu paziņu vēl

pēc gadiem ilgas šķiršanās ikreiz, kad viņš to apmeklējis.
Veiklā lidošana un ātrums nodrošina ūbeli pret dau-

dziem ienaidniekiem. Viņa izbēg no mūsu plēsīgo putnu
lielākās daļas, un cieš no šiem mūsu putnu lielā ceļa laupī-

tājiem tikai perējumi. Cilvēks to maz apgrūtina — īsts

mednieks viņu taupa un slikts parasti izpūlas par velti

tikt tai kaut šāviena tuvumā, jo ūbele ir augstākā mērā

izmanīga un neļaujas tik viegli apmānīties. Ziemas no-

metnēs to bieži gāž postā viņas sabiedriskums.

Blakus ūbelei, atskaitot klinšu balodi, nevienu citu

šīs šķiras sugu netur tik bieži gūstā kā viņai radniecīgo
ūbelīti (Turtur risorius). ūbelīte ir palsi dzeltena, tum-

šāku muguru, gaišāku galvu, pakakli un vēderu, mel-

nīgsnējām lidspalvām, melnu pakauša svītru, gaišsārtām
acīm, melnu knābi un karminsārtām kājām. Garums ir

36 cm, platums 52 cm, spārna garums 17 cm un astes —

13 centimetri.

Ūbelītes dzimtene ir Austrumāfrika un Dienvidara-

bija. Kā vienā tā otrā vietā, sevišķi stepju audzēs, es viņu
bieži esmu novērojis, dažreiz neskaitāmā daudzumā. Cik

varu spriest, tad, liekas, viņa sevišķi ciena sausos, tuks-

nešveidīgos stepju apgabalus. Sākot no Nubijas vidienas

uz dienvidiem, viņa bieži sastopama un Āfrikas vidienā

viņa ir visparastākais šīs šķiras putns. Zināmos gada
laikos, tuvojoties sausajam periodam, dažās stepju au-
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dzēs viņa salasās tiešām neaprēķināmām masām. Var no-

vērot pulkus, kuriem vajadzīgas ja nu ne dienas, tad dau-

dzas minūtes gan katrā ziņā, lai palaistos garām skatītā-

jam bieziem mākoņiem un kas, ja nolaižas, apklāj vairā-

kus kvadrātkilometrus. Es atceros dienas, kad ābelītes

mani stipri apgrūtinājušas, medības vai pagalam izjaucot,

jo ieslēgdamas mani no visām pusēm, tās neļāva man no-

vērot un sekot citiem retākiem dzīvniekiem. Tādi leģi-

oni, bada dzīti, liekas nedēļām ilgi klīst pa stepi apkārt,

kopīgi barību meklējot. Pie dažiem ūdeņiem tās salasās

priekšpusdienas laikā un pret vakaru miljoniem, ja nu

arī gluži ne visas vienā laikā, tad tomēr nepārtraukti,

stundām no vietas. Pārējos gada laikos ūbelītes sastopa-

mas vai nu pa pārim, vai mazām ģimenēm. Saharā es no-

vēroju uz katra krūma divi līdz trīs pārus, un ja viens no

šiem pāriem pacēlās, lai izvēlētos citu krūmu, tas droši

vien bija jau aizņemts. Manis nošautās ūbelītes guznā es

atradu visdažādākās sēkliņas un bieži neesmu varējis iz-

prast, kā gan šie baloži atrod sev pietiekoši ēdamā. Zi-

nāms, viņi cītīgi uzknābāja kautko arī tādās vietās, kur

mēs neko atrast nevarējām, lai arī jo pamatīgi meklējām.
Balss ir līdzīga ūbeles dūdošanai, bet viņā vienmēr

atkārtojas skaņa, kas atgādina smieklus un kas skan kā

„hi hi hi hi". Ka šis salīdzinājums nav pilnīgs tāpat kā

visi līdzīgi, es domāju, nebūtu varbūt nemaz jāpiemin.
Minētām skaņām nav mūsu smieklu dzidruma un atklātī-

bas, tās skan tumši, dobji un nekādā ziņā ne priecīgi, bet,
neskatoties uz visu to, viņas nav nepatīkamas.

Āfrikas ziemeļaustrumos vaislošanās sākas īsi pirms

pirmā lietus laikmeta iestāšanās un izbeidzās ar pēdējo.
lemīlējušos ūbelīšu izturēšanās pavisam maz atšķiras no

citu baložu izturēšanās. Tēviņš izliec muguru, saceļ mu-

guras spalvas, dziļi noliecas, tad negaidot pieceļas, rūc,

~smejas", lec no vienas kājas uz otru vai arī ar abām rei-

zē no zara uz augšu, uzpūš rīkli v. t. t.; arī mātīte tāpat
pūlas būt viņam pēc iespējas mīļāka. Ligzdai tās pašas
paviršības iezīmes kas citām radniecīgām sugām. Olas

un mazuļus ūbelīte silti mīl un maigi glabā.
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Sudānā cilvēks maz piegriež vērības baložiem, neviens

viņus neķer un tomēr ir laikam ļoti viegli viņus sagūstīt,

jo Abesinijas piekrastē es varēju viņus dabūt cik tik man

vajadzēja, ūbelīte ātri pierod arī pie šaura krātiņa un

vaislojas še vēl vieglāk nekā ūbele, pārojas ar pēdējo un

rada bastardus, kas ar kādu no pamatsugām, bet varbūt

arī savā starpā ir spējīgi radīt pēcnācējus. Fir c r s

(Fūrer) pie savām gūsteknēm novērojis, ka ūbelīte pirmo
olu izdēj vakarā, tā starp sešiem un septiņiem, nākošo die-

nu atpūšas, trešajā dienā starp pulksten diviem un trim

pēcpusdienā izdēj otru un tad sāk uz tām sēdēt. Dažreiz

uz olām sēd abi reizē, četrpadsmitā dienā pēc olu izdēša-

nas izšķiļas mazie. Tie ir nabadzīgām iebaltām pūciņām

pārklāti, bet jau trešajā dienā izlaužas pirmās spīgas un

atdarās acis. Pēc astoņām dienām mazie dabū jau cietus

graudus; sešpadsmitā vai astoņpadsmitā dienā tie jau

var laisties; pēc četrām nedēļām viņi jau ēd vieni paši.

Spalvu mešana sākas septītā vai astotā nedēļā. Ja ar vi-

ņiem daudz noņemas, viņi paliek ļoti droši un viegli pie-
rod izlaisties un ielaisties. Skaistajos Miramaras pilsdār-

zos pie Triestas ūbelītes dzīvo pilnīgi brīvi kā mūsu lauku

baloži. Labā kopšanā viņas iztur šaurā būrī piecpadsmit
līdz divdesmit gadus.

Blakus dažādām ūbelēm un ūbelītēm Vidusāfrikā pie-
mīt kāds ļoti tīkams šīs grupas loceklis, ko es gribētu no-

saukt par pundurbalodi (Chalcopeleia afra). Rū-

das baložu ģints, ko Reichenbachs izdalījis uz šo balodi di-

binādamies, atšķiras īpaši ar savu īso, noapaļoto asti,

augstpantaino kāju un pleca spalvu metālisko mirdzumu.

Pundurbalodis virspusē ir zemes krāsā, ar eļļainu spīdumu,

galvas vidus pelnpelēks, piere un pakakle bālgani, virs-

astes apgabals melns; apakšpuse pundurbalodītim sārt-

pelēka, pret pavēderi iebalta; lidspalvas ir melni brūnas,

pie pamata un vēdekļa iekšmalas kanēļbrūnas, beidzamās

rokas lidspalvas, plecu spalvas un to segspalvas piesaknes

daļā vēdekļa ārmalās spīdoši tēraudzilas vai arī tumši za-
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ļas, ar šur tur izkaisītiem, pa daļai aizsegtiem, planku-

miņiem, divi vidējās astesspalvas tādas pat krāsas kā mu-

gura, ar platu melnu šķērsšvītru lejpus galam, trīs ārējie

spalvu pāri pelnpelēki ar tādu pat šķērsšvītru lejpus ga-

lam un pelēkbrūnu gala apmali izrotātas. Acs ir sarkana,
knābis melnīgsnējs, kāja dzeltensarkana. Garums 20 cm,

spārna garums 10 cm, aste 8 cm gara.

Pundurbalodis, no kura pazīstamas divas pasugas, ap-

dzīvo visus Āfrikas līdzenumus, uz dienvidiem līdz Nata-

lai, uz ziemeļiem līdz sešpadsmitam grādam, kalnos viņš
paceļas vismaz līdz divi ar pus tūkstošiem metru augstu-
mā. Zilās upes mūža mežos viņš ir ikdienišķa parādība,

tāpat visgarām tas sastopams Saharas augiem segtajās

ielejās un Abesinijas kalnājā piemērotās vietās. Bet pun-

durbalodītis ir vairāk dzirdams nekā redzams. Pa pā-

rim viņš apdzīvo zemos, necaurejamos, biezos krūmus;

augstāku koku galotnēs viņa nekad neredzēsat. Var dro-

ši teikt, ka visa viņa dzīve norit šo biezokņu ēnā, jo viņš
atstāj to tikai uz dažām minūtēm, kad slāpes to dzen pēc
ūdens. Tur, kur viņu daudz, no katra krūma atskan viņu
savdabīgā, ne ar ko nesamaināmā stabulējošā dūdošana.

Ja uzmanīgi tuvojas, izdodas viņu arī pamanīt vai ligzdā
ieraudzīt. Ar to gan nav sacīts, ka nu viņš vai viņa olas

tikpat kā rokā: īstās viņa mītnes liek medniekam bieži

nepārvaramus kavēkļus ceļā.
Pundurbalodis ir pavisam miermīlīgs un nevainīgs

putns, kas savā krūmu valstībā dzīvo mierīgu un klusu dzī-

vīti. Viņš mājo pāriem, bet ja vieta sevišķi labvēlīga, tad

gan ievērības cienīgā daudzumā. Te tad katrā lielākā

krūmā dzīvo viens pārītis, un šis krūms, kas neaizņem
vairāk par divdesmit kvadrātmetriem, šķiet viņam pilnī-
gi pietiekošs. Ļoti reti viņš to atstāj, lai brīvībā palaide-
lētos un cik tik ātri iespējams notiktu atkal kādā citā tik-

pat biezā krūmā. Viņa dzimtene ir tik bagāta visādām

sēklām, sevišķi tīteņaugu sēklu graudiem, — to tīteņaugu,
kas viņa mājokļa galvenie slēpēji. Šie augi saauž pār

viņa ligzdiņu tik biezu tīteņu un ziedu segu, ka viņa tur

pilnīgi droša. Un pateicoties tiem pašiem augiem, viņam,
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kā jau dzirdējām, nav jāuzņemas nekādi tāli ceļojumi pār-

tiku meklējot. Arī ūdens parasti ir tuvumā, un tā viņš var

dzīvot klusi un idilliski.

Sudānā vaislošanās sākas līdz ar pirmajiem lietus

gāzieniem, Habešā, šķiet, viņa norisinās mūsu ziedu mē-

niešos. Vismaz taī laikā es bieži dzirdēju viņa dūdošanu.

Tā gan vairs nemaz pēc baloža balss neizklausās un viņai
ir daudz vairāk radniecības ar tām skaņām, kādas liek

mežā atskanēt toko.

Sauciens sastāv tikai no balsiena „dū", bet šī viena

skaņa atkārtojas reizes desmit vai piecpadsmit no vietas,

sākumā lēnām, bet pret beigām ātrums pamazām pieaug
arvien lielāks. Šim saucienam piemīt pavisam sevišķs
un neaprakstāms labskanīgums, tā ka nonāc lielā kārdi-

nājumā viņu noturēt par līdzīgi kliedzošā raga putna sau-

cienu. Citāda veida skaņas neesmu nekad dzirdējis no

viņa un pēc pārošanās laika pavisam nekādas. Tēviņš iz-

turās pret savu laulāto draudzeni ļoti maigi, iet viņai ap-

kārt, galvu daiļi klanīdams, mīļojas ar viņu, apkampj, uz-

laižas kādā zemā zarā un ļauj atskanēt no turienes savam

prieka saucienam. Ligzdu pundurbalodis taisa visdziļākā
krūmu biezoknī pie pašas zemes vai uz nolauztiem koku

stumbriem, bet viņa atrodama arī koku dobumos, kur tad

uz viņu ved gara eja. Ligzda ir līdzīga citu baložu ligz-

dām, tomēr mazliet glītāka, ja tā celta redzamākā vietā,

kurpretim koku dobumos nav nekā vairāk kā daži žaga-

riņi, kur olas novietot, šādā ligzdā mēs atrodām 14. jan-
vārī mazu, baltu, iesārti caurspīdīgu olu.

Sagūstīti pundurbaloži bieži nonāk no Rietumāfrikas

mūsu krātiņos. Viņi iztiek labi ar vienkāršu barību, kaut

gan bieži pazaudē savu skaistumu, palikdami melni. Nav

arī nemaz tik reti tie gadījumi, kad viņi gūstā izperē
bērnus.

S k rej baložus (Geotrvgoninae) sauc kādas citas

apakšdzimtas piederīgos, kuru galvenās pazīmes ir druk-

nais viduklis, stipri attīstītās kājas, bet samērā īsie spārni.



Spoguļbaloži (Phaps) ir samērā lieli, pa lielā-

kai daļai arī spēcīgi miesās, kaut gan atsevišķas sugas, pa-

teicoties garajiem spārniem, izliekas stipri slaidas. Spal-

vas viņiem raibas un metāliskā mirdzumā vizošās spārnu

segspalvas sevišķi izceļas.
Cekulbalodis' (Phaps lophotes) atšķiras ar ga-

ru, smailu cekuliņu, ko veido pagarinātās pakauša spalvas.

Galva, seja un apakšpuse ir pelēki, pakauša spalvas mel-

nas; virspuse cekulbalodim olivbrūna, un šis brūnums

kakla pusēs pāriet naglenes sarkanumā, lielās spārnu seg-

spalvas mirdz kā zaļa bronza savā baltajā apmalītē, spār-

ni brūni, melnbrūnu maliņu, kas galā pa daļai balta, vidē-

jās stūres spalvas zemes krāsā, pārējās tumšibrūnas, zaļ-
mirdzošas malas vēdeklī un baltiem galiem. Acs ir oranž-

dzeltena, kailā, ieapaļā acs apmale nagleņu sarkana, knā-

bis pie saknes tumšā brūnā ēļļas krāsā, galiņš tam melns,

kājai tas pats sarkanais tonis kā kakla pusēm un acs ap-

malei. Garums ir 35 cm, spārns un aste 15 cm gari.
Gūl d s saka par šo balodi: ~Viņa daiļais augums un

īpatnējā galvas rota to padara par vienu no Austrālijas
skaistākiem baložiem. Varbūt ka savā ziņā viņš vispār
ir tas skaistākais. Kā liekas, priekšroku šis balodis dod

purvainiem apgabaliem, tā ka viņš noder par drošu ūdens

tuvuma pazīmi. Vieta, kur es to piekrastē vistuvāk uz-

gāju, bij Murrejas upe. še viņš satopams diezgan bieži,
bet lielā vairumā viņš apdzīvo līdzenumu aiz Moretona lī-

ča un Namojas krastos. Cekulbalodis salasās bieži pa lie-

liem bariem, un kad šādi bari sausajos gada laikos salai-

žas ezeru un upju krastos, viss bars nometas vai nu vienā

vienīgā krūmā, vai kokā. levērojamā daudzumā viņi tad

sēd cieši viens otram blakus, un visi reizē, spaidīdamies,
nolaižas pie ūdens. Ar vienu vienīgu šāvienu viņus tad

dučiem var nobeigt. Viņu lidojiens ir straujāks par visu

citu sugu lidojieniem. lesākdami ar dažiemātriem spārnu
vēcieniem, viņi, liekas, paceļas gaisā pavisam spārnus ne-

piepūlēdami. No zara aizlidojot, viņi saceļ asti, ievelk gal-
vu un aizlaižas. 23. septembrī es atradu viņa ligzdu kādā

zemā kokā plašajā lidzenumā aiz Gundermeinas pie Namo-
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as. Tā līdzīga citu baložu ligzdām un satur divas baltas

olas, ko mātīte izperē."
Pa to laiku šis skaistais balodis ir jau bieži līdz Ei-

ropai nokļuvis un pašlaik viņš grezno kopbūrīšus visos

mūsu zvēru dārzos. Viņš dzīvo te gadiem ilgi pie visvien-

kāršākās kopšanas un kārtīgi izperē bērnus. Ar citiem

baložiem viņš sadzīvo uz to labāko, pret mazākiem putniem
ir vienaldzīgs.

Kāda cita šīs grupas suga, rūdasspārnu balodis

(Phaps chalcoptera) ir virspusē brūns, ar tumši brūnu pa-

kausi. Viņa sārtā apakšpuse pret vēderu paliek iepelē-
ka. Pieres daļa, svītraina zem acs un uz pakakles ir dzel-

tenbalta, kakla puses pelēkas. Spārnu segspalvas izrotātas

iegarenām vara mirdzuma lāsēm, divi vai trīs rokas daļas

spalvas tādām pat spīdošām zaļām lāsēm. Astes vidus

segspalvas ir brūnas, pārējās pelēkas, kāja karminsarka-

na. Mātītei trūkst gaišās pieres švītras, un viņas krāsā

atsit vairāk pelēkums, arī lāses uz spārniem mazākas.

Rūdasspārnu balodis pieder pie tiem Austrālijas put-

niem, kuri krita rokās jau pirmajiem vācējiem. Kā lie-

kas, viņš ir izplatīts pa visu zemes lodi, bet zināmos apga-

balos gan tikai kā gāju putns. Sausi, viršiem vai bieziem

krūmiem noauguši klajumi ir viņu iemīļotākās vietas.

„Sākumā, kad viņš ierodas", saka kāds Austrālijas rakst-

nieks, ~viņš atrodams starp papardēm un medus krūmiem

un tikpat bieži zem kokiem, kā koku zaros. Līdz ar šī ga-

da laika izbeigšanos, viņš piegriežas virsājiem un uzturas

te pa nakti un no rīta. Kad dadži zied, tad vai katrs

krūms rūdasspārnu baloža apdzīvots, un kad vatlekoka

sēklas ienākušās, viņš, saprotams, atrodams zem tā."

G ū 1 ds nosauc viņu par neveiklu, lempīgu putnu, bet pie-

bilst, ka viņa spēcīgie muskuļi tam īsā laikā ļauj nolidot

lielus attālumus
. „Pirms saules lēkta jau viņš redzams

ātrā steigā laižamies pār līdzenumu uz gravām un ūdens

pusi. Ja viņa parašas zināmas, var vienmēr noteikt, vai

ūdens ir tuvumā, vai nav: tas ļaujas izdibināties, ja arī

apvidus liekas sauss, jo baloži laižas no visām pusēm uz

to vietu, kur ūdens atrodas. Ja lietus ir bagātīgi lijis un
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upes un dīķi līdz malām pilni, tad arī balodis maina savu

izturēšanos, jo nu nav vairs vajadzīgs ūdens dēļ doties

briesmās. Viņa dziļo un skaļo dūdošanu, kas skan kā tāla

govs maurošana, var dzirdēt pa nakti un no rīta. Perē-

šana iekrīt mūsu rudenī jeb Austrālijas ziedu mēnešos.

Pirmo perējumu atrod augustā, novēlotu, kā to atkal mi-

nētais austrālietis apgalvo, vēl februāra sākumā. Ligzda

parasti atrodas vai nu uz gumijas koka stāvajiem zariem,
vai uz kādas angoforas tuvu zemei, cik iespējams ūdens

tuvumā. Tā neko daudz neatšķiras no citu baložu ligzdām,

un arī olas līdzīgas vienāda lieluma radniecīgo sugu olām.

Abi dzimumi perē pārmaiņus. Ap janvāra beigām jaunie
salasās lielos baros, kas tad siro apkārt pa iemīļotajām
vietām.

Visi ceļotāji, kam šaī ziņā piedzīvojumi, slavē šo ba-

ložu lielišķo gaļu, ko tikpat labprāt zemes pārvaldnieks
redz savā galdā, kā mežonis zemes vidienā savā: Pēc pe-

rēšanas laika rīko lielas medības, un dažreiz medniekiem

ir tāda laime, ka viens pats nošauj gabalu divdesmit līdz

trīsdesmit.

Tagad arī šis balodis mūsu zvēru dārzos ir parasta
lieta.

Vislielākie no pašlaik dzīvojošiem dūdotājiem ir v a i-

ņagbaloži, kas jānošķir no līdz šim aprakstītajiem
baložiem un sastāda pavisam patstāvīgu dzimtu (Gouri-

dae). Viņi ir stipri lieli, mazliet lempīgu miesas būvi, lie-

lām, tālu spīdošām spalvām, greznu galvas rotu, kas sa-

stāv no vēdekļveidīgi sakārtotām paceļamām un nolaiža-

mām spalvām.

Vaiņagbalodis (Goura coronata) sasniedz ga-

rumā 55 cm, spārns ir 38 cm, aste 26 cm gari. Valdošā

krāsa gaiši šiferzila, muguras lejgals uz spārniem un astes

mazliet tumšāka, muguras augšdaļa, plecus ieskaitot, ne-

tīri brūnsarkana. Lielākās spārnu segspalvas ir vidū bal-

tas, galā brūngansarkanas; astes spalvu galus rotā plata
gaiša šiferpelēka šķērsšvītra. Acs ir šarlaksarkana, knā-



78

bis dūmakaini raga dzeltens, kāja sarkana, ar baltu sar-

mojumu.
Arī mazliet lielākā vēdekļbaloža (Goura victo-

riae) spalvu galvenais tonis ir šiferzils. Apakšpusei gan

ir kastaņa sārtais brūnums, spārnu šķērsšvītra pelēkzila

un platā astesgala šķērslenta pelēki balta. Arī galvas ro-

tas spalvas nav tikai smalki plūksnotas, bet galos nobei-

dzas ar maziem vēdeklīšiem, kas izskatās pēc iegarēniem
trīsstūriem. Acs ir cinobersarkana, kāja gaļassarkana.

Jau 1699. gadā vecais Dampjērs (Darnpier) redzē-

jis vaiņagbalodi viņa dzimtenē. Vēlākos gados daudz vai-

iiagbaložu izveda no turienes uz Rītāziju un Sunda salām,
kur tos tur pagalmos vistu vietā. Vairāki eksemplāri no-

kļuva arī Holandē un pušķoja te bagātu cienītāju kolek-

cijas. Un tomēr līdz pašam jaunākam laikam mēs par šo

baložu savvaļas dzīvi nezinājām gandrīz tikpat kā nekā;
arī tagad vēl mūsu zināšanas šinī jautājumā ir ļoti trū-

cīgas.

~Vaiņagbalodis," saka fon Rozenbergs, „dzīvo
lielā vairumā Jaungvinejas krastos un uz Vaigiu, Salavati

un Mizulas salām. Ar savu dzīves veidu viņš atgādina
fazānu, jo tāpat kā tas mīl sirot nelieliem bariņiem pa me-

žu un labprāt uzturas arī uz zemes. Uo 11 es s (Wallace)
tos bieži redzējis Jaungvinejā pa meža ceļiem tekājam, jo
šis putns dienas lielāko daļu pavada uz zemes, pārtikdams
no nobirušiem augļiem; zarā viņš meklē patvērumu, ja to

iztraucē, un zarā viņš arī guļ. „Vaiņagbalodi," turpina

Rozenbergs, „nav grūti nošaut. Braucot laivā pa Ka-

rufa upes augšteci Jaungvinejas vakara piekrastē, mēs no-

šāvām kādu ligzdā sēdošu mātīti. Ligzda sastāvēja no

vaļīgi sakrautiem zariem, un viņā atradās kāds tikko no

ligzdas izšķīlies mazulis. Vēdekļbalodis, šķiet, retāk sa-

stopams un apdzīvo vairāk Jaungvinejas dienvidus apga-
balus."

Pašlaik vaiņagbaložus var visbiežāk redzēt Holandes

zvēru dārzos. Viņi iztiek labi ar vienkāršu barību, citās

telpās viegli pārziemo un vismaz Regentparkā diezgan kār-

tīgi izved arī pēcnācējus. ~Londonas zvēru dārza vaiņag-
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baloži bij izmiruši, atskaitot vienu vaiņagbaložu tēviņu un

vienu vēdekļbaložu mātīti," stāsta Mičells (Mitchell).

Tāpēc es liku abus novietot vienā telpā vecajā putnu mājā.

Jūnija sākumā novēroja, ka viņi sapārojušies un apmēram

pēc divi mēnešiem viņi stājās pie ligzdas celšanas. Vistu

mājas brīvajā daļā atradās kāds resns zars, apmēram

metrus divi augsts, kas līdz šim bij kalpojis sēdēšanai.

Šī zara augstākajā galotnē pāris nu sāka nest zarus un

žagarus, kas viņiem tam nolūkam tika piegādāti, bet pūles

izrādījās veltīgas, jo uzcelt un nostiprināt plakano ligzdu
bez pietiekoši plata pamata nebij iespējams. Uzmanīgais

kopējs bij šīs grūtības novērojis un piepalīdzējis, apakšā

pienaglodams platu kurvja pinumu. Nu abi ķērās visā no-

pietnībā pie būves. 15. augustā viņi atpūtās no darba, tē-

viņš no materiāla piegādāšanas, mātīte no šī materiāla ap-

strādāšanas, šinī ievērojamā dienā bija izdēta arī ola, kā

mums likās, lai gan redzēt viņu nevarēja, jo vai nu viens,
vai otrs no laulātiem sēdēja tai pastāvīgi virsū. Ligzda

nebij tālu no putnu mājas ārējās sienas, un pa perēšanas
laiku viņai gāja garām tūkstošiem apmeklētāju. Tomēr

putni perēja tik cītīgi, ka kopējam izdevās tikai vienreiz

olu redzēt, taī brīdī, kad viens putns otru apmainīja. Ligz-
das atklātā vieta, ko tikai pa daļai aizsedza un sargāja
kāda vītņuroze, darīja man rūpes, jo mazulis, kas 13. sep-
tembrī bij izšķīlies pēc divdesmit astoņu dienu sildīšanas,
bij pārāk padots visādiem laika iespaidiem. Viņu gan sil-

dīja nepārtraukti viens no vecākiem un tāpat arī bez ap-

stājas zem sevis baroja. Tomēr 17. septembra rītā mazo

atrada ligzdā nobeigušos, vai nu tam par iemeslu bij pār-

mērīgā vecāku rūpība, vai tikai vienkāršs gadījums, es ne-

ņemos pateikt. Māte turpināja tikpat stūrgalvīgi sēdēt

arī uz līķīša un sildīt to savām krūtīm. 24. oktobrī viņa
izdēja vēl vienu olu, bet tā par nožēlošanu nokrita zemē,
un to atrada saplīsušu." Arī Holandes zvēru dārzos vai-

ņagbaloži ir vairākkārtīgi stājušies pie dēšanas un perē-
šanas, bet cik es zinu, bērnus uzaudzināt viņiem tomēr nav

izdevies.



Kāds balodis, kas pētnieku uzmanību ir saistījis lielā

mērā, atšķiras jūtami no citiem mums pazīstamajiem ba-

ložiem ar sava knābja iekārtu. Tas ir zobainais ba-

lodis (Didunculus strigirostris). šo balodi uzskata par

kādas atsevišķas dzimtas (Didunculidae) priekšstāvi. Viņa

ķermenis atgādina mazliet lempīgu zemes balodi.

Cik tagad zināms, zobainais balodis atrodams vienīgi

uz divām pie Samoa salu grupas piederīgām salām — uz

Upolu un Savaiji, un arī še tikai zināmās norobežotās vie-

tās. Viņš dzīvo mežu apvidos, noteiktā attālumā no pie-
krastes. Kā Valp o 1 c min, tad šis putns agrāk uz

Upolu bijis bieži uzejams un bijis šī ceļotāja galvenā pār-
tika. Parasti viņi redzēti pa pārim, dažreiz arī nelieliem

bariem pa gabalu deviņi kopā, dzīvojot parasto baložu dzī-

vi — laižamies, tekājam, dūdojam, perējam. Pašlaik uz

Upolu viņus vairs var reti kad redzēt, un mazāk tur vai-

nīgs tas apstāklis, ka iedzimtie iemācījušies ar šauteni rī-

koties, kā šo iedzimto lielā mīlestība uz kaķiem. Kaķi te

pa daļai palikuši mežaini un ierāvuši stipru robu šo putnu
rindās, ko līdz šim neviens cits plēsīgs zvērs nebij varējis.
ledzimtie putnu sauc ~manumea" jeb sarkano putnu un

vērtē to ļoti augsti garšīgās gaļas dēļ. Ik gadus tikušas

sarīkotas medības uz ilgāku laiku kalnos vienīgi tikai tā-

dēļ, lai pēc iespējas vairāk manumea sagūstītu. Kaķi seko-

ja putniem arī te. Kā Gre f f c (Grāffe) stāsta, putns te

dzīvo un jūtās lieliski. Viņš izraudzījies sev par mājokli
te lielus ošveidīgus kokus, ko iedzimtie sauc mauke. šo

koku ādveidīgie, gaļīgie augļi ar savām trīsšķautnīgajām,
sarkanajām sēklām ir zobainā baloža mīļākā barība. Gan

viņu tur augstājos, kuplajos kokos nodod viņa sauciens,
bet saskatīt viņu tur spēj gan gandrīz tikai vienīgi iedzim-

to acs. Lidojiens līdzīgs citu baložu lidojieniem, tikai

troksnis ir tik liels, ka iedzimtājiem ir paruna: ~viņš
trokšņo kā manumea." Valp o 1 c stāsta, ka Samoa

salu iedzimtie zobaino balodi bieži turējuši gūstā.
Vēl galīgi lidot neiemācījušos mazuļus ņēmuši no ligzdām,
vecos ķēruši ar putnu līmi; piesējuši to virvē aiz kājas un

virvi savukārt piesējuši spieķiem. Tādi saistītus putnus
ņēmuši līdz pastaigājoties un ceļā ar viņiem spēlējušies.



Kašņātāji.
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Astotā šķira.

Kašņātāji (Rasores).

Kašņātāji (Rasores) ir visas pasaules pilsoņi, bet vis-

bagātāk tie attīstīti Āzijā. Ikvienā zemesdaļā vai ikvienā

apgabalā mājo zināmas dzimtas, kuras vairāk vai mazāk

ir sastopamas vienīgi tur. Var teikt, ka mežs ir viņu vis-

patīkamākā dzīves vieta, bet ne vienīgā, jo kašņātāji ap-

dzīvo arī līdzenumus bez augiem, retiem krūmājiem un

zālēm klātās Alpu kalnu nogāzes zem kalnu pļavām, zem

sniega robežas, un viņiem atbilstošās ziemeļu sūnu stepes.
Cik tāļu arī neietu uz ziemeļiem — sniega vistu atrod

katrā lielākā salā, un lai kur arī neatrastos tuksnesī — lid-

vistas tur gan laikam neiztrūks, šīs šķiras locēkļi ir ie-

guvuši gandrīz visu zemi; kur vieni izmisumā cīnās ar

badu, tur citi atrod savu dienišķu maizi. Kaut arī mēs

zinām, ka viņiem garšo viss, kas vien ir ēdams, ka viņi
galvenā kārtā pārtiek no augu barības, bet ir arī īsti labi

plēsoņas, ka viņi apmierinājās ar vielām, kuras bez viņiem
ēd tikai kāpuri vai, lielākais, atsevišķi atgremotāji, tomēr

mēs nevaram ne aprakstīt, ne saprast, kā viņiem ir ie-

spējams iegūt pārtiku tur, kur vai nu saules kvēle vai mē-

nešiem ilgas nakts aukstums nes zemei tukšumu un na-

badzību.

Kašņātāji nespēj lidojumā sacensties ar citiem put-
niem, viņu lielākā daļa jūtas kokos vairāk vai mazāk ne-

veikli, jo tie tur neprot rīkoties, un visi bez izņēmuma bai-

dās no ūdens. Viņu valstība ir līdzenā zeme. Viņi ir iz-

veidoti skrējēji, viņu spēcīgās un samērā augstās kājas
ļauj tiem skriet ne tik vien ilgi, bet arī ātri. Ja ar kājām
vien nepietiek, tad ņem palīgā arī spārnus, vairāk gan,
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lai ķermeni noturētu līdzsvarā, nekā lai to ātrāk virzītu uz

priekšu. Laisties kašņātājs sāk parasti tikai tad, kad vi-

ņam tas ir nepieciešami vajadzīgs, ja viņš vai nu savu

sprausto un nodomāto mērķi necer sasniegt drīz ,vai arī

viņš nejūtas pietiekoši drošs. Lidojot lielākai sugu daļai
jāizdara daudzi ātri sitieni ar viņu īsiem apaļiem spār-

niem; lidojot spārnus kustinošie muskuļi ir nodarbināti

bez pārtraukuma, un tādēļ tie ļoti drīz piekūst. Bet arī ši-

nī ziņā ir izņēmumi. Balss ir ļoti īpatnēja. Maz ir to

sugu, kuras var saukt par klusām, lielākā daļa kliedz lab-

prāt un daudz. Maz tur ir patīkamu toņu, ja atskaita

maiguma izteiksmi, ar kādu vistu māte griežas pie saviem

cālīšiem un ņem vērā tikai tiešo gaiļa mīlas saucienu, šo

saucienu gan vārdiem nabagie itālieši un franči sauc par

dziesmu. Pat mednieks, kura ausij dažu gaiļu saucieni

skan patīkamāk par lakstīgalas pogāšanu, nedēvē tos par

dziesmu.

Rādās, ka mūsu putnu redze un dzirde ir asas, garša
un osme vismaz nav panīkušas, par tausti mums no sprie-
duma ir jāatturas. Kašņātāji pierāda, ka viņiem gan ir

laba atmiņa, bet ir maz spriešanas spēju. Viņi mācās sa-

prast, ka arī tos apdraud ienaidnieki, bet reti viņus prot

atšķirt, jo viņi neizturas pret bīstamiem dzīvniekiem vai

cilvēkiem citādāk, kā pret tiem, no kuriem viņiem nav ko

baidīties: torņu vanags iedveš viņiem tādas pat šausmas

kā ērglis, zemnieks tādas pat bailes kā mednieks. Nepār-
traukta vajāšana viņus dara tikai biklākus, bet tomēr ne

uzmanīgākus, gan neuzticīgākus, bet ne gudrākus. Un

kad kaislība saka savu vārdu, tad viņu gudrība izbeidzas.

Visi viņi ir ļoti kaisli, arī tie, kurus mēs apzīmējām par

maigākiem un miermīlīgākiem. Mēdz slavēt vistas, jo tās

izdevīgi atšķiroties no gaiļiem, tomēr viņas šo slavu pelna
tikai pa daļai, jo arī viņas ir ķildīgas un skaudīgas, ja arī

ne gaiļu dēļ, tad bērnu dēļ. Viņas, kuras savus cālīšus

kopj ar pacilātu mīlu, viņu dēļ iet lielākās un nepārprota-
mākās briesmās, mīlestības dēļ cieš badu un trūkumu, ku-

ras pat svešai radībai kļūst par uzticīgu māti, ja to viņu
sirds siltums ir saucis pie dzīvības, — nepazīst ne līdzcie-
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tības, ne žēlastības, ne labvēlības pret citu putnu bērniem,
citu vistu cālīšiem, viņas tos nonāvē ar knābieniem, ja tām

tikai aizdomas, ka svešie varētu kaitēt pašu bērniem. Gai-

ļu dabā vēl asāk izceļas pretrunas starp labām un sliktām

īpašībām. Dziņa uz kopošanos pie daudziem no viņiem

kļūst pilnīgi par kopošanās trakumu, pilnīgi pārvērš viņu
dabu, vismaz uz laiku apspiež visas pārējās domas un jūtas

un liek viņiem palikt taisni bezprātīgiem. Gailis, kurš tie-

cas uz kopošanos, pazīst tikai vienu mērķi: vienu, vairākas,
daudzas vistas. Vai tam, kas domā tāpat kā viņš! Attie-

cībā pret to nav vietas saudzībai, visi līdzēkļi, kuri tam

varētu kaitēt, tiek izlietoti. Neviens cits putns neapkaro

savus sāncenšus ar ilgstošāku niknumu, maz ir to, kuri

cīnās ar to pašu nekad nepagurstošu izturību. Ikviens

ierocis ir noderīgs, liekas ka katrs līdzēklis jau iepriekš ir

attaisnots. Uz cīņu kairina skaistums un balss, stiprums,
izveicība un pārējās spējas, cīņu ved ar niknumu, kuram

nav līdzīga, pilnīgi atstājot bez ievērības jebkurus apstāk-

ļus un stāvokļus, neievērojot gūtās brūces un laimīgi pār-
ciestās briesmas, cīnās burtiskā nozīmē uz dzīvību un nāvi.

Abu cīkstoņu sirdīs valda tikai viena sajūta: kaitēt otra

miesai un dzīvībai, mīlas laimei un mīlas atmaksai. Pa

cīņas laiku viss ir aizmirsts, arī vistas padevība, kura acīm-

redzot ar vislielāko dvēseles mieru raugās uz cīņas iznā-

kumu. Vista pret gaiļa mīlas apliecinājumiem izturas pa-

sīvi, un viņa ir tikpat padevīga vienam kā otram gailim,

tāpat kā gailis nešķiro viņu no citām vistām.

Lielais kašņātāju vairākums perē uz zemes. Viņu
ligzda var būt dažāda, bet nekad viņa nav mākslinieciski

izveidota. Māte izrāda zināmu rūpību vietas izvēlē, bet

viņa, kā rādās, netura par vajadzīgu pašu ligzdu izveidot.

Tur, kur apkārtne krūmiem bagāta, seklais padziļinājums,
kuram ir jāuzņem olas, atrodas zem krūma, tur, kur krū-

māju trūkst, vismaz augstā zālē vai labībā, katrā ziņā ie-

spējami apslēptā vietā, tā kā ligzdu vienmēr ir grūti at-

rast. Daudzas sugas ligzdu izklāj dažiem žagariņiem un

arī spalvām, citi padziļinājumu neizklāj nemaz. Sadēto
olu skaits mēdz būt liels. Olas ir dažādas, bet viņu zīmē-
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jums saskan. Daudzas vistas dēj vienkrāsainas tīri baltas,

pelēkganas, brūni dzeltenganas, zilganas olas ,citas tādas,

kurām uz tās pašas krāsas vai sarkanīga pamata ir smalki

punktiņi vai burbiņas, vai arī lielāki plankumi un punkti

tumšākā, bieži dzīvā krāsā. Nav neviena putna, kurš no-

dotos saviem pēcnācējiem ar lielāku cītību kā vista, un

skaistā bībeles aina tā tad katrā ziņā ir nozīmīgi izmeklēta.

Perējoša vista tikko atļauj sev tik daudz laika, kā meklēt

barību, aizmirst savu agrāko biklumu un bez apdomāšanās
dodas briesmās.

Kašņātā ju mazuļi atstājot olu ir ļoti kustīgi un vispār
attīstīti radījumi. No savas dzīves pirmās dienas viņi

ņem pretīm barību, kuru vecā tiem sniedz, seko viņas ai-

cinājumam, tā viņus apsedz, kad tie ir piekusuši vai ari

viņiem vajaga patvērumu sliktā laikā. Viņi aug neparasti
ātri. Maz dienās pēc izšķilšanās viņiem rodas lidspalvas,
kuras viņus dara spējīgus lidot, vismaz lidināties, samērā

īsā laikā arī citās ķermeņa vietās uzaug spalvas pirmo rai-

bo, bet vienmēr zemei pieskaņoto pūku vietā. Lidspalvas
drīz izrādās par nepietiekošām ķermeņa smaguma nešanai,

kurš pa to laiku ir kļuvis lielāks, bet viņas mainās tik bieži,
ka tās savu uzdevumu nekad neatteicas izpildīt. Vistas

spārns, kurš pirmo reizi tērpjas savas sugas pieauguša put-

na ģērbā, ir trīs līdz četras reizes mainījis spalvu. Lielākā

sugu daļa jau pirms pirmā gada beigām iegūst veco putnu

ģērbu, citiem turpretim ir vajadzīgs divus un pat trīs ga-

dus ilgs laika sprīdis, lai viņi pilnīgi varētu izveidot savu

spalvu. Pirmie mēdz kopoties jau savā dzīves pirmā ru-

denī, laužot vismaz jau vienu šķēpu otram dzimumam par

godu, otrie, pirms viņi nav pieauguši, maz rūpējas par

mātītēm.

Kašņātājiem ir tik daudz ienaidnieku, ka tikai viņu

neparasti stiprā vairošanās spēj nodibināt līdzsvaru starp
iznicināšanu un pieaugšanu Vistas vajā visi plēsīgie dzīv-

nieki, un cilvēks visur piebiedrojas, tā teikt, dabīgiem va-

jātājiem kā ļaunākais ienaidnieks. Vistas ir tās, kuras

visur medī pirmā kārtā, un vairāk nekā pārējos putnus ko-

pā. Bet cilvēks ir arī drīz pratis atjēgt, ka noderīgos dzīv-
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niekus var izmantot arī vēl pavisam citādi. Jau kopš sir-

mās senatnes laikiem viņš vismaz dažus no tiem ir mēģi-

nājis saistīt pie sevis un ir licis viņiem no Dienvidāzijas
mežiem izplatīties pār visu zemi, pieradinājis viņus vis-

dažādākos klimatos, visdažādākos apstākļos. Ir iespējams,
ka viņš ir izvēlējies visnoderīgākos no visiem, bet nav arī

ko šaubīties, ka viņš daudzus no tiem, kuri tagadnē dzīvo

savvaļā, varēs spiest padoties savai gribai un padarīs vi-

ņus par noderīgiem mājas dzīvniekiem. Jaunā laika cen-

šanos, pieradināt svešzemju dzīvniekus, neviena cita dzīv-

nieku šķira nevar labāk pamatot un spīdošāk atalgot kā

kašņātāji, kurus skaistumā, vieglā pierāšanā un noderībā

nepārsniedz neviena cita putnu grupa.

šķiras priekšgalā mēdz nostādīt lidvi st a s (Pte-

roclidae). Viņu pazīstamākais priekšstāvis ir stepju

vista, krievu „sadža" (Svrrhaptes paradoxus). Viņa
pieder pie vienā vārdā nosauktas ģints un bez pagarinā-
tās vidus astes spalvām ir 39 centimetrus gara un bez pa-

garinātiem lidspalvu galiem 60 cm plata, spārns ir 18 cm

garš, aste 12 cm, ieskaitot pagarinātās vidus spalvas ap-

mērām 20 centimetrus. Mātīte ir drusku īsāka un šaurāka.

Galvas virsējā daļa, švītra, kura iesākas pie acs, aiziet uz

kakla sāniem, acs pati un galvas apgabals ir pelnu pelēki,
pakakle, piere un platā švītra virs acs ir māla dzeltenas,
krūts un krūts sāni, kurus no galvas atdala trīs līdz četr-

kārtīga, no smalkām baltām un melnām švītrām sastāvoša

saite, ar izabellas krāsā, vēdera virsējā daļa ir brūni melna,

apakšējā vēdera daļa, kā arī apakšējās astes segspalvas
gaiši pelnu pelēkas, muguru uz māla dzeltena pamata klāj
tumšākas šķērsšvītras, lidspalvas ir pelnu pelēkas, priekšē-
jās ārpusē melnas, plecu spalvas brūnganas, priekšā dzel-

tenganas, galā ar baltu malu, iekšējās spārnu segspalvas
smilšu brūnas ar melni brūniem plankumiem galā, astes

spalvām uz dzeltenā pamata ir tumšas švītras. Mātīte at-

šķiras no tēviņa ar krūšu saites trūkumu, vēdera apakšējās
daļas gaišāku, brūnganu krāsu un sejas gaišāku dzeltenu-
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mu, kā arī beidzot ar vairāk plankumotu nekā svītrotu

virspuses spalvu, kuras zīmējums turpinājās arī uz kakla

sāniem.

Pallass aprakstīja stepju vistu 1770. gadā, bet

neziņo neko par viņas dzīves veidu, par kuru sniedz ziņo-

jumus tikai Radde un Svinhoe. Pirmais no viņiem
stāsta: „Tad, kad ir noziedējuši Thermopsis un Cvmbaria

un ir atvērušies šaurlapainās lilijas pumpuri, dzīvnieku

dzīve stepēs sniedz pavisam citādas ainas, kā pavasarā,

skalbju ziedu laikā. Tas ir laiks, kad putni perē un laiks,
kad dzimst lielākā savvaļas stepju dzīvnieku daļa. Lai

iepazītos ar šo starpību, pārnēsīsimies tā tad vēlreiz uz

Tarai-noru un pie tam šoreiz viņa mežonīgākos apgabalos,

uz robežas, kur dažas izcēlušās salas ir iznirušas no mīk-

stās dūņainās zemes. Ceļojums turp pāri augstām stepēm
rāda mums īstu šī apgabala vasaras ainu. Pusdienas sau-

les karstums dara murkšķus sevišķi priecīgus. Lielos lo-

kos augstu gaisā riņķo grifi; klijāns, būdams par tiem pa-

cietīgāks, stundām ilgi sēž uz kāda uzkalniņa, ir dzirdama

patīkamā mongoļu cīruļa čivināšana, zemeszaķi iesāk savus

garlaicīgos darbus, skaitā bagāti ganāmpulki dodas uz Ta-

rai purvainām saldūdeņa peļķēm, dzērvju trokšņošana, ku-

ra pavasarā bieži bija dzirdama, ir apklususi, neredz ne

zosi, ne pīli, tikai reti kāda kaija aizslīd augstu pār mums,

viņai lielā tālumā seko otra un trešā. Izstarojošais siltums

platos viļņos apmirgo visas kontūras, Tarai salas peld pil-

nīgi uz viļņojoša gaisīga pamata. Tālumu neapzīmē ne

koks, ne krūms, tikai šur un tur liekas, ka neveikli masīvi

dzīvnieku ķermeņi slīd virs zemes, maldinot ar savu iz-

liekošos lielumu. Bet sāļā zeme nav nedzīva, ne tik nedzī-

va, kā gaisa valstība. Gluži otrādi, mūs pārsteidz ar savu

lielo skaitu kāds putns, kura uzbūve ir tikpat dīvaina, kā

viņa dzīves veids un izplatība; šis putns ir stepju vista.

„Laikā, kad augstās stepes pauguros vēl ir sniegs, ap

marta vidu, viņa dodas šurp uz šejieni no dienvidiem un

dzīvo tad mazās sabiedrībās, bet vienmēr jau pa pāriem.
Siltākās ziemās viņu sastop arī Gobi augstienes ziemeļ-
austrumu malā. Bet arī pēc bargām ziemām viņa parādās
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jau tik laikus un tad perē tik agri, ka viņa ari šinī ziņā ir

„uzkrītoša." Viņas olas atrod jau apriļa pirmās dienās,

un maija beigās pa otram lāgam. Kad tā otro reizi ir iz-

perējusi, viņa laikam bieži maina uzturēšanās vietu, un pa

ziemas mēnešiem viņa klejo līdz Gobi dienvidu malai zie-

meļu Himalaju līdzenumu priekškalnos. Jau 1856. gada
desmitā martā, kad aukstums pa nakti vēl kritās līdz trīs-

padsmit grādiem pēc Reomīra un siltums ap pusdienas lai-

ku sasniedza divus grādus pēc Reomīra, Tarai-norā iera-

dās pirmais mazais stepju vistu pulciņš. Viņas laižas pil-

nīgi slēgtās ķēdēs, līdzīgi lietus putnu sugām, pavasarā
turas kopā mazos pulciņos, kuri sastāv jau no pāriem

(četri līdz seši pāri), bet rudenī viņas bieži izveido vairāku

simtu lielus barus. Laižoties viņas liek atskanēt labi sa-

dzirdamai kliegšanai, no kā ir cēlies mongoļu parastais

nosaukums „njūpterjiin." Pāri paliek kopā arī pa laiša-

nās laiku.

Pavasarā stepju vistas ļoti regulāri ierodas stingri
noteiktā laikā pie salda ūdens dzert. Viņas tad sarodas

no visām pusēm un ieraugot krastu kliedz, uz ko atbild

tur jau esošās, pēc kam pirmās pievienojas otrām, ūdens

malā viņas stāv rindās, pa lielākai daļai desmit līdz div-

padsmit viena otrai blakus. Bet viņu atpūta še neturpi-

nājās ilgi, viņas tad atkal dodas projām, lai vārda pilnā
nozīmē ganītos, un pie tam stepes baltās vietās, kur sāls

ir izsvīdusi, kā arī uz maziem pauguriem, kuri ir ar zāli

apauguši. Viņas nenicina salikorniju jaunās sulīgās vasas

un pilnīgi tās nogana, tā tad tāpat kā trapes to dara ar

zāli. Pavasarā es uzgāju barības vadā un kuņģī salsolas

sēklas. Vasarā putni labprāt sildās, arī tur es sastapu

atsevišķus pārus, bet pa lielākai daļai vairākus no viņiem
kopā. Līdzīgi vistām viņi tad izkasa seklus padziļināju-
mus balti pelēkos, sāls piesātinātos mazos paaugstināju-
mos, kuri šur un tur pie Tarai-nora krasta izveidojas uz

lielākiem gabaliem un dod barību sālsaugiem. Es stepju
vistas šādā mierā esmu dažas reizes ilgi novērojis. lesā-

kumā viņas vēl cītīgi skraida apkārt, itkā ko meklētu, kad

viņas ir pavisam paēdušas, tad iesākas viņu atpūta, kas
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notiek parasti uz pulkstens vienpadsmitiem, kad paliek īsti

karsts. Tad viņas kasa padziļinājumus un tup viņos, mē-

ģina arī, taisni kā mājas vistas, iekārpīties īsti omulīgi
irdenā zemē, pie kam viņas kustina ķermeni uz sāniem

šurp un turp un saceļ citādi gludi pieguļošo spalvu. Sar-

gus viņas tad nenostāda. Tā viņas sēž pavisam mierīgi, un

tad tās tikko var ievērot, jo viņu dzeltenpelēkā spalva ar

melniem plankumiņiem ir ļoti līdzīga zemei. Kāds vanags

kā bulta šaujas pāri gulošām. Viņas uzraušas augšā un

drīz pazūd mūsu un kārīgā plēsoņas acīm. Viņu briesmu

sauciens modina tuvākos biedrus, arī tie uzceļas un stei-

dzas projām, ar savu kliedzienu pamudinot visu pūli uz

bēgšanu. Visas, kuras sadzird baiļu saucienu, kaut arī tās

nepieder tam pašam pulkam, seko uzbaidīto piemēram .Tā

gaiss īsā laikā piepildās ar šo īpatnējo vistu neskaitā-

miem maziem bariem. Viņu trokšņošanu dzird no

visām pusēm, un acumirkli putni aiztraucas mums

garām, pirms mēs vēl tiekam pie šāviena. Bet tik-

pat ātri, kā šis miers tika traucēts, viņš atkal iestājas.

Stepju vistas nometas zemē, no sākuma bikli skraida pa

balto sālaino vietu, tad atkal nogulstas uz lēzeniem paaug-

stinājumiem un rīkojas kā iepriekš.

Bet viņas varbūt nemaz nekļūtu arī visizveicīgākam

vanagampar laupījumu. Viņas lido straujāk un ātrāk par

baložiem. Ka viņas turklāt ir arī izturīgi skrējēji putni,
es apšaubu, jo viņu skrējiens ir gan ātrs, bet nav ilgstošs.

Ļoti dīvaina ir daudzu stepju vistu baru projām do-

šanās vasarā. Par šo parādību noteikti liecina mani per-

sonīgie novērojumi. Kad es maija pēdējās dienās gribēju
doties uz Tarai-norā esošām Arala salām, man vajadzēja
lielus gabalus iet pa tagad izžuvušā ezera krastiem un

es priekšpusdienā atdūros uz neskaitāmiem šo putnu ma-

ziem bariem, kuri visi kopā apdzīvoja apgabalu, bet bija
tik bikli, ka es viņiem nekādi nevarēju tuvoties. Pēc

daudziem veltīgiem mēģinājumiem viņus šaut, es atliku

medības uz vakaru. lestājoties saules rietam, visi putni

bija apvienojušies divos lielos baros, no kuriem katrā va-
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rēja pilnīgi būt tūkstots gabalu, un trokšņoja uz cītīgāko.

Es cerēju viņiem pielīst, bet biju maldījies, jo nevarēju

viņiem tuvoties ne zirgā, ne lienot. Pēc tam, kad viņi

bija vairākas reizes uzbaidīti, tie beidzot atstāja Tarai-

nora krastu un laidās austrumu virzienā uz stepes aug-

stumiem, kur viņi nolaidās divās vietās. Šīs vietas bija

kādreizējās divu ganāmpulku ziemas nometnes, uz viņām

bija palikusi bieza kārta melnu mēslu, kuri jau bija pie-

mīdīti, un caur šo segu nebija izspiedies cauri neviens no

vājiem augu asniem. Tur tie palika netraucēti, jo iestāju-
sies tumsa mani kavēja izdarīt tālākas medības. Bet trok-

šņot viņi turpināja vēl vienmēr. Nākošā dienā viņi bija

pazuduši bez pēdām. Nekad, cik bieži es arī negāju to

vasaru uz Tarai, es vairs neatradu kaut vienu no viņiem.
Tikai kad es oktobrī stepes dienvidu apgabalos devos uz

antilopu medībām, kad putnu rudens lidojumi jau sen bija

izbeigušies, es atkal ieraudzīju stepju vistas viņpus Ar-

gunjas. Viņu ķēžu virknes laidās ātri un augstu, tagad uz

ziemeļiem, uz krievu daļu, kur es viņas tomēr stepes ro-

bežās vairs neatradu.

Ligzda ir ļoti vienkārša un gan pilnīgi līdzīga citu

lidvistu ligzdām. Kopā perē vairāk pāri, bet nekad daudzi.

Ar zāli piesātinātā Tarai-nora pamatā, pa lielākai daļai
viņa tagad kopš gadiem nosusinātā dibenā, ligzdu novieto

sekli izkašņātā padziļinājumā, apmēram 12 cm diametrā.

Viņa malas apliek apkārt ar dažiem salsolas zariem un

zālēm, bet pēdējās var tomēr dažreiz arī iztrūkt. Olu skaits

ir četri. Ar savu veidu viņas līdzinājās lidvistu olām,
bet tās atšķiras ar savu apaļo formu, tomēr dažreiz ir

arī vienā galā drusku smailākas kā otrā. Pamata krāsa

mainās no gaiši zaļgani pelēkas līdz netīri brūngani pelēkai,
pēdējā ir parastākā. Uz šī pamata izveidojas pa lielākai

daļai smalki plankumains zemesbrūns zīmējums divos da-

žādos toņos."
Mūsu zināšanas par stepju vistas dzīve sveidu, pa-

teicoties īpatnējiem apstākļiem, kļuva ievērojami bagātā-
kas jau vienu gadu pēc R a d d c s darba parādīšanās. Jau

1860. gadā šlegels unMors zinātniski konstatēja, ka
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atsevišķas stepju vistas arī Viduseiropā ir parādījušās.
Tās ir nomedītas Holandes kāpās un Lielbritānijā. Ja

Ko 11et a m sniegtās ziņas ir patiesas, tad četrpadsmit
vai piecpadsmit gabalu liels šo putnu bars 1861. gada

augustā ir redzēts pie Mandalas Norvēģijā, un dažas ir

arī nošautas.

Kādam no to putnu pētnieku mazā skaita, kuri prot
uztvert dzīvnieku dzīvi, All urna m, bija piešķirta laime

atkārtoti novērot svešniekus viņu vasaras dzīvē svešumā,

un ar lietpratīgu aptauju vēl savus novērojumus papla-
šināt. Stepju vistas parādījās pie Borkuma, kur minētais

pētnieks izdarīja savus novērojumus 21. maijā un pie tam

mazākās nodaļās, no diviem līdz divpadsmit gabaliem lie-

lās. No 23. jūnija līdz 1. jūlijam viņas neredzēja, tad to-

mēr atkal viņas parādījās lielos baros. All um s un

Dro ste redzēja četras no viņām turpinām savu ceļu
lielā ātrumā, viegli un ātri cilājam spārnus, un dzirdēja

pa lidojuma laiku pastāvīgi atskanam aicinošus saucienus,

kuri skanēja kā ~kvik, kvik, kvik", un bija drusku līdzīgi
mazo tārtiņu balsij. Viņas nolaidās kādā atklātā vietā

krastā un piebiedrojās lielam citu savas sugas brāļu ba-

ram, kuri nekustīgi sēdēja viens otram blakus un tā kā

tās varēja noturēt par tārtiņiem,' ja tikai viņas neturētos

tik horicontali. Tuvāk par divi simti soļiem bars Dro-

st c m neļāva pienākt klāt, kaut gan tas izlietoja para-

stos mākslas paņēmienus, ar kādiem tuvojas bikliem put-
niem. Piepēži vistas pacēlās ar sadzirdamu šalkoņu un

izgrūda savus kliedzienus, kuri atsevišķi sadzirdēti likās

skanam kā ~kekerik", bet pie tāda pulka sakusa kopa ne-

šķiramā troksnī. Zemu laižoties, līdzinoties no lauka pār-
nākošam baložu baram, viņas aizklejoja projām pār tālo

smilšu klajumu, izveidoja plašu baru, laidās straujā ātru-

mā un aprakstīja, paceļoties un nolaižoties, plašus lokus.

Šis lēzenais krasts likās būt viena no viņu iemīļotām
vietām, jo turpmāk viņas tur manīja daudzas reizes. Tās

meklēja tādas vietas, kuras bija apaugušas ar Suaeda

maritima augiem, jo viņas, kā likās, ļoti mīlēja šo augu sēk-

las. Iztraucētas viņas steidzās zemu virs krasta
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cauri kāpu ielejām, kamēr tās pazuda no redzes aploka,
tomēr labprāt atgriezās Un ieradās vecā vietā, kad tur viss

aizdomīgais bija izzudis. Ja vieta viņām nelikās droša, tad

tās vēlreiz devās projām un nolaidās kādā citā savā iemī-

ļotā vietā. Kad kādā lidojošā barā metās niedru Hja, bars

sadalījās un izlaida plēsīgo putnu cauri. Ja jūra bija

klusa, bari ar savu tāli skanošo nepārtraukto „kekerik"
vai „keki keki keki" lika sevi manīt arī uz lieliem atsta-

tumiem. Putna izskats bez tam bija tik īpatnējs, ka

viņu nevarēja sajaukt ar citiem arī tad, kad viņš klusībā

turpināja savu ceļu.
Pieminētā kāpām apņemtā lēzenā krastā Mongolijas

svešnieki parasti bija sastopami rītos gandrīz līdz pulk-
stens deviņiem. Likās, ka stepju vistas te uzkavējas no-

teiktās vietās līdz minētai stundai un kārtīgi atkal uz-

meklē vienreiz izvēlētās apmešanās vietas, vismaz to va-

rēja spriest no lielā izkārnījumu daudzuma. Kad tās neko

neparastu nebija pamanījušas, viņas mierīgi sēdēja viena

otrai blakus, pa lielākai daļai pagriezušās uz vienu pUsi,
kopā pa divām, ja vairākas, tad tomēr nelielā skaitā. Ap
pulkstens desmitiem līdz vienpadsmitiem viņas, kā rādījās,

pastāvīgi apmeklēja lielo seklo krasta vietu un tur meklēja
barību, vismaz ap to laiku, tur nolaidās un tad tur cītīgi
meklēja sēklas un pumpurus. Kad viņas nolaidās, tās

parasti palika minūtes divdesmit sēžam bez kustēšanās, ap-
skatot visu sev apkārt, tad viņas iesāka meklēt barību, lē-

kājot un slīdot pa zemi, skrēja uz priekšu tādā pašā vir-

zienā un cītīgi uzlasīja sēklas. Gan arī atsevišķi pulciņi
aizklīda uz sāniem vai palika drusku atpakaļ, tomēr viņi
vienmēr turējās pie bara. Turpretim bija kāds atsevišķs
putns, kurš gandrīz katrreiz palika tālu iepakaļ un laikam

izpildīja sarga pienākumus. Kad kādreiz Dros te, gu-

ļot uz vēdera aiz kāda apmērām pusmetra augsta paugura,

novēroja baru, šis atsevišķais putns bija viņu ievērojis,
tūliņ uzkāpa mazā pauguri, izstiepās, pacēla galvu un skaļi
izgrūda savu „kekerik". Uz šo zīmi saskrēja kopā gandrīz
viss bars un palika bez kustēšanās sēžam. Dro ste šāva,
bars aizšvīkstēja projām, bet vecais gailis, kurš bija šo
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traci sacēlis, atvadījās, skaļi kliegdams tikai tad, kad pār-

steigtais mednieks bija jau uzcēlies. Kamēr stepju vistas

skraidīja apkārt, viņas klusi sauca ~kek kek", kad divas

piegāja viena otrai par tuvu, tās sacēla spārnus, ievilka

galvu, ieņēma draudošu stāvokli un ātri sauca „kik rik

rik". Viņas arī lēca gaisā viena pret otru un tad vien-

mēr sacēlās dažas citas, varbūt domādamas, ka briesmas ir

tuvu, bet atkal drīz nolaidās zemē. Likās, ka viņas pus-

dienas stundās kārtīgi uzmeklē sausās karstās kāpas, lai

mazgātos smiltīs. Viņām arī tur bija savas noteiktas

vietas un proti tie lielie tukšie smilšu laukumi, kur vētras

bija iznīcinājušas trūcīgo augu kārtu. Vienreiz bija re-

dzētas nolaižamies trīspadsmit stepju vistas, pie kam ātri

piesteidzoties no slēptuves, ar tālskatu pārmeklēja visu

laukumu, bet neviens putns nebija ieraugāms, līdz beidzot

kāds kustējās tālskata redzes laukā. Pat četrdesmit soļu
atstatumā bija grūti labi saskatīt šos smilšu putnus un divi

simti soļu lielā atstatumā bija gandrīz neiespējams tos

ieraudzīt, arī tad, ja vieta bija labi pazīstama un tur bija
nolaidušies piecdesmit līdz sešdesmit putnu. No sākuma

stepes bērni nebijuši visai bikli, bet neierobežotais peldu
viesu vajāšanas trakums viņus drīz darīja uzmanīgus un

beidzot tik bailīgus, ka arī vispiedzīvojušākam medniekam

grūti nācās viņus pārspēt viltībā.

Pēc tam, kad stepju vistas bija piecus mēnešus ilgi

dzīvojušas Borkumā kā savā dzimtenē, viņas pamazām pil-

nīgi pazuda no salas. 1. oktobrī vēl ar tālskatu bija sa-

skaitāmi no viņām piecdesmit četri gabali, 10. bija vēl

astoņi, 12. vēl pieci un 13. vēl bija novērojami divi, tie

bija pēdīgie. No 1. līdz 15. oktobrim tā tad viss bars

pamazām bija devies projām. Apmēram ap to pašu laiku

viņas šad un tad atkal novēroja Vācijas iekšienē, tā, pēc

Altuma, Oldenburgā, un pēc maniem personīgiem no-

vērojumiem Hamburgas tuvumā. Bet viņas nebūt nebija

pilnīgi pazudušas kā to apgalvoja All um s, bet vēl tika

redzētas nākošā gadā Vācijā, tā 1864. gada jūnijā Plauenas

apkārtnē, un vēl daudz vēlāk, tā paša gada oktobra bei-

gās, pie Vrešenas Pozenē. Tāpat viņas vēl parādījās apmē-
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ram ap to pašu laiku Hamburgas tuvumā, tā tad ir ļoti

iespējams, ka viņas arī perēja kā 1863. gadā Jitlandē un

vairākās dāņu salās. Par pēdējām ir ziņojis Rein-

hards. Pirmās olas ir atrastas īsi pēc putnu ierašanās

un nosūtītas minētam pētniekam 6. jūnijā. Ligzdā biju-
šas trīs olas. Pēc kāda ziņotāja atstāstījuma minētais

mednieks uzgāja divas ligzdas un viņa kaimiņš trešo. Uz

šīm ligzdām tad notvēra perējošos putnus, papriekš vistas

un tad gaiļus. Divās tuvu blakus stāvošās ligzdās bija
trīs un divas olas. Pirmā ligzda bija mazs padziļinājums
smiltīs, drusku izklāts ar smalku sausu smilšu niedru, otrā

atradās viršos un bija izklāta ar sausu zāli. Jūnijā atrada

vēl kāpās vairākas ligzdas, visas viņas bija tādā pašā
kārtā izveidotas. Vēl 27. jūlijā minētais mednieks uzcēla

kādu stepju vistu no ligzdas un redzēja, ka ligzdā bija trīs

olas; viņš izlika cilpas, pēc dažām stundām atgriezās at-

pakaļ un atrada, ka vista bija saķerta. Gaili noķēra tādā

pašā kārtā. Pa to laiku bija izšķīlies viens cālis un viņam
vēlāk sekoja otrs, tomēr abi nobeidzās pirmā dienā, laikam

piemērotas kopšanas trūkuma dēļ. šie novērojumi tā tad

pierāda, ka stepju vistas dzīvo vienlaulībā un ka gailis

piedalās perēšanā.
Tieši tūliņ pēc pirmo stepju vistu ierašanās Vācijā

es lūdzu viņas saudzēt, jo kaut arī es viņu iemitināšanos

Vācijā neturēju taisni par varbūtīgu, tomērpar iespējamu.
Es sprediķoju kurlām ausīm. Pret nevainīgiem svešnie-

kiem uzsāka karu ar bisēm un tīkliem, cilpām un saindē-

tiem kviešu graudiem un vajāja viņus bez žēlastības, cik

vien ilgi viņiem varēja sekot. Daudzi putni gan ņēma
galu arī savas pašu vainas dēļ, tā, piesūtīja vairākus,
kuri bija ielaidušies telegrāfa stiepulēs un pie tam guvuši
dzīvību apdraudošus ievainojumus. Tā viņus izskauda divu

gadu laikā.

Kopš minētās liela vēriena ieceļošanas stepju vistas,
cik tas man ir zināms, nav vairs Vācijā parādījušās, viņas
gan ir izplētušas tālāk savu apdzīvojamo apgabalu uz rie-

trumiem un ir apmetušās uz dzīvi Eiropas dienvidaustru-

mos. Krievu pētnieks Kare ļi n s pirmais novēroja, ka
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mūsu vista ir pārnākusi pār Uralu. Hen kc, nopietns

vācējs, atrada, ka viņa pa to laiku ir devusies uz priekšu
tālāk rietrumu virzienā un ir apmetusies ne tikai Volgas

lej galā, bet jau pie Donas un stepē, kā ari mazkrievu sā-

džu labības lauku tiešā tuvumā, tā kā viņu tagad ir jā-

pieskaita Eiropas perētāju putniem un pie tam nebūt ne

retiem.

Papildinot teikto, es vēl gribu pievienot tos nedaudzos

novērojumus, kurus es varēju savākt savā ceļojumā uz

Sibiriju. Jau sākot ar Semipalatinsku, kur stepju vista

dažreiz ir sastopama, es viņu cītīgi meklēju, bet ivsos Tur-

kestanas ziemeļrietrumos man gadījās redzēt tikai jostaino
lidvistu. Tikai tuksnešainā stepē pie Altaja dienvidu pa-

kājes, turpat, kur mēs uzgājām savvaļas zirgus, mēs sa-

stapām viņu, un pie tam ievērojamā vairumā, kaut arī tikai

pāros vai mazos baros, kuri varēja būt radušies no viena

vai diviem pāriem ar viņu mazuļiem. Mūsu putna lido-

jums ir neparasti ātrs, uzlidojot atskan troksnis, lidojot

švīkstēšana, kas turpinājās pastāvīgi; putns lido vienmē-

rīgi kustinot spārnus, pa lielākai daļai taisnā virzienā, un

neuzrāda pēkšņus pagriezienus, ne arī izveicīgus lokus.

Tādus turpretim, nolaižoties, viņš katru reizi izlido. Pa

zemi stepju vista skrien cilpojošiem soļiem ļoti ātri uz

priekšu, bet tādēļ, ka viņa tur spārnus nost no ķermeņa,
viņa te izskatās drusku neveikla, īsa un plata un tādēļ
neizveicīga. Laikam viņa uzturās tikai tādās vietās stepē,
kur zemes krāsa līdzinājās viņas spalvas krāsai, tāpēc
arī viņu ir neparasti grūti uziet, ja vien viņa ir nolai-

dusies un izturās mierīgi. Skrejot ir dzirdams šad un tad

kluss kliedziens, pa laišanās laiku nepārtraukts un ska-

ļāks. Visi pāri vai bari, kurus mēs redzējām, arī te bija

ļoti bikli un pacēlās gaisā jau astoņdesmit, vismaz sešdes-

mit soļu atstatumā no tuvojošā mednieka vai novērotāja.
Sakarā ar 1863. gada ieceļojumu vairākas Vācijā sa-

ķertas stepju vistas iekļuva mūsu krātiņos un sniedza

izdevību dažādiem putnu pētniekiem sīki novērot stepju
vistu izturēšanos un dabu. Es esmu kopis pavisam sep-

tiņas gabalas, citas īsāku, citas ilgāku laiku, un esmu
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piedzīvojis to prieku redzēt viņas sākam vairoties. Manas

stepju vistas pie vienkāršas barības jutās īsti labi, tā va-

sarā, kā ziemā, izturēja tanī pašā krātiņā gadu no gada,
reti arī izlietoja viņām piešķirto iespēju mājot segtā ūn

pa daļai ar stiklu klātā krātiņā pakaļējā daļā. Lietus laikā

viņas labprāt atvilkās kādā aizsargātā vietā, bet ja ilgāku
laiku lietus nebija lijis, tad viņas vispirms uzkavējās ap-

mērām pusstundu ilgi nesegtā krātiņa daļā un ļāva sasla-

pināties savai spalvai, tikai tad viņas devās iekšā. No

sala viņas nebaidījās. Viņas bez redzamām grūtībām pār-
cieta bargo ziemu no 1863. uz 1864. gadu un arī vēl diezgan

dziļā sniegā kustējās ar lielu veiklību. Ja taisni nesniga
sniegs, viņas vienmēr palika ārā, bet tad saspiedās cieši

kopā; vasarā tās gulēja gan bariem, tomēr ne pavisam
cieši kopā, bet sniegā satupās kopā tā, ka visas piecas

sastādīja vienu masu.

Pie tam viņas negulēja visas vienā virzienā, bet gan

kādām divām vai trim galvas bija uz vienu pusi, pārējām
uz otru pusi; tās bija tik cieši viena pie otras, ka starp
viņām nebija nemaz brīvas telpas. Savu vietu viņas ne-

atstāja arī tad, ja sāka snigt, bet labāk ļāvās pa daļai iepu-
tināties sniegā, dažreiz pat līdz galvai. Katra kustība

pa sniegu viņām, liekas, bija stipri apgrūtinoša. Lai tiktu

uz priekšu, tām vajadzēja pacelt uz augšu savu ķermeni,
bīdot to pa sniegu līdzīgi kamanām, atstājot aiz sevis diez-

gan dziļu, ķermeņa platumam atbilstošu sliedi, kuras vidū

bija saskatāmas divas dziļākas švītras — viņu kāju pēdas,
ja vien par pēdām šinī gadījumā vispār var runāt, jo
atsevišķie nospiedumi pilnīgi saplūda kopā.

Otrā dzimta, kura ir plašākā grupa visā šķirā, aptver
niežu vistas (Tetraonidae). Viņas var apzīmēt par

visas pasaules pilsonēm. Lai atvieglotu šīs dzimtas pār-

skatu, ir lietderīgi viņu sadalīt četrās apakšdzimtās. Pir-

mā apakšdzimtā mēs iedalīsim spalvkāju vistas

(Tetraoininae). Viņu pazīmes ir spēcīgs, drukns ķermenis,
īss, resns un apaļš knābis, zemas, spēcīgas, vairāk vai
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mazāk spalvainas kājas, īsi, vai augstākais vidēji gari

spārni, īsa, taisni nogriezta, bet izņēmuma gadījumos diez-

gan gara, ķīļveidīga vai šķelta aste un biezs, bagātīgs

spalvu klājs; tikai virs acīm un kakla muguras pusē ir

mazi, spalvu apsegti laukumiņi, bet kailās vietas virs acīm

pārklātas sarkanām raga plāksnītēm. Daudzos gadījumos

pie kāju pirkstiem ir īpatnēji izveidotas raga bārkstis,
kuras var uzskatīt kā šauras, vāji attīstījušās spalvas.

Spalvkāju vistu dzimtene ir zemes lodes ziemeļi. Viņu
izplatības apgabals sniedzas no Himalajiem un Austrum-

āzijas kalnu rindām pāri visai Āzijai un Eiropai; Āfrikā

viņas nav sastopamas nemaz, bet Ziemeļamerikā ir atkal

stipri izplatītas lielā skaitā. Viņu patīkamākās uzturēša-

nās vietas ir mežaini apvidi; nedaudzas dzīvo arī stepēs

un tundrās un vēl citas apdzīvo augstas kalnu nogāzes,

netālu no mūžīgā sniega robežas, kur vairs neaug ne koki,

ne krūmi. Visas spalvkāju vistas ir nometnieku putni,
kuri gadu no gada uzturās vienā un tanī pašā apvidū, bet

ja klejo, tad tikai nelielus gabalus un bez kādas noteik-

tības. Perēšanas laikā viņas dzīvo pāros vai arī pa vie-

nai, bet parasti sadodas sabiedrībās. Viņu barība ir visādi

meža augļi, ogas, pumpuri, lapas, skujas, dažādas sēklas,
kukaiņi un kukaiņu kāpuri; dažos gadījumos viņas kādu

laiku pārtiek gandrīz vai vienīgi no koku lapām un pum-

puriem, jo viņu nabadzīgā dzimtene daudz ko vairāk tām

nespēj sniegt.
Pa zemi spalvkāju vistas iet labi, steidzīgiem solīšiem,

un visai ātri tiek uz priekšu, bet lidojums ir smags, sa-

vienots ar spēcīgiem spārnu sitieniem un, liekas, prasa

daudz pūļu, tādēļ arī reti kad sniedzas tālu, bet augstu
nekad. Viņu maņas ir labi attīstītas, it īpaši asa ir redze

un dzirde, turpretim viņu garīgās spējas atrodas uz diez-

gan zemas pakāpes.
Nedaudzas sugas dzīvo noslēgtā kopdzīvē, bet visas

pārējās piekopj daudzsievību. Pārošanas laikā abu dzi-

mumu tieksmes ir visai spēcīgas, bet gaiļu skaļie kliedzieni,

viņu aizmiršanās no parastā dzīvesveida un visa viņu iztu-

rēšanās ir tik neparasta, ka mums gribētos viņus apzīmēt
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par prātu zaudējušiem, lai gan ir arī sava tiesa pievilcī-
bas. Viņu mīlas rotaļas ir tik izteiksmīgas un īpatnējas,
ka mednieku valodā tās tiek apzīmētas ar sevišķu nosau-

kumu „burināšana". Visas sugas ātri vairojas. Mātīte dēj
6—B apaļīgas, viena otrai līdzīgas, uz iedzeltena pamata
brūni plankumotas olas ar gludu čaulu. Ligzda, šī vārda

patiesā nozīmē, netiek taisīta; labākā gadījumā putns iz-

kašņā kādā apslēptā vietā seklu padziļinājumu, kuru ne-

kārtīgi izklāj dažām mīkstākām vielām, varbūt arī paša

spalvām. Bet neskatoties uz to, mātīte perē ar lielu aiz-

rautību un nodošanos; savu ligzdu viņa pamet tikai tad,

ja draud nepārprotamas briesmas. Ligzdas tuvumā notie-

košām pārmaiņām viņa nepiegriež nekādu vērību un jaun-

izperētos cālīšus nekad neatstāj vienus, bet ar lielu mai-

gumu un sirsnību vadā viņus tik ilgi, kamēr tie top lidot-

spējīgi un briesmu brīžos bez apdomāšanās upurē savu

drošību, lai tikai izsargātu mazos. Pēdējie pieaug ļoti
ātri, tomēr veco putnu tērpu viņi iegūst tikai pēc daudzām

citām redzamām ārējām pārmaiņām. Vecie putni maina

netikvien savas spalvas, bet arī kāju nagus; jauniem na-

giem augot, vecie izbīdās pamazām uz āru, kādu laiku vēl

turās klāt un tad kā nevajadzīgi nokrīt. No vairāku

medņu audzētāju ziņojumiem redzams, ka dažas sugas

spalvu mešanas laikā atjauno arī savu knābi, kurš vis-

pirms sāk atlobīties maziem gabaliņiem, pie pašiem nāšu

caurumiem, un kad apakšējā raga kārta ir jau pietiekoši

nostiprinājusies, atlobās arī knābja gals.
Cilvēks nav bijis tas, kuram mums būtu jāpateicas par

spalvkāju vistu uzglabāšanos mūsu mežos, jo viņš ir iz-

tīrījis tos no vērtīgajiem mežu putniem ar tādu neatlai-

dību, ka pat visnekrietnākie plēsoņi nespētu ar to sacen-

sties, un bez apdomāšanās vojā viņus vēl tagad. Vienīgi
tādās vietās, kur ievesta kārtīga mežsaimniecība, šie krāš-

ņie putni bauda viņiem tik ļoti vajadzīgo aizsardzību; bet

tur, kur viņi vēl līdz šim dzīvo lielā skaitā, tos nesaudzīgi
un bez žēlastības vajā katrs zemnieks, un jādomā, ka vi-

ņiem arī še draud tāds pats liktenis, kādu viņi ir piedzī-
vojuši Viduseiropā: ar katru gadu viņu skaits neatvai-
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rāmi iet mazumā; medņi — mūsu mežu kādreizējais krāš-

ņums —
daudzos apgabalos ir jau pilnīgi izskausti. Mēs

varam gan šo parādību novērot, bet viņu novērst nespējam.
Taisnību sakot, lielu labumu mūsu mežiem spalvkāju vi-

stas gan neatnes, bet arī tikai izņēmuma gadījumos viņas

sagādā kautcik jūtamu postu, kuru mums nevajadzētu

ņemt vērā, ja gribam mūsu mežus par tādiem arī uzska-

tīt un viņos šos krāšņos putnus sastapt.

Mednis (Tetrao urogallus) ir lielākais un dižākais no

visām spalvkāju vistām ,viens no lielākiem Viduseiropas

lauku putniem, mūsu mežu krāšņums un katra lauksaim-

nieka prieks. Galvas virspuse un pakakle ir melnganā

krāsā, kakls tumšā pelnu pelēkumā ar melnas krāsas pie-

jaukumu,, kakla priekšpuse melngani pelēkā pelnu krāsā,

mugura melngana ar vieglu pelnu pelēku vai rūzganbrūnu

pārklājumu, spārnu augšpuse melni brūna ar rūzganbrūnu

piejaukumu, astes spalvas melnā krāsā ar retiem baltiem

plankumiem; krūtis zaļi spīdošā tērauda krāsā, pārējās

ķermeņa apakšdaļas, it īpaši paaste, bieži pārklātas baltiem

un melniem plankumiņiem. Acis ir brūnas. Spalvu ne-

apklātās, no atsevišķām plānām plāksnītēm veidotās vai ar

tām apsegtās uzacis diezgan īpatnēji krāsotas; kailā, krau-

painā āda ap uzacīm sarkanā krāsā un knābis baltā raga

krāsā. Putna garums ir 100—110 centimetri, platums
130—140 cm., spārna garums sasniedz 40—45 cm, astes

garums 34—36 cm; putna svars 5—6 kilogrami. Jaunie

tēviņi maz ko atšķiras no veciem. Mātītes ir par trešdaļu
īsākas nekā tēviņi un stipri raibas. Viņu galva un kakla

augšgals ir melnganā krāsā ar rūzgandzeltenām un melni

brūnām šķērsšvītrām, ķermeņa pārējās virspuses spalvo-
jums uzrāda melni brūnas, rūzgandzeltenas un pelēcīgas
krāsas sajaukumu; astes spalvas ir skaistā rūzgansarkanā

pamatkrāsā ar platām melnām šķērsšvītrām, pakakle un

spārnu locītavas rūzganā iedzelteni sarkanā krāsā, vēders

rūzgandzeltenā ar atsevišķiem melniem plankumiņiem un

platām baltām šķērsšvītrām. Bieži atgadās arī mātītes,

kuras ar savu spalvojumu neko neatšķiras no tēviņiem.
Mātītes garumā sasniedz 72—78 centimetri, platumā 108
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līdz 112 cm, spārna garums ir 35 centimetri, astes garums

22 cm, svars 3 kilogrami.
Nav šaubu, ka agrākos laikos medņi ir dzīvojuši visos

lielākos Ziemeļāzijas un Eiropas kopā saej ošos mežos, bet

tagad daudzos apgabalos viņi ir pilnīgi iznīcināti. Uz zie-

meļiem no Balkanu pussalas šie putni vēl līdz šim dzīvo

visos augstos un vidēji augstos kalnu apvidos; viņi ir

sastopami Alpu kalnu rindās un Karpatos, Jurā, Hartā,

Odenas mežā, Fichtelkalnos, Rūdas un Milzu kalnos, Bohe-

mijas un Tīringas mežos un Harcā, bet vienmēr vairāk

tikai pa vienam un nekur tie nedzīvo lielā skaitā. Vācijā

viņu skaita pamazināšanās iet līdztekus racionālai meža

izmantošanai kura arvien vairāk tiek piekopta. Tas saim-

niekošanas veids, kuru pēdējos gados pielieto mūsu mežos,

un it īpaši meža purvu nosusināšana, ved, neskatoties uz

visiem aizsarglīdzekļiem, pie šo putnu neatvairāmas un

galīgas izskaušanas vistuvākā nākotnē. Tikai Eiropas zie-

meļos, Skandināvijas un Krievijas plašajos mežos, viņš
sastopams diezgan bieži, un vislielākā skaitā dzīvo Ziemeļ-

āzijā.
Izvēloties sev apmešanās vietu, medņi parasti dod

priekšroku mežainām kalnu vietām, lai gan neizvairās arī

no līdzenumiem. Bet lai kāds apgabals būtu tiem piemē-

rots, nepieciešama prasība ir, lai viņā būtu daudz kopā sa-

ejošu mežu ar purviem pa starpām. No visiem mežu vei-

diem viņiem vismīļākie ir jaukti meži; kur tādu nav, viņi
apmetas arī skuju mežos un izņēmuma gadījumos ir sa-

stopami arī lapu koku mežos. Mežam, kurā viņi apme-

tas, tie uzstāda vēl prasību, lai tur blakus veciem simt-

gadīgiem kokiem būtu arī biezi, jaunu koku puduri, zemi

krūmāji, mētrām apaugušas klajas vietas un netrūktu

avotu, strautu un citu ūdeņu. Mednis ir nometnieks, ja
varbūtarī ne pilnīgākā šī vārda nozīmē. Pieturoties ilgāku
laiku stingrākam salam un dziļam sniegam, viņš dažreiz at-

stāj savu mītni augstos kalnos un nolaižas zemāk, bet

iestājoties siltākam laikam, mēdz atgriezties atpakaļ vecā

vietā. Vidēji augstu un zemāku kalnu vietās un kalnājos,

medņi laiku pa laikam klejo no viena apvida otrā, neuz-
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rādīdami šādai klejošanai nekādus nopietnus iemeslus. To-

mēr nebūs lieki aizrādīt, ka par šo putnu klejošanu pie

mums nav iegūti vēl līdz šim tādi novērojumi, kurus ne-

varētu apšaubīt; jo, kā jau aizrādīja mans tēvs, ko ap-

stiprināja arī Gei j ers (Geyer), bieži gadās, ka medņi

pat aukstās ziemās, nedēļām ilgi nenokāpjot uz zemes, ne-

pārtraukti uzturās kokos, kādēļ novērotājs var viegli pār-
skatīties un nākt uz maldīgām domām; tam var likties,
ka putns ir pārmainījis savu dzīvesvietu. ~lr zīmīgi," saka

mans tēvs, ~ka mednis dažreiz ziemā pavada kokā vairā-

kas, pat līdz astoņas dienas, un apēd visas šī koka skujas."
Arī Ge i j er s, pilnīgi neatkarīgi no mana tēva, neko ne-

zinādams par tikko minēto, izsaka tādas pašas domas.

„Kādās lapsu medībās, dzenot viņu pēdas, man likās visai

uzkrītoši, ka sniegā nekur nevarēja saskatīt medņa pē-

das. Es apjautājos pie daudziem par šīs parādības cēlo-

ņiem, tomēr neviens nevarēja man tos izskaidrot; visu

atbildes parasti bija, ka „putns laikam pārmainījis savu

dzīves vietu." Bet kad es nejauši reiz novēroju lielāku

viņu baru, kurā bija kādi divdesmit tēviņi un mātītes, sil-

dāmies saulē uz mežainas kalna nogāzes, kur saules staru

iespaids bija vairāk jūtams, man šī lieta kļuva skaidra.

Vairākas dienasno vietas mēs novērojām putnu darbošanos

un kā tie barojās ar priežu un egļu skujām un pumpuriem,
bet viņu pēdas sniegā nevarējām saskatīt pat pie rūpīgas

pētīšanas visā apkārtnē." Citādi tas ir ziemeļos, it īpaši

Krievijā. Tā, piemēram, Uralos medņi, meklēdami kadiķu

ogas, izklejo diezgan plašus apgabalus, nolidodami ikdienas

divpadsmit līdz piecpadsmit kilometrus. Kad kadiķu ogas

ir apēstas, viņi atgriežas savās agrākās vietās, barojas še

ar lapegļu pumpuriem un visbeidzot ar jaunām maigām
priežu atvasītēm.

Dienu viņi parasti uzturās tuvu zemei, izvēlēdamies

pēc iespējas tādas vietas, kuras jau agri no rīta ir pirmo
saules staru apspīdētas, kur meža biezumi pa starpām mai-

nās ar nelielām pļavām, viršu laukiem, melleņu mētrām,

kazenājiem un tuvumā netrūkst tīra ūdeņa. še viņi skrai-

delē apkārt, kāpelē pa krūmājiem un jauno audžu biezok-
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ņiem, meklē barību un paceļas gaisā tikai tad, ja ierauga
ko uzkrītošu. Pievakarē viņi paceļas augstāki. Tēviņi

šķiras no mātītēm, un kā vieni tā otri, tumsai iestājoties,
dodas kokos atrast še naktsmieru. Viņi gandrīz nekad ne-

paceļas līdz koku galotnēm, bet parasti apmetas koku

vidējos zaros, pārguļ še nakti un rītam austot nolaižas atkal

zemē. Savās iemīļotās apmešanās un guļas vietās viņu
izturēšanās stipri atšķiras no parastā dzīves veida; tā, pie-

mēram, viņi dažreiz nebēg no rejoša suņa un, piegriezda-
mi pēdējam visu vērību, bieži krīt medniekam par upuri.
Ziemās ar dziļu sniegu un stipru salu mednis, sargādamies
no aukstuma, taisa sniegā alas, kuru dziļums sniedzas no

pusotra līdz divi metriem, un uzturas alas noslēgtajā galā.

Pamanījis briesmas, putns tomēr nekad neatstāj alu caur

viņas izeju, bet parasti ar spēcīgiem sitieniem pūlas pār-

varēt virs viņas atrodošos sniega kārtu. Šīs ziņas man

sniedza piedzīvojuši Uralu mednieki.

Medņu barība ir koku pumpuri, lapas un skujas, zāle

un āboliņa lapas, dažādas meža ogas, sēklas un kukaiņi,
pie kam tēviņi parasti apmierinājās ar rupjāku barību

nekā mātītes un jauni putni. ~Desmit medņu tēviņi, ku-

rus es nošāvu riestošanās laikā," saka mans tēvs, „savās
guzās uzrādīja vienīgi egļu, priežu un dižegļu skujas, no

kā varēja spriest, ka putni šinī laikā maz rūpējas par savu

barību un pārtiek vairāk no tādām vielām, kas vienmēr

ir pie rokas. Arī tas, ka medņu tēviņa un mātītes cepeši
garšo stipri dažādi, liek domāt, ka pirmais galvenā kārtā

patērē egļu un priežu pumpurus, kamēr mātīte vairāk pār-
tiek no maigiem asniņiem. Aiz šī iemesla vecu medņu tē-

viņu gaļa ir cieta, sīksta un sausa un pie parastā pagatavo-
šanas veida nav gandrīz baudāma, turpretim mātītes gaļa
ir mīksta un garšo teicami. Tāpat pusgadu vecu tēviņu
gaļa ir ļoti laba, kas izskaidrojams ar to, ka līdz šim ve-

cumam tie visu laiku pavadījuši kopā ar mātīti un lieto-

juši tādu pašu barību kā viņa." Pie tikko minētā būtu vēl

jāpiebilst, ka pavasarī medņu tēviņi priežu un egļu mežos

pārtiek gandrīz vai vienīgi no skujām, skābaržu mežos vi-

ņu galvenā barība ir šo koku pumpuri, bet jauktos mežos
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viņi dod priekšroku skujām. Gremošanas veicināšanai vi-

ņiem, ka liekas, ir visai nepieciešami nelieli akmentiņi,

rupja grants un smiltis; pie ūdens viņi ierodas vairākas

reizes dienā.

No visiem man pazīstamiem šī putna aprakstiem par

labākiem un izsmeļošākiem uzskatu 1822. gadā publicētos

ziņojumus par mana tēva pētījumiem. Tādēļ es viņus pie-
vedīšu še gandrīz nepārgrozītā veidā; tikai paretam pie-
vienošu tiem savas domas un vienā otrā vietā aizrādīšu

arī uz mana drauga Dominika Geijera, kaislīga

medņu mednieka un pazīstama mežziņa, pētījumiem.

„Medņi", saka mans tēvs, ~ir bailīgi, savās gaitās smagi

un neveikli putni. Gan uz zemes viņi ir ātri, bet tālu ne

tik izveicīgi kā laukirbes, trapes un tārtiņi.
Atrodoties uz zemes, mednis tur savu ķermeni gan-

drīz līmeniski, tikai mazliet atgāž to atpakaļ un kaklu iz-

stiepj nedaudz uz priekšu. Kokos viņš novietojas dažādi:

te viņa ķermenis ir pilnīgi līmeniski, te stāvu pacelts gai-
sā un kakls reizēm izstiepts uz priekšu, reizēm uz augšu.
Nereti viņu var novērot arī augstākos koka zaros, it īpaši

tad, ja galotne ir pietiekoši resna un izturīga; man ir ga-

dījies novērot medņu tēviņus un mātītes pašās koku ga-

lotnēs. Uz zemes putns nolaižas meklējot barību. Putna

lidojums ir pasmags, savienots ar ātrām spārnu kustībām

un zināmu troksni un parasti vienmērīgi virzīts taisni uz

priekšu. Kā tēviņi, tā mātītes vienmēr lido tikai īsus ga-

balus no viena koka uz otru. Putnam paceļoties no zemes

viņa spārnu kustības rada troksni, kurš ir labu gabalu sa-

dzirdams. Medņi ir ārkārtīgi bailīgi, un šī īpašība piemīt

tēviņiem tādā pašā mērā kā mātītēm. Viņu osme ir diez-

gan vāji attīstīta, bet toties ārkārtīgi asa ir redze un dzir-

de, pateicoties kam, tie jau pa lielu gabalu nojauš drau-

došās briesmas un prot no tām izvairīties." Gluži to pašu
saka arī G c i j er s un savu domu apstiprināšanai pieved
sekošo: „Lai pārliecinātos par to, cik lielā mērā ir attīstīta

putna osme, es, novērodams medņus riestošanās laikā, vai-

rākkārt mēģināju tiem tuvoties, atkārtodams savus pētī-

jumus pie dažāda virziena vējiem, bet nevienā gadījienā
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nevarēju manīt, ka putns būtu sajutis manu tuvošanos pa-

teicoties osmei. No šādas izturēšanās būtu jānāk pie slē-

dziena, ka viņa osme, salīdzinot ar citām maņām, ir vājāk
attīstīta." Sliktā laikā vai tuvojoties negaisam putns, lie-

kas, nav tik bailīgs kā parasti. „Es zinu kādu piemēru,"

turpina mans tēvs, „kad medņa tēviņš pavadīja vienā un

tanī pašā kokā vairākas dienas no vietas un palika tur sē-

žam arī pēc tam, kad viņa tuvumā bija raidīti daži šāvieni;
visumā var teikt, ka ziemā šo biklo meža putnu medīšana

ir daudz vieglāka nekā vasarā. Medņu mātītes, kuras pa-
rasti tiek vairāk sargātas, ir mazāk uzmanīgas nekā tēvi-

ņi ,it īpaši lēnas viņas ir riesta laikā un tad ļaujas sevi labi

novērot." Medņu izturēšanās savā būtībā ir tāda pat kā

īstām vistām. Tēviņš ir ķildīgs, ātri sakaitināms un ļauns

putns, kurš, spriežot no novērojumiem pie sagūstītiem,
savu naidu pret citiem tēviņiem neaizmirst gadiem ilgi un

tādēļ bieži spiests dzīvot kā vientulis. Arī pret savām

vistām viņš ir varaskārīgs un ļauns; cik aizraujoša ir viņa
izturēšanās mīlas trakumā, tikpat vienaldzīgs tas ir pret
mātīti pārējā laikā. Novērojumi pie sagūstītiem ir mani

pārliecinājuši par to, ka ir diezgan bīstami turēt medņU tē-

viņu un mātīti ilgāku laiku kopā, jo dažreiz gadās, ka tē-

viņš bez kautkāda iemesla uzbrūk mātītei un to nekrietni

spīdzina. Vēl ļaunāk ir, ja kopā ar medņu tēviņu novieto

teteru mātīti; viņš to netikvien stipri apgrūtina, bet pie
gadījuma pat nonāvē. Tamlīdzīga putnu izturēšanās ir

vairākkārtīgi novērota, un ir bijuši gadījumi, kad medņu
un teteru kopdzīve ir devusi bastardus. Medņu tēviņu ķil-
dīgā daba bieži izsauc viņu starpā nopietnas cīņas, bet

šinī ziņā ir izņēmumi, un ir novērots, ka tādās vietās, kur

medņu mātītes dzīvo lielākā skaitā, vasaras beigās un ru-

denī tēviņi dažreiz sadodas lielākos baros, kuri ilgāku lai-

ku klejo no vienas vietas uz otru.

Medņi sāk riestoties jau agrā pavasarī, kad mežā vēl

valda klusums. Tikai šur tur var sadzirdēt kādu meža

strazdu; pārējie dziedātāji vēl nesajūt pavasari. Augstā-
kās kalnu vietās mežus vēl sedz dziļa sniega kārta un arī

ielejās tikai vietām tā ir paspējusi nozust. Ja marta mē-
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nesī atgadās daudz jauku dienu, tad medņi steidz tās izlie-

tot un uzsāk riestošanos; bet dažreiz gadās, ka pēc dažām

saulainām dienām atkal uznāk stingrs sals, un tad, kā pie-
mēroti izsakās Gadamers: „Tēviņu knābji atkal aiz-

salst." Vidēji augstos kalnos medņi sāk riestoties parasti

starp desmito un divpadsmito aprili, kamēr ļoti augstās
kalnu vietās ledainais sals vēl kādu mēnesi tur viņu mīlas

jūtās sāvas važās. Pati viesošanās notiek sekoši: mīlas

laikam tuvojoties medņu tēviņi, kuri līdz šim dzīvoja pa

vienam, tagad salasās kopā zināmās vietās, parasti uz no-

gāzēm kalna austrumu pUsē, un izvēlas tur meža gabalus,

apaugušus veciem un jauniem kokiem, še sapulcējas arī

mātītes no plašas apkārtnes ar cildeno nodomu noskatīties

mīlas rotaļās, kuras tēviņi viņām par godu sarīko. Kā vie-

ni, tā otri ap pulkstens septiņiem pievakarē klusi salaižas

kokos; sadzirdama tikai lūztošo zariņu brikšķēšana. Har-

t i ga m ir gadījies novērot, ka mātītes pa lidošanas laiku

izgrūž skaņas, kuras atgādina smalku, skaļu riešanu, kādu

mēs dažreiz novērojam pie jauniem medību suņiem. Pēc

Geij cr a novērojumiem, kuri saskan arī ar maniem

putns, krietni izvēdinājis savus spārnus, kādu laiciņu pēc

tam pavada pilnīgā mierā, neizdarīdams nevienu kustību,

ar neparasti lielu uzmanību pētī visu ap sevi, un katrs ma-

zākais troksnītis, kurš viņam liekas aizdomīgs, pamudina
to laisties no koka lejā. Ja viss paliek mierā kā bijis, tad

īpatnēji kustinādams kaklu viņš izgrūž skaņu, kura vairāk

vai mazāk atgādina sivēna rukšķēšanu; dzirdot šo skaņu
var droši teikt, ka putns gatavojas nākošā rītā uzsākt bu-

rināš'anu. Tomēr ar to vēl nav teikts, ka viņš to rīt katrā

ziņā darīs; visi mednieki, kuri paši ir novērojuši šo putnu
riesta laikā, apgalvo, ka medņu tēviņam piemītot ārkār-

tīgas spējas nojaust laika pārmaiņas. „Nereti gadās," sa-

ka Geij cr s, ~ka mednieks, kurš izgājis darbā agri no

rīta un savos sirdsdziļumos priecādamies par jauko laiku

cerē uz labiem panākumiem, piedzīvo rūgtu vilšanos, jo iz-

staigājis visu mežu, viņš neredz nevienu medņu tēviņu. Šā-

dās reizēs vari būt pārliecināts, ka divdesmit četru stundu

laikā katrā ziņā iestāsies slikts laiks. Bet arī otrādi putns
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ir labs pareģis. Reiz pēc kāda sniegputeņa, kurš iesākās

pievakarē, trakoja līdz pusnaktij un tad pamazām norima,

man otrā rītā gadījās novērot medņus, kuru izturēšanās

liecināja, ka viņi savām maigām jūtām ir atraduši pašu
labāko laiku. Redzot šādu viņu izturēšanos, var paļauties,
ka nākošās dienas būs tikpat jaukas kā šī." Atgadās arī,
ka tēviņš sāk rubināt jau vakarā; izvicinājis spārnus viņš
kādu brīdi dzied un pēc tam nolaižas zemē, kur sapulcē-

jušās mātītes, rotaļājas, taisa viņu priekšā lielus lēcienus,
dzenā tās un visbeidzot sēžas tām mugurā. Bet šādus iz-

ņēmumus reti gadās novērot. Arī aukstā vai puteņainā
laikā medņi rubina ļoti reti. Geije ra m, šķiet, ir taisnī-

ba, aizrādot, ka vienīgi jauni putni var būt savā mīlestībā

tik neprātīgi. Parasti medņi sāk rubināt kādos trijos nak-

tī, vai drusku vēlāk, kad bālās švītras austrumos jau vēstī

topošo dienu.

Pirmās dziesmas skaņas, ko putns izgrūž, ir līdzīgas
klakšķināšanai, bet jo vairāk tās tuvojas noslēgumam, jo

uzmanīgāks paliek mednieks viņās klausoties, līdz beidzot

iesākās īstā rubināšana; „daudziem tā atgādina jauku, iz-

tālēm skanošu muziķu, un tiem, kuri putna rubināšanu ir

jau dzirdējuši, viņas skaņas liek straujāk riņķot asinīm."

Mans tēvs apraksta putna dziesmu šādi: „Mednis izstiepj
uz priekšu kaklu, lai gan ne vienmēr austrumu virzienā,
kā daudzi apgalvo, sašķiebj galvu uz sāniem, saceļ galvas
un kakla spalvas un sāk rubināt; atsevišķās skaņas seko

viena otrai arvien ātrāk un ātrāk; kad tās sasniedz vis-

lielāko kāpinājumu, tad sākas „trīšana". Viņa sastāv no

atsevišķām, savā starpā saistītām skaņām, kuras izklau-

sās kā švīkstēšana, kas rodas trinot vienu pret otru divus

dzelzs gabalus, pie kam pēdējā skaņa tiek sevišķi gari
stiepta. Parasti jau dziesmas sākumā, retāk viņas vidū,
kad putns vēl nav beidzis rubināt, viņš vēdekļveidīgi iz-

pleš savas astes spalvas un saceļ tās nedaudz uz augšu, tā

kā viņu virziens ir apmēram vidējs starp pilnīgi stāvu un

līmenisku, bet pusizplestos spārnus viegli noliec uz leju.
Kad viņš rubina uz koka zara, tas mīņājas no vienas kājas
uz otru; uzsākot „trīšanu", putns saceļ visas savas spal-
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vas un lielā uzbudinājumā griežas pat riņķī. Tomēr ne jau
katru reizi burināšana norisinājās ar tādu noteiktību. Ga-

dās, ka putns pārtrauc dziesmu jau rubināšanas beigās,
vai arī iesāk „trīt" un tad pēkšņi pašā vidū apraujas, un

citreiz izgrūž tikai dažas klakšķinošas skaņas; var pat at-

gadīties, ka viens un tas pats medņa tēviņš dažu stundu

laikā vairākkārtīgi maina savu dziesmu." levērību pelna
vēl tas, ar kādu spēku šīs skaņas tiek izgrūztas. Tās iz-

klausās itkā divus tievus spieķīšus sistu vienu pret otru

un viņās nevar izšķirt nevienu patskani. Viņa rubināšana

nav ne dobja, ne skaļa, ne klusa, nedz spēcīga un tomēr tā

sadzirdama 400—600 soļu attālumā. Tuvojoties putna bu-

rināšanas vietai, skaņas neizklausās daudz ko stiprākas

arī tad, ja pienāk putnam gluži tuvu klāt, bet tikpat labi

tās var pazīt jau no liela attāluma. Pirmā dziesmas daļa
sākas ar lēni viens pēc otra sekojošiem klakšķieniem, tiem

paātrinoties starplaiki arvien vairāk saīsinās un beidzot

atsevišķās skaņas seko viena otrai tādā ātrumā, ka viņu
izturēšanas ilgums pats par sevi paliek arvien mazāks, un

mazāks un pēc tam, kad klakšķināšana sasniegusi augstā-
ko pakāpi, uz brīdi iestājas maza pauze. „Pirmā skaņa,"
saka Geijers, ~ir līdzīga vārdam „tod"; viņai seko

„tod, tod, tod, tod", tad vēl ātrākā gaitā „tod; od; od;

od, od" un t. t., bet pašās beigās putnz izgrūž skaņu, kura

izklausās kā „glak" un ir skaņāka nekā pirmās. Pēc tam

sākas „trīšana", kurti, neskatoties uz visiem iespējamiem

mēģinājumiem, līdz šim tomēr vēl nevienam mirstīgam
nav izdevies attēlot ar daudz maz līdzīgiem vārdiem, un

man šķiet, ka tas arī nekad neizdosies. Pate ~trīšana"
ilgst apmēram trīs un pus sekundes, bet nekad neturpinā-

jās pilnas četras sekundes; lielākā vai mazākā mērā tā

ļaujas salīdzināties ar skaņām, kādas rodas velkot gar iz-

kapti garu galda nazi un drusku izklausās kā „heide, hei-

de, heide, heide, heide, heiderei." Negribu teikt, ka mans

draugs Geijers būtu maldījies, tomēr jāatzīstas, ka

vārdi „pelop, pelop, pelop v. t. t. un ~klikop", ar kuriem

medņa rubināšanu un klakšķināšanas beigu skaņu mēģina
attēlot Loids (Lloyd), man izliekas vairāk piemēroti.
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Gribu vēl uzsvērt, ka putna rubināšanu, kurā ir tikai tā

saucamās augšleju skaņas, vispār nemaz nav iespējams ar

mūsu rakstu zīmēm izteikt, lai gan atrodas cilvēki, kuri

prot viņu atdarināt tik mākslīgi, ka mums grūti pateikt,

vai šīs skaņas pieder cilvēkam vai medņu gailim. Kāds

medņu tēviņš, kuru es kopu ilgāku laiku, katru pavasari

burināja ar lielu neatlaidību; vairākkārtīgi novērojot putnu

no visai neliela attāluma, kurš bieži nepārsniedza vienu

metru, man izdevās saskatīt, ka rubināšanas skaņas viņš

izgrūž pie atplēsta knābja, un liekas visai iespējami, ka

viņu radīšanai vislielākā nozīme ir cieši sasprindzinātiem

kakla muskuļiem. Tas mazākais novērojams tad, kad putns

izgrūž klakšķināšanas beigu skaņu: viņa rīkle savelkas

tādā pašā veidā kā cilvēkam, kurš spēcīgi klakšķina ar mē-

li. Jo ilgāk tēviņš rubina, jo vairāk aug viņa uzbudinājums.

Viņš staigā pa zaru šurp un turp, te laižas atkal zemē,

tvārsta ar nagiem gaisu, lec no viena zara uz otru, bagā-

tīgi birdina savus mēslus un — mednieku valodu lietojot

— kautko novēro un meklē; īsi sakot putns pārdzīvo ār-

kārtīgu saviļņojumu, kurā reizēm aizmirstas tiktāl, ka ne-

ievēro kas ap viņu notiek. Viņa aizraušanās var būt tik

liela, ka tas neievēro pat šāviena troksni un netraucēti tur-

pina savu rubināšanu arī tad, ja šāviens bijis raidīts tieši

viņam, protams, ja vien kāda skrots to nav ķērusi. „Visi

medņi," saka mans tēvs, ~rubinot paliek pakurli, bet ka

viņu redze arī paliktu vājāka, to nevar teikt. Kādās me-

dībās, kad vienam no mums, lai piezagtos putnam izdevīgā

šāviena attālumā, bija jāpārskrien klaja vieta, mēs novē-

rojām, ka mednis, kurš visu laiku bez apstājas rubināja,

pēkšņi apklusa, kas pierāda, ka viņš bija mednieku pama-

nījis.' Kādu citu reizi tika raidīts šāviens zem koka, kurā

putns atradās, taisni tanī laikā, kad viņš iesāka rubināša-

nu. Troksni tas nesadzirdēja, bet viņš ļoti labi pamanīja

šāviena uguni un dūmus. Trešo reizi mums gadījās no-

vērot, ka mednis pārtrauca rubināšanu taisni tanī brīdī,

kad viens no mūsu ļaudīm vēdināja zem viņa baltu kaba-

tas lakatiņu." Mans tēvs ir tanīs domās, ka putna vājā

dzirde pa rubināšanas laiku izskaidrojama ar spēcīgo gaisa
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saviļņojumu, kuru rada viņa paša dziesma; es tomēr tam

nepiekrītu un atzīstu par pareizāku Gadamc r a uz-

skatu, šis novērotājs putna slikto dzirdi un zināmā mērā

varbūt arī pavājināto redzi izskaidro vienīgi ar to, ka med-

nis pa rubināšanas laiku atrodās tādā apskurbumā, ka vi-

sam, kas notiek viņa tuvumā, nepiegriež pietiekošu vērību.

Katrs, kurš ir novērojis medņa rubināšanu gūstā, būs pār-

liecinājies, ka visām pārmaiņām šī dzīvnieka jūtekļu dar-

bībā ir par iemeslu viņa nevaldāmā mīlas kaisle. Kad

putns rubina, viņš mēdz turēt galvu stāvus paceltu gaisā,

un tādēļ, neskatoties uz to, ka viņš pie šāda galvas stā-

vokļa parasti atvelk acu mirkšķplēvīti vairāk kā pār pusi

acs ābola, ļoti iespējams, ka viņam apakšā notiekošo to-

mēr ir grūti saskatīt. Bet par to, ka viņš tomēr redz un

dzird, nav ne mazākā iemesla šaubīties. Mēģinājumi, ku-

rus es izdarīju pie saviem, gūstā uzaudzētiem medņiem pil-

nīgi apstiprina Gadamera veikli izvestos novēroju-

mus. „Mednis, kuru es kopu," saka Gadamers, „bija

nodzīvojis gūstā kādus četrus gadus un pilnīgi apradis ar

cilvēku; savu ciltsbrāļu paradumu katru pavasari uzcītīgi

rubināt, viņš tomēr nebija atmetis. Lai pārbaudītu viņa
redzes un dzirdes spējas, es izdarīju dažus mēģinājumus,
kuru izvešanā bija piepalīdzīgs arī mans tēvs. Cik labi

vajadzēja šiem mēģinājumiem izdoties, redzams jau no tā,

ka putns nepārtrauca rubināt arī tad, ja cilvēks nostājās

viņam tik tuvu, ka varēja to skārt ar roku. Es novieto-

jos putnam blakus, bet mans tēvs ar pielādētu šauteni aiz-

gāja kādu 40 soļu attālumā, kur nostājās tā, lai viņam bū-

tu medņa rubināšana labi sadzirdama un izdevīgā brīdī va-

rētu raidīt šāvienu. Pašā rubināšanas vidū mans tēvs iz-

šāva. Putns strauji pagrieza galvu uz to pusi, no kurienes

atskanēja šāviena troksnis, tomēr nelikās ne mazākā mērā

traucēties. Šādus mēģinājumus mēs atkārtojām reizes

desmit, un vienmēr, troksnim atskanot, putns vērsa galvu

šāvēja virzienā. Pēc tam es izmēģināju šaut netālu no

viņa ar patronu pistoniem, un arī to viņš itin labi sadzir-

dēja. Pa rubināšanas laiku putns bija ļauns un knāba kat-

ram, kas viņam tuvojās. Tas deva man iemeslu novērot
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vina dabu. Kad putns rubināja, es izstiepu savu roku, lai

noglaudītu viņa galvu. Bet katru reizi man vajadzēja ro-

ku atvilkt atpakaļ, jo pat vislielākā rubināšanas karstu-

mā, tiklīdz viņš to ieraudzīja, tas spēcīgi cirta ar knābi.

Arī tad, ja viņam tuvojāsno muguras puses un viegli aiz-

skāra viņa asti, tas tūliņ apgriezās un nikni metās virsū

sava miera traucētājam."

Visneticamākās trakulības, kādas putns izdara buri-

nāšanās laikā, liek mums domāt, ka viņš pārdzīvo visai lie-

lu uzbudinājumu. Vildungens stāsta par kādu med-

ņu gaili, kurš pēkšņi meties virsū malkas cirtējiem, sitis

tos spārniem, uzbrucis ar knābja cirtieniem un tikai ar pū-

lēm bijis aizdzenams. Pēc tā paša autoraziņojumiem, kāds

cits medņu tēviņš atlidojis līdz zemnieku mājām, nostājies

arājam ceļā un baidījis zirgus. Kāds trešais esot izturē-

jies naidīgi pret katru garāmgājēju un ar mežsarga zir-

giem mēģinājis uzsākt cīņu. Parasti gan putna varonība

tik liela nav, tomēr zināma plūkšanās kāre pa burināšanās

laiku viņam ir vienmēr. Vecs medņu gailis nekad labprāt

necieš, ka viņa apvidū rubina arī kāds jaunāks tēviņš; 300

soļu plašā apkārtnē viņš neļauj parādīties nevienam savas

kārtas mednim un kā bruņinieks cīnās uz dzīvību un nāvi

ar katru sāncensi, kurš šiem noteikumiem pretojas. Lab-

vēlīgā gadīj'ienā putni pēc cīņas izšķiras ar smagām brū-

cēm galvā un aiziet katrs uz savu pusi. Bet nereti gadās

arī, ka viens no kaušļiem paliek bez dzīvības guļam kaujas

laukā. Jaunie gaiļi, ja viņu tuvumā ir kāds vecs mednis,

pēc G c i j c r a ziņojumiem, nekad nerubinot skaļi, bet vi-

ņu balsis tad esot tikko sadzirdamas.

Mednis rubina tikai līdz saules lēktam un visuzcītīgāk,

liekas, gaismai austot. Vēl jāaizrāda, ka medņi ar sevišķu
aizrautību rubina tādos rītos, kad pie debesīm ir mēnesis;

tam par iemeslu, ka liekas, ir vienīgi tas apstāklis, ka tādi

rīti parasti ir gaišāki. Kad rīts pāriet dienā, mednis vairs

nerubina, bet dodas pie savām mātītēm, kuras viņu gaidī-

damas līdz tam uzturējušās zināmā attālumā. Palaikam

gadās, ka kāda no mātītēm tuvojas tēviņam un ar maigi

skanošiem „bak, bak" aicina to pie sevis. Neviens tēviņš
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nespēj šādam aicinājumam pretoties. Tiklīdz viņš dzird

šīs skaņas, kuras viņam sūta mīlestībā degošā mātīte, tas

bultas ātrumā metās no koka zemē un sāk savas riņķa de-

jas, griezdamies mātīšu priekšā īpatnējās un dažādās ku-

stībās. Visbiežāk tomēr tēviņam ir pašam jāuzmeklē mā-

tītes un dažreiz jālido līdz tām diezgan lielus attālumus.

~Mātīšu tuvumā," raksta mans tēvs, ~viņš parasti rubina

apmeties uz zemes, soļo tām visapkārt, un kad kāda no vi-

ņām ir pilnīgi notupusies, sēžas tai mugurā. Nav iespē-

jams skaidri pateikt, cik mātītes spēj viens tēviņš, viena

rīta stundās apmierināt, jo vairāk par četrām vai piecām

viņa tuvumā reti kad gadās, bet tikdaudz, cik tas vēlētos,
tam gandrīz aizvien grūti atrast. Arī mātītes jūt pret vienu

gaili lielāku, pret otru mazāku maigumu. Tādēļ bieži vien

tēviņu starpā iedegas niknas cīņas, kuras palaikam reti

kad notiek pašā burināšanas laikā, bet biežāk tiek izcīnī-

tas uz zemes, sapulcējušos mātīšu priekšā. Cīņas karstu-

mā tēviņi ir tik droši, ka dažu labu reizi kādu no cīksto-

ņām izdodas saķert ar rokām. Ir arī tādi tēviņi, kuri par

mātītēm daudz nedomā un ar apsievošanos nesteidzas, bet

rubina vēl maijā un dažreiz pat jūnijā vai jūlijā; tomēr

šādi gadījumi ir visai reti.

Trešā vai ceturtā burināšanās nedēļā apmierinātie tē-

viņi ierodas savās parastajās mītnēs, kuras no riestošanās

vietām dažreiz atrodas diezgan ievērojamā attālumā, bet

mātītes sāk domāt par savām ligzdām. Katra mātīte iz-

vēlas sev piemērotu ligzdas vietiņu un, atdalījusies no ci-

tām, uzsāk perēšanu. Ligzdas vietu izpilda pasekls iedo-

bums blakus kādam veca koka stumbram vai zem nelielas

kuplas eglītes, viršiem, ogu krūmiem un mētrām aizaugu-
šā meža vietā, un labākā gadījumā tā tiek izklāta sausiem

zariņiem. ~Par nožēlošanu," saka Geijers, medņu mā-

tītes nekad nav pietiekoši uzmanīgas savas ligzdas vietas

izvēlē un tā vienmēr ir labi pieejama gan cilvēkam, gan

dažādiem plēsīgiem dzīvniekiem. Visbiežāk viņu ligzdas
atrodamas ceļmalās un bieži lietojamu taku tuvumā; tās ir

viegli pieejamas katram medniekam, kas ir par iemeslu šo

meža putnu niecīgam pieaugumam." Olu skaits dējumā ir
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nas medņu mātītes reti kad dēj vairāk par 6 olām, bet ve-

cās dēj 10 un pat 12 olas. Samērā ar putna augumu, olas

nav lielas, viņu garums ir tikai kādus 60—70 mm. un res-

nums 48—52 milimetri; tās ir diezgan platas ar taisniem,
maz izliektiem sāniem, tievajā galā apaļīgas, resnajā galā

pastrupas, puslīdz gludu, plānu spīdīgu čaulu ar retām po-

rām. Olu pamatkrāsa ir dzeltēni pelēka vai netīri dzelte-

na, retāk pelēcīgi brūni dzeltena; pa visu olas čaulu,biezāk
vai retāk izkaisīti pelēki dzeltenīgi, netīri dzelteni, gaiš-
brūni un kastāņbrūni plankumiņi un punktiņi. Perēšana

ilgst caurmērā 27 dienas, labvēlīgā laikā varbūt arī dienu

mazāk, bet sliktā laikā dienu vairāk. Mātītes nodošanās

savam darbamir patiesi aizkustinoša. Pēc Geij cr a zi-

ņojumiem, perētāja, vismaz pēdējās perēšanas dienās, sēž

uz olām tik neatlaidīgi, ka neizrādot ne mazākās bailes, ļau-
jas sevi saņemt rokās un nedomā par bēgšanu, ja tai tu-

vojas. Tas dod iespēju katru ligzdu, kura atrodas atklā-

tā vietā un padota visādām briesmām, pasargāt tādējādi,
ka aptaisa viņai visapkārt žogu vai sētu, atstājot tikai ne-

lielu caurumiņu, taisni tik lielu, lai perētāja varētu pa viņu
izlīst, šāda gādība medņu mātītēm, liekas, arī labi patīk,
jo viņas to pieņem bez kādiem iebildumiem.

Jaunie mednēni dažas stundas pēc tam, kad tie izšķī-
lušies, tiklīdz drusku apžuvuši, tūdaļ atstāj ligzdu un seko

mātītei, kura tos sargā un vadā ar lielu mīlestību un gā-
dību. Ja izdodas kaut kur nomaļā meža vietiņā nejauši
uziet mazo saimi, tad var novērot ar kādu aizkustinošu

sirsnību mātīte rūpējas par savu bērnu drošību, saņemot
katru, kas tiem tuvojas ar neaprakstāmu uztraukumu un

kliedzieniem. Tad vienā acumirklī visi mazie ir pazuduši;
izmantodami sava spalvojuma krāsas, viņi tik pamatīgi
prot paslēpties, ka tos atrast tiešām ir grūts uzdevums.

It īpaši vecos izcirtumos esmu vairākkārtīgi sastapis mā-

tīti kopā ar viņas jaunizperētiem, bet neskatoties uz to, ka

viņi vēl neprata laisties, tas bija rets laimes gadījums, ja
man izdevās kādu no viņiem sagūstīt. Diezgan bēdīgi klā-

jas mazajiem, ja viņu pēdas izdodas saokšķerēt kādam lap-
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sas kūmiņam, jo viņa nāsis to reti kad viļ. Ja mātītei, iz-

liekoties par slimu vai izrādot, itkā tā nespētu lietot savus

spārnus, lēkājot dažu soļu attālumā no kūmiņa, palaimējās

pēdējo aizvilināt prom no saviem mazajiem, kuri turpat
tuvumā ir paslēpušies, tad viņa pēkšņi paceļas gaisā un

aplidodama lielu līkumu atgriežas pie saviem bērniem; ar

maigām, labi pazīstamām skaņām tā paziņo tiem, ka bries-

mas ir garām un visa saime lielā steigā dodas pretējā vir-

zienā, lai aizbēgtu no apdraudētās vietas. Bet ja kūmiņu
pievilt neizdodas, tad iznākums, diemžēl, ir visai bēdīgs,

un nereti gadās, ka no mazo bara neviens pats nepaliek

pāri.

Labvēlīgos apstākļos jaunizperētie savas mātes rū-

pīgā gādībā pieaug visai ātri. Viņu barība ir gandrīz vai

vienīgi kukaiņi. Vecā vadā savu saimi pa visām piemēro-
tām vietiņām un cītīgi izvanda ikkatru barību sološu stū-

rīti; noķērusi kādu mušu vai izkārpījusi no zemes kādu

kukaini, kāpuru, gliemeni vai tārpu, viņa liek to mazajiem
uz knābja un tādā ceļā drīz pieradina tos patstāvīgi baro-

ties. Vismīļākā jauno barība ir skudru oliņas. Vecā med-

ņu māte kopā ar saviem bērniem bieži apmeklē mežmalas,

cerībā kādā lauka stūrī uziet skudru pūzni. Ja laimīgs ga-

dījums palīdz tādu atrast, tad mātīte kārpa un rakņājas
tik ilgi, kamēr dziļāk paslēptās oliņas parādās virs zemes,

un sauc kopā mazos, kuri ar lielu kāri steidz aprīt teicamo

maltīti. Kad mazie pieaug, viņi ēd gandrīz visu to pašu,
ko vecā. Jau pēc nedaudz nedēļām viņi ir tiktāl apspalvo-
jušies, ka spēj uzlaisties kokā, vai mazākais lidinājās no

zara uz zaru. Savu īsto spalvu tērpu viņi gan iegūst krietni

vēlāk. Vēlā rudenī jauno putnu saime sāk dalīties: jaunās
mātītes paliek pie mātes, bet tēviņi kopīgi klejo apkārt,
izmēģina savas balsis un laiku pa laikam izplūcas, lai ar

nākošo pavasari sāktu veco tēviņu dzīvi.

Bez lapsas un vistu vanaga mednim ir vēl citi ienaid-

nieki. Vecie medņu tēviņi, pateicoties savai uzmanībai un

tam, ka viņi pastāvīgi vairāk dzīvo kokos, no nelielā vairu-

ma plēsoņu gan ir pasargāti; toties jaunie putni un it īpaši
viņu olas tiek bez žēlastības iznīcināti no visāda veida lau-
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pītājiem. Arī mātītes, kuru aizsargāšanās spējas ir mazā-

kas nekā tēviņiem, biežāk krīt par laupījumu lielākiem plē-

soņiern, kā ērgļiem un ūpjiem. Medņu olas apdraud visi

plēsīgie zīdītāji, un bieži vien tās krīt arī neapdomīgu cil-

vēku rokās. Ne viens vien gans vai meža cirtējs vakaros

mielojas ar garšīgiem cepumiem, par kuriem tam savām

māju vistām gan nav jāpateicas. Kur par medīšanas no-

teikumu ievērošanu gādā mežu uzraugi, tur šo putnu vi-

sumā arī pietiekoši saudzē. Godīgs mednieks nekad nešauj

medņu mātītes; medības notiek tikai uz tēviņiem un arī

vienīgi tik ilgi, kamēr putnam ir rubināšanās laiks. To

sapratīs katrs, kurš kaut arī tikai reizi ir bijis mežā agri
no rīta, lai noklausītos putna rubināšanu un sekojot šīm

skaņām uzietu medījumu. Medņu medības prasa lielu iz-

veicību. Lai cik neprātīgs putns savā pārgalvīgā mīlas

trakumā arī neizliktos, zināmu uzmanību un apdomību viņš
patur katrā gadījumā un ļaujas sevi nošaut tikai pārbau-
dītam medniekam. Bet šīs grūtības jau ir tas, kas visvai-

rāk veicina medību prieku. Arī laika un vietas iespaids
rada mūsos baudas izjūtu. „Mēneša naktī pirms rīta

ausmas," stāsta fon Kobells, „mednieks dodas meža

dziļumos un iet, līdz nonāk medņa rubināšanas vietā. Rei-

zēm ceļš iet cauri biezokņiem, un veco koku stumbri lāpu

gaismā rēgojas kā burvīgas ēnas, te atkal izlokās starp lī-

kām, zemām purva priedītēm, kas liesmu apspīdētas, ie-

domā veidojas kā teiksmaini pasaku tēli. Mednieka gara-

stāvoklis kļūst arvien vairāk sasprindzināts. Laiku pa lai-

kam viņš vēršas nakts tumsā, rūpīgi klausīdamies, vai

kautkur tālumā neatskan pazīstamā rubināšana; to dzir-

dēt viņš ilgojas varbūt vēl vairāk nekā mātīte, kurai šis

aicinājums domāts. Dažreiz gadās, ka ilgu laiku nevar

sadzirdēt nevienu skaņu, un medniekā jau sāk pamosties
šaubas, vai mednis šonakt vispār maz rubinās. Bet te

pēkšņi iz tumšajiem biezokņiem atskan putna klarkšķinā-
šana un tai tūliņ seko arī klusā „trīšana"; kuru dzirdot

mednieks jūt, ka viņa asinis sāk straujāk riņķot. Tagad
visa uzmanība ir veltīta tikai tam, lai izmantotubrīžus, kad

putns rubina, un klusiem lēcieniem piezagtos viņam klāt."
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Lai piekļūtu pie putna, medniekam ir jābūt visai uzmanī-

gam un veiklam, jo katra nepārdomāta kustība var medni

iztraucēt. Tomēr piedzīvojušam un apķērīgam mednie-

kam tas gandrīz pastāvīgi krīt par upuri. ~Katru reizi,

kad mednis pabeidz klakšķināt," stāsta Geijers, ~medn-
ieks ar diviem, trīs lieliem soļiem vai lēcieniem pavirzās
uz priekšu, tad pagaida, kamēr putns savu dziesmu atkārto

no jauna, bet visu laiku nedrīkst aizmirst, ka tikai vislie-

lākā uzmanība var dot labus panākumus. Turpinādams
savus lēcienus kamēr mednis rubina, mednieks pamazām

nāk viņam arvien tuvāk un tuvāk un beidzot pēc balss stip-

ruma nojauš, ka ir sasniedzis šāvienam piemērotu attālu-

mu. Kad putns jau ir pamanīts, mednieks atkal nogaida, ka-

mēr tas sāk rubināt, tad pielādē šauteni, uzvelk gaili, vēl

reiz nogaida līdz nākošai reizei un tad to nošauj." Tas

varbūt izklausās itkā medņu medības būtu visvienkāršākā

lieta, tomēr varu apgalvot no paša piedzīvojumiem, ka ne

katru reizi tas tā ir. lekarsis savā darbā, pat visaukst-

asinīgākais mednieks nespēj pilnīgi savaldīt savu uztrau-

kumu, ieturēt vajadzīgo soļu samēru un mierīgi nogaidīt
kamēr putns sāk no jauna rubināt. It īpaši nostāvēt pil-
nīgā mierā ir daudziem visai grūts uzdevums. Nereti ga-

dās arī, ka putns neskatoties uz visu iespējamo cilvēka uz-

manību, tomēr vēl laikus pamana savu ienaidnieku, un

negaidīdams, kamēr tas viņu nošauj, aizlido. Nepietiek
vēl ar to, ka izdodas nokļūt zem koka, kurā mednis rubina;

vajag lielo putnu arī ieraudzīt, bet tas nemaz nav tik

viegli, jo pats labākais medīšanas laiks ir krēslas stundas.

Un ja grūti ir saskatīt putnu, kurš paslēpies tumšajās egļu
skujās, tad vēl grūtāk ir ņemt viņu pareizi uz grauda. ~Bet
ja medniekam tomēr laimējas un putns smagi krisdams

caur koku zariem noveļas pie viņa kājām, tad apmierināts

par iznākumu, tas vēl reiz aplūko to pie dienas gaismas,
kad pirmie saules stari krāšņi rotā putna tērpu, un pie-

spraudis pie savas cepures dažas melnās, balti raibotās

astes spalvas, tas priecīgs dodas mājup."
Visos zvēru dārzos sagūstīti medņi ir reti sastopama

parādība. Nav viegli pieradināt viņus pie daudzmaz pieieta-
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mas barības, bet jauno izperēšana vienmēr saistīta ar ie-

vērojamām grūtībām. Kur medņi vēl līdz šim ir bieži sa-

stopami, tur samērā viegli ir pieietamas arī viņu olas, kuru

izperēšanai var ņemt tītaru mātīti vai pat māju vistas, lai

gan pēdējām jāsēž uz tām dienas sešas ilgāk, nekā uz sa-

vām. Bet lielas grūtības sagādā viņu audzināšana, jo jaun-

izperētie savas audžumātes saucieniem negrib piegriezt
nekādu vērību un bieži vien pat no viņas bēg. Ja perētāju

kopā ar jaunajiem iesloga būrī, tad, kā ziņo Pols (Pohl),

gadās arī, ka mazie, kuriem perētājas siltums ir visai pa-

tīkams, labprāt lien zem viņas spārniem un lielākā vai

mazākā mērā pie savas audžumātes pierod; tomēr visdro-

šākie panākumi jauno izaudzēšanā sasniedzami tad, ja pe-

rēšanu izdara viņu īstā māte.

Teteris jeb rubenis (Tetrao tetrix) ir putns

ar samērā slaidu ķermeņa būvi; kājas apspalvotas netik-

vien līdz pašiem pirkstiem, bet arī saišķu ādiņas starp
tiem ir spalvu apklātas. Mātītēm aste ir mazliet pastrupa.

Tēviņiem turpretim tā ir tik dziļi šķelta, ka garākās apak-

šējās segspalvas pārsniedz sešas vidējās astes spalvas, ku-

ras visas ir vienāda garuma, un ragveidīgi izliecas uz āru,
kas piedod astei līras izskatu. Tēviņa spalvu klājs ir melns

ar skaistu tēraudzilu atspīdumu uz galvas, kakla un mu-

guras lej galā. Pie saknes baltās lidspalvas pleca locīta-

vas daļā kopā ar virsējām segspalvām, kuras pārējā daļā
ir nespodri melnas, uz saliktiem spārniem veido divas snieg-
baltas švītras. Astes apakšējās segspalvas tīri baltas;

lidspalvas no ārpuses melni brūnas ar nevienmērīgu pelē-
cīgu nokrāsu un baltām spalvu kātu švītrām, astes spal-
vas melnas. Acis brūnas, acu redzokļi zili melnā krāsā,
knābis melns, kāju pirksti brūngani pelēki; uzacis un kai-

lās vietas ap acīm koši sarkanā krāsā. Mātītes ir līdzī-

gas medņu mātītēm; viņu spalvojums ir jauktā rūzgan-

dzeltenā un rūzganbrūnā krāsā ar melnām šķērsšvītrām
un plankumiem. Tēviņa garums ir 60—65 centimetri, pla-
tums 95—100 centimetri, spārna garums 30 centimetri un
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astes garums 20 centimetri. Mātītes ir kādus 15 centi-

metrus īsākas un kādus 20 centimetrus šaurākas. Teteri

izplatīti gandrīz tanīs pašās robežās kā medņi; viņu ap-

dzīvotais apgabals gan nesniedzas tik tālu uz dienvidiem,

bet toties tālāk aizvirzās ziemeļos .

Kalnainos Spānijas

un Grieķijas apgabalos teteri vairs nav sastopami. Itālijā

viņi apdzīvo tikai augstākās Alpu kalnu vietas, tomēr še

viņi mīt visai lielā skaitā. Vācijā šis putns, liekas, dzīvo

visās atsevišķās valstīs un provincēs, tomēr nav izplatīts

visur, bet palaikam uzturas ar mežu apaugušos līdzenumos,
kuri viņa dzīvei ir vairāk piemēroti nekā augstās kalnu

grēdas, un izvēloties apmešanās vietu, vadās nevis no ap-

kārtnes izredzēm, bet vairāk no pašas šīs vietas stāvokļa.
Lielākā vai mazākā skaitā teteri vēl līdz šim sastopami vi-

sos Vācijas vidēji augstos kalnājos, ne visai reti arī Fogt-

landē, Brandenburgā un Lauzicā, Silezijā, Poznaņā; austru-

mu un rietumu Prūsijā, Pomeranijā, Hanoverā, vietvietām

Ziemeļšlezvigā un Jūtlandē, un tik pat bieži arī visos Alpu

apgabalos. Visai parasti viņi ir Latvijā, Igaunijā, Skandi-

nāvijā un Krievijā un beidzot vislielākā skaitā tie sasto-

pami Sibirijā līdz pašai Amūras upei. Teteri aizvien dzī-

vo tikai tur, kur apkārtnes daba spēj pilnā mērā apmieri-
nāt viņu prasības. Visbiežāk viņi sastopami vecos simtga-

dīgos mežos, tur kur atrodami maz kopti vai pilnigā sav-

vaļā pamesti biezokņi, uguns nopostīti klajumi un zemi

viršiem aizauguši krūmāji ar jaunu koku audzēm pastar-
pām, bet labi koptos noslēgtos mežos tie parasti nemēdz

uzturēties. Bērzi ir viņu vismīļākie koki. Tādās vietās,
kur mežs sniedz zināmu izvēli, viņi vienmēr dod priekšro-
ku bērziem, bet skuju koku mežos apmetas tikai tad, ja
apstākļi spiež to darīt.

Nekur citur teteri nedzīvo tik lielā skaitā kā plašos
bērzu mežos; pat nelielās bērzu birzēs viņi ir pastāvīgi ie-

mītnieki. Bet arī bērzu mežos tie uzstāda prasību, lai ze-

me būtu apauguse jauniem bieziem krūmājiem, viršiem,

melleņu mētrām un citiem nelieliem augiem. Tāpat ar se-

višķu labpatiku viņi apmetas mitrās vietās un bieži ir sa-

stopami apvidos, kur dažādi purvu augi ir pārējo augu
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starpā visvairāk izplatīti, kā arī citās viršiem un krūmā-

jiem apaugušās mitrās vietās, tomēr purvos, šī vārda pa-

tiesā nozīmē, reti kad sastopami. Vidusvācijā teteri uz-

skatāmi kā nometnieku putni, ja varbūt arī ne šī vārda

pilnīgākā nozīmē, turpretim augsto kalnu apgabalos un

ziemeļos viņu klejojumi ir puslīdz noteikti. Tā, pēc Ču d i

ziņojumiem, Šveicē viņi divas reizes gadā atstāj savas pa-

stāvīgās mītnes un lidinājās apkārt. Ziemeļu apgabalos
šādiem klejojumiem piemīt lielāka noteiktība.

Mans tēvs, kurš sakrājis par šo putnu daudzus tei-

camus novērojumus, izsakās par viņu sekoši: ~Teteris, tā-

pat kā mednis, ir pasmags un diezgan neveikls putns, to-

mēr kustībās izveicīgāks un straujāks. Pa zemi viņš
skrien ātrāk kā mednis, ar viegli atpakaļ atliektu ķermeni,
turot kaklu izstieptu uz priekšu. Sēžot uz zara viņš tur

savu ķermeni brīžiem līmeniski, brīžiem pilnīgi stāvu, rei-

zēm izstiepjot kaklu augstu gaisā, reizēm ieraujot to uz

iekšu. Lapu koki teteriem ir nesalīdzināmi mīļāki par

skuju kokiem, un uz zemes tie parādās daudz biežāk nekā

medņi. Neskatoties uz īsiem spārniem, viņu lidojiens to-

mēr ir ļoti labs, iet ievērojamus gabalus taisni uz priekšu
vienā virzienā, bet savienots ar neparasti ātrām spārnu
kustībām. Arī viņu lidojiens nav pilnīgi kluss, tomēr nav

tik šņācošs kā mednim un izliekas daudz vieglāks. Putna

maņas ir labi attīstītas. Viņš redz teicami, tikpat labi

dzird un arī osme ir priekšzīmīga; turklāt viņš ir augstā-
kā mērā uzmanīgs neraugoties ne uz kādiem apstākļiem."
Tikai ļoti retos gadījumos izdodas viņu sagūstīt; viņš ir

tikpat neuzticīgs kā balodis un izsargājas no visa, kas pēc

viņa domām ir lielākā vai mazākā mērā aizdomīgs. Tēvi-

ņu un mātīšu balsis skan stipri dažādi. Pielabināšanās

skaņas izklausās kā skaļa, īsi aprauta svilpošana, savas

vismaigākās jūtas putns izsaka ar klusiem ~bak, bak" un

jauno putnu balsis atgādina smalkus svilpienus; bet buri-

nāšanas laikā teteru gaiļi savās dziesmās uzrāda tik lielu

skaņu dažādību, kādu no šī vienmēr tik klusā putna grūti
iedomāties. Barības ziņā teteri ievērojami atšķiras no

medņiem; salīdzinot ar pēdējiem tie savai pārtikai para-
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sti lieto maigākas vielas. Viņu barība ir koku pumpuri,
ziedu spurdzes, lapas, ogas, graudi un dažāda veida ku-

kaiņi. Vasarā teteris pārtiek no mellenēm, brūklenēm,
avenēm un kazenēm, ziemā no kadiķu ogām; pa starpām

viņš ēd viršu, bērzu, lazdu, alkšņu, vītolu un skābaržu pum-

purus un izņēmuma gadījumos ēd jaunus zaļus priežu cie-

kuržus, par ko var pārliecināties pārmeklējot vecu, no-

šautu teteru gaiļu guznas, bet gandrīz nekad nelieto prie-
žu vai citu koku skujas. Ar tādu pašu labpatiku viņš ēd

arī dažādu gaļas barību, kā piemēram mazas gliemenes,

tārpus, skudru oliņas, mušas, vaboles un tamlīdzīgas vie-

las; dažreiz gadās, ka jaunos ēdina gandrīz vai vienīgi ar

maziem, maigiem kukainīšiem. Klejojumi, kurus putns

pastāvīgi piekopj ziemeļos, izskaidrojami galvenā kārtā ar

barības trūkumu. Sibirijā, kā ziņo Rad dc, stipram sa-

lam iestājoties, teterus var novērot priekšpusdienas stun-

dās uz balzāmapsēm, barojamies ar šo koku pumpuriem.

Tāpat baltā bērza, lielākā vai mazākā mērā arī citu koku

pumpuri sniedz viņiem pārtiku ziemā. Sibirijā uz lauku

ceļiem mēs novērojam viņus pie zirgu mēslu kaudzītēm,
kuras tie cītīgi izrakņāja nolūkā atrast kādu nesagremotu

graudu, un arī gūstā viņi viegli pierod pie šāda veida barī-

bas. Gremošanas veicināšanai, putns šad tad uzlasa smilšu

graudiņus.
Teteri atšķiras no medņiem vēl ar savu visai sabie-

drisko raksturu. Tēviņi, tāpat kā mātītes, dzīvo kopā lie-

lākās vai mazākās sabiedrībās. Zināms gan, arī starp

teteru gaiļiem ir tādi, kuri izvairās no sev līdzīgaem un

vientulībā pavada savas dienas, atgriežoties pie pārējiem
tikai īsi pirms burināšanas laika; tomēr viņu skaits nav

liels. Tēviņi pastāvīgi, vairāk vai mazāk turas kopā ar

citiem savas kārtas piederīgiem; mātītes atstāj savējo
sabiedrību vienīgi perēšanas laikā, bet tiklīdz jaunizperē-
tie ir pilnīgi apspalvojušies, tās atkal sapulcējas kopā.
Pie mātītēm paliek tikai viņu pašu kārtas jaunie, bet jau-
nie tēviņi uzmeklē savas kārtas vecos un dzīvo kopā ar tiem

līdz nākošam pavasarim vislabākā saticībā. Aiz šī iemesla

tēviņi biežāk sastopami lielos baros nekā mātītes. Sibi-
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rijā, vēlos ziemas mēnešos, mums vairākkārt gadījās sa-

stapt barus, kuros bij no divi simti līdz četri simti teteru

gailu, turpretim mātītes mēs nekad neredzējām tik lie-

lās sabiedrībās; toties viņu mazos pulciņus varēja daudz

biežāk sastapt.

Klejojumi, kādus teteri uzņemas ziemā, rāda, ka šo

putnu dzīve diezgan bieži saistīta ar lielākām vai mazā-

kām pārmaiņām. Ziemai iestājoties dienišķās maizes ie-

gūšana nereti rada viņiem vislielākās rūpes. It īpaši grūta

ir barības uzmeklēšana tad, ja zemi sedz dziļa sniega kār-

ta; tad atgadās, ka putns, lai atrastu kaut ko priekš se-

vis noderīgu, taisa sniegā dziļas ejas.

Medņu mednieks gan varbūt apgalvos, ka neviens cits

putns nav savā burināšanā tik pievilcīgs kā mednis; tur-

pretim tāds novērotājs, kurš ar medīšanu nenodarbojas,

var viņam arī nepiekrist. Pat starp medniekiem ir daudz

tādu, kuri izsakās, ka teteru burināšanā ir jaukākais, ko

pavasaris mums sniedz. Neapšaubāmi tomēr ir, ka katrs,

kurš kaut reizi ir dzirdējis teteru burināšanu un noskatī-

jies viņa mīlas rotaļās, to nekad neaizmirsīs. Putna iztu-

rēšanās ir daudzējāda un saistoša. Apkārtne, jaukais ga-

da laiks un lielais teteru skaits, kuri nepārtraukti burina

un savas maigās jūtas izteic piemīlīgās rotaļās, viņu krāš-

ņās kustības un skanīgās balsis, tūkstošiem citu jautru

dziedoņu pavadītas, atstāj neizdzēšamu iespaidu.

Vācijā teteri sāk burināt ap to laiku, kad bērziem

plaukst pumpuri, tā tad parasti marta mēneša beigās, un

visu aprili līdz pat maijam turpinājās viņu rotaļas. Aug-
stos kalnos un ziemeļu zemēs burināšanas laiks sākas vē-

lāk un ilgst līdz jūnija vidum, bet izņēmuma gadījumos

pat līdz jūlijam. Dažreiz gadās, ka atsevišķi tēviņi bul-

durē visai uzcītīgi jau vēlā rudenī, itkā sagatavodamies
nākošā gada pavasarim; šādiem mēģinājumiem ar īsto

burināšanu tomēr ir visai maz līdzības.

Savām mīlas rotaļām teteri izvēlas mežā kādu klaju

vietu, visbiežāk nelielu pļavu vai izcirtumu, vispār tādas

vietas, kur viņi savās kustībās nav ierobežoti. Vakaros

viņi ierodas savās burināšanas vietās, uzlaižas kokos un
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ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem burina kamēr

iestājas nakts tumsa, bet agrā rita krēslā atstāj savas gu-

ļu vietas un nolaižas zemē. Kur teteri ir bieži sastopami,
tur viņi labvēlīgos apstākļos salasās kopā savās burināša-

nas vietās diezgan ievērojamā skaitā, ziemeļos ne reti kādi

30—40 un dažreiz pat ne mazāk kā simts. Pirmais gai-
lis tūliņ pie ierašanās izgrūž dažas kliedzošas skaņas, tad

kādu brīdi klusē, pēc tam vēl reiz nāk klajā ar pāris grie-

zīgiem pūtieniem un visbeidzot uzsāk īsto burināšanu.

Martā un apriļa pirmajās dienās viņi burina vēl ar pār-

traukumiem, vēlāk viņu dziesmas turpinājās visu rītu, un

dažreiz var likties neticami, cik lielu izturību atsevišķi

gaiļi spēj parādīt. Lapzemē es dzirdēju teterus nepār-

traukti burinam no pulksten vienpadsmitiem vakarā līdz

kādiem diviem naktī. Pie mums viņi parasti mēdz buri-

nāt sākot ar rīta krēslu; kā ziņo čud i, arī augstos kalnu

apgabalos viņi izturoties tāpat. ~Vēl pirms rīta krēslas,

gandrīz stundu pirms saules lēkta, Alpu kalnainās vietās

melnais erickiņš sāk savas īsās, aprautās dziesmas; kādu

laiku tie dzied vieni paši, tad viņiem piebiedrojas meža

strazds, kuri ar savām tūkstošskanīgām dziesmām aicina

arī citus putnus atstāt savas guļu vietas. Kādu pusstun-
du pirms saules lēkta, kad citi putni jau pamodušies un ar

savām dziesmām pilda tumšos mežus kalnu augstumos,
kalnu ielejas un visas pļavas, tad arī teteris sūta savu

pirmo, daudzskanīgo sveicienu. Dažus mirkļus vēlāk te-

teri sāk burināt visās ielejās, visos kalnu krūmājos, un

viņu balsis kādu pusstundas laiku skaidri izdalās starp
citu putnu balsīm. Visa teteru izturēšanās tagad ir ne-

mitīgu mīlas dziesmu un rotaļu apvienojums. Pirmajām,

svilpojošām un kviecošām skaņām seko tā saucāmā pūša-
na jeb trīšana, īpatnējas čīkstošas skaņas, kuras Ni 1 -

so n s (Nilsson) salīdzina ar vārdu „čjo-i", lai gan vēl

pareizāk tas varētu izteikt kā „čj-chs". šai skaņai tūlīņ
seko burināšanā, kuru Bechsteins mēģina attēlot ar

vārdiem ~gol; gol; gol; gol, rei", bet Nils on s; kas pēc
manām domām izklausās labāk, pielīdzina viņu skaņām
„Rutturu — ruttu — ruiki — urr — urr — urr rrrutturu
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— ruttu — rukki". Kad tēviņš dziedāšanā ir pārāk iekar-

sis, trīšanas un burināšanas skaņas nepārtraukti seko vie-

nas otrām, tā kā atsevišķo skaņu sākumu un beigas ir grū-

ti izšķirt. Tādi gadījumi, kad teteris pa burināšanas laiku

aizmirstas tādā pašā mērā kā mednis, kurš reizēm paliek

pilnīgi kurls un savā priekšā neko neredz, ir visai reti; man

tomēr ir gadijies novērot teterus, kuri burināšanā bija tā

iekarsuši, ka šāvienam atskanot nepiegrieza tam nekādu

vērību, kas liek domāt ka viņi to nebij sadzirdējuši. Te-

tera kustības visu burināšanas laiku ir īpatnējas, strau-

jas un pilnas uzbudinājuma. „Teteris, sācis burināt", pa-
reizi saka mans tēvs ~izpleš asti un saceļ to stāvu, piedo-
dot tai vēdekļa izskatu, saceļ uz priekšu izstieptā kakla un

galvas spalvas un pusizplestos spārnus nolaiž nedaudz uz

leju; šādā stāvoklī viņš izdara dažus lēcienus šurp un

turp, skrien riņķī un beidzot tik bieži un stipri spiež pie
zemes savu knābi, ka īsā laikā noberzē zem zoda visas

spalvas. Visas kustības viņš pastiprina ar spārnu sitie-

niem un bieži vien griežas riņķī pats ap sevi". Jo viņa uz-

budinājums aug lielāks, jo dažādāka kļūst viņa izturēša-

nās, un beidzot rodas iespaids, ka mūsu priekšā ir putns,
kurš nav pie pilna prāta. Sevišķi liels uzbudinājums no-

vērojams pie teteriem tādos gadījumos, kad tie sapulcējas
savās burināšanas vietās lielā skaitā. Tad miermīlīgie
dejotāji bieži vien pārvēršās niknos kaušļos. Nereti ga-

dās, ka divi no viņiem nostājas viens pret otru, līdzīgi tam,
kā to dara mūsu māju gaiļi, noliec pie zemes uz priekšu
izstieptās galvas, brīdi paliek šādā stāvoklī, tad vienā,

laikā metas viens otram virsū, palecas uz augšu, kož, skrā-

pējas, kūleņo pa zemi, tad pieceļas un atkārto to pašu no

jauna. Cīņas karstumā gadās, ka putni izplūc viens otram

labu tiesu spalvu, bet neskatoties uz niknumu, ar kādu

abi pretinieki cīnās, viņu ievainojumi, liekas, nekad nav

nopietni. Tomēr gadās, ka stiprākais saķer vājāko pie ce-

kula un velk to kā savu gūstekni lielāku vai mazāku gaba-
lu uz priekšu; tad dod viņam vēl dažus spēcīgus sitienus,
līdz pretinieks meklē glābiņu bēgšanā. Pēc tam uzvarē-

tājs gavilēdams atgriežas agrākā cīņas vietā un turpina



124

burināšanu. Spēcīgākie tēviņi mēdz apmeklēt dažās stun-

dās vairākas burināšanas vietas, domājams nolūkā izmē-

ģināt savus spēkus ar vairākiem pretiniekiem; tie iedveš

bailes jaunākiem, mazāk piedzīvojušiem tēviņiem, kuriem

gribot negribot ir jāpadodas. Uzvarētais tēviņš parasti

gan arī vēlāk atkal atgriežas cīņas vietā, lai no jauna uz-

sāktu savas ķildas ar citiem, vai arī lido tālāk uz kādu ci-

tu burināšanas vietu, meklējot tur sev jaunus pretiniekus.
Uz tēviņu burināšanu parasti ierodas atsaucīgās mā-

tītes, lai dotu tiem gandarījumu par viņu pūlēm. Atgadās
tomēr arī tā, ka tēviņi, pabeiguši dziedāšanu, ir spiesti tās

paši uzmeklēt. Skandināvijā ir izdarīti novērojumi pie
kāda teteru gaiļa, kurš, atrazdamies gūstā kādā visapkārt

iežogotā dārzā, pa burināšanas laiku tika vairākkārtīgi ap-

meklēts no savvaļā dzīvojošām mātītēm; turpretim pie

mums teteru mātītes tikai izņēmuma gadījumos uzturas

tuvu tēviņu burināšanas vietām, un pēdējiem pa lielākai

daļai jālido pēc viņām ievērojamus attālumus. Kad mātī-

tes ir ieradušās, tēviņi līdz ar tām uzlaižas kokos, pavada
dažas vēlākās rīta stundas vēl burinot, un pēc tam putni

kopīgā lidojumā dodas uz jau zināmām vietām, parasti kā-

du nelielu meža pļaviņu, kur notiek riestošanās. Spēcīgs
teteru gailis spēj dažās rīta stundās apmierināt kādas

četras līdz sešas mātītes, bet reti kad viņam laimējas tik

lielu skaitu sameklēt.

Ap maija vidu mātītes sāk domāt par perēšanu. Vi-

ņu ligzdas ir sekli, zemē izkārpīti iedobumi, kuri labākā

gadījumā izklāti nedaudziem zariņiem; tās taisītas pēc

iespējas labi pasargātās vietiņās, visbiežāk augstā zālē vai

nelielos krūmājos. Dējumā ir 7—lo, dažreiz arī 12 olas,
kuru gareniskais caurmērs sasniedz kādus 49 milimetrus

un šķērscaurmērs 35 milimetrus; tās ir pelēki dzeltenā,
bāli pelēkā vai gaiši dzeltenā pamatkrāsā un bieži pārklā-
tas tumši dzelteniem vai eļļas brūniem un pelēkiem plan-

kumiņiem un punktiņiem. Lai gan teteru mātīte nav tik

karsta perētāja kā medņu mātīte, tomēr arī viņa izrāda

savam darbam sirsnīgu nodošanos un perē tikpat ilgi; arī

viņa vienmēr pūlas aizvilināt no ligzdas draudošos ienaid-
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niekus un labākā gadījumā savu jauno bērnu audzināša-

nā izrāda nepārspējamu maigumu. Jauno attīstība nori-

sinājās apmēram tāpat kā pie medņiem, arī laiks, kurā tie

pilnā mērā iegūst savu spalvu tērpu, ir apmēram tāds pat.
Jau no pirmājām dienām mazie prot labi slēpties, ātri ie-

mācās laisties un pēc dažām nedēļām ir spējīgi sekot veco

putnu gaitām. Pilnīgu attīstību viņi tomēr iegūst tikai

krietni vēlāk, pēc daudzām citām pārmaiņām.
Teterus apdraud daudzi un dažādi plēsoņi, arī cilvēks

tos cītīgi medī. Vācijā šauj netikvien vecos teterus bu-

rināsanaš laikā, bet vēlā rudenī medī arī jaunos. Augsto
kalnu apgabalos un ziemeļu zemēs viņus medī cauru ga-

du, atskaitot vienīgi perēšanas laiku. Katrā ziņā burinā-

šanas laikā teteru medības tomēr ir daudz pievilcīgākas,
jau tādēļ vien, ka mednieks, ja viņam arī nav laimējies
putnu nošaut, gūst zināmu apmierinājumu, noskatoties

viņa pievilcīgās rotaļās. Ziemeļos teteru mednieki tādu

klajumu un purvainu vietu tuvumā, kur putni mēdz sapul-
cēties burināšanas laikā, ierīko no zariem pītas būdas;
paslēpies šādā būdā mednieks uzglūn savam laupījumam
un izdevīgā gadījumā viņu nošauj, šāviena troksnis iz-

biedē visu sabiedrību, bet ja mednieks mierīgi paliek savā

vietā, tad putni pēc kāda laika nomierinājās. Kaut kur

viens no tiem atkal uzsāk burināšanu, viņam drīz vien

pievienojas citi ar savām balsīm, pa starpām atbild arī kā-

da mātīte, tas pavairo tēviņos burināšanas prieku, un jau
pēc kādas stundas parasti notiek, ka viens no tēviņiem uz-

drošinājās nolaisties atpakaļ uz zemes. Tad no jauna sā-

kas viņu rotaļas un īsā laikā būdas priekšā ir salasījies
liels skaits nemierīgo dejotāju. Arī mednieks neliek uz

sevi gaidīt un raida otro šāvienu. Viss sacītais atkārtojas
no jauna, un mednieks, ja viņa šāvieni ir bijuši laimīgi,
var vienā rītā iegūt trīs līdz četrus teterus. Dažos apvidos
šādas paslēptuves ierīko arī tādās vietās, kuru tuvumā te-

teri sapulcējas ap saules lēkta laiku. Piedzīvojuši med-

nieki prot pievilināt iemīlējušos tēviņus, atdarinot viņu
burināšanu vai izdodot skaņas, kas līdzīgas mātīšu aicinā-

jumiem, bet jaunos putnus piemuļķo pakaļdarinot viņu mā-
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tes pielabinošos saucienus; īsi sakot, teteru medībās pie-
lieto visdažādākos paņēmienus. Krievijā un Sibirijā se-

višķi iecienīta ir teteru medīšana ar mānekļa palīdzību.
Kā mānekli lieto mākslīgi izbāstu lelli, kas izskatā pēc ie-

spējas līdzīga teterim, un šāda veida medības piekopj ru-

denī. Agri no rīta, vēl pirms dienas gaismas mednieks ar

šādu ~putnu" dodas mežā un ar garas kārts palīdzību no-

vieto to kādā pēc iespējas augstā kokā tā, lai putna galva
būtu pretīm vēja virzienam. Turpat tuvumā kādā aizseg-
tā vietā ierīko paslēptuvi, no kuras labi saredzama koka

galotne. Kad viss ir sagatavots, tad apkārtnes mežos pēc

iespējas daudz trokšņo, lai teterus izbaidītu. Tie lielā

skaitā paceļas gaisā un dodas projām no apdraudētām
vietām. Bet pamanījuši kokā savas sugas putnu, kas tur

mierīgi sēž, tie, domādami ka ir atraduši drošu vietu, kur

tos neviens netraucēs, apmetas tam blakus. Pirmais med-

nieka šāviens, kuram par upuri parasti krīt kāds teteru

tēviņš, saceļ spārnos visu putnu baru; bet ievērojot to,
kādā skaitā teteri še sastopami, aizlidojušo putnu vietā pa-

stāvīgi ierodas atkal citi, un krietns šāvējs, kura rīcībā

bez tam vēl ir laba skrotnica, vienmēr var cerēt uz bagā-

tīgu lomu. Sibīrijas mednieki man apgalvoja, ka pielie-

tojot šo medīšanas paņēmienu vienā rītā ir iespējams no-

šaut 30—40 teteru. Tirolē un Bavārijas kalnainos apvi-
dos teterus ar sevišķu uzmanību medī viņu astes spalvu

dēļ, jo tur jauni puiši nēsā tās kā iemīļotu greznumu pie
savām cepurēm.

Veci teteri, nonākot gūstā, pie piemērotas barības iz-

tur ilgus gadus, un ja vien tiem sniedz pietiekošu brīvību,

ir spējīgi pat vairoties. Pēc maniem novērojumiem, vi-

ņiem ir nepieciešama plašāka telpa, kuru gan jāsargā no

caurvēja, bet citādi tai jābūt pēc iespējas neaprobežotai.
Ja šādā vietā zemi apaudzē vēl ar zemiem krūmājiem, tad

var puslīdz droši cerēt, ka putni dos pēcnācējus, jo teteri

labvēlīgos gūstniecības apstākļos burina gandrīz vēl uzcī-

tīgāk kā savvaļā. Jau rudenī tie pastāvīgi izmēģina savas

balsis, bet tiklīdz pavasarī iestājas pirmās siltās dienas,
viņi ar lielu uzcītību nododas savām rotaļām un burina ne-
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pārtraukti līdz jūnija mēnesim. Arī tie, kurus es turēju
būrī un kopu, deva pēcnācējus, un tāpat maniem drau-

giem, putnu mīļotājiem, vairākkārt ir bijusi laime iegūt

gūstā izperētus teteru mazuļus. Jauni teteri prasa tādu

pat kopšanu, kā medņu mazuļi, bet lieli izauguši tie savam

saimniekam nesagādā daudz vairāk rūpju, kā parastā mā-

ju vista.

Trešais dzimtas loceklis, kas blakus mednim un te-

terim sastopams mūsu mežos, ir meža irbe (Tertra-
stes bonasia), kuru uzskata par atsevišķi stāvošas ģints

priekšstāvi. Putna stāvs atgādina jau līdz šim aplūkotos
radniekus, bet viņa kājas apspalvotas tikai par divām treš-

daļām un kāju pirksti ir kaili. Apaļīgajā astē ir 16 spal-
vas. Galvas virspusē spalvas ir stipri pagaras un spējīgas
sacelties. Tēviņi un mātītes lielumā un spalvu krāsojumā
ir lielā mērā līdzīgi, lai gan arī viegli viens no otra atšķi-
rami. Ķermeņa virspusē spalvojums ir rūzganā sarkani

pelēkā krāsā ar baltiem plankumiem, uz lielākas daļas

spalvu saskatāmas vēl melnas viļņveidīgas švīkas; spār-
nu virspusē spalvu krāsa ir jaukta — rūzgani pelēka kopā
ar rūsas krāsu, un pa starpām saskatāmi balti plankumi-
ņi. Pakakles spalvas ir balti plankumotas, spārni pelēki
brūni, uz spalvu šaurajiem, ārējiem karogiem ir sarkan-

balti plankumiņi; astes spalvas melnganas ar pelēcīgu
nokrāsu, uz vidējām astes spalvām ir rūsas krāsas joslas
un švīkas. Acis ir riekstu brūnumā, knābis melns, kājas
ciktāl tās kailas, brūnā raga krāsā. Mātītēm trūkst mel-

nās krāsas uz pakakles, un viņu spalvojums nav arī tik

spilgts; mazāk ir rūzgani sarkanās, bet vairāk pelēkās
krāsas. Putna caurmēra garums ir 45 cm, platums 62 cm,
spārna garums 19 cm, astes garums 13 centimetri. Mā-

tītes ir apmēram piekto daļu mazākas par tēviņiem.
Meža irbes izplatības apgabals sniedzas no Pirenejiem

līdz polarrinņķim un no Atlantijas okeāna līdz Klusajam
okeānam, šinī plašajā apgabalā putns tomēr nav visur

sastopams, bet gan tikai zināmās vietās. Kalnu apgaba-
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los viņš apmetas biežāk nekā līdzenumos, bet arī tur tas ir

pastāvīgi sastopams tikai vietvietām. Alpos, Bavārijā,

Silezijā, Poznaņā, austrumu un rietumu Prūsijā, tas nav

diez' kāds retums; Reinas zemēs, Hesen-Nasau'ā, Dien-

vidvestfalijā un Frankonijā, Harcā, Rūdas kalnos tas vēl

līdz šim dzīvo lielā skaitā, bet visā Ziemeļvācijā, Holandē,

Dānijā un Lielbritānijā vairs nav sastopams. Lielā skai-

tā un plaši izplatītas ir meža irbes Zviedrijā, Norvēģijā,

Krievijā un Sibirijā. Veci jauktu koku meži, it īpaši tādi,
kuros daudz ozolu, bērzu, alkšņu un lagzdu un pēc iespē-

jas mazāk skuju koku un apšu, augoši uz maz apmeklētām,

akmeņainām, pret dienvidiem vērstām kalnu nogāzēm, kur

tuvumā ir ogu mētrām apauguši klajumi, ir irbēm mīļākās
uzturēšanās vietas, kamēr tīros skuju mežos viņas sasto-

pamas reti un vairāk tikai pa vienai. Mežā, kas atbilst

viņu prasībām, tās izvēlas savām mītnēm biezas koku au-

dzes, un tiklīdz draud kādas briesmas, vienmēr tur atgrie-
žas. Jo bagātīgāka pārmaiņām ir meža daba, jo patīka-
māka šķiet viņām šāda vieta. Dažās vietās irbes dzīvo

nepārtraukti no gada uz gadu, citās turpretim uzņemas
nelielus klejojumus. It īpaši tēviņi izklejo rudenī puslīdz
noteikti apkārtnes nelielos mežus un izcirtumus, kur mie-

lojas ar dažādām ogām. Pie tam atgadās arī, ka daži no

viņiem, lidodami līdz lauku krūmājiem, kas atrodas kādus

10—12 kilometrus tālu, pilnīgi nomaldās; tomēr lielais

vairums mēneša beigās atkal atgriežas savās agrākās mīt-

nēs plašajos mežos. Arī pārējos gada laikos mežu irbes

vairākkārt maina savas uzturēšanās vietas.

Meža irbes labprāt slēpj savu uzturēšanās vietu un

tādēļ ir grūti pamanāmas. Reti, tikai pie gadījuma, vai

uzturoties paslēptā vietā un klusi novērojot, izdodas irbi

pamanīt kādā skrējienā, kad tai jātiek pāri klajumam, no

viena krūma līdz otram, bet aukstā laikā gadās arī redzēt

irbi uz kāda resna zara, kur tā aptupusies zaram garenis-

ki, piespiedusi ķermeni un kaklu pie tā cieši klāt, un tā se-

vi labi paslēpj. Iztraucēta uz koka, tā ātrā lidojienā at-

stāj savu vietu un paslēpjas krūmājos. Bet ja putnu iz-

biedē, kad tas uzturas pie zemes, krūmājos, tad viņš pa-
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stāvīgi lido līdz nākošam augstākam kokam, lai no turienes

pamatīgi aplūkotu sava miera traucētāju. Parasti meža

irbe sēž un iet stipri pieplakusi pie zemes, tāpat kā lauku

irbe, bet kad jūtas nedroši, tad paceļ kaklu uz augšu un

skrienot izstiepj to uz priekšu. Viņa ir pārsteidzoši ātra

un izveicīga, prot arī teicami lēkt.

Mātīte skrienot tur spalvas galvas virspusē cieši pie-

glaustas, bet tēviņš, kurš pastaigājoties vienmēr izrāda

zināmu lepnumu, tur savas irdenās galvas spalvas vaļīgi.

Tēviņi no mātītēm diezgan ievērojami atšķiras pēc

balss; mātītēm ir sevišķi mainīga balss.

Jaunās, pirmā gada mātītes, vecākas topot, savu ai-

cinājuma saucienu, kā Le i j en s (Leyen) apgalvo, līdz

pirmā gada septembrim mainot piecas reizes. Ir grūti at-

tēlot šo saucienu vārdos. Viņš sākas augstā, augšup un

lejup kāpjošā diskantā un nobeidzas tanī pašā toņkārtā
ar garāku vai īsāku trilleri. Pirmā gadā meža irbes, ka-

mēr vien viņas dzīvo kopā pudurksnī, aicina vienkārši

„pi, pi, pi; pi;" pie tam tēviņi tāpat kā mātītes. Kad jau-
nās irbes jau tapušas spējīgas vaisloties, lai arī vēl arvienu

dzīvo pudurksnī, no viņām dabūn dzirdēt skaņu, kuru var

izteikt apmēram ar „tī" vai „tīti"; vēlāk viņas tai pievieno
vēl trešo; tā kā viss sauciens skan kā ,;tī tī — titi" vai

„tī tī — tite". Pieaudzis tēviņš svilpo īstu dziesmiņu, ku-

ru ir mēģinājuši attēlot ar balsieniem ~tī tī — titi diri".

Tomēr šis sauciens no sākuma tā arī beigās tiek vairāk-

kārt izmainīts. Veca mātīte ar savu balsi stipri atšķiras
no tēviņa un, it īpaši promlaizdamās, dzied tā saucamo pa-

sāžu, kura sākumā ir ļoti smalka un lēna, top arvienu ska-

ļāka un plašāka un beidzot nobeidzas ar skaņām, kas pēc

iespējas ātri seko cita citai. Leij c n s visu to mēģina
izteikt balsieniem ~tititititititititikiulkiulkiulkiulkjul," un

Kob c 11 s piezīmē, ka Augšbavārijas mednieki to mēdzot

tulkot vārdiem ~zieh, zieh, zieh bei der Hitz m die Hoh"

(„velc velc, velc, tveices laikā augšup gaisā").
Maņu spēju ziņā meža irbe laikam pārspēj rubeni,

vismaz atšķiras ar visai smalku dzirdi. Pēc dabas un dzī-

ves veida viņa atšķiras no līdz šim aprakstītiem radinie-

129
A. Brems, ~Dzīvnieku valsta" XXIII.

9



130

kiem. Viņa nepieder pie tām meža vistām, kuras dzīvo

daudzlaulībā, turpretim turās kopā pa pāriem vai ģime-
nēm. Jau septembrī jaunais tēviņš sev izrauga biedreni,
tomēr neatstāj pudurksni; tikai pret pavasari viņš ar to

atšķiras par sevi, lai stātos pie vairošanās. Arī viņš buri-

na tāpat kā mednis vai rubenis, tomēr nedēj o tik izteiksmī-

gā kārtā kā minētie radinieki, bet apmierinās ar to, ka, sa-

bozdams savas galvas vidus, ausu un pakakles augšgala

spalvas un ļoti cītīgi trallinādams un svilpodams, izteic

savas jūtas draudzenei. īsti iekarsis, viņš, parasti tupē-
dams kādā piemērotā kokā, lapotnes vidus daļā, svilpo un

trīcina, sākot no saules noiešanas gandrīz cauru nakti līdz

vēlam rītam. Burinošais tēviņš nonāk zemē tikai tieši

pirms apvaislošanās. Mātīte, kura mēdz uzturēties taī

pašā vai arī blakus stāvošā kokā, ap šo laiku prot tēviņu
tā saistīt pie sevis, ka tas nevienu acumirkli nešķiras no

viņas, nedz arī ļaujas no citu tēviņu svilpošanas aizviļinā-
ties prom uz ķildu un cīņu, kamēr parasti viņš tādus izai-

cinājumus viennotāļ pieņem. Tikai ja mātīte jau perē, tad

viņa cīņas prieks atkal atmostas vai vismaz top manāms.

Vairošanās darbā tēviņš ņem dalību vismaz dažā ziņā.
Pēc pirmās apvaislošanās mātīte izmeklē pēc iespējas labi

paslēptu vietu zem krūmiem un žagariem, aiz akmeņu blu-

ķiem, papardēs un t. t., kādā bedrītē iedēj savas astoņas
līdz desmit, varbūt arī divpadsmit un vairāk, samērā ma-

zās, apmēram 40 milimetrus garās, 30 milimetrus resnās,

gludčaumalainās, spīdīgās, uz iesarkani brūna pamata ar

sarkaniem un tumši brūniem plankumiem un punktiem
izraibotās olas un perē tās pilnas trīs nedēļas tik cītīgi, ka

var pieiet viņai tuvu, iekams viņa bēg prom. Kamēr viņa

tup uz olām un kamēr cālīši vēl ir mazi, tikmēr tēviņš pēc

savas patikas blandās apkārt, pa lielākai daļai tomēr sievas

tuvumā, bet reizēm arī pa attālākām vietām, uz kurām

viņu aizsauc cita tēviņa aicinājuma sauciens, un tikai kad

mazuļi tapuši lielāki, viņš atkal ierodas pie ģimenes, lai

turpmāk kalpotu tai kā uzticams vadonis un sargs. Ligzda
ir ļoti grūti atrodama, jo viņas atrašanās vieta tiek izrau-

dzīta ar vislielāko uzmanību, un mātīte, ienaidniekam tuvo-



131

joties, bēg prom nevis klibodama vai laizdamās, bet gan

aizlīzdama klusu un bez trokšņa, kamēr atstādama olas

patvaļīgi, viņa nekad neaizmirst tās rūpīgi apklāt ar

ligzdas izklājamām vielām. Arī izšķīlušies mazuļi ir ma-

nāmi tikai nejaušos gadījumos. Pēc izšķilšanās mātīte

viņus vēl kādu laiku tur zem sevis ligzdā, līdz viņi pilnīgi

nožūst; pēc tam viņa bērnu pulciņu aizved pēc iespējas
ātri uz piemērotām ganībām. Manīdama briesmas, viņa tū-

liņ laiž darbā visu izlikšanās mākslu, kāda ir parasta viņas

dzimtā, un mazie, zemei neatšķirami līdzīgi krāsotie cālīši

tik veikli ieplok sūnās un zālēs, starp akmeņiem, koku sak-

nēm un tamlīdzīgiem priekšmetiem, ka viņus var samanīt

tikai lapsas un putnu suņa smalkais deguns, bet ne cilvēka

acs. No sākuma viņi tiek vadāti pa saulainām vietām;
un šeit ēdināti gandrīz vienīgi tikai ar kukaiņiem; vēlāk

viņi ēd tādu pašu barību kā vecie, vēl arvienu daudz ku-

kaiņu, tomēr arī ogas, zāļu galotnes, lapu pumpurus un da-

žādu augu ziedu lapiņas. Drīz vien viņi mācās laisties un

tad savu atdusas vietu naktī zem mātes spārniem apmaina
pret zemākiem vai augstākiem koku zariem, uz kuriem

viņi mēdz nosēsties cieši blakus un vēl pa daļai zem mātes.

Tiklīdz kā mazie sāk laisties, tā arī tēvs atkal ierodas pie
ģimenes, un tagad viss pulciņš izveido slēgtu sabiedrību,
kura turās uzticīgi kopā līdz rudenim.

Par nožēlošanu meža irbe, neievērojot aizsardzību,
kuru cilvēks viņai labprāt sniedz, pie mums top arvienu

retāka. Plēsīgi zīdītāji un plēsīgi putni viņai laikam at-

ņem daudz mazuļu; bet šo dažā ziņā acīs krītošo mazinā-

šanos bez šaubām veicina arī vēl citi iemesli. Daudzos ap-

gabalos, kur meža irbes senāk bija sastopamas, viņas ta-

gad ir izzudušas, lai gan nevar īsti pateikt, kādēļ. Tur-

pretim dažos mežos irbes arī atkal ieceļo. Tā tas ir noti-

cis dažos mežos pie Rūdas kalnāja dienvidnogāzes, kur ta-

gad jau atkal ir sastopami ievērojami irbju bari.

Kur meža irbe sastopama bieži, tur viņu nošauj lielā

daudzumā, jo viņas gaļa nenoliedzami ir visgardākā, kādu

mums vispār sniedz kašņātāju putni. Medības izdara vai

nu ar putnu suni, vai, varbūt vēl labprātāk, ar tā saucamo
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irbju svilpīti. Pēdējā ir svilpe, uz kuras neatšķirami var

pakaļdarināt tēviņa saukšanu un atvilināt šurp katru vī-

riešu kārtas meža irbi, kas dedzīga uz cīņu. Par laimi šis

medībuveids prasa zināmu izveicību jeb ar citiem vārdiem,

lietpratīgu mednieku. Arī meža irbi, tāpat kā citas meža

vistas, pēdējās skaistās rudens dienas uzbudina un vedina

uz cīņu un ķildu ar citām sev līdzīgām, šis tā saucamais

cīņu laikmets ilgst no pirmām septembra dienām līdz ok-

tobra beigām, un šis ir tas, kuru izlieto medībām; tām ir

piemērotas it īpaši pirmās septembra dienas, ja vien laiks

labvēlīgs. Medniekam, kurš ar sekmēm grib medīt meža

irbes ar svilpītes palīdzību, vajaga smalki pazīt ne tikai

pašu medību veidu, bet arī mežu, jo svarīgākā lieta te ir un

paliek: izraudzīt piemērotu nostāšanās vietu un ejot celt

pēc iespējas maz trokšņa. Rīta agrumā mednieks dodas

ceļā, klusu zogas caur mežu un, kur zināmas vai sagaidā-

mas meža irbes, tur nostājas aiz kāda augststumbraina
koka. Nostāšanās vietas galvenais nosacījums ir tas, lai

trīsdesmit soļus visapkārt atrastos klajš, t. i. no krūmiem

un viršiem neaizņemts laukums, jo atvilinātie mežirbju tē-

viņi ne katru reizi tuvojas laisdamies, bet ļoti bieži arī te-

cēdami, tad saprotams izlieto katru priekšmetu, aiz kura

var slēpties, un parasti atklāj medniekuātrāk nekā tas sa-

vu medījumu. Kārtīgs mednieks, atradis piemērotu no-

stāšanās vietu, piestājas vai pieslienas pie sava koka, no-

ņem savu šauteni no pleca rokā, uzvelk gaili, paņem irbju

svilpīti un tagad sauc virspirms kā jaunāks mežirbju tē-

viņš. Pieviltais tēviņš labā laikā laižas šurp uz pirmo

aicinājumu, un proti tik ātri, ka medniekam gandrīz nav

laika izņemt svilpīti no mutes. Pēc lielāka vai mazāka

šalkšanas stipruma viņš noprot, vai tēviņš ir laidies no

viena koka uz otru vai arī nosēdies uz zemes, tā tad jau
iepriekš zina, no kuras puses tuvosies viņa medījums, no-

stājas izdevīgā stāvoklī, aicina vēl reizi, lai putnam smalki

apzīmētu vietu, gatavs uz šaušanu skatās uz attiecīgo pusi
un tādā kārtā parasti jau no tālienes var ieraudzīt klāt

nākošo tēviņu. Ja pēdējais tek pa zemi ,tad šāvējs nogai-

da, līdz tas aiziet aiz koka saknes vai zemes padziļinājuma,
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izlieto šo acumirkli, lai pieliktu šauteni pie vaiga, mierīgi

mērķē un nospiež gaili, tiklīdz tēviņš atkal parādās piec-

padsmit, divdesmit vai, ja daudz, trīsdesmit soļu atstatu-

mā; jo ir vajadzīgs, lai putns no šāviena saļimtu. Aiz-

šauts tēviņš gandrīz vienmēr pazūd, vai nu tādēļ, ka viņš
ielien starp koku saknēm vai arī tādēļ, ka viņš aizlaižas

līdz biezzarainam kokam, kura lapotnē viņš apslēpjas līdz

nomiršanai. Ja putns neierodas pēc pirmā aicinājuma, tad

medniekam vajaga vismaz piecas minūtes ilgi mierīgi sē-

dēt, iekams viņš atkal aicina, jo lielākā daļā gadījumu var

pieņemt, ka viņa medījums aicinājumu tomēr ir dzirdējis
un tad pats no sevis nāk apskatīties. Ja tēviņš uz aicinā-

juma saucienu laižas šurp, tad viņš jāšauj taī pašā acu-

mirklī, kurā viņš nosēžas uz koka zara; jo tiklīdz kā putns

pamana cilvēku, viņš ceļas gaisā un laižas prom. Vecs

tēviņš, kurš ar aizbaidīšanu, neizdevīgiem šāvieniem vai

ar nepareizu aicināšanu jau agrāk ir pievilts un padarīts

neuzticīgs, tieši uz aicināšanu nenāk šurp ne soļodams, ne

arī laizdamies, bet tek apkārt tādā atstatumā, ka reti kad

nonāk pa šāvienam. Ja kāds mežirbju tēviņš aicina pretī,
tad ar to viņš grib teikt, ka viņam nav patikas vai dros-

mes tūliņ ierasties. Tad medniekam vajaga pacietīgi gai-

dīt; tomēr viņš dara labi, ja viņš vienu vai divi reizes ai-

cina, lai putnam pēc iespējas pareizi apzīmētu savu atra-

šanās vietu. Bet pēc piecām līdz desmit minūtēm notiek

kas pārsteidzošs. Pēkšņi ir dzirdama šalkšana; tēviņš
vienā vilcienā laižas šurp un metas zemē medniekam kāju

priekšā, bieži ar tādu sparu, ka uz zemes guļošās, sausās

lapas no tiesas jūk uz visām pusēm. Būdams stipri pār-

liecināts, ka šinī punktā atradīs savus biedrus, viņš gan

nomana kaut ko, kas neizskatās pēc koka, tomēr tūliņ ne-

pazīst cilvēku un tad lēnām taisās iet prom. šo apmul-
suma mirkli medniekam vajaga izlietot šaušanai. Ja šā-

vējs nokļūst starp daudz meža irbēm, kuras šķirtas, pa
vienai vai pāriem atrodas dzirdamā attālumā cita no citas

un visapkārt vienā laikā atbild un vilina, tad uz viņa ai-

cināšanu tikai nejauši atnāk kāda meža irbe. Bet piedzī-

vojis mednieks arī šādos gadījumos prot izlīdzēties, aicinā-
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dams kā mātīte; tad viss paliek klusu, un viņš tagad var

sākt savas medības. Bieži gadās, ka viņš no vienas un

tās pašas vietas nošauj vairākus tēviņus; jo šāviena trok-

snis tos neiztraucē, kamēr vien mednieks neatstāj savu

vietu vai vispār nekustās. To šāvējs drīkst darīt tikai,
iedams uz otru vietu. Tā Leij c n s lietišķi un pareizi ap-

raksta šīs pievilcīgās medības.

Sniega vistas ((Lagopus) ir viena no visievēro-

jamākām un vispievilcīgākām šīs dzimtas grupām kā savu

priekšstāvju acīs krītošās un vēl trūcīgi izpētītās spalvu
mainīšanas dēļ, tā arī sava dzīves veida dēļ.

Bija jau diezgan vēls vakars, kad vienā no maija pē-

dējām dienām mēs, mans jaunais pavadonis un es, sasnie-

dzām Fogstuenas naktsmāju vietu, kas atrodas Dov-

refjelda lielceļa malā, kurš iet no Oslo uz Drontheimu.

Mēs bijām noceļojuši lielu ceļa gabalu un noguruši; bet

visas ceļa grūtības tika aizmirstas, kad jau agrāk piemi-
nētais norvēģu mednieks Ēriks Svensons stādījās
mums priekšā jautādams, vai mēs nevēlamies iziet uz

„riper," kuriem riestošanās pašlaik bija pilnā spēkā. Mēs

zinājām, kurš putns ir jāsaprot zem šī norvēģu nosauku-

ma, jo mēs jau vairākas dienas bijām pūlējušies to atrast.

Ātri sakārtojuši medību piederumus un uzkoduši, mēs uz-

meklējām cisas, lai iegūtu spēkus rītdienas agrām medī-

bām. Bet mums par diezgan lielu pārsteigumu no gulē-
šanas šoreiz nekas neiznāca; jo mūsu mednieks ieradās

jau ap desmito stundu un uzaicināja mūs tagad viņam
sekot. Galvas purinādami, mēs paklausījām, un dažas

minūtes vēlāk vientuļās mājas jau bija mums aiz mu-

guras.

Nakts bija brīnišķīga. Valdīja tā nenoteicamākrēsla,
kura tik augstos platuma grādos ap šo laiku šķir dienu no

nakts. Mēs varējām izšķirt visus priekšmetus zināmā at-

tālumā. Labi pazīstami putni, kuri pie mums ap šo laiku

jau sen ir aizgājuši pie miera, bija vēl dzirdami; dzeguzes
kūkošana skanēja mums pretī no tuvējā bērzu krūmāja;
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kadiķu strazda „šak, šak" bija dzirdams, tiklīdz mēs iegā-

jām šaī smalcē; no līdzenuma nāca šurp skaidrās, skanī-

gās truļu balsis un tārtiņa grūtsirdīgie saucieni; bez tam

akmeņu čakstīte tarkšķēja, un zilrīklīte dziedāja savu

skaisto dziesmu.

Mūsu medību iecirknis bija plaša, no augšup kāpjo-
šiem kalniem ierobežota augstiene, kādas redzamas lielākā

daļā Norvēģijas kalnāju, daļa tundras. Simti un tūkstoši

strautu un tērcīšu sadalīja bālo, iedzelteno paklāju, kuru

ķērpji bija izklājuši uz noritējušām klinšu drupām, un da-

žās vietās paplašinājās par lielāku peļķi vai arī savienojās

kopā par mazu ezeru. Punduraino bērzu krūmājs joslas
veidā stiepās gar krastiem un dažās vietās savienojās kopā
vienā smalcē. Augstienē pašā jau bija ieradies pavasaris;
pie kalnu nogāzēm, kuras ierobežoja augstieni, sērsnainos

sniega laukos vēl turējās ziema.

Uz šīm kalnu nogāzēm un sniega laukiem mēs devā-

mies, klusēdami, gaidu pilni, ar uzmanību un labpatiku
klausīdamies dažādās balsīs, kuras bija dzirdamas. Mēs

bijām tā nogājuši varbūt kādus četrisimts soļus, kad mūsu

vadonis pēkšņi apstājās, klausījās un kā lūsis vērīgi ska-

tījās krēslā. Ka viņa uzmanība nav piegriezta minētiem

putniem, to mēs zinājām; bet no citu dzīvnieku klātbūtnes

mēs it neko nevarējām nomanīt. Tomēr Ēriks Sven-

sons gan zināja, ko darīja; jo pavēlējis mums klusēt,
viņš ar gaidāmo medījumu sāka sarunāties, dažas reizes

no vietas ar īpatnēju uzsvēršanu izsaukdams balsienus

„djiake, djiake, dji-ak, dji-ak." Tūliņ pēc viņa aicinājuma
sauciena mēs dzirdējām tālumā troksni, kuru sacēla gailis
celdamies gaisā, un tanī pašā acumirklī dzirdējām arī ska-

ļu saucienu, kas skanēja apmēram kā „err-rek-ek-ek-ek."
Pēc tam viss atkal palika klusu. Bet vecais vīrs sāka ai-

cināt no jauna, vēl tvīkstošāk, maigāk, padevīgāk, kārdino-

šāk, un tagad es nopratu, ka viņš pakaļdarināja šī putna
mātītes mīlas saucienus. Pēc „djiak," kas bija satracinā-

jis no mīlas iekarsušo tēviņu, tagad sekoja maigs „gu, gu,

gu, gurr," kas izteica iekārošanu un solīja atļauju; uzbu-

dinātais tēviņš atbildēja tanī pašā acumirklī, spārnu troks-
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iris tapa stiprāks, mēs nokritām zemē aiz krūmiem, un

taisni mūsu priekšā uz apžilbinošā sniega lauka stāvēja

tēviņš pilns mīlas karstuma. Tas bija ļoti skaists acumirk-

lis! Tomēr medību kaislība bija spēcīgāka par pētnieka
vēlēšanos baudīt tādu skatu. lekams es nojēdzu, kādā

kārtā to esmu izdarījis, uzticamā šautene jau bija pie vai-

ga, un pirms kā tēviņš būtu paspējis izdot kādu skaņu,
viņš jau vārtījās savās asinīs.

Šāviena rībiens sacēla atbalsis un pamodināja visu

spārnaino iemītnieku balsis mūsu apgabalā. No kalniem

lejup un no ielejas dibena augšup nāca skaņas; dažu soļu
atstatumā mūsu priekšā no ūdens ar troksni uzskrēja gai-
sā pīļu bars; izbiedēta dzeguze laidās caur krēslu mums

garām; tārtiņi un truļi dziedāja trillerus un stabulēja. Pa-

mazām viss atkal nomierinājās, un mēs turpinājām savu

ceļu, ar mednieku prieku aplūkodami pacelto gaili. Jau

dažus simts soļus tālāk vecais vīrs atkal lika atskanēt sa-

vām vilinošām skaņām, un šoreiz atbildēja nevis viens, bet

gan divi gaiļi. Gluži kā iepriekš karstākais no viņiem tika

atvilināts šurp; bet tagad es sev atļāvu prieku viņu no-

vērot.

Sniega lauka pretējā galā lepnais putns nolaidās zemē,

viegliem soļiem uznāca uz paaugstināta klajuma un tecēja
taisni uz mums. Bija vēl diezgan gaišs, tā kā mēs varē-

jām viņu skaidri saredzēt jau pa lielu gabalu. Bet no mī-

las uzbudinātais putns nedomāja par briesmām un nāca tu-

vāk un tuvāk, līdz dažu soļu atstatumam no mums. Asti

pa pusei pacēlis, spārnus nolaidis, galvu noliecis, tā viņš
skrēja uz priekšu. Te pēkšņi viņš, kā likās, izbrīnējās, ka

aicināšana bija izbeigusies un tagad no savas puses ar

lielu ilgošanos sāka saukt. Vairākas reizes viņš dīvainā

kārtā atsvieda galvu atpakaļ, un dziļi no krūšu dibena at-

skanēja atšķirti saucieni, līdzīgi dobjām rīkles skaņām,
kurus kaut cik skaidri var izteikt ar balsieniem „gabāu,

gabāu"; šīs pašas skaņas norvēģi tulko vārdiem „Hoor er

hun" — kur ir viņa? Un vecais vīrs patiesi bija tik pār-
drošs un atbildēja ar savu cilvēka balsi, likdams gailim no-

ticēt, ka mātīte jeb līgava, pēc kuras viņš ilgojas, ir tikai
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apslēpusies krūmos. Klusāk un tvīkstošāk nekā agrāk viņš
vairākas reizes sauca iepriekš aprakstītā kārtā, un gailis

ar zemu noliektu galvu un nolaistiem spārniem skrēja šurp,

mums klāt un pāri mūsu kājām; jo mēs vienkārši visā ga-

rumā gulējām uz sniega. Tomēr tagad viņš laikam bija

nomanījis savu vilšanos; pēkšņi viņš pacēlās gaisā, joza

prom un visiem sāncenšiem uzsauca ar brīdinošu, klusu

rūcienu. Un tagad vecais mednieks varēja aicināt kā vien

viņš gribēja, gaiļi, kas bija salasījušies lielā skaitā, savu

mīlas uguni, likās, bija apslāpējuši, viņu karstumu pārva-

rēja dibinātas šaubas.

Tomēr mēs devāmies tālāk un, iedami, vairākas minū-

tes izturējāmies gluži klusu, līdz mūsu vadonis domāja,
ka esam ienākuši vēl netraucētu gaiļu novadā, šeit medī-

bas tika turpinātas, un pēc pirmiem aicinājumiem es no-

šāvu otro un dažas minūtes vēlāk trešo gaili. Bet tagad

putni, kā likās, bija palikuši gudri; no medīšanas nekas

vairs neiznāca, bet ne tā bija ar novērošanu. Jo ar prieku
es nomanīju, ka mātītes, kuras līdz šim it nemaz nebija

rādījušās, turpmāk uzņēmās brīdinātāja lomu, lai savus

cienītājus atturētu no posta. Tādēļ mēs griezāmies at-

pakaļ uz mājām, pa ceļam, vēl iztraucējām daudz, daudz

šo pievilcīgo putnu pāru un, dienai austot, atkal ieradā-

mies mūsu pagaidu dzīvoklī.

Tā es iepazinos ar tālos ziemeļos visbiežāk sastopamo
un vispievilcīgāko putnu, balto rubeni. Vēlāk es es-

mu vēl dažas naktis izgājis uz šo putnu medībām, un aug-

šā Lapzemē un Sibirijā esmu viņas novērojis arī citādos

dzīves apstākļos, ne tikai šaīs klusās stundās, kurās š

„Pusnakts saule gulēja uz kalniem

Asiņu sārtumā,"

bet arī ap pusdienas laiku, kad putni meklē barību vai

kad mātīte vadā pulciņu savu skaisto cālīšu. Un vienmēr

un visos apstākļos šis putns ir pratis mani saistīt.

Baltais rubenis jeb baltais teteris (La-

gopus albus) lielumā ieņem vidus stāvokli starp rubeni un

laukirbi; tēviņa garums ir 40 cm, platums 64 cm, spārna
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garums 19 cm, astes garums 11 centimetri; mātīte ir 2

centimetrus īsāka un gandrīz tikpat daudz šaurāka. Zie-

mā baltais rubenis valkā vienkāršu, tomēr skaistu ģērbu.

Viņa spalvu klājs, izņemot malējās astes spalvas, viss ir

apžilbinoši balts— turpretim stūres spalvas tumši melnas,

ar baltām malām un baltas pie spīgas; sešas lielās lid-

spalvas plūksnu augšpusē izrotātas garu, brūni melnu

švītru. Kāzu tērpā galvas augšdaļa un aizkakle ir rūz-

gana, sarkana kā lapsa vai rūzgani brūna, ar melniem

plankumiem un viļņiem, kamiešu, muguras, astītes un vi-

dējās stūres spalvas melnas, līdz pusei izraibotas rūzgani
brūnām vai tumši rūzgandzeltenām šķērsu joslām un vi-

sas spalvas ar baltām malām; stūres spalvas ir izbālējušas
un viņu malas galos nodilušas, plaukstas lidspalvas baltas

tāpat kā ziemā; stilba lidspalvas ir brūnas tāpat kā mugu-

ra, seja, rīkles augšgals un pati rīkle rūzgani sarkana,

parasti bez plankumiem, galva, krūšu augšdaļa un paslē-

penes rūzganas vai rūzgani brūnas, ar smalkām melnām

galotnēm un viļņiem, krūšu vidus daļas spalvas melnas, ar

rūzganiem un baltiem plankumiem, vēdera un kāju spal-

vas baltas, astes apakšējās segspalvas melnas, izraibotas

rūzgani dzeltenām un brūnām joslām un lauzītām līnijām.
Zem acs un pie mutes kaktiņa atrodas balti plankumi. Pa-

matkrāsa var būt gaišāka vai bālganāka; var gadīties, ka

spalvas uz gaiši brūna pamata izraibotas melnas krāsas

raibumiem un 1.1. Vasarā spalvas izbālē. Mātīte vienmēr

ir gaišāka par tēviņu. Vienā laikā ar tumšā spalvu ģērba

apvilkšanu uzaču sekstīte top lielāka un metas sarkana,

un pārošanās laikā tas diezgan ievērojami pavairo putna
skaistumu.

Svarīgi iemesli, pār visām lietām ierašas un paradu-

mi, kas pilnīgi līdzīgi kā baltam rubenim, runā par labu

tam, ka angļu Skotijas vista jeb „grouse" (Lagopus

scoticus), kas apdzīvo Lielbritānijas, jo sevišķi Skotijas

purvus, ir uzskatāma par baltā rubeņa pasugu un nevis par

patstāvīgu sugu. Viņa ir tikpat lielā kā pēdējais un at-

šķiras no tā vienīgi ar to, ka ziemā viņa nepaliek balta

un ka viņai lidspalvas ir brūnas, bet kājas pelēkas. Tā
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tad viņa, ja neņemam vērā minētās starpības, visādi līdzi-

nās baltajam rubenim vasaras tērpā, un pieņemams, ka

viņa ir tikai Britanijas manāmi siltākā klimata pārveido-

jums, gandrīz nav apgāžams.
Baltais rubenis izplatīts pa Vecās un Jaunās pasaules

ziemeļiem, tomēr ne viscaur ir sastopams vienādā daudzu-

mā. Vācijas robežās viņš tagad apdzīvo vairs tikai ziemeļ-
austrumu stūri. Prūsijas-Lietuvas purvos viņš mīl vis-

vairāk tādas vietas, kur mežs mainās ar klaju purvu. Me-

ža malas, bet nevis iekšiene, šeit ir viņa iemīļotākās uztu-

rēšanās vietas, ja vien zemes virskārta ir slapja, vismaz

ļoti mitra. Skandināvijas augstienēs un tundrā viņš vie-

tām sastopams neticami bieži, noteikti biežāk nekā kāda

cita mežu vista. Viens pāris dzīvo cieši blakus otram, un

atsevišķa pāra novads ir tik neliels, ka tam var izsolot cau-

ri jau ar piecisimti un mazāk soļiem. Pavasarī tēviņš

greizsirdīgi aizsargā savas robežas pret katru nelūgtu
viesi.

Baltais rubenis pieder pie visrosīgākiem un visdzīvā-

kiem medību putniem, kurus es pazīstu, ir veikls, tāpēc
arī reti kad mierīgs, un prot veikli kustēties visdažādākos

apstākļos. Plato, kuplām spalvām apaugušo kāju dēļ viņš
var skriet vienlīdz ātri kā pa viltīgo sūnu segu tā arī pa

nule uzsnigušu sniegu, varbūt spēj arī peldēt. Viņa gaita
ir dažāda. Parasti viņš tek soļiem un sagubis, ar drusku

izliektu muguru un nokārtu asti, sekodams katram zemes

padziļinājumam, un tikai, kad uzmanību saista kaut kas

sevišķs, tad uzkāpdams mazā uzkalnītē, lai no šejienes

apskatītos; bet redzēdams, ka viņu vajā, viņš skrien savu

ceļu neticami ātri. Lūkodamies apkārt viņš izstiepjas tik

garš, cik vien spēj, paceļ galvu augstu gaisā un tad izska-

tās ļoti slaids. Lidojiens ir viegls un skaists, līdzinās vai-

rāk mūsu rubeņa nekā lauku irbes lidojienam, tomēr at-

šķiras no abiem.

Celdamās no zemes gaisā, mātīte, jo sevišķi tēviņš,
vispirms uzlido līdz apmēram četru metru augstumam virs

zemes, pēc tam tanī pašā augstumā laižas trīs, četri, pieci,
arī seši simti soļus uz priekšu, pēkšņi stāvu ceļas augstāk
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un tad atkal šaujas ātri lejup, lai nolaistos uz zemes, vai

arī, laizdamās taisni tanī pašā kārtā kā iepriekš, turpina

ceļu vēl tāļāk, vēl reizi ceļas augstāk, iesaucas un laižas

zemē. Izdarīdams īsus lidojumus, tēviņš, celdamies gaisā,

parasti liek atskanēt savam tālu skanošam „err-rek-ek-ek-
ek" un tūliņ pēc nolaišanās zemē, dobjām rīkles skaņām
~gabāu, gabāu"; turpretim mātīte vienmēr laižas klusēda-

ma. Sniegā baltais rubenis *ne tikai izrok dziļas ejas, lai

ziemas laikā pietiktu pie savas apsegtās barības, bet plē-

sīga putna vajāts arī drāžas no gaisa stāvu zemē un tad

no tiesas ienirst mīkstā segā. Nejaukā laikā viņš šeit

meklē patvērumu, lai paglābtos no asā vēja; reizēm varot

sastapt veselu baru, kura locekļi salīduši kopā cieši cits

pie cita, un proti tā, ka visa sabiedrība ir ierakusies zem

sniega un tikai dažas galvas lūkojas ārā. Asās maņas

viņam dod iespēju īstā laikā nomanīt briesmu tuvošanos,

un viņš prot meistariski, cik labi vien iespējams no tām

izsargāties. Tomēr putns parasti nemaz nav tik tramīgs,

pa lielākai daļai pat ir pārgalvīgs un drošsirdīgs; sevišķi
daži neapsievojušies tēviņi bieži izrādās visai nebēdīgi un

ilgāku laiku neslēpdamies tek ceļniekam pa priekšu vai

medniekam no pakaļas, it kā viņiem vajadzētu cilvēka sa-

vādo parādību vispirms labi aplūkot. Pie tam putns pa-

rasti tek noliecies, ar retiem pundurainiem bērziem apau-

gušās tundras vietās arī sagub vēl vairāk kā parasti, lai

darītu sevi nepamanāmu, tomēr nevar nociesties laiku pa

laikam nepacēlis vismaz kaklu augstu gaisā, lai apskatītos

apkārt.
Baltā rubeņa barība sastāv galvenā kārtā no augu

vielām, ziemā gandrīz vienīgi no minēto krūmu lapu pum-

puriem un izkaltušām ogām, vasarā no mīkstām lapām,
ziediem, atvasēm, ogām un dažādiem kukaiņiem, kas tiek

noķerti līdz. Prūsijas un Lietuvas purvos viņš, sevišķi
ziemā pārtiek bieži gandrīz vienīgi no tur lielā daudzumā

atrodamām melnām ogām, vistenēm, un viņu dēļ sniegā
Izrok dziļas un garas ejas. Viņš labprāt ēd arī visādus

graudus, kā to pierāda gūstā turētie. Baltie rubeņi vasarā,

pēc maniem novērojumiem, un arī ziemā, kā to esam da-
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būjuši zināt no Bārta (Barth), ganās tikai naktī, vasa-

rā apmēram no pulkstens desmitiem vakarā līdz pulkstens
diviem rītā, ziemā jau ievērojami agrāk. Ap šo laiku viņi
dodas krēslā no kalniem lejup un dienai austot atgriežas

atpakaļ uz savām guļas vietām. No marta vidus līdz ap-

riļa vidum Norvēģijā arī priekšpusdienās un pēcpusdienās

viņi redzami bērzu zaros, kuru pumpuri šaī laikā viņiem
noder gandrīz par vienīgo barību, un izskatās ļoti brīniš-

ķīgi, kad simti šo balto putnu atšķiras no tumšajiem
zariem.

Marta vidū baltie rubeņi sabiedrojas pa pāriem un

drīz pēc tam sāk riestoties. Jau riesta laikā mātīte dēj
savas olas. Augstieņu saulainās nogāzēs, starp viršu krū-

miem, kur sniegs jau nokusis, starp brūklenājiem, milte-

nājiem un dzērvenājiem, zemu vītolu un pundurbērzu

krūmājos, kadiķu'krūmos un citās līdzīgi apslēptās vietās

viņa ir izkārpījusi lēzenu bedrīti un to izklājusi ar dažiem

sausiem zāļu stiebriem un nedaudz citām sausām augu da-

ļām, arī ar pašu spalvām un zemi, bet ligzdas vietu visos

apstākļos ir izraudzījusi tik labu, ka tā grūti atrodama.

Tēviņš tagad izrāda visu savu drosmi; jo katru cilvēku,
katru plēsīgu dzīvnieku, kas tuvojas, viņš apsveic ar brī-

dinošu „gabāu, gabāu", pārdroši nostājas uz kāda ciņa, uz

tramdīts gaisā palido tikai dažus soļus tālāk un atkārto

veco rotaļu, bez šaubām nolūkā aizvilt ienaidnieku prom
no ligzdas. Pret citiem tēviņiem viņš stūrgalvīgi aizstāv

savu novadu. Briesmās mātīte pēc iespējas ilgi paliek mie-

rīgi sēžot, liekas, no sākuma nemaz nebēdā par viņai drau-

došo nelaimi un lien prom tikai tad, kad cilvēks jau stāv

tieši blakus viņas ligzdai, pie tam zināms izlietodama vi-

sus viņas dzimtā parastos izlikšanās paņēmienus. Pret ci-

tām mātītēm arī viņa izrādoties ļoti ķildīga, un turklāt

norvēģi apgalvo, ka katra mātīte citām, ja vien iespējams,

nolaupot olas un nesot tās uz savu ligzdu. Arī vēl perē-

jamā laikā sniega vistas darbojas visrosīgāk ap pusnakti;
viņu brēkšana reti kad dzirdama pirms desmitās vakara

stundas.

Dējums maija beigās vai droši jūnija sākumā ir pilns
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skaitā un sastāv no deviņām līdz divpadsmit, reizēm arī no

piecpadsmit, sešpadsmit, pat divdesmit bumbierveidīgām,

gludām, spīdīgām olām, kas caurmērā 42 milimetrus garas,

ja daudz 30 milimetrus resnas un uz dzeltenās okera krā-

sas pamata izraibotas neskaitāmiem aknu krāsas un sar-

kanbrūniem plankumiņiem, punktiņiem un traipeklīšiem.
Perēšanai mātīte nododas ar lielu pašaizliedzību; tēviņš, kā

liekas, šinī darbā nepiedalās, bet kalpo tikai kā sargs. Ja

viss iet labi, tad jau jūnija beigās vai jūlija sākumā no

olām izšķiļas skaistie cālīši, un tagad visa ģimene sabiedro-

jusies redzama purvā, arī tur, kur tas ļoti bagāts ar ūdeni.

Tagad šie putni pilnā mērā pelna savu nosaukumu vāciski

Moorhuhner— purva vistas; viņi ir tapuši par īstiem pur-

va putniem un, kā liekas, it viegli spēj staigāt arī pa vis-

šķidrākām dūņām. Ir ticams, ka viņi uzmeklē vispirms
taisni šīs vietas, lai saviem mazuļiem varētu sniegt viņu
nelielam vecumam vislabāk piemēroto barību, proti odus

un to kūniņas, kas vasaras laikā purvos mudžēt mudž. Ar

laba tālskata palīdzību, tundrā pat ar neapbruņotu aci,
nenākas grūti novērot tādu ģimeni. Tēviņš, kas bērnu

audzināšanā ņem sirsnīgu dalību, staltiem soļiem, augstu

paceltu galvu iet vienmēr pa priekšu, pastāvīgi lūkodamies

apkārt un briesmās brīdinādams ar savu ~gabāu," ved visu

ģimeni uz tādām vietām, kas sola barību, un izskatās vis-

pār ļoti norūpējies. Skaistie cālīši dzīves pirmās dienās

valkā pūku ģērbu, kas izskatās samaināmi līdzīgs ziemeļ-
briežu ķērpju pušķiem. Viņi ir ļoti ātri un izveicīgi, kā

jau visi savvaļas cālīši, viegli un veikli tekā pa dūņām un

tērcītēm un jau pēc pirmām dzīves dienām mācās lietot

savus mazos, strupos spārnus. Ar šo izskaidrojams tas,
ka viņi pa lielākai daļai izbēg no visām viņiem draudošām

briesmām. Viņu ģērba krāsa, kas līdzīga augsnes krāsai,

apmāna pat vanaga skaidrās acis, un vieta, kurā viņi skrai-

da apkārt, pasargā viņus no kūmiņa un tā radinieces, ledus

lapsas, smalkā deguna. Viņi ātri pieņemas augumā, drīz

apmaina no sākuma ar brūniem un melniem viļņiem izro-

tātās lidspalvas pret baltām, arī šīs atjauno vēl vienu vai

vairākas reizes un augusta beigās vai septembra sākumā
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jau ir sasnieguši apmēram vecāku lielumu. Ja no cilvē-

kiem reti apmeklētā tundrā gadās uzdurties uz balto ru-

beņu pulciņu, tad tēviņš paceļas gaisā aprakstītā kārtā, un

reizē ar viņu, ja ne jau agrāk, skrien gaisā arī jaunie, pa-

rasti visi uz reiz, retāk tikai pa vienam, diviem, trim un

četriem citi pakaļ citiem. Viss pulciņš, gluži kā irbju pu-

durksnis, vispirms izjūk uz dažādām pusēm, lai pēc tam

kopīgi laistos uz vienu noteiktu mērķi, vismaz vienā no-

teiktā virzienā. Nolidojuši apmēram simts līdz divisimts

soļus, reti kad vairāk, jaunie katrs atsevišķi nolaižas ze-

mē un tagad tik stūrgalvīgi turās savās vietās, ka ir grūti

viņus vēl reizi uztramdīt gaisā, un pat uz tādas augsnes,

kas apaugusi tikai ziemeļbriežu ķērpjiem, prot apslēpties
tik teicami, ka viņus vai nu pavisam nedabūmanīt vai arī

tikai pēc ilgākas meklēšanas. Mātīte seko vienmēr kā pati

pēdējā, ja vien cilvēks tuvodamies viņu nav pārāk izbiedē-

jis. Tūliņ pēc pacelšanās gaisā viņa, ja iespējams, mēģina

novirzīt cilvēku sāņus ar savām pazīstamajām viltībām,
klibo un streipuļo ienaidniekam pa priekšu un nesaudzīgi
dodas briesmās; tikai pēc tam viņa skrien gaisā un lido

mazajiem pakaļ, parasti laizdamās viņiem tālu pāri un

nosēzdamās zemē gluži citā vietā nekā tēviņš.
Ap augusta vidu vai pret beigām jaunie ir pieauguši.

Pēc tam viņi paliek savā perēšanas vietā, pēc Bārta, vēl

apmēram vienu mēnesi; bet tad, pret septembra beigām
vai oktobra sākumu, viņi apvienojas ar citiem pudurkš-

ņiem, izveido barus un tagad top tik tramīgi, ka tikai re-

tumis izdodas uz viņiem izšaut drošu šāvienu.

Baltais rubenis ir viens no visvairāk iecienītiem me-

dību putniem. Tā kā viņš ir sastopams apbrīnojami bieži,
tad viņa medīšana jau kaut cik veiklam medniekam nes

labu peļņu, un tāpēc daudzi normaņi šīm medībām nododas

ar kaislību. Cik lielā skaitā reizēm tiek noķerti baltie ru-

beņi, to var spriest pēc tā, ka viens pats medījumu tirgo-

tājs vienā ziemā uz Dovrefjelda varējis savākt un aizsūtīt

četrdesmit tūkstoš putnus. Tirgošanās ar šo medījumu
pašliek sniedzas ne tikai līdz Stokholmai un Kopenhāge-

nai, bet visās, kaut cik bargās ziemās arī līdz Vācijai un
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Lielbritānijai. Jauno balto rubeņu gaļa pilnīgi līdzinās

mūsu jauno lauku irbju gaļai un bez tam vēl iezīmējas ar

viegli asu piegaršu, turpretī vecu putnu gaļai vajadzīga

ilgāka iepriekšējā ietaisīšana, pirms viņa top baudāma.

Alpu, klinšu jeb kalnu sniega vista (La-

gopus mutus) atkarībā no savas dzīves vietas atrašanās

un īpašībām sastopama vairāk vai mazāk atšķirīgās pasu-

gās, un tādēļ daži pētnieki viņu iedala vairākās sugās, bet

citi atkal uzskata par vienu vienīgu sugu. Jau vienā un

taī pašā novadā viņa, sevišķi vasaras ģērbā, bieži ir svār-

stīga. Šveices Alpos viņa, pēc šinca (Schinz), atkarībā

no gada laika izskatās tik dažāda, ka var teikt: vasarā

viņas krāsa mainās katru mēnesi. Visos gada laikos tē-

viņam vēders, astes apakšējās segspalvas spārnu priekšē-

jās segspalvas, lidspalvas un panti ir balti; lidspalvu kāti

melngani un aste melna. Bet vasarā pārējās ķermeņa da-

ļas izskatās ļoti dažādas. Pavasara spalvu metamā laikā

šad tad parādās melnganas spalvas, un putns ir bālgans

ar raibiem plankumiem; maija sākumā galva, kakls, mu-

gura, spārnu augšējās segspalvas un krūtis ir melnas ar

rūzganiem un baltiem raibumiem, proti spalvas ir vai nu

gluži melnas ar gluži neskaidrām rūzganām šķērsu Svīt-

rām vai arī melnas ar gaiši rūzgandzeltenām un bālganām

joslām; pie rīkles augšgala un kakla sāniem baltā krāsa'

izteicas visspilgtāk. Spalvas pašas krāsu ziņā sajauktas

juku jukām, nereti maisītas ar dažām gluži baltām; bet

viņas visas pamazām izbālē, tā kā augusta vai septembra

beigās sevišķi mugura izskatās skaisti izraibota gaiši pe-

lēkiem un melnganiem punktiem, rūsas krāsas joslas pie
kakla un galvas tapušas gandrīz pilnīgi baltas, bet starp
citām pa lielākai daļai vēl atrodamas dažas, kas izraibotas

gluži nekārtīgām, rūzgani dzeltenām un melnām joslām.
Mātītei visas šīs daļas melnas un izraibotas rūzgani dzelte-

niem viļņiem, joslas daudz platākas un skaidrākas. Ziemā

visas spalvas, izņemot melnās, tagad ar gaišām malām ap-

ņemtās stūres spalvas, tēviņam arī tās, kuras izveido ap-

aušus, ir apžilbinoši baltas; tomēr gadās, ka dažas raibās

spalvas vēl ir palikušas. Rudens spalvu metamā laikā, kas
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sākas oktobrī, sniega vistas izskatās gluži raibas; bet jau
novembrī viņas ir tapušas baltas kā sniegs. Astes augš-

puses vidējās segspalvas top tik garas, ka sniedzas līdz

stūres galam, un izliekas, it kā astes vidus būtu balts.

Virs acīm atrodas sarkana, kārpaina, augšmalā izrobota

ādiņa, kura tēviņam ir daudz biezāka. Acis ir tumši brū-

nas, knābis melns. Garums ir 35 cm, platums 60 cm, spār-
na garums 18 cm, astes garums 10 centimetri.

No aprakstītā veida ziemeļu sniega vistas vairāk vai

mazāk ievērojami novirzās un proti kā sava lieluma tā arī

vasaras ģērba krāsas ziņā; bet tā kā pēdējais vienmēr

ir pielāgots klinšu iežiem, uz kuriem viņas džīvo, bet lie-

lums ir mainīgs arī pie citiem medību putniem, un visām

sniega vistām dzīves veids, kā liekas, ir vienāds, tad nav

pierādams, ka dažādie veidi jāuzskata par dažādām pa-

sugām.

Alpu sniega vista apdzīvo Alpu virkni, cik tāļu vien

pēdējā stiepjas, Pirmējus, Skotijas augstkalnāju, visas

augstākās kalnu virsotnes Skandināvijā, Islandi, Ziemeļ-
sibirijas vai vispār Ziemeļāzijas kalnājus, Amerikas ciet-

zemes ziemeļus un Grenlandi. No Alpiem viņa aizklīst

līdz švarcvaldei, no Pirmējiem līdz Asturijas un Galicijas
kalnu grēdām un no Āzijas cietzemes, kā domājams, arī

līdz Ziemeļjapānai, ja vien kāda turienes iedzimto dari-

nāta glezna ir pagatavota pēc viņu zemē iegūtās Alpu

sniega vistas. Ziemeļos viņa ir atrasta viscaur, kur vien

spertas kājas uz cietzemes vai uz kādas lielākas salas.

Pretēji baltajam rubenim viņa dzīvo tikai kailās, ar krū-

miem neapklātās vietās, tāpēc Alpos viņa vienmēr mīt

virs koku joslas, tuvu sniegam un ledum, Norvēģijā uz

kailām klinšu virsotnēm, kas apklātas noritējušām klinšu

drupām, un tikai Islandē un Grēnlandē perējamā laikā

zemāk stāvošos apgabalos, zemumos, pat jūras tiešā tu-

vumā. Tomēr Islandes un Grēnlandes sniega vista, kas

dzīvo saskaņā ar šo apgabalu īpašībām, vēl lielu gada daļu
pavada kalnos. No Rad dc s ziņojuma ir redzams, ka

arī Austrumsibirijā viņa dzīvo tikai augstkalnājos, un

A. Brems, «Dzīvnieku valsts" XXIII
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proti virs Alpu rožu robežas, divi līdz trīs tūkstoši metru

augstumā virs jūras līmeņa.
Alpu sniega vista ar savu dzīves veidu stipri atšķiras

no saviem radiniekiem. Viņas daba ir mierīgāka. Skrie-

šanā un lidošanā viņa diezgan ievērojami līdzinās pēdējiem,
šīs kustības viņai varbūt ir vēl vieglākas, nekā baltajam
rubenim. Bet tikai retumis viņa laižas tālu vienā vilcienā;
kur viņa vēl nav vajāta, tur viņa to nekad nedara. Tikai

vienā meistarībā kalnu sniega vista, liekas, noteikti pār-

spēj savus radiniekus. „Es vairākkārt esmu novērojis,'
saka Holbells (Holboell), „ka sniega vista var peldēt
ne tikai vajadzības gadījumā vien, bet reizēm to dara arī

bez sevišķa iemesla. 1825. gada septembrī es ar kādu

divmastu kuģi atrados tā saucāma Dienvidrītu līcī pie

Grēnlandes; dažas dienas pastāvēja migla un vairākas

sniega vistas nolaidās uz kuģa. Viena no viņām ar tādu

sparu laidās pret burām, ka iekrita ūdenī. Tā kā laiks

bija rāms, tad es liku nolaist laivu, domādams, ka putns
kritīs manās rokās; bet viņš it viegli pacēlās no ūdens

gaisā un aizlaidās. Nākošā ziemā desmit grādu aukstā

laikā es redzēju divas sniega vistas no Udkigsklintīm pie
Godhavnas nolaižamies lejup un bez vilcināšanās nosēža-

mies uz ūdens. Tāpat esmu redzējis sniega vistas mazgā-

jamies un peldam apkārt kādā mazā ūdenskrājumā kal-

nos." Balss pārsteidzoši atšķiras no baltā rubeņa balss un

ir visai īpatnēja. Viņa skan kā ievērojami dobjš, gārdzošs,

no rīkles dibena nākošs ~aā", kuram bez tam vēl pievie-

nojas tarkšķiens, kas gandrīz nav izteisams ar burtiem.

Fabers, Holbells un Krippers (Krupper) šīs ska-

ņas attēlo ar balsieniem ~arrr" vai „orrr"; bet man liekas,

ka skaņa -r nav tik skaidri dzirdama, kā tas šeit apzī-
mēts. Mātītes aicinājuma saucienu mans norvēģu med-

nieks pakaļdarināja ar skaņu, kas atgādina kaķēnu ņaudē-
šanu un skan apmēram kā „miv". ~Miglainā laikā," pie-
zīmē šin es, „viņas tekā apkārt visvairāk pa zemi un

iedomājas, ka ir vislabāk pasargātas no visām vajāšanām;
bet arī siltā, saulainā laikā viņas ir ļoti paļāvīgas" un tad,
kā č v d i (Tschudi) piebilst, ~klajās kalnu virsotnēs pie-
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laiž cilvēku klāt, bieži līdz desmit soļu atstatumam."

Aukstā laikā viņas esot tramīgākas, laikam, jau tāpēc vien,
ka ziemā viņas savienojas lielākos baros.

Alpu sniega vistas barība sastāv galvenā kārtā no

augu vielām. Alpu kalnos viņas guzna atrodama piepildīta

ar alpino augu un viršu lapām, egļu un Alpu rožu pumpu-

riem, brūklenēm, mellenēm un cūcenēm, dažādām puķēm
un tamlīdzīgām vielām; uz lielceļiem viņas redzamas nodar-

bojamies ar auzu graudu izlasīšanu no zirgu un mūļu
mēsliem, un vasarā viņas medī visādus kukaiņus. Zieme-

ļos viņu barību sastāda pundurvītolu un bērzu sugu la-

pas, daždažādo alpino stādu un šais augstumos vēl augošo

ogulāju lapu un ziedu pumpuri, kā arī ogas pašas, vaja-
dzības gadījumā arī to ķērpju daļas, kuras viņas noloba no

akmeņiem. Ja Fab cr s ir pareizi novērojis, tad ziemai

viņas sev sagādā barības krājumus.

Maijā Alpu sniega vistas redzamas pa pāriem, un abi

laulātie draugi, kamēr turpinās olu perēšana, turās kopā.
Bet kad mazuļi ir izšķīlušies, tēviņš uz laiku atstāj ģimeni
un dodas uz augstākiem kalniem, lai šeit pavadītu vasa-

ras karstāko laiku. Kamēr agrāk viņš bija kluss un no-

skumis, tikmēr tagad viņš top mundrs, bieži paceļ savu

balsi, saņem no mātītes atbildi, prieka pēc ļoti ātri šaujas
gaisā, tikko manāmi vēcinādams spārnus un paceldamies
augšup slīpā virzienā, trīcošiem spārniem kādu acumirkli

turās uz vietas un pēc tam pēkšņi atkal laižas zemē, reizēm

arī izdara savādas kustības, kas dažā ziņā atgādina citu

medību putnu burināšanas dejas, tomēr tām nelīdzinās.

Nedz perēšanā, nedz arī mazuļu vadāšanā viņš nepiedalās.
Ap jūnija vidu vai pret beigām mātīte zem kāda zema

krūma vai arī zem akmeņa pajumtes izrauga ligzdai pie-
mērotu vietu, šeit izkārpj seklu bedrīti ,izklāj to novītu-

šām lapām, iedēj savas deviņas līdz četrpadsmit vai arī

sešpadsmit olas, kas apmēram 45 milimetrus garas, 30 mm

resnas un uz sarkani dzeltena pamata izraibotas tumši

brūniem plankumiem, un sāk pašaizliedzīgi perēt. Pēc ap-

mēram trīs nedēļām izšķiļas mazuļi. Tiklīdz tie kaut cik ir

nožuvuši, vista viņus ved prom no ligzdas uz vietām, kas
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sola barību. Briesmām draudot, viņa paceļas gaisā, lai

ar savu promlaišanos novērstu ienaidnieka uzmanību uz

sevi; uz šo mājienu mazuļi tūliņ izklīst un acumirklī ir

apslēpušies starp akmeņiem, kamēr māte medniekam

skrien gandrīz pa kāju apakšu. Cālīšiem pūku ģērbs gan

ir ļoti raibs, tomēr ne mazāk kā citiem medību putnu

mazuļiem krāsā līdzinās augsnei. Pār brūngano muguru

stiepjas nekārtīgas melnas švītras, no kurām viena aptver

gaiši brūnganu plankumu uz galvas pakaļdaļas. Piere,

rīkles augšgals, kakls un vēders ir bālgani, krūtis un sāni

pārvilkti iesarkanu sarmu, kāju stilbi apklāti iepelēkām

pūkām.
Islandē un Grenlandē, kur Alpu sniega vistas bieži

vien perē arī ielejās, ģimenes, pēc Fabera un Ho 1-

bella, augusta beigās redzamas vēl ielejās; bet oktobra

sākumā māte ar saviem tagad jau pilnīgi pieaugušiem

bērniem, dodas uz augstiem kalniem, un atsevišķie pu-

durkšņi turpmāk apvienojas bieži ļoti lielos baros. Pēdējie
šeit uzturās parasti visu ziemu un ved diezgan kārtīgu
dzīvi. Jau dienai austot sniega vistas redzamas nodarbo-

jamies ar barības meklēšanu, bet līdz pusdienai reti kad

redzamas laižamies. Tad viņas paceļas gaisā un apvieno-

jušās mazos pulciņos, laižas uz ielejām, jūrmalu un t. t.

un pēc tam atkal atgriežas atpakaļ kalnos. Bet ja ielejas
ir atbrīvojušās no sniega, tad viņas šeit uzkavējas ilgāku
laiku, tāpat viņas mūk lejup uz ielejām arī tad, ja kal-

nos no gaisa nāk tā saucamā atkala, apgrūtinādama viņām
barības meklēšanu. Tomēr vajaga klāties jau diezgan

grūti, lai viņas nolemtu izdarīt tādus sirojumus; lietām

parasto gaitu ejot, viņas prot teicami paglābties arī savos

kalnos. Biezā sniega sega, kas pārklāj viņu barību, vi-

ņām nedara daudz bēdu, it viegli viņas izrok sniegā dzi-

ļas ejas, līdz nokļūst pie meklētās barības, un vispār maz

bēdā par sliktu laiku, šī pati sniega sega viņām noder

arī par patvērumu pret asiem vējiem un citiem nelabvēlī-

giem laika apstākļiem; ja plosās vētra un pūš vējš, tad

viņas ar patiku ļauj ieputināt sevi sniegā tā, ka tikai

galvas paliek ārā, un lietpratīgs mednieks viņu klātbūtni
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tādā gadījumā var nomanīt tikai pēc melnām mutes kaktu

svītrām. Ir ticams, ka viņas sev ierīko ziemas mitekļus,
izrakdamas sniegā dziļas alas savu aizgādā kaudzīšu tu-

vumā, šādu ar zāļu lapām kārtīgi izklātu alu X r i p p c r s

atrada kādā lielā sniega laukā Islandē. Bez jau minētiem

nekārtīgiem sirojumiem sniega vistas ziemā, it īpaši Ame-

rikas ziemeļos, izdara arī tālākus klejojumus. Labradorā,
kā odibon a m (Audubon) stāstīja, ik ziemas ierodas

tūkstoši Alpu sniega vistu un apklāj visus kalnus un to

nogāzes. Arī Skandināvijā ir novēroti līdzīgi gadījumi.

Alpu sniega vistas vietu nabadzība un nepiemīlība

viņai pašai nereti nāk par postu. Cik veikli viņa arī ne-

prastu paglābties no vētras un negaisa, tomēr visas laika

apstākļu pārestības viņa nespēj izturēt. Ja ziemā rāmā

laikā dienām ilgi snieg sniegs, tad mūsu vistai vēl nedraud

nekas ļauns; bet ja lavīnes gāžas lejup no kalniem, tad

daža laba tiek no sniega masām nospiesta, un ja cieta

ledus garoza pārklāj sniega segu, tad dažai labai ir jāno-

vārgst un jānomirst badā. Tomēr pret šiem miermīlīgiem

putniem bargi un pat naidīgi izturās ne tikai daba, bet vēl

daudz lielākā mērā arī cilvēks un visi plēsīgie dzīvnieki.

Tūkstoši un simttūkstoši ikgadus tiek noķerti; liels skaits

krīt par laupījumu ar šauteni apbruņotam medniekam, un

tāds pats daudzums, kādu iznīcina cilvēki, noasiņo arī lap-
sas un tiņa zobos vai medību vanaga un sniega pūces nagos.

Laukirbes (Perdicinae), kuras sastāda otro skai-

dri norobežoto apakšdzimtu, no spalvkāju vistām atšķiras
ar savu slaido augumu, samērā mazo galvu un neapspal-
votiem kāju pantiem. Spalvu klājs pieguļ pa lielākai daļai
diezgan gludi; viņa krāsa abiem dzimumiem parasti
vienāda.

Tālos ziemeļus izņemot, lauku irbes apdzīvo visas Ve-

cās pasaules zemes un apgabalus, sākot no jūrmalas līdz

visievērojamākiem kalnu augstumiem. Saskaņā ar savu

nosaukumu lielākais vairums patiesi cienī visvairāk klajas
vietas, bez mežiem; tomēr ir daudz, kas mājo taisni me-
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žos un šeit ved tikpat slepenu dzīvi, kā kura katra meža

vista. Dabas ziņā viņas atšķiras ar dažām īpatnībām. Vi-

ņas ir ātrākas un veiklākas par daudziem savas šķiras
priekšstāvjiem, laižas gan drusku pasmagi, tomēr vēl diez-

gan ātri, lai arī reti kad augstu un tālu, bet pēc iespē-

jas izvairās no nosēšanās uz kokiem. Viņas ir asprātīgas
un viegli aprod ar visādiem apstākļiem, pierāda zināmu

viltību, kad vajag aizvairīties no briesmām, bet no otras

puses arī drosmi un cīņas prieku. Cik līdz šim zināms,
tad visas pie šīs dzimtas piederīgās sugas dzīvo viensie-

vībā. Bērnu audzināšanā tēviņš ņem dzīvu dalību, vismaz

ļoti rūpējas par perētājas mātītes un vēlāk arī par viņas
mazuļu drošību. Mātīte vienkāršā ligzdā iedēj ievērojamu
skaitu vienkrāsainu vai arī us gaiši iedzeltena un brūngana

pamata tumšiem plankumiem izraibotu olu. Perējamā lai-

kā katrs pāris dzīvo par sevi, iekaro sev zināmu novadu

un to aizsargā pret citiem no savas sugas, kā arī pret
svešiem ienācējiem. Kad mazuļi pieauguši, tad vairākas

ģimenes apvienojas kopā lielos pudurkšņos. Barības ziņā
laukirbes no spalvkāju vistām atšķiras ar to, ka viņas ēd

gandrīz vienīgi tikai mīkstas augu un dzīvnieku vielas.

Visas sugas cītīgi medī daždažāduskukaiņus un to kūniņas,
un lielākā daļa graudus, kā liekas, cienī mazāk, nekā citas

augu daļas, it īpaši lapas un tamlīdzīgas.
Gūstam lauku irbes viegli pierod; kaut cik piemēroti

koptas, daudzas no viņām būrī iztura vairākus gadus, un

lielākā daļa būrī stājas arī pie vairošanās. Dažas iedrau-

dzējas ar cilvēku tik sirsnīgi, ka, līdzīgi sunim, seko uz

katra soļa, liekas, no tiesas uzskata sevi par mājas līdz-

iemītnieku un lielākā vai mazākā mērā ņem dalībuarī savu

kopēju priekos un bēdās.

No kalnu irbju ģints (Caccabis) sugām mums

visvairāk no svara ir akmeņu irbe (Caccabis saxati-

lis). Ķermeņa virspuse un krūtis ir zili pelēkas ar iesar-

kanu vizuļojumu, viena josla, kas aptver balto pakakles

augšgalu, un otra, kas tieši pie knābja pamata stiepjas
pār pieri, kā arī mazs plankums pie žoda katrā apakšžokļa
stūrī ir melns, vēdera spalvas izraibotas pārmaiņus ar
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dzelteni sarkanbrūnām un melnām joslām, pārējās apakš-

puses spalvas rūzgani dzeltenas, lidspalvas melngani brū-

nas ar iedzelteni baltiem kātiem un rūzgani iedzeltenām

svītrām pie plūksnu augšpuses malas, malējās stūres spal-
vas rūzgani sarkanas. Acis ir sarkani brūnas, knābis sar-

kanā korāļu krāsā un kājas bāli sarkanas. Garums ir

35 centimetri, platums 50—65 cm, spārna garums 16 cm,

astes garums 10 cm; mātīte, kā parasti, ir drusku mazāka

un viegli atšķirama pēc tā, ka viņai pie kāju stilba nav

piešu kārpas.

Sešpadsmitā gadu simtenī akmeņu irbe dzīvoja klin-

šainos kalnos pie Reinas, sevišķi Goaras apgabalā; tagad

viņa atrodama tikai vēl Alpu apgabalā, un proti Augš-

austrijā, Augšbavārijā, Tirolē un Šveicē. Biežāk viņa ir

sastopama šī kalnāja dienvidu pusē, Dienvidtirolē un Itā-

lijā, kur viņa apdzīvo sevišķi Ligurijas un Romas provin-
ces kalnājus, bet visā Grieķijā, Turcijā, Mazāzijā, Pale-

stīnā un Arābijā viņa ir parasts putns.
Akmeņu irbe, tāpat kā visi viņas radinieki, kuru dzī-

ves veids mums tapis pazīstams, ātrumā, asprātībā, karei-

viskumā un pieradināšanas vieglumā stipri pārspēj citas

mežu vistas. Ļoti ātri un ar apbrīnojamu izveicību viņa
tekā pa zemi, vienalga, vai tā ir līdzena vai nelīdzena,

akmeņaina vai apaugusi ar zāli, bez pūlēm rāpjas pāri
klinšu bluķiem vai kāpj augšup gar sānu nogāzēm un

spēj turēties vēl us tādām virsmām, kurām pēc izskata

tik smago putnu vajadzētu visai stipri aizkavēt tikšanā

uz priekšu. No maņām visaugstāk attīstīta redze,
kuras asums labi zināms katram medniekam.

Kamēr Vidusāzijas kalnājos no cilvēka, kas medī

ar šauteni, akmeņu irbe pat nedomā slēpties, drīzāk vēl

iznāk uz kādas klinšu plates, lai aplūkotu šo reti redzamā

stāvu, tikmēr Alpos viņa ir vistramīgākā un visuzmanī-

gākā no visām kalnu irbēm, smalki novēro visu, kas notiek

apkārtnē, ļoti pareizi atšķir šāvēju no miermīlīgā gana,

vispār iepazīstas smalki ar saviem ienaidniekiem un mei-

stariski prot izbēgt no visvisādām vajāšanām. Bet pie-
spiesta, viņa arī ļoti viegli padodas pārmainītiem apstāk-
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ļiem un taisni tādēļ pārsteidzoši īsā laikā pieradinās un top

paļāvīga pret savu kopēju. Viņas balss dažā ziņā atgā-
dina mājas vistu kladzināšanu. Aicinājuma sauciens ir

skaļš ~gigigich" vai „čattibit, čattibic"; skaņa, ko putns
lieto paceļoties gaisā, ir savāds svilpiens, kuru apmēram

var attēlot ar balsieniem ~piečii, piečn". Kur ir daudz

akmeņu irbju, tur cilvēkam šo putnu pārošanās laikā, kā

fon der Mīle (von der Miihle) saka, liekas, it kā viņš at-

rastos vistu laidarā, tik bieži atskan no visām pusēm šo

patīkamo radījumu saucieni.

Akmeņu irbes barība sastāv no dažādām augu vielām

un dažādu sugu sīkiem dzīvniekiem. Augstos kalnos ak-

meņu irbes pārtiek no Alpu rozes un citu augstkalnāju

augu pumpuriem, no ogām, mīkstām lapām un dažādām

sēklām, bez tam arī no zirnekļiem, kukaiņiem, to kūniņām
un tamlīdzīgiem dzīvniekiem; ielejās viņas apmeklē laukus,

sevišķi kamēr labība vēl ir īsa un mīksta, un tad reizēm

neēd neko citu, kā tikai jauno kviešu un citu labību zaļo-

jošo stiebru galotnes; ziemā viņa ķeras laikam arī pie ka-

diķu ogām vai apmierinās pat ar egļu skujam.
Kur akmeņu irbes sastopamas bieži, tur vēlā rudenī,

kā jau minēts, vairāki pudurkšņi bieži savienojas kopā par

lieliem bariem, Indijā, pēc Mauntenīra, līdz simts īpat-

ņu lieliem. Pavasarim sākoties, šīs sabiedrības atkal iz-

klīst, un tagad katrs atsevišķs pāris izvēlas sev īpašu no-

vadu, kura vidū viņš domā perēt, šeit tas pavada nakti,

pēc Girtannera, kādā drošā vietā zem Alpu rožu vai

kalna priežu krūma, no rīta iziet ganos uz klajākām vie-

tām un pie tam daudz skraida apkārt, ap pusdienas laiku

atgriežas atpakaļ zem krūma vai peras smiltīs, laiskā bez-

darbībā, pa pusei gulēdams, līdz novakarei uzturās vēsā

ēnā un pret vakaru, ganīdamies, atgriežas atkal atpakaļ
savā guļas vietā. Tēviņš pret mātīti ir ļoti mīlīgs, burinās

nokārtiem spārniem, pa pusei nolaistu un pa pusei izplestu

asti, katru citu no savas sugas saņem ar izaicinošiem cī-

ņas saucieniem, ar varonīgu drosmi aizsargā savu laimīgi
iekaroto novadu arī vēl tad, kad mātīte jau perē, un

kaislīgi cīnās air katru nelūgtu ienācēju no savas sugas.
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„Ja tanī laikā," saka Girtanners, „kad mātīte perē,
lai arī diezgan lielā attālumā, apslēpjamies kādā vietā un

pakaļdarinām tēviņa saucienu tad putns, visaugstākā mērā

uztraukts, skrien šurp. Niknums padara viņu tik aklu,
ka šādos gadījumos viņš drāžas bieži ļoti tuvu garām med-

niekam, kas apslēpies, un var tikt saķerts gandrīz vai

ar roku. Domādams, ka ir ļoti rūpīgi aizdzinis miera

traucētāju, viņš lepnā prātā griežas atpakaļ. Savas olas

akmeņu irbe dēj Grieķijā, pēc Lindermaijera apgal-

vojuma jau februāra vidū, pēc Krip per a novēroju-

miem, marta pēdējās dienās, reti kad agrāk, Alpos pēc

Šveices pētnieku sniegtām ziņām tikai pret maija
beigām, jūnija sākumu un pat jūlijā. Grieķijā,
kur akmeņu irbe, tāpat kā viscaur, ir ļoti iecienīts un

meklēts medījums, jau jūnija mēnesi iziet uz viņas medī-

bām; bet pēdējās, pēc Pauis a (Powys), ir sevišķi grū-
tas tanī ziņā, ka gaisā uztramdītais pudurksnis izjūk uz

visām pusēm, pie kam neviens nerūpējas par otru, drīzāk

liekas, ka ikviens domā tikai par to kā pats varētu pēc

iespējas ātri un droši apslēpties. Ja vajātai akmeņu irbei

izdodas atrast labu paslēptuvi, piem., kādu dzeloņainu
krūmu, tad nav tik viegli viņu atkal uztramdīt gaisā, un

tādā gadījumā mednieks parasti dabū garu degunu. Kur

akmeņu irbes sastopamas bieži, tur medības tomēr dod

bagātīgu iznākumu un daudz prieka. Bez cilvēka akmeņu
irbēm kā ienaidnieki stājās pretī lapsas, caunes, zebiek-

stes, plēsīgi putni un kraukļi; dažas varbūt arī nosit lejup
ritoši akmeņi; bet visvairāk viņas apdraud barga ziema.

Mūsu 1 a v k i r b c (Perdix cinerea) no sarkanajām ir-

bēm atšķiras ne tikai krāsas ziņā, bet arī ar kāju vairo-

giem, kuri priekšpusē un pakaļpusē sastāda divas rindas,
ar piešu kārpas trūkumu un spārnu un stūres uzbūvi.

Ģērbs, kas atkarībā no apgabala, dzīves vietas īpašībām
un stāvokļa bieži novirzās, skaistumā gan stāv iepakaļ
sarkano irbļu ģērbam, tomēr ir ļoti patīkams. Piere, plata
švītra virs un aiz auss, galvas sāni un rīkles augšgals ir

gaiši rūzgan sarkani; brūnganā galva izrotāta iedzeltenām,
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gareniskām svītrām, pelēkā mugura rūzgani sarkanām

šķērsām joslām, gaišām kātu švītrām un melnām smalkām

lauzītām līnijām; plata, uz pelēkas pelnu krāsas pamata
melniem viļņiem izraibota josla izgrezno krūtis un uz vē-

dera abām pusēm turpinās tālāk, bet šeit tiek pārtraukta

ar rūzgani sarkanām šķērsu joslām, kas abās pusēs ap-

tvertas ar baltu; uz baltā vēdera atrodas liels, pakavvei-

dīgs, brūnas kastaņu krāsas plankums; stūres spalvas, kā

tas šinī dzimtā parasts, rūzgani sarkanas, bet vidējās

spalvas, tāpat kā astītes spalvas, izraibotas rūzgani brū-

nām un brūni sarkanām šķērsu švītrām un rokas lid-

spalvas uz blāvi brūni melna pamata rūzgani iedzeltenām

šķērsu joslām un plankumiem. Acis ir brūnā riekstu

krāsā, šaurs, kails gredzens ap katru no viņām un švītra,
kas no gredzena iet uz mugurpusi, ir sarkana, knābis zil-

gani pelēks, kājas iesarkani balti pelēkas vai brūnganas.

Mātīte, kas augumā mazāka, līdzinās tēviņam, bet nav

tik skaista, brūnais plankums uz vēdera nav tik liels un

nav tik skaidrs, mugura tumšāka. Garums ir 26 cm, pla-
tums 52 cm, spārna garums 16 cm, astes garums 8 cm.

Laukirbe apdzīvo Vāciju, Dāniju, Skandināviju, Liel-

britāniju, Holandi, Beļģiju un Ziemeļfranciju, visu Ungā-

riju, Turciju, daļu Grieķijas, Ziemeļitāliju un arī visu

Asturiju, Leonu, Augškataloniju un dažus Aragonijas ap-

gabalus, bieži sastopama Vidus- un Dienvidkrievijā, Krimā,

Mazāzijā; Āzijā to atvieto kāda viņai ļoti līdzīga suga.

Jaunzēlandē viņa aklimatizēta. Līdzenumus viņa visos ap-

stākļos cienī vairāk nekā kalnājus; piem., Šveices zemumos

viņa sastopama bieži, kalnos līdz tūkstots metriem virs jū-
ras līmeņa. Laukirbe jūtas labi tikai labi apstrādātos, ar

pārmaiņām bagātos apgabalos; viņa dzīvo gan arī laukos,
tomēr viņai vajaga krūmu biezokņu, kur varētu patver-
ties, un tāpēc viņa mīl apgabalus, kuros šur un tur atro-

dami mežiņi, krūmiem apauguši pauguri vai vismaz kupli
dzeloņkrūmi. No meža viņa izvairās, bet ne no tā malām

un priekšaudzēm, un tikpat maz viņa baidās no mitrām,

purvainām vietām, ja vien tās dažās vietās apaugušas ko-

kiem un ietver mazas saliņas.
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Nav daudz tādu putnu, kas pie reiz izraudzīta novada

turās stingrāk nekā lauku irbe. Mazuļi, pēc piedzīvoju-

miem, paliek dzīvot taī pašā laukā, kurā tie izperēti, un

ja kādreiz kāds iecirknis izmirst, tad daudzreiz paiet ilgs

laiks, pirms kā no robežām ierodas atkal atsevišķi pāri un

atstāto apgabalu no jauna pilda ar apdzīvotājiem. Zie-

meļvācijā tomēr ir novērots, ka gandrīz katru rudeni pa-

rādās klejojošas lauku irbes. Tā, Naum a ņ a brālis reiz

ieraudzīja varbūt piecsimt īpatņu lielu baru, kas vislielākā

steigā, pa pusei laizdamies, pa pusei tecēdams, devās uz

vakariem, pie tam aizņēma izplatījumu apmēram trīssimts

soļu caurmērā un bez apstāšanās virzījās tālāk tādā kārtā,

ka visas skrēja prom vienā virzienā, pakaļējās laidās pāri

priekšējām un viss bars ātri pazuda no novērotāja redzes

aploka. Kāds cits novērotājs man raksta, ka Poznaņā viņš
reiz pamanījis vismaz tūkstoš klejojošas irbes, bet nākošā

dienā taī pašā vietā nav sastapis vairs nevienas. Tās

lauku irbes, kuras apdzīvo Ziemeļkrieviju un Rītsibiriju,
ik ziemas atstāj ziemeļu apgabalus un meklē mājas vietas

Tatārijas dienviddaļas stepēs uz smilšu pauguriem un pur-

vos/ kur sniegs nepastāv. Zviedrijā laukirbes ir tikai

ievestas, un proti, kā runā, pirms apmēram trīssimts piec-
desmit gadiem. Līdz ar zemes apstrādāšanas attīstīšanos

viņas, pēc N i 1 s s o n a apgalvojuma, izplatās arvienu tā-

lāk, tā kā tagad viņas ir iespiedušās tādos apgabalos, ku-

ros pirms trim vai četriem gadu desmitiem viņas netika

redzētas. No Skonijas plašiem, druvām bagātiem līdze-

numiem, kur viņas pirms tam bija atrodāmas visbiežāk,

viņas ir devušās uz augšu, un tagad sastopamas ne tikai

pa visiem lielākiem tīrumiem un klajumiem pārējās zemēs

līdz Uplandei un Gestriklandei, bet arī Helzinglandē. Nor-

vēģijā viņas, ieceļodamas laikam no Zviedrijas, ir ieradu-

šās zemes dienvidos un iekarojušas arī kalnāju līdz tūk-

stoš metriem virs jūras līmeņa, ir pārgājušas pāri pat
Dovrefjeldam un nometušās uz dzīvi līdz sešdesmit cetur-

tam grādam, bet šeit no bargās ziemas vairākas reizes ir

pilnīgi iznīcinātas.

Mierīgi ejot, laukirbe soļo ar ievilktu kaklu un izliek-
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tu muguru; steigdamās viņa izceļas augstu un izstiepj
kaklu uz priekšu . Slēpšanās mākslu viņa prot tikpat labi

kā viņas radinieces, izlieto katru slēptuvi un vajadzības

gadījumā pieplok pie līdzēnās zemes, cerēdama, ka viņas

spalvu klāja un zemes krāsu līdzības dēļ viņa netiks pa-

manīta. Lidojums gan nav gluži neizveicīgs, tomēr prasa

ievērojamas pūles un drīz nogurdina. Ceļoties gaisā, viņa
lido augšup ātriem spārnu vēcinājumiem; bet reiz sasnie-

gusi zināmu augstumu, viņa laižās pa gaisu veselus gaba-
lus bez spārnu kustināšanas un tikai laiku pa laikam ar

ātriem vēcinājumiem dod sev jaunu grūdienu. Viņa ne-

mīl pacelties augstu, reti kad laižas tālu gabalu vienā vil-

cienā un vismazāk ido stiprā vējā, kas viņu patiesi rauj

sev līdz. Tāpat kā radinieces, viņa kokā nekad neuzme-

tās, vismaz kamēr ir vesela; tas pieder jau pie visretā-

kiem gadījumiem, ja lauku irbe kādreiz nolaižas uz kādas

ēkas jumta. Zināmos apstākļos viņa turpretī lieto kādu

mākslu, kuru no viņas nevarēja gaidīt; proti, viņa māk

peldēt. Vodži c k i s novēroja divus pudurkšņus, kuri

briesmās katru reizi laidās uz kādu ar ūdeni bagātu niedrā-

ju vai upi un peldus meklēja sev drošību. „Kad to bijām

piedzīvojuši," stāsta viņš, „tad mēs kādā dienā likām iz-

tramdīt irbes un paši nolikāmies guļus uz pretējā krasta.

Drīz mēs arī ieraudzījām putnus brienam pa seklo ūdeni,
bez vilcināšanās sekojam tēviņam, pēc tam peldam cits ci-

tam cieši blakus, kā liekas bez sevišķām pūlēm. Pie tam

viņi turēja astes paceltas gaisā un spārnus mazliet atvir-

zītus nost no vidukļa. Iznākuši ārā, viņi kā māju vistas

pēc pēršanās smiltīs nopurināja spalvu klāju un, kā likās,
it nemaz nebija noguruši. Sauciens, kas parasti dzirdams,

ir skaļš, tālu skanošs „girrhik" un tiek lietots kā laižo-

ties, tā arī sēžot Vecs tēviņš šo aicinājuma saucienu pār-
vērš par „girrhek" un to lieto tiklab savas sievas un bēr-

nu ataicināšanai, kā arī pretnieka izaicināšanai uz cīņu.
No izbiedētām irbēm dzirdams ass ~ripripriprip" vai tark-

šķināms „tert"; mazuļi čiepj kā mājas vistu cālīši un vē-

lāk sauc „tipegirr tip", kas viegli atšķirams no veco sau-

ciena. Omulības izteiksme skan kā apspiests „kurruk",
brīdinājuma sauciens kā maigs „kurr".
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Lauku irbe ir uzmanīga un tramīga, no piedzīvoju-
miem top gudrāka un pierāda daudz spēju samierināties

ar visādiem dzīves stāvokļiem. Viņa ir sabiedriska, mier-

mīlīga, uzticīga un spējīga uzupurēties, visai mīlīga pret
savu laulāto draugu un pret bērniem, bet visas šīs labās

īpašības savā ģimenē, vārda vispilnīgākā nozīmē, izrāda

lielākā mērā, nekā pret citiem dzīvniekiem un pat pret ci-

tiem no savas sugas. Ja ir vajadzīgs aizsargāt īpašumu,
tad tēviņš dūšīgi cīnās ar citiem, un ja divas ģimenes grib

apvienoties kopā, tad tas nenotiek bez knābšanās; turpretī
ģimene ļoti bieži pieņem mazuļus, kas palikuši bāriņi, un

vadātāji vecāki pret svešajiem bērniem izturās tikpat mī-

līgi kā pret savējiem.
Līdz ar sniega nokušanu pamostās pārošanās dziņa.

Jau februārī bari, kas ziemā turējās uzticīgi kopā, izklīst

pa pāriem, un katrs tēviņš izrauga sev piemērotu uzturē-

šanās vietu. Ja vēl reiz iestājas tāds laiks kā ziemā, tad

pāri uz īsu laiku atkal savienojas kopā; bet pavasaris, nāk-

dams, tos vienmēr atrod izšķīrušos pa vienam. Rīta un

vakara stundās tagad ir dzirdami tēviņu izaicinošie saucie-

ni, gan arī redzami divi no viņiem izcīnām sīvu ķildu mā-

tītes dēļ. Pie tam viņi abi lec viens otram pretī un mē-

ģina ar nagiem un knābi viens otram nodarīt kaiti. Vā-

jākajam ir jābēg, un uzvārētājs gavilēdams griežas atpa-
kaļ pie sievas.

Pret apriļa beigām, parasti tikai maija sākumā, mā-

tīte sāk dēt. Viņas ligzda ir vienkāršs padziļinājums lī-

dzenā zemē, ko izklāj ar dažiem mīkstiem salmiem un kas

ir ierīkots bieži visai nepiemērotās vietās. Reizēm ligzdu
apsedz kāds krūms; bet lielākā daļā gadījumu tā atrodas

agri un ātri augošā labībā, proti kviešu, zirņu un rapša
laukos, āboliņā vai garā pļavu zālē, arī jaunos izcirtumos

mazu lauku mežiņu malās. Dējums sastāv no deviņām līdz

septiņpadsmit olām, vismaz pieņem, ka tās ligzdas, kurās

atrastas vairāk olas, nav izlietotas no vienas mātītes vien.

Ja kādai mātītei olu ir mazāk nekā deviņas, tad no tā ar

zināmu varbūtību var slēgt, ka pirmais dējums caur kādu

nejaušību ir iznīcināts. Olas ir caurmērā 33 milimetrus
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garas, 26 milimetrus resnas, bumbierveidīgas, gludčauma-

lainas, maz spīdīgas un bāli zaļgani brūni pelēkas. Mātīte

perē pilnas 26 dienas ar neticamu pašaizliedzību, tik pa-

stāvīgi, ka viņai pamazām izkrīt gandrīz visas vēdera spal-

vas, un atstāj ligzdu tikai tik ilgi, cik tas nepieciešami va-

jadzīgs, lai sameklētu vajadzīgo barību. Kamēr viņa pe-

rē, tēviņš nebūt neaiziet no viņas tuvuma, turpretī modrīgi
stāv sarga vietā, brīdina mātīti no katrām briesmām, viņas

dēļ parasti dodās arī briesmās un, aiztramdīts, atkal atgrie-
žas atpakaļ vecajā vietā. Ja tēviņu nogalina, tad arī mā-

tīti droši vien sagaida nāve. Turpinātas vajāšanas lauku

irbju pāri, cik ļoti tie arī nemīlētu olas, tomēr var aizbie-

dēt no ligzdas.

Mazuļi ir ļoti mīļi radījumi jau ārējā izskata ziņā. Vi-

ņu pūku ģērba krāsa virspusē ir dzelteni brūnas, rūsgani

dzeltenas, rūzgani brūnas un melnas krāsas maisījums, ka-

mēr apakšpusē pārsvarā ir gaišākas krāsas; izraibojums
sastāv no pārtrauktām plankumainām švītrām. No savas

dzīves pirmās dienas sākot, viņi kustas ļoti veikli, atstāj

ligzdu jau, pirms kā ir pilnīgi nožuvuši vai atbrīvojušies

no visām olas čaumalas drupatām un ļoti drīz mācās pa-
klausīt savu vecāku pamācībām. Tēvs un māte vienādā

mērā piedalās viņu audzināšanā; tēvs viņus apsargā, brī-

dina un aizstāv, māte vada, ēdina un sakrāj zem spārniem.
Ja viens no vecākiem zaudē savu dzīvību, tad otrs uzņē-

mās kopšanu, tā tad tēvs arī mātes pienākumus. „Ir aiz-

kustinoši," apraksta Naumani s, „novērot vecāku ne-

aprobežoto gādību par viņu mīļiem bērniem. Bailīgi lūko-

damies apkārt, no kuras puses nelaime draud un vai tā ir

novēršama, tēvs skraida šurp un turp, kamēr māte ar īsu

brīdinājuma saucienu savāc mazuļus ap sevi, pavēl tiem

doties uz paslēptuvi, ikvienam to ātri ierāda labībā, zālē,

krūmā, aiz vagām, grambās un tamlīdzīgās vietās, un tik-

līdz viņai liekas, ka visi ir apslēpti, tā viņa kopā ar tēvu

pielieto visus līdzekļus, lai uzbrukumu izjauktu vai no-

vērstu. Tagad abi vecāki varonīgi stājas pretī ienaidnie-

kam, sajusdami savu nespēcību tam tomēr nebrūk virsū,
bet gan mēģina tā uzmanību no mazuļiem nogriest uz sevi,
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atvilt to nost no mazuļiem, līdz viņiem liekas, ka ienaid-

nieks ir aizvests prom diezgan tālu. Tad māte pirmā lai-

žas atpakaļ pie mazuļiem, kuri no viņiem ierādītās paslēp-
tuvēs pa to laiku nav izkustējušies ne par kājas platumu,

un mēģina viņus pēc iespējas ātri aizgādāt kādu gabalu
tālāk. Kad tēvs beidzot redz, ka viņa mīluļi visi ir drošī-

bā, tad arī viņš pieviļ savu vajātāju un laižas prom. Tik-

līdz kā apkārtnē viss ir palicis atkal klusu un ienaidnieka

traucējums zudis, viņš liek atskanēt savam saucienam, uz

kuru māte tūliņ atbild, un pēc tam viņš tūliņ steidzas pie

savas ģimenes. Neviens plēsīgs dzīvnieks nespēj apkrāpt

mīlīgo un rūpīgo vecāku modrību nedz dienā, nedz arī nak-

tī, ja vien ienaidniekam nenāk palīgā sevišķi apstākļi. Bet

bieži rodas izdevība apbrīnot arī bērnu neaprobežoto pa-

klausību un mīlestības pilno pieķeršanos vecākiem." Kad

cālīši ir pieauguši lielāki, viņu un arī vecāku izturēšanās

mainās. Ja tagad viņiem tuvojas ienaidnieks, tad viņi pa-

ceļas gaisā, lido kādu gabalu kopā un pēc tam laižas atkal

zemē; ja viņus vēl reiz uztramda gaisā, tad viņi izklīst pa

atsevišķiem pulciņiem vai pa vienam, laižas prom dažādos

virzienos, nolaižas zemē un vai nu piespiežas pie zemes vai

arī tecēdami vai citādi slēpdamies mēģina glābties. Kad

tēviņš sāk saukt, mazuļi viens pēc otra atbild, un uzticī-

gie vecāki pamazām atkal salasa visu baru, pie kam tēviņš
vienu mazuli pēc otra pieved pie mātes, kura tos visus ap-
vienotus ņem atkal savā vadībā. Vēlāk mazuļiem ir jāuz-

ņemas daļa tēva rūpju, proti, jāstāv sarga vietā un jāvēro

apkārtne, šī stāvēšana sardzē, kuru izpilda visi mazuļi

pārmaiņus, sevišķi sekmē viņu attīstību. Ja mazuļi pa-

zaudē vecākus, tad tie savienojas ar svešiem putniem.
Agrā bērnībā laukirbes ēd gandrīz tikai kukaiņus, vē-

lāk arī augu vielas un beidzot gandrīz tikai tās vien. Līdz

ražas ievākšanai šie putni skraida galvenā kārtā ap labības

tīrumiem, pēc ražas novākšanas viņi iebrūk kartupeļu un

zāļu tīrumos, jo te tie atrod vislabāko paslēptuvi. Vēlā ru-

denī viņi uzmeklē nopļautus labības laukus un vēl labprā-
tāk uzartas papuves, kuru vagās tie var paslēpties. Pļa-
vas, kuras atrodas tuvumā, laukirbes labprāt apmeklē sien-
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āžu dēļ un izcirtumus tauriņu kūniņu dēļ; nakts atpūtu

putni notur uz klaja lauka. Rītos viņi atstāj savu nakts

nometni un dodas uz tuvāko sauso vietu tīrumā, te uz-

meklē brokastu un tūliņ dodas uz pļavu, kur tikmēr jau
nakts rasa ir apžuvuse; ja spiež dienvidus saule, tad putni

apmetas krūmos, ņem te putekļu vannu, pēcpusdienā iet

atkal atpakaļ uz nopļautiem labības tīrumiem un pret va-

karu atkal dodas uz guļas vietām, šādā kārtā rit dzīve

līdz iestājas ziema. Tas ir ļauns laiks un bieži laukirbēm

atnes pat bada nāvi. Tām kaitē ne aukstums, bet sniegs,
kas apsedz viņu barību un dažreiz top tik ciets, ka putni
vairs nav spējīgi sniegu atkašņāt. Kamēr putni var atkaš-

ņāt zemi, viss iet labi; viņi labi zin, kur atrodas ziemas la-

bības vai rapšu lauki un no tiem pārtiek vienmēr vēl gluži

viegli; ja laiks izmainās tā, ka sniega sega pārklājas ar

ledus garozu, tad putni nokļūst lielā trūkumā, palēnām no-

liesē un viegli kļūst plēsējiem par laupījumu vai burtiski

nobeidzas bada nāvē. Bargās ziemās viņi aizmirst visas

bailes no cilvēkiem, tuvojas sādžām, meklē patvērumu un

barību, dārzos, nonāk pat māju pagalmos un namu priekš-
namos un te kāri metas uz graudiem, kurus līdzcietīga roka

tiem nomet. Dažreiz arī zaķi kļūst par viņu glābējiem, jo
tie atkašņā sniegā paslēpto barību. Bieži bargās ziemās

vairākos apgabalos iznīkst visas laukirbes.

Visi četrkājainie plēsēji apdraud mūsu laukirbju olas

un mazuļus; arī visi vanagi, klijāni, lijas, kraukļi un sīļi
ir kā jaunām, tā vecām laukirbēm pastāvīgi uz pēdām. Ja

stādās priekšā tās briesmas, kādām laukirbes ir padotas
kamēr tās pieaug un vēl iedomājas tos sliktos laika ap-

stākļus, kādos tām ziemā jādzīvo, tad grūti izprast, ka

vispār laukirbes vēl nav iznīkušas.

Ja laukirbes saķer jaunas un prātīgi ar tām apietas,
tad viņas ļoti viegli pierod pie cilvēkiem, sirsnīgi pieķeras
savam kopējam un noteikti to atšķir no citiem; kad kopēja
nav tuvumā, tad tās katram saprotamā kārtā par to žē-

lojas un kopējam atkal parādoties to apsveic prieka sau-

cieniem. Gūstā turētas laukirbes tomēr vairojas tikai tad,
ja tās tur lielos, klusā vietā novietotos būros.
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Mūsu paipalas (Coturnix communis) sastāda pēc

ārējām pazīmēm krasi norobežotu ģinti, kuras iezīmes ir

mazs vājš knābis, zemas kājas, bez piešiem un ar gariem

pirkstiem un ārkārtīgi īsa un izliekta aste. Paipalu ķer-
meņa virspuse ir brūna ar rūzgandzeltēnām gareniskām
un šķērsšvītrām. galva ir tumšāka nekā mugura, pakakle

rūzganbrūna, guzna rūzgandzeltēna, vēdera vidus iedzel-

tēni balts, krūtis un vēdera sāni rūzgandzeltēni ar gaiš-
dzeltenām švītrām; pie knābja virspuses pamata sākas

gaiši dzeltenbrūnas svītras un velkās virspus acīm un tad

pa kaklu uz leju un apņem rīkli, te švītra ieslēdz divas

šauras tumši brūnas lentas; spārnu rokas dala ir meln-

gani brūna ar iesarkaniem rūzgandzeltēniem plankumiem,
kuri izskatās lentveidīgi; pirmās šķiras lidspalvas no

ārpuses ir izrotātas ar šauru dzēltēnu apmali; rūzgan-
dzeltēnās astes spalvas ir baltiem kātiem un melniem

šķērsplankumiem.

Mātītēm visas krāsas ir bālākas un neskaidrākas;
arī kakla laukums ir maz redzams. Acis ir gaiši brūni

sarkanas, knābis raga pelēks, kājas iesarkanas vai bāli

dzeltēnas. Ķermeņa garums ir 20 cm, platums 34 cm.

spārna garums 10 cm, astes garums 4 cm.

Maz ir tādu zemju Vecā pasaulē, kur mūsu paipala
vēl nebūtu novērota. Eiropā viņa ir sastopama viscaur uz

dienvidiem no 60. ziemeļu platuma grāda, lai gan pastā-

vīgi tā sastopama tikai no 50. grāda; Vidusāzijā viņa
dzīvo piemērotās vietās, kuras tomēr atrodas drusku vai-

rāk uz dienvidiem, sevišķi stepēs, un no šejienes tad uz-

sāk savus gadskārtējos ceļojumus uz dienvidiem, izklejo
arī visu Āfriku un Dienvidāziju.

Paipalu ceļojumi ir ievērojami visās nozīmēs, šie
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ceļojumi notiek ikkatru gadu, lai gan no citu putnu ceļo-

jumiem sevišķi neatšķiras. Atsevišķas paipalas, liekās,

visu gadu atrodas ceļojumos, un arī tās, kuras vasarā pe-

rēšanas un bērnu audzināšanas dēļ dzīvo uz vietas, nekad

neatstāj zināmo apgabalu vienā laikā. Atsevišķas paipa-
las Ēģiptē parādās jau augusta beigās; lielākā skaitā

tās ierodas septembrī, bet tanī pašā mēnesī Vācijā at-

rod, un katrā ziņā ne reti, vēl perējošas mātītes vai arī

mazuļus vēl pūku apvalkā. Ceļojumi tomēr galvenā kārtā

notiek septembrī, turpinās arī vēl visu. oktobri un dažreiz

pat vēl novembrī. Daudzas paipalas pārziemo trijās Ei-

ropas dienvidus pussalās, dažas arī Dienvidfrancijā un

siltās ziemās pat Vācijā; lielākā daļa tomēr ceļo līdz Āf-

rikas un Āzijas ekvatora zemēm, bet dažas neatrod arī te

miera un aizceļo līdz Labā Cerības raga priekškaļņu ze-

mēm. No septembra sākuma paipalas mudž visos lau-

kos gar Vidusjūras krastiem.

Visas ceļojošās paipalas saviem lidojumiem izmanto

cietzemi tik tāļu, cik vien var, un tādēļ arī ir sastopamas
tik lielā skaitā dienvidu pussalu galos. Ja vējš ir nelab-

vēlīgs, tas ir. ja tas pūš ceļojuma virzienā, bars apstā-
jas, tomēr tik līdz ka iestājas pretvējš, bars paceļas un

izlaižas jūrā dienvidrietumu virzienā. Ja vējš paliek pa-

stāvīgs un nepieaug līdz vētrai, tad ceļojums laimīgi vir-

zas uz priekšu. Ceļotāju bars turpina savu ceļu tik ilgi,
kamēr spārnu spēks to atļauj; ja iestājas pārlieku liels

nogurums, tad. kā ticami kuģinieki man ir apgalvojuši,
visa sabiedrība nogulstas uz viļņiem, te zināmu laiku at-

pūšas, tad no jauna paceļas un lido tālāk. Citādi bars iz-

turas, ja vējš maina virzienu vai pieaug par vētru. Vējš,
kas pūš ceļojuma virzienā, augstā mērā apgrūtina ceļoju-
mu pār jūru, vētra padara to neiespējamu, šādos apstāk-

ļos līdz nāvei nogurušās paipalas kā bez maņas metas uz

atsevišķām klintīm vai kuģu virsus un te nekustēdamās

guļ ilgu laiku; šādās klizmās paipalas tā samulst un top
tik bailīgas, kā kad laiks izmainās un vējš atkal lab-

vēlīgs, tās vēl dienām ilgi uzkavējas savās patvēruma

vietās, pirms uzdrošinās ceļojumu turpināt. Tas ir novē-
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rots; bet cik daudzas no viņām tiek viļņos ieskalotas

un te varētu arī noslīkt, nav zināms.

Ja novēro paipalas kādā Ziemaļāfrikas jūrmalas pie-
krastes punktā, tad nereti var kļūt par viņu atlidošanas

liecinieku. Vispirms redz tumšu, zemu pār ūdeni nokāru-

šos mākoni, kas ātri tuvojas pie tam vairāk un vairāk slī-

dēdams uz leju. Tieši aiz pēdējās viļņu rindas līdz nāvei

nogurušā masa metas zemē. No sākuma te nabaga radī-

jumi guļ vairākas minūtes kā apdulluši, tie nav spējīgi

gandrīz pat kustēties. Šis stāvoklis tomēr drīz pāriet.
Putni sāk kustēties: viens iesāk, un drīz visi aizslīd un

aizskrej pa mitro smilti uz drošākām paslēptuvēm. Paiet

ilgāks laiks, līdz kāda paipala atkal saņem sparu noguru-

šos muskuļus no jauna piepūlēt; pirmās dienas pēc at-

lidošanas paipalas, protams, bez spiedošas vajadzības ne-

paceļas. Man nav nekādu šaubu, ka ceļojums no ta acumir-

kļa, kad bars ir sasniedzis sauszemi, pa lielākai daļai tiek

turpināt kājām, jo no šī laika Ziemeļaustrumāfrikā pai-

palas sastop visur; nekad tomēr neredz lidojošus barus;
vienmēr un visur sastop atsevišķus putnus, šur tur arī

diezgan lielā skaitā. Par dzīves vietām paipalas izvēlas

apgabalus, kas sevišķi atbilst viņu prasībām, sevišķi no-

pļautus laukus, ar halfas zāli apklātus un arī apstrādātus

tīrumus, bet sevišķi tomēr stepes. Man ir skaidrs, ka visi

ziemas viesi, kamēr tie uzturas Āfrikā, klejo apkārt. Ar

pavasara sākšanos paipalas pamazām gatavojas uz atpa-

kaļceļošanu un jau aprilī salasās jūrmalā, tomēr nekad

nesalasas tik lielos baros kā rudenī. Viņu ziemas ceļo-
jums, liekas, notiek lēnām; ir novērots, ka Dienvideiropā
viņas ierodas lielā skaitā jau apriļa beigās un palēnām
pazūd, izņemot tos pārus, kuri tepat taisa ligzdas.

Uz vasaras dzīvi paipalas vislabprātāk apmetās aug-

līgos, labības bagātos līdzenumos. No augstiem kalnai-

niem apgabaliem viņas izvairās, un jau uzkalniņiem ba-

gātos apvidos viņas ir sastopamas retāk nekā ielejās.
No ūdens paipalas baidās tāpat kā no augstienēm, un tā-

dēļ to pilnīgi trūkst purvos un dumbrājos. Tieši tūliņ
pēc ierašanās viņas apmetas kviešu vai rudzu laukos; vē-



8

lāk tās ir mazāk izlasigas; kā likums tomēr jāpieņem, ka

paipalas nejūtas kā mājās tur, kur nesēj kviešus, un vi-

ņas tur ir sastopamas augstākais tikai ceļojuma laikā.

Pa šo laiku viņas dažreiz apmetas arī krūmos ; vasarā

tās tīrumus nekad neatstāj.

Paipalas nevar saukt ne par skaistiem, ne arī par

apdāvinātiem putniem; tomēr viņas mīl kā jauni, tā veci.

Par to jāpateicas viņu skaļiem, tāļu dzirdamiem pāroša-

nās saucieniem „bikvervik", kurus ikkatrs labprāt klausās

un kas jāpieskaita pie apkārtni atdzīvinošām skaņām.
Bez šī pārošanās sauciena ir vēl dzirdamas daudzas citas

skaņas, kuras tomēr paipalas izdod tik klusi, ka tās ir

dzirdamas tikai tuvumā. Abu dzimumu aici-

nājuma skaņa ir kluss „bibivi", mīlas skaņa drusku ska-

ļāks „prikik" vai „bribrib", neapmierinātības izteiksme

vājš ~gurr, gurr", baiļu sauciens — apspiests ~trililil,

trilil", briesmu sauciens, arī tikai tuvumā dzirdams, „tril
rek rek rek", kurš lielās bailēs pāriet pīkstēšanā. Pirms

pārošanās sauciena tēviņš mēdz izdot skaļu ~verre verre";
šai priekšspēlei seko vairākas reizes viens pēc otra sau-

cieni „bikvervik." Jo biežāk tēviņš šo skaņu izdod, jo

augstāk tas tiek vērtēts.

Ar savām īpašībām un ierašām, dzīves veidu un iz-

turēšanos paipalas ļoti atšķiras no laukirbēm. Viņas iet

ātri un veikli, bet ķermeni tur neveikli: galvu ievelk, asti

nokar taisni uz leju un izskatās kā bumbas; pie katra soļa
tās loka galvu un tikai retumis pieņem staltāku izskatu,
laižas ātri švīkstēdamas un virzas grūdieniem uz priekšu,
tomēr daudz ātrāk un veiklāk nekā laukirbes; dažreiz tās

ļoti graciozi paceļas gaisā, tomēr vienā lidojienā lielus

atstātumus labprāt neskrej, ievērojamā augstumā pace-

ļas tikai pa lidojuma laiku un pēc iespējas ātri metas uz

leju. lai kājām skrietu tālāk. Viņu maņas, sevišķi redzi

un dzirdi var saukt par labi attīstītām. Taisni par bai-

līgām viņas nevar saukt, tomēr biklas un bažīgas tās ir

vienmēr, un ja tās redz, ka viņas nopietni vajā, tad viņas
bieži izdara īstas muļķības, tā kā liekas, ka viņas jūtas

jau drošībā, ja ir paslēpušas tikai savu galvu. Sabiedriski
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tikumi tām ir sveši; tās apvieno tikai nelaime, bet ne sa-

biedriskas tieksmes. Tēviņš vajā ikkatru citu tēviņu ar

aklu naidu, cīnās ar to līdz pēdējam elpas vilcienam un

bieži slikti apietas arī ar mātītēm, kuras stipri sakarsē

viņa kaisli. Mātītes ir labas mātes un bez vecākiem pali-
kušos mazuļus ar lielu mīlestību pieņem pie sevis, bet

mazuļi nepateicīgā kārtā atstāj mātes, tiklīdz ka tās tiem

nav vajadzīgas. Par citiem dzīvniekiem paipalas bēdā

tikai tik daudz, cik tās no viņiem baidās; sabiedriskās

vai draudzīgās attiecībās tās neielaižas ne ar vienu. Ka-

mēr saule stāv pie debesīm, paipalas izturas pēc iespējas
klusu un noslēpjas laukos starp labību un vītņu augiem;

pa dienas vidu tās mēdz ņemt smilšu vannas, omulīgi iz-

stiepjas un sauļojas vai arī guļ; pret saules rietu viņas
top mundras un kustīgas. Nu gandrīz bez pārtraukuma
dzird paipalu dziesmas un redz tās skrējām vai laižamies

ārpus viņu paslēptuvēm, kuras nu tās atstāj, lai meklētu

barību, draudzētos ar otru dzimumu, vai arī cīnītos ar

sāncenšiem.

Viņu barība sastāv no dažāda veida graudiem, lapu

galotnēm, lapām un pumpuriem un tādā pat mērā no vis-

dažādākiem kukaiņiem. Pēdējos paipalas, liekas, ciena

vairāk nekā augu vielas, tomēr viņu pārtikai kukaiņi nav

taisni nepieciešami, un ir novērots, ka paipalas mēnešiem

ilgi pārtiek tikai no kviešu graudiem. Mazi akmentiņi
gremošanas veicināšanai un svaigs ūdens, ko nodzerties,
ir viņām nepieciešami; viņas savas slāpes var apmierināt
arī ar lapu rasu un tādēļ tās reti redz ierodamies noteiktās

dzeršanas vietās.

Ļoti ticams, ka paipalas dzīvo daudzsievībā; mazā-

kais visi novērojumi norāda uz to, ka dzimumu īstā kop-
dzīve nav domājama. Tēviņš pārspēj greizsirdībā visus

radiniekus, mēģina aizdzīt no sava apgabala visus sān-

cenšus un virskundzības dēļ cīnās uz dzīvību un nāvi, Pret

mātītēm viņš ir kaislāks un vētraināks kā jebkurš cits

putns un pret tām izturas slikti, ja tās viņa aicinājumiem

tūliņ labprātīgi nepadodās; tas pārojas arī ar kaut kuru

citu putnu, kas vien klausa viņa aicinājumiem. Nau-
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mans redzējis, kā kāds paipalu tēviņš uzsācis mīlas spēli

ar kādu jaunu dzeguzēnu, kurš gribējis lai to baro, un

piemin, ka esot pat novērojis, kā uz pārošanos kārs tē-

viņš lēcis pat uz beigtiem putniem; viņš tādēļ tur par iz-

skaidrojamu veco nostāstu, ka paipalu tēviņi pārojoties

pat ar krupjiem. Mātītes ligzdu sāk celt vēlu, tikai va-

saras sākumā un vislabprātāk izkašņā zirņu vai kviešu

tīrumā kādu seklu iedobumu, izklāj to ar dažām sausām

augu daļām un te iedēj 8 līdz 14 samērā lielas olas, kuras

ir caurmērā 29 mm garas un 22 mm resnas, bumbiervei-

dīgas, gludu čaulu, un to gaiši brūnais pamats apklāts

spīdoši tumšzaļiem vai melnbrūniem plankumiem, kura

krāsa un zīmējums ir ļoti mainīgi. Mātīte perē cītīgi 18

līdz 20 dienas, nav gandrīz no ligzdas aizbaidāma un bieži

kļūst šai pašaizliedzībai par upuri. Tēviņš mīlas trakumā

tāpat kā agrāk skraida pa tīrumu apkārt un dzenā vienu

vai otru mātīti, nemaz nerūpēdamies par pēcnākamiem.

Mazuļi tūliņ pēc izšķilšanās atstāj ligzdu un dodas uz ga-

nībām; viņi aug uzkrītoši ātri un drīz vairs neievēro mā-

tes aicinājuma saucienus, bet vajadzības gadījumā paši
mēģina tikt dzīvē uz priekšu. Jau otrā dzīves nedēļā viņi
laižas, un 5. vai 6. nedēļā ir jau pilnīgi pieauguši un sa-

snieguši tādu spārnu stiprumu, ka var uzsākt rudens

ceļojumus.
Nereti vēl vasaras beigās atrod mātītes ar maziem

cālīšiem, bet tuvais rudens ļoti apgrūtina viņu attīstību,

šādi perējumi parasti aiziet bojā. Bet arī tiem. kuri īstā

laikā ir izšķīlušies no olas, ir daudz jācieš no četrkājai-
niem un spārnainiem plēsoņām, un droši var pieņemt, ka

tikai puse no visiem piedzimušiem ir palikuši pie dzīvības

līdz iestājas rudens ceļojumu laiks. Pats ceļojums sagādā
vēl lielākas briesmas; nu tikai cilvēks parādās kā visļau-
nākais ienaidnieks. Ar ceļojuma sākšanos gar Vidus-

jūras ziemeļu, austrumu un rietumu krastiem cieši viens

pie otra tiek uzstādīti tīkli, cilpas un lamatas. Kapri sala

ir kļuvusi slavena ar ienākumiem no sagūstītām paipalām;

agrākie bīskapi, pie kuru draudzēm piederēja arī sala, lie-

lāko daļu ienākumu guva no saķertām paipalām. Romā,
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kā Vatertons ziņo, dažreiz vienā pašā dienā nomui-

tots līdz 17.000 šo putnu. Spānijas krastos, kur paipalas

galvenā kārtā ķer pavasaros, netiek saķerts mazāk putnu.
Ja vēl iedomājamies, ka tūkstoši no tiem putniem, kuri

izbēg no cilvēkiem un plēsējiem, aiziet bojā jūrā, tad tikko

var aptvērt, kā stiprā vairošanās var izlīdzināt visus zau-

dējumus.

Sagūstītās paipalas ar pilnu tiesību var saukt par

vismīļākiem istabas draugiem; viņas ātri pierod pie cil-

vēkiem un viegli vairojas.

Vecās pasaules lauku vistas Amerikā aizvieto viņām
ļoti līdzīgās koku vistas (Odontophorinae), kuras

mēdz apvienot atsevišķā apakšdzimtā. Viņas ir mazas

vai vidēji lielas, graciozi veidotas; knābis ir īss, ļoti

augsts, no sāniem saspiests, pie pamata bieži zobains, kā-

jas augstas, gariem pirkstiem un bez piešiem. Spalvo-
jums bagāts un lielākai daļai sugu ne sevišķi spilgts,
daudzām tomēr ļoti skaistā krāsā un vienmēr ar atbilstošu

zīmējumu. Vidusamerikā ir koku vistu īstā dzimtene;
dienvidos un ziemeļos ir samērā maz sugu. Dažas sugas

dzīvo uz klaja lauka un līdzenumos, citas krūmājos, vēl

citas lielu koku mežos; pēdējās ar savu dzīves veidu at-

gādina mūsu mežirbes, pirmās — laukirbes. Visas koku

vistas ir kustīgi, prātīgi un apdāvināti radījumi. Pa zemi

viņas skrej ātri un veikli, lido viegli, lai gan nav sevišķi
izturīgas, pa koku zariem tās skraida ar veiklību; dzirde

un redze tām ir asa. Bez sevišķām grūtībām tās ir arī

pieradināmas. Ar savu piemīlīgumu un daiļumu viņas
iemanto draugu ikkatrā, kas viņas pazīst; viņu auglība
un nekaitīgums ir modinājis daudzsološas cerības. Ir

mēģināts tās sugas, kuras dzīvo Amerikaš ziemeļos, ievest

arī Vācijā, un viena suga jau ir iedzīvojusies Lielbritāni-

jā; citas sugas pagaidām grezno tikai mūsu zvēru dārzus.

Tā no koku vistām, kura ieguvusi pilsoņa tiesības arī

Eiropā, ir koku paipala, kuru sauc arī par Kolina

vistu (Ortyx virginianus). Drusku spīdīgās spalvas pa-
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garinās virs galvas mazā cekulā. Virspuses spalvas ir

sarkanīgi brūnas, melni lāsainas, plankumainas, klātas

joslām un dzelteniem ielokiem. Apakšpuse ir balti dzel-

tena, gareniski sarkanbrūni švītrota, ar viļņveidīgām,

šķērslīnijām; baltā josla, kas sākas uz pieres un iet pār
aci uz kakla pakaļējo daļu, baltais kakls, melna līnija, kas

velkas pāri baltai joslai un otra, kas sākas uz pie-

res un iet pār aci uz kakla pakaļējo daļu,
beidzot melnie, brūnie un baltie kakla sānu plankumi ko-

pēji sastāda glītu galvas izrotājumu. Spārnu virspuses

segspalvās valda sarkanbrūnas krāsas. Mātīte atšķiras
no tēviņa ar bālākām krāsām un nenoteiktāku spalvu zī-

mējumu, bet galvenā kārtā ar pieres, uzaču, kakla sānu

un rīkles dzelteno krāsu. Jaunos putnus, kuri līdzinās

mātītei, ir viegli pazīt pēc vairāk vai mazāk skaidrā zī-

mējuma. Ķermeņa garums ir 55 cm.

Kanāda ir koku paipalas izplatības apgabala ziemeļ-
robeža, Klinšu kalni — vakara, un Meksikas jūras līči —

dienvidrobeža. Viņa ir kolonizēta Utā štatā, Jamaikā un

uz Sen-Kruā, tāpat, arī Anglijā; ar labiem panākumiem
tas ir izdevies Vakarindijā, citur tikai pa daļai. Viņa dod

priekšroku laukiem, bet prasa arī pēc bieziem krūmājiem,

ērkšķu puduriem un tamlīdzīgām aizsargu vietām, rādās,

pat, ka pie gadījuma viņa uzmeklē arī meža biezokņus.
Savienoto Valstu dienvidos viņa ir pastāvīgs iemītnieks.

Ziemeļos viņa ziemā uzsāk klejojumus, kuri var izvērsties

par īstiem ceļojumiem.

No Amerikas pētnieku ziņojumiem ir zināms, ka koku

paipalas dzīvesveids ir līdzīgs mūsu laukirbes dzīvei. Vi-

ņas skrējiens ir tikpat veikls, laišanās pat vēl ātrāka, ci-

tas gara spējas stāv apm. līdzīgā augstumā, balsij toties

ir vairāk kanīguma un pārmaiņas. Viņas sauciens sastāv

no divām skaņām, kuras reizēm tiek iesāktas vēl ar vienu

papildinoti. bieži tiek viena pēc otras atkārtotas un skan

kā „bobveit". šīs skaņas viegli iespējams pakaļdarināt,
viņas koku paipalai arī sagādājušas tās Amerikā pazīstā-
mo vārdu „Bob White". Maigumu viņa izteic ar mīlīgām
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čivinošām skaņām, baiļu kliedziens ir baiļu pilna svilpo-
šana.

Koku paipala tikpat labi pierod pie rokas kā pie no-

metināšanas tādās vietās, kuras atbilst viņas dzīves pra-

sībām. Ja ar viņām saprātīgi apietās, tās saķertas dažās

dienās samierinās ar šāvu likteni, drīz pazaudē savu bik-

lumu un pārsteidzoši īsā laikā pierod pie saviem kopējiem.
Mūsu zvēru dārzos koku paipala perē visdrošāk tad, ja

par viņu pēc iespējas maz rūpējās. Viņas apbrīnojamā

auglība ir priekš vairošanās sevišķi labvēlīga. Ja pie
mums būtu iedrošinājušies izdarīt tādu pašu mēģināju-
mu, ko angļi jau ir izveduši, būtu bijis pietiekoši piecdes-
mit līdz simtu pāru, lai papriekšu piepildītu kādu fazānu

māju un no tās pievairotu veselu izdevīgu rajonu ar šiem

daudzapsološiem medību putniem.
Uz šiem skaistiem putniem, kuru cepeti skaita par

lielisku, amerikāņi labprāt sarīko medības, kaut arī vi-

ņas nav tik vieglas, kā laukirbju medības. Koku paipala
neļaujas iztraucēties no suņa, bet manot briesmas, tā mē-

ģina glābties, skrienot un tikai visārkārtīgākā vajadzības
gadījumā uzceļas parasti pie pašām medinieka kājām.
Vēl apgrūtinošākas top medības, ja kāds bars ir sasniedzis

mežu, jo te visi pacēlušies putni apmetas kokos un pie-
spiežas cieši resniem zariem, tā pazūdot pat no visasākiem

skatiem. Turpretim viņas viegli seko pievilināšanai un

tie, kas prot atdarināt viena vai otra dzimuma saucienus,
iegūst bagātīgu laupījumu. Amerikā lieto daudz labprā-
tāk tīklu vai cilpu, nekā šaujāmos rīkus.





Skrejvistas. Fazāni. Lielkājes.
Hoko. Astainās vistas.





Monauls.
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Skrej vistas (Turnicidae) raksturo neliels au-

gums, slaids ķermenis, vidēji garš, tievs, taisns, saspiests,

augšpušē izcelts, pret galu viegli liekts knābis, kuram

nāsis atrodas sānos un pa daļai segtas ar mazu, kailu ādas

vairogu, nespēcīgās kājas ar gariem stulmiem un trim

izņēmuma kārtā četriem pirkstiem, vidēji gari ieapaļi
spārni un īsa, segspalvām gandrīz pilnīgi klāta aste.

Skrej vistiņa, spāņu „torillo" (Turnix svlvati-

ca) pieder pie lielākām sugām savā dzimtā. Tēviņa ga-

rums 15, mātītes garums, kura manāmi mazāka un par

trešdaļu smagāka, 19 cm, pirmajam spārnu garums 8, ot-

rai 9, astes garums 4 cm. Krāsā dzimumi neatšķiras
viens no otra. Galvas virsējās spalvas tumši brūnas ar

gaiši iesarkanām malām un platiem, tumšiem kāta plan-

kumiem, galvas vidusspalvas pelēki bālgani gaišas un iz-

veido garenisku švītru, mēteļa un plecu spalvas uz tumši

brūna pamata vidū ļoti smalki, bet nevienādi viļņainas un

ar cakveidīgām, gaiši brūnām vai brūgani dzeltenām

šķērsšvītrām, sānos ar platām melnām gareniskām švīt-

rām un pa lielākai daļai arī ar gaiši pelēki dzeltenām ma-

lām. Muguras lej gala un pakaļas, kā arī virsējās astes

segspalvas ir gluži līdzīgas krāsā un zīmējumā, vaigu un

rīkles spalvām uz iedzelteni baltā pamata ir melni, šauri

gala plankumi, sānu spalvas no kakla līdz tukšumiem uz

bāli rūsaini dzeltenā pamata grezno aizvien vairāk un vai-

rāk paplašināti, pusmēnešveidīgi melna gala plankumi,
rīkles spalvas līdzīgi zvīņotas, gāmura vidusspalvas vie-

nādi rūsaini dzeltenas, pārējās apakšpuses spalvas bāli

rūsaini izabelas krāsā, apakšējās astes segspalvas okera

dzeltenas, lidspalvas un astes spalvas brūnas, vēdekļa ār-

pusē ar šauru iedzelteni baltu malu. Acs gaiši iedzelteni

A. Brems, „Dzīvnieku valsts" XXIV
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brūna, knābis pie pamata netīrā miesas krāsā, galā meln-

gans, kājas gaiši brūnas.

Jāpieņem, ka par mūsu skrej vistiņu mums jāpatei-

cas Āfrikai. Še visā ziemeļrietumu daļā, no Ēģiptes ro-

bežām līdz Adrijas jūrai un no Gibraltaras ceļa līdz Sene-

galijai, varbūt vēl tālāk uz dienvidiem, ir jāmeklē vēl šo

baltu dienu maz pazīstamās vistiņas īstā dzimtene, un no

šejienes viņa laikam būs ieviesusies Spānijā un Sicilijā.

Viņa ir gan atrasta arī vēl tālāk ziemeļos, bet tikai kā

iemaldījies viesis. Tā viņu ne sevišķi reti atrodot Dien-

vidfrancijā un reiz tā esot nomedīta Oksfordšairā. Var-

būt viņa apdzīvo Dienvidspāniju un Portugāli lielākā skai-

tā un arī Sicilijā viņa, cik tas līdz šim zināms, parādās
dažādos apvidos. Par viņu daudzumu nekad nevar tikt

skaidrībā, jo tās dzīvo tik apslēpti ūn ieraudzīt tās tik

grūti, ka nav tik viegli pateikt, vai tās reti vai bieži sa-

stopamas. Nav pat zināms, vai skrējvistiņa ir gāju putns,
vai nē. Par mītni viņa vislabāk izvēlās tuksnešainos ar

pundurpalmu krūmājiem bieži klātos apgabalus, vienalga,
vai tie atrodas tieši pie jūras krasta, vai dziļāk zemes iek-

šienē, vai kalnos, un šīs mītnes arī pilnīgi atbilst viņu
paradumiem un ierašām, kādi novēroti Āfrikā.

Viņu dzīves veidu vislabāki apraksta majors L o š s

(Loche), kuram kā Alžīras ilggadīgam iedzīvotājam biju-
si visvairāk izdevība šo putniņu novērot. Arī še skrej-

vistiņa apdzīvo krūmiem biezi apaugušus apgabalus.
Katrs pāris dzīvo tikai savrūp un nekad neapvienojās ar

citiem. Vismaz parasti viņu redz vienu pašu. Bikla un

uzmanīga būdama, skrejvistiņa mēģina saviem vajātājiem

izbēgt vienmēr īstā laikā un šim nolūkam tomēr tikai ār-

kārtējā vajadzības gadījumā lieto savas lidspalvas un

skrien tik ilgi, kamēr spēj, beidzot dodas visnecaurejamā-
kos krūmos, kur, īpaši ja viņa vienreiz izcelta, tā guļ tik

cieši, kā drīzāk to var noķert rokām vai ar izveicīgu suni,

nekā tā izceltos un skrietu no jauna. Kukaiņi un sēklas ap-

mērām vienādā vairumā ir viņas barība. Lo š s atrada

daudzos viņa uzšķērstos putnos sēklas un citas augu vie-

las, skudru atliekas, tamlīdzīgas vielas un mazus krama
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gabaliņus juku jukām. Ligzdu mātīte novieto kādā zāļu

kušķī vai biezā krūmā. Tā nav nekas cits, kā mazs pa-

dziļinājums zemē, dažreiz izlikts ar sausu zāli, dažreiz arī

nav ne ar ko izklāts, bet vienmēr tik labi apslēpts, ka to

atrod tikai reti. Kā rādās, pārs perē divi reizes gadā,

pēc L o š a ieskata vecākas mātītes dējot pirmo reizi mai-

jā un otro augustā, jaunākās jūnijā un otru reizi sep-

tembrī. Ligzdā sadēj četras līdz piecas olas, kuru ga-

rums caurmērā 24, diametrs 18 mm, pamata krāsa iepe-
lēki vai iedzelteni balta, un tās diezgan bieži segtas bāli

purpurotiem vai tumši brūniem plankumiem, Abi dzi-

mumi mainās perējot un ja mātīti nonāvē, tēviņš viens

pats uzņemas mātes rūpes. Tiklīdz jaunie kļuvuši pat-

stāvīgi, viņi staigā paši savus ceļus un vecāki sāk perēt
pa otram lāgam. Kā lielākā kašņā tāju daļa, viņi atstāj
ligzdu, kad ir nožuvuši, un tāpat kā viņu radiniekus, abi

vecāki viņus sākumā sargā maigi un rūpīgi un sasauc ko-

pā ar maigu ~kru". Bez šīs skaņas īpaši rīta un vakara

krēslā dzird kādu ļoti īpatnēju zemu, dunošu skaņu, kuru

var salīdzināt ar pazīstāmo maurojošo dumpja kliedzienu,
tikai tā ir daudz vājāka un klusāka. Pie sagūstītiem
Lo š s novēroja, ka izdodami minēto skaņu, viņi ierauj
vēderu un ievelk galvu starp pleciem un tad neatvērdami

knābi izdod šo skaņu, kā to dara vēdera runātāji.

Sagūstītas skrējvistiņas, kuras, kaut arī īsti reti, no-

nāk mūsu krātiņos, kaut cik piemēroti kopjot ļoti labi dzī-

vo krātiņā un, kā to pieredzēja Lošs, sāk pat vai-

roties.

Ceturtā dzimtā mēs apvienojam fazānus (Phasi-
anidae). Arī viņu ķermenis vēl ir drukns, bet tomēr

slaidāki veidots nekā teteriem. Parasti aste viņiem gara
un plata, galva pa daļai kaila, bieži greznota sekstēm un

spalvai krāšņa un spīdīga krāsa un parasti dažāda, atka-

rībā no dzimuma un vecuma.

Visas sugas apdzīvo mežiem apaugušus, vismaz krū-

miem klātus apgabalus, kur viņas atrod patvērumu, bet
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pie tam dažas mājo augstos kalnos, citas ielejās. Fazāni

ir nometnieki, kas neatstāj reiz izvēlēto apgabalu, bet šī

izvēle ir rūpīga. Visi cenšas pēc perēšanas kautcik pa-

klejot apkārt, un tad apmeklēt apvidus, kur tie citādi nav

sastopami. īstus ceļojumus izdarīt viņiem kavē pārvie-

tošanās līdzēkļu nepilnība. Kājām tie iet labi, un kad

grib, var skriešanas ātrumā sacensties gandrīz ar kuru

katru vistu, bet lido slikti un tādēļ paceļas tikai vislie-

lākā vajadzības gadījumā. Fiziskā spēka izrādīšana vi-

ņiem nedara prieku, pat pārošanās laikā tie ir mierīgāki
kā citas vistas. Parasti viņi staigā apkārt nesteigdāmies

un uzmanīgi, ievilktu vai noliektu kaklu, tikdaudz paceļot
skaisto asti, viņu galveno greznumu, ka vidējās spalvas
tikko neskar zemi. Ātrāk skrienot viņi noliec galvu pie

zemes un paceļ asti drusku augstāk, vajadzības gadījumā

ņem palīgā arī spārnus. Lidošana prasa smagus spārnu

sitienus un tādēļ, it īpaši paceļoties gaisā, saceļ troksni,
bet kad vien fazāns ir sasniedzis zināmu augstumu, tad

viņš maz pielieto spārnus, bet gan tos izplētis dodas ātri

uz priekšu, slīdot lejup pa slīpu plāksni. Augstāko koku

zaros viņš mēdz izcelties stāvus, vai pilnīgi kājas saliecis

tiešā vārda nozīmē uzgulties uz zara un ļaut garajai astei

nokarāties gandrīz taisni lejā. Maņas labi attīstītas. Sa-

vā starpā fazāni, satiek mierīgi, kamēr neiejaucas mīla,
bet pārošanās kāre tāpat kā citus gaiļus uzbudina arī šīs

sabiedrības vīriešu daļu un saved visnopietnākās cīņās.
Līdz pārošanās sākumam mūsu putni slēpjas cik vien

iespējams. Ja arī tos netraucē, viņi dodas kokos tikai

īsi pirms gulēt iešanas un visu pārējo dienas laiku uzturas

zemē, meklējot krūmos un zālē savu barību, gandrīz bai-

līgi izvairoties no atklātām vietām un lienot no vienas

slēptuves uz otru. Lielākas sabiedrības neizveidojas, un

ja tās tiešām sarodas kopā, tad parasti pastāv tikai īsu

laiku. Atskaitot perēšanas laiku, lielākās rūpes viņiem
dara barības sameklēšana. Viņi ēd no rīta līdz vakaram

un atpūšas no sava dienas darba lielākais pusdienas stun-

dās, ja vien iespējams, kādā putekļainā dobē pa pusei ie-

rakušies smiltīs, kuras viņus tīra. Agrā rītā un vakarā
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viņi ir sevišķi kustīgi un labprāt klejo apkārt, ar saules

rietu dodas pie miera. Viņu barība ir visdažādākās augu

vielas, no kodola līdz ogai un no pumpura līdz izveidotai

lapai, bez tam viņi ēd kukaiņus visās dzīvības stadijās,

gliemežus, mīkstmiešus, gan arī mazus mugurkaulniekus

un tamlīdzīgus, bez tam it īpaši medī jaunas vardes, ķir-
zatas un čūskas.

Ja citi viņam to atļauj, gailis savāc sev piecas līdz

desmit vistas. Greizsirdībā viņš nebūt nepaliek pakaļ
citiem gaiļiem, cīnās arī ļoti drošsirdīgi un cītīgi ar sān-

cenšiem, bet nebūt sevišķi nepūlas iemantot vistu labvē-

lību. Gan arī viņš burina un pa to laiku kustas daudz

ātrāk kā parasti, bet viņš nekad nenonāk tanī mīlas tra-

kumā, kas padara medņu gaili tik saistošu. Viņš dažā-

dos stāvokļos staigā apkārt vistai, izplēš spārnus, saceļ

spalvu kušķus uz galvas un ausīm un ap kaklu, tāpat arī

asti drusku vairāk nekā parasti, uzpūš elastīgās ādas lē-

veres un uzsāk arī dažas dejai līdzīgas kustības un dzied

vai svilpo, atkārtoti sasizdams spārnus. Tūliņ pēc sa-

pārošanās viņš vairs nerūpējas par vistām, kuras viņš
vispār meklē mazāk nekā tās viņu, bet pēc patikas klejo
apkārt pa mežu, pie gadījuma piebiedrojas citiem gai-
ļiem, no iesākuma vēl drusku cīnās ar vienu vai otru, to-

mēr vīriešu kārtas sabiedrībai paliekot lielākai, viņš ar

saviem līdzbiedriem dzīvo mierā. Vista uzmeklē klusu

vietiņu, izkasa tur padziļinājumu, pavirši izklāj to ar za-

riem un lapām un sāk perēt, tiklīdz sadējusi savas sešas

līdz desmit, varbūt arī divpadsmit olas. Cālīšiem ir

skaists zīmējums, viņi ir kustīgi un izveicīgi, ātri aug,
otrā nedēļā mācas lidināties, trešā laižas kokos un pēc di-

viem līdz trim mēnešiem met spalvu, tomēr gandrīz līdz

rudenim paliek veco apsardzībā.
Fazānu ienaidnieki ir tie paši, kas apdraud arī citas

meža vistas. Cilvēks vajā visas šīs dzimtas sugas gar-
šīgās gaļas dēļ, triju augštāko klašu plēsīgie dzīvnieki

uzglūn viņām ne mazāk cītīgi, un dabas spēki liek aiziet

postā vismaz daudzām. Tomēr stiprā vairošanās labvē-

līgos apstākļos atkal drīz izlīdzina visus zaudējumus.
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Par pirmo apakšdzimtu, kādās sadalās arī šī grupa,

mēdz skaitīt krāšņos fazānus (Lophophorinae). Viņi at-

šķiras no pārējiem dzimtas locēkļiem galvenā kārtā ar

īsu, slaidi līku asti, kam spalvas nenovietojas jumtveidīgi,
vienā plāksnē.

Augstu augšā Himalaju kalnos, sākot ar priekškal-

niem, kuri izbeidzas Afganistānas virzienā, līdz pat Siki-

mai un Butanai, kalnu austrumu daļai, augstienes no divi

līdz trīs tūkstoši metru virs jūras apdzīvo kāds krāšņais
fazāns, varbūt skaistākais no visiem kašņātā jiem, spī-

dīgā vista, kuru Himalaju apdzīvotāji sauc par mo-

nau lv, bet pētnieki parasti par spīdīgo fazānu

(Lophophorus impevanus). Monaula spalvu krāšņumu
ir grūti aprakstīt. Galva, ieskaitot it kā no zelta vārpām

sastāvošo cekulu un rīkle ir metāliski zaļi, kakla augšējā

daļa un pakausis vizoši purpura vai karmina sarkani ar

rubina mirdzumu, kakla apakšējā daļa un mugura bron-

zas zaļa, zeltā spīdošas, mētelis un spārnu segspalvas,

muguras augšējā daļa un virsējās spārnu segspalvas vio-

lēti vai zilgani zaļas un tikpat spīdīgas kā pārējās spalvas,
dažas muguras apakšējās daļas spalvas baltas, apakšējās

daļas melnas, uz krūts vidus mirdz zaļā un purpura krāsā,

uz vēdera tumšas un bez spīduma, lidspalvas melnas, stū-

res spalvas cimta sarkanaš. Aciš brūnas, kailā vieta ap

to zilgana, knābis tumšā raga krāsā, kājas tumši pelēki

zaļas. Mātītei rīkle un pakakle balta, visas pārējās spal-
vas tumši brūni plankumotas uz bāli dzelteni brūna pa-

mata, viļņainas un švītrotas, spārniem pirmās šķiras lid-

spalvas melnganas, otrās šķiras lidspalvas un stūres spal-
vaš melni un brūni dzelteni švītrotas. Gaiļa garums 65,
platums 85, spārna garums 30, astes garums 21 cm. Vista

manāmi mazāka.

Monaula savvaļas dzīvi, viņa izplatības apgabalu,
kurš ietver Himalaju dienvidu daļu un Kašmiru, mums

ir sīki aprakstījis Muntenjers (Mountaineer). „No
pirmās augstākās grēdas, kas paceļas pāri ielejai augšup
līdz meža robežai, monaulu mana ikvienā augstumā un

kalnos viņš ir viens no visbiežāk sastopamiem medījā-
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miem putniem. Vasarā viņu reti redz, jo kuplie zaļie

vītņu augi aizsedz acij meža iekšieni, turpretim ap šo

laiku viņu mana diezgan lielā skaitā sniega lauku tuvumā,

īpaši rītos un vakaros, kad viņš tur ierodas meklēt ba-

rību. Tomēr neviens nevarētu no redzētiem spriest par

īsto kopskaitu. Kad tuvojas aukstais gada laiks, nokalst

tīteņu augi un tie, kas sedz zemi, tad liekas, ka mežs ar

viņiem pilns. Viņi tagad sadodas virknēs un dažā apvidū
tās var uzcelt vairāk par simtu. Vasarā gandrīz visi tē-

viņi un dažas mātītes dodas augšup kalnos, rudenī vecs

un jauns izvēlas tās vietas mežā, kur zeme biezi segta
nobirušām lapām, jo tagad tur visvairāk atrod kāpurus

un anksterus. Jo vairāk tuvojas ziema un kalni klājās

ar sniegu, jo vairāk uz leju viņi dodas. Stingrā ziemā

un dziļā sniegā viņi apvienojas dienvidu kalnu nogāžu me-

žos, kur sniegs vēl kūst pa priekšu, un noiet lejā līdz pat
kalnu pakājei, kur sniegs nav tik dziļš vai drīz nokūst

un kur viņi zem krūmiem vai aizsargātās vietās var iz-

kašņāt līdz zemei. Mātītes un jaunie tad labprāt uztu-

ras mežā, ciematu tuvumā un tos bieži redz laukos ve-

seliem bariem, tomēr daudzi, laikam gan veci tēviņi, pat

visaugstākā laikā, kad viena sniega kārta pēc otras biezi

apsedz zemi, paliek augstienes mežos. Pavasarā visi, kas

bijuši nodzīti lejā, pamazām līdz ar sniega kušanu dodas

atkal augšup.
Aicinājuma saucienu, šo skaņi žēlo svilpošanu, dzird

gan mežā, kaut kurā dienas stundā, bet visbiežāk tomēr

pirms gaismiņas un pret vakaru. Aukstā laikā mežā at-

kal skan tagad tur lielā skaitā sapulcēto putnu kliedzieni,
it īpaši pirms nosēšanās uz guļu atsevišķos augstos kokos

vai arī uz klinšu kraujām.
Monauls pārtiek no saknēm, lapām, jauniem asniem,

dažādām zāļu sugām un augiem, ogām, riekstiem un ci-

tām sēklām, kā arī no dažādiem kukaiņiem. Rudenī viņš
sameklē kukaiņus zem nokritušām lapām, ziemā meklē

pārtiku kviešu un miežu laukos. Viņš vienmēr cītīgi no-

darbojas ar rakšanu, nereti vairākas stundas bez pār-

traukuma, pielietodams savu šim nolūkam sevišķi noderī-
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gu knābi. Augstāk augošos mežos kailās vai atklātās

vietās, kas brīvas no krūmājiem, dažreiz monaulus redz

pie darba lielā skaitā.

Perēšana sākas drīz pēs pavasaras iestāšanās. Vista

sagatavo sev ligzdu zem kāda maza krūma, kurš viņu

apsedz, vai kādā zāles kušķī un iedēj piecas olas ar sar-

kanbrūniem punktiem un plankumiem uz balta pamata.

Cālīši izšķiļās maija beigās.
Daži mednieki skaita monaula gaļu par līdzvērtīgu

tītara gaļai, citi apgalvo, ka tā esot tikko baudāma.

Muntenjers apliecina, ka īpaši mātītes un mazuļi ru-

denī un ziemā dodot ļoti garšīgu cepeti, kamēr uz ziemas

beigām gaļa vairs neesot tik laba. Skatoties pēc gada

laika medībās ir jāpārvār lielākas vai mazākas grūtības,
bet tomēr veikls mednieks vienmēr iegūs bagātīgu me-

dījumu.
Vecumā saķertus monaulus ir viegli turēt krātiņā;

neskatoties uz to, krāšņais putns vēl ir retums mūsu

zooloģiskos dārzos. Indijā izdevīgās vietās var iegūt tik

daudz gūstēkņu, cik to vēlas, bet gaisīgo augstumu bērni

nepanes lejas karstumu un vairums no viņiem nobeidzas

ceļā. Lēdija Im p I (Impey) atveda pirmos dzīvos mo-

naulus uz Angliju un, vēlēdamās viņus tur ieaudzēt uz-

ņēmās lielas pūles un pietiekoši lielus naudas izdevumus.

Viņi arī gūstā ved cik vien iespējams noslēptu dzīvi, lab-

prāt slēpjas no novērotāja, vienmēr liekas drusku bikli,

pastāvīgi rok, bez apstājas savā krātiņā apstrādā mau-

riņu un drīz padara savu mītni neglītu. Ziemu viņi pār-
laiž tikpat labi kā mūsu fazāni. Lorda Derb ij a zoo-

loģiskā dārzā vispirms izdevās spīdīgām vistām likt vai-

roties, pēc tam viņas ir perējušas zooloģiskos dārzos Lon-

donā, Antverpenā, Ķelnē un Berlinē. Tā kā tur gūstnie-

cēm atņem olas, lai tās liktu izperēt mājas vistām, tad

parasti no viena pāra iegūst desmit līdz divpadsmit olu,
bet reti vairāk par pieciem līdz septiņiem mazuļiem. Cā-

līši pēc izskata un krāsas līdzinājās citu vistu cālīšiem,

bet tos viegli pazīt pēc viņu ievērojamā lieluma. Viņu

pūkainais ģērbs uz tumši brūna pamata klāts gaišākām
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švītrām un marmorveidīgu zīmējumu, apakšpuse mēdz

būt vienādi iedzelteni balta. Viņi ātri aug, bet ir vārīgi

un daudzi no viņiem nobeidzas, metot pirmo reizi spalvu.

Otra apakšdzimta irsekstaiņās vistas (GalD

nae), no kurām cēlušās mūsu mājas vistas. Indijā un

Mālāju zemes ir šo vistu dzimtene. Viņas dzīvo mežā

apslēptu dzīvi, kaut arī balsi tām var labi dzirdēt.

Bank iv a. vistai vai mālāju kazi ntu (Gai-
ļus ferrugineus) ir vispamatotākās tiesības uz godu, skai-

tīties par mūsu mājas vistu senču sugu. Gaiļa galva,
kakls un garās nokarājošās pakauša spalvas viz zeltdzel-

teni, muguras spalvas ir purpura brūnas, vidū spīdīgi
oranža sarkanas ar dzeteni brūnu malu; arī tāpat pagari-
nātās nokarājošās astes virsējās segspalvas līdzinājās
krāsā apkakles spalvām, vidējās spārnu segspalvas ir koši

kastaņu brūnas, lielās viz melnzaļi, tumši melnās krūts

spalvas zeltzaļi, pirmās šķiras lidspalvas tumši melni pe-
lēkas ar bālāku malu, šīm lidspalvām ārējā vēdekļa puse

rūsaina, iekšējā melna, tāpat melnas ir astes spalvas, vi-

dējās viz, pārējās ir bez spīduma. Acis oranža sarkanas,

galvas rota sarkana, knābis brūngans, kājas šīfera mel-

nas. Garums 65, spārnu garums 22, astes garums 27 cm.

Vistai, kura ir mazāka, aste stāv vairāk guļus, sekste un

gaļainās lēvēres tikko manāmas, garenās kakla spalvas ir

melnas ar balti iedzeltenu malu, mēteļa spalvas brūn-

melni lāsainas, apakšdaļu spalvas izabelas krāsā, lidspal-
vas un stūres spalvas brūni melnas. Bankivas vistas iz-

platības apgabals aptver visu Indiju un Mālāju zemes.

Uzkrīt, ka par viņas un visu pārējo savvaļā dzīvojošo
vistu dzīves veidu ir tikai trūcīgi apraksti; varētu gan
arī būt, ka viņas grūti novērot. Mežs, ko viņas apdzīvo,
tiklab pētniekam kā medniekam bieži sagādā nepārvara-

mus kavēkļus. Viņas labprāt uzturas ceļu tuvumā, jo
te ganāmpulku vai zirgu mēslos atrod bagātīgu barību,
arī suņi, noskriedami no ceļa sānis, daudzas uzdzen ko-

kos; viņas redz laukos meža tuvumā, kurus tās labprāt
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apmeklē, vai, beidzot, viņas var novērot medībās. Ne-

skatoties uz to, tās tomēr dabū tikai reti kad redzēt,

kaut arī gaiļa balss bieži dzirdāma. Visdrīzāk tas vēl

palaimējas agrā rītā, jo tad, domādamas sevi drošībā,

tās atstāj biezokņus un meklē barību atklātās vietās.

Barība ir dažādas sēklas un pumpuri, bet it īpaši ku-

kaiņi. Labprāt tās ēd termitus un tādēļ bieži tos uzmeklē.

No mājas vistām savvaļas vistas atšķiras galvenām
kārtām ar savu balsi. Viņu ķērkšana skan pēc Tenana

(Tennent) kā „džordž-joi". pēc Bernšteina tā sastāv

no divi balsieniem un skan aizsmakuši kā ~kikrii, kukri",

vispār ņemot tā ir ļoti īpatnēja, lauzta skaņa, nepilnīgs

vispār ņemot tā ir ļoti īpatnēja, lauzta skaņa, nepilnīgs,
bet neaprakstāms ķērciens. ~lr ļoti saistoši, saka f. Mc -

kerns (Mdckern), agrā rītā dzirdēt gaiļus ķērcam, no-

skatīties viņu lepnās pastaigās un cīņās, kamēr vistas

ar saviem cālīšiem staigā apkārt starp kokiem un krū-

miem." Arī Ten an s uzsver, ka rītam Ceilonas mežu

kalnos galveno jaukumu piešķirot džungļu gaiļa ķērk-
šana, kas iesākas jau naktī un turpinājās ilgi.

Vairošanās ir aprakstīta vairākos ziņojumos. ~Bank-
iva vista," saka Džerdons (Jerdon), ~perē sākot no

jūnija līdz jūlijam, atkarībā no vietas, un dēj astoņas
līdz divpadsmit piena baltas olas, bieži zem kāda bambus

krūma vai biezos krūmājos, savā vienkāršā ligzdā, kuru

tā pagatavojusi, sakasīdama kopā varbūt dažas nokri-

tušas lapas vai nedaudz sausas zāles." Gailis nerūpējas

par mazuļu uzaudzēšanu, bet vista izpilda savus mātes

pienākumus ar tādu pašu maigumu, kādu mūsu mājas
vista izrāda pret savējiem. Džerdons ļoti noteikti

apgalvo, ka blakus dzīvojošo vistu sugu maisījumi neesot

reti un ar to atbalsta ieskatu, ka vairākas savvaļas vistas,
kas aprakstītas kā sugas, jāskaita tikai par krustojumiem.

Savvaļas vistas maz medī, jo viņu gaļa, kura atšķiras
no māju vistu gaļas ar to, ka viņa, atskaitot baltu cisku

muskuļus, ir brūna, neesot sevišķi garšīga. Tam nepie-
krīt Džerdons, kas apliecina, ka jaunu putnu gaļai
esot vislabākā meža putnu garša, šis pētnieks arī me-
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dības atrod par ļoti interesantām un saka, ka tās ļoti
labi izdodoties galvenām kārtām tur, kur starp laukiem

atrodas atsevišķi džungļu biezokņi.
Visas savvaļas vistas var pieradināt, bet nebūt tik

ātri viņas nepierod pie gūsta, kā to varētu domāt. „Ve-
cumā saķertās," saka Bernšteins, „nepierod nekad

un pat tad, ja olas liek izperēt mājas vistām, mazuļi,
tiklīdz pieauguši, pie pirmās izdevības aizbēgot. Vai vi-

ņas gūstā vairojas vai pārojas ar mājas vistām, es no

saviem paša novērojumiem nevaru pateikt, bet man no

dažādām pusēm ir apliecināts, ka tās, kas bijušas no

mazotnes uzaudzinātas, esot atkārtoti dējušas olas."

Mūsu zooloģiskos dārzos gan vairojas visas sugas, bet

uz to nekad noteikti nevar paļauties. Tādēļ paliek mīkla,

kā cilvēks iesācis brīvību mīlošās savvaļas vistas pār-

vērst par pilnīgiem vergiem. Neviens stāsts, ne teika

nevēsta mums, kad pirmo reiz sākts pieradināt. Jau ve-

cākie raksti piemin mājas vistu kā putnu, kas vairs ne-

vienam neuzkrīt. No Indijas sākot viņa ir izplatīta pa
visām zemes austrumu daļām. Pirmie kuģinieki, kas

apmeklēja Klusās jūras salas, atrada še viņu jau priekšā.
Vēsturiskā laikā viņu ieveda tikai Amerikā. īpaši, kā

man liekas, ir jāatzīmē, ka viņa nekur nav palikusi par

savvaļas dzīvnieku. Ir mēģināts viņu iemitināt noderīgos
apgabalos, tas ir, ļaut viņām apdzīvot mežus, lai gūtu
medījamu putnu, bet mēģinājumi vienmēr cietuši neveik-

smi. lekšāfrikas stepju ciemos un pat mežā būdu ap-

kārtnē mājas vista dzīvo lielā vairumā gandrīz bez cil-

vēka kopšanas, viņai pašai ir jāmeklē sava barība, viņa
perē kādā krūmā, kurš tai liekas noderīgs, bieži zināmā

atstatumā no sava īpašnieka būdas, guļ naktī mežā ko-

kos, bet nekur es viņu neesmu redzējis savvaļā. Vis-

dažādākos apstākļus viņa panes un apbrīnojami tiem pie-
skaņojas. Patiesībā arī svešā klimatā tā piepatura savu

dabu un tikai ļoti augstos kalnos vai tālākos ziemeļos tā

topot neauglīga, bet kur cilvēks ir apmeties, viņa vis-

maz iztura, jo viņa ir kļuvusi par pilnīgu mājas dzīv-

nieku. Vēl sīkāk šo jautājumu pārrunāt es atteicos.
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Tuvākie vistu radinieki ir fazāni (Phasianinae).

Ķermenis viņiem slaids, kakls īss, galva maza, knābis

drusku stiepts, stipri uz āru izliekts, nespēcīgs, bet

āķains, kājas vidēji augstas un stipras, gludas, tēviņam

bruņotas ar ne sevišķi lielu piesi, spārni ļoti īsi un stipri

apaļi, aste gara, pat ļoti gara. Spalva, atskaitot kailos

vaigus un kāju stulmus, apklāj visu ķermeni. Mātītes

mazākas par tēviņiem, it īpaši astes viņām īsākas, spalvas
krāsa tām vienkāršāka un tā neduras acīs.

Sudraba fazāns (Gennaeus nvcthemerus)

skaitās par atsevišķas, viņa vārdā nosauktas ģints (Gen-

naeus) priekšstāvi. Viņa cekuls sastāv no sašķeldrinā-
tām spalvām un nokarājas, jumtveidīgā aste labi gara

un ir ķīlim līdzīga, vidējās spalvas tai vairs neliecas uz

sāniem un tikai nedaudz noliecas lejup. Garais un bie-

zais spalvu cekuls uz galvas pakaļējās daļas ir spīdīgi

melns, pakausis un augšējā kakla priekšdaļa balta, visa

pārējā virspuse balta ar šķērsām melnām, šaurām cik-

caku viļņu linijām, apakšpuse melna ar tēraudzilu atspul-

gu; lidspalvas baltas, ar ļoti šauru melnu, šķērsu apmalu

un ar parallēlām platām šķērsšvītrām, astes spalvām uz

balta pamata līdzīgas švītras un, jo vairāk uz āru, jo

viņas top biežākas un skaidrākas, kailie vaigi ir skaisti

šarlaka sarkani. Acis gaiši brūnas, knābis zilgani balts,

kājas lakas vai korāļu sarkanas. Garums ir 110, spārna

garums 36, astes garums 67 cm. levērojami mazākās

mātītes spalva ir ļoti smalki pelēklāsaina uz rūsaini brūni

pelēka pamata, žods un vaigi baltpelēki, krūts apakšējā
daļa un vēders bālgani un rūsaini brūni plankumoti ar

melnām šķērsšvītrām, pirmās šķiras lidspalvas melnga-

nas, otrās šķiras lidspalvu krāsa kā mugurai, ārējās
astes spalvas ar melnām viļņu linijām.

Mums nav zināms laiks, kad pirmie dzīvie sudraba

fazāni nokļuvuši Eiropā, bet mēs drīkstam pieņemt, ka

tas nav noticis pirms septiņpadsmitā gadu simteņa, jo

sešpadsmitā gadu simteņa rakstnieki, piemēram Ge s -

ners (Gessner), nepiemin tik skaistu un uzkrītošu put-
nu. Viņa dzimtene ir Dienvidķīna uz ziemeļiem līdz
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Fukjenai un čekjangai; tagad viņš dzīvo tur tomēr vēl

tikai nedaudzos apvidos, turpretim visā Ķīnā un Japānā
to ļoti bieži tura pieradinātu. Eiropā viņš pie vienkār-

šas kopšanas ļoti labi iztura un brīvībā tikpat labi, kā sētā

vai lielākā krātiņā. Ka viņš vēl nav ievests mūsu mežos,
tam ir savi dibināti iemesli, šāda iemitināšana ir mēģi-

nāta, bet sekas bijušas nelabvēlīgas. Tēviņa baltā virs-

puse ir tik labi saredzāma, ka viņš krīt plēsoņām vairāk

par upuri, kā kaut kurš cits putns viņa lielumā. Bet

tas nav vienīgais kavēklis; otru rada pats fazāns. No

visiem radiniekiem viņš ir drošākais un cīņas kārākais.

Divi tēviņi, kas dzīvo tanī pašā apvidū, pastāvīgi savā

starpā ķildojas, bez tam sudraba fazāns mēģina savu

kundzību likt manīt arī citiem dzīvniekiem, viņš uz to

niknāko cīnās ar mājas gaili, un ja tas var brīvi staigāt
apkārt mežā, tad padzen ikvienu citu savvaļas vistu, kura

tur dzīvo, vispirms, protams, parasto vai dižo fazānu.

Un tā kā pēdējais aizvien atnes vairāk labuma, kā viņš

pats, tad ieskata par labāku turēt tikai to vienu pašu.
Sudraba fazāns nav tik spējīgs pārvietoties un nav

tik kustīgs, kā citi radinieki. Viņu gribas nosaukt par
slinku putnu. Viņš uzsāk lidot tikai nepieciešamības ga-

dījumā, un kad patiešam paceļas gaisā, tad dodas uz

priekšu augstākais nelielu gabalu un tad krīt atkal zemē.

Skriešanā viņam trūkst zelta fazāna veiklības un izvei-

cības, varbūt viņš paliek pakaļ ātrumā arī dižam fazā-

nam, bet pārspēj abus izturībā. Balss, atkarībā no gada
laika, ir dažāda. Pavasarā, pārošanās laikā, visbiežāk

dzird stieptu skanīgu svilpienu, bez tam pa lielākai daļai
vēl apslāpētu gaginošu „radara duk duk duk", kuram

tikai uztraukumā putns pievieno svilpšanu. Viņš ir vēl

nevīžīgāks par saviem radiniekiem mātītes labvēlības iegū-
šanā. Viņš katrā ziņā ir ļoti uzbudināts un lielā mērā

cīņas kārs, starp citu viņš parāda savu drosmi arī pret
cilvēku, nikni tam uzbrukdams un mēģinādams viņu aiz-

dzīt knābieniem un piešu grūdieniem; bet viņa izturēšanās

pret mātīti nav nebūt uzkrītoša. Parasti, vēlēdamies iz-

teikt savas mīlas jūtas, viņš tikai uzceļ cekulu, jau retāk
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lieta noiet līdz galvas noliekšanai, spārnu izplešanai un

astes sacelšanai.

Vista dēj desmit līdz astoņpadsmit olas, kuras krāsā

ir vai nu vienādi sarkandzeltenas, vai ari ar maziem

brūnganiem punktiņiem uz bālgani dzeltena pamata. Ja

olas viņai atstāj, tā perē pati un ar lielu nodošanos. Pēc

divdesmit piecām dienām izšķiļas cālīši, mazi, ļoti mīlīgi

radījumi, kurus ļoti skaisti tērpj pūkainas spalvas patī-

kamā krāsā. Tie diezgan ātri tik tālu pieaug, ka var

laisties vai vismaz lidināties, bet tikai otrā dzīvības gadā
sasniedz pilnīgu lielumu un iegūst saviem vecākiem līdzīgu

ģērbu. Arī viņi pirmā jaunībā ciena kukaiņu barību,
vēlāk galvenām kārtām pieturās pie dažādiem zaļumiem,
beidzot ēd cietākas augu vielas, īpaši graudus un labību.

Kāposti, salāti, augļi ir viņiem kārums.

Gaļa ir tikpat garšīga kā kuram katram citam fa-

zānam, bet viņa kļūst īsti garšīga tikai tad, ja putnam

ļauj lielāku vaļību un atļauj vismaz klejot apkārt pa-

galmā un dārzā.

Par dižo fazānu (Phasianus) pazīmēm skaitās:

astoņas reizes pārsniedz ārējās, garās virsējās segspal-
vas ir vai nu noapaļotas, vai sašķeldrinātas un galvas ce-

jumtveidīgā, garā aste, kuras vidējās spalvas sešas un

kula vietā garākas ausu spalvas, kas saceltas izveido divi

mazus radziņus. Pārējā ziņā še pieskaitāmie ģints lo-

cēkļi līdzinājās sudraba fazānam. Tēviņa ģērbs lepojas
ar ļoti skaistām, bieži krāšņi vizuļojošām krāsām, mātī-

tes ģērbs uz tumšas krāsas pamata tumšāki plankumots,

viļņots un svītrots.

Dižais fazāns (Phasianus colchicus vai margi-

natus) ir tik raibs, ka man vajaga atteikties no viņa ģērba
sīka apraksta. Galvas un kakla virsējās daļas spalvas
ir zaļas ar krāšņu zilu metāla požumu. kakla apakšējās

daļas, krūšu, vēdera un sānu spalvas iesarkani kastaņu
brūnas un vizuļo purpura krāsā, visas ar melni spīdošu
malu, mēteļa pakaļas spalvām pie malas balti pusmēneša
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veidīgi plankumi, garās šķeldrinātās pakaļas spalvas ir

tumši vara sarkanas ar purpura krāsas spīdumu, lidspal-

vas brūni un rūsaini dzelteni švītrotas, astes spalvām uz

olivu pelēka pamata melnas švītras un kastaņu brūna

mala. Acis rūsaini dzeltenas, kailais acs lauks sarkans,
knābis gaiši brūngani dzeltens, kājas iesarkani pelēkas
vai svina krāsā. Garums 80, platums 75 spārna garums

25, astes garums 40 cm. Mātītei, kas mazāka, visām

spalvām uz zemes pelēkā pamata ir tumši rūsaini plan-
kumi un švītras. Uz muguras it īpaši izceļas tumšā krāsā.

No pārējām sugām minēšanas cienīgs ir ķ ē n i ņ a f a-

zā n s. kā es viņu esmu nosaucis (Phasianus revesii).
Viņš no visiem fazāniem ir lielākais, viņa garums ir 2,1,
astes garums 1,6 metri.

Dižais fazāns apdzīvoja iesākumā Kaspijas jūras pie-
krastes un Rietumāziju, bet jau sirmā senatnē viņu
ieveda Eiropā. Fazisā, Kolchidā, grieķi, kuri piedalījās
argonautu braucienā, uzgāja krāšņo putnu un paņēma to

sev līdz uz dzimteni. No šejienes viņš esot izplatījies

pa Dienvideiropu, vai, pareizāki, esot izplatīts, un romieši,
kuri prata cienīt viņa gardo gaļu, to ieveda arī Dienvid-

francijā un Vācijā. Mūsu tēvijas Vācijas dienvidos, īpaši
Austrijā un Bohemijā, viņš dzīvo pilnīgi savvaļā, Vāci-

jas ziemeļos tas mājo zem cilvēka apsardzības tā sauktās

savvaļas vai pieradināto fazānerijās. Viņš ļoti bieži sa-

stopams Maģārijā un Dienvidkrievijā, jau retāk Itālijā,
ļoti reti Spānijā, arī Grieķijā, kur viņš sākumā bija
parasts, tas iet pretīm savai iznīkšanai. Ķēniņa fazāna

dzimtenes apgabals, turpretim, ir kalni Pekinas austru-

mos un ziemeļos, tāpat arī kalnu grēdas, kas atdala šenzi

no Honanas un Hupi no Sečuanas.

Visi fazāni izvairās no slēgta augstā meža, viņiem
labāk patīk birzes un biezi krūmi, kurus apņem auglīgi
lauki un pļavas un kur netrūkst ūdens. Livādijā un Ru-

melijā. kā to ziņo grafs fon der Mīle (von der Mūh-

le), labākie, bet tagad pārpurvojušies apgabali plaši aiz-

aug zaļokšņiem, krūmājiem, proti, papardēm, starp ku-

rām ieviesušies kazenāji un citi tīteņu augi un visu tā
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izauduši un savijuši, ka sunim gandrīz nav iespējams
tikt cauri, cilvēkam tikai tad. ja soļo pāri krūmājiem.
Šādi apvidi ir ļoti iemīļotas dižo fazānu uzturēšanās vie-

tas. No skuju koku mežiem tie izvairās. Liekas, ka la-

bības tīrumi nav gan nepieciešami, lai viņi varētu dzī-

vot, bet tomēr ļoti vēlami. Visu dienu viņi staigā pa

zemi, lodā no viena krūma uz otru, caur barību sološiem

ērkšķu krūmiem, dodas arī uz meža malu un no turienes

uz lauku, lai, atkarībā no gada laika, vai nu pamielotos

ar jauniem asniem, vai ar gataviem augļiem, un tikai va-

karam iestājoties uzmeklē nakts mājām noderīgu koku.

Krūmu biezokņos viņi vienkārši pārnakšņo nomīdītā doņu
pudurā vai ērkšķu krūmā.

Gara spējas fazāniem niecīgas. Gan gailis staigā
cēli apkārt un prot savu skaistumu rādīt izdevīgā gaismā,
bet viņš nevar mēroties ar mājas gaili. Vista liekas būt

pieticīga, viņa isturas vienmēr neuzbāzīgi. Kas attiecas

uz kustīgumu, tad tālāk augšā minētais zīmējas pilnā

apjomā uz šo grupu: Skrējiens ir ļoti labs un lidojiens
Maņas rādās būt attīstītas diezgan vienādi, bet

saprašana, zināms, ļoti vāja. Visi īstie fazāni ir vien-

līdz aprobežoti, vienlīdz nespējīgi īstā laikā nākt pie īstā

slēdziena. No viņu teicamām īpašībām par pirmo ir jā-
skaita neierobežotā brīvības mīla. Fazāns pierod pie zi-

nāmas vietas, ja tā atbilst viņa prasībām, bet mīl pa-

stāvīgi klejot apkārt. Apzinoties savu nespēcību un ne-

spēju aizstāvēties pret stiprākiem dzīvniekiem, viņš pa-

slēpjas, cik vien tas iespējams, bēg arī labprāt no sava

kopēja acīm. Tā nebūt nav nepateicība par visu viņa
audzēšanai un barošanai veltīto rūpību, kas viņam tā liek

izturēties, kā to domā Vinkels (VVinkell), bet vienīgi
tikai negriba aizstāvēt noteiktu vietu, stulbums un apro-

bežotība, īstenībā fazāns nekad nepierod, jo viņš nemā-

cas savu kopēju atšķirt no cita un redz katrā cilvēkā

ienaidnieku, no kā jābaidās. Viņš nepieturās pie noteik-

ta apgabala, jo viņš nav spējīgs sev zināmā apkārtnē
izvēlēties noderīgu vietu, viņš pastāvīgi baidās no bries-

mām, jo viņam nav pietiekoši prāta, lai palīdzētu sev,
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kad briesmas viņam tiešām draud. „Grūti būs atrast

otru tādu savvaļas sugu," pilnīgi pareizi saka V i n k c 1 s,

„kura tik viegli kā viņš izvedama no līdzsvara un ar to

kļūst nespējīga par kaut ko izšķirties. Ja fazānu pār-

steidz negaidīta cilvēka vai suņa izturēšanās, tad liekas,
ka viņš acumirklī aizmirst, ka daba ir viņu apveltījusi

spārniem un ar to palīdzību var mēģināt glābties, viņš

mierīgi paliek turpat kur ir, sēž nekustoties, sakņūp un

apslēpj galvu vai skraida apkārt krustām un šķērsām bez

mērķa. Nekas nav viņa dzīvībai bīstamāks, kā plūdi viņa
miteklim tuvu garām tekošā upē. Ja viņš atrodas ūdens

malā, tad paliek bez kustēšanās stāvot, lūkojas bez sajē-

gas taisni ūdenī, kamēr spalvas viņam samirkušas un

svars caur to tā pieņēmies, ka viņš vairs nevar piecelties.
Tad tas tiešām īsti aiziet bojā kā savas muļķības upuris."
Kāds fazāns, kuru Vinkc1snovērojis līdzīgos apstāk-

ļos, netik vien nemēģināja glābties, bet pat brida aizvien

dziļāk straumē iekšā. Kad kājas vairs nesniedza dibenu

un viņu jau nesa projām, viņš klusā padevībā ar izple-
stiem spārniem sagaidīja savu likteni. Ar kāsi to izvilka

malā un šoreiz izglāba no briesmām. „Viņa bailībai."

saka Naum an s, ~nav robežu. Garām skrejoša pele
viņu stipri sabaida, pat gliemezis, līzdams klāt, fazānu

vistu acumirklī notraucē no ligzdas un ja tiešām bries-

mas draud, viņa paliek ligzdā guļot kā beigta. Fazāna

aprobežotība ievērojami kavē vairošanos un izplatīšanos.
Ar citiem saviem sugas brāļiem tas nebūt nav laipns.
Viņš ir nesabiedrisks un neuzticīgs. Divi gaiļi sastapu-
šies, kaujas, līdz spalvas put un asinis plūst, un viens

otram dara galu, ja tik vien spēj. Tādēļ arī nekad ne-

drīkst divus gaiļus turēt kopā tanī pašā telpā, vajaga
turēt vai nu vienu, vai ieslodzīt kopā vismaz trīs, jo tad

trešais traucē ikvienu divkauju un tā pabalsta vispārīgo
mieru. Par vistu gailis rūpējas tikai pārošanās laikā,
par mazuļiem nemaz.

Pārošanās kāre. kura pamostas marta beigās, pār-
maina arī mūsu putna dabu. Kamēr citādi viņš ir ļoti
kluss un neiztraucēts, augstākais tikai kokā laižoties sauc

A. Brems, „Dzīvnieku valsts" XXIV
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caur mežu savu skaļo vistas gagināšanai līdzīgo „kukku,

kuk, kukukuk", tagad viņš riebīgi ķērc. Šis kliedziens

gan atgādina mūsu mājas gaiļa daiļskanīgo ~kikerikī'\

bet ir īss un aizsmacis, itkā būtu nepilnīgs, un tādēļ taisni

liekas nepatīkams, ka mēs viņu salīdzinām ar gaiļa dzie-

dāšanu. Pirms dziedāšanas viņš paceļ asti un, laizdams

skaņu, sit spārniem, tāpat kā mūsu mājas gailis. Ja

tuvumā ir vista, tad pēc izķērkšanās viņš atļauj sev to

pazemošanos un parāda viņai savu uzmanību, izplēsdams
abus spārnus, ievilkdams kaklu un noliekdams uz zemi,

gan nekad neizdodas. Tad viņš metas vistai virsū un

ja tā acumirklī nepadodas viņa gribai, viņš to skrāpē un

knābj, it kā tā nebūtu vis izredzētā līgava, bet sāncensis,
kas apkarojams visasākiem ieročiem. Pēc pārošanās

viņš atkal ķērc un tad pagriež vistai muguru, šī mīļās
iekarošana mēdz notikt rīta stundās, bet atgadās arī,

ka fazānu gailis uz vakaru vēlreiz burina; tas notiek tad,

ja viņam maz vistu, tā piemēram zooloģiskos dārzos, kur

gaili iesloga kopā lielākais ar trim līdz četrām vistām.

Ar citu. savas ģints sugu vistām ikviens fazānu gailis

pārojas bez kavēkļiem un no tam rodas savukārt atkal

auglīgi krustojumi, un no raibā fazāna vistām (Phasia-
nus versicolor) taisni apburoši skaisti.

Apaugļotā vista uzmeklē sev klusu vietiņu zem bie-

ziem krūmiem, augstiem augiem, tā tad piemēram, la-

bībā, doņos vai pļavas zālē, izkasa tur seklu dobīti, iekaš-

ņā tanī drusku zaru un iedēj tad savas astoņas līdz div-

padsmit olas, vienādos, 40 līdz 48 stundas garos starp-
brīžos. Ja viņai olas atņem, viņa dēj vairāk, bet reti

vairāk par sešpadsmit līdz astoņpadsmit. Olas ir mazā-

kas un apaļākas kā mājas vistām, un vienkāršā iedzelteni

pelēki zaļā krāsā. Tūliņ, tikko pēdējā ola izdēta, vista

sāk perēt un dara to ar apbrīnojamu cītību. Viņa sēž

tik cieši, ka ļauj ļoti tuvu pienākt visbīstamākam ienaid-

niekam, pirms izšķiras bēgt, un arī tad viņa nemēdz

aizlaisties projām, bet aizskrien. Ja ligzdu vajaga atstāt,
tad tā viņu pārklāj viegli ar ligzdas būvei izlietotām vie-

lām vai dažām lapām un zāļu stiebriem, ko piegādā klāt.
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Pēc 25—26 dienu ilgas perēšanas izšķiļas mazuļi. Vecā

viņus silda, kamēr tie pilnīgi izžuvuši un ved tad prom

no ligzdas ēdināt. Ja laiks izdevīgs, tad mazie, diezgan

izveicīgie cālīši 12 dienu laikā kļūst tik stipri, ka var

drusku lidināties un tikai, kad viņi ir sasnieguši griezes

lielumu, tie laižas ik vakarus kokos kopā ar veco. Pēdējā

mēģina viņus pēc iespējas sargāt no visiem kaitīgiem

iespaidiem, dodas arī bez apdomāšanās viņu dēļ varbūtī-

gās briesmās, bet tikai reti viņa piedzīvo prieku, redzēt

visus viņus izaugam lielus, jo jauni fazāni ir starp vistām

visnespēcīgākie un visvārīgākie. Līdz vēlam rudenim

jaunie turas pie mātes un kopā ar viņu izveido pudurksni,
īad atdalās papriekšu gaiļi un uz pavasara pusi arī vis-

tas, kuras tad spēj jau vairoties.

Vidus- un Ziemeļvācijā fazānus retāk atstāj pilnīgi

savvaļā, bet biežāk iejaucas viņu dzīvē, palīdzot un bieži

arī aizkavējot perēt. Pavasarai sākoties saprātīgi fazānu

audzētāji saķer dažus tā sauktos savvaļas fazānus un

iesloga audzēšanai nolemtos krātiņos, lai iegūtu olas, bez

tam dresētiem suņiem liek sameklēt brīvībā dētās olas

un kad to pietiekoši daudz, tad, ja vien iespējams, liek

perēt tās vienā un tanī pašā dienā tik daudzām tītaru

mātītēm, cik vien viņu ir. Lietpratīgam kopējam uzau-

dzēšana gan neprasīs pūles. Katrā ziņā ir jāpieliek uzma-

nība un rūpīgi jāizvēlas barības vielas, skatoties pēc cā-

līšu vecuma.

Laikam gan nebūs otras vistas, kurai draud tik daudz

briesmu, kā fazānam. Vairāk kā viņa īadinieki, tas pa-
dots laika iespaidiem un to vairāk kā citus ķer visādi

plēsoņas. Ļaunākais ienaidnieks viņam ir lapsa, kura

tikpat kārtīgi kā cilvēks sarīko medības, bet labāk par
cilvēku izlieto katru labvēlīgu gadījumu, lai uzkluptu gar-

šīgam medījumam. Jaunos fazānus laupa caunes un kaķi,
ligzdā olas izēd eži un žurkas. Arī vistu un zvirbuļu va-

nags, lijas un milāni savukārt neslinko un pat neveiklais

klijāns vai krauklis, vārnas, žagatas un sīļi aiznes dažu

cālīti un pieveic dažu veco. Tā izskaidrojams, kāpēc fa-

zānu audzināšana nekur nedod labus rezultātus un ka it
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īpaši Ziemeļvācijā ikviens atsevišķs fazānu cepetis viņa

īpašniekam izmaksā trīs līdz četras reizes tik daudz, cik

viņš vērts.

Apkakles fazānus (Chrysolophus), kurus ap-

vieno atsevišķā ģintī, raksturo samērā mazs augums,

slaiks ķermenis, izpūris cekuls un ļoti gara aste. Tēviņam

apkaklē ir spalvas, kuras izaug no pakauša, paliek platā-

kas uz priekšu un apakšā un atdalās no kakla.

„Kaut gan zelta fazāns jau sen Eiropā pazīstams,"

pilnīgi pareizi piezīmē Bod i nu ss, „viņu katrs aplūkos
vienmēr ar prieku. Paraduma vara nav varējusi notruli-

nāt prieku par viņa spalvu krāšņo krāsu spožumu, un

kas viņu redz pirmo reizi, tikko spēj atraisīties no krāšņā
skata." Tiešām, zelta fazānu, ķīniešu ~kinki" vai

~zelta vistu" (Chrvsolophus pictus), laikam veco tautu

fēniksu, drīkst gan saukt par krāšņu putnu, jo viņa krāsa

ir tikpat skaista, cik piemīlīgs viņa izskats. Tēviņa galvu
sedz kupls cekuls no spilgti- vai zeltdzeltenām drusku sa-

šķeldrinātām spalvām, kas aizēno apkakli. Atsevišķās

spalvas apkaklē galvēnām kārtām ir oranžu sarkanas, bet

ar tumši samta melnu apmalu, tā kā rodas rinda parallē-
lu tumšu švītru. Muguras virsējās daļas spalvas, kuras

pa lielākai daļai apsedz apkakle ir zelta zaļas un ar melnu

apmalu, tā tad zvīnaiņas, muguras lej gala un astes vir-

sējās segspalvas spilgti dzeltenas, sejas, žoda un kakla

sānu spalvas balti, iedzelteni baltas, kakla lejgala un vē-

dera spalvas spilgti safrāna sarkanas, spārnu segspalvas

kasaņu brūni sarkanas, lidspalvas sarkani pelēkbrūnas ar

rūsaini sarkanu malu, plecu spalvas tumši zilas ar gaišāku

apmalu, astes spalvas ar melnu marmorveidīgu vai tīkl-

veidīgu zīmējumu uz brūngana pamata un garās, šaurās

virsējās astes segspalvas tumši sarkanas. Acis zeltdzel-

tenas, knābis balti dzeltens, kājas brūnganas. Garums

85, platums 65, spārna garums 21, astes garums 60 cm.

Mātītei pamatkrāsa neskaidri rūsaini sarkana, kas apakš-
pusē pāriet rūsaini pelēki dzeltenā. Galvas virsējās daļas,
kakla un sānu spalvas ir brūngani dzeltenas un melnas,
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pleca virsējās un vidējās stūres spalvas līdzīgas, bet pla-
tāki švītrotas, astes sānu spalvas ar dzeltenpelēku atsitu-

mu uz brūna pamata, muguras virsa un krūts vidus

vienā krāsā. Garums 63 cm.

Vienīgo līdz šim pazīstamo ģintas pārstāvi lēdijai
Amher s t par godu, kura to pirmā atveda uz Eiropu,
nosauca par Chrvsolophus amherstiae, varētum saukt par

dimanta fazānu. Pēc manas garšas viņš pārspēj
skaistumā zelta fazānu. Spalvu cekuls virs pieres ir

melns, bet pārējā daļa sarkana. Apkakli izveido spalvas
sudraba krāsā ar tumšāku malu, kakla, muguras virsē-

jās daļas un virsējo spārnu segspalvas ir gaiši zelta za-

ļas, tumšo priekšmalu dēļ, viņas izskatās arī zvīnaiņas,

muguras lejgala spalvas zeltdzeltenas ar tumšu nokrāsu.

Virsējām astes segspalvām uz bāli iesarkana pamata ir

melnas švītras un plankumi, apakšpusē spalvas tīri baltas,

lidspalvas brūngani pelēkas, ārpusē ar gaišāku malu, vi-

dējās stūres spalvas ar balti pelēkiem plankumiņiem, mel-

nām šķērsšvītrām un dzeltenu malu, pārējās vairāk peļu
pelēkas, virsējās astes segspalvas sānos kā zelta fazānam

lancetveidīgi pagarinātas un korāļa sarkanas. Acis zelt-

dzeltenas, kailais vaiga lauks zilgans, knābis gaiši dzel-

tens, kājas tumši dzeltenas. Garums 125, spārnu garums

22, astes garums 90 cm. Mātīte līdzinājās zelta fazāna

vistai.

Dienvidtaurija un Mongolijas autrumi līdz Amūrai,
kā arī Dienvidķīna un Dienvidrietrumķīna, it īpaši provin-
ces Kansu un Sečuana ir zelta fazāna dzimtene, Austrum-

sečuana Kuišo un Austrumtibeta ir dimanta fazāna dzim-

tene. Abi dzīvo kalnos, bet zelta fazāns vienmēr mājo
zemā joslā, dimanta fazāns divi līdz trīs tūkstoši metri

virs jūras līmeņa. Tas paliek arī tad spēkā, ja abi ir sa-

stopami tanīs pašos kalnos, tā kā jāpieņem, ka viens otru

vai nu izslēdz vai izdzen no sava apgabala.
Kaut arī jāatzīst, ka zelta fazāns galvenos vilcienos

līdzinājās citām savas dzimtas sugām, viņu tomēr var

saukt par veiklāku, izveicīgāku, gudrāku un saprātīgāku,
kā dižo fazānu. Viņa kustības ļoti piemīlīgas. Viņš spēj
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izdarīt lēcienus, kuri tiešām pārsteidz ar savu vieglumu

un grāciju, prot izurbties caur biezākiem aizzarojumiem

ar veiklību, kura jāapbrīno, arī laižoties paceļas ar daudz

lielāku izveicību, kā citi fazāni. Balss, kuru gan reti

dzird, ir dīvaina šņākšana. Rādās, ka viņa dzimtai pa-

rastā bailība piemīt arī viņam lielā mērā, bet var gan

apgalvot, ka viņš drīzāk par citiem padodas mainītiem

apstākļiem un pieradināms vieglāk par tiem. No jaunības
audzētie drīz pierod pie sava kopēja un droši atšķir viņu

no svešiem cilvēkiem, ko citi fazāni nevar, šīs zelta fa-

zāna priekšrocības tam, kas ar viņām sīkāki iepazīstas,

ļoti drīz kļūst redzamas, bet viņš ne tuvu nav tas, kas

viņš varētu būt. Gandrīz liekas, ka fazānu mīļotāji iedo-

mājas, ka viņa uzturēšana un kopšana uzliek sevišķas
grūtības, kaut gan tas tā nebūt nav. Ja viņam ir sa-

mērā liela, pa daļai ar mauriņu klāta un arī bieziem krū-

miem apstādīta vieta, un ja tam dod noderīgu, tas ir, pēc

iespējas maisītu, tiklab no dzīvnieku, kā no augu vielām

sastāvošu barību, tad viņu varēs tikpat viegli uzturēt

un likt viņam vairoties, kā kuram katram citam fazānam.

Zelta fazāns uzsāk burināt apriļa beigās. Ap šo lai-

ku biežāk kā citā laikā sadzirdāms viņa šņācošais aicinā-

jums, viņš arī izrāda lielāku kustīgumu kā citad, ir arī

ļoti kārs uz cīņu, pieņem patīkamas pozas, noliec zemē

galvu, izceļ augsti apkakli, izpleš spārnus un saceļ asti

un grozās un griežas ar ārkārtīgu grāciju. Ja viņš grib

piesaukt vistu vai vēl citur izteikt savas mīlas jūtas, tad

sauc trīs līdz četras reizes no vietas strauji aprautā balsī,
un saucienam ir attāla līdzība ar troksni izkapti trinot,
to nevar samainīt ne ar kāda cita putna balsi, bet to

nevar arī sīkāk aprakstīt. Kur vista bauda kustības brī-

vību, viņa sāk dēt maija sākumā, izvēlas labi apslēptu

vietiņu un tāpat kā citi fazāni pavirši sarauš kopā ligzdu.

Astoņas līdz divpadsmit olas ir ļoti mazas un diezgan vie-

nādi gaiši rūsainas vai dzelteni sarkanas, šaurā telpā
vista reti perē, tikai tad, ja viņa domā, ka to nemaz ne-

novēro, tādēļ olas dod perēt noderīgām mājas vistām, un

vislabāk šim nolūkam der punduru bantamas. Pēc 23 vai
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24 dienu ilgas perēšanas izķšiļes ļoti skaisti cālīši. Sa-

vas dzīves pirmajās dienās viņi, kā jau visi fazāni, prasa

lielu rūpību, īpaši siltu sausumu, bet pie laba laika var tos

arī pēc divām vai trim dienām nest laukā. Ne vienmēr

viņi seko savai audžu mātei, bet gan bieži izrāda patiku

aizbēgt, bet tomēr dažreiz pietiek jau pus dienas, lai viņi
pierastu pie audžu mātes. Pēc pirmām četrpadsmit die-

nām viņi sāk laisties kokos, un kad tie sasnieguši griezes

lielumu, maz prasa pēc audžu mātes. Pēc apmēram četrām

nedēļām viņi vairs neprasa nekādu īpašu kopšanu, bet

tos var turēt gluži tāpat kā vecos fazānus.

Viss labais, kas sakāms par zelta fazānu, sakāms arī

vēl vairāk par dimanta fazānu. Tas ir vēl graciozāks, vēl

izveicīgāks, veiklāks un, galvenām kārtām, izturīgāks, ir

ne tik jūtīgs pret mūsu klimatu kā viņa radinieki, kuriem

viņš gan stāv tik tuvu, ka viegli ar tiem pārojas un rada

auglīgus krustojumus. Viņam, acīmredzot, pieder liela

nākotne mūsu zooloģiskos dārzos, varbūt arī mūsu fazā-

nu audzētavās, jo tām piemīt visas īpašības, kuras nodro-

šina ievietošanos mūsu zemē, cik tālu tas vispār ir ie-

spējams.
Trešā apakšdzimtā apvieno pāvus (Pavoninae).

Viņu pazīmes ir spēcīgais knābis, kājas ar augstiem stul-

miem un vienkāršu vai dubultu piesi, īsie spārni un vi-

dēji garā astē, ļoti attīstītās virsējās astes segspalvas un

daudzām sugām acainie plankumi, kuri lieliski grezno

spalvas.

1780. gadā, kad par putnu jau bija kļuvis zināms, pie-
nāca Eiropā pirmā krāšņā putna āda, un sacēla tur vis-

pārīgu apbrīnošanu. „Padangā, Sumatras rietrumu kra-

stā," tā man raksta par slaveno Argusa fazānu fon R o-

zenbergs, „iedzimtie man bieži vien pienesa dzīvu

kuau un pārdeva par pusotru līdz divi guldeņiem gabalā,
viņam tā tad vajaga būt bieži sastopamam salas kalnu me-

žos. Dziļākā mežā, sausos, saules stariem pieejamos lau-

kumiņos ceļnieks vai mednieks nereti uziet rūpīgi no za-

riem un lapām notīrītas vietas, no kurām visos virzienos

ved mežā iekšā šauras meža dzīvnieku takas, še, sevišķi



200

ap pusdienas laiku, ierodas Argus pāvs, atpūsties, paro-

taļāties, izcīnīt cīņas, še viņu redz pēc vistu parauga gu-

ļam uz saulē izsilušās zemes un mazgājāmies smiltīs, iz-

devīgā gadījumā varbūt arī rotaļājamies un cīnāmies, un

no šejienes iztekošos celiņos mednieks izliek savas cilpas.
Pēc iedzimto apgalvojuma, viņš dzīvojot daudzsievībā.

Kamēr viņu neuztrauc mīla, tas staigā un izturas kā jau
pāvs, skaistie spārni ir cieši ķermenim piekļauti un aste

izstiepta horizontāli. Pārošanās laikā tēviņu redz ar iz-

plēstiem līdz zemei nolaistiem spārniem burinot un lepni

staigājot apkārt pa klajumiņiem mežā un dzird īpatnēji
švirkstošu skaņu, kuras uzdevums ir, pieaicināt vistas un

kurai nav nekādas līdzības ar saucienu „kuau", no kura

atdarināšanas ir cēlies viņa vārds. Vista dējot septiņas
līdz desmit baltas olas drusku mazākas kā zosij, vienkār-

šā, biezos krūmos apslēptā ligzdā; pats es viņu nekad

neesmu redzējis. Brīvībā kuau pārtiek no kukaiņiem,
gliemežiem, tārpiem, lapu pumpuriem un sēklām. Maniem

sagūstītiem putniem labāk par kuru katru citu barību gar-

šoja brucināts rīss. Gaļa ļoti garšīga."

Argus fazāns, pereizāki pāva argus vai argus

pāvs (Argus giganteus) atšķiras no visiem pazīstamiem
putniem ar to, ka augšējās un priekšējās otrās šķiras spal-
vas ir ārkārtīgi pagarinātas, pret galu platākas, ar mīkstu

kātu, bet cietu vēdekli, turpretim pirmās šķiras lidspalvas
ir ļoti īsas. No divpadsmit ļoti platām, jumtveidīgi vie-

na pār otru gulošām spalvām izveidotā aste ir neparasti

gara un stipri kāpšļota, jo īpaši abas vidējās spalvas ir

uzkrītoši garākas par citām. Seja ir kaila, galvas vidus

sākot ar knābi ir segts šauru un zemu, no samtveidīgām

spalvām veidotu seksti, kura uz galvas vidus liecas uz

priekšu kā ķiveres izgreznojums, pakausi sedz divrindīgi
sakārtotas īsas spalvas, sīkās spalvas ļoti biezas un vaļī-
gas. No īpatnējā spalvu krāšņuma sēdošam putnam nekas

nav redzāms, atskaitot vienīgi acainos plankumus uz pēdē-
jās otrās šķiras lidspalvas; tas parādās tikai izplešot spār-

nus un asti. Acs riņķis sarkani brūns, knābis ziloņkaula
balts, kailā seja gaiši pelnu zila, kājas gaiši karmina sar-
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kanas. Kopīgais garums ir 1,7 līdz 1,8 m., no kuriem vi-

dējās astes spalvas atņem 1,2 metra, īstam spārnam ga-

rums 45, bet garākajai apakšējai otrās šķiras lidspalvai
75 cm. Vista ievērojami mazāka un daudz vienkāršāku

augumu un zīmējumu.

Spoguļa pāvus (Polvplectron) var uzskatīt

par saistītājiem vai vidējiem locēkļiem starp Argus fa-

zāniem un pāviem. Ģints pirmveids ir spoguļa pāvs
vai činkvis (Polvplectron bicalcaratum). Garums 60 cm...

no kuriem 25 cm. nāk uz asti. Mātīte atšķiras ar īsāku

asti, ādas sacietējumiem pieša vietā un mazāk spīdīgu
spalvas krāsu.

Asama, Silheta un Tenaserima gandrīz līdz Mergui
ir zemes, kur atrod činkvisu. Par viņa savvaļas dzīvi

mums nav ziņu. Visi spoguļpāvi dzīvojot pēc iespējas ap-

slēpti biezos mežos, daudz uzturoties zemē un galvenām
kārtām biezos krūmos, tādēļ arī viņus maz redzot. Šad

un tad viņi nokļūst arī mūsu krātiņos, dzīvo tur īsti labi,
bet tomēr vairojas tikai izņēmuma kārtā. Visi, ko es tiku

novērojis, uzturējās iespējami slepeni zem krūmiem un

iznāca krātiņa brīvā telpā tikai tad, kad viņi domāja, ka

tos neredz. Viņu izturēšanās vairāk līdzinājās mūsu mā-

jas putniem, īpaši vistām, kā pāviem, tomēr man teica

kāds kopējs ka tēviņš pavasarā, tā tad pārošanās laikā,
drusku izplešot savu asti un tad ļoti lepni staigājot ap-
kārt. Izturēšanās vispār ir vienlīdz gracioza un piemīlī-

ga, tamdēļ iespaids uz novērotāju paliek ļoti labvēlīgs.
Ļoti ērtā, saulainā, biezi ar zemiem krūmiem apstādītā
un mierīgā lielajā krātiņā spoguļa pāviem noteikti vaja-
dzētu vairoties.

Pāvi (Pavo) atšķiras no visām citām vistām ar pā-
ri par katru parasto mēru attīstītām virsējām astes seg-

spalvām, kuras sakarā ar to ir jāuzskata par viņu svarī-

gāko pazīmi. Viņi ir lielākie starp vistām, spēcīgi veidoti,
ar diezgan garu kaklu, mazu galvu, īsiem spārniem, aug-
stām kājām un garu asti. Spalvas bagātīgi sedz ķermeni,
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galvu grezno cekuls, kura spalvas ir saceltas un vai nu ga-

ras, vai arī šauras, vai arī tikai galā plūksnotas. Acs ap-

gabals paliek brīvs. Savu skaistumu viņš sasniedz trešā

dzīvības gadā.
Pāvam (Pavo cristatus), kas mums jāuzskata par

mūsu skaistāko sētas putnu sugas cilts tēvu, galva, kakls

un krūts priekša ir krāšņi purpura zili ar zelta un zaļu viz-

mu, mugura zaļa, mala katrai spalvai vara krāsā un ar

gliemežveidīgu zīmējumu, spārni balti, šķērsām melni

svītroti, bet muguras vidus tumši zils, apakšpuse melna,

lidspalvas un astes spalvas gaiši riekstu brūnas, garās

astes spalvas zaļas un greznotas krāšņiem acainiem plan-

kumiem, galvas cekula spalvām, skaitā divdesmit līdz div-

desmit četras, plūksnas tikai pašā galā. Acis tumši brū-

nas, kailais riņķis ap tām bālgans, knābis un kājas raga

brūnas. Garums 110—125, spārnu garums 46, astes ga-

rums 60 cm. Garās astes spalvas 1,2 līdz 1,3 m. garas.

Mātītei galvas cekuls ievērojami īsāks un tumšāks kā tē-

viņam, galva un kakla virsējā daļa rieksta brūna, pakauša

spalvas zaļganas ar balti brūnu malu, mēteļa spalvas gai-
ši brūnas, smalki šķērsām viļņotas, rīkles, krūts un vē-

dera spalvas baltas, lidspalvas brūnas, stūres spalvas
tumši brūnas ar baltu maliņu galā. Garums apmērām

95, spārnu garums 40, astes garums 33 cm.

Pāvs apdzīvo Austrumindiju un Ceilonu un proti, me-

žus un džungļu biezokņus it īpaši kalnainos apgabalos, tā-

dus, kas atrodas klaja apgabala vidū vai caur kuriem iet

aizas; biežāk še, nekā mūsu kalnu mežiem līdzīgās vietās.

Dienvidindijas kalnos viņš dodas augšup līdz divi tūkstoši

metru virs jūras, tomēr Himalajos viņa nav, tāpat Ceilonā

viņš sastopāms galvenām kārtām kalnos. Pēc Vilj am-

so n a (VVilliamson), iemīļotās vietas viņam ir meži ar

biezu apakšaudzi vai augstu zāli, bet nedrīkst trūkt ūdens,
tikpat labprāt viņš uzturas tādās audzēs, kur viņš var pa-

slēpties un kur atrodami daži augsti, nakts atpūtai node-

rīgi koki. Daudzos Indijas apgabalos viņu tura par svētu

un neievainojamu putnu, kura nogalināšanu iedzimtie uz-

skata par noziegumu un apdraud ikviena pārkāpēja dzī-
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vību. Daudzu vindu tempļu tuvumā uzturas lieli pus-

savvaļas pāvu bari, kuru kopšana ietilpst garīdznieku pie-
nākumos. Te pāvi drīz apzinās viņiem piešķirto aizsar-

dzību un vismaz no indu nebaidās vairāk kā tie, kas iz-

auguši vistu kūtī.

Tena n s (Tennent) apliecina, ka neviens nevarot ie-

gūt priekšstatu par pāva skaistumu, ja pāvu pats neesot

redzējis viņa vientuļā savvaļā. Tanīs Ceilonas daļās, ku-

ras eiropieši reti apmeklē un kur pāvu neviens netraucē,

atgadās ļoti bieži, ka dienā redz viņus simtiem uzreiz un

naktī nevar gulēt no viņu pastāvīgās un skaļās kliegša-
nas. Viskrāšņāki pāvs izskatās, kad tas uzlaidies kokā un

viņa garās astes spalvas vietām lapās noslēptas, vietām

izplēstas, brīnišķīgi grezno pašu koku. Viljamsons

apgalvo, ka viņš esot redzējis dažās Indijas daļās uzreiz

tūkkstots divi simti līdz tūkstots pieci simti pāvu, bet pa-

rasti esot tos sastapis trīsdesmit līdz četrdemit gabalu
lielos baros. Pa dienu šīs sabiedrības pa lielākai daļai
uzturas zemē un tikai priekšpusdienas un vakara stundās

iznāk laukā klajumos vai laukos meklēt barību. Ja pāvu
vājā, viņš mēģina, kamēr vien tas iespējams, izglābties
skrienot, un tikai kad ir aizkļuvis zināmu gabalu projām,
viņš sāk lidot. Lidojums ir smags un trokšņains. Putns

parasti nepaceļas augstāk par šāvienu un reti kad lido

tāļu. Viljamsons domā, ka daži ticot, itin kā lai-

žoties ievainots pāvs smagi nokrītot zemē, bet tas tā ne-

būt neesot, ievainotais, gluži otrādi, parasti atkal tiekot

uz kājām ļoti drīz un tad ātri aizskrienot, tā kā no desmit

gadījumiem deviņos viņš medniekam pazūdot, ja tas vi-

ņam nesekojot tieši uz pēdām. No suņa, vispār no kāda

lielāka četrkājaina plēsoņa pāvs baidās daudz vairāk kā

no cilvēka, laikam tādēļ, ka viņam ir bijuši nepatīkami
piedzīvojumi ar savvaļas suņiem un tīģeriem. Ja suns

tiek uzlaisti viņam uz pēdām, tad viņš cik vien drīz ie-

spējams uzlaižas kokā un kad tas izdarīts, tad tik drīz to

nevar aizdzīt. Tur, kur tīģeri dzīvo, nosirmojuši medi-

nieki Indijā pilnīgi droši spriež no pāvu izturēšanās par šo

plēsīgo zvēru klātbūtni.



204

Kā īsta vista, pāvs barību izvēlas tiklab no dzīvnieku,
kā no augu valsts. Viņš ēd visu to pašu, ko ēd mūsu gai-

lis, bet viņa lielums un spēks tam atļauj arī pieveikt spē-

cīgākus dzīvniekus, it īpaši diezgan garas čūskas, kuras

tas pa daļai ēd, vismaz nogalina. Kad aug jaunā labība,

viņš regulāri ierodas laukos meklēt barību un kad noga-

tavojas pipuļa ogas, viņš tās ēd tik daudz, ka gaļa viņam
dabū rūgtu garšu.

Skatoties pēc apgabala, pāvs perē agrāk vai vēlāk,

Dienvidindijā parasti uz lietus laika beigām, zemes zie-

meļu daļā tanīs mēnešos, kas atbilst mūsu pavasarai, tā

tad no apriļa līdz oktobrim. Pēc Irb i j a (Jrby) gailis
Audā zaudē savu asti septembrī un tikai martā ir ieguvis
atkal visā pilnībā, tā tad tikai tad viņš var domāt par pā-
rošanos. Viņš tagad izrāda mātītei visu savas astes skai-

stumu un vispār izturas tāpat, kā viņa pieradinātie pēc-

nācēji. Ligzda, kuru parasti atrod mežā augstākā vietā

zem kāda lielāka krūma, ir izveidota no tieviem zariņiem,
sausām lapām un tamlīdzīgām vielām un ir tikpat nekār-

tīgi darināta, kā citu vistu ligzdas. Ligzdā sadēto olu

skaits pēc Džerdona (Jerdon) ir četri līdz astoņi vai

deviņi, pēc Viljamsona divpadsmit līdz piecpadsmit.
Vista viņas ļoti cītīgi perē un atstāj tikai vislielākā ne-

pieciešamības gadījumā. „Es esmu novērojis," saka pir-
mais no minētiem pētniekiem, ~savvaļas pāvu mātītes uz

ligzdas. Ja es viņas netraucēju, tās nekustējās, kaut arī

tās bez šaubām bija mani redzējušas." Mazuļu dzīve no-

rit tāpat kā pie citām vistām.

Kaut arī nevar sacīt, ka pāvs pieder pie indiešu-eiro-

piešu mednieku meklētā medījuma, tomēr iesākumā ne-

viens nevar atturēties pretīm kārdinājumam, nošaut pa

gaisu projām slīdošo gaili. Veciem putniem gaļa gan ir

pietiekoši laba tikai zupā, bet pusaudžiem tā ļoti laba,
mīksta un ar labu meža putnu garšu. Kur pāvi ir bieži

sastopami un viņus netura par svētiem, tur daudzus ķer
cilpās, tīklos un citās lamatās un nes dzīvus uz tirgu. Viņi
drīz pierod pie gūsta, bet tiem jau vajaga būt sasniegu-
šiem zināmu vecumu, jo mazuļus ir ļoti grūti uzaudzēt.
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Nav zināms, kad pāvs pirmo reizi ir nokļuvis Eiropā.

Aleksandrs Lielais viņu nepazina kā mājas

putnu, jo viņš to apbrīnoja, kad nācās to pirmo reizi sav-

vaļā redzēt Indijas kara gājienā un, kā vēsta teika, viņš
esot atvedis pieradinātus pāvus līdz uz Eiropu. P c r i ka

laikos pāvs esot Grieķijā vēl bijis tik rets, ka ļaudis nākuši

viņu skatīt no tālām vietām. Aristotels, kas tikai

par diviem gadiem pārdzīvoja Aleksandru, apraksta pāvu

kā vispār zemē parastu un labi pazīstamu putnu. Ro-

miešu ķeizaru dzīrās viņš jau spēlēja izcilus lomu. Vi-

tellijs un Heliogabals sniedza viesiem milzīgas

bļodas ar pāvu mēlēm un smadzenēm un Indijas dārgā-
kām garšas vielām. Samosā viņu turēja Juno n a s

templī un attēloja uz naudas. Liekas, ka Vācijā un An-

glijā četrpadsmitā un piecpadsmitā gadu simtenī viņš vēl

ir bijis ļoti rets, jo angļu baroni savu bagātību mēdza pie-
rādīt ar to, ka lielās dzīrās lika uznest ceptu pāvu, viņa
paša spalvām greznotu un ar toreiz vēl retām plūmēm ap-

liktu. Gesn c r s, kura dabas stāsti parādījās 1557. gadā,
pazina viņu ļoti labi un sniedz jau sīku aprakstu. Acīs

krītošākā pāva īpašība ir lepnums un iedomība, un viņš
tās izrāda ne tik vien savai mātītei, bet liek manīt arī

cilvēkam. Vistu kūtī viņš bieži kļūst neciešams, jo bez kā

to kāds būtu sadusmojis, uzbrūk vājākiem dzīvniekiem,
dara viņiem pāri ļaunā niknumā un pat nonāvē tos. Daž-

reiz viņš uzsāk cīņu arī ar tītariem, bet šai noziedzīgai rī-

cībai tūliņ uz pēdām ik reizes seko sods. Uz brīvas kājas
pāvi un tītari pastāvīgi savā starpā ķildojas. Parasti pa

priekšu cīnās divi pāvu tēviņi savā starpā ar lielu niknu-

mu, tad sakautais mēdz mesties uz kādu no lepni apkārt
staigājošiem tītariem. Bet tas acumirklī sauc biedrus

palīgā, pašu ķildas ir tūliņ izbeigtas un visi tītaru tēviņi,
ja pat vistas apvienojas, lai lepnam āziatam dotu mā-

cību. Tad šim visādā ziņā vajag ļaut kājām vaļu un daž-

reiz tas tiek nejauki izplūkāts un saknābāts.

Ziema nedara pāvam lielas raizes; savu guļas vietu,

kuru tas izvēlas jau vasarā, viņš neatstāj visbargākā auk-

stumā, un pat tad nē, ja viņam ir siltas telpas kur apme-
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sties, bet zināmos apstākļos ļauj, lai sniegs to ieputina,

un pie tam arī nemaz necieš. Lielāku brīvību baudot, tas

bez ierunām apmierinājās ar parasto vistu barību, un

daudzas barības vielas sameklē pats pastaigādamies sētā

vai dārzā. Nepieciešami, liekas, viņam ir visādi zaļumi.
Mātīte tikai tad perē ar nodošanos, ja jūtas pilnīgi ne-

traucēta. Savu ligzdas vietu viņa prot izvēlēties teicami,
taisa ligzdu visdažādākās vietās, bet vienmēr rīkojas uz-

manīgi. Pēc 30 dienu ilgas perēšanas izšķiļas jaunie, un

ja mātīti perēšanas laikā neviens nav traucējis, tā pieķe-
ras jaunizperētiem ar uzticību, vadā, sargā, aizstāv tos

ar visiem spēkiem un vispārīgi izliekas par tiem ļoti no-

rūpējusies. Bet ja perētāja tikusi biežāk traucēta, tad pa-

rasti vairāk rūpējas par sevi, nekā par mazajiem un bieži

vien, bet it īpaši naktīs, tos nežēlīgi pamet savam likte-

nim, pate uzmeklē savu pastāvīgo guļas vietu, par nevarī-

gajiem mazuļiem nelikdamās zinis. Labvēlīgā gadījumā

jaunie aug diezgan ātri, jau trešajā mēnesī tēviņus var

atšķirt no mātītēm, bet pilnu sava tērpa krāšņumu, kā arī

pārošanās un vairošanās spējas tie iegūst ne agrāk, kā

trešajā gadā.

Mele agr a māsas, dziļi sagrauztas par sava brāļa
nāvi, pārvērtās putnos, kuru spalvas izskatījās kā asaru

pilēm slacinātas. Tā stāsta teika, kas liek domāt, ka putni,
kurus mēs tagad saucam par pērļu vistām, bija

vecajām tautām jau pazīstami. Vairāki senatnes rakst-

nieki apraksta tās tik noteikti, ka mēs, mazākais apmē-

ram, varam pazīt tās divi sugas, kuras viņiem bijušas zi-

nāmas. Starp citu mums kļūst zināms, ka pērļu vistas

senajā Grieķijā bijušas tik bieži sastopami mājputni, ka

nabadzīgie tās nesuši par upuri dieviem. Pēc Romas lai-

kiem vienas, šķiet iriaz ievērotas vai arī no Eiropas nozu-

dušas; jo tikai 14. gadu simtenī atkal kaut ko par viņām
dzird. Izplatītāko pērļu vistu kuģinieki drīz pēc Amē-

rikas atklāšanas bija paņēmuši līdz uz jauno zemi, kur
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tā, atradusi sev visai piemērotu klimatu, drīz palika par

savvaļas putnu.

Pērļu vistām (Numidinae), kas sastāda nākošo

fazānu putnu apakšdzimtu, ir spēcīgs ķermenis, īsi spārni,

vidēji gara aste, stipri garas virsējās spārnu segspalvas,

vispārīgi bagātīga spalva, vidēji augstas kājas, parasti
bez piešiem, īsi kāju pirksti, spēcīgs knābis, vairāk vai

mazāk kaila, ar spalvu pušķi, mīkstām sprogainām spal-
vām vai ķiveri, greznota galva un kakla augšgals un ļoti
vienāda krāsa un zīmējums, kas sastāv no gaišiem pērļ-
veidīgiem plankumiem uz tumša pamata un, tāpat kā gal-

vas rota, abiem dzimumiem vienāds.

Par apakšdzimtas dižāko locekli es uzskatu Austrum-

āfrikas grīfa pērļu vistu (Acrvllium vulturinum).

Viņa pieder pie karaļpērļu vistu (Acrvllium)

ģints, kas diezgan ievērojami atšķiras no visām pārējām

ģintīm. Grīfa pērļu vistas spalvu klājs dažā ziņā tikpat
skaists, kā viskrāšņākam fazānam. Cirtainās kakla spal-
vas ir tumši brūni sarkanā krāsā, kakls zilā ultramarina

krāsā ar melnām un sudrabbaltām gareniskām švītrām,
jo visām, uz melnā pamata ar smalkiem pelēkiem punkti-

ņiem raibotām kakla spalvām vidū ir 4 mm plata, balta

gareniska švītra un platas ultramarina zilas krāsas malas;
uz īsajām spalvām krūšu vidū šis zīmējums pazūd un tā

vietā ir tīra samta melna krāsa, krūšu sānos spalvas
krāšņi ultramarinzilas; spalvām muguras augšgalā gai-
šas vidusšvītras vēl ir redzāmas, bet zilā krāsa spalvu ma-

lās izzudusi; toties viņas visai skaisti izgreznotas mel-

nām vai bāli pelēkām viļņe jādām Svītriņām un punkti-
ņiem, pārējās spalvas uz tumši pelēka vai melni pelēka
pamata ārkārtīgi sīki izraibotas gaišiem plankumiņiem
pērļu un marmora krāsā; ap katru pērļu plankumiņu ir

melns lauks; uz mīkstumu un vēdera spalvām pērļu plan-

kumiņi lielāki, bet uz skaidri zilajām spalvām krūšu sā-

nos tos bez melnās krāsas vēl apņem violētas švītras. lī-

dzīgi sietveidīgam pinumam; plecu un augšdelma spal-
vām ārējā vēdekļa pārveidīgie plankumi saplūst kopā par

šaurām, baltām švītrām, bet pirmām četrām vai piecām
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augšējām otrās šķiras lidspalvām ārējo vēdekli bez tam

vēl rotā platas, violētas malas, kas kopskatā dod šauru

spoguļainu laukumu. Garumā putns sasniedz ap 60, spār-

nu garums 29, astes garums 14 cm.

Beidzot ķiveres pērļu vistu ģints (Guttera),
kas uzlūkojama kā apakšdzimtas pirmveids. atšķiras ar

to, ka galvas vidū ir vairāk vai mazāk garš rags un pie

apakšžokļa redzāmas divas gaļas lēveres. Ragainai

pērļu vistai (Guttera cristata), mūsu mājputna

ciltsmātei, krūšu augšgals un pakauša lej gals ir violētā

krāsā, bez plankumiem; mugura un astīte uz pelēka pa-

mata pārklāta sīkiem baltiem, pie malām tumšākiem,

plankumiņiem, kuri uz spārnu virsējām segspal-
vām lielāki un pa daļai arī paplūst kopā, uz otrās šķiras

lidspalvu ārējiem vēdekļiem pāriedami šaurās šķērs-
švītrās, ķermeņa apakšdaļas pelēki melnā pamatkrāsā ar

diezgan vienādi izkaisītiem lieliem, apaļiem pērļu krāsas

plankumiem, spārni brūngani, ārējie lidspalvu vēdekļi bal-

tām švītrām, iekšējie nevienādi švītroti un smalki plan-

kumoti, tumši brūnās astes spalvas skaisti izraibotas bal-

tiem plankumiņiem, kuri tikai uz malējām astes spalvām

saplūst kopā, pa daļai veidodami švītras, gaļainās ādas

lēveras platas un puslīdz garas. Acis tumši brūnas, vaigu
vietas zilgani baltas, sekste sarkana, ķivere raga krāsā,
knābis sarkanā raga krāsā, kājas neskaidrā šīfera krāsā,
bet virs pirkstu locītavas gaļas krāsā. Gūstā izaudzētās

un no agrāk jau pie cilvēka pieradinātām izaudzinātās

pērļu vistas atšķiras savvaļas putniem kārtām ar ievēro-

jami lielāku augumu. Ir pazīstamas daudzas varietātes.

Ragainai pērļu vistai stipri līdzīgas ir cepurainās

pērļu vistas (Guttera pucherani). Dzimtene visām

pērļu vistām ir Āfrika; bet, kā jau minēts, pazīstamākā
suga pārgājusi savvaļā Vidusamerikā.

Visām pērļu vistu sugām, ja negriež vērību uz nesva-

rīgām parādībām, kā šķiet, ir vienāds dzīves veids. Pēc

maniem novērojumiem, kuri attiecas uz Ziemeļaustrum-



Fazāni: zelta fazāna tēviņš (augšā pa labi); argusfazāns (augšā
pa kreisi) ; mikado fazāns (vidū); sudraba fazāna tēviņš (apakšā).



Kivi (Apteryx mantelli).
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āfrikā plaši izplatīto un tur lielā skaitā sastopamo sugu

Guttera ptilorhvncha, pērļu vistām ir vajadzīgas zemiem,

bieziem krūmu mežiem apaugušas vietas, lai vietvietām

būtu arī klajumiņi. Krūmājiem bagātas līdzēnumu ielē-

jās, meži ar biezu apakšaudzi, stepes, kur zāle nav vienī-

gais augs, augstas plakankalnes, vismaz līdz 3000 m. virs

jūras līmeņa, un lēzenas, akmeņiem nokaisītas, un tomēr

bagātīgi apaugušas kalnu nogāzes apmierina visas pra-

sības, ko pērļu vistas savai dzīves vietai uzstāda. Pēc

Bolies ziņojumiem, par sevišķu piemērotām dzīves vie-

tām pērļu vistas atradušas saplaisājušos un saraustītajos

Zaļās priekškalnes kalnos, kur tās sastopāmas masām; jo
lielāka un mežonīgāka sala un vientulīgākas klintis, jo
biežāk ceļotājs viņas tur sastop. Tur pērļu vistas lielos

pulkos apdzīvo visas kalnu grēdas, galvenām kārtām uz-

turēdamās kokveidīgo vilkpieņu krūmu mežos, kas sniedz

viņām drošas un reti apmeklētas apmešanās vietas. Tā

kā Rietumindijas salās atrodamas līdzīgas vietas, tad

pērļu vistas arī tur īsā laikā paspēja atsvabināties no cil-

vēka virskundzības, uzsākdamas savā jaunā dzimtenē

brīvu savvaļas dzīvi. Jau 160 gadu atpakaļ,—Jamaikas

salā, kā ziņo Falkoners (Falconer), pērļu vistas biju-
šas stipri izplatītas; tagad viņas tur ir visparastākie putni
un zināmos apstākļos paliek lauksaimniekiem par postu.
Arī Kubas salā tās dažās vietās sastopamas, bisbiežāk sa-

las austrumdaļā, jo še daudzi kafijas plantāciju īpašnieki,
meklēdami labākus zemes gabalus, pameta savas agrākās
dzīves vietas. Pēc Gunl ac h a domām, pieradinātās

pērļu vistas, kas tur palikušas, savienojās un ar laiku pa-
lika arī par īstiem savvaļas putniem.

Pērļu vistas ir nometnieku putni, ja nu arī ne vispil-

nīgākā šī vārda nozīmē. Cik atceros, esmu sastapis vi-

ņas zināmos laikos tādās mežu un stepju vietās, kur tās

parasti tomēr nedzīvoja un Kir k s (Kirk) noteikti ap-

galvo, ka Austrumāfrikā pērļu vistas, lietus periodam
tuvojoties, pārceļoties vairāk uz zemes iekšieni, kur izklī-

stot un uzsākot perēt. Tur, kur pērļu vistas dzīvo lielā

skaitā, viņas var arī drīz ievērot. Viņas prot sevi parā-

A. Brems, „Dzīvniekn valsts,, XXIV
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dīt, un lai tas būtu arī tikai rīta vai vakara stundās, kad

tās nāk klajā ar savām skaļajām balsīm, kas grūti aprak-

stāmas, bet tiem maniem lasītājiem, kas dzirdējuši piera-

dināto pērļu vistu kladzināšanu, šīs skaņas būs jau pazī-

stamas. Man tomēr ir jāaizrāda, ka tikai ķiveres pērļu
vista kladzina tāpat kā šīs, es mazākais nekad neesmu sa-

dzirdējis grīza un cepuraino pērļu vistu, kā tās arī iz-

grūztu kādu tamlīdzīgu skaņu. Grīza pērļu vista lielas

sajūsmas brīžos kladzina ar sevišķu aizrautību, un iz-

grūž īpatnējus saucienus, kas vislabāk salīdzināmi ar

tecilas vai vāji iesmērētu ratu čīkstēšanu, šīs skaņas
daudzmaz var izteikt ar balsieniem „tī-ti-tīt". Pirmais

balsiens tiek gari stiepts, otrs īsi izgrūzts un trešais atkal

drusku garāks. Visi trīs balsieni cieši seko viens otram

un, liekas, nekad netiek grozīti. Tamdēļ arī nav grūti

pēc šīm skaņām atšķirt grīza pērļu vistu no citām. Ce-

purainā pērļu vista kladzina maz; tās, kuras es turēju gū-

stā, tik pa retam, izgrūda augstas skaņas, kas izklausījās
kā klusa kladzināšana.

Cilvēkam tuvojoties, pērļu vistas vienmēr paceļas
spārnos. Viņas ir ne tik daudz uzmanīgas, cik'biklas; tās

bīstas jau no lopu bara, suns iedveš viņām tādas bailes,
ka tās pilnīgi apjūk, un cilvēks saceļ mazākais viņu barā

lielu uztraukumu. Vismaz tuvojoties šim putnam ne-

drīkst piemirst, ka zināma uzmanība vienmēr jāievēro.
Ja viņu balsis izdodās sadzirdēt, tad slepeni pielienot pa

aizsegtu vietu putnu baram klāt var novērot, ka tie pa-

staigājas pa klajumu, lidinājās no viena klinšu bluķa uz

otru jeb lēkā pa krūmu zariem, šie putni, tāpat kā in-

dijāņi savos kara gājienos, skrien viens aiz otra garās
rindās un ko iesāk viens, to tūlīt dara arī citi. Savrūp,

pa pāriem viņus var sastapt ļoti reti. saimēs, pa kādi 15

kopā, jau biežāk, bet parasti pulkos, kur zināmos ap-

stākļos apvienotas sešas līdz astoņas saimes. Katra sai-

me turas cieši kopā, bet arī lielākos baros tos vieno sirsnī-

ga draudzība. Ja kādu saimi, pulciņu vai pat veselu baru

izbiedē, visas vistas izklīst, un tādos gadījumos var teikt,
ka katra par sevi meklē savu ceļu. Visas skrien, lēkā,
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bēg gan skriešus, gan laižoties un cik vien ātri iespējams,
meklē patvērumu savās paslēptuvēs; bet tiklīdz iestājas zi-

nāms miers, gaiļi sāk skandināt savas skaļās balsis un

tad īsā laikā viss bars atkal ir salasījies kopā. Tikai tad,

ja viņas jau vairākkārtīgi izjutušas vajāšanu, tās, tikko

iztraucētas, tūlīt mēģina aizlaisties, bet arī tad, ciktālu

tas iespējams, uzticas savām spēcīgām kājām. Dažreiz

tās vairāk minūtes ilgi skraidelē gar mednieku un tikai

pēc tam paceļas spārnos; tomēr viņas ir tik uzmanīgas, ka

aizvien ietur tādu attālumu, kas neļauj lietot šaujamo ie-

roci un teicami prot izlietot katru krūmu un klints bluķi.
Visu sabiedrību vada kāds vecs gailis. Viņš aizvien iet

bara priekšgalā, katrā gadījumā nosaka arī bēgšanas vir-

zienu, pat arī tad, ja viss pulks paceļas spārnos. Pēc rai-

dītā šāviena visa sabiedrība, sadalīdamās mazākos pul-

ciņos, izklīst, un sākumā ne vienmēr visi dodas uz vienu

vietu, bet vairākas reizes apvienojas savā starpā, iekams

atkal atgriežas uz vislabāk pasargāto vietu, vai nu tas ir

necaurējams biezoknis, vai kāda klints uz kalna nogāzes,

un tūlīt pēc ierašanās sāk skaļi dziedāt un kladzināt, ap-

mezdamies pilnīgi atklāti visaugstākajā vietā, piemēram
uz kāda klints bluķa, domājams ar nolūku, parādīties iz-

kaisītam baram. Tas, ieraudzījis savu vadoni, steidz cik

drīz vien iespējams sapulcēties atkal kopā un tad turpina
savu darbošanos tāpat kā agrāk. Citādi izturas pērļu
vistas, ja viņas vajā suns vai kāds cits četrkājains plē-
sonis. Viņas saprot, ka tagad tām ir darīšana ar ienaid-

nieku, no kura skriešus ir tikpat grūti izbēgt, kā lietojot
savus ātri pagurstošos spārnus. Tamdēļ viņas, cik ātri

nu katrreiz tas iespējams, steidz uzlaisties kokā, un tad

gandrīz vairs nav piedabūjamas aizlidot. Ja viņas vajā
kāds nežēlīgs ceļinieks, jeb tās iztraucē mednieks, kas sa-

vu somu jau pielocījis, un šāviens netiek raidīts, tās aiz-

laižas kā parasti, bet tikai netālu, apsēžas kādā augstā
vintā, no kuras ziņkārīgi aplūko savu vajātāju, savādi

krata galvu uz priekšu un atpakaļ, tad beidzot skaļi kla-

dzinādamas paceļas gaisā un turpina bēgšanu. Savas

guļas vietas visas sugas izvēlas lielākā augstumā, jo tur
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lielāka drošība. lemīļotās guļas vietas viņām ir augsti

koki upju krastmalās; vakaram tuvojoties, pērļu vistas

uzlido arī klintīs uz kalnu nogāzēm un uzmeklē tādus iedo-

bumus vai kalnu virsotnes, kas citiem dzīvniekiem, vai ma-

zākais plēsīgiem zīdītājiem, nav pieejamas. ~Pat naktī",
saka Heiglins (Heuglin), ~viņām nepaiet garām ne-

pamanīts nekas vairāk (neparasts; ja savas atpūtas vie-

tas tuvumā viņas pamana ko aizdomīgu vai bīstamu, tad

kladzināšana neapklust stundām ilgi. Mūsu uzturēšanās

laikā Bogozemē pērļu vistas, kas pavadīja naktis uz balo-

žu būdām līdzīgām stalažām, ar šāda veida rīcību darīja
mums zināmu leopardu, hijenu, meža kaķu, lielo ausaino

un tamlīdzīgu plēsīgu dzīvnieku tuvošanos, un vadoties

no izbiedēto putnu kladzināšanas, man vairākkārt laimē-

jās nošaut šādus plēsoņus māju pagalmos vai pat uz ēku

jumtiem."
Nav noliedzams, ka pērļu vistas krāšņi grezno klaju-

mus, kas apauguši tikai ar zemu zāli un vietām pilnīgi
izkaltuši. Starp līdzīgas krāsas akmeņiem tumšie putnu
stāvi gandrīz pazūd, bet krasi atdalās zaļajos vai iedzel-

teni pelēkājos zāles plankumos. Viņas nepazīt nav iespē-
jams; līmeniski turētais ķermenis, vaļīgās, itkā drusku

izpūrušās astītes spalvas un jumtam līdzīgā aste ir tik zī-

mīgi, ka tikai pilnīgs nezinātājs var viņas sajaukt ar kā-

du citu vistu sugu.

Putna barība mainas atkarībā no vietas un apkārtnes
vai arī no gada laikiem. Pavasarī, kad bieži līst lietus,
dažādi kukaiņi, liekas, ir galvenā pērļu vistu barība; jo
viņu guzās es dažreiz esmu atradis vienīgi sienāžus. Vē-

lāk tās pārtiek no ogām, lapām, pumpuru zvīņām, zāles

stiebru galiņiem, un beidzot no visāda veida graudiem.
Jamaikas salā vēsākos mēnešos viņas lieliem bariem at-

stāj savas mežu vietas un izklīst pa laukiem, nodarīda-

mas tiem ievērojamus zaudējumus. Gos s c stāsta, tās

īsā laikā izkārpot dziļas bedres, tādejādi atsedzot labībai

saknes, kuras tad izknābājot vai mazākais nopostot. Ja-

ma sējas laikā viņas ir vēl kaitīgākas, jo tagad tās izrakņā
jaunos sējumus. ~Tikko labības graudi izsēti", saka
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čēms (Cham), „pērļu vistas tos atkal izkārpa un apēd."
G o s s c min kā uzkrītošu parādību to, ka pērļu vistas pa-

visam necienot saldos kartupeļus.
Par pērļu vistu rietošanos neesmu savus personīgos

novērojumus še pievienojis, man mazākais nekad nav ga-

dījies atrast kādu ligzdu ar olām, tomēr bieži esmu re-

dzējis jaunizperētos, kas vēl atradās savu vecāku vadībā.

Taisni šie, pie atsevišķām saimēm izdarītie novērojumi dod

man iemeslu domāt, ka pērļu vistas dzīvo viensievībā.

H c i g 1 i n s atrada kādas sugas ligzdas lietus mēnesī zem

krūmājiem un augstā zālē. Tās bija ierīkotas nelielā da-

bīgā vai mākslīgā iedobumā zemē, ap kuru sanests ne-

daudz sausu lapu un stepju zāļu. Dējumā ir s—B olas,
dažreiz arī vairāk; viņām ir netīra bāli brūnganiedzel-
tena krāsa un neparasti cieta, puslīdz spīdīga čaula. Pe-

rēšana ilgst apmēram 25 dienas. ~Kā tēviņš, tā mātīte ne-

kad neaiziet tālu no sava perējuma un ar kladzināšanu un

daudzkārtēju skraidīšanu šurp un turp mēģina novirzīt

cilvēka uzmanību uz sevi." Cālēni, kamēr tiem vēl pūkas,
izskatā ar savu izturēšanos atgādina jaunus fazānus;,
drīz pēc izšķilšanās vecāki sāk viņus jau vadāt apkārt,
bet sasnieguši pusi no veco auguma, seko vecajiem visās

viņu gaitās un tad vienmēr pavada arī naktis kopā ar tiem

kokos.

Pērļu vistas var piedabūt pie dzīves gūstā vieglāk kā

jebkuru citu meža vistu, bet pilnīgi pieradināt pie cilvēka

tās ir grūti un reti kad viņas kļūst īsti rāmas, vairojas
arī tikai tad, ja atvēlēta pietiekoši plaša telpa. Bet sagū-
stītas pērļu vistas var īsā laikā pieradināt tiktāl, ka viņas
var brīvi atstāt mājas pagalmā un pat saistīt pie ceļa ra-

tiem tādā veidā, ka katrā atpūtas vietā tām var atļaut
skraidelēt apkārt, jo nākošā rītā viņas noteiktā laikā at-

kal ierodas pie ratiem un bez ierunām ļauj, ka tās ievieto

atkal būrī, lai varētu turpināt ceļojumu. Ar māju vistām

un tītariem viņas dzīvo pastāvīgās nesaskaņās, klejo tālu

apkārt, rūpīgi slēpj savu ligzdu, ne labprāt perē un nepa-

nes lielāku aukstumu. Bet no otras puses, iepriecinoša
ir viņu nemitīgā darbošanās, krāšņais spalvu tērps, da-
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žadīgā izturēšanās un kustības, ko tās izrāda skraidot ap-

kārt. Grīfa pērļu vistas, ja vien pēc tām, ko es novēro-

ju, var spriest arī par citām, ir apveltītas daudzām teica-

mām īpašībām, kādu citām sugām trūkst. Viņu izturēša-

nās ir cēlāka, tās izskatās arī slaikākas, jo tura galvu pa-

celtu uz augšu un reti kad izskatās tik stūrainas, kā tas

citiem dzimtas radniekiem tik raksturīgi. levērības cie-

nīga man liekas šo putnu lielā labsirdība un maigums.
Grīfa pērļu vista, kuru es kopu, īsā laikā kļuva neparasti

rāma, nodibināja ar savu audzinātāju sirsnīgas attiecības,

labprāt ļāva sevi saņemt un nēsāt apkārt, un atstāta kā-

dā vietā viena, palika tur tik ilgi, cik ilgi to vēlējās viņas

saimnieks. Siltumu viņa mīlēja vēl vairāk, kā citas pēr-

ļu vistas. Vasarā, pusdienas laikā, viņa ar lielu patiku

gozelējas siltājos saules staros, kurpretim citas pērļu vī-

tas pa to laiku meklēja patvērumu zem krūmiem ēnā.

Stipri vējainā laikā viņa gandrīz bailīgi nolīda kādā sle-

penākā vietiņā un palika tur visu dienu, vai nostādamās

pie savas būdas durvīm, prasīja pat, lai tās atdara. Tais-

ni grīfa pērļu vistas varētu noderēt mūsu vistu audzēta-

vām par vislielāko krāšņumu, bet tomēr liekas, ka viņu
audzēšanai gūstā stāv priekšā vēl lielākas grūtības nekā

tās, ko sagādā citas pērļu vistu sugas, kuru olas pie mums

tikai izņēmuma gadījumos izperē īstā māte, bet parasti
šis darbs ir jāuztic tītariem vai māju vistām.

Pērļu vistām ir ļoti daudz ienaidnieku. Visi Āfrikas

kaķi, no leopardiem un gepardiem līdz lūšiem, tāpat arī

visi šakāli un lapsas uzbrūk šiem putniem, kā jauniem tā

veciem, bet viņu olas un jaunos cālīšus visvairāk apdraud
līdējkaķi; visi lielākie spārnotie plēsoņi cītīgi medī šos,
viņiem viegli pieveicamos meža putnus, un pat rāpuļi ne-

reti iegūst tos sev par laupījumu; kādai apmēram 2,5
metri garai milzu čūskai kuņģī mēs atradām pilnīgi pie-

augušu pērļu vistu. Cilvēks tās visur vajā ar zināmu

prieku, jo viņas iegūt nav nekādas lielās pūles, lai gan, ja
viņas pamana ka tiek vajātas, tad drīz kļūst visai biklas.

Turklāt viņu bagātīgā spalva ir par iemeslu, ka lielākā da-

ļa viņām mērķēto šāvienu tām nekaitē, un dažreiz pat lie-
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kas, ka tās smejas par pašu labāko skrotenīcu. Bet gluži

citādi ir, ja mednieka rīcībā ir labs suns un pēdējam pa-

rāda putna pēdas. Bailes no četrkājainā dzīvnieka put-

nu tādā mērā apmulsina, ka savu visbīstamāko ienaid-

nieku tas vairs nepazīst un nereti ļauj sevi saņemt ar ro-

kām; arī tad, ja putns uzlidojis koka zarā, viņu tagad
visādā ziņā ir iespējams nošaut.

Tītari (Meleagrinae) apvienoti pēdējā apakšdzim-
tā un ir lieli fazānu putni ar slaidu ķermeņa būvi, aug-

stām kājām, īsiem spārniem un tādu pat asti. Knābis īss,

spēcīgs, augšā stipri velvēts un līks, kājas diezgan aug-

stas un gariem pirkstiem, spārni ļoti noapaļoti, garākā
tiem ir trešā lidspalva, no 18 platām, saceļamām spalvām
sastāvošā aste nedaudz apaļa, spalvas kuplas, bet cietas,
katra atsevišķa spalva liela un plata, krāsa spīdīga. Gal-

va un kakla augšgals bez spalvām, un apaudzis kārpām;
no virsknābja pamata nokarājas čiekurveidīga, izstiep-
jama gaļas lēvere, pakaklē ļengana ādas lēvere. Kā īpa-
ša savādība jāmin, ka dažas priekškrūšu spalvas pārveido-

jušās sariem līdzīgas un daudz garākas par pārējām

spalvām. Ģints izplatība Amerikas austrumos un zie-

meļos.

Tītaram (Meleagris galopavo) ķermeņa virspuse
ir brūngani dzeltena, ar krāšņi metālisku spīdumu, pie
kam spalvām platas, melnas samta krāsas malas, uz mu-

guras lejgala un astes spalvām ir rūsas brūnas, zaļas un

melnas švītras, uz krūtīm spalvas dzelteni brūnā krāsā,
sānos tumšākas, uz vēdera, gūžām un pašā ķermeņa pa-

kaļgalā melnganas, ar ne tik skaidrām apmalēm; spārni

melnbrūni, pirmās šķiras lidspalvas iepelēki baltas, otrās

šķiras lidspalvām iepelēki baltas švītras, astes spalvām
līdzīga pamatkrāsa ar melnām, viļņveidīgām un taisnām

švītriņām un smalkiem punktiņiem, vietas ap acīm ultra-

marinzilas, kārpas sarkanā lakas krāsā. Acis dzelteni zi-

las, knābis bālganā raga krāsā, kājas bāli violētas vai sar-

kanas. Garumā putns sasniedz 100—110, platumā ap-



216

mēram 150 cm, spārnu garums 46 un astes garums 40

cm. Mātītei spalva ne tik grezna un koša, tomēr visumā

līdzīga tēviņa spalvai. Mātītes garums ir 85, platums 122

cm, viņas spārnu garums 40 un astes garums 28 cm. Vi-

dusamerikā tītarus atvieto par viņiem drusku mazākie,

greznie pāvu tītari (Meleagris ocellata), kuros, kā

rāda pats nosaukums, apvienots pāva greznums ar tītara

stāvu.

Par tītaru savvaļas dzīvi mūsu rīcībā ir daudz zi-

ņojumu, tomēr neviens no tiem nepārspēj tos aprakstus,

par kuriem mums jāpateicas Odibonam (Audubon).

Ohaio, Kentuki, Ilinoisas, Indianas, Arkanzas, Tenessi un

Alabamas štatu mežos tītari vēl šobaltdien mīt ievēro-

jamā skaitā. Mazāk izplatīti viņi ir Džordžijas un Karo-

linas štatos, Virdžinijā un Pensilvanijā sastopami reti.

bet bieži apdzīvotos štatos jau pilnīgi izskausti.

Reizēm viņi sadodas lielās sabiedrībās un uzņemas

klejojumus cauri mežiem, kuros atrod pārtiku; dienu tie

virzas uz priekšu pa zemi, bet naktī atpūšas koku zaros.

Oktobrim tuvojoties, kad uz zemes nobirušas vēl tikai ne-

daudzas koku sēklas, viņu ceļojumi sasniedz Ohaio štata

iekšieni un Misisipi upi. Tēviņi apvienojas sabiedrībās

pa 10—100 gabalu un meklē barību sev vien; mātītes sa-

dodas kopā ar jauniem putniem gandrīz tikpat lielos ba-

ros un atsevišķi no tēviņiem iet to pašu ceļu. Visu laiku,
kamēr vien kāds medību suns vai cits četrkājains plēso-
nis viņus neiztraucē, vai kamēr ceļu neaizsprosto plata

upe, tie iet kājām. Ja šāda sabiedrība nonāk pie lielas

upes krasta, tā vispirms sapulcējas cieši kopā kādā aug-

stākā vietā, un dažreiz paliek tur vairākas dienas, ap-

spriezdamās, pirms kā nolemj celties pāri. Tēviņi piepū-
šās un ducina, itkā viens otru uzmudinādami, bet mātītes

un jaunie taisa viņiem pakaļ cik labi vien prot, līdz beidzot,

ja laiks rāms, pārdrošais solis tiek sperts un visi dodas

pāri upei. Viens vienīgs vadošā gaiļa „gluk" ir zīme, ka

ceļojums sācies. Veciem putniem pārlidošana nav grūta

pat tādā gadījumā, ja upe ir kādu angļu jūdzi plata, bet

jaunākie un mazāk spēcīgie bieži vien ceļa vidū iekrīt ūde-
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nī un tad spiesti meklēt otru krastu peldot. Tad viņi pie-

glauž spārnus cieši pie ķermeņa, izpleš asti, izstiepj kaklu

uz priekšu, ķer ūdenī ar kājām cik tālu vien iespējams un

parasti arī sasniedz zemi. Bet še tie kādu laiku skrai-

delē apkārt kā apdulluši un, neskatoties uz viņiem parasti

piemītošo uzmanību, bieži aizmirstas tādā mērā, ka viegli
krīt medniekam par laupījumu. Nonākuši kādā ar barību

bagātā apvidū, tie mēdz sadalīties mazākās sabiedrībās,
un tagad vecie klejo juku jukām kopā ar jaunajiem. Tas

parasti novērojams novembra vidū. Var arī atgādīties,
ka tie noguruši no klejošanas pieiet tuvu zemnieku mājām,

jaucas starp mājputniem un kopā ar tiem ierodas māju

pagalmos un vistu kūtīs.

Februāra vidū sākas rietošanās. Mātītes atdalās no

tēviņiem un tagad abi dzimumi guļ katrs par sevi, lai gan

tikai nelielā attālumā viens no otra. Tiklīdz kāda mātīte

izgrūž aicinājumu, visi tēviņi, kas to ir dzirdējuši, tai at-

bild ar ātri viena otrai sekojošām ritošām skaņām. Ja

mātītes aicinājums atskan turpat no zemes, tad visi tē-

viņi ātri metas lejup; nolaidušies, tie vienā mirklī sa-

pulcējas riņķī, neskatoties uz to, vai mātīte viņiem ir re-

dzāma vai nē, met galvu atpakaļ uz pleciem, trin spārnus

gar zemi, ieņem daždažādus stāvokļus un nāk klajā ar

skaņām un trokšņiem, kādus mēs esam pieraduši dzirdēt

no viņu pieradinātiem pēctečiem. Tad nereti gadās, ka

divi tēviņi sastrīdas un cīnās tik nikni, ka dažreiz vienam

zem sava pretinieka spēcīgiem sitieniem ir jāšķiras no

šīspasaules. Kā uzkrītošu parādību odib on s min to,
ka uzvarētājs nonāvēto pretinieku nemaz neuzlūko ar

riebumu un naidu, bet izturas viņa priekšā gluži tā, it kā

tas mīlinātos ar kādu no savām mātītēm. Ja tēviņš ir

mātīti atradis un viņai piegājis klāt, tad pēdējā, ja tā ir

vecāka par vienu gadu, parasti atdarina visas tēviņa kus-

tības, tad savukārt arī pate tuvojas viņam un nogūlušie»

zemē, un tā pamudina to uz rietošanos. Pret jaunākām
mātītēm izmīlējies tēviņš izturas ne tik cienīgi; viņa kus-

tības ir stipri ātras, reizēm tas paceļas no zemes un lai-

žas mātītei apkārt, pēc nolaišanās lēkā ap viņu ar visu
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spēku, īpatnēji knurkšķēdams, izklaidē viņas bailes un

pēdīgi iemanto tās labvēlību. Liekas, ka tēviņš un mātīte,
reiz noslēguši savā starpā šādu draudzību, paliek zināmā

mērā saistīti visu vasaru, lai gan pirmais nebūt nedāvā

savu uzmanību vienai vienīgai. Arī mātītes labāk seko

spēcīgākiem tēviņiem, uzsākdamas dēšanu arvien vairāk

un vairāk izklīst un slēpjas no gaiļiem. Pēdējie, apmie-

rinājuši riestošanās tieksmi, paliek izlaidīgi un slinki, vairs

necīnās ar citiem tēviņiem, retāk ducina un tikpat kā

nemaz nerūpējas par mātītēm, kuras tagad savukārt pa-

šas ap viņiem lakstojas un izlieto visus līdzēkļus, lai no

jauna iededzinātu viņos atdzisušo kaislību. Beidzot tē-

viņi, pilnīgi atdalās no mātītēm un tad brīžiem izliekas

tik laiski un vienaldzīgi, ka reizēm pat pastāvīgi naidī-

gajam cilvēkam nepiegriež gandrīz nekādu vērību.

Sausos pavasaros mātītes apriļa vidū meklē piemēro-

tu, pēc iespējas labi noslēptu ligzdas vietiņu. Ligzda ir

sekls iedobums zemē, pavirši izklāts spalvām; dējumā ir

10—12, dažreiz arī 20 olu tumšā dūmu pelēkā pamatkrā-
sā ar sarkaniem punktiņiem. Mātītes arvien tuvojas ligz-
das vietai ar vislielāko uzmanību un, ligzdu uz kādu lai-

ku atstādamas, rūpīgi apsedz olas sausām lapām un tam-

dēļ tiklab olas, kā arī pašu perētāju grūti pamanīt, — un

tiešām reti ir tādi gadījumi, kad olas būtu iegūtas ne-

aizdzenot uz viņām tupošo, pārbiedēto mātīti. Ja perē-

tāja saskata kādu ienaidnieku, viņa pieglaužas cik var

pie zemes un nekustas ātrāk, iekams nav pārliecinājusies,
ka tā tiešām ir jau pamanīta. Ja izlaupa viņas olas, tā

uzsāk perēšanu pa otram lāgam. Ir gadījumi, kad vai-

rākas tītaru mātītes dējušas vienā pašā ligzdā; 0d i-

b o n s reiz atradis kopā trīs mātītes, kas tupējušas uz 24

olām. šādos gadījumos parasti viena no viņām apsargā
kopīgo ligzdu, lai vājākie un mazākie plēsoņi nevarētu

perējumu apdraudēt. Kad perēšana jau iet uz beigām,
mātīte neatstāj ligzdu nekādā gadījumā un. tāpat kā

medņu mātīte, ļauj ierīkot ap sevi aizsargžogu.
Odib on s reiz bija liecinieks, kā no olām izšķiļas

jauni tītaru cālēni, kurus viņš gribēja sagūstīt. Viņš no-
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gūlās uz zemes dažu soļu attālumā no ligzdas un novēroja.
Vecā pacēlās uz pusizstieptām kājām, bailīgi lūkojās uz

savām olām, izgrūda rūpju pilnus klukstienus, uzmanīgi

atdalīja olu čauirialas un glāstīja ar savu knābi jaunos

cālēnus, kuri streipuļodami mēģināja atstāt ligzdu. Viņš
redzēja, kā visi izlobījās no savām čaulām un dažas mi-

nūtes vēlāk gāzelēdamies un kūleņodami skraidelēja ap-

kārt. Mātīte, iekams atstāja ligzdas vietu, spēcīgi izpu-

rināja spalvas, saveda tās kārtībā un tad pieņēma pavisam
citādu stāvu, saslējās, izstiepa kaklu tālu uz priekšu, rai-

dīja bažīgus skatus uz visām pusēm, drusku izplēta spār-

nus, maigi klukstēja un pūlējās saturēt mazos kopā.
Tā kā jaunie izšķiļas no olām parasti tikai pievakarē,

tad vakarā visa saime atkal atgriežas ligzdā un pavada
še pirmo nakti. Vēlāk viņi klejo kādu gabalu tālāk un

uzmeklē augstāko vietu, visā apkārtnē, jo mitrumu mā-

tīte uzskata par visbīstamāko ļaunumu saviem bērniem.

Četrpadsmitajā dzīves dienā mazie, kuriem līdz šim vaja-

dzēja visu laiku pavadīt uz zemes, ir spējīgi pacelties spār-

nos un tagad ik vakarus visa saime tumsai iestājoties uz-

laižas kādā zemākā zarā un pavada nakti zem mātes no-

laistiem spārniem, pasargāti no visām briesmām. Vēl

drusku vēlāk vecā tītaru māte kopā ar cāļiem pa dienu

atstāj mežu, uzmeklē klajas vietas un pļavas, lai izmantotu

tur dažādo ogu bagātību un saules labdarīgo siltumu, Ta-

gad jaunie pieaug sevišķi ātri. Jau augusta mēnesī viņi
ir spējīgi izvairīties no četrkājaino dzīvnieku uzbruku-

miem; bet jaunie gaiļi, tie sajūt sevī jau vīrišķīgu spēku
un vingrinājās lepnā apkārtstaigāšanā un kladzināšanā.

Ap šo laiku vecie un jaunie atkal sapulcējas kopā un uz-

sāk savus klejojumus.
Nereti atgadās, ka savvaļas tītari piebiedrojas pie-

radinātajiem un meklē viņu mātīšu mīlestību. Tās saņem

viņus ar prieku, bet arī viņu īpašniekiem tas patīk, jo cā-

lēniem, kuri par savu pasaulē nākšanu var pateikties šiem

apmeklējumiem, salīdzinot ar pieradināto putnu bērniem

ir vairāk labu īpašību. Mežā atrastas savvaļas tītaru olas

bieži vien liek izperēt mājas tītariem, un lai gan šādā ceļā
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iegūtiem mazuļiem sākumā piemīt dažas savvaļas putnu

īpašības, tomēr drīz vien arī viņi pierod pie gūsta un

kļūst tikpat rāmi kā mājas putni. odib on a m piederē-

ja tītaru gailis, kurš sekoja savam īpašniekam kā suns

un visumā izturējās gluži tāpat kā mājas tītari, tomēr

nekad negāja kūtī kopā ar tiem, bet parasti par labāko

guļas vietu uzskatīja kūts jumtu. Kļuvis vecāks, viņš
katru dienu lidoja uz mežu, tomēr vakarā, saulei noejot

atgriezās atpakaļ.
Lai gan tītari par savu mīļāko barību uzskata hikari

riekstus, ziemas vīnu augļus un tur, kur šie stādi stipri

izplatīti, parasti sastopami lielā skaitā, tomēr ēd arī zāli

un dažādus zālaugus, graudus, ogas, augļus un tikpat labi

tiem garšo kukaiņi, mazie sienāži un tamlīdzīgas vielas.

Skrienot, tītars bieži nedaudz izpleš spārnus, itkā vi-

ņa paša svars būtu tam par smagu; tad dažus metrus

aulekšo pa zemi ar plaši izplestiem spārniem, vai arī reizes

divas vai trīs uzlec augstu gaisā un pēc tam atkal turpina

savu gaitu pa zemi. Meklēdams barību, tītars tur galvu

paceltu gaisā, itkā pastāvīgi lūkodamies apkārt; tomēr

visu laiku viņš kašņā kājām, tad pēkšņi pārtrauc savu

darbu un uzknābj kautko no zemes, kas atstāj iespaidu,
itkā uzknābto priekšmetu putns būtu sataustījis pirk-
stiem. Vasarā viņš bieži uzturas meža taku un ceļu tu-

vumā vai arī bradā pa tikko uzartiem labības laukiem.

Ziemā, pēc tam kad vairākas dienas no vietas ir snidzis

un it īpaši tad, ja stingrs sals ir pārklājis sniegu ar cietu

garozu, tītari dažreiz kādas trīs vai četras dienas no vie-

tas pavada savās guļas vietās un gavē; bet ja tuvumā ir

cilvēku mītnes, tad meklēdami barību viņi ierodas māju

pagalmos pie zirgu staļļiem un uzmeklē labības kaudzes.

Puteņos viņi izbiedēti noskrien ievērojamus gabalus un,

cik neveikli tie arī neizliktos, ar tādu ātrumu, ka neviens

zirgs nevar tiem līdzi tikt; turpretim pavasarī, kad viņi
neprātīgā mīlā ir izšķieduši visus savus spēkus, gadās,
ka bēgošu tītaru labs suns noķer.

Starp daudzajiem ienaidniekiem, kas tos vajā, bez

cilvēka viņiem visbīstamākie ir lūši, sniega pūces un ūpji.
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Lūši uzbrūk gan veciem, gan jauniem tītariem un izēd

arī olas; pūces noceļ tītarus no kokiem lielā skaitā, proti

naktīs; tomēr tītari prot pret viņām arī aizstāvēties un

ar labiem panākumiem. Ja pūce, kas klusi tuvojas tītaru

baram, pamanīta, tad visai sabiedrībai ar brīdināšanas

saucienu „gluk" tiek paziņotas draudošās briesmas. Visi

gulētāji bez kavēšanās pieceļas un uzmanīgi seko katrai

pūces kustībai, kura pēdīgi, izraudzījusēs savu upuri, kā

bulta drāžas tam virsū un katrā ziņā to arī saķertu, ja
vien pēdējais neprastu izvairīties. Kad pūce piešaujas
tītaram klāt, tas, noliecis galvu, zemu, izplesto asti atliec

pāri mugurai un tādejādi piemuļķo uzbrucēju, kurš la-

bākā gadījumā satver savos nagos dažas spalvas, bet tī-

tars metas no zara zemē, lai paslēptos pirmā piemērotā

krūmājā.
Visā Amērikā tītarus ķer un medī ar aizraušanos, bet

nevar teikt, ka katru reizi tiktu ievērota nepieciešamā
saudzība. Tēviņus visbiežāk nošauj, kad tie uzkāpuši ko-

kos kladzina, jo tad viņi, līdzīgi mūsu medņiem, paliek it

kā kurli, vai arī lieto viņu medīšanai suņus, kuri tos sa-

dzen kokos; bez tam vēl viņus medī, uzglūnot no paslēp-
tuvēm guļas vietu tuvumā, vai arī tādās vietās, kur tie

atrod bagātīgu barību. Lai tītaru nošautu, jābūt piedzī-

vojušam medniekam, jo šis meža putns ir tik bikls, ka

viņa medīšana dažādiem svētdienas medniekiem jau pašā
sākumā atņem prieku. Daudz vieglāk viņus sagūstīt un

pats sagūstīšanas veids ir visai zīmīgs, norādot uz putna
muļķīgo cļabu. Mežā no 2 līdz 3 metri gariem kokiem,
kādus parasti lieto zemnīcām, uzceļ būdu, pārklāj to no

augšas zariem un apakšā ierīko durvis, tik lielas, ka pa
tām varētu ieiet krietns tītaru tēviņš.. Slazda iekšienē

bagātīgi izbārsta maisa graudus un tāpat zemi kādu ga-
balu no durvīm nokaisa ar šo iemīļoto barību putna pie-
labināšanai. leraudzījuši ilgi tīkoto barību, viņi nonāk

līdz slazda durvīm un redzēdami, ka būdas iekšienē šāda

manta ir pārpilnībā, lien iekšā; viens seko otram un daž-

reiz gadās, ka pietiekoši plašajā telpā saiet viss bars, lai

mielotos ar izkaisītiem labības graudiem. Bet kad tie
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grib atkal doties prom, tad izrādās, kā slazda durvis ir

aizvērtas; putni gan izbāž pa baļķu starpām galvas, bet

veltīgi pūlas tikt pa šaurajām spraugām ārā. Nevienam

no viņiem nav lemts atstāt šo vietu ātrāk, kā nākošā rītā,

kad ķērējs tiem atver durvis un visu sabiedrību saņem.

Drīz pēc Amērikas atklāšanas tītarus ieveda arī Ei-

ropā. Tagad šie mājputni ir visur izplatīti. Vislielākā

skaitā viņi tomēr, liekas, sastopami Spānijā, it īpaši tanīs

zemnieku saimniecībās, kas tālu no ciematiem ierīkotas

sausajā Kampo līdzenuma vidū. še es tiku redzējis barus,
kur bija kāds simts un vairāk putnu īpašu ganu uzrau-

dzībā, kas tos no rītiem dzina uz ganībām, pa dienu ga-

nīja, lai neizklīst un vakariem dzina atkal mājā. Pie

mums tītarus tura reti, kaut gan viņu audzēšana, ja to

piekopj vairumā, atmaksājas labi. Daži lauksaimnieki

tos ciena augsti; bet lielākā daļa nevar to ciest pļāpīgās,

ķīsīgās un strīdīgās dabas dēļ.

Par lielkājuvistāmjeb kopiņu perētājām (Me-

gapodiidae) sauc kašņātājus, kas dzīvo Okeānijā un se-

višķi Austrālijā un ar savu perēšanas veidu atšķiras ne-

vien no visiem radiniekiem, bet arī no visiem putniem pa-

saulē. Proti, visi kopiņu perētāji dēj savas neparasti lie-

lās olas no zemes un lapām saraustā ligzdas kopiņā, kur

augu vielām pūstot attīstās tik liels siltums, kā olas iz-

perē jas. Cāļi izlien pilnīgi spalvām klāti un tik patstāvī-

gi, ka spēj tūlīt iztikt bez vecāku palīdzības.

Par krūmu vistām vai krūmu tītariem Jaunho-

landes kolonisti sauc viņiem vislabāk pazīstāmo lielkāju vi-

stu sugu. Krūmu vista pieder pie vistu kopiņperētājām
(Catheturus) ģints, tāpat arī kāda apakšdzimta ar līdzīgu
nosaukumu (Talegallinae). Krūmu vistām spalva ķermeņa
virspusē ir skaistā šokolādes brūnumā, ķermeņa apakšpu-
sē gaiši brūna, ar sudraboti pelēkām spalvu malām un

švītrām, acis gaiši brūnas, bet kailā āda uz galvas un
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kakla sarkanā šarlaka krāsā. Mātītes atšķiras no tēvi-

ņiem ar mazāku augumu un mazāk attīstītu kakla rotu.

„Cik tālu sniedzas šī putna izplatības apgabals", saka

Gūlds (Gould), „vēl līdz šim nav noskaidrots. Mums

ir pazīstami šīs sugas putni, kas nāk no dažādiem Jaunās

Dienviduelsas apvidiem, sākot ar Kap Howe līdz Moretona

līcim. Arī Makdžilivrejs (Macgillivrav) man stā-

stīja, ka viņš esot tās medījis visā austrumu piekrastē
līdz Molle portam. Pateicoties biežām medībām, Ilanva-

rās un Maitlandes mežos, krūmu vistas ir stipri samazi-

nājušās skaitā un tagad varbūt pat jau pilnīgi izskaustas.

Raksturīgā krūmu vistu dzīvesveida īpatnība ir tā,

ka viņas neperē tā kā citi putni. Pavasara sākumā putns
no stādu atkritumiem sagrābā lielu kopiņu un dēj tanī

savas olas, kur no tām attīstās cāļi, pateicoties siltumam,
kas atdalās stādiem pūstot, šādu kopiņu putns ierīko jau
vairākas nedēļas pirms dēšanas; viņa tiek taisīta kona

veidā un lielumā līdzinās 2—4 ķerru kravai, šādi ierīkota

celtne, spriežot pēc viņas lieluma un ka kopiņas apakšā
atrodas jau pilnīgi sadalījušās stādu vielas, tiek lietota

vairāk gadus no vietas, bet katru gadu to apmet no jauna

svaigām stādu vielām, šo kopiņu putns sagrābā ar kā-

jām, atkārpot vajadzīgās vielas no zemes un kasot tās

atpakaļ uz vienu vietu, un zemi ap kopiņu notīra tik pama-

tīgi, ka tur nepaliek gandrīz nevienas lapas, ne zāles stieb-

ra. Kad kopiņa samesta vajadzīgā lielumā un ir jau pie-
tiekoši sasiluši, mātīte dēj pašā vidū, apmēram rokas

dziļumā, savas olas, kas tiek novietotas apaļā riņķī, 25

līdz 30 cm attālumā viena no otras, ar resnajiem galiem
uz augšu, pārklātas ar lapām un atstātas perēties. No

iedzimtiem un arī dažiem ieceļotājiem, kuru vārdiem ie-

mesls ticēt, esmu dzirdējis, ka no vienas šādas kopiņas
dažreiz gadās izņemt veselu sieku olu un man pašam reiz

gadījās redzēt, ka kāda sieva, atradusi tuvējā mežā šādu

kopiņu, aiznesa uz savām mājām pusi tik daudz. Daži

iedzimtie man apgalvoja, ka mātītes pastāvīgi uzturoties

šādas kopiņas tuvumā, laiku pa laikam apsegdamas at-

segušās olas un sagaidīdamas izšķīlušos mazuļus, kāmēr
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pēc citu izteicieniem olas tiekot atstātas bez uzraudzības

un mazie, kas izšķiļoties bez jebkādas piepalīdzības, pat-

stāvīgi arī uzsākot savas turpmākās gaitas. Viena lieta

tomēr ir pilnīgi skaidra, un proti tas, ka mazuļi, tikko

izšķīlušies no olas, ir jau pilnīgi ar spalvām, viņiem ir

pietiekoši attīstīti spārni, kas ļauj tiem uzlidot koku za-

ros, un arī uz savām kājām viņi var droši palaisties, gluži

tāpat kā tauriņš, tikko atstājis kūniņu un nosusinājis sa-

vus spārnus."

„Krūmu vistu tēviņi", saka Sklē te r s (Sclater),

„perēšanas laikam tuvojoties vāc kopā visas stādu vielas,
kas tuvumā uz zemes atrodamas, pie kam putns dzen tās

ar kājām atpakaļ, ņemdams katru reizi pilnu ķepu. Tā

kā viņš parasti sāk savu darbu no laukuma ārējās malas,

tad visa šī masa pamazām tiek virzīta uz vidu un arvien

vairāk un vairāk paceļas kaudzē. Kad tā ir sasniegusi

apmērām pusotra metru lielu augstumu, abi putni uzkāpj

uz tās un to nolīdzina, un kad tas izdarīts, tad kopiņas
vidū izkārp padziļinājumu. Tur zināmos laika sprīžos
mātīte dēj olas, novietojot tās gredzēnveidīgā kārtībā, kā-

du 40 cm dziļumā. Tēviņš uzrauga olu attīstības gaitu, it

īpaši rūpīgi sekodams, lai šādā dabīgā perēšanas aparātā
siltums visu laiku būtu pastāvīgs. Pārklādams olas, putns
parasti atstāj vaļā tikai apaļu caurmiņu, lai nepiecieša-
mais gaiss varētu nokļūt kaudzes iekšienē un liekais sil-

tums atrastu brīvu izeju; bet ja laiks karsts, tad viņš
divas vai trīs reizes dienā noņem gandrīz visu kopiņas
segu.

Jaunie cālēni izšķīlušies mazākais kādas divpadsmit
stundas pavada vēl kopiņā, neizrādīdami ne mazāko vē-

lēšanos atrast izeju, un tēviņš, apkārpīdams vēl neizperē-
tās olas ar tikpat biezu kārtu apsedz arī izšķīlušos mazu-

ļus. Nākošā dienā, kad jaunizperētais atstāj kopiņu, viņa
spalvas ir jau pilnīgi attīstītas, tikai pašā sākumā tās

pārklātas ar plānu plēvi, kura tomēr drīz vien nokrīt, bet

kā liekas, viņš tomēr nevēlas savas spalvas izlietot, jo
pārvietojas vienīgi ar spēcīgo kāju palīdzību. Pēcpusdie-
nā visi jaunizperētie salien atpakaļ perēklī, kur gādīgais
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tēvs tos rūpīgi apsedz, lai gan vairs ne tik dziļi kā agrāk.

Trešajā dienā mazie jau pilnīgi spēj lidot; kāds no ma-

zuļiem šādā vecumā mēģināja tikt cauri tīklam, kas ie-

žogoja dārzu, kur mazie bija izperēti." Olas ir 95 mm

garas, 65 mm platas un gluži baltas.

Dzimtenes mežos krūmu vistas dzīvo sabiedrībās, pa-
rasti nelielos pulkos, tāpat kā citi vistu putni, šādās sa-

biedrībās putni, kamēr tie skraidelē pa zemi, izliekas visai

bailīgi un norūpējušies, bet tiklīdz viņi uzlidojuši kokos,
kļūst augstākā mērā bezbēdīgi. Skraidot pa mežu, krū-

mu vista bieži izgrūž skaļu kladzinošu skaņu, iztrau-

cēta, krūmu vista", turpina Gūl d s, „izvairas no sava

vajātāja pateicoties tam vieglumam un izveicībai, ar kā-

du viņa spraucas caur bieziem krūmu zariem. Neatlaidīgi

vajāta, jeb kad putnam seko viņa lielākais ienaidnieks,
meža suns, vista uzlec kādā zemākā zarā, tad no viena

zara uz otru, līdz beidzot sasniedz koka galotni, še apsē-
žas vai arī lido uz kādu citu koku. Koku zaros viņa meklē

tveices un bieži gadās, ka mednieks izdevīgā brīdī viņu
tur nošauj. Ja kokā apmetusēs kāda krūmu vistu sabie-

drība, tad medniekam nav grūti nošaut tās vienu pēc ot-

ras un pārnest mājās visu baru. Ja netiks sperti soļi šo

putnu aizsargāšanai, viņu pašu neuzmanības dēļ, tos pil-
nīgi izskaudīs. Tas tomēr būtu jānožēlo, jo viņu cepetis
ir visai teicama maltīte.

Lielkāju vistas šaurākā nozīmē (Megapodi-

nae), zināmā mērā līdzinājās dumbra cāļiem. Jau 1520.

gadā Piga fc t a (Pigafetta) rakstīja: „Filipinu salās

sastopami melni putni, apmēram tikpat spēcīgi, kā vistas,

kuri dēj ievērojami lielas olas, kas visai teicami garšo.
Mums stāstīja ka mātīte dējot šīs olas smiltīs, kur saules

staru siltums gādā par to, lai jaunie varētu izšķilties."
Kar cr i (Carreri) šīs ziņas apstiprina, tomēr domā, ka

tā būšot bijusi kāda zosu suga. Viņš stāsta, ka šo putnu
olas, lielumā līdzīgas zoss olām, tiekot dētas smilšainās

vietās, zemē izkārpītā bedrītē un pēc tam apbērtas smil-

tīm. Perēšana parasti notiek martā, aprilī vai maijā, kad

A. Brems, „Dzīvnieku valsts" XXIV
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jūra mierīgāka, viļņi nesitās tāļu krastā un tamdēļ olas

pasargātas no slapjuma. Matroži ir uzcītīgi šo olu med-

nieki un zin, ka tās visbiežāk ir apslēptas tādās vietās,
kur gar jūras piekrasti neapstrādātas zemes.

Lielkāju vista (Megapodius tumulus) ir gan-

drīz tikpat liela kā fazānu mātīte. Džilb c r t s un

Makdžilivrej s (Gilbert. Macgillivrav) ir mūs iepa-

zīstinājuši ar šī putna dzīves veidu. „Mums iebraucot

Esingtonas ostā", tā stāsta pirmais no minētiem Gū 1-

d a m, „manu uzmanību saistīja daudzaskrietni lielas smil-

šu čupiņas. Kad es apvaicājos, man teica, ka tās esot ie-

dzimto kapu kopiņas. Bet paši iedzimtie man paskaidroja,
ka šinīs smilšu kaudzītēs lielkāju vistas perējot savas olas.

Šādi paskaidrojumi tomēr bija tik neparasti un likās esam

tik lielā mērā pretrunā ar citu putnu parašām, ka neviens

iedzimto apgalvojumiem neticēja, bet arī nepūlējās tālāk,
lai lietu noskaidrotu. Turklāt mūsu nesaprašanu pavai-

roja vēl tas, ka olas, kuras iedzimtie mums rādīja par

šī putna olām. bija sevišķi lielas. Bet tā kā es jau zināju,
ka arī baložu lielkājes perē savas olas līdzīgā kārtā, es no-

lēmu darīt visu iespējamo, lai kļūtu par šo lietu skaidrībā

un, atradis kādu saprātīgu iedzimto, kura palīdzība man

bija ļoti no svara, es 16. novembrī devos uz Krokera līci,
maz pazīstamā Esingtona ostas daļā, kur šie putni bija

sastopami." Tālāk Džilberts stāsta, ka viņš šinīs biezok-

ņos atradis dažas kaudzes, kuras pārmeklējot beidzot pār-

liecinājies, ka iedzimtie tomēr bija stāstījuši patiesību.
Kādu laiku vēlāk Makdžilivrej s novēroja liel-

kāju vistas Nogo salā, Endevra šaurumā. Savā uzturēša-

nās laikā viņam laimējās nošaut dažus tēviņus un mātītes,
bez tam viņš atrada arī vairākas kopiņas ar šī putna olām.

Lielkāju vistas dzīvo pāriem, vai arī pa vienai un savu

barību meklē uz zemes. Viņas pārtiek no saknēm, bez

lielām pūlēm izrakņā tās no zemes ar saviem spēcīgiem
nagiem un bez tam, liekas, arī no sēklām un kukaiņiem, it

īpaši lielākām vabolēm. Viņu balss skanot apmērām kā

māju vistu kladzināšana, ko beigās pavada sauciens, kas

atgādina pāva balsi.
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Perēkļu kopiņas ir visai dažādas kā lieluma izskatā,

tā arī attiecībā uz viņu būvvielām. Visbiežāk tās sasto-

pamas gar piekrasti un sakārpītas no smiltīm un gliemežu

čaulām; dažreiz tur var atrast vēl dūņas un sapuvušus
koka gabaliņus. Džilb cr t s atradis kādu kaudzi, kas

bijusi gandrīz pieci metri augsta un gandrīz divdesmit

metri apkārtmērā, un vēl citu, kas apņēma laukumu, kura

apkārtmērs sasniedza apmērām piecdesmit metru. Arī

Makdžilivrej s ziņo par tikpat lielām un augstām

kaudzēm. Ir ļoti iespējams, ka lielākās no tām ir vai-

rāku paaudžu darbs, tiek lietotas gadu no gada un arvien

vairāk palielinājās. Pats ligzdas dobums sākās vai nu

kopiņai augšā no iekšējās malas un iet slīpi uz vidu, vai

arī pašā galā un tad virzās gar ārējo nogāzi. Olas atro-

das kādus divi metrus dziļi, 60—90 cm no kaudzes malām.

ledzimtie bija Džilbertam stāstījuši, ka katrā šādā ejā

putns dējot tikai vienu olu, pēc kam to aizberot ar zemi

un augšas caurumu, kā arī sānus pēc tam nolīdzinot. No

svaigām pēdām kaudzei sānos un galā ir viegli redzāms,
ka putns racis jaunu alu. Zeme, kas pēdējo aizsedz, tad

ir tik irdena, ka viņā viegli var iespraust tievu zariņu un

šādā veidā noteikt alas virzienu, un jo vieglāk to var ie-

grūzt, jo īsāks laika sprīdis ir pagājis, kopš putns dējis
savu pēdējo olu. šī pārbaudīšana prasa zināmu izveicību,
bet jo sevišķi liela pacietība ir vajadzīga, ja grib iegūt
arī pašas olas. ledzimtie, izgrābj rokām taisni tik

daudz smilšu, cik nepieciešami, lai varētu ielīst un lieko

zemi būtu iespējams mest starp kājām ārā. Bet bieži vien

viņi tikai veltīgi pārbauda savu pacietību, jo atgadās, ka

ierakušies metrus divus zemē. tie tomēr neatrod nevienas

olas un rakdami visu laiku ir cietuši šausmīgas mokas no

saules karstuma un neskaitāmu tūkstošu mušu un odu

dūrieniem. Olas vienmēr ir novietotas stāvus, ar resno

galu uz augšu, viņu lielums diezgan dažāds, bet izskatā'

tās līdzīgas. Olu garēniskais caurmērs ir apmēram 9 cm

un šķērscaurmērs kādi 6 cm. Krāsa atkarīga no tām vie-

lām, ar kādām tās apkārpītas; ja olas gulējušas melnā

zemē, tad krāsa parasti ir tumši iesarkani brūna, bet ja
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dējums atradies smilšu kaudzē, tad olas ir netīrā iedzel-

teni bālā krāsā. Tomēr olas krāsā atrodas tikai plānā

plēvītē, kas apņem olas čaulu. Noņemot šo plēvīti, var

pārliecināties, ka pati čaula ir gluži balta. ledzimtie ap-

galvo, ka putns dējot savas olas naktīs, parasti pēc vai-

rāku dienu starpbrīža.

Izšķilšanos nav novērojuši ne D ž i 1 b c r t s, nedz arī

Makdžilivrej s, bet pirmais no viņiem atradis kādu

no jaunizperētiem 60 cm. dziļā alā. Tas gulēja uz da-

žām sausām lapām un likās, tikai dažas dienas vecs.

Džilberts izlietoja visu uzmanību, lai mazo uz-

audzētu un novietoja to piemēroti lielā kastē, pa daļai
piepildīdams to ar zemēm. Viņš baroja jauno ar izmiekš-

ķētiem graudiem, kurus putns labprāt ēda un deva ar

to savam audzinātājam vislabākās cerības. Bet putns

bija tik mežonīgs un nevaldāms, ka nevarēja dzīvi gūstā

panest un tam vajadzēja dot brīvību. Kamēr putns bija

lādē, viņš bez apstājas kašņāja nagiem zemi kaudzē,
mezdams to no viena kastes kakta otrā. Tas norisinā-

jās neticami ātri un ar nesamērīgi lielu spēku; jo šis

mazais zellis bij vēl tikai paipalas lielumā. Kašņāšanai
viņš lietoja tikai vienu kāju; saņēmis ķepā zināmu

daudzumu smilšu, viņš bez manāmām pūlēm meta tās

atpakaļ, šis darba prieks, liekas, ir pamatots ar iedzimtu

nemieru un izskaidrojams nepieciešams nodar-

bināt spēcīgās kājas, bet tam nav nekāda sakara ar ba-

rības iegūšanu. Naktīs viņš bija tik nemierīgs un tik

neatlaidīgi pūlējās tikt brīvībā, ka aiz viņa trokšņoša-
nas saimnieks nevarēja gulēt.

Augstākā mērā īpatnēja dzimta mūsu šķirā ir h o ko

putni (Cracidae).
H o ko (Crax alector), kā vārds dots visai grupai, nes

pie knābja pamata dzeltenu gaļas kreveli, un ir balts uz

vēdera, bet tālāk līdz pat astītei un astes spalvu galiem

spīdīgi zili melnā krāsā. Acis brūnas, knābis pie pamata
bāli dzeltenā vaska krāsā, pārējā daļa raga krāsā, kājas
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sarkanā gaļas krāsā. Putns sasniedz garumā 95 cm, viņa

spārnu garums ir 42 un astes garums 32 cm.

Mātītes atšķiroties tikai ar to, ka viņām spalvas uz

galvas, kakla, muguras un krūtīm melni, uz vēdera rūs-

sarkani, bet uz spārniem un cisku lej galos rūssarkandzel-

teni vilnainas.

Ho ko izplatīti pa visiem Vidusbrazīlijas mežiem,
no Guaijanas līdz Paragvajai. Tie saistīti pie mežiem

un atstāj tos pat labākā gadījumā tikai uz īsu laiku.

Visas sugas uzkrīt ar savām uzkrītošām balss skaņām,
kuras aizvien ir īpatnējas un tomēr katrai atkal savādas.

Dažas sugas dūc, citas svilpo, vēl citas knurkšķ, citas iz-

grūž no krūts dziļumiem kliedzienus, kas izklausās kā

„hu, hu, hu, hu", un beidzot dažu citu hoko balsis var

izteikt ar vārdiem „raka, raka". Visbiežāk kliedzieni

dzirdami riesta laikā, galvenām kārtām agrās rīta stundās,
kad tie tikko pamodušies no miega un, iznākuši no mežu

dziļumiem, sapulcējas upmalās un citās klajākās vietās.

Bet indiāņi stāstīja šombu.rgkam par kādu sugu

(Crax tomentosa), kas pastāvīgi sākusi klaigāt tad, kad

Dienvidu Krusta zvaigžņājs sasniedzis savu kulmināciju;
kad šomburgks šo uzkrītošo ziņojumu pārbaudīja, tas ap-

stiprinājās. Ilgi viņam šis apgalvojums likās smieklīgs,
jo viņš novēroja ka Dienvidu Krusta zvaigžņājs taisni

tad arī sasniedza savu lielāko augstumu, kad putns tā ka

tā jau četros no rīta skandināja savu žēlo balsi.

„Ceturtā aprilī, kad šis zvaigžņājs sasniedza meri-

diānu pulksten vienpadsmitos un divdesmit minūtēs naktī,
tanī pašā brīdī arī atskanēja hoko dobjās balsis nakts

klusumā. Pēc kādas ceturtdaļstundas visā apkārtnē atkal

valdīja dziļš miers. Tā kā mēs putna balsi ap šo laiku

agrāk nekad nebijām dzirdējuši, viņa mums izlikās tik

nepārprotama un pārliecinoša, ka visas šaubas par pie-
vestā apgalvojuma pareizību izzuda.*'

Savvaļas hoko barība sastāv it īpaši, varbūt arī vie-

nīgi, no augļiem. Diemžēl, mēs vēl līdz šim maz ko

zinām par šo putnu vairošanos, tomēr tik daudz gan, ka

viņi perē nevis zemē, bet kokos.
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Hoko cepetis ir tikpat balts kā balodim, bet garšas

ziņā salīdzināma ar tītara cepeti un tādēļ šos putnus visā

Dienvidamērikā uzcītīgi medī, it īpaši riesta laikā, kad

viņu tālu skanošās balsis tos bieži nodod.

Šķiras pēdējā dzimtā ietilpst astainās vi-

sta s' (Crvpturidae), kas uzskatāmas par vidus locekli

starp kašņātā jiem un strausiem, un aiz šī iemesla daži

pētnieki pieskaita viņas arī pēdējiem. Viņu ķermenis pa-

teicoties stipri attīstītiem krūšu muskuļiem, ir spēcīgs,

turpretim kakls ir garš un tievs, galva maza un plata,

knābis garš, tievs un līks, kāju stulmi augsti, kāju apak-
šas pārklātas ar rupju biezu ādu, vienmēr sīkie un augstu

piestiprinātie pirksti dažām sugām ir tik vāji attīstīti,
ka no tiem saredzami vienīgi nagi; īsie, apaļie spārni
sniedzas tikai līdz muguras lejgalam un pirmās šķiras

lidspalvas ir stipri īsas, šauras un mazliet smailas. Astē

ir 10—12 īsu, šauru spalvu, kas pilnīgi pazūd zem ga-

rajām segspaivām un dažreiz viņa ir pat tādā mērā atro-

fējusies, ka nav nevienas stūres spalvas.
Astainās vistas izplatītas Dienvidamērikā, ievēroja-

mi lielā viņas daļā, apdzīvodamas še visdažādākās vietas;

dažas sugas palaikam dzīvo atklātās vietās, citas vienīgi
mežu biezokņos, dažas uzturās līdzenumos, citas atkal

kalnu apgabalos, un ir arī tādas, kas sastopamas vienīgi

ne mazāk kā četri tūkstoši metri augstos kalnos. Viņas
saistītas pie zemes, lido reti, daudz biežāk steidzīgi skrai-

delē pa krūmiem vai augstu zāli aizaugušām vietām, līdzī-

gi mūsu paipalai, bet parasti ar vairāk vai mazāk izstiep-
tu kaklu un atliektu galvu un pēc šīm pazīmēm vien jau
ir viegli atšķiramas; bailēs tās pieplok cieši pie zemes vai

noslēpjas ar zāli aizaugušos krūmājos un tikai tās sugas,

kas izaugušas mežā, naktīs meklē patvērumu zemajos res-

najos koku zaros. Viņu balss sastāv no vairākiem viens

otram sekojošiem, augstākiem vai zemākiem svilpieniem,
kuri tiek izgrūzti noteiktā toņu kārtībā, bet vispāri tik

lielā mērā atšķiras no citu putnu balsīm, ka tūlīt griež
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uz sevi kā svešinieku, tā iedzimto uzmanību. Dažas ne-

daudzas sugas klaigā galvenām kārtām nakts tumsai

iestājoties, it īpaši pēc ierašanās atpūtas vietās, vai arī

rītos īsi pirms aizlidošanas; citas var dzirdēt arī dienā.

Viņu barība ir sēklas, augļi, lapu gali, kā arī kukaiņi.
Zināma sēklu barība piešķir šo putnu gaļai nepatīkamu

rūgtu garšu. Dažām sugām galvenā barība, liekas, ir

kafejas stādu, palmu un tamlīdzīgi augļi.
Visas astainās vistas perē zemē, izkārpīdamas ligzdas

vietai seklu padziļinājumu un dēj ievērojamu skaitu vien-

krāsainu, bet skaistu, krāšņi spīdīgu olu. Jaunie kādu

laiku tiek vadāti, bet drīz šķiras no mātes un tad, izklīduši

uz visām pusēm, katrs iet savu ceļu.
Dienvidamērikā astainās vistas medniekam atvieto

mūsu lauku irbes, tur viņas parasti arī sauc tāpat, par

lauku irbēm vai paipalām, un visai cītīgi medī. Visi plē-

soņi, kā četrkājainie, tā spārnotie, savā laupīšanas kārē

sacenšas ar cilvēku; pat jaguārs nepalaiž garām izdevību

uzbrukt šiem putniem; vēl vairāk, viņu mazuļus dažreiz

apdraud pat kukaiņi, piem. bieži apkārt klīstošo skudru

bari. Medīšanai lieto šaujamus ieročus, ķer tos slazdos

un metamās cilpās, sarīko īpašas medības ar zirgiem, jeb
arī laiž uz pēdām suņus, ču d i (Tschudi) stāsta, ka

indiāņi turot šim nolūkam teicami apmācītus medību su-

ņus. Kad suns pa pēdām putnu uzgājis, pēdējais aizlai-

žas, bet drīz vien atkal nometas zemē, vēlreiz suns pie-

spiež putnu pacelties spārnos, bet trešo reizi viņš metas

tam virsū un nokož.

Inamb v (Rhvnchotus rufescens), kas ir viena no

izplatītākām dzimtas sugām, pieder pie lielo astaino vistu

ģints un atšķiras ar ievērojami lielo augumu. Inambu

apdzīvo Vidusbrazīlijas kamposu apgabalu, sevišķi San

Paolo, Dienvidminasas un Gojacas tuvumā, bet bieži sa-

stopami arī Arģentīnā, kur, kā izsakās Deri ngs (D6-
ring), „tie pavada ceļinieku pa visu plašo līdzenumu kā

mežos, tā arī pampasu klajumos, lidodami cieši ap viņu."
Viņi nekad nedzīvo baros, bet vienmēr pa vienam, tomēr

zināmās vietās visai lielā skaitā, ir plaši pazīstami, tiek
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pastāvīgi vajāti kā iemīļoti medību putni un tādēļ ir ļoti
bikli un uzmanīgi. Cilvēkam tuvojoties, tie iebēg augstā

zālē, bet spārnus lieto tikai visnepieciešamākos gadīju-

mos. Darvins stāsta, ka vienmuļīgajā Valdonado līdze-

numā viņš sastapis šos putnus simtiem, un tie, iztrau-

cēti no lielā ceļinieku skaita, pilnīgi pretēji savam para-

dumam, apvienojušies baros, tomēr galīgi apmulsuši, kad

viņiem jāja apkārt arvien šaurākā un šaurākā lokā. Ne-

atlaidīgi vajāti, putni beidzot vairs nemēģināja aizlidot

taisnā virzienā, bet cieši pieplaka pie zemes. Vietēj'e
iedzimtie labi pazīst inambu lielo nevarību. Jau mazi zēni

medī un sagūsta daudz putnu ar visai vienkāršu metamo

cilpu. Inambu cepetis ir viens no labākiem, kādu ceļinie-
kam Brazīlijā un Arģentinā pasniedz. Pēc Burmei-

stera ziņojuma, inambu klejo tikai krēslā, meklēdams

barību. Ligzda tiek taisīta zemē biezos krūmos un tanī

atrod 7—9 olas tumši iepelēkā ar vieglu violetu nokrāsu

un uzkrītoši spīdīgu it kā rūpīgi nogludinātu čaulu.

Sagūstīti inambu nereti nonāk pie mums kā būrīšu

putni, viņi teicami panes gūsta dzīvi, izturās nevainoja-
mi un, piemēroti kopti, pat vairojas.
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Devītā šķira.

Īsspārņi (Brevipeunes).

Kā raksturīgu pazīmi visiem putniem mēs uzskatam

spēju lidot, un tādēļ sveši un neparasti mums izliekas tie

putni, kam šo spēju nav. Nezinātāji uzskata šos radī-

jumus par brīnumputniem un savā iedomā dažādi attēlo

viņu izcelšanos. Kāds vecs kordofaniešu šeiks pastāstīja

man ievērības cienīgu teiku, kā Āfrikas milzu putns pa-

zaudējis savu spēju lidot, muļķīgā augstprātībā mēģinā-
dams sasniegt sauli. Saules stari apdedzinājuši viņam
spārnus un nožēlojamais dzīvnieks nokritis atpakaļ zemē;

spēju lidot viņš nav atguvis ne šodien, un vēl šobaltdien

nes uz savām krūtīm zīmi no kritiena. Vēl vecāks, bet

ne tik dzejisks ir uzskats, ka šie putni cēlušies kamēlim

un kādam teiksmainam tuksneša putnam krustojoties, šis

uzskats atbalsojas arī sensenos nostāstos un līdz pat mūsu

dienām uzglabājies putna nosaukumā, ko zinātne piesa-
vinājusies kā pagātnes mantojumu, bet šim uzskatam vēl

ir cita nozīme, un proti, ka īsspārnainie tiek uzlūkoti par

visaugstāk stāvošiem citu radinieku starpā un novietoti

savai klasei priekšgalā.

īsspārnainie ir savas klases lielākie un varbūt arī

vecākie priekšstāvji. Viņiem ir augstākais vidēji liela

galva, gandrīz arvien ievērojami garš kakls un milzīgS
ķermenis; knābis aizvien diezgan īss, plats un strups, tikai

kādas nelielas dzimtas piederīgiem tas ir garš un šaurs,
nāšu caurumi atrodas tuvāk knābja galam, vai arī pašā

galā, tiem neparasti labi attīstītas kājas, ciskas ļoti mus-

kuļainas un spēcīgas, kāja gara, bet stipra, ar divi, trim
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vai četriem pirkstiem, spārni neattīstīti un lidspalvas tikai

vārda pēc ir uzskatāmas par tādām, tāpat kā astes spal-

vas vai pareizāki astītes spalvas, pārējās spalvas sašķel-

drotas, matiem līdzīgas, jo plūksnas spalvu vēdekļos nav

savā starpā saistītas un atgādina bārkstis.

No maņām, redze, šķiet, ir labi attīstīta bez izņēmuma

visiem īsspārnainiem, viņai seko līdzīgi attīstītā dzirde

un oša, tauste vāja, bet garšas sajūta, liekas, pilnīgi ne-

attīstīta. Visu pazīstamo sugu pārstāvji ir neticami bikli

radījumi, kas, cilvēkam tuvojoties, bailīgi bēg, bet ja va-

jaga, stājas arī bez apdomāšanās briesmām pretīm, un

visi, kā tas pie aprobežotiem radījumiem parasti novēro-

jams, ir stūrgalvīgi un ļauni, iemācās maz, vai pat pilnīgi
neko nespēj piesavināties. Kamēr viņos nepamostas kais-

lības, tie dzīvo savā starpā saticigi un cieš savā tuvumā

arī citus dzīvniekus, bet īstu pieķeršanos netikvien kā

svešiem, bet ari sev līdzīgiem pie viņiem nemana. Gūstā

viņi zināmā mērā gan pierod pie sava kopēja, tomēr tikpat
kā nemaz neprot atšķirt to no pārējiem cilvēkiem.

īsspārnainie nav sastopami vienīgi Eiropā. Āfrikā,

pieskaitot klāt Rietrumāzijas apgabalus, dzīvo viena, Amē-

rikā trīs un Okeānijā, ieskaitot še arī lielās Dienvidāzijas

salas, vēl vairākas dažādas sugas. Tuksnešaini, krūmiem

un zāli reti apauguši, sausu smilšu klajumi un stepes dod

patvērumu vieniem, biezi meži — otriem. Pirmiem pa
laikam sadodas lielos pulkos, otri dzīvo savrup pa vie-

nam un ar citiem nedraudzējas.
Visi ir nepārspējami labi skrējēji, daži, kā liekas, arī

puslīdz apmierinoši peld; citi kustības veidi šiem put-
niem sveši. Viņi pārtiek no stādu vielām un maziem dzīv-

nieciņiem; pēdējie ir jauniem putniem vienīgā barība. Par

rijīgiem, šī vārda tiešā nozīmē, viņus gan nevar apzīmēt;
tomēr dažiem piemīt nepārvarāma tieksme rīt visādus

priekšmetus, ja vien tie nerada viņu rīklei pārāk lielas

grūtības, un savu kuņģi piepildīt dažādām barībai nede-

rīgām un nesagremojamām vielām.

Kā notiek viņu vairošanās, par to var spriest vienīgi
no novērojumiem, kas izdarīti ar sagūstītiem. Pie vi-
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sām strausu sugām tēviņi uzņemas cāļu perēšanā un

audzēšanā galveno darbu.

Cilvēks vajā visus īsspārnainos, dažus viņu spalvu

dēļ, citus gaļas pēc; visas sugas tiek turētas gūstā un

jaunākā laikā izdarīti pat mēģinājumi, vērtīgākās izau-

dzēt par mājputniem.

Visi tagad vēl sastopamie īsspārnainie atšķiras savā

starpā tik lielā mērā, ka katru var uzlūkot kā īpašas
dzimtas pirmveidu. Pirmais šo dzimtu pārstāvis ir

strauss (Struthio camelus). Viņa pazīmes ir: spēcīgs

ķermenis, garš, pa lielākai daļai kails kakls, maza, plakana

galva, lielas spīdīgas acis, kam augšējiem plakstiņiem ir

skropstas, neapsegtas vaļējas ausis, iekšienē pārklātas
matiem līdzīgām spalvām, taisns, vidēji garš, strups,

priekšā ieapaļš, galā plakans knābis ar raga kāsi galā,
atliecamiem žokļiem un līdz acīm ejošu mutes šķēlumu,

iegareni nāšu caurumi, kas atveras apmēram knābim vidū,

augstas un spēcīgas, uz ciskām tikai retām saru spal-
vām pārklātas, bet pārējā daļa kailas kājas, lielām ragu

zvīņām apklāti stulmi un divpirkstainas ķetnas,

iekšējie pirksti apbruņoti platiem neasiem nagiem, pus-

līdz lieli, tomēr lidošanai pavisam nederīgi, divi piešiem

bruņoti spārni, kam lidspalvu vietā ir garas, mīkstas, ļen-
gani nokārušās spalvas, puslīdz gara aste no līdzīgām

spalvām un diezgan bieza spalvu sega, kas krūšu vidū

atstāj neapsegtu kraupainu raga ādu. Tēviņiem visas

sīkās spalvas ir ogles melnā krāsā, bet garās spārnu un

astes spalvas baltas, kailās kakla daļas koši sarkanas un

ciskas gaļas krāsā. Acis brūnas, knābis dzeltenā raga
krāsā. Mātītēm sīkās spalvas brūni pelēkas, tikai uz spār-
niem un pie astes melnganas; lidspalvas un astes spalvas
netīri baltas. Jaunu, nepieaugušu putnu ligzdas tērps ir

līdzīgs mātīšu spalvām. Pieauguši tēviņi ir apmēram divi

ar pus metra augsti, bet garumā skaitot no knābja gala
līdz astei, sasniedz ne mazāk kā divi metrus un sver ap

7o kilogrami.
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Strausi mīt Āfrikas un Rietumāzijas stepēs un tuks-

nešos. Agrākos laikos viņi neapšaubāmi bijuši vairāk

izplatiti, nekā tagad un ir apdzīvojuši tādas vietas, apga-

balus un zemes, kur tagad jau izskausti; bet tuksneša

putni tie ir bijuši vienmēr. Viņi apdzīvo Saharas un Lī-

bijas tuksnešus, visas Vidusāfrikas stepes, visus Dien-

vidāfrikas līdzenumus un plašus apgabaluš Rietrumāzijā.

Eiropieši, ieņemdami šīs zemes, izspieda viņus no dau-

dziem Āfrikas apgabaliem, kur tie agrāk dzīvoja lielā

skaitā; bet neskatoties uz to, viņiem vēl palicis daudz

piemērotu vietu un var teikt, ka tie arī tagad sastopami
katrā plašākā Āfrikas apgabalā. Viņu izplatības apgabals
sākas Alžirā un sniedzas dziļi Kaplandē, un tikpat bieži

kā še, izņemot vienīgi mežiem bagātos piekrastes apga-

balus, viņi sastopami arī rietumos un austrumos. Pats

par sevi saprotams, ka tie smilšainie klajumi, kur neaug

neviens stāds, nespēj strausus uzturēt un aiz šī iemesla

pie tuksneša apgabalu robežas viņi ir sastopami vienīgi
zemākās vietās, kur zeme daudzmaz apaugusi stādiem;
tomēr arī tādās vietās, kur nekas neaug, tā saucamās

hamadās, kā pareizi ziņo H c i g 1 i n s, ne reti var redzēt

pēdas, kuras šie putni atstājuši tuksneša smiltīs, ceļo-
dami no vienas zemākas vietas uz otru.

Āfrikas dienvidos šādi ceļojumi notiek, kā liekas, bie-

žāk, kā ziemeļos; daudzi ceļotāji, kuriem bijusi izdevība

izdarīt attiecīgus novērojumus, zin stāstīt, ka strausi kādā

apgabalā brīžiem parādoties un tad atkal uz kādu laiku

pazūdot. Dažreiz sausums spiež putnus atstāt vienu ap-

vidu un meklēt citu, dažreiz ļoti attālas ganības, bieži

tādā augstumā, no kāda tie citādi izvairās, un tomēr pa-
teicoties savām ārkārtējām kustības spējām viņi viegli
pārvar tālus ceļojumus. Pat bagātās stepēs, ar bezgalī-
giem zāļu mežiem, ar krūmiem aizaugušām ielejām, kā

arī laukos, kur gadu no gada tie atrod sev barību, viņi,
nebūdami īsti ceļotāju putni, tomēr vairāk vai mazāk

klejo, kamēr vien perēšana tos nesaista pie zināmas

vietas.

Daži ceļotāji, starp viņiem arī Lichtenšteins,
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stāsta par ievērojamiem strausu bariem, ko tie satikuši

savā ceļā, un arī H c i g 1 i n s min, ka 1854. gada rudenī

viņš sastapis šos putnu barus, pa lielākai daļai jaunos, pie
kam viņu skaitu vienā barā viņš vērtēja uz 50—60. Tas

tomēr nav arvien novērojams, bet drīzāk gan šādi gadī-
jumi ir tikai izņēmums. Kā Āfrikas ziemeļos, tā arī dien-

vidos strausi parasti dzīvo nelieliem pulciņiem kopā pa

pieci līdz seši un pat saimēm, kuras gan biežāk sastā-

dās no mātītēm, nekā tēviņiem, šāda saime, liekas, aiz-

ņem savām ganībām diezgan plašu apkārtni un turās

pie tā ar zināmu neatlaidību. Pirmā prasība, ko putns
uzstāda, ir, lai viņa uzturēšanās vietas tuvumā būtu

ūdens. Vietās, ar bagātīgiem ūdens krājumiem, kurus

cilvēks reti lieto, vienmēr var sastapt, ja arī ne pašus
strausus, tad tomēr zīmes, kas nepārprotami norāda, ka

viņi še mīt; tās ir viņu pēdas, kuras nekad nevar sajaukt
ar citām pēdām. Lichtenšteins novērojis, ka ieda-

mi uz avotu, kur tie pieraduši dzert, strausi aizvien ietur

to pašu ceļu un iemin zemē garas, taisnas takas, kas ne-

apdzīvotā apgabalā var maldināt ceļinieku. Kur gada laika

maiņas neatstāj tik lielu iespaidu, ka varētu pamudināt
strausus klejot, tie reiz izraudzītā apvidū dzīvo gadu no

gada un reti pārkāpj viņa robežas.

Strausa ikdienas dzīve ir diezgan kārtīga. Rīta un

pēcpusdienas stundās visi sabiedrības locekļi darbojas sa-

vās ganībās. Lepni soļodami zināmā nelielā attālumā

viens no otra, tie pastaigājas pa savu apvidu, iedami no

viena barībai derīga stāda pie otra. Ap dienvidu, kad

tie savu kuņģi piepildījuši, viņi vai nu dažas stundas at-

pūšas, notupušies uz saliektām kājām pie zemes, vai arī

gulēdami uz vēdera, vai arī nenogurstoši un jautri skrai-

delē apkārt, brīnišķīgās rotaļās skraida kā neprātīgi šurp
un turp pa šauru riņķi, un it kā mēģinādami pacelties

gaisā, tricina izplestos spārnus. Spiedošā saules tveice

viņus, šķiet, nepavisam neapgrūtina un arī saulē sakarsē-

tās smiltis viņus traucē tikpat maz. Vēlāk viņi, kā liekas,
iet nodzerties un, kā Heig 1i n s novērojis, labprāt arī

peldas jūrā, iebrizdami tur uz sēkļiem bieži labu gabalu
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no krasta, un, ielīduši līdz kaklam ūdenī, paliek še ilgāku
laiku stāvot. Pēc pusdienas viņi atkal ganās, bet pieva-
karē uzmeklē piemērotu guļas vietu, ar saliektām kājām

notupstas uz vēdera un dodas pie miera, tomēr arī tagad

paliek nomodā par savu drošību. Arī negaisam tuvojo-
ties tie noguļas zemē, bet visumā kustības viņiem tomēr

mīļākas par mieru.

Spēcīgās un izveicīgās kājas strausam gan neatvieto

citu putnu spēju lidot, tomēr dod viņam tik lielu kustī-

bas brīvību, ka tā tiešām ir apbrīnojama. Ceļojumā caur

Bahiudas zemi man gadījās iet pār kādu smilšu klajumu,
kur visādos virzienos bija redzamas strausu pēdas. Pēc

šīm pēdām varēja skaidri noteikt, vai putns gājis lēniem

lepniem soļiem, vai arī skrējis pilnos rikšos. Pirmajā

gadījumā pēdu nospiedumi bija viens no otra pusotra
metra attālumā, otrā gadījumā kādus 2—3 metrus. An-

ders o n s apgalvo, ka dzenāts strauss uz neliela attā-

luma attīstot tādu ātrumu, ka vienu angļu jūdzi spējot
noskriet varbūt jau kādā pusminūtē, jo kājas viņam tikko

skarot zemi un katrs solis ne reti esot 4—6 metri plats.
Šīs ziņas droši vien ir pārspīlētas, tomēr ir taisnība, ka

putns var ar labu rikšotāju zirgu skriešanā netikvien sa-

censties, bet pēdējo pat pārspēj; tā tad patiesīgi ir bībe-

les vārdi, kuri skan: „viņš pacēlās un savā lepnumā

smējās par abiem, zirgu un jātnieku." Sevišķi ātri skrie-

not strauss izpleš spārnus.
Attīstītākā no visām maņām strausam neapšaubāmi

ir redze. Viņam ir tiešām skaistas acis ar apbrīnojamu
redzes spēju. Visi novērotāji vienprātīgi izsakās, ka

spriežot pēc milzīgā putna izturēšanās, tas ar saviem ska-

tiem pārvaldot savu klajo apgabalu jūdzēm tālu. Bez

redzes vislabāk attīstīta ir dzirde un oša, bet taustes un

garšas spēja ir visai vāja; mazākais tādu spriedumu var

nodot, ņemot vērā putna izturēšanos. Pēc manām domām,
strauss ir viens no vismuļķīgākiem putniem, kādi vien

pazīstami. Ka viņš ir visai bikls, par to nevar būt divu

domu; tas steidzīgiem soļiem bēg no katras nepazīstamas

parādības, bet neprot novērtēt patiesas briesmas, jo arī
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tādi dzīvnieki, no kuriem nebūtu iemesla bīties, viņu ga-

līgi apmulsina. Ja strausi turās sabiedrībā ar gudrajām

zebrām, it kā lai izmantotu pēdējo uzmanību, sev par labu,
tas tomēr nekādi neliecina par viņu saprātu, jo patiesībā
nevis viņi meklē zebru sabiedrību, bet gan pēdējas meklē

strausus, lai sekojot šim putnam, kuram milzīgais au-

gums ir kā radīts sarga uzdevumiem, iegūtu viņa pa-

kalpojumus. Sagūstīto strausu izturēšanās ļauj spriest,
cik aprobežots ir viņu gars. Lai gan viņi zināmā mērā

pierod pie sava kopēja un vēl lielākā mērā pie kādas no-

teiktas vietas, tomēr apmācāmi viņi nav; tie akli seko

tam, kas katrā acumirklī nodarbina viņu vāji attīstītās

smadzenes. Pārmācība atstāj uz viņiem iespaidu, bet gan

tikai dažus mirkļus, un viņu dabu tomēr nelabo; to, par

ko viņi tikuši sodīti, dažas minūtes vēlāk tie dara atkal

no jauna. Pātaga iedveš tiem bailes tik ilgi, kamēr viņi
to jūt. Citi dzīvnieki ir viņiem vienaldzīgi; bet riesta

laikā un vispārīgi atrazdamies uzbudinājumā, tie mēģina
uz viņiem izgāst savas dusmas un viņus pavisam nežēlīgi

spīdzina bez kāda cēloņa un iemesla. Strausa tēviņš, ka-

mēr tas vēl nebij pieradis pie savas mātītes, nodarīja tai

ar asajiem kāju nagiem bīstamus ievainojumus. Viņš
spēra vienmēr uz priekšu un ar tādu spēku, ka no labi

mērķētiem cirtieniem krūtis mātītei tika briesmīgi saplo-
sītas. No mums viņš baidījās tikpat maz, kā no kusto-

ņiem, un kad tas tiešām bija stipri uzbudināts, tad bez

nilzirga pātagas rokā nedrīkstēja viņa sētā rādīties. Ne-

kad negadījās novērot, ka viņš būtu spējis atšķirt mūs

no svešiem cilvēkiem, lai gan ar to vēl negribu apgalvot,
ka maz pamazām viņš tomēr nespētu pierast pie zināmas

personas. Labprāt piekrītu Heigl ina m, kad tas saka,
ka viscaur viņa dabā manot skubu un steigu, lai ar' daž-

kārt viņš ilgāku laiku raugās it kā sapņodams tālumā, bet

noteikti es nepiekrītu savam mirušam draugam, kad viņš
strausa dabu apzīmē arī par miermīlīgu.

Augu vielas sastāda strausa galveno, tomēr ne vienī-

go barību. Savvaļā viņš ganās līdzīgi kā tītars, nokoz-

dams zāli, lakstus un lapas, vai uzlasīdams no zemes grau-
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dus, kukaiņus un sīkus dzīvniekus, gūstā viņš rij visu,
ko spēj aizsniegt. Liekas, ka viņam piemīt nepārvarāma
tieksme knābt ar knābi pēc visa, kas nav piekniedēts vai

pienaglots, un, ja iespējams, tad ņemt to mutē un no-

gādāt kuņģī. Priekšā nomesta ķieģeļa šķēpele, raiba

drumstala, akmens vai kāds cits neēdams priekšmets
modina viņa uzmanību un tiek aprīts ar tādu pašu patiku,
it kā tas būtu bijis maizes gabals. Ka strausi var palikt

par pašslepkavām, ēzdami nedzēstus kaļķus, tas saskan

ar maniem novērojumiem. Kad mēs Chartumā bijām ko

nozaudējuši, kas strausa rīklei nebija par lielu, un viņa
spēcīgam kuņģim par nepievarāmu, tad zudušo priekš-
metu mēs parasti meklējām vispirms strausa mēslos un

ļoti bieži ar panākumiem. Mana diezgan lielā atslēgu
bunte minēto ceļu bija gājusi, ja es nemaldos, vairāk kā

vienu reizi. Uzšķēržot kādu strausu, Berchons kuņģī
atrada priekšmetus svarā 4,228 kilogrami: smiltis, paku-
las un lupatas svarā 3,5 kilogrami un trīs dzelzs gaba-

lus, deviņus Anglijas vara naudas gabalus, vienas vara

durvju viras, divas dzelzs atslēgas, septiņpadsmit vara un

divdesmit dzelzs naglas, svina lodes, pogas, zvārguļus,
oļus un t. t. Mazākus mugurkaulniekus viņš aprij lab-

prāt. Mani gūstā turētie strausi Chartumā aprija dažus

cālīšus, kuri aiz neuzmanības bija piegājuši viņiem tuvu.

Metu cn s (Methuen) novēroja to pašu. „Kāda pīle bija

izperējusi skaistu pulciņu mazuļu un ar mātes lepnumu
tos vadāja pa pīļu laidaru šurp un turp. šeit viņa sa-

stapās ar strausu, kas svinīgiem soļiem staigāja šurpu tur-

pu, un tas aprija visus pīlēnus, citu pēc cita, it kā tie

būtu bijuši līdzīgs skaits austeru. Heiglins visādus

rāpuļus, putnēnus un tuksneša žurkas ne bez pamata
pieskaita pie viņa barības vielām. Ikdienas viņš iedzer

ievērojamu daudzumu ūdens. Ir ticams, ka arī viņš, tā-

pat kā kamielis, vairākas dienas var paciest slāpes, bet

parasti viņš ikdienas ierodas pie avotiem vai ūdens peļ-
ķēm un, ja viņu moca lielas slāpes, tad aizmirst pat vi-

ņam citādi piemītošo biklumu. „Kad strausi dzer no

avota," saka Andersons, „tad viņi, nedz dzird, nedz
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arī redz. Tanī laikā, kamēr mēs uzturējāmies pie kāda

avota, kur es īsā laikā nogalināju astoņus šos krāšņos

putnus, viņi parādījās katru pusdienas laiku, un, lai gan

es nevarēju viņiem pielīst klāt tā, lai viņi mani neierau-

dzītu, tomēr viņi mani pielaida pa šāvienam un kāpās

atpakaļ tikai soli pa solim." Gluži to pašu man stāstīja
arābi un, spriežot pēc novērojumiem par gūstā turētiem

strausiem, šī ziņa man izliekas ticama. Vai ar šo dzē-

riena daudzumu stāv sakarā tas, ka strauss miez, ko

neviens cits putns nedara, to es negribu izšķirt.
Par vaislošanos mēs esam dabūjuši skaidrību tikai

caur novērojumiem, kas izdarīti pie gūstā turētiem strau-

siem. Perējamais laiks iestājas agrāk vai vēlāk, kā kurā

apgabalā, bet vienmēr un visur neilgi pirms pavasara sā-

kuma, kas dara bagātīgas jauno strausēnu ganības. Tē-

viņš dejo ap mātīti ar paceltiem un trīcošiem spārniem,
izdarīdams visādus lēcienus un kustības, kā tas vēlāk vēl

sīkāk tiks aprakstīts, un tad min viņu sēdošā stāvoklī.

Pēc ilgāka laika mātīte izdēj savu pirmo olu un pēc tās

arī pārējās, dēdama pēc katrām divām dienām, līdz dē-

jums ir pilns skaitā. Tagad sākas perēšana, kuru veic

pārmaiņus tēviņš un mātīte. Vēsākos apgabalos olas die-

nā tiek perētas tikpat kārtīgi, kā naktī, turpretī Āfrikas

vidienē bez kādas kaites stundām ilgi atstātas, bet tad

parasti apsegtas ar smiltīm. Pēdējo man stāstīja beduini,
un to pats ir novērojis Tristrams. ~Reiz, bet arī,tikai

reiz," stāsta šis uzticamais pētnieks, „man laimējās iz-

ņemt olas no strausa ligzdas. Ar mūsu tālskatu palīdzī-
bu mēs novērojām divus putnus, kuri ilgāku laiku stāvēja
uz vienas un tās pašas vietas, un jutāmies pamudināti jāt
uz turieni. Atraduši grūti staigājamo ceļu, mēs jājām
uz to vietu, uz kuras bijām redzējuši strausus stāvam, un

atradām, ka smiltis tur ir nomīņātas. Divi arābi sāka ar

rokām rakņāties un drīz izvilka dienas gaismā četras svai-

gas olas no apmēram 60 cm dziļuma. Olas pašas ir da-

žāda lieluma, bet saprotams vislielākās no putnu olām.

Viņu garums svārstās starp 110 un 150 mm, caurmērs

resnākā vietā starp 110 un 127 mm, veids skaisti olvei-
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dīgs, abos galos vienādi apaļš, spīdīgā čaumala ļoti cieta

un bieza, krāsa iedzelteni balta ar gaiši iedzeltenu mar-

mora izraibojumu. Svars pēc Hardeja (Hardy) pētī-

jumiem caurmērā tūkstoš četrsimt četrdesmit divi grami,

tikpat liels kā divdesmit četrām mājas vistas olām. Dzel-

tenums ir gards, lai gan daudz cietāks, nekā mājas vistas

olām. Olas, kuras atrodamas ap ligzdu apkārt, ir izdētas

vēlāk no vienas vai otras mātītes, kad tēviņš jau perēja.

Pēc četrdesmit piecu līdz piecdesmit divu dienu ilgas perē-

šanas izšķiļas mazuļi, kuri, tiklīdz ir nožuvuši, tūliņ tiek

vesti prom' no ligzdas uz ganībām. Par viņiem es varu

stāstīt no paša piedzīvojumiem, jo reiz man vienā laikā

bija seši strausēni, kurus es kopu un novēroju. Kā sudā-

nieši, kas man viņus atnesa, to apliecināja, viņi bija ja

daudz, dienu veci, vismaz šie cilvēki apgalvoja, ka vecā-

kus strausēnus neesot iespējams noķert. Viņi ir ļoti

daiļi kustonīši, kuri tomēr izskatās savādi, tādēļ ka viņi
līdzinās drīzāk ezim, nekā putnam. Proti, viņu apsega

nesastāv vis no spalvām, bet gan no stīviem raga darinā-

jumiem, kas līdzīgi kā ezim un visos virzienos atvirzīti

nost no ķermeņa. Viņi izturās kā jaunas stepju sīgas

vai pīles. Tūliņ pēc izšķilšanās viņi skraida apkārt tikpat
ātri un izveicīgi kā tās un ir pietiekoši veikli, lai sagādātu

sev barību. Palikuši apmēram četrpadsmit dienas veci,
mani gūstekņi izturējās stipri patstāvīgi, tā kā mēs va-

rējām pieņemt, ka vecāku vadība viņiem nav vajadzīga.
Tomēr mēs zinām, ka vecāki vai vismaz tēvs viņus rūpīgi

kopj. Jau perējot, strauss izrāda sirsnīgu mīlestību uz

olām, droši stājas pretī samērā stipriem ienaidniekiem

un ķeras pie visvisādām viltībām, gribēdams tikt vaļā no

nepatīkamā pretnieka, kas stiprāks par viņu. Divu mē-

nešu vecumā jauniem strausēniem dzeloņu spalvas zūd,
dodamas vietu vienkāršam, pelēkam mātītes ģērbam, šo

valkā abi dzimumi līdz savas dzīves otram gadam. Tanī

tēviņš izskatās jau melns, bet tikai trešā gadā viņš ir

pieaudzis, ieguvis pastāvīgo krāsu un tapis spējīgs vai-

sloties.

Strauss, ja tam ir pietiekošas telpas, kur brīvi ku-
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stēties, gūstu panes bez bēdām, un viņu, kā jau aizrādīts,

var pieradināt pie noteiktas vietas tik ļoti, ka viņam

var ļaut pēc patikas sirot apkārt, var viņu ganīt un ņemt
līdz ceļojumos. Dive rj ē (Duvevrier) ceļā uz Rhat

Tuarēgu zemē redzēja pieradinātu strausu sekojam ka-

ravanei. Putnam, kad to atstāja bez uzraudzības, kājas

saistīja ar pinekli, ar kādu sapin kamieļus ganībās, lai

viņš nevarētu aizbēgt citādi viņu neuzraudzīja, un viņš
arī kārtīgi atkal ieradās līdz ar kamieļiem, kuriem viņš
tad sekoja nesaistītām kājām. Arī Heig 1i n a pieradi-
nātie strausi kopā ar zirgiem un kamieļiem nesaistīti tika

dzīti uz ganībām vai drīkstēja pēc patikas staigāt pa

ciematu ielām. Āfrikas vidienē visi turīgi un augstciltīgi

cilvēki, bet ļoti bieži arī stepju sādžu iemītnieki prieka

pēc mēdz turēt strausus. Hašabas sādžā Kordofonā es

atradu divus strausus, kuri dzīvoja pussavvaļas stāvoklī,

pēc patikas skraidīja pa sādžu vai apkārtējo stepi, tika

no mums nopirkti un bērnišķīgas godkārības uzplūdumā
beidzot nošauti un nodīrāti. Chartumā pār katra lielāka

pagalma mūri parasti skatījās pāri viens pāris strausu

galvu, citās apdzīvotās vietās mēs novērojām to pašu
strausu mīļošanu. Vajadzēja izteikt tikai vienu vārdu,
t. i. tikai uzslavēt šos putnus, lai kļūtu par strausa laimīgu

īpašnieku. Sudānā nevienam nenāca prātā strausus da-

rīt par mājkustoņiem, attiecīgi viņus kaut kādā kārtā

izlietot. Viņus turēja vienīgi tikai prieka dēļ un it ne-

maz nepūlējās viņus kopt, tāpat arī neizgāja uz viņu spal-
vu izlietošanu. Tas ir tikai visjaunāko laiku nopelns, ka ir

izmēģināta audzināšana un sasniegti panākumi.
Pirmie strausi tika audzināti Alžīrā. Hamā, pēc Har-

dē ja, kopš desmit gadiem turienes koku skolas diezgan
šaurā iežogojumā turēja pieradinātus strausus. Aiz gadī-
juma tēviņu tur bija daudz vairāk, nekā mātīšu. Tēviņi

pastāvīgi cīnījās cits pret citu un mātītes nedēja, vai

nu tāpēc, ka viņas bija par jaunām, vai arī tādēļ, ka

vieta nebija noderīga. Tēc tam, kad daudzi bija aizdā-

vināti prom, palika pāri divi tēviņi un divas mātītes, šos

1852. gadā iesprostoja aplokveidīgā iežogojumā, kura
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caurmērs bija piecpadsmit metri. Pari, kā likās, drīz bija

izraudzījušies, bet abi tēviņi pastāvīgi cīnījās viens pret

otru, līdz beidzot viens uzmetās par vienīgo valdnieku.

Tas notika ap pārošanās laiku, kurš pie tēviņa arī ārēji

parādās caur dažādām zīmēm: cisku kailā āda nokrāso-

jas koši sarkana, spalvu klājs greznojas savā visskaistā-

kā melnumā. Tēviņš mēģina izteikt savu mīlu ar īpatnē-

jām kustībām un dejām un liek atskanēt savādām, aiz-

smakušām, dobjām skaņām. Viņš notupas mātītes priek-
šā uz kāju pantiem, noteiktā kārtībā kustina kaklu un

galvu, trīc ar visu ķermeni un sasit spārnus. Brēcot viņš
atsviež galvu atpakaļ, aiztaisa knābi un tagad, krampjaini,
bet patvaļīgi kustinādams visu ķermeni, grūž ārā plaušās
ievilkto gaisu, pie kam viņš savu rīkli visai stipri piespiež.
Tās trīsreiz trīsas skaņas, kuras viņš bieži atkārto, atgā-
dina lauvas rūkšanu, bet arī dobju bungošanu. Otrā

skaņa ir dažus toņus augstāka par pirmo, trešā daudz

zemāka un stiepta, pret beigām pamazām top klusāka. Ti-

ka izrakta ligzda, un tūliņ pēc tam mātīte sāka dēt. Tēviņš
un mātīte strādāja pie ligzdas, kampa zemes ar knābi un

tādā kārtā meta tās ārā no riņķa, kur viņi gribēja rakt

bedri. Strādādami šo darbu, putni spārnus nolieca lejup
un trīcinādami kustināja. Zeme bija pilna akmeņu šķem-
belēm un ar granti, kas kopā sastādīja vienu cietu masu,
tomēr ar knābi vien tika izrakta bedre apmēram pusmetri
caurmērā un arī lielāks akmenis ar viņa palīdzību izcelts

ārā. Neievērojot šo iepriekšējo sagatavošanos, mātītes

savas olas dēja nevis izraktās ligzdās, bet gan te vienā,
te otrā vietā.

1856. gada decembrī Hardc j s pāri ievietoja plašā-
kā un mierīgākā parkā, kura viena puse bija apaugusi
kokiem un krūmiem, bet otra aizsargāta ar augstu ēku.

Janvārī strausi izraka sev ligzdu audzītes vidū, taisni

visbiezākā vietā. Ap 15. mātīte sāka dēt. Divas olas

tika izdētas dažādās vietās, pārējās divpadsmit vienā

vietā cita pēc citas izraktā ligzdā. Marta pirmajās die-

nās viņi sāka perēt. Nedēļu pēc tam nolija stiprs un

garš lietus, ūdens iesūcās ligzdā, olas drīz vien gulēja
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ietvertas savādā veida javā, un vecāki atstāja savu perē-

jumu. Hardej s spēra dažus soļus, attiecīgā vietā lik-

dams uzbērt mazu smilšu pauguru un to vietu bez tam vēl

apklādams ar salmu segām. Sev par lielu apmierinājumu

viņš redzēja pret maija vidu strausus rokam jaunu ligzdu,

un proti mākslīgā paugura galotnē: Drīz pēc tam atkal

iesākās dēšana. Jūnija pēdējās dienās putni daudz no-

darbojās gar ligzdu; sākot no otrā jūlija viņi perēja kār-

tīgi. Otrā septembrī blakus ligzdai bija redzams skrai-

dām apkārt viens mazulis; četras dienas vēlāk vecāki meta

pie malas perēšanu un nodarbojās tikai ar savu bērnu.

Har dēj s olas pāršķēla un atrada tanīs trīs dīgļus, kuri

attīstībā bija aizgājuši jau diezgan tālu. Strauss, kas

bija izšķīlies, skaisti auga un sasniedza pilnīgu attīstību.

18. janvārī strausene sāka atkal dēt un proti, taisni

taī pašā kārtā kā agrāk. Pēc tam, kad ligzdā bija div-

padsmit olas, viņa marta sākumā taisījās uz perēšanu, pa
dienasvidiem te ilgāku, te īsāku laiku sēdēdama uz tām.

No 12. marta viņa palika nopietni sēžot uz olām; reizēm,
it īpaši naktī, strauss dalījās ar viņu perēšanā, pacietās
aizvien ilgāk un pret perējamā laika beigām tupēja vai-

rāk nekā strausene pati. Katru reizi, kad viņi viens otru

apmainīja, tas, kurš patlaban gribēja nosēsties, izpētīja
olas citu pēc citas, tās apgriezdams un pa vienai aizvel-

dams uz citu vietu. Lietainā laikā tas strauss, kurš ne-

sēdēja uz olām, nogūlās otram pie sāniem, lai tam palī-
dzētu olas aizsargāt. Jau perēšanas pirmās dienās viena

ola tika izmesta ārā no ligzdas. Tā palika neaizkārta, un

strausi to nesaplēsa. 11. maijā redzēja dažus mazus strau-

sēnus izbāžam galvu ārā pa perētāja strausa spārnu apak-
šu, 13. maija rītā tēviņš un mātīte atstāja ligzdu un veda

pulciņu no deviņiem mazuļiem. Vismazākie vēl streipu-
ļoja nedrošiem soļiem, vecākie jau ātri skraidīja apkārt
un plūca mīksto zāli. Tēvs un māte abi sargāja viņus ļoti
rūpīgi; it īpaši tēvs izrādīja pret viņiem vissirsnīgāko mī-

lestību un naktī ņēma viņus zem saviem spārniem.

legūtie iznākumi bija no ļoti liela svara Kapzemei.
Putnu laidaros un lauku muižās no seniem laikiem šeit bi-
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ja turēti strausi, daži no viņiem bija arī iejūgti vieglos
ratos vai notiesāti pat par jājamiem lopiem; šeit tagad

apņēmās izmēģināt audzināšanu vairumā. 1865. gadā

Kapzemē tika audzināti pirmie strausi, četrus gadus vēlāk

tika laimīgi uzaudzēts otrs pulciņš. Kāds cilvēks, kam

piederēja divdesmit deviņi putni, no kuriem piecpadsmit

bija tēviņi, sāka saviem sagūstītiem strausiem izplūkt

spalvas un par katra tēviņa spalvām ieguva ne mazāk kā

astoņas mārciņas sterliņu gadā. Tas deva ierosinājumu

tagad pa visu Kapzemi izplatītai un ziedošai strauskopī-
bai. Pēc skaitīšanas, kas tika izdarīta 1865. gadā, kolo-

nijās bija ne vairāk kā astoņdesmit pieradināti strausi;
desmit gadus vēlāk, tā tad 1875. gadā, viņu skaits bija pie-
audzis līdz trīsdesmit diviem tūkstošiem un dažiem sim-

tiem īpatņu, un šobrīd strauskopība ir viena no svarīgā-
kām nodarbošanās nozarēm visā Dienvidāfrikā, cik tālu

to apdzīvo eiropieši.

Izejot uz strausu audzēšanu, lielākas platības vieglas,

ja iespējams kaļķainas zemes, vispirms aptaisa ar žogu.
ko sakrauj no akmeņiem vai izgatavo no dzelzs stiepu-

lēm, šinī laukumā iesēj lucernu un, kur augsne pati dod

visu vajadzīgo, tur strausus atstāj pēc iespējas pašus sa-

vā ziņā, kurpretī citās vietās ir jāķeras pie mākslīgas ēdi-

nāšanas, varbūt arī jāpiemaisa barībai sasmalcināti kauli

vai kaļķakmeņi. Ja rīcībā ir pietiekoši liels aploks, tad

putniem ļauj perēt pašiem; bet pretējā gadījumā atšķir
pa sevi vismaz vecos, uz perēšanu čaklos pārus vai tēvi-

ņus un mātītes un salasa no pēdējām izdētās olas, lai tās

izperētu sevišķās, īpaši priekš šīs putnkopības nozares

ierīkotās perējamās mašinās. šādā kārtā izperētiem
strausēniem pirmās dienās gan vajaga tikpat rūpīgas kop-
šanas kā cālīšiem, kuriem nav mātes, bet cilvēkam viņi
pierod labāk nekā tie, kas izperēti un vadāti no pašu vecā-

kiem, un vēlāk ļauj iedzimtiem, tumšādainiem zēniem vai.

kad pieauguši, tad uz zirga sēdošiem ganiem dzīt sevi ga-

nos tāpat kā tītarus, tā tad ir lietojami arī ārpus iežogotā
zemes gabala. Daži kolonisti, kuriem ir laimīga roka un

kuri ieguvuši nepieciešamos piedzīvojumus, mākslīgo pe-
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rēšanu cienī vairāk nekā dabīgo un tagad audzē ne tikai

savām, bet arī citu vajadzībām un apgalvo, ka viņu au-

dzēkņi pilnīgi līdzinoties tiem strausēniem, kas izauguši

zem savu pašu vecāku spārniem.

Pieaugušam strausam katru astoņu mēnešu laikā reiz

nolaupa spalvas. Kamēr vēl nebija sakrāts pietiekošs
daudzums piedzīvojumu, tikmēr spalvas vienkārši izrāva,
iedzenot baru noteiktā, šaurā iežogojumā un ar to para-

lizējot katru putnu pretošanos; tomēr jaunizaugušo spal-

vu varmācīga izraušana bieži atstāja ļoti nelabvēlīgu ie-

spaidu un bija par cēloni pat nāves gadījumiem, šo ie-

meslu dēļ visas spalvas tagad nogriež tieši virs ādas un

apmēram sešas nedēļas vēlāk izņem spīgu atliekas, kas

šaī laikā vēl nav izmestas. Strausiem, kuriem jāstājas

pie perēšanas, saprotams, nedrīkst spalvas izraut; bet vi-

siem pārējiem, arī mātītēm, pēc minētiem starplaikiem ir

jāizcieš šis liktenis, jo ir atrasti līdzēkļi, kā var visas spal-

vas izbalināt un nokrāsot kurā katrā krāsā. Tā kā derī-

gas spalvas tiek ražotas milzīgos daudzumos, tad viņu ce-

nas gadu no gada patiesi gan krītas; bet toties rodas ie-

spēja apmierināt aizvien pieaugušo pieprasījumu un ne-

maz nav vajadzīgs kā senāk ar nesaudzīgu medīšanu vei-

cināt šo putnu iznīcināšanu.

Strausu medības ar kaislību izdara visā Āfrikā.

Beduīni tās skaita par vienu no cēlākām izpriecām; jo
taisni tais grūtībās, ko tās liek pārvārēt, šie ļaudis atrod

sevišķu pievilcību. Ziemeļaustrumāfrikas arābi strausus

smalki izšķir pēc viņu dažādā dzimuma un vecuma. Pie-

augušu tēviņu sauc par „edlim" (tumši melnais), mātīti

par ~ribēda" (pelēkā), jaunu putnu par „ermud" (brūn-

ganais). Tā kā spalvu iegūšana ir medību galvenais no-

lūks, tad vajā visvairāk, var teikt, pat gandrīz vienīgi ti-

kai ~edlim"; bet taisni ar to sevišķi jūtami kavē vairoša-

nos. Uz ātriem zirgiem vai teicamiem dromedariem med-

nieki izjāj tuksnesī vai stepē un uzmeklē kādu strausu

baru. Atklājuši savu medījumu ,viņi jāj putnu pulkam

tuvāk, līdz kāds uzmanīgs „edlim" ar savu piemēru dod

zīmi bēgt. Katri divi vai trīsi mednieki tagad izrauga
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vienu tēviņu un pilnos auļos jāj tam pakaļ; kamēr viens

no viņiem seko putnam pa visiem tā mestiem līkumiem,

tikmēr otrs mēģina tam aizkrustot ceļu, uzņemas, ja tas

viņam izdevās, pirmā lomu un ļauj šim jāt pa īsāko ceļu.
Tā viņi viens ar otru pārmainās, līdz ir nokausējuši ar

visu tam iespējamo ātrumu skrejošo strausu. Parasti jau

pēc vienas stundas viņi ir tikuši tam tuvu klāt, piespiež

zirgiem pielikt pēdējās pūles, beidzot sit putnam spēcīgu
sitienu pa kaklu vai galvu, kas to uz vietas nogāž zemē.

Tūliņ pēc putna nokrišanas viens mednieks nolēc no zir-

ga un, skatīdams parasto izteicienu: „Dieva, Visžēlīgā

vārdā, Dievs ir lielāks," pārgriež tam kaklu artēriju un

iebāž vienas kājas garā pirksta nagu brūcē, lai pasargātu

spalvas no notašķīšanās ar asinīm. Kad strauss ir noasi-

ņojis, tad mednieks novelk viņam ādu, to apgriež apkārt

un izlieto it kā maisu, lai uzglabātu taī greznuma spalvas.
No gaļas viņš nogriež tik daudz, cik viņam vajaga; pār-

palikušo viņš pakar žāvēties pie kāda koka nejauši garām-

ejošiem ceļiniekiem.
Andersons stāsta, ka zināmos Dienvidāfrikas

apgabalos strausus daži mednieki medījot kājām un ka

pie Ngami ezera viņam esot bijusi izdevība novērot buš-

meņus šādās medībās. Tie ielenkuši pa lielākai daļai ve-

selu baru, pēc tam izbiedētos putnus parasti ar kliegšanu
un trokšņošanu dzinuši ūdenī. Bez tam šie paši mednieki

uzglūn strausam pie viņa ligzdas vai ūdens malā un, lai

iekļūtu putnu baros, kad tie ganās, tad, kā stāsta Mof ā

(Moffat), piebāž ar salmiem plakanu divkāršu spilvēnu,
izveido to apmēram kā sedlus, aptērpj spalvām, bez tam

izgatavo atsevišķu strausa kaklu un galvu, uzvelkot ādu

ar visām spalvām uz nūjas, kas aptīta salmiem, un no-

krāso kājas baltas. Pēc tam mednieks ar spalvām ap-

spraustos sedlus uzliekot uz galvas, strausa kakla lejas

daļu stingri satverot labā, stopu kreisā rokā un ejot klāt

strausu baram, grozot galvu kā strauss, kas skatās ap-

kārt, purinot sedlus ar spalvām un strausus reizēm tā pie-

viļot, ka daži no tiem ejot klāt šķietamam putnam un gri-
bot uzsākt ar to ķildu.
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Amērikas strausus sauc par nan d v un apvieno

īpašā tā paša nosaukuma dzimtā (Rheidae). Ķermeņa
uzbūvē viņi galvenos vilcienos līdzinās Āfrikā mītošiem

radniekiem; spārni tomēr attīstīti dauz vairāk un kājas

trīspirkstainas.
No pazīstamām trim sugām vispazīstamākā un vispla-

šāk izplatītā ir pampasu strauss jeb nandu

(Rhca americana). Spalvas uz galvas un kakla augš-

daļas, tāpat kā apaušu sari, melnas, uz kakla vidus, rīkles

augšgala, vaigiem un kakla sānu augšdaļas gaišākā svina

krāsā, uz muguras, krūšu sāniem un spārniem brūngani

pelēkas, uz pārējās apakšpuses beidzot neskaidri baltas.

Acis pelēkā pērļu brūnā raga krāsā, kājas pēlēkas. Mā-

tīte atšķiras galvenā kārtā ar gaišākas krāsas spalvām,

pakausi un krūšu priekšdaļu. Tēviņa garums apmēram

pusotra, platums apmēram pustreša metra. Kāda veca

mātīte, kuru izpētīja Vīd a s princis, bija 138 cm.

gara un 220 cm. plata.
Nandu izplatības apgabals ietver Dienvidamērikas

stepju zemes. Par viņa īsto dzimteni var apzīmēt pampu

apgabalu starp Atlantijas okeānu un Kordiļjeriem. no Bo-

li vijas, Gran Chocos, Paragvajas un Brazīlijas mūža me-

žiem līdz Patagonijai vai ar vienu vārdu Rio dc la Platas

valstis. Kā īsts stepju putns viņa izvairās tiklab no pa-

tiesiem kalniem, kā arī no īstena pirmmeža; bet paugurai-
nās zemēs viņš sastopams tikpat bieži kā līdzenumā; ari

šķidrākos algarobu mežos, tāpat kā mirtu un palmu birzēs,
kas salu veidā paceļas virs zāļu jūras, viņš apmeklē lab-

prāt. Pampā jeb stepē ir maz tādu apvidu, kur viņš nav

sastopams nemaz.

Tēviņš kopā ar piecām līdz septiņām, reti kad vairāk

vai mazāk mātītēm atsevišķā, ģimenes veidīgā pulciņā
dzīvo paša izraudzītā novadā, kuru viņš aizsargā pret ci-

tiem no savas sugas. Bet pēc perējamā laika vairākas

tādas ģimenes apvienojas kopā, un tad gadās redzēt ba-

rus, kas sastāv no sešdesmit un vairāk īpatņiem. Rudenī

nandu uzmeklē krūmiem apaugušus upju krastus vai ze-

mumus mirtu un arī citu ogu dēļ vai, kur nav krūmāju,
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tur pāriet dzīvot uz dadžu mežiem, kuri, izcēlušies caur

to, ka pirmie spāniešu kolonisti dadžus cienīja kā sakņ-

augus un dārzājus, tagad pampā par lielām dusmām ce-

ļotājiem un lopkopjiem apklāj daudz tūkstoš kvadrātjū-
dzes zemes un gadu no gada izplatās arvienu tālāk. Ziemā

putns labprāt uzturās tādās vietās, kurām parasti staigā

pāri ganāmpulki, jo zāle šeit vienmēr tiek turēta īsa un

tādēļ ir mīkstāka kā citur, šinī laikā tās vietas, kur lopi

no visām pusēm apskatei ikdienas tika sadzīti kopā un

bagātīgi nomēsloja augsni, ir viņa mīļākās mītnes.

Arī nandu ir teicams skrējējs, kas nokausē un ap-

mulsina vislabāko zirgu, jo viņš prot ne tikai ļoti ātri

skriet, bet arī mest cilpas ar apbrīnojamu izveicību. Pā-

rošanās laikā viņš izrādās visai mundrs un dienu un nakti

atrodas kustībā; sausuma laikā viņš, tāpat kā visi meža

kustoņi un lopi, dienasvidū atpūšas trīsas līdz četras stun-

das, tomēr zaudēto laiku atgūst atspirdzinošās naktīs, lai

gan viņš pieder pie īstiem dienas dzīvniekiem. Viņa soļa
parastais platums, pēc Bekinga (Bocking), ir 50—60

cm. Ar drusku paceltiem spārniem, kā šķiet, vēl arvien

nevērīgi skriedams, viņš ar katru soli noskrien vienu

metru; vajāts, viņš skrien lieliem soļiem, taisa pusotra
metra tālus lēcienus un kustina savas kājas tik ātri. ka

atsevišķos soļus vairs nevar izšķirt. Bieži pašā skrieša-

nā viņš pēkšņi novirzās no taisnās līnijas līdz divdesmit

piecu vai trīsdesmit grādu leņķim, pie kam viņš vienu

spārnu paceļ augstu un otru piespiež pie ķermeņa, pēc tam

viņš ar traku ātrumu drāžas atkal taisnā virzienā. Pār

trīsus metrus platām zemes plaisām viņš pārlec it viegli,
lēciena laikā vienu acumirkli plivinādams spārnus; bet

no stāviem krastiem viņš rūpīgi izvairās, jo uzkāpt tanīs

viņam nākas grūti. Darvins ziņo, ka viņš esot redzējis
nandu peldam divas reizes pāri Santa Marta upei un kāds

King a kungs esot to novērojis bieži; Beki n g s tur-

pretī apgalvo, ka viņš nekad neesot manījis šo putnu dzi-'

jā ūdenī, pat velti esot nopūlējies to ar varu iedzīt kādā

dziļā, ne visai platā upē.
Indiāniešu dotais nosaukums attēlo skaņās tālu dzir-
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dāmo saucienu, kuru tēviņš lieto riesta laikā. Kad pāro-

šanās laiks ir pagājis, tad no abiem dzimumiem ir dzir-

dams svelpjošs, pieaugošs un dziestošs sauciens, ar kuru

viņi, kā liekas, grib panākt sabiedrības salasīšanos. Ma-

zuļi čiebj kā tītari. Sāpju vai baiļu saucienu Beki n g s

nav dzirdējis; bet dusmās nandu šņāc grūti aprakstāmā
kārtā.

Lietus laikmetā nandu pārtiek galvenā kārtā no ābu-

liņa un kukaiņiem; vēlāk viņš uzmeklē tās jau pieminētās

vietas, kuras nomēsloja lopi. No Eiropas ievestos kultū-

ras augus viņš sevišķi cienī, ar to darīdams godu savai

garšai .un ja kāds bars uziet kolonistu alfalfa laukus vai

sakņu dārzu, „tad tie ir jāapsargā, ja grib, lai kāda zaļa

lapa vēl paliek pāri." No otras puses viņš atnes arī labu-

mu labprāt ēzdams dadžainu augu sēklas, lopkopja lāstu,
kamēr tās vēl ir zaļas. „Kas decembrī ir izmekējis vienu

pašu nandukuņģi," saka B c k i n g s, „tas zina kādos dau-

dzumos pampu strauss apēd šīs sēklas, un jau tādēļ vien

viņš pelna vispārēju aizsardzību, kuru viņam jau sniedz

katrs prātīgs zemes īpašnieks." Katrā laikā un katrā ve-

cumā viņš ēd visdažādākos kukaiņus, pēc gaučosu apgal-

vojumiem arī čūskas un citus mazus rāpuļus, un sagre-

mošanas veicināšanai viņš, tāpat kā vistas, ierij mazus ak-

mentiņus. Viņš dzer retumis; tādēļ liekas, it kā viņš va-

rētu ilgāku laiku iztikt tikai ar rasu un lietu; bet pienācis

pie kāda ūdens krājuma, viņš smeļ ar knābi un, turēdams

galvu augšā, ļauj ūdenim ietecēt rīklē, tāpat kā to dara

vistas. Gūstā nandu dzer kārtēji.
Pavasarim sākoties, dienvidu puslodē, tā tad oktobri,

nandu tēviņš, kas pēc otrā gada top spēcīgs vaisloties,
salasa ap sevi trīsas līdz septiņas, retos gadījumos vairāk

mātītes un ar knābja cirtieniem un spārnu sitieniem aiz-

dzen citus tēviņus no sava novada. Mātītes priekšā viņš,
kā to varējām novērot pie mūsu gūstā turētiem nandu,

izpilda ļoti savādas dejas. Ar plaši izplestiem, lejup no-

kārtiem spārniem viņš soļo šurp un turp, reizēm pēkšņi
sāk ārkārtīgi ātri skriet, ar nepārspējamu izveicību izmet

trīsas vai četras cilpas citu pēc citas, palēnina savu skrē-
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jienu un atkal staigā tālāk cienīgi un lepni, noliecas maz-

liet uz zemi un sāk veco rotaļu no jauna. Pie tam viņš liek

atskanēt dobjam, rūcošam brēcienam un vispār visādi iz-

rāda savu lielo uzbudinājumu. Savvaļā savu drosmi un

cīņas prieku šaīs apstākļos viņš izrāda tikai pret citiem

tēviņiem; gūstā viņš uzbrūk savam kopējam vai vispār
katram cilēvkam, kuru viņš pazīst, mēģina tiem ieknābt

ar knābi vai arī, tāpat kā Āfrikas strauss, spēcīgi sper

ar kājām. Pampā, pēc Bekinga, vēl priekš perējamā laika,
kas sākas decembra vidū, atrodamas atsevišķas olas, ku-

ras tur sauc par atradenēm; tās ceļas no visagrāk ap-

augļotām mātītēm, kuras neatliekamā dēšanas vajadzība

pārsteigusi, pirms kā tēviņš būtu izšķīries par noteiktu

ligzdas vietu. Ligzda šeit vienmēr ir sekla bedre plūdiem
neaizsniedzamā un arī citādi sausā vietā, kas pēc iespējas
tiek apslēpta un sānos ir aizsargāta no dadžiem vai garas

zāles. Pa lielākai daļai tās ir bedres, kuras izdobj savva-

ļas vērši, noguldamies uz lāpstiņas un ar pakaļkāju pa-
līdzību griezdamies ap to apkārt, lai" atsvabinātos no lopu
mušu kāpuriem viņu ādā. Ja tēviņš šādu bedri neatrod

jau priekšā, tad tikai vienā vietā, kura viņam pa prātam,

viņš nokārpa nost augu segu, trūcīgi izklāj padziļinājuma
dibenu un malas ar dažiem zāļu stiebriem un ļauj savām

mātītēm iedēt septiņas līdz divdesmit trīsas olas. Visap-
kārt ap ligzdu, no tās malas līdz piecdesmit soļu atstatu-

mam, vienmēr atrodamas atradenes, kas ir svaigākas par

ligzdas olām. Olas pašas ir ļoti dažāda apmēra, jo viņas
mainās no zosu olas lieluma līdz 30 cm. caurmēram gare-
niskās ass virzienā. Olas krāsa ir blāvi iedzeltēnbalta;

izraibojums sastāv no maziem zaļi dzelteniem punktiņiem,
kas apstāj lielās poras. Bet tiklīdz ola dabūnsauli, tā viņa
ātri izbāl un jau pēc astoņām dienām izskatās balta kā

sniegs. Kad ligzda ir dabūjusi savu olu skaitu, tad tēviņš
viens pats rūpējas par perēšanu. Mātītes pat aiziet no

viņa prom, tomēr paliek arvienu kopā un tanī novadā, ku-

ru tēviņš agrāk aizstāvēja. Pēdējais pa nakti un rīta

stundās, kamēr rasa vēl nav nožuvusi, tup uz olām, pēc
tam tomēr uz nevienādi ilgu laiku, kas mainās atkarībā no
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siltuma, atstāj ligzdu, lai ganītos, šie starpbrīži, nemaz

nekaitējot dīgļu attīstībai, var būt ļoti lieli; Bekings

novēroja, ka kāds nandu bija prom no ligzdas četras stun-

das, un vēlāk uzzināja, ka olas no tā nebija cietušas. No

sākuma tēviņš tup ļoti viegli uz olām un pie vismazākā

aizdomīgā troksnīša klusu nolien nost. līdz briesmas ir ga-

rām; turpretī vēlāk viņš perē ļoti cītīgi un šaujas augšā
tikai no jātnieka priekšas, zirgam ļoti bieži par lielām iz-

bailēm. Tik strauji lēcot augšā, gadās, ka dažas olas viņš
samin un citas izsviež ārā no ligzdas, kamēr citādi viņš
apietās ļoti uzmanīgi. Savu mīlestību uz olām viņš pierā-
da vispirms ar to, ka viņš ar izplestiem spārniem un sa-

boztu spalvu stājas jātniekam pretī, pēc tam, apdomājies,
lēnām skrien prom pa lauzītu līniju un klibodams, tā tad

pakaļdarinādams visu putnu izlikšanās paņēmienus, lai no-

vērstu uzmanību no olām un novadītu to uz sevi. Biežu

apmeklēšanu viņš gan labprāt neieredz, bet, kamēr netiek

patiesi traucēts, tikmēr atstāj ligzdu tikai retos gadīju-
mos un pacieš pat, ka noņem dažas olas. Pret seskiem,
somainām žurkām un čūskām viņš olas aizsargājot droš-

sirdīgi un ar sekmēm; tomēr Bekings nav manījis ne-

vienu nogalinātu plēsīgu dzīvnieku viņa ligzdas apkārtnē,
bet cieši blakus tai gan ir redzējis iznīcinātu atradeņu at-

liekas.

Dienvidamērikā pirmie nandu mazuļi izšķiļas febru-

āra sākumā, ziemeļos drusku agrāk, dienvidos vēlāk. Vi-

ņi aug apbrīnojami ātri un jau pēc divām nedēļām ir pus-
metru augsti. Viņu dzīves ceturtā dienā neviens cilvēks

klajā laukā vairs nespējot viņus panākt; bet agrāk tas ir

iespējams, jo viņi, kad tos medī, pieplok pie zemes. Ap-
mēram piecas nedēļas viņi staigā pakaļ tēvam vienam pa-

šam; pamazām arī mātītes piebiedrojas ģimenei. Rudenī,
tā tad aprilī vai maijā, jaunie nandu savu pūku ģērbu jau
ir apmainījuši pret neskaidri dzeltenpelēku spalvu ģērbu.
Jaunos tēviņus drīz vien var atšķirt pēc viņu drusku res-

nākā auguma; tomēr katrā barā ir atrodami daži ma-

zuļi, kuri ir novārguši, t. i. ļoti mazi.

Medības izdara dažādā kārtā. Indiānieši un gaučosi
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nandu vajā uz zirga un nogalina to ar metamām lodēm

vai norīda ar suņiem, ne tikdaudz iegūstamā laupījuma

dēļ, kā drīzāk, lai izmēģinātu savu krietno zirgu ātrumu

un izturību un arī savu paša izveicību metamo ložu lie-

tošanā. Uz tādām medībām salasās vairāki jātnieki, vir-

zīdamies pret vēju, uzmeklē putnus, soļos tuvojas tiem, cik

tālu vien var, un sāk skriešanos, tiklīdz kā nandu paliek

nemierīgi. Vispirms mednieki mēģina vienu īpatņu at-

šķirt no bara un tad vajā tikai šo vienu pašu. Par spīti

visām viltībām gaučosi visīsākā laikā piejāj tam tuvu klāt,

un tas jātnieks, kurš auļo tam pa kreiso roku, met lodes,

pēc kam acumirkli vēlāk nandu, līdzīgi milzīgai spalvu pi-

kai, veļas pa zemi un tiek nogalināts caur sava paša skrē-

jiena sparu. Ja pirmais jātnieks netrāpa, tad viņa vietā

stājas otrs; ja šādi vajātam dzīvniekam neizdodas sas-

niegt purvu, kurā zirgi stieg, vai krūmāju, kurā metamās

lodes nav lietojamas, tad viņš katrreiz ir zudis. Rīdīša-

nai lieto vienu lielo miesnieka vai aitu suņu un vējsuņu

bastardrāsu, tomēr ļoti sargājas jauniem suņiem bez ve-

cāko pavadības ļaut skriet virsū nandu, jo pēdējie šiem

iesācējiem sagrābšanas brīdī tā sper, ka viņi met kūlēni

un sadauzās, vai vismaz tiek iebaidīti. Medības ar šauja-

mo ieroci prasa labu šāvēju. Nandu ir sīksta dzīvība un

ar lodi ķermenī viņš bieži skrien vēl tālu gabalu. Ja kāds

bars augstāk aprakstītā kārtā tiek atvilināts šurp un

viens pulka īpatnis nogāzts zemē, tad pārējie, ja tas vēl

ķepurojas, ar savādiem lēcieniem, it kā viņiem raustītos

spārni un kājas, vēl kādu laiku lēkā tam apkārt, tā kā šā-

vējam rodas laiks izšaut vēl otrreiz, šāviena troksnis

pats par sevi viņus neizbiedē; jo ja ir nošauts tālu garām,
tad viņi ne tikai nebēg prom, bet gan nāk vēl tuvāk, lai

lietu izpētītu. levainots nandu seko savam baram, kamēr

vien viņš spēj, tad cērtās sāņus un viens pats nobeidzās.

Dienvidamērikā visās vietās redzami brīvi skraidām

apkārt nandu, kas sagūstīti mazatnē un palikuši pa pusei
par mājkustoņiem. Viņi tā pierod tai vietai, kur viņi uz-

auguši, ka pret vakaru vienmēr atgriežas atpakaļ. Vēl

pirms neilga laika olas, kuras viņi izdēja, noņēma, lai
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šos strausus,, lai viņiem laiku pa laikam izplūktu spalvas.
Mūsu zvēru dārzos nandu ir parasta parādība. Viņa uz-

turēšana nedara daudz grūtību, jo viņš apmierinās ar vis-

vienkāršāko barību, ja vien to pasniedz pietiekošā daudzu-

mā, un ir diezgan nejūtīgs pret mūsu klimata bargumu.

1789. gadā nāca klajā apraksts par valdības vietnieka

Filipa (Philipp) ceļojumu uz Botanv jūras līci, vēstī-

dams zinātniskai pasaulei, ka arī Jaunholandi apdzīvo
strausi. Dzimtas attiecīgo sugu, kura šinī ceļojuma ap-
rakstā nosaukta par ~Jaunholandes kazuāru", tagad sauc

par ernu, zem kura nosaukuma agrāko laiku portugāļu jū-
ras braucēji saprata kādu milzīgu putnu Malakku salās.

Ernu (Dromaeus), kurus ar pamatu var uzskatīt par

atsevišķas ģints priekšstāvjiem, izveido it kā starplocekli
starp līdz šim minētiem strausiem un kazuāriem un ar

pēdējiem tiek apvienoti vienā dzimtā (Casuaridae), kuras

iezīmes ir: ķīlains knābis, galīgi sarukuši spārni, trīspirk-
stainas kājas un spalvas, kurām bez galvenā kāta ir vēl

tikpat garš blakus kāts. Veidā ernu līdzinās strausam, bet

viņiem ir druknāks, plēcīgāks viduklis, īsāks kakls un ze-

mākas kājas, un tāpēc viņi atstāj pavisam citādu ie-

spaidu.
Ernu (Dromaeus novae-hollandiae) lielumā stāv ie-

pakaļ Āfrikas strausam, bet pārspēj nandu. Viņa aug-

stums ir apmēram simt septiņdesmit centimetri. Spalvu

klāja krāsa ir ļoti vienāda, blāvi brūna, uz kakla un mu-

guras vidus un galvas izskatās tumšāka, bet uz apakš-

puses drusku gaišāka. Acis koši brūnas, knābis tumšā

raga krāsā, kājas gaiši brūnganas; sejas kailās daļas iz-

skatās pelēki zilganas.
No savas dzimtas priekšstāvjiem ernu ir visneintere-

santākais. Kustības, iznešanās un daba vai izturēšanās

vispār ir vienmuļīgāka, nekā katram citam strausam, un

viņa balss skaņas arī nav visai pievilcīgas; jo tās var sa-

līdzināt vienīgi ar tiem apspiestiem trokšņiem, kuri ro-
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das, ja rupjā balsī caur spundes caurumu runā tukšā mu-

cā, kā to uzjautrināšanās pēc mēdz darīt puikas. Tēviņš

un mātīte atšķiras viens no otra ar savu balsi; tomēr va-

jaga ļoti smalkas un ievingrinātas auss, lai šīs starpības
varētu vienmēr pareizi iztulkot. Tik traki skriet ar pa-

griezieniem bultas ātrumā un savādām kustībām, kā to

dara citi strausi, viņš nemēdz. Soļiem viņš tek pa savu

iežogojumu, izgrūž pa reizei savu saucienu, lēnām un mie-

rīgi groza galvu uz labo un kreiso pusi, skrien un kliedz

tālāk, šķiet, nelikdamies zinis par ārpasauli.
No visiem strausu putniem gan laikam ernu visvieglāk

būtu pie mums aklimatizējams un ļautos sevi izlietot kā

parku putnu, ja vien to vispār gribētu. Zvēru dārzos par

viņu rūpējas vairāk, nekā tas viņam vajadzīgs. Ziemā vi-

ņam vajaga ja daudz no vēja pasargātas telpas, bet ne sil-

tu kūti, kādu viņam parasti ierādi. Kāds ernu tēviņš, kuru

Gurnē j s (Gurnev) turēja gūstā, cauru ziemu neatstā-

ja savu parku un no aukstuma, kā likās, cieta maz; jo arī

kad nāca sniegs, viņš palika mierīgi guļot uz zemes un

bez bēdām ļāvās iesnigties sniegā. Tas darīja prieku viņu
atkal uzmeklēt pēc sniegainas nakts, kad tikai viņa galva
un kakls lūkojās ārā no sniega, bet pārējais ķermenis bija
tā apklāts, ka viss putns izskatījās pēc sniega kapenes.

Viņa ēdināšana nedara grūtības; jo viņš pieder pie vis-

pieticīgākiem dzīvniekiem, kurus es pazīstu. Savu barību

viņš ņem visvairāk no stādu valsts, lai gan viņš dzīvnieku

vielas gluži neapsmādē; bet viņš nekādā ziņā neprasa iz-

lasītu pārtiku, turpretī apmierinās ar visvienkāršāko

graudu barību un visāda veida zaļiem dzenoļiem. Austrā-

lijā viņš laikiem pārtiekot gandrīz vienīgi tikai no augļiem.

Kazu ā r i (Casuarius) no ernu atšķiras ar drusku

slaidāku augumu un ģērbu no matveidīgām spalvām. Uz

galvas viņiem ir kaulaina, visām līdz šim pazīstamām su-

gām dažādi izveidota bruņu cepure, pie kakla, kas savā

augšdaļā top kails un greznojas košās krāsās, priekšpusē
atrodas parasti viens vai divi lēveri; īsām, resnām kājām
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ir trīsi pirksti, no tiem iekšējie apbruņoti nagiem, kas pā-

rējo pirkstu nagus garumā pārsniedz vairāk kā divas rei-

zes; īsiem spārniem nav nevienas īstas lidspalvas, bet to

vietā ir pieci apaļi, bezplūksnaini kāti, kuri līdzinās lie-

liem raga dzeloņiem; īstas stūres spalvas nav atrodamas

un arī tie darinājumi, kas apsedz ķermeni, ir saucami drī-

zāk par matiem, nekā par putnu spalvām, jo īsie, stīvie

plūksnu stari stāv tālu cits no cita un nav apbalvoti sānu

bārkstīm. Bruņu cepure sastāv no pieres kaula izauguma,

kas pārklāts ar ragvielai līdzīgu masu.

Bruņu cepures kazuārs (Casuarius galeatus) ir melns,

seja zaļi zila, galvas pakaļdaļa zaļa, kakls priekšā vio-

lēts, sānos zils, mugurpusē sarkans kā zīmoglaka, acis

sarkani brūnas, knābis melns, kājas pelēki dzeltēnas. Jau-

ni putni izskatās brūngani.
Visi ceļotāji, kuri zina kaut ko stāstīt par kazuāru

dzīvi savvaļā, ir vienis prātis, ka šie putni pretēji kā līdz

šim minētie radnieki apdzīvo visbiezākos mežus un šeit

ved ļoti slepenu dzīvi, visneievērojamākās briesmās acu

mirklī steidzās prom un mēģina paslēpties no cilvēka. Maz

apdzīvotās salās viņi nebūt neesot reti, gluži otrādi, esot

sastopami bieži, tomēr arvienu tikai pa vienam. Cik grū-

ti viņi novērojami, var spriest no tā, ka Mi 11er a m

(Muller) uz Jaungvinējas nevienu reizi neizdevās redzēt

kazuāru, lai gan viņš atrada tā pēdas un dzirdēja tramīgo
putnu brāžamies caur krūmiem, un ka Uo 11 es s (Wal-

lace) Ceramā nevarēja iegūt neviena, lai gan putns visās

viņa apmeklētās vietās ir sastopams.
Savā gaitā kazuāri ievērojami atšķiras no citiem

strausiem. Viņi neskrien, bet rikšo, un proti, turēdami

ķermeni līmeniski, bez tam arī parasti paceldami uz aug-

šu astītes pagarinātās spalvas un tādēļ pakaļpusē izska-

tīdamies augstāki, nekā priekšā. Atsevišķie soļi seko cits

citam ne visai ātri, un rikši tādēļ ir samērā nesecīgi; bet

ja kazuārs no tiesas grib bēgt, tad viņš skrien ar varenu

ātrumu, izdara visādus griezienus ar apbrīnojamu izvei-

cību un arī spēj lekt vienu līdz pusotra metra uz augšu.
Ka viņš prot teicami peldēt, to uzzināja Ramzējs (Ram-
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say), novērojot savu gūstā turēto kazuāru. Balsi var sa-

līdzināt ar vāju, no rīkles dibena nākošu ~Huh. hu, hu".

šī skaņa vienmēr izteic omulību; jo sakaitināts kazuārs

šņāc kā kaķis vai pūce. No maņām visaugstāk stāv bez

šaubām redze; pēc tās par visvairāk attīstīto var uzska-

tīt, laikam, dzirdi; bet arī osme, liekas, ir diezgan asa.

Vai kazuāram ir izkopta garša, tas grūti izšķirams, arī

par tausti, vai jušanas spēju ir jāpieņem, ka tā nav panī-
kusi. Katrs neparasts atgadījums saceļ viņā ja ne bai-

les, tad uzbudinājumu, kas reizēm izvēršas ātrās dusmās.

Tad viņš, ne uz ko vairs negriezdams vērību, brūk virsū

pretniekam, kas viņu kaitina, vienalga vai tas ir cilvēks

vai dzīvnieks, saniknots lēc tam virsū un mēģina to ie-

vainot ar knābi vai asnagainām kājām. Gluži tāpat viņš
izturas pārošanās laikā. Londonas zvēru dārza uzraugi

piedzīvoja, ka ar kazuāriem nevar vien apieties pietiekoši

uzmanīgi, jo mātīte pēc notikušas apvaislošanās, bieži

nikni metās virsū tēviņam, un vairāk kā viens no šiem

ļauniem radījumiem ir nogalinājis savu laulāto draugu.
Daži kazuāri ar laiku paliek tik nevaldāmi, ka viņi dusmo-

jas var visu ko ierauga, brūk virsū cilvēkiem raibās drē-

bēs vai nopietni apdraud bērnus un aklās dusmās pat
saskrāpē kokus un noplēš tiem mizu. Visos zvēru dārzos,
kuros atrodas kazuāri, uzraugi no pēdējiem baidās vairāk

nekā no lielajām kaķu sugām, jo to gara stāvokli var

noprast no sejas izteiksmes, bet no kazuāra maz ko var

saprast un ikbrīdi ir jābūt gatavam uz kaut kādu ļaunu
joku.

Lai gan var pieņemt, ka kazuāri dzīvnieku barību glu-
ži neapsmādē, tomēr viņi ir jāpieskaita pie augēdējiem.
Pieņem, ka savas dzimtenes mežos viņi pārtiek galvenā
kārtā no mīkstām augu daļām un sulīgiem augļiem, bet

graudus un sēklas, kurus viņu gremošanas orgāni nespēj
sadalīt un sasmalcināt, smādē. Ir novērots, kā gūstā turē-

tie kazuāri aprij veselus ābolus vai oranžas, tomēr nesa-

gremotus tos atkal izvemj. Zvēru dārzos viņiem pasniedz
maisījumu no maizes, graudiem, pilnīgi sagrieztiem ābo-

liem un tamlīdzīgām vielām, un pie tam viņi pārtiek tei-
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cāmi; bet ari no viņiem ir bijis jāpieredz, ka cāļus vai pī-

lēnus, kas nejauši ieiet viņu sprostā, viņi bez kavēšanās

aprij.
Par savvaļas kazuāru vaislošanos vēl arvienu trūkst

pietiekošu ziņu; tomēr var pieņemt, ka šaī ziņā viņi ievē-

rojami neatšķiras no īstiem strausiem. Gūstā turētie bie-

ži dēj olas; tomēr tikai dažos zvēru dārzos ir izdevies iegūt

mazuļus. Vaislošanos aizkavē visvairāk putnu pašu nesa-

ticība. Reti kad izdodas iegūt pāri, kas dzīvo saticīgi.
Divi kazuāri, kurus ieguva Londonas zvēru dārzs, no kā-

da teicama uzrauga tika pamazām pieradināti viens otram

un 1862. gadā rīkojās uz perēšanu. Arī šeit tēviņš uz-

ņēmās visus mātes pienākumus. Viņš tupēja uz olām sep-

tiņas nedēļas ar lielu cītību un izperēja vienu mazuli, kuru

par nožēlošanu jau tanī pašā dienā nogalināja žurkas.

1866. gada vasarā tanī pašā zvēru dārzā es sev par lielu

prieku ieraudzīju bruņa cepures kazuāra tikko kā izšķī-
lušos mazuli, kuru arī bija izperējis tēviņš. Perēšana bija

ilgusi no 26. apriļa līdz 23. jūnijam. Jaunais kazuārs ir

ļoti daiļš radījums kā krāsas un izraibojuma. tā arī iztu-

rēšanās un dabas ziņā. Viņa pūku ģērbs uz gaiši dzeltēn-

brūna pamata gareniskā virzienā izraibots tumši brūnām

švītrām, un proti šis izraibojums sastāv no platas vidus

švītras un šaurām sānu švītrām, kas stiepjas lejup gar

visu ķermeni un no kurām viena iet arī pār kājām. Uz

bruņu cepuri norāda galvas plate, piekarekļi pie rīkles

augšgala jau ir atrodami. Izšķilšanās dienā mazulim vēl

neveicās ar iešanu, katru soli viņš sper ar zināmu baiļu

sajūtu un skrejot vēl stipri gāzelējas. Nākošā dienā ku-

stības norit jau daudz veiklāk, un mazais kustonītis jau
lieto arī savu saucienu, vāju ~glī, glik, glik", kas līdzinās

jaunu cālīšu ciebšanai. Ar savu izturēšanos un dabu viņš
atgādina cāļus. Tēvs viņu vadā ar lielu rūpību, ejot, uz-

manīgi ceļ savas kājas uz augšu un apdomīgi liek tās at-

kal uz zemes, iepriekš ar skatienu pārliecinājies, ka viņa
bērns nav apdraudēts. Mazulis, gāzelēdamies un klibo-

dams, iet vecam pakaļ vai, taisnību sakot, pa apakšu, pie
kam pēdējais nelieto nekādu aicinājuma saucienu. Uz-
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raugs mazulim priekšā bija izkaisījis barību, kādu mēdz

pasniegt jauniem fazāniem, un viņš arī diezgan bieži pa-

ķēra ar knābi no tās dažas drusciņas. Naktī vecais viņu

rūpīgi apsedza spārniem.

Sloku strausiem (Aptervgidae) ārēji ir maz

līdzības ar citiem īsspārņiem. Viduklis viņiem samērā

drukns, kakls īss, bet resns, galva ne visai liela, knābis

garš un tievs, kājas samērā īsas un ar četriem pirkstiem,

spārni tā sarukuši, ka viņi īsti redzami ir tikai pie ske-

leta, jo spalvu klājā atrodami tikai īsi gali, kas apklāti da-

žiem nepilnīgiem, bet resniem spalvu kātiem; astes nav

nemaz. Spalvu klājs sastāv no garām, šķēpveidīgām spal-

vām, kas nokarājas vaļīgi lejup, bet neizceļas pa divām

no vienas saknes, sākot no kakla uz leju paliek garākas

un apbalvotas drusku izplūkātām, zīda spīduma plūksnām.

Knābi, pavirši apskatot, var salīdzināt ar ibisa knābi, bet

viņš atšķiras no pēdējā, un katra cita putnu knābja vis-

pār, ar to, ka nāsu caurumi atrodas pie galotnes. Kājas

ļoti resnas un īsas, priekšējie pirksti gari un resni, ap-

bruņoti spēcīgiem, košanai derīgiem nagiem, kurpretī pa-

kaļējais, kas resnāks, īsāks, nostādīts gandrīz stāteniski

un, uzminot, zemi nemaz neaizskar, apbalvots ar vēl res-

nāku nagu un līdzinās drīzāk mājas gaiļa piesim, nekā

kājas pirkstam; cieti, tīklaini vairogi apsedz kāju stul-

mus, bet zvīņas ar šaurām ādas malām apņemto sānu

pirkstu vidu.

Pirmais sloku strauss, kas nonāca Eiropā un

dabūja nosaukumu (Apteryx australis), kā patstāvīga

suga pašlaik tiek apšaubīts. Attiecīgais putns bija no-

šauts, pēc sniegtām ziņām, Diski līča mežos, pie Jaunzē-

landes dienvidsalas dienvidvakarpiekrastes. Gandrīz visi

īpatņi, kas tagad redzami kolekcijās, ir cēlušies no zie-

meļsalas un pieder pie otras sugas (Apteryx mantelli), ku-

rai es gribu paturēt no iedzimtiem doto nosaukumu kivi.

Šis sloku strauss no pirmā atšķiras, pēc Bar 11ē (Bart-
lett), jau ar to, ka viņš ir drusku mazāks, bez tam viņam
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ir arī samērā garāki kāju stulmi, īsāki pirksti un nagi,

pie galvas gari, saraini mati un, beidzot, tumšāka un ie-

sarkanāka krāsa.

Kā fon Hochšteters (Hochstetter) apgalvo,
kivi vēl šodien dzīvo ziemeļsalas neapdzīvotos ar mežiem

bagātos apgabalos, bet apdzīvotos apgabalos ir galīgi iz-

skausts un diezgan grūti iegūstams. Jau Dīfenbachs

(Dieffenbach) žēlojas, ka astoņpadsmit mēnešus uztu-

rēdamies Jaunzēlandē, par spīti visiem atalgojumiem, ku-

rus viņš visās vietās apsolījis iedzimtiem, viņš varējis ie-

gūt tikai vienu nomauktu ādu.
„
Tāpat", saka Hoch-

šteters, „izgāja arī man. Es izklejoju dažu labu apga-

balu ziemeļsalā, kurā pēc iedzimto izteicieniem šis putns
vēl ir sastopams, tomēr, neievērojot visas pūles, nevarēja
sadabūt nevienu īpatni. Par apgabaliem, kuros kivi esot

sastopams vēl bieži, man apzīmēja Little Barrier, mazu,

biezu mežu apaugušu, pilnīgi neapdzīvotu salu Hauraki līcī

pie Oklendes un mežainās, maz apdzīvotās kalnu rindās

starp Pallisera ragu un Austrumu ragu ziemeļsalas dien-

vidaustrumu daļā. Minētā sala, kas sastāv no apmēram

septiņsimt metrus augsta kalna, ir pieejama tikai, kad

jūra gluži mierīga, un bezspārnainā putna atrašanās uz

viņas pierāda, ka reiz viņa ir bijusi savienota ar pretīgu-

ļošo sauszemi. ledzimtie, kurus es sastapu Kellingvudā

pie Zelta līča, kad es apsolīju piecas mārciņas sterliņu,
manā uzdevumā izgāja uz ķeršanu un jau pēc trim dienām

man arī atnesa divus dzīvus sloku strausus (Apteryx ove-

ni), tēviņu un mātīti, kurus viņi bija noķēruši Roki un

Siet upju iztekas tuvumā, apmēram tūkstoš metru aug-

stumā virs jūras līmeņa. Kad Skīts (Skeet) 1861. gadā

pētīja kalnāju starp Takana un Bullerupi Nelsona pro-

vincē, tad uz kalna zāļainās muguras pie Ovena upes au-

strumu piekrastes viņš sastapa kivi tik bieži, ka ar divu

suņu palīdzību katru nakti viņš varēja noķert piecpadsmit
līdz divdesmit īpatņus. Viņš un viņa ļaudis pārtika no

kivi gaļas.
Kas zināms par kivi dzīves veidu, tas pats būs sa-

kāms arī par visiem pārējiem sloku strausiem. Viņi ir
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nakts putni, kuri pa dienu slēpjas zemēs, alās, vismīļāk
zem lielu meža koku saknēm, un tikai naktī iet meklēt ba-

rību. Tā sastāv no kukaiņiem, kūniņām, tārpiem un da-

žādu augu sēklām. Viņi dzīvo pa pāriem un spēj ļoti ātri

skriet un lēkt. Suņi, kaķi un cilvēks ir viņu bīstamākie

ienaidnieki. ledzimtie,, pakaļdarinādami viņu saucienu,

prot viņus naktī pievilināt klāt un ar lāpu gaismu tā sa-

mulsināt, ka putnus pēc tam var noķert ar roku vai arī no-

sist ar nūju. Arī suņi tiek izlietoti medībās, un šīs va-

jāšanas ir bijušas par iemeslu tam, ka apdzīvotos apga-

balos kivi jau sen vairs nav atrodams."

Sīkākas ziņas mums sniedzis Bu 11 er s. Kāju āt-

rums kivi zināmā mērā atsver spārnu zaudēšanu. Pilnā

gaitā viņš aizsteidzas lieliem soļiem, turēdams vidukli

slīpi un izstiepdams kaklu tālu uz priekšu. Nakts krēslā

viņš kustas uzmanīgi un tik klusu kā skrejoša žurka, ku-

ru viņš zināmā mērā atgādina. Stāvēdams uz vietas, viņš
ievelk kaklu un tad izskatās gluži apaļš. Reizēm viņš šaī

stāvoklī atbalstās, ar knābja galu aizskārdams zemi. Ja

viņu iztraucē dienas laikā, tad viņš bieži žāvojas un pie
tam ļoti dīvainā kārtā izmežģī plaši atplēstos žokļus; ja

viņu izaicina uz cīņu, tad viņš izceļ ķermeni stāvu, paceļ
vienu kāju līdz krūtīm un sper ar to, šo savu vienīgo, to-

mēr ne gluži nenozīmīgo aizsargāšanās ieroci, ātri un iz-

veicīgi uz priekšu. Meklējot barību, viņš, pastāvīgi ošņā-

dams, ar nāsu caurumiem taisa troksni; tomēr nav skai-

dri zināms, vai viņš pie tam vadās no taustes vai no osmes,
un drīzāk liekas, ka te tiek izlietotas abas maņas. Ka tau-

ste ir ļoti attīstīta, to var pieņemt droši, jo putns, arī oš-

ņādams, katru priekšmetu vienmēr aizkar ar knābja ga-
lu un to dara, kā ēzdams, tā arī pārmeklēdams augsni.
Ir ļoti uzjautrinoši novērot kivi savvaļā, kad viņš medī

tārpus, savu galveno barību. Pie tam putns kustas ļoti
maz, bet bez apstājas dur savu garo knābi mīkstajā augs-

nē, iedzīdams to zemē pa lielākai daļai līdz pamatam, un ar

iespīlētu tārpu galā velk to ārā vai nu tūliņ, vai arī lēnām

kustinādams galvu, bez kādas vidukļa līdzdalības. No-

ķerto tārpu viņš nekad nerauj ārā no paslēptuves ar ātru
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rāvienu, turpretī pielieto visu uzmanību, lai to nesarautu

gabalos. Nolicis to beidzot uz zemes, viņš ar ļoti ātru ķē-
rienu iemet to rīklē un aprij. Turklāt viņš ēd arī dažā-

dus kukaiņus, dažas ogas un ierij bez tam vēl mazus ak-

mentiņus.

Par sloku strausu vaislošanos ilgu laiku, stāstīja brī-

nišķīgas lietas, un tikai caur gūstekņu novērošanu mēs

guvām skaidrību. Perēšanas gaitu vispareizāk būs aprak-

stījis Uebsters (VVebster). „Priekš apmēram četr-

padsmit gadiem", tā raksta viņš Lei jardam (Lavard),

~kāds iedzimtais atrada vienu kivi olu mazā dobumā zem

maza kauri koka saknēm, un, paņēmis olu, viņš no olas

dibena izvilka arī veco putnu, šis jaunzēlandietis, kurš

kivi. kā likās, labi pazina, apgalvoja, ka tas dējot vienmēr

tikai vienu olu un ka ligzda vienmēr esot putna paša iz-

dobta ala, kuru tas izrokot parasti sausā zemē zem koku

saknēm. Ola pati tiekot apklāta lapām un sūnām, un šo

vielu rūgšana dodot pietiekoši daudz siltuma, lai olu iz-

perētu, bet tas ilgstot sešas nedēļas. Kad mazulis izšķi-
ļoties, tad māte nākot viņam palīgā."

Par laimi mēs varam šīs ziņas līdz zināmam mēram

apstiprināt ar tiem novērojumiem, kas sakrāti par Lon-

donas zvēru dārza sloku strausiem. Kopš 1852. gada šeit

vienmēr kopa vienu vai vairākus no šiem dīvainiem put-
niem. Viņu sprosts ir tumša kūts, kuras kaktos saslieti

kopā daži salmu kūļi. Ja uzraugs viņu izņem ārā no viņa
paslēptuves, tad tiklīdz vien iespējams viņš skrien atpa-
kaļ uz pēdējo un ātri ielien salmos. Pēc saules noiešanas

viņš top mundrs, rosīgi skraida šurp un turp, izmeklē kat-

ru stūri, katru kaktu un līdzīgi kā slokas dur savu garo

knābi mīkstajā zemē. Viņu ēdina ar smalki sagrieztu
auna gaļu un tārpiem. No pirmās viņš noēd ikdienas di-

visimt piecdesmit gramus; pēdējie viņam ir gardums.
Mātīte, kuru atsūtīja kā pirmo, vairākkārt dēja olas, citu

apmēram trīsus mēnešus pēc citas, vairākas reizes mēģi-
nāja tās perēt un tikai ar pūlēm bija no tām aizdzenama.

1865. gadā mātīte ieguva par biedri vienu tēviņu un 1867.

gadā abi izrādīja vēlēšanos pāroties. Uz to norādīja vis-
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pirms tēviņa skaļais sauciens, uz kuru mātīte atbildēja

ar īsāku un klusāku skaņu. Dienā abi izturējās klusu,
bet naktī pa daļai stipri trokšņoja. 2. janvārī mātīte iz-

dēja pirmo olu un dienu vai drusku ilgāk palika uz tās

sēžam. Kad viņa bija ligzdu atstājusi, tēviņš stājās vi-

ņas vietā un turpmāk perēja bez pārtraukuma. 7. febru-

ārī mātīte izdēja otro olu un, tiklīdz to bija padarījusi, tā

atstāja ligzdu. Abi putni tagad ieņēma divus pretīguļošos
kaktus savā dzīvojamā telpā: tēviņš tupēja uz abām olām

zem saviem salmu kūļiem, mātīte kā pirms tā arī pēc tam

tanī kaktā, kuru viņa bija izraudzījusi guļas vietai. Pe-

rēšanai sākoties, abi pilnīgi apklusa. Bartlē, kuram mēs

varam pateikties par iepriekšminētām ziņām, atrada abas

olas guļam cieši blakus padziļinājumā, kas bija izdobts

zemē un salmos, un novēroja, ka tēviņš uz tām tupēja ne-

vis gareniskā, bet gan šķērsā virzienā; viņa šaurais ķer-
menis jau arī nebūtu spējis apsegt lielās olas, kuru gali

bija redzami stāvam ārā. Cītīgi perēdams, viņš līdz 25.

aprilim palika šinī stāvoklī; beidzot viņš, ļoti novājējis,
atstāja ligzdu. Olas bija palikušas par vanskariem.

Neievērojot šo neveiksmi, Bartlē domā, ka viņš savācis pie-
tiekošus novērojumus, lai izteiktu domas, ka sloka strau-

•su vaislošanās ievērojami neatšķiras no viņu radnieku

vaislošanās. Olas ir pārliecīgi lielas; jo viņu svars sa-

stāda gandrīz ceturto daļu no mātītes svara.



Sigas. Tārtiņi.
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Desmitā šķira.

Braduļi (Grallatores).

Ja uzmanīgi aplūkojam šo mūsu klases bagāto noda-

ļu, kuru gandrīz visi dabas pētnieki norobežo vienādi un

apzīmē ar augšā mintēo nosaukumu, tad uzmācās domas,
ka tie dažādie veidi, kurus mēs apvienojam vienā šķirā,
nemaz nesader kopā. šaī šķirā ietilpst lieli un mazi,
drukni un slaiki, gar- un īsknābaini, augst- un zemkā-

jaini, strup- un smailspārnaini, raibi un vienkrāsaini putni

ar kuplu un šķidru spalvu klāju un sakarā ar šīm prete-

šķībām arī viņas priekšstāvju dzīves veida, parašu un iera-

dumu, barības iegūšanas un barības pašas, vaislošanās un

attīstības, īsi sakot visu dzīves parādību ziņā ir nomanā-

ma tāda dažādība kā nevienā citā mūsu klases līdzvērtīgā

nodaļā. Tādēļ daži dabas pētnieki, sekodami augšā izteik-

tām domām, vienas šķiras vietā ir uzstādījuši divas; to-

mēr vispār vēl stingri turās pie agrāko laiku putnu pēt-
nieku ieskata un braduļus uzskata par vienu kopību, ku-

ru nedrīkst skaldīt.

No iepriekšteiktā pietiekoši skaidri ir redzams, ka

vispārderīgu braduļu raksturojumu nav iespējams sniegt.

Garu, nespēcīgu kaklu un garas, tievas kājas, kas arī virs

papēžu jeb vēzīša locitāvas ir kailas un kuru īstās kājas
trīs — vai četrpirkstainas, var uzskatīt par braduļu lie-

lākās daļas pazīmēm, un bez tam arī var vēl teikt, ka lido-

jamie locekļi nav sarukuši un ka spalvas izveidotas kā pa-

rasti. Knābis izveidots tik dažādi, ka viņa aprakstīšana
šinī vietā izliekas neiespējama; spārni un aste bieži iz-

mainās, un arī mazās spalvas nerāda nekādu saskaņu.
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Braduļi ir vispasaules pilsoņi vārda īstā nozīmē un

dzīvo visās vietās, ne tikai ūdens malā un tādēļ vairāk ze-

mumos, bet arī augstu kalnājos, pat tieši zem sniega ro-

bežas, glečeru pakājē, ne tikai purva malā vai pašā purvā,

vienalga kādu sīkāk apzīmējošu nosaukumu tas arī ne-

nestu, bet arī no saules sakarsētā tuksnesī. Cik talu vien

jūra pret ziemeļiem ir vaļā, tikpat tālu izplēšas viņu uztu-

rēšanās vai izplatības apgabals. Viņi ir tie, kuri kopā ar

peldētāju putniem, kas saistīti pie ūdens, atdzīvina jūru
un rada drūzmēšanos tās krastmalā; no viņu vidus arī

ceļas tie purvu un upju krastu apdzīvotāji, kuri kā pir-
mie prot saistīt mūsu skatienus.

Braduļi, kuri perē mērenās joslās, visi ceļo vai klejo;

pat tās sugas, kuras zināmos apgabalos ja daudz siro, ci-

tos atkal parasti ceļo. Daudzi nolido ievērojamus attā-

lumus; citi jau mēreni karstos dienvidos ļaujas aizturē-

ties no vietām, kas bagātas ar barību. Tie, kuri uzturās

pie jūras, klejo gar piekrasti un, ceļodami tālāk un tālāk,

apmeklē zemes, kuras, kā liekas, atrodas pavisam ārpus

viņu izplatības apgabala, šeit ja iespējams apmetas arī

uz dzīvi, perē un aklimatizējas. Tā daži truļi ir sastopa-
mi gandrīz pa visu zemi, vismaz visās tās joslās. Arī tie,

kuru dzimtene ir ekvatora zemes, tiek iespaidoti no dziņas
klejot un vismaz siro, tomēr ar tādu likumību, ka viņu
aizlaišanos un atgriešanos varbūt var saukt arī par ceļo-
šanu.

Pirmā vietā stāv sigas (Otididae), lieli vai vidēji
lieli, neveikli putni ar vidēji garu, resnu kaklu, diezgan
lielu galvu, resnu, pie pamata zemu, citādi smaiļveidīgu,
virsžokļa galotnes priekšā drusku velvētu knābi apmēram
galvas garumā, vidēji augstiem, ļoti resniem kāju stul-

miem un trīspirkstainām īstām kājām, labi attīstītiem,

lieliem, mazliet abrveidīgiem spārniem, no divdesmit pla-
tām spalvām sastāvošu stūri un beidzot ar rupju, slēgtu,

gludi pieguļošu spalvu klāju, kas uz galvas un kakla bie-

ži ir pagarināts vai vismaz atšķiras ar košu krāsu. Tē-
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viņi vienmēr atšķiras no mātītēm ar lielāku augumu, pa-

rasti arī ar skaistāku ģērbu; mazuļi, kad tie aptērpuši

pūku ģērbu, līdzinās vispirms mātītei. īpatnējs ir liels,

zem mēles atvērts plēves maiss, kas novietots priekšpusē,
tieši zem kakla ādas, balss rīkles priekšā un atrodams tikai

pie veciem tēviņiem, pārošanās laikā ir pildīts ar gaisu,
bet citā laikā ir tā savilcies, ka viņu nespēj atrast pat tādi

anatomi, kas strādā rūpīgi.

Sigas dzīvo visās pasaules daļās, izņemot Amēriku,

ar viņām sevišķi bagāta ir Āfrika un Āzija. Būdamas īste-

nībā stepju putni, viņas pie mums Vācijā apdzīvo līdze-

no apgabalu lielos, klajos laukus, bet ir sastopamas daudz

mazākā skaitā, nekā stepē. No īstiem mežiem viņas rū-

pīgi izvairās; turpretī no apgabaliem, kas apauguši re-

tiem krūmiem, viņas it nemaz nebaidās. Parasti viņas
dzīvo mazos pulciņos vai pa vairākām ģimenēm kopā;
bet pēc perējamā laika viņas bieži apvienojas baros pa
vairākiem simtiem īpatņu un dzīvo kopā, kā liekas, nedē-

ļām ilgi. Dienvidzemju sugas visas var uzskatīt par no-

metnieku putniem, kamēr tās, kuras dzīvo mērenā joslā,
izdara kārtējus klejojumus vai nekārtīgi siro pa kādu

plašu apgabalu šurp un turp.
Lai arī viņas izskatās neveiklas un lempīgas, tomēr

viņas kustas viegli. Viņu parastā gaita ir nosvērti soļi,
kurus paātrinot, viņas spēj sasniegt diezgan lielu ātrumu;

lidojiens izskatās neveiklāks nekā tas patiesībā ir, jo si-

gas pēc īsas ieskriešanās viegli paceļas no zemes, drīz sa-

sniedz pietiekošu augstumu un laižas, ja arī ne taisni ļoti
ātri, tad tomēr ar lielu izturību jūdzēm tālu vienā vilcie-

nā, pārlido pat pār jūru vai dodas ceļā uz tālām zemēm.

Balss ir ļoti dažāda. Dažas sugas pieder pie visklusākiem

putniem un tikai izņēmuma gadījumos liek atskanēt dī-

vainām skaņām, kuras vislabāk būtu apzīmējamas par

trokšņiem, jo tām trūkst jebkāda skanīguma un toņa;
citām turpretī ir skaidra, tālu skanoša balss, kuru tās

lieto bieži. Maņas var apzīmēt par augstu attīstītām.

Visas sugas ir gudri putni, kuri ar uzmanību novēro katru

priekšmetu, kas viņiem izskatās aizdomīgs, un reti kad
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ļaujas piemānīties. Blakus šai uzmanībai viņu dabā iz-

teicas uzbudināmība un straujums. Viņas bēg no ienaid-

nieka, no kura viņām jābaidās, bet, piespiestas, varonīgi

stājas pretī pat cilvēkam vai apdraud to, kad ar to ir tuvāk

iepazinušās; ar sev līdzīgiem viņas dzīvo diezgan sati-

cīgi, bet nikni cīnās, kad starpā iejaucas mīla vai greiz-

sirdība; bez vilcināšanās viņas uzsāk arī cīņu ar citiem

putniem, kuri lielumā un spēkā līdzinās viņām. Veci tē-

viņi top patiesi nikni. Pie pārmainītiem apstākļiem vi-

ņām ir grūti pierast; tomēr beidzot viņas padodas, liekas

bez pretošanās, lai gan viņas nekad nepalaiž garām izde-

vību savu žulti izgāst pār kādu viņām nepatīkamu perso-

nu vai no viņām ienīstu dzīvnieku.

Dzīves veida ziņā viņas atgādina kašņātā jus, bet arī

tārtiņus un to radniekus. Netraucētas, viņas gandrīz

cauru dienu uzturās uz zemes, rīta stundās ēzdamas, brēk-

damas vai cīnīdamās cita ar citu, pusdienas laikā, omulīgi

izstiepušās, gulēdamas smiltīs, pret vakaru no jauna mek-

lēdamas barību un beidzot izraudzīdamas nakts dusai pēc

iespējas drošu vietu. Vismaz dažos apgabalos viņas no-

teiktos laikos ierodas noteiktās vietās, un pēc tam laižas

atpakaļ ikdienas uz citām vietām, vai varbūt ar tādu pa-

šu likumību izskrien zināmu zemes gabalu. Savu barību

viņas ņem pa lielai daļai no stādu valsts; turpretī cālī-

ši pārtiek gandrīz vienīgi no kukaiņiem un neizbēgami

panīkst, ja viņi tos nedabū. Tikai ieguvuši pilnīgu spal-
vu klāju un apmēram puspieauguši, viņi pāriet uz augu
barību. Graudus sigas ēd tikpat labprāt kā lapas, pum-

purus un gurnus, bet lapas mīl plūkt pašas, piem. labi sa-

grieztus kāpostus atstāj neievērotus, kurpretī to pašu ba-

rību, ja viņām to pasniedz kā veselu galviņu, ēd ar kāri.

Pie maizes viņas ir viegli pieradināmas, un vēlāk viņas
tanī ierauga gardumu.

Vaislošanās sakrīt vienā laikā ar pavasara beigām

viņu attiecīgā dzimtenē. Visas lielākās sabiedrības, kuras

bija sapulcējušās ziemā, tagad ir izklīdušas, un visi tēviņi
ir atraduši mātītes. Novērojumu lielākā daļa liecina, ka

viņas dzīvo vienlaulībā. Pārošanās laikam tuvojoties, tē-



Liela siga (Otis tarda).



Ķīvite

(Vanellus

cristatus).



viņi paliek ļoti uzbudināti, lepni soļo ar resnu piepūstu

kaklu, izvelvētiem spārniem un izplestu asti, dūšīgi cīnās

ar katru sāncensi un ja viņiem patīk brēkt, tad klaigā

gandrīz bez pārtraukuma, īpatnējā kārtā apstādami katru

mātīti no visām pusēm. Pēc apvaislošanās pēdējā izkārpa

seklu bedrīti ātri augošā labībā vai garā stepju zālē, iz-

klāj to trūcīgi un iedēj tanī nedaudz olas. Mātīte perē

viena pati un arī skaistām pūkām apklātos, bet drusku

neveiklos mazuļus no sākuma vadā bez tēviņa palīdzības;

pēdējais vēlāk tomēr ierodas pie ģimenes un turpmāk

kalpo tai kā uzticīgs sargs. Mazuļu attīstīšanās norit lē-

nāk nekā pie daudz citiem putniem.

Sigas visās zemēs tiek medītas ar zināmu kaislību, jo

viņu lielā uzmanība spītē cilvēka pārākumam. Tiek pie-
lietoti visvisādi līdzekļi, lai šos uzmanīgos radījumus da-

būtu rokā, tomēr, neievērojot to, medības ne katrreiz ir

sekmīgas. Noķert viņas var samērā viegli, vismaz zinā-

mos laikos; bet sigas ir grūti pieradināmas. Kas saķer-
tas vecas, tās parasti apsmādē barību un spītē, līdz no-

mirst badā; mazotnē sagūstītās prasa rūpīgu kopšanu,
ja grib, lai viņas izdodas un izaug lielas. Magārijā un

Krievijā tagad ikgadus tiek uzaudzinātas daudz sigas, un

mums pienāk dzīvas sigas arī no Āfrikas, Āzijas un Au-

strālijas.

Lielā s i g a (Otis tarda) ir Eiropas lielākais sausze-

mes putns. Viņas garums ir viens metrs un vairāk, pla-
tums 2,2 līdz 2,4 m., spārnu garums līdz 70, astes garums
28 cm, svars 15—16 kg. Galva, krūšu augšdaļa un daļa
spārna augšpuses gaiši pelēka, uz muguras spalvas uz

rūzgani dzeltena pamata izraibotas šķērsām melnām jos-
lām, uz pakauša rūzganas, uz apakšpuses neskaidri vai

iedzelteni baltas, lidspalvas tumši pelēkbrūnas, šaurajā
ārējā vēdeklī un galā melni brūnas, viņu kāti iedzelteni

balti, stilba spalvas melnas, pie saknes baltas, pēdējās
gandrīz skaidri baltas, stūres spalvas skaisti rūzgansar-
kanas. galā baltas un tā priekšā izgreznotas ar melnu
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joslu, malējās gandrīz pilnīgi baltas. Bārda sastāv ap-

mēram no trīsdesmit garām, mīkstām, šaurām, izplūkā-

tām, pelēki baltām spalvām. Mātīte atšķiras ar manāmi

mazāku augumu, bet arī ar savu mazāk košo spalvu klāju

un bārdas trūkumu. Viņas garums ja dauds septiņdesmit,
platums simt astoņdesmit centimetri.

Sākot no Dienvidzviedrijas un Viduskrievijas sigas
ir sastopamas visā Eiropā un Vidusāzijā, bet Ziemeļrie-
tumāfrikā gan tikai ziemā un pa vienai. Lielbritānijā siga
ir jau izskausta, lai gan reizēm vēl ierodas kā viesis,

Francijā palikusi ļoti rets putns, Spānijā atrodama tikai

dažos apgabalos; turpretī Magārijā, Moldāvijā un Va-

lachijā, Rumelijā un Tesalijā, Dienvidkrievijas stepēs

un visā Vidusāzijā viņa ir sastopama ļoti bieži; arī Maz-

āzijā, Ziemeļsīrijā, Palestinā un Marokā viņa ir atrodama.

Izdarīdama savus klejojumus, kurus var saukt drīzāk par

sirojumiem nekā par ceļojumu, viņa apciemo ne tikai dien-

vidu zemes, bet arī tādas, kurās viņa citādi nav redzama,

piem. Holandi un Šveici. Mūsu dzimtenē Vācijā viņa pa-

stāvīgi apdzīvo vēl visas piemērotās vietas Ziemeļvācijas
līdzenumā un arī plašos, bezmežainos, apstrādātos Vidus-

un Dienvidvācijas laukus. Visos gadījumos viņa dod

priekšroku apgabaliem, kuros audzina labību; taisni tanīs

apgabalos, kuriem visvairāk piemīt Vidusāzijas augsto

stepju raksturs, R a d c viņas sastapa daudz retāk nekā

Udinskas un Barguzinas stepē un Selengas ielejā, lai gan

apgabals šeit ir paugurains vai kalnains; bet kā šeit tā

tur lielā mērā zināms, tiek audzēta labība. Grieķijā vi-

sos līdzenumos viņa ir nometnieku putns; Spānijā viņa
atdzīvina abu Kastīliju, Manchas, Estremaduras un Le-

jasandalūzijas plašos, auglīgos klajumus; Vidusjūras sa-

lās viņa sastopama vienmēr tikai pa vienai. Pie mums

Vācijā viņa ir nometnieku putns, kas gan apdzīvo plašu

apgabalu, tomēr to parasti neatstāj, turpretim Krievijā

un Vidusāzijā viņa ir klejotāju vai sirotāju putns. No

mežu apgabaliem lielā sīga vienmēr izvairās, jo katrā

krūmā viņa ierauga lamatas. Pie mums Vācijā viņa ne-

uzdrošinās tuvoties arī apdzīvotām ēkām. Katra pār-
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maiņa ierastā ganību vietā, katra izrakta bedre krīt acīs

šim putnam, kas nemēdz uzticēties, un izliekas tam ļoti
aizdomīga. Lietains laiks un mitrums labībā, kas abi

viņai ļoti nepatīk, piespiež viņu parādīties reizēm uz

lauku ceļiem un platām ežām starp labības tīrumiem vai

uz blakus stāvošiem papuves laukiem; bet, manīdama

briesmas, viņa tūliņ lien atpakaļ uz labību, kas viņu ap-

slēpj. Ziemā viņa izrauga vislabāk tādus laukus, kuri

sola viņai barību, tā tad it īpaši tos, kuri apsēti ar zie-

mas rapšiem vai ziemas labību, un šinī gada laikā ir ja

iespējams vēl uzmanīgāka kā vasarā, kas garā labībā

viņai sniedz labu slēptuvi. Nakti viņas pārguļ visattā-

lākos laukos, pa lielākai daļai uz papuvēm un rugājiem,

tikai krēslā dodas uz šīm vietām un, ka liekas, šeit pār-

maiņus izliek sargus, kuriem jārūpējas par pārējo dro-

šību. „Tiklīdz kā aust rīts", saka Naumans, „tā viņas
atkal pamostas, pieceļas no savas dusas vietas, omulīgi

staipās, varbūt arī dažas reizes sasit savus spārnus, lē-

nām staigā šurp un turp un tad visas kopā, vecākās

un smagākās kā pēdējās, ceļas gaisā un laižas uz barī-

bas vietām, kas vienmēr atrodas tālu no guļas vietas."

Lielās sīgas gaita ir lēna un nosvērta, un tādēļ tā

piešķir putnam zināmu cieņu; tomēr ja ir vajadzīgs, tad

viņa skrien tik ātri, ka suns, tikai ar pūlēm spēj viņu pa-

nākt. Pirms pacelšanās gaisā viņa drusku ieskrienas ar

diviem līdz trim lēcieniem un tad ceļas augšup, gan ne

tieši ātri, tomēr ne bez ievērojamām pūlēm, laižas tālāk

lēniem spārnu vēcinājumiem un, sasniegusi zināmu aug-

stumu, lido tik ātri. ka medniekam, kas grib viņu nošaut

ar šauteni, vajaga ļoti ievingrinātas acs un ļoti uzticāmas

šautenes. Lidodama, viņa izstiepj kaklu taisni uz priekšu
un kājas atpakaļ, tomēr smagais viduklis pakaļpusē no-

slīgst drusku zemāk, un pēc tā viņu var pazīt no tālienes.

Kad lielo sīgu bars vienā laikā ceļas gaisā, tad katrs īpat-
nis ietura zināmu atstatumu no pārējiem, it kā viņš bai-
dītos ar saviem spārnu vēcinājumiem samulsināt citus.

Sauciens, kas no lielās sīgas dzirdams katrā laikā,
grūti izteicams ar burtiem; tas ir savāds un kluss tark-
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šķiens, kas skaidri dzirdams tikai putna tiešā tuvumā.

No gūstā turētām esmu dzirdējis tikai vienu šo skaņu vai

pareizāk troksni; jo par skaņu vai toni to, taisnībusakot,

nevar saukt. Ja man ir jāmēģina šo skaņu izteikt, tad tās

attēlošanai man ir jāizvēlas balsiens „psēr"; tomēr es ne-

spēju apzīmēt arī tās uzsvēršanu. Pārošanās laikā Na u-

mans retu reizi dzirdēja dobju un apspiestu skaņu, kuru

viņš sauc par savāda veida burināšanu un atrod par lī-

dzīgu pieradināta dūju tēviņa „huh, huh, huh."

Ka no lielās sigas mānekļiem visaugstāk attīstīta ir

acs, to māca tās novērošana. Tās asam skatienam nekas

nepaliek nepamanīts. „Jau no liela attāluma," saka Nau-

mans. „sīga novēro šķietamās briesmas, it īpaši atse-

višķu personu, kas tai izliekas aizdomīga, un ja šis cil-

vēks domā, ka no sīgas, kurai viņš cer piezagties klāt,

viņš atrodas vēl diezgan tālu. lai tā nevarētu viņu pama-

nīt, tad viņš parasti viļas, sevišķi ja viņš cer sasniegt kā-

du pauguru vai grāvi, kas atrodas starp viņu un sigu, lai,

no šā aizsegts vai tanī slēpdamies, varētu pietikt putnam
klāt pa šāvienam; jo tanī pašā acumirklī, kurā viņam

liekas, ka viņš ir apslēpies no putna skatieniem, tas jau
arī mūk prom." Tālāk noteikti ir zināms, ka lielā siga
arī dzird ļoti smalki.

Lielā siga, kad tā ir pieaugusi, pārtiek visvairāk no

zaļām augu daļām, graudiem un sēklām, bet mazatnē

gandrīz vienīgi tikai no kukaiņiem. Viņa ēd visus mūsu

lauku augļus, varbūt izņemot tikai kartupeļus, kurus vi-

ņa parasti atstāj neievērotus, tomēr vismīļāk, kā liekas,
lakstus un kāpostus; bet bieži viņa arī ganās, trūkuma

gadījumā ēzdama pat parastās zāles galotnes. Ziemā

viņa pārtiek galvenā kārtā no rapšiem un labības; vasa-

rā blakus augu barībai viņa vienmēr noķer dažus kukai-

ņus, tomēr tos nopietni nemedī, cītīgi vajā arī lauku pe-

les, laikam ēd vispār katru mazāku dzīvnieku, kas krīt

viņai rokās. Visu barību viņa uzlasa ar knābi, un ja
daudz tikai ziemā, kārpīdamās ar kājām, atrok apsegto
barību. Sagremošanas veicināšanai līdz ar barību viņa
parasti ierij arī mazus kvarca graudiņus. Savas slāpes
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viņa dzesē ar rasas pilieniem, kas no rītiem karājas zālē.

Jau februārī pie savvaļas sigām izturēšanās ziņā, pēc

Naum an a, ir nomanāma ievērojama pārmaiņa. ~Paz-

īstāmo ganību vietu kārtējā apmeklēšana, viņu noteiktā

ceļošana uz un prom no tām un viņu omulīgā kopdzīve

tagad izbeidzas. Viņas pārņem zināms nemiers, kas liek

viņām visu dienu klīst apkārt no vienām ganību vietām

uz'otrām. Tēviņi mātīšu dēļ sāk cīnīties un cits citu va-

jāt, bet mātītes izklīst. Sabiedrības vairs neturās tik cie-

ši kopā, tomēr vēl pilnīgi neizirst. Blandīdamies apkārt,

putni, aizmirsušies, nereti laižas pa apkārtni, pāri pār

kokiem un sādžām, pat pār vietām ar visdzīvāko kustību

un pie tam tik zemu, kā nekad. Ar staltu iznesību, uzpū-

tušies kā tītaru tēviņš, sacēluši uz augšu vēdekļveidīgi

izplesto asti, tēviņi soļo blakus mātītēm, reti kad aizlai-

žas tālu prom un pēc nolaišanās zemē tūliņ atkal ieņem

to pašu ķermeņa stāvokli." Bieži pieminētais, daudzkārt

noliegtais rīkles maiss tagad iegūst savu nozīmi un tiek

piepūsts tik plats, ka sigu tēviņa kakls izskatās otrtik

resns kā senāk. No mīlas sajūsminātais putns no sākuma

soļo apkārt tikai ar drusku nolaistiem spārniem un slīpi

paceltu, jumtveidīgi izliektu asti; bet drīz viņu pārņem

pilns jūtu karstums. Tagad viņš piepūš kaklu pavisam,

atliec galvu atpakaļ tik tāļu, ka tā uzguļas uz pakauša,

izpleš un nolaiž spārnus, bet tanī pašā laikā groza un

griež visas to spalvas uz augšu un priekšu, tā kā pēdē-

jās kamiešu spalvas gandrīz pilnīgi apslēpj galvu no mu-

gurpuses, bet bārdas spalvas no priekšpuses, atliec stūri

atpakaļ tik tālu, ka, taisnību sakot, ir redzamas tikai iz-

plestās apakšējās segspalvas, beidzot noliec ķermeņa

priekšdaļu dziļi atpakaļ un tad izskatās kā brīnišķīga spal-

vu bumba. Katrs cits lielo sigu tēviņš viņam tagad top

par naida un nicināšanas priekšmetu. Savādiem lēcieniem

dūšīgie cīkstoņi drāžas viens otram virsū; knābis un kā-

jas tiek lietotas dūšīgi, lai izcīnītu uzvāru; pat laizdamies,

sakaitinātie tēviņi vēl vajā cits citu, apgriežas tik ātri, kā

to no viņiem nekad nevarēja gaidīt, un sitas kopā ar

knābjiem. Pamazām iestājas miers. Stipri tēviņi ir iz-
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cīnījuši sev mātītes, un tikai vājākie vēl mēģina bērniš-

ķīgā rotaļā pakaļdarināt vecāko nopietnās cīņas. Turp-

māk tēviņš un mātīte vienmēr ir redzami kopā ; uz ku-

rieni laižas viens, uz turieni seko arī otrs.

Ligzdas vietu lielās sigas izrauga vienmēr ar nopiet-

nību, vecākie pāri vēl rūpīgāk nekā jaunākie. Ja labība

ir izaugusi jau tik gara, ka tā apslēpj perētāju mātīti,

tad pēdējā izkārpa zemē seklu padziļinājumu, varbūt arī

izklāj to dažiem sausiem rugājiem, stublājiem un stieb-

riem un iedēj tanī savas divas, izņēmuma gadījumos arī

trīsas, ne visai lielās, caurmērā 78 mm garās, 56 mm

resnās, īsi ovālās, stiprčaumalainās, rupjgraudainās, ne-

spīdīgās, uz bāli olivzaļa vai blāva pelēkzaļa pamata ar

tumšākiem plankumiem un viļņiem izraibotās olas. Ligzdai

viņa tuvojas vienmēr ar vislielāko uzmanību, no tiesas

līzdama, pēc iespējas slēpdamās, un, kādu pamanījusi, tū-

liņ pieliec visā garumā pie zemes savu perējamā laikā

augšā turēto kaklu. Ja tuvojas ienaidnieks, tad viņa, ne-

pamanīta, aizlien pa labību prom; ja briesmas uzbrūk

pēkšņi, tad viņa, lidodama, paceļas gaisā, bet drīz vien

drāžas lejup atkal labībā un tad skrien tālāk. Ja olas ar

kailām rokām ir aizkāris cilvēks, tad viņa vairs nenāk

atpakaļ, un tāpat viņa atstāj ligzdu, ja tās apkārtne ir

stipri nomīdīta. Pēc apmēram trīsdesmit dienas ilgas

perēšanas izšķiļas vilnainie, brūnganie, melniem planku-
miem izraibotie mazuļi, kurus māte ar savu siltumu no-

žāvē un tad ved prom. Vecā viņus mīlē ar lielu paš-

aizliedzību, briesmās, aizmirsdama savu citkārtējo dabu

un nebēdādama par sevi, stājas pretī ienaidniekam, ar

bailēm lidinājās miera traucētāja priekšā, izlieto vistu

putnu pielietoto izlikšanās mākslu un tikai, ja ir laimējies

klātnācēju aizvilt prom, tad griežas atpakaļ pie bērniem,

kuri, ja tas vien bija iespējams, piemērotā vietā pieplaka

pie zemes un tās un sava ģērba krāsas līdzībā atrada tei-

camu aizsardzību. Bērnības pirmo daļu sigas pavada gan-

drīz vienīgi labībā; tikai vēlāk un arī tikai tad, ja vecā

tālumā nemana nevienu cilvēku, viņa izved savus mazuļus
varbūt reiz arī uz papuves lauka, bet vienmēr tikai tik
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tālu, ka viņa ātri var atkal sasniegt paslēptuvi. Mazas

vaboles, sienāži un kūniņas, no kurām viena daļa tiek no

mātes izkārpīta vai noķerta un nolikta cālīšiem priekšā,

sastāda viņu pirmo barību. No sākuma viņi ir ļoti neva-

rīgi, iet neveikli un gāzelēdamies un tikai vēlāk mācās

paši uzlasīt barību, bet, kad ir tiktāl pieauguši, tad sāk ēst

arī zaļumus. Apmēram mēnesi pēc izšķilšanās viņi jau

spēj kādu gabaliņu laisties; četrpadsmit dienas vēlāk viņi

laižas jau diezgan labi un kopā ar vecākiem tagad lido

tālākus gabalus.
Ja sigas grib pieradināt, tad viņas vajaga sagūstīt

jaunas, jo vecām ir grūti panest savas brīvības zaudē-

šanu. Sevišķi ievingrinājušies audzinātāji no ganiem uz-

pērk atrastas olas un liek vistām vai tītariem tās izperēt.

Sasmalcināti sienāži, miltu tārpi un drusciņas no jaunu

cālīšu gaļas noder par barību sigu mazuļiem, kad tie pat-

laban kā'izšķīlušies, bet drusku cietāka gaļas barība, kad

tie palikuši vecāki, līdz beidzot viņiem var pasniegt zaļ-
barību un graudus. Ēdināšana pati nedara gandrīz ne-

kādas grūtības; bet pēdējās pastāv iekš tā, ka sigu cā-

līši ir loti jūtīgi pret mitrumu, un tādēļ viņi vienmēr jā-

tura ļoti silti un sausi. Pieradušas pie kādas atvietotājas

barības, sigas, neprasīdamas sevišķi rūpīgu kopšanu, iz-

tura gadiem ilgi, un proti jo labāk, jo lielākas ir viņām

ierādītās telpas un jo vairāk atstāj viņas pašas savā ziņā.

Dzīvi kūtī sigas, pēc maniem piedzīvojumiem, neiztura,

un vasarā un ziemā viņas, taisnību sakot, ir jātura zem

klajas debess. Siga, ar'kuru daudz nodarbojas, iepazīstas

ar savu kopēju un atšķir to no citiem cilvēkiem, klausa

tam uz saucienu, nāk pie' restēm, bet nevar ciest, ka ieiet

viņas iežogojumā, tad drošsirdīgi stājas pretī cilvēkam,

paceļ savu asti un mazliet arī spārnus, liek atskanēt augš-

minētam „psēr" un mēģina iebiedēt ar labi mērķētiem

knābja cirtieniem. Ar citiem putniem, piemēram med-

ņiem, viņa satiek labi. tomēr necieš pārestības un nopietni

atsit uzbrukumus. Kā gūstā turētas sigas būtu stājušās

pie vaislošanās, tas, cik man zināms, vēl nav novērots;

tomēr var pieņemt, ka agrāk vai vēlāk audzinās arī viņas.
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Sigu, kas pieder pie lieliem medību putniem, visās

vietās cītīgi medī. Tomēr viņa prot spītēt gandrīz visiem

medību veidiem. Viņas pārliecīgā neuzticēšanās reti kad

ir piemānāma. Viņa atšķir mednieku no citiem cilvēkiem

arī vēl tad. kad tas staigā sieviešu drēbēs, un ar tādām

pat bailēm bēg no jātnieka kā no kājnieka. Tāpēc izgud-

roja sigu ratus, t. i. parastiem zemnieku ratiem visap-
kārt uzkrāva salmu kūļus, apslēpās starp tiem, parastās
drēbēs ģērbtam lauku kalpam lika ratus braukt klāt sigu

bariem, kas ganījās, un attiecīgā attālumā uz acumirkli

apturēt, lai tad pēc iespējas ātri izšautu uz lielākiem tē-

viņiem. Tomēr ne katrreiz izdevās tramīgos putnus pie-

krāpt. Krievijas stepēs sigas nereti rīda ar kurtiem,

Āzijā viņas medī ar dižvanagiem vai pieradinātiem klinšu

ērgļiem.
Mūsu pasaules daļas dienvidos blakus lielajai sigai

ir sastopams mazs, skaists viņas radnieks, mazā siga

(Otis tetrax). No lielās sigas viņa atšķiras ne tikai ar

mazu augumu, bet arī ar sānos drusku pagarinātām kakla

augšdaļas un galvas pakaļdaļas spalvām. Arī viņa ir

stepju putns; viņas īstais uzturēšanās apgabals sākas ti-

kai tur, kur stepe vai tai līdzīgs apvidus sniedz viņai pie-
mērotas dzīves vietas. Liekas, sevišķi lielā skaitā viņa
dzīvo Sardinijā; bet arī Spānija viņa visās vietās ir pa-

zīstama gan ne kā lielā skaitā sastopams, tomēr kā visur

atrodams putns. Krievijas un Sibirijas stepēs, kuras jā-
uzskata par viņas izplatības apgabala degpunktu, viņa rei-

zēm, it īpaši ceļojuma laikā, ir sastopama ļoti lielā skaitā.

Līdzīgas lietas, laikam, ir novērojamas arī Spānijā; jo arī

no šejienes mazā siga katru rudeni dodas ceļā un ierodas

atpakaļ katru pavasari. Izdarīdama šos klejojumus, viņa
apmeklē Atlasa zemes un pārziemo varbūt arī jau šeit.

Ēģipti viņas apciemo ļoti reti; manās rokās krita, cik es

atceros, tikai viens vienīgs putns, un proti Aleksandrijas
tuvumā.

Mazā siga pie līdzenuma neturās tik cieši kā viņas
lielā radniece. bet apmetas arī paugurainos apgabalos.

Spānijā viņa dzīves vietai izrauga visvairāk vīna dārzus,
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vienalga vai tie atrodas līdzenumā vai pie kāda kalna no-

gāzes; bez tam viņa apmetas arī tuksnešainā „Kampo",

un proti kopā ar nakts sigu. Maģārijā viņa apdzīvo puštu.

Dienvidkrievijā, visā Sibīrijā un Turkestanā stepi. Tī-

ringā viņa dzīvo, pēc Tīnemana (Thienemann), tais

pašās vietās, kā lielā siga; bet arī šeit viņa mīl visvairāk

tādus apvidus, kuri līdzinās stepei. No meža viņa izvai-

rās tik rūpīgi, ka viņa nedz nolaižas zemē koku tuvumā,
nedz arī laižas tai pāri, ja vien viņai neiznāk ganīties
kādā meža kaktā. Plaši āboliņa un esparseta lauki šeit

ir viņas mīļākās uzturēšanās vietas; uz tiem viņa dodas

pēc tam, kad pavasarī ir atgriezusies atpakaļ no siltiem

dienvidiem. Tiklīdz kā ziemas labība sāk dzīt savas pa-

vasara atvases un vasaras labība paliek kupla, tā viņa do-

das pārmaiņus uz šiem laukiem, sevišķi tad, kad jaunā
labība jūnijā ir sasniegusi tādu garumu, kas ir pietiekošs,
lai viņu apslēptu no cilvēka vai plēsīgo putnu skatieniem;
tomēr, it īpaši no rītiem un tādās vietās, kur vasaras mīt-

nei viņa ir izraudzījusi labības lauku, viņa labprāt uz-

meklē āboliņa un esparseta laukus, lai tanīs pavadītu pā-
ra stundas, un tikai vēlāk atgriežas atpakaļ, un apslēpjas

vēja viļņoto vārpu biezoknī. Sākoties pļaujai, kas viņu

ļoti apgrūtina, viņa sāk klejot no lauka uz lauku. Kad

pēdējais stiebrs ir nopļauts, tad viņa pāriet pa lielākai

daļai uz kartupeļu un rāceņu laukiem un uzmeklē, sapro-

tams, kā visplašākos āboliņa laukus, tā arī vislielākos

sakņu tīrumus. „Ja šinī laikā", raksta man Tīnemans,

„es gribēju uzmeklēt mazās sigas, varbūt lai tās parādītu
kādam draugam, tad es devos uz viņu uzturēšanās novadu,

izskatīju vislielākos biešu un kartupeļu laukus, tuvojos
to vidum un varēju būt drošs, ka drīz vien sastapšu vienu

vai otru ģimeni. Vēlā rudenī atsevišķās ģimenes sapulcē-

jās baros pa divpadsmit līdz divdesmit un vairāk īpatņiem,
siro pa apgabalu un uzturās pa lielākai daļai sēka laukos

vai āboliņa tīrumos.

Viņas barība, pēc Tīnemana novērojumiem, vis-

pār līdzinās mūsu lielās sigas barībai. Tās galveno daļu
sastāda augu vielas, pēc tām seko kukaiņi, kurus viņa
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nolasa no savu dzīvojamo augu lapām un ziediem. Par

savu dzīves vietu viņas labprāt izrauga lielus āboliņa lau-

kus, no kuriem atveras plašs skats un kuru vidū viņas

apmetas un pēc ilgākas apkārtskatīšanās čakli plūc lapas

un meklē kukaiņus. Rudenī viņas dažās vietās apēd var-

būt arī pa labības graudam, tomēr dara to tikai retumis.

Citādi viņu dzīves veids pilnīgi līdzinās viņu lielās rad-

nieces dzīves veidam.

Par sigu tuvākiem radniekiem ar pamatu uzskata

tārtiņus (Charadriidae), spēcīgus, īskaklainus, liel-

galvainus, maza auguma putnus, ar pa lielākai daļai īsu,

pie pamata mīkstu, vālītes veidīgā galā cietu knābi, kas

reti kad sasniedz vairāk kā pusi no galvas garuma, vidēji

augstām, slaikām, papēža locītavā drusku resnākām kā-

jām, diezgan lieliem, šauriem, smailiem spārniem, kuros

pirmā vai otrā *lidspalva garumā pārsniedz pārējās un

kuru otrās šķiras lidspalvas pagarinātas par tā saucāmo

piespārnu, īsu vai mēreni garu. galā mazliet apaļu, no div-

desmit spalvām sastāvošu stūri un biezu un mīkstu, gludi

pieguļošu spalvu klāju, kas mainās vairāk atkarībā no

vecuma nekā no gada laika.

šīs dzimtas priekšstāvji dzīvo visās pasaules daļās.
Daži no viņiem ir izplatīti pa lieliem zemes strēķiem, bet

ikviens zināmu apgabalu vai noteiktu apvidu, liekas, cienī

vairāk vai mazāk, vismaz perējamā laikā izrauga vietu

ar noteiktām īpašībām. Viņu iemīļotas uzturēšanās vie-

tas ir jūras piekraste vai upju, ezeru un lielu dīķu krasti

un smilšainas vietas, tāpat arī muklāji vai pareizāk purvi
un beidzot kalnāju augstumi, kas gan tiek apūdeņoti no

kūstošā sniega, tomēr nav nedz muklāji, nedz purvi. Sa-

vos klejojumos vienas sugas turās gar ūdens krājumiem,
tā tad laižas kā gar jūras piekrasti tā arī pa upju ielejām;

turpretī citas rūpējas maz par viņām tuvo ūdeni. Perē-

jamā laikā visas sugas dzīvo pa pāriem, bet tieši blakus

cita citai; ceļošanas laikā viņas sapulcējas sabiedrībās,
kuras reizēm var izaugt par lieliem bariem; bet visos ap-
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stāklos katra suga pēc iespējas turās kopā pa sevi un,

taisnību sakot, tikai šķietami biedrojas ar citām, laikiem

apmeklēdama līdzīgas vietas.

Vienā no pirmiem vakariem, kurus es pavadīju kādā

pa daļai sagruvušā ēkā vienā no Kairo priekšpilsētām, es

sev par diezgan lielu pārsteigumu ieraudzīju no māju lē-

zeniem jumtiem lielus putnus laižamies zemē, dodamies

uz dārza krūmiem un šeit pazūdam. No sākuma es do-

māju, ka tās ir pūces; bet lidojiens bija gluži citāds, un

skaļš sauciens, kuru izkliedza viens no šiem putniem, ma-

ni ļoti drīz pārliecināja, ka esmu maldījies. Jo vēlāka

palika nakts, jo rosīgāka tapa dzīve apakšā no pilna mē-

neša apspīdētā dārzā. Kā spoki no oranžu biezokņa izli-

doja stāvi, un tikpat pēkšņi kā nākuši, tie arī pazuda.
Labi mērķēts šāviens man deva skaidrību. Es noskrēju

lejā dārzā un atradu, ka esmu nogalinājis pēc izbāztas

ādas man pazīstamu īstu Vācijas putnu, starplocekli starp

sigām un tārtiņiem, proti, nakts sigu. Vēlāk man radās

diezgan izdevības šo dīvaino putnu novērot; jo viņu vai

vienu no viņas radniekiem, kurš dzīves veidā it nemaz

neatšķiras no viņas, es sastapu visās Dienvideiropas da-

ļās un visās Ziemeļāfrikas zemēs, kuras es pētīju.

Mūsmāju lielais tārtiņš jeb nakts siga (Oedicne-

mus crepitans), tā paša nosaukuma ģints un apakšdzim-

tas priekšstāvis, ir apmēram 45 cm gara un 80 cm plata;

spārnu garums 25 cent.. astes garums 13

centimetri. Spalvu klājs visā augšpusē izskatās cīruļu

krāsā; spalvas rūzgani pelēkas un vidū izraibotas melni

brūnām švītrām, piere, viena vieta virs acs, švītra virs

un zem pēdējās, tāpat arī švītra uz augšspārna un apakš-

puses spalvas iedzelteni baltas, lidspalvas melnas, stūres

spalvas galā melnas un sānos baltas. Acis dzeltenā zelta

krāsā, knābis dzeltens, galā melns, kājas dzeltenā salmu

krāsā, acu vāki arī dzelteni. Jauniem putniem valdošā

krāsa ir drusku rūsganāka.
Par nakts sigas īsto dzimteni ir uzskatāmas tās Dien-

videiropas, Ziemeļāfrikas un Vidusāzijas zemes, kurās

atrodami īsti tuksneši vai vismaz stepjveidīgi apgabali.
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Lielā skaitā viņa apdzīvo visas Vidusjūras zemes, Sīriju.

Persiju, Arābiju, Indiju un t. t. Viņa ir sastopama arī

Ungārijā, Austrijā un Vācijā, atrodama pat vēl Holandē.

Lielbritānijā, Dānijā, Dienvidzviedrijā un, vismaz pie

mums Vācijā, dažās vietās ir uzskatāma par parastu put-

nu, jo viņa visus gadus tiek atrasta vienā un taī pašā
vietā.

Nakts siga ir vientulības cienītāja, kas gandrīz ne-

maz neliekas zinis par sev līdzīgiem, bet vēl mazāk no-

darbojas gar citiem radījumiem. Paļāvību viņa nepazīst;
katrs dzīvnieks viņai izliekas, ja ne aizdomīgs, tad vis-

maz vērā liekams. Tādēļ viņa vienmēr novēro visu, kas

notiek ap viņu, un reti kad pieviļas. Viņa ļoti labi zina,
ka Ēģiptes pilsētu lēzenie jumti ir tikpat droši, varbūt

vēl drošāki kā tās sausās, tukšās vietas pie mums Vācijā,
kuras no visām pusēm apņem un aizsargā priežu biezok-

nis, vai smilšainās, retiem kārkliem apaugušās Donavas

pļavas lejpus Vīnes. Dienā viņa ir redzama reti, pa lie-

lākai daļai tikai nejauši; jo cilvēku, kas tuvojas viņas
uzturēšanās vietai, viņa ierauga daudz agrāk nekā tas

viņu. Ja viņa atrodas plašā līdzenā klajumā, kur nav bie-

zokņa, kurā varētu paglābties, tad viņa pieplok pie zemes

un tādā kārtā, pateicoties savam zemes krāsas spalvu

klājam, top gandrīz neuzskatāma. Ja tur ir biezoknis,
kurā var paslēpties, tad viņa, ātri skriedama, steidzas uz

to, tomēr nepaliek vis šeit zem kāda krūma tupam, bet

gan ar gandrīz nemazinātu ātrumu izskrien cauri bie-

zoknim un tretējā pusē tad iziet atkal ārā klajumā.
Tuksnesī viņa vispirms arī pieplok pie zemes; bet tiklīdz

viņa mana, ka vajātājs viņai tuvojas, tā viņa ceļas augšā,
labi novērtētā atstatumā, kas skrošu šautenei vienmēr ir

par lielu, skrien prom, laiku pa laikam, apsvērdama, ska-

tās atpakaļ, tek tālāk un tā parasti diezgan ātri aizstei-

dzas priekšā vajadzīgo attālumu, neņemdama palīgā sa-

vus spārnus. No jātnieka viņa neļaujas pievilties tāpat
kā no kājnieka; jo viņa ļoti labi zina, ka tikai zirgs bez

jātnieka viņai nav bīstams. Viņas gaita, kamēr viņa ne-

steidzas, ir stīva un sīka, bet var tikt paātrināta līdz vis-
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ātrākam skrējienam; viņa lido slaidi un viegli, arī diez-

gan izveicīgi, bet reti kad tālu. Naktij iestājoties, viņa

top žirgta, nemierīgi skraida un laidelējas šurp un turp,

liek atskanēt savai balsij, ļoti viegli, it kā rotaļādamās,
uzlido līdz samērā ievērojamiem augstumiem un izdara

meistariskus lidojumus, kādus no viņas nekad nevarēja

gaidīt. Ātri skriedama, viņa aizslīd pa zemi līdzīgi ēnai,
mēneša staros uz acumirkli pārvērzdamās miesā, bet ne-

apgaismotās vietās atkal spokā. Vispirms viņa iet dzert

un maz bēdā par to, vai atspirdzinošais ūdens atrodas

tālu vai arī turpat tuvumā. Mēnesnīcā viņa ir redzama

kustamies no saules rieta līdz lēktam, un tumšās naktīs

viņa darbojas, laikam, gandrīz tikpat daudz. Brēciens,
kas tālu dzirdams un kuru var apmēram attēlot ar bal-

sieniem „krēit", skaidri atskan klusā naktī, it īpaši ce-

ļošanas laikā, kad putns savu ceļu lido augstu gaisā.

Tārpi, kukaiņi visādos attīstības stāvokļos, gliemeži
un citi mīkstmieši, vardes, ķirzakas un peles ir tie kusto-

ņi, kurus vajā nakts siga; olas un jauni ligzdu putni lai-

kam arī nav pasargāti no viņas. Sikspārņiem viņa uzglūn,

pēc N a v m a n a. līdzīgi kā kaķis un ļoti izveicīgi tos no-

ķer, skriedama, pēc tam vispirms tiem krietni ieknābj ar

knābi, tad tos sagrābj, vairākas reizes sit pret zemi, līdz

visi kauli ir salauzti, un beidzot, patiesi saspiestus, aprij.
Arī kukaiņus viņa pirms aprīšanas nogalina. Sagremoša-
nas veicināšanai viņa ieņem rupjus smilšu graudus.
Pavasarī tiklab mātīšu kā arī uzturēšanās vietu dēļ starp
diviem pāriem reizēm notiek plūkšanās; pie tam abi cī-

nītāji sīvi uzbrūk viens otram ar knābjiem un dzenājas
vai nu kājām skriedami, vai spārnos lidinādamies. Ja

nu viens no viņiem otru padzinis, tad uzvarētājs atgrie-
žas pie mātītes un, pēc N a v m a n a vārdiem, tekā tai

apkārt mazos lokos, galvu zemu noliecis, spārnus vilk-

dams, asti vēdekļveidīgi izplētis un maigu ~dik, dik. dik"

izgrūzdams. Apriļa beigās var atrast ligzdu, kas nav

nekas vairāk kā gluži kails padziļinājums smiltīs, un

ligzdā trīs vai četras olas, apmēram vistas olu lielumā,
kuru garuma caurmērs caur caurīm 53 mm un platuma
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— 38 mm; ari veids atgādina vistas olas, tikai krāsa ir

savādāka: bāli māldzeltenais pamtas izraibināts šīferzi-

liem pamatplankumiem, un viss savukārt nosēts tumši

dzeltenām vai gandrīz melnbrūnām lāsītēm un līkumi-

ņiem; tomēr kas uz zīmējumu attiecas, tas katrai ir stipri

patstāvīgs. Ja pāri neiztraucē, viņš izved bērnus vien-

reiz vasarā. Mātīte izsēd olas sešpadsmit dienās, pa ku-

ru laiku tēviņš stāv uzticīgi sarga vietā. Tikko mazie ir

pilnīgi nožuvuši, viņi seko vecajiem un nekad vairs neat-

griežas ligzdā. Sākumā vecāki tiem noliek priekšā sa-

medīto laupījumu, vēlāk tie izmācās medīt patstāvīgi.

Briesmu gadījumā cālīši tūliņ pieplok pie zemes, kur vi-

ņiem katrs nelīdzenums noder paslēptuvei. Plēsīgu putnu
vecāki lūko aizmānīt, piedzīvojušam medniekam viņš šo

paslēptuvi nodod ar savu bailīgo skraidelēšanu.

Vecu nakts sigu tā piemānīt, lai tiktu viņai šāviena

tuvumā, ir grūti. Indijā un Saharā ņem palīgā medību

vanagus. Nav zināms neviens, drošus panākumus sološs,

ķeršanas veids, tādēļ arī šo līdzjūtības cienīgo zelli reti

kad redzēsiet. Kādā zvēru dārzā kopuskrātiņā vai arī kā-

da tirgotāja, vai cita kāda cienītāja sprostā.

Tārtiņi šaurākā nozīmē (Charadriinae), kas sa-

stāda visas dzimtas kodolu un bez tam vēl gluži pat-

stāvīgu apakšdzimtu. atbilst visām jau minētām pazīmēm,
tomēr savā starpā, kā turpmāk redzēsim, atšķiras diez-

gan jūtami viens no otra.

Ķīv i te (Vanellus cristatus) ir līdzīga nosaukuma

ģints (Vanellus) pārstāve, kuras galvenās īpatnības ir

četrpirkstainā kāja, strupie spārni un spalvu kušķītis uz

galvas. Galvas virsus, kakla priekšpuse, krūšu augšdaļa
un pus astes ir spīdoši melni, muguras augšdaļa tumši

zaļa, ar zilu vai purpura vizmu, kakla puses, krūšu

apakšpuse, vēders un astes spalvu saknes daļa baltas, da-

žas virs un apakšastes spalvas tumši rūsgandzeltenas.
Cekuls sastāv no garām, šaurām spalvām, kas veido šķeltu
galu. Mātītei ir īsāks cekuls un melnbalti raibumota kakla
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priekšpuse. Viņai līdzīgi ir arī jaunie, atšķirība ir tikai

tā, ka to spalvām ir netīrāka krāsa un ķermeņa augšdaļu

spalvām plata rūsgandzeltena apmale. Acs ir brūna, knā-

bis melns, kāja netīri tumšsarkana. Garums 34 cm. pla-

tums 70 cm, spārna garums 22 cm un astes 10 cm.

Ķīvite ir novērota visās pazīstamajās Vecās pasaules

zemēs, sākot no sešdesmit pirmā ziemeļu platuma grāda

līdz Ziemeļindijai un Ziemeļāfrikai. Viņa ir tikpat pa-

rasta piemērotās vietās Ķīnā kā Lielbritānijā un no savas

dzimtenes katru ziemu izceļo uz dienvidiem līdz pat ze-

mēm, kas atrodas starp Ziemeļindiju un Maroku, reizēm

aizklīst arī līdz Ferēru salām, Islandei un — pat līdz

Grenlandei. Tikpat Grieķijā kā Spānijā, Mazāzijā un

Ziemeļāfrikā, Dienvidķīnā' vai Indijā ķīvite parādās ievē-

rības cienīgā daudzumā, sākot no oktobra beigām, še

viņa apmetas upju ielejās, purvainās zemienēs vai jūras

krastos un marta sākumā atgriežas atkal uz ziemeļiem

atpakaļ. Starp Eiropas zemēm ķīvišu bez šaubām vis-

vairāk Holandē. Holandes zemes ainavā ķīvite ir rak-

sturīgs putns un iederas viņā tāpat, kā kanāli, melnraibās

govis, vēja sudmalas un augstiem kokiem apēnotās lauku

mājas. Bet arī Vācijā šis putns nav nekādā ziņā retums,

gluži otrādi — izņemot augstāko kalnu apvidus —
vis-

caur sastopams.

Ķīvite pieder pie pirmajiem pavasara vēstnešiem,

jo ierodas pie mums apmēram vienā laikā ar mundro

strazdu vai lauku cīruli, un bieži gadās, ka ķīvite, iera-

dusies ziemai visur vēl valdot, spiesta vilkt tik tikko

dzīvību. Pie viņām ir vairāk kā pie citiem putniem no-

vērots, ka galvenājām masām pa priekšu ierodas dzimtenē

atsevišķi eksemplāri, kas itin kā tās pieteic un vietu

sataisa.' Nabaga putni bieži rūgti pieviļas, ja laiks gro-

zās, — sniegs apklāj viņu barību, bet viņas it kā gaida

un cer uz apstākļu uzlabošanos un nevar un nevar isšķir-
ties par atpakaļceļojumu; viņas maldās no viena avota

pie otra, klīst pa visu zemi apkārt, nonīkst vairāk un

vairāk, gaida, cer un — aiziet bojā. Ceļošanas laikā var

reizēm saklausīt viņu zīmīgo balsi pat naktī un diendienā
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redzēt tās lieliem pūļiem upju ielejās, kā tās, ja arī ne

priekšzīmīgi sakārtojušās, tad tomēr barā, izved savu

ceļojumu.
Tikko pārceļojušās ķīvites ir dzimtenē ieradušās,

pūlis zināmā mērā sadalās un ieņem savas mītnes; nu

sākas vasaras dzīve. Ķīvīte nemīl cilvēka tuvumu un

tādēļ izvairās no viņa pēc iespējas, izņemot māršu ap-

vidus. Viena no galvenajām prasībām ir ūdens ligzdas

tuvumā. Atgadās gan arī. ka ķīvīte izvēlas perēšanai

līdzenumus augstu kalnos, lai gan reti; ja nu tas tomēr

notiek, tad var droši sagaidīt, ka parastās perēšanas vie-

tas vasarā pārplūdīs. Savā perēšanas rajonā ķīvīti nu

var redzēt vai dzirdēt cauru dienu. Neskatoties nemaz

uz modrību, kas tai liek turēt aizdomās vai katru dzīvu

radījumu varbūt govis un aitas izņemot, ķīvīte pastāvīgi
kustas. Un tā kā nu viņa mīļāk laižas nekā tekā un

skraida, ja tai jādod vaļa savām mīlas jūtām vai dus-

mām, vai arī ja tā izved savas rotaļas, kuras ne ikreiz

labi izprotamas, tad ir skaidrs, ka neievērot to nevar.

Visdzīvākā ķīvīte ir taī laikā, kad ligzdā ir olas vai arī

kad jaunie nav vēl spējīgi spārnos izbēgt draudošāmbries-

mām. Ikkatru cilvēku, kas šinī laikā nonāk ligzdas tu-

vumā, viņas aplido, skaļi „ķīvit" saukdamas, ar tādu

drošsirdību, kas patiešām liek pabrīnīties, jo rūpēs par

savu lolojumu, putns šaujas tik tuvu garām cilvēka gal-
vai, ka gaisa saviļņojums ir skaidri jūtams. Lidojiens ir

lielisks un kuplina to stipri daudzējādie pagriezieni. Ķī-
vite laižas lēni tikai pār ūdeņiem. Augstākās gaisa kār-

tās tā tūdaļ sāk māžoties, itin kā kad katrai izjūtai tā

meklētu izteiksmi attiecīgā kustībā. Ja viņai pašai vai

arī bērniem draud nopietnas briesmas, viņa taisa vispār-
drošākās „nāves cilpas*': drāžas kā bulta zemē, šaujas tīri

stāvu gaisā, metas te uz vienu, te otru pusi, vārda pilnā
nozīmē kūleņo, nolaižas uz zemes, tekā mazliet, paceļas
atkal gaisā un sāk visu no gala. Neviens Vācijas putns

neprot tā lidot un spārniem tik dažādas kustības izvest

kā ķīvite. Viņas ātro spārnu vēcieni savdabīgais zuzoši

švīkstošais troksnis to ļauj pazīt arī vistumšākā naktī.
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Gaita ir iznesīga un raita, steidzoties skrējiens var būt

ļoti ātrs. Vai kājām, vai spārnos skriedams šis brīniš-

ķīgais zellis rotā visu laiku ar savu cekulu, to gan pa-

celdams, gan nolaizdams. Savai balsij ķīvite liek bieži

atskanēt un ja tā arī nav diezin cik daudzpusīga, tad

tomēr tos nedaudzos toņus, no kuriem tā sastāv, ķīvite
prot savienot uz to visdažādāko, piešķirot tiem dažādas

noskaņas. Labināšanas tonis ir visiem pazīstamais

~ķīvit". kas, vairāk vai mazāk stiepts, vai arī dažādi uz-

svērts, arī dažādu ko nozīmē. Izbaiļu kliedziens skan

apmēram kā ~kreit", pārošanās skaņas atgādina kaut ko

~he kverk hvit ķivit ķivit ķivit kvit" līdzīgu. Ka šo sau-

cienu ķīvite izgrūž laižoties, un ka to pavada visdažādākā

māžošanās, tas varbūt ir lieki pieminēt. Sauciens un māžu

pilnais lidojums, tie par abiem kopā iztaisa ko veselu, —

viņi nozīmē visaugstākos priekus, vislielāko mīlas laimi.

Tikpat īpatnēja kā savā lidojienā ķīvite ir arī tad,
kad tā ganībās tekā barību meklēdama. LI b c (Liebe)

novērojis viņu ļoti pamatīgi istabā un atradis to pašu

pie viņas arī savvaļā, vispāri daudz ko noskatījies, kas

līdz tam nebija zināms vai varbūt nebiji publicēts. „Ja

ķīvite dodas pēc barības,-' tā viņš man raksta, ~tad viņa

paskrien mierīgiem soļiem, ķermeni nešūpodama, apmē-

ram metru taisnā līnijā uz priekšu, apstājas ar vienu rā-

vienu, paliek stāvot uz vienas kājas, otru izstiepdama
taisni atpakaļ un uz priekšu nagiem atbalstīdama, galvu

negrozīdama nu viņa uz to rūpīgāko izpēta mazo gaba-

liņu zemes ap sevi. Tas viņai iespējams, pateicoties lie-

lajām brūnajām acīm. kas mazliet uz priekšu izspiedu-
šās. Vietu pamatīgi pārbaudījusi, ķīvite noskrien atkal

savu metru ar lielāko noteiktību, paliek atkal stāvot jau

aprakstītā pozā, un tā tas turpinās. Kā daudzi citi putni,

arī ķīvite šūpo asti no augšas uz leju, tikai viņa to dara

lēnām un pasmagi, un šī kustība ir jūtama visā ķermenī,

galvu atskaitot. Ļoti savāda ir vēl viena ķīvites kustība,

kas novērojama tikai tad, kad pulks nolaidies no gaisa

pļavā vai laukā, vai arī kad tam lidumā kas acīs iekritis,
vai beidzot tad, kad viņas visvairāk kopā un savā starpā

A. Brems, „Dzīvnieku valsts" XXIV
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mēmi sarunājas. Ja dziedātāji un akmeņu čakstiņi pa-

ceļas spārnos, iepriekš paklupdami, tad ķīvite atkal taī

vietā uz acumirkli izslej stāvu gaisā savu citādi parasti

guļus virzienā turēto galvu, šo viņas paņēmienu es pie-
skaitu tiem paņēmieniem, ko esmu nosaucis par nodroši-

nāšanās kustībām, jo tad ķīvite pārliecinās, vai kur ne-

draud kādas briesmas; viens otrs — ko es pieskaitu ro-

taļām — ir galvas pieliekšana uz sāniem, itin kā viņa
ko gribētu no zemes pacelt, šo beidzamo paņēmienu esmu

novērojis tad, kad viņas stāv bezrūpīgi pulciņā un zīmēm

un ķērkdami murminādamas ved tikai viņām saprotamās
valodas. Stiprāki uzbudinātas, viņas šo kustību atkārto

biežāki un ātrāki. Tas sevišķi novērojams kāzu rotaļu
laikā. Tēviņš tad no sākuma aplido uz zemes stāvošo

mātīti, laizdams darbā savas lidmākslas visspožākos nu-

murus. Pie tam, kad mātīte notupu sies kādā no zemes

dobulīšiem, viņš šaujas lejā un nometas viņai tuvumā,
bet nedodas vis tai tūliņ klāt, nē, papriekšu viņš vēl ar

to ved mīlas rotaļu visapburošākajā kārtā: tipina viņas
priekšā ar maziem pārtraukumiem drīz uz labo, drīz krei-

so pusi, kamēr paliek pavisam mierā stāvot, lai tad iz-

darītu jau aprakstīto galvas pieliekšanu, kas izskatās uz

mata kā visdziļākā paklanīšanās. Tagad nu arī mātīte

paliek dzīvāka, paceļas mazliet pēdās, šūpojas uz priekšu
un atpakaļ, viegli asti vipšķinādama un, izdodama ne visai

patīkamas ķērcošas skaņas; liekas, ar tām viņa tēviņu dro-

šina. Tas nu pienāk tuvāk un izrāda savas karstās jū-
tas, paskriedams dažus soļus uz mātītes pusi, apstāda-
mies, ķerdams meldru stiebriņus un citas zālītes un mes-

dams tās pār galvu sev atpakaļ pāri, atkārtodams visu

vairākas reizes, šādu mīļās izlūgšanos neesmu redzējis
ne pie viena cita putna."

Jo ilgāki ķīviti novēro, jo vairāk pārliecinies, ka tev

darīšana ar ļoti gudru putnu. Viņas modrība, kas tā

var kaitināt mednieku, var taču viņai būt tikai par godu.
Ķīvite zin smalki, kam viņa var uzticēties un kam nē. Ar

ganiem un zemniekiem viņas attiecības ir zināmā mērā

draudzīgas, bet no mednieka viņa sargās tā, domāt, viņa
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patiešam pazīst ieroci. Sliktus piedzīvojumus viņa ne-

kad neaizmirst. Vieta, kur kādam no viņu vidus reiz

nelaime uzbrukusi, paliek viņu atmiņā gadiem ilgi. Pret

plēsīgiem kustoņiem viņa izrāda vislielāko naidu, bet arī

vislielāko drošsirdību, ja — pārdrošību. Dusmu pilna

viņa drāžas lejā uz okšķerējošo suni un šaujas tam tik

cieši garām, ka pavedina sakaitināto četrkājaini tīri no-

pietni pēc viņas kamšķināt. Arī lapsa kūmiņam tiek sir-

dīgi uzbrukts, bet ne ikreiz izdodas to uzvarēt un padzīt

— pārāk bieži gadās, ka šis laupītājs drošo uzbrucēju

pašu noķer un tad nobeidz visu pārējo biedru acu priekšā,

kas, baiļu'pārņemti, izklīst pa visiem vējiem, lai drošībā

nelaimē' kritušo biedri apraudātu. Ķīvite droši uzbrūk

visiem tiem plēsējputniem, kaijām, gārņiem, stārķiem,

par kuriem viņa zina, ka tie viņai lidošanā līdz netiek,

bet uzmanīgi viņa izvairās no tiem spalvotājiem laupītā-

jiem, kuri lido par viņu labāki. Ir augstākā mērā sai-

stošs skats, redzēt kā ķīvite uzbrūk piekuniem, lijām,

ērgļiem vai uz olām glūnošam krauklim. Liekas skaidri

redzama viņu pārliecība uzvarai, un laupītāja dusmas par

neizdevību.' Ķīvites palīdz viena otrai un drosme aug,

samērā ar to,'kā aug uzbrucēju rindas, tracim pieaugot.

Lidojošais laupītājs beidzot atrod par prātīgāku atmest

visām medībām ar roku, lai tik no kvekšķiem vaļā tiktu.

Ūdens malu putni ātri iemācās novērtēt ķīvišu nozīmi un,

pateicoties tam, bieži izbēg draudošām briesmām. Grieķi

tādēļ šo putnu zīmīgi nosaukuši ~labo māti".

Liekas, ka sliekas ir viņu galvenā barība, blakus

tām ķīvite nesmādē arī ne kukaiņu kāpurus, ne ūdens

vai sauszemes gliemežus un c. Ja viņa dzīvo ūdens tu-

vumā, tad iet dzert vairāk reizes dienā, ūdens vannas

tām ir nepieciešamas.

Ligzda atrodama visbiežāk plašās zālainēs un mitros

tīrumos, reti kad tieši ūdensmalā un nekad īstā purvā.

Tā ir sekls padziļinājums, kas reizēm skaisti izklāta tie-

viem zāļu stiebriņiem, maigām saknītēm. Labvēlīgos ga-

dos dēšanas laiks iekrīt marta beidzamajās, parasti gan

apriļa pirmajās dienās. Ligzdā jūs atradīsat četras bum-
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bierveidīgas, smalkgraudainas, gludu čaumalu samērā lie-

las olas, caur caurim 46 mm garas, 32 mm resnas, kuru

resnais gals ir stipri un tievais gals smaili noapaļots;

olivzaļganais vai brūnganais nespodrais pamattonis no-

sēts nevienāda raibuma tumšām, ļoti bieži arī melnām

punktiņām, traipiem un švītriņām. Olas guļ ligzdā tā,
ka viņu smailie gali visi centrā pieskaras viens otram,

un tā mātīte tās vienmēr par jaunu atkal sakārto. Uz

olām sēd mātīte viena pati, izsēd tās sešpadsmit dienu

laikā, un izšķīlušos mazuļus aizved tādā vietā, kur tiem

iespējams paslēpties. Pa to laiku, kamēr ķīvitei ir bērai

vai olas, abu vecāku izturēšanās ir vēl jo drošsirdīgāka.

Viņi tad pielieto arī dažādas viltības, lai ienaidnieku ap-

mānītu. Ja ligzdai tuvojas kāda aita, mātīte izlec tai

pretī saboztām spalvām, izplestiem spārniem, brēc un iz-

turas tik nikni, ka muļķa atgremotājs parasti nobijies
dod kājām ziņu. Cilvēkam drāžas abi virsū ar īstu varoņ-

drosmi, bet tēviņš bez tam vēl lūko novērst ienaidnieka

uzmanību dažnedažādi gaisā māžodamies un likdams at-

skanēt savam pielabināšanas saucienam. Ļaunākie šā

putna ienaidnieki ir dažādie četrkājainie nakts laupītāji,

par visiem vairāk lapsa, kas nav tik viegli piemānāma;
lījas, vārnas un citi olu zagļi turpretim tiek bieži vien

padzīti. Kad jaunie ir jau laisties spējīgi, atliek tomēr

vēl stipri vien ko uzmanīties, lai nekristu dižo vistu

vanagu nagos. Tiem pretī mūsu gudrais un manīgais

putns ir ļoti neveikls, brēc briesmīgi, rauga mesties ūdenī

un nirstot glābt sev dzīvību, bet seklajā ūdenī ikreiz ir

pazudis.

Vācijā ķīviti neko sevišķi nevajā, jo viņas gaļu ar

pilnu tiesību uzskata par negardu; dienvideiropieši ir

citādās domās, viņi šos savus ziemas viesus medī tikpat
kaislīgi kā slokas. Tomēr arī Vācijā šur tur uzstāda pa

slazdam, un ja prot diezgan veikli rīkoties, var iegūt ba-

gātīgu laupījumu.
Gūstā ķīvites sagādā daudz jautrības, sevišķi tās,

kas jaunas saķertas, — ātri iemācās piemēroties jauna-
jiem apstākļiem, paliek rāmas, paļāvīgi ņem iz kopēja
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rokas barību, pavada to pa gabalam, draudzējas pat ar

suņiem un kaķiem un uzkundzējas par citiem krastu bri-

dējiem putniem. Ja ari sākumā viņām jāpamet pa ku-

mosam sliekas, viņas tomēr viegli pierod arī pie vienas

citas barības — piena rauša — ar ko iztiek gadiem ilgi,

ja uzmanība spiež, aukstam laikam iestājoties, novietot

viņas slēgtās telpās.

Ceļotāji, kas brauc pa Nilu uz augšu vai uz leju,

jau pirmajās dienās pēc savas ierašanās faraonu zemē

mācās pazīt kādu putnu, ko viņš nevar neievērot, t. i. ne-

dzirdēt. Tā ir mūsu piešu ķīvite (Hoplopterus spi-

nosus) ar savu tipisko ķīvites knābi, slaidajām kājām,

trīspirkstu pēdu, aso spārnu locītavas piesi, samērā smai-

lajiem spārniem un strupo cekulu pakausī. Spalvu tērps,
kas vienāds visiem vecumiem un abiem dzimumiem, ir

muguras augšdaļā pelēki brūns, uz galvas un ķermeņa

apakšdaļā melns, galvas, kakla, vēdera pusēs, kakla mu-

gurpusē un ap astīti tas balts; rokas un stūres spalvu

gala puse ir melna, paši galiņi spārnu segspalvām un

abām malējām stūresspalvām balti. Garums ir ap 30

cm, spārni 18 cm. gari, aste 9 cm.

Tā ir no visiem Ēģiptes braduļiem visparastākais.

Viņa redzama visur tur, kur kāda saldūdens krātuve pa-

dara viņas uzturēšanos iespējamu, jo no ūdens viņa at-

tālinās reti vai pat nekad. Bet savās prasībās viņa ir

pieticīga, un atrod sev par pilnīgi piemērotu arī tādu

vietu, kura reizēm tiek applūdināta. Kā liekas, no jūras

piekrastes gan viņa izvairās, bet pie jūrmalas ezeriem,
kuru ūdens ir pa daļai sastāvējies un sāļš, viņa gan

pagadās.
Piešu ķīvites izturēšanās daudzējādi atgādina para-

sto ķīviti, tikai, kā liekas, šī nav tik sabiedriska un turas

kopā vairāk pāros. Bet pāris dzīvo tuvu blakus otram

pārim un uz īsu laiciņu labprāt sabiedrojas ar sev līdzī-

giem. Nav daudz tādu putnu, kas ar savu visurklātesa-

mību tā apgrūtinātu dabas pētnieku, kā piešu ķīvite.
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Sākumā, droši vien, ikviens nopriecājas par šo mundro,
dzīvo radījumu, par viņas ātro skrējienu, par vieglo, skai-

sto, krastskrējējus atgādinošo lidojumu un skaņo, ja nu

arī tieši ne labskanīgo, tad taču arī ne nepatīkamo balsi,

par viņas drosmi un cīņassparu; drīz tomēr iemācās viņu

pamatīgi nīst. Viņas prot apbrīnojami samaitāt un iz-

jaukt kā medniekam tā pētniekam viņa medības, jo spēlē

sarga un biedinātāja lomu ne tikai mazajiem krastu put-

niem, bet vispāri visiem putniem. Nekas nepaies viņu
nepamanīts. Medniekam, kas kāda šo ezeru krastos savas

ceturtdaļstundas pa dūksti un ūdeni bridis, beidzot uz

vēdera nometies, lien uz priekšu, lai kādu biklu flamingo
vai pelikanu piemānītu — beidzot sev par lielu nepatik-
šanu jāpārliecinās, ka vismaz kāds pāris šo visurklātesošo

putnu ir viņu jau pamanījuši un viņam draud briesmas,

medījumu, ko jau par savu turējis, pazaudēt. Plašos

lokos šie traucētāji lido pār šāvēju un metas izaicinoši

tam vai virsū, skaļi savu „zikzak, zikzē" kliegdami; visa

spārnotā sabiedrība nu paliek uzmanīga, un gudrākie put-
ni visi metas bēgt. Sadusmots tu pielec tad kājās un

bieži vien, pilns niknuma, vienu no uzbāzīgiem zeļļiem
notriec ar šāvienu zemē. Tā tas ir dienā, bet arī naktī

nav citādi, jo arābiešu teika par Allah sodīto, nekad miera

nerodošo Zikzaku, pamatā guļ novērojumi par šo putnu.
Gluži tāpat, kā medniekam, klājās ikvienam citam dzīvam

radījumam, kas iedomājas ezerputnu raibo, bet miermīlīgi

sadzīvojošo sabiedrību traucēt. Katra milanu līja, kas

glūnēdama garām palaižas, katra vārna, katrs tuksneša

krauklis, kas tuvojas, katra niedru līja, bet it sevišķi ik-

viens četrkājainais plēsīgais dabū savu tiesu un bieži vien

ir piespiests bēgt.
Piešu ķīvites pārtiek apmēram no tādas pašas barī-

bas, kā viņas Vācijas radinieces. Nošauto šķilmjos atrod

dažnedažādus kukaiņus, tārpus, gliemežvāciņus, smiltis.

Gaļai ir nepatīkama piegarša un zikzaku kā arābieši, tā

eiropieši skaita par nebaudāmu.

Ziemeļēģiptē šis putns stājas pie vairošanās marta

vidū; vislielākais skaits ligzdu tomēr atrodams apriļa vi-
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dū un laba tiesa ari vēl maijā. Ēģiptē pārītis izveļas

ligzdai venmēr mitru lauku, Nilas augštecē piešu ķīvīte

perē citu krasta putnu sabiedrībā uz sēkļiem. Dažās

ligzdās es uzgāju starp olām mitru zemi un bija arī tādas,

kas ar šādu zemi bija apsegtas, tomēr izšķirt, vai putns tā-

dejādi lūko olas pasargāt no dedzinošajiem saules sta-

riem, vai arī vienkārši tās paslēpt — es neuzdrošinos.

Mazie no sākuma ir apsegti pelēkraibām pūkām, bet jau

pēc nedaudz dienām tie dabū savu jaunības tērpu, kas ir

gluži tāds pat kā vecajiem un tikai no sākuma vēl ar mai-

gu pūku pārklāts. Viņi atstāj ligzdu drīz pēc izlobīšanās

un galvenos vilcienos izturas tāpat kā citi mazie purva

putni — pārsteidzoši ātri var skriet un briesmas gadīju-

mā prot maņīgi noslēpties.
Savā Āfrikas ceļojuma laikā es bieži turēju uz īsu

laiku piešu ķīvites gūstā. Viņas apmierinājās gluži tā ■
pat kā mūsu ķīvites ar vienkāršu barību un, kā liekas.,

ātri vien aprada ar brīvības zaudēšanu.

Tārt iņ i šaurākā nozīmē (Charadrius) atšķiras ar

vidēji garu, nevienādi resnu, pie saknes mīkstu, pie gala

paresnu knābi, diezgan augstām, parasti trīspirkstainām,
līdz pēdu locītavai spalvotām kājām, smailiem spārniem,

vidēji garu, mazliet ieapaļu asti un raibām spalvām, ska-

toties pēc gada laika.
, v

Pārejas loceklis no ķīvitēm uz tārtiņiem ir ķīvis-

tārtm š (Charadrius squatarola). Pieres mala, pavada,

žods, rīkle, kakla priekša, krūtis un vēders ir melni, gal-

vas priekšpuse un platā no pieres nākošā un melno pavadu

ietverošā svītra, pakaļa un zemastes segspalvas baltas,

visa virspuse melnbalti raibumota, pirmās šķiras lidspal-

vas melnas, otrās šķiras melnbrūnas, astes spalvas baltas

izraibotas, ar melnām šķērslentām, astītes un astes

virsus segspalvas vienādā krāsā un tāpat šķērso-

tas. Ziemas tērps atšķiras ar to, ka virspusē tad uz brū-

ni melnā pamata dažādi lieli, ieapaļi dzeltenbalti planku-
mi, un apakšpuse, krūšu vidu atskaitot, uz netīri baltā pa-
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mata izraibināta tumšām, dažāda platuma kāta švītrām.

Tērps abiem dzimumiem gandrīz vienāds, tikai vasaru mā-

tītei apakšpuse gaišāka. Garums 30 cm, platums 66 cm,

spārni 20 cm gari, aste 9 cm.

Tāpat kā tārtiņš pats, ko apskatīsim kā nākošo, arī

ķīvištārtiņš apdzīvo tundru, kaut gan tikai viņas ziemeļu
daļas un kā liekas, vai vienīgi okeāna piekrastes apgaba-

lus, varbūt izņemot Islandi, špicberģenas un Novaja Zem-

ļas salas, kur viņš novērots gan nav. No šejienes viņš
katru ziemu izceļo un apceļo vai visu zemes lodi; tikai

Amērikas pašos tālākos dienvidus zemēs un uz Jaunzēlan-

des viņš vēl nav atrasts. Vāciju viņš apmeklē vai nu

septembrī, oktobrī un novembrī vai arī atpakaļceļodams
martā un jūnijā. Ziemu viņš pavada pa daļai Vidusjūras
krastos pa daļai visās pādējās šī apgabala zemēs, bet īso

vasaru, no jūnija līdz septembra sākumam — savā dzim-

tenē. Perēt viņš iesāk ap jūnija beigām, augusta vidū vai

vēlākais septembra sākumā jaunie jau prot laisties, un

vēl pēc pāris dienām viņi spēj jau doties ceļojumā. Tāda

apmēram īsos vārdos ir šī putna dzīve viena gada laikā.

Ar visu ko ķīvištārtiņš atgādina savu plaši pazīsta-
mo radinieci. Abu izturēšanās, gaita lidojiens ir tik vie-

nādi, ka atšķirt vienu no otra spēs tikai piedzīvojis novē-

rotājs; atskaitot dažus sīkumus, arī tikumi un parašas
— ja pat balss — ir tie paši.

Tārtiņš, arī sējas putns (Charadrius pluvialis) ir

ievērojami mazāks par tikko aprakstīto un no tā viegli

atšķirams ar savu trīspirkstu kāju, bet krāsu ziņā tik lī-

dzīgs, ka ir pietiekoši aprakstīts, ja piemin ķermeņa virs-

puses daļu zeltzaļdzeltēno toni, kā spalvām visām šāda

mala. šī zeltzaļā nokrāsa ir arī ziemas tērpam, un tas pa-

sargā no abu šo radnieku samainīšanas. Acs ir tumši

brūna, knābis melns, kāja melnpelēka. Ķermeņa garums

26 cm, platums 58 cm, spārni 18 cm gari, aste 8 cm.

Arī tārtiņš ir īsts tundras putns. Ja gadās ceļot pa
tiem purviem, kas ieņem visas zemes lodes ziemeļus, tad

te skan no visām malām pretī šī putna grūtsirdīgais,
gandrīz vai vaimanu pilnais kliedziens. Viņš, skatoties
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pēc gada laika, redzams kur tik pagriezies, vai nu pāris

pie pāra, vai mazos pūlīšos, vai saimēm, vai ari lielos ba-

ros. Pāris dzīvo cieši blakus pārim, un mednieks, kas to

vēlas, var nepārtraukti no rīta līdz vakaram strādāt bez

apstājas. Ap piecdesmit septīto ziemeļu platuma grādu

viņš paliek jau retāks un Vācijā perē tikai atsevišķās vie-

tās, bet toties apmeklē šejieni divreiz gadā kārtīgi — ru-

denī un pavasarī — ceļodams uz dienvidiem un atpakaļ-

ceļā. Ja ziema ir mīksta, viņš laikā starp septembri un

martu uzturas kā viesis arī Vidusvācijā, tomēr viss vai-

rums iet daudz tālāki uz dienvidiem: no Laplandes un So-

mijas līdz Vidusjūras zemēm un Ziemeļāfrikai, no Ziemeļ-

āzijas līdz Indijai un Ķīnai, no galējiem Amērikas zieme-

ļiem līdz Savienoto Valstu dienvidiem, pat līdz Brazīlijai.

Ceļo viņš vienmēr sabiedrībām un naktīs. Lido augstu,
dažreiz arī bez noteiktas kārtības, bet pa lielākai daļai gan

tādā pat kāsī kā dzērves. Dienu ceļotājs bars atpūšas

piemērotās vietās, parasti laukos, kur meklē barību, un

ja ūdens nav tāļu, notiek arī tā, ka paliek dažā vietā visu

ziemu.

Pēc dabas un visādi citādi tārtiņš maz atšķiras no ci-

tiem savas ģints un dzimtas locekļiem. Viņš ir dzīvs un

kustīgs putns, kas prot lielišķi tecēt, t. i. stalti un izne-

sīgi soļot vai arī ļoti ātri skriet; arī pēc garāka skrējiena

atpūšas īsu laiciņu vien. Laisties viņš tāpat laižas ātri

un veikli un, lielākus atstatumus mērījot, lidojiena pa-

ņēmieni pa daļai atgādina balodi. Ligzdas tuvumā tur-

pretī viņš nododas ar aizrautību visādiem sarežģītiem li-

došanas mākslas numuriem. Viņa labskanīgais gaišais

svilpiens, kas skan apmēram kā balsiens „tlī", neskatoties

uz grūtsirdīgo pieskaņu, ausīm skan patīkami. Bet mīlas

laikā arī viņš, sajūsmas pilns, pārvērš savu vienkāršo

„tlī" dziesmai līdzīgā trillerī — „talidl-talidl-talidl-talidl".
Tārtiņa galvenā pārtika ir tārpi un kukaiņu kāpuri; vasa-

rā viņš ēd gandrīz vienīgi odus visos viņu attīstības sta-

dijās, ceļojumos — vabules, gliemežus, sliekas un citus

tamlīdzīgus dzīvniekus, lai sagremošanu veicinātu, norij
arī sīkus kvarca graudiņus, ūdens viņam nepieciešams
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kā peldēšanai, tā dzeršanai, un droši vien viņš neizlaiž

nevienu dienu neizpeldējies un tā savas spalvas neno-

tīrījis.

Vācijā, kā jau minēts, šis putns perē tikai vietām, kā

piem., Minsterlandes, un pēc Naumana, arī Linebur-

gas virsājos un Jutijas rietumos. īstās viņa perēšanas
vietas tomēr jāmeklē tundrā. Te visur it visur redzamas

tēviņa mīlas rotaļas, un te var atrast bez kādām pūlēm

pietiekošā daudzumā ligzdas ar olām vai arī ar mazuļiem.

Tēviņš rīta gaisā pēc patikas, lidodams un dziedādams,
metās tad lejā pie mātītes, iet tai apkārt vipšķinādarns,
laiku pa laikam spārnu izplēsdams, un mātīte atbild kā

prasdama. Ligzdas vietu izpilda sekls bļodveida padziļi-
nājums, ko mātīte izkašājusi un daudz ja ar pāris sausiem

stiebriņiem izklājusi. Dējums sastāv no parastā skaita

samērā ļoti lielām, apmēram 46 mm garām, 35 mm res-

nām, vilciņveidīgām olām, kuras var labi pazīt no gludās,

nespodrās, smalkgraudainās čaumalas un bālās olivzaļās

pamatkrāsas, kas izraibināta dažādos virzienos, dažreiz

vaiņagveidīgi, pār olu ejošiem tumšiem melnbrūniem vai

brūnisarkaniem jauktiem zīmējumiem; savā starpā tomēr

olas stipri atšķiras viena no otras. Skatoties pēc tā, vai

dzīves vieta atrodas vairāk ziemeļos ,vai dienvidos, olas ir

sadētas ātrāk vai vēlāk. Mazie vēl taī pašā dienā atstāj

ligzdu kā izšķīlušies un piedzimst, tā sākot, ar visai dzim-

tai īpatnējo mākslu noslēpties. Vecāki aizmirst visu ci-

tu, ja tiem bērni, un pierāda tiem patiešām aizkustinošu

maigumu. Ja pirmās olas tiem nolaupa, viņi stājas par

jaunu pie ģimenes paplašināšanas mēģinājuma, bet pēc
likuma perē tikai vienreiz gadā.

Mornella jeb Alpu tārtiņš (Charadrius mo-

rinellus), nes tērpu, kas uz to labāko atbilst kalnu nogāzes

zemes krāsai. Ķermeņa augšdaļas spalvas ir melnigsnē-

jas, bet izskatās pagaišas, pateicoties spalvu rūsgansar-

kanajām malām, pelēko galvu šķir no krūtīm viena šaura

melna un viena balta josta; krūtis ir rūsgani sarkanas,

pakrūte vidū melna, vēders balts; virs acīm velkas plata

gaiša švītra, kuras gali pakausī satiekās. Acis tumši brū-
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nas, knābis melns, kājas zaļgani dzeltēnas. Mātīte kaut

gan nav tik skaista, tomēr tēviņam līdzīga. Garums 23

cm, platums 46 cm, spārni 15 cm gari, aste 7 cm.

Alpu tārtiņu kā perētāju putnu es mācījos pirmo reiz

novērot kādās ziemeļbriežu medībās Norvēģijā, augstajos
Doore kalnu fjeldos, uz pašas sniega līnijas robežas. Vē-

lāk es pārliecinājos, ka viņš ziemeļos satiekams viscaur,
tikai vienmēr vienāda raktsura vietās — uz Nordkapa

pusi vismaz tikai uz zemākajām kalnu mugurām, bet vien-

mēr atpina jās joslās — tas ir tundras augstienēs. Viņa
perēšanas apgabali sniedzas no Finmarkenas līdz Taimi-

rai un no špicbergenu salām vai Novaja Zemļas līdz Vi-

dusvācijai un Vidusāzijai, bet klejot viņš noklejo līdz

Mazāzijai, Persijai un Alžīrai. Vācijā viņš apdzīvo lai-

kam gan vienīgi Milžu kalnu muguru, Lielbritānijā Sko-

tijas augstieni. Savu ziemas ceļojumu laikā viņš apmeklē

Vāciju, bet reti kad nonāk tālāk par Vidusjūras zemēm

Eiropā un šiem platumiem atbilstošām zemēm Āzijā.
Es turu šo tārtiņu par pievilcīgāko locekli dzimtā.

Var jau gan arī būt, ka tie, ko es novēroju, mani sevišķi
tāpēc pievilka, ka pašlaik perēja. Savās perēšanas vietās

Alpu tārtiņš neizrāda lielas bailes no cilvēka; saprotams,
taīs augstumos, kur viņš tad uzturas, cilvēku viņš dabū

redzēt reti. Viņa izturēšanās ir neparasti iznesīga, gaita

patīkama un žigla, pie tam viegla un pašķirīga, lidojiens

ļoti veikls, un, ja vajadzība spiež, Alpu tārtiņš šaujas bul-

tas ātrumā, daždažādus apbrīnojamus līkumus un cilpas
mesdams. Viņa balss atgādina fleiti un ir visaugstākā
mērā patīkams ~dirr" vai ~dīrī", un visa viņa daba ir mier-

mīlīga un saticīga. Tikai tas, kas ir redzējis pārīti viņu
trīs vai četru cālīšu vidū, var īsti novērtēt visu šā putna
daiļumu un pievilcību. Minētās augstienēs maijā un jū-
nijā atrod vienkāršo ligzdusekli zemē izkašātu padziļinā-
jumu, kas ļoti trūcīgi izklāta dažām sausām saknītēm un

ķērpjiem un satur četras, bet bieži arī tikai trīs bumbier-

veidīgas olas 40 mm vienādi caurmērā un 28 mm otrādi.

Čaumala ir smalka, gluda, nespodra, gaiši brūngandzeltē-
nais vai zaļganais pamattonis nosēts tumšiem planku-
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miem. Māte sēd uz ligzdas tik cieši, ka ļaujas vai samī-

ties. Kad cālīši izšķīlušies — ģimene ir skaista glezna.
Tikai vienreiz man bija tā dūša vienu pārīti ar visiem bēr-

niem nogalināt, citiem es vairs nespēju pāri darīt, jo jū-

tas ņēma pārsvaru par vācēju. Pamanījusi cilvēku, māte,
kam bērni, prot lielišķi viņu maldināt, kamēr tēvs atkal

savas bažas un rūpes izteic skaļi brēkdams un bailīgi ap-

kārt laidelēdamies. Māte, skrien, klibo, lidinās un kuļas
nelūgtajam ciemiņam tik tuvu pa priekšu, ka mani pava-

doņi lapi patiešām ļāvās apmānīties un pavisam nepama-

nīja mazos cālīšus, kas pa to laiku jau sen bija zemei pie-

plakuši. Viņi gulēja visi trīs man turpat pie kājām, ga-

ros kaklus uz zemes izstiepuši, katrs pa daļai aiz sava ak-

mentiņa paslēpies, mazās dzidrās acis plati ieplētuši, ne-

kustēdamies, bez mazākās dzīvības zīmes. Es biju, kā

jau teicu, turpat, bet viņi nekustējās. Tā kā lapi neap-

stāja vecajai sekot, viņa tos mānīja arvien tāļāk un tālāk.

Bet tad uz reizi viņa pacēlās spārnos un šāvās kā bulta

atpakaļ uz to vietu, kur mazie bija noslēpušies, ieraudzīja

mani, iesaucās pēc bērniem, bet nevienu nepamanījusi, ie-

sāka savu mānīšanos no jauna. Es salasīju cālīšus, kuri

mierīgi ļāvās saņemties, un parādīju tos mātei. Vienā

acumirklī viņa pārtrauca savu spēli, pienāca man tik tuvu,
ka es to patiešām rokām būtu varējis satvērt, saboza

spalvas un trīcošiem spārniem izmēģinājās visās viņas
spējās stāvošās kustībās un žestos. Iz manām rokām ma-

zie noskrēja uz zemi — viens neaprakstāms sauciens no

mātes puses, un tie bija jau viņu atraduši. Tagad nu ve-

cā notupās man priekšā zemē, apklāja mazos, kas salīda

tai žigli zem spalvām, ar savu ķermeni kā vista un palika
dažas minūtes uz vietas. Es zināju, ka tik savam tēvam,
tik citiem putnu speciālistiem sagādātu vislielāko prieku,
ja pārvestu viņiem mazos viņu dūņu mētelīšos, bet es ne-

varēju šaī brīdī būt mednieks. Par nožēlošanu, ir viena

olu kolekcionāru šķira, kas domā citādi, un tiem tad mums

ir jāpateicas par to, ka šis ārkārtīgi tīkamais putns ir gan-

drīz izskausts Vācijas ziemeļu alpinās un Milžu kalnu

augstienēs.
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Lēzenos zvirgzdainos un smilšainos upju, tāpat arī

jūras krastos, bet arvienu tikai atklātu ūdeņu malās, ne

pie purviem, var arī Vācijā bieži uzdurties vairākām šīs

dzimtas sugām, kas atšķiras ar samērā vidēju lielumu,

nestipru knābi, gariem, smailiem spārniem un stipri vie-

nādām spalvām, kas ķermeņa virspusē ir smilšu krāsā un

apakšpusē baltas. Ap kaklu viņiem velkas švītra, un pēc
šīs svītras visi viņas īpašnieki apvienoti kopīgā lentas tār-

tiņu grupā.

Vispazīstamākā šīs grupas suga ir mūsu upes tār-

tiņš (Charadrius fluviatilis), kas lielumā gandrīz nepār-

sniedz mūsu cīruli. Vaigi, galvasvidus un ķermeņa augš-

daļas ir smilšu krāsā, apakšdaļas, kakla zīmējumu ieskai-

tot, baltas; pār pieri guļ šaura melna lenta, kurai blakus

balta, ko uz muguras pusi savukārt ierobežo melna, pava-

da melnīgsnēja, guzna un no viņas uz mugurpusi atejošs

celiņš ogļumelns, lidspalvas tumši brūnas, abas ārmalas

astes spalvas baltas, pārējās brūnas. Acs tumši brūna,

diezgan platais gredzens ap to dzeltēns, knābis melns, bet

šaura maliņa pie tā pamata iedzeltēni oranža, kāja sarka-

nīgi pelēka. Mātītes krāsas ir bālākas, jaunājiem trūkst

melnās pieres celiņu. Upes tārtiņš ir atrasts visā Eiropā,

gandrīz vai visā Āfrikā un tāpat tikko ne visā Āzijā. Dien-

vidus zemes gan viņš aizķer tikai ceļojuma laikā, kas vi-

ņu no mums aizved augustā vai septembrī un martā at-

kal atved atpakaļ, tomēr Eiropā viņš pieder pie perētā-

jiem putniem arī vistālākajos dienvidos. Ziemeļos viņš
uzturas gandrīz bez izņēmuma tikai pie iekšējiem ūde-

ņiem, tāļu no jūras; arī ziemas nometnēs viņš dod priekš-
roku līdzīgiem apvidiem, bet te tomēr pagadās reizēm arī

jūras malā. Ceļot viņš ceļo lielām sabiedrībām un svešu-

mā vienmēr turās kopā diezgan lielos baros.

Viņam līdzīgs, bet jūtami lielāks, ir dūdieviņš
jeb lauku tārtijņš (Charadrius hiaticula). šaurā

maliņa pie knābja virsdaļas pamata, galvasvidus pieres

pusē un ar tām savienotā pavada un ausu svītra tāpat

arī guznas šķērslenta ir melnas, šaurā, melnā ietvērtā,

pieres svītra, deniņi, zods, rīkle un no rīkles atejošais, uz
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mugurpusi šaurāks paliekošais kakla gredzens tāpat kā

visas pārējās apakšdaļas ir balts, pat galasvidus un visa

virspuse pa pusei pelēka, pa pusei gaiši olivbrūna, lidspal-
vas un astes spalvas melni brūnas. Acis tumši brūnas,

knābis pie pamata oranždzeltēns, galiņš melns, kājas sār-

tā oranžu krāsā. Garums 19 cm, platums 39 cm, spārni
13 cm gari, aste 6 cm. Dūdieviņš apdzīvo Vecās pasaules

ziemeļus, perē visā Eiropā un izplatījies līdz pašam Āfri-

kas dienvidus galam un visā Āzijā un Austrālijā, bet va-

saras nometnēs tomēr sastopams tikai jūrmalās vai arī ci-

tās smilšainās vietās jūras tuvumā.

Jūras tārtiņš (Charadrius cantianus), kas pēc

lieluma ieņem vietu starp upes tārtiņu un dūdieviņu, at-

šķiras no šiem abiem ar to, ka viņam nav tumšās guznas

šķērslentas. Viņa izplatības apgabals skaitās visa zemes

lode, atskaitot galējos ziemeļus, Indijas salas, Austrāliju

un Amēriku; perē viņš jūras piekrastēs.

Telpu trūkums man neļauj aprakstīt katra tārtiņa
dzīvi atsevišķi, es tādēļ aprobežošos ar paviršu upes tār-

tiņa dzīves apskatu. Kā visi savas dzimtas piederīgie, arī

viņš ir pa pusei naktsputns, un tādēļ visdzīvāks mijkrēšļos
un arī mēnessnīcas naktīs rosīgs, bet ar to nav sacīts, ka

dienu viņam trūktu dzīvības. Viņš var reti žigli skriet

un ļoti labi laisties, bet dienasvidus stundās to reti kad

dara, kurpretim vakaros un no rītiem parāda savu kustī-

gumu visādos veidos. Aicinājums skan apmēram kā bal-

siens „dia" vai „diā", biedinājums kā īsi izrunāts „diē";
bet bildinājums ir īsta dziesma, kas nobeidzas ar

trilleri — „dī, di, dili, dili, lillil, liii". Ar citiem savas su-

gas piederīgiem viņš dzīvo visabākā saticībā, ja atskaita

mazas nesaskaņas pārošanās laika sākumā, pieķeras sa-

vam laulātam draugam vai perējumam ar nesatricināmu

mīlestību, apsveic savu draugu ar toņiem un dažādiem že-

stiem un stāvokļa pārmaiņām, arī pēc īsa laiciņa neredzē-

šanas, ir ļoti pieļāvīgs tur, kur viņu saudzē, un bikls un

uzmanīgs, kur piedzīvojis vajāšanas, pieron ātri pie brī-

vības zaudēšanas, arī vecumā sagūstīts, un ir parasti gū-

stā ļoti rāms. Viņš pārtiek no dažādiem kukaiņiem, viņu
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kāpuriem ūn arī no gliemezīšiem un maziem mīkstmie-

šiem; akmeņus viņš valsta un vajā medījumu arī ūdenī,
dzer bieži un daudz un peldas vienu vai divi reizes dienā

— vispāri ūdens viņam ir pilnīgi nepieciešama lieta.

Ligzda ir vienkāršs padziļinājums, ko mātīte izka-

sījusi un noapaļojusi, un atrodas parasti oļainās vietās

upju krastos, kur no applūdināšanas nav jābaidās, daž-

reiz vairākus simtus soļus no ūdens atstatu. Maija vidū

ligzdā atrodamas četras skaistas olas, kuru garuma caur-

mērs ir 29 mm un platuma 22 mm; krāsas ziņā tās gan-

drīz neatdalās no apkārtējiem oļiem, jo maigās nespodrās
šaumalas bāli rūsgandzeltēnais pamattonis izraibināts

pelnpelēkiem apakš- un melnbrūniem rupjākiem un smal-

kākiem virsplankumiem un punktiem, kuri dažreiz grupē-

jās vaiņagveidīgi. Tik viens, tik otrs no vecākiem sēd uz

olām maz, jo dīgļa vienmērīgo attīstīšanos dienas laikā

sekmē saules stari; tikai naktīs un sliktā laikā vecie sēd

daudz uz olām. Pēc piecpadsmit līdz septiņpadsmit die-

nām jaunie izšķiļas un tūliņ, kolīdz nožuvuši, atstāj ligzdu,
vecāku pavadīti, kas nu parāda visu to maigumu uz ko tie

īsteni spējīgi. Sākumā viņi pienes jaunajiem barību klāt

knābī, bet jau pēc pāris dienām tie ir pietiekoši apmācīti,
lai spētu paši sev to sagādāt. Slēpties tārtiņi prot jau
no pašas pirmās dienas. Savas dzīves trešajā nedēļā viņi

jau var, pēc Naumaņa vārdiem, pilnīgi iztikt bez vecāku

aizgādības, tomēr turas pie tiem, kamēr ir pilnīgi pieau-

guši, un arī ceļojuma laikā paliek vēl savu audzinātāju sa-

biedrībā.

Sagūstīti tārtiņi ir vispatīkamākie istabas putni, bet

prasa gan rūpīgu kopšanu, ja grib, lai tie ilgāki izturētu.

No sākuma bikli un mežonīgi, tie ātri pieron pie kopēja un

sprosta un beigās pieķeras savam pavēlniekam uz to

siltāko.

„Kad krokodilis, rīkli atplētis, guļ uz sauszemes,"
stāsta P1 mi js, izmantodams Herodota ziņas, at-
laižas pie viņa putns trochils, iespurdz tam mutē un iz-
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tīra to. Krokodilim tas nāk par labu, un viņš tādēļ putnu

neaiztiek, bet atplēš gan rīkli vēl platāki, lai putnu nesa-

spiestu, ja tas gribētu nākt ārā. Šis putns ir mazs, nav

lielāks par strazdu, uzturas ūdens tuvumā un biedina kro-

kodili no ichneimona, pielaizdamies, un pa daļai ar savu

balsi, pa daļai tam degunu knābādams, to pieceļ." šis no-

stāsts, kas liekas vislabāk pasaku valstī iederās, īstenībā

patiess, jo draudzīgās attiecības starp krokodili un viņa
sargu, kā arābi šo putnu sauc, pastāv līdz šai dienai.

Krokodiļa putns (Hyas aegvptia) ir kādas tā

paša nosaukuma ģints (Hyas) priekšstāvis. Viņam ir

drukns augums, vidēji liela galva, bet samērā mazāka kā

tārtiņu, knābis ir garāks par pus galvas un diezgan spē-

cīgs, spārni tik gari, ka sniedz līdz astes galam. Pakauša

spalvas ir mazliet garākas par citām galvas spalvām un

veido īsu cekuliņu. Galvas virsus, platā pavada, kuras gali

pakausī satiekas, pats pakauša, platā krūšu lenta un ie-

garenās, šaurās muguras spalvas ir melnas; uzaču svītra,
rīkle un pakale tāpat arī visa pārējā apakšdaļa balta, sā-

nos un uz krūšu pusi ar bāli sārtbrūnu toni pakaļas daļā
ar polsu brūngariumu, lidspalvas vidū un galā melnas, bet

pie saknes un šaipus galiņam baltas, tā kā iztaisa divi pla-
tas lentas, kuras ļoti groza izplesto spārnu; stūres spalvas
ir zilganpelēkas, ar baltu galu, kam šaipus atrodas atkal

melna lenta. Acis ir gaiši brūnas, knābis melns, kāja

spilgti svinpelēka. Garums 22 cm, spārni 13 cm gari,
aste 7 cm.

Krokodiļa putns, kura attēls ļoti bieži tika zīmēts uz

senēģiptiešu pieminekļiem un kas hiroglifu alfabētā apzī-

mēja U, ir sastopāms ļoti bieži Nilas apgabalā. Sākot no

Kairo pilsētas uz augšu, viņš netrūkst nevienā, viņam
piemērotā, vietā Nilas krastos. Viņa izplatības apgabals
sniedzās tikpat tāļu, cik tāļu es nokļuvu, bet redzēju es

viņu tikai pašos Nilas krastos un nekur citur, un tādēļ uz-

drīkstos šo upi Āfrikas ziemeļaustrumos, kā viņa īsto

dzimteni apzīmēt. Viņš nav ne gāju, ne klejotājs putns.
Ja vien iespējams, viņš izvēlas kādu sēkli par savu mītni
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un turas pie tās, kamēr vien ūdens stāvoklis viņu nespiež
to atstāt.

Diezin vai atradīsies ceļotājs, kas būs pie Nilas pa-

bijis un nebūs šo daiļo, dzīvo, veiklo un skaļo putnu ievē-

rojis. Viņš uzkrīt jau skrejot ar savai dzimtai piemītošo

žiglumu un steigu, bet vēl jo vairāk lidojot virs ūdens,
kad visā pilnībā izvērš visu savu skaistumu — savus mel-

nām šķērsšvītrām, kā melniem pārsējiem greznotos spār-

nus. Skrien viņš ļoti veikli, bet ne joņiem; tāpat pašķi-
ras viņam lidošana, uz ko norāda jau pasmailie spārni, tā

ir ātra un tomēr kā liekas viņu nenogurdina, kaut gan

ilgi no vietas viņš gan ar' nekad nelido. Vislielākais ja

krokodiļ-putns pārlido no viena sēkļa uz otru, pie tam ļoti

zemu virs ūdens un nekad kā mūsu tārtiņi, kas pēc iespē-
tas. Krokodiļputnam lidojot, vienmēr dzirdāma viņa balss,
tas. Krokodiļsargam lidojot, vienmēr dzirdāma viņa balss,
kuras toņu rinda skan apmēram kā ~čip-čip-hoit". Bet

tikpat viegli viņš ieraugāms arī sēdot vai lēkājot, jo ir

tādā pat mērā valodīgs, kā viņa radinieki klusi.

Savu no arābiešu valodas pārtulkoto vārdu viņš nes

ar pilnu tiesību, tikai kalpo ne krokodilim vien, bet ir sargs

un biedinātājs arī visiem pārējiem radījumiem, ja vien

tie grib uz viņu klausīties. Katrs kuģis, katrs cilvēks, kas

tuvojas, katrs zīdītājs, katrs lielāks putns vērš viņa uz-

manību uz sevi, un viņš pasteidzas to paziņot, skaļi klieg-
dams. Ar krokodili viņš patiešām dzīvo draudzībā, bet ne

jau tādēļ, ka šim rāmam rāpulim pret mazo putnu būtu

kādas neizskaidrojamas simpātijas — lieta ir tā, ka putns

palīdz viņam tikt vaļā no dažādiem ļauniem mocītājiem.

Krokodiļp'utns tekā bez bailēm šurp un turp pa zaļās bru-

ņu ķirzakas muguru kā pa zaļu mauru un bezrūpīgi nolasa

no šī „maura" kukaiņus un dēles, kas gatavas vienmēr

tam nolaist asinis. Viņš nebīstas arī iespurkšķēt sava va-

renā drauga platajās žaunās un izpildīt tur zobu bakstekļa
vietu, burtiski iztīrīdams zobu starpas no tur iesprieduša-
mies gaļas drumsliņām un izecēdams pažokļus ūn smaga-

nas no tanīs saķērušamies kustoņiem; es pats to esmu

redzējis ne vienu vien reizi. Arī putna modrība izdara lie-

A. Brems, „Dzīvniekn valsts,, XXIV
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lu pakalpojumu rāpulim — kliedziens, ko tas izgrūž, pa-

manījis ko, kas aizdomīgs liekas, pamodina gulošo kroko-

dili un tas šādos gadījumos atrod par gudrāko pazust uz

laiciņu drošajos viļņos.

Ir iespējams, ka šis putns noēd šad tad arī pa sēkli-

ņai, bet viņa parasto barību sniedz tam dzīvnieku valsts.

Viņš ēd visādus kukaiņus: smilšu vaboles, mušas, ūdens

zirnēkļus, tārpus, mazus gliemezīšus, zivis; kā tas redzams

no pievestiem datiem, arī lielāko mugurkaulaino dzīvnieku

gaļas drupačas.

Krokodiļputna smalkais prāts vislabāk novērojams

sugas turpināšanas jautājumos. Tikai vienreiz man izde-

vās atrast šī tik parastā putna ligzdu, lai gan es pēc tās

un olām meklēju visos gada laikos un it sevišķi tad, kad

uzšķērdīs nošautu, es redzēju, ka iestājies perēšanas laiks.

Es varu pateikties tikai gadījumam, ka dabūju zināt, ko

šis viltīgi gudrais putns īsteni dara, lai savas olas pasar-

gātu no ienaidnieka acīm. Toreiz es pa tālskati novēroju

ilgāku laiku kādu pārīti, no kuriem viens laulātais tupēja

smiltīs, kamēr otrs tekāja uz priekšu un atpakaļ kā jau

parasti. Tā vien likās, ka sēdošais tup uz olām. Paturē-

ju vietu acīs un gāju lēnām uz to pusi. Man par lielu brī-

numu, es redzēju ka putns, kad es biju vēl apmēram simts-

soļu no tā, uzmanīgi piecēlās, steidzīgi ko pakašāja, aiz-

skrēja tad pie otra, un abi nu attālinājās, ārīgi gluži vien-

aldzīgi. Nonācis zināmā vietā, es sākumā itin neko neva-

rēju manīt un vairāk pateicoties gadījumam, kā manai

meklēšanai, tikai beidzot pamanīju smiltīs mazu dobu-

miņu, paraku un sataustīju divi olas, kas bija pavisam
smiltīm apsegtas; un ja mātei būtu bijis vairāk laika, dro-

ši vien tās būtu tikušas noglabātas, ka nekādu pēdu nebūtu

palicis, šī putna olas pieder pie skaistākajām, kādas vien

braduļi vispār dēj. Veids un graudainums ir līdzī-

gi tuksnešu tārtiņu olām. Garuma caurmērs ir

apmēram 29 mm, platums 23 mm, pamatkrāsa ir

iesarkanais smilšu dzeltenums, zīmējums jaucas gaišāks
un tumšāks sārtpelēkums, virsmargojums ir spilgts ka-
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stāņa brūnums, kas kopā ar pelēko veido plankumus,

punktis, svītriņas un švīkas, kas noklāj visu virspusi ļoti

vienlīdzīgi.

Visā taī sīko putnu ņudzoņā, kas atdzīvina jūras kra-

stus, šur un tur var novērot arī kādu skaistām spalvām

neparasti dzīvu putnu, kas no pārējiem atšķiras nevien ar

savu figūru, bet arī ar izturēšanos, šis putns, ko mēs

par oļveli nosauksim, ir pazīstams vai visā pasaulē, bet

atrodams galvenā kārtā pie jūrām, pie iekšējiem ūdēņiem
tikai ceļojuma laikā un tad arī tik pa kādam.

Oļveli (Strepsilas interpres) var uzlūkot kā se-

višķas apakšdzimtas (Strepsilinae) priekšstāvi. Viduklis

spēcīgs, galva samērā liela un piere augsta, knābis ir par

galvu īsāks, konaveidīgs, tikko jūtāmi uz zemi noliekts,

kāja samērā zema, bet spēcīga, pirksti četri, spārni gari
un pasmaili, no divpadsmit spalvām sastāvošā aste tikko

vidēja garuma, maigi noapaļota, spalvu bagātība liela,
bet tās cieši pieguļ, krāsas spilgtas.

Jāpieņem, ka oļvelis turas pie jūras krastiem un ze-

mes vidienē nonāk reti. Skandināvijā, Islandē un Gren-

landē pirmie oļveli ieronas sākot ar apriļa beidzamajām
dienām un turpina ierašanos līdz maija vidum; atstāj

viņi šos apgabalus jau augusta beigās. Ap to pašu laiku

viņi parādās arī Vidusjūras piekrastē un pie tam tikpat

ziemeļu kā dienvidu malā.

Oļvelis duras acīs ar savām greznajām spalvām, dzī-

vību, mundrumu un vieglajām kustībām. Pavisam mierā

viņš reti kad redzams, daudz ja tas nosapņo dažas minū-

tes dienvidū uz vietas sēdēdams. Pārējā dienas laikā viņš
kustas bez apstājas no rīta līdz saules rietam un bieži arī

vēl naktī. let viņš sīkiem solīšiem, ja barību meklē —

diezgan lēnām, bet skrejot var noskriet mizīgus gabalus
īsā laikā, kaut gan viņam paradums, gabaliņu diegt bultas

ātrumā, tad uz kāda paaugstinājuma brītiņu piestāt, pēc
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tam šauties atkal tālāk. Lidošanā viņš tāds pat meistars

kā viņa radinieki, māk ātri laisties, māk veikli pacelties un

nolaisties un pagriezties, prot zemu jo zemu tikpat droši

kustēties kā augstākās gaisa kārtās. Viņa balsi var ap-

zīmēt kā griezīgu un asu svilpienu, jo tā sastāv tikai no

viena balsiena, kas apmēram kā ~kī" skan. šis pats viens

balsiens tiek vai nu pavilkts garāki, vai arī vairākreiz no

vietas izgrūsts, tā ka novērotāja ausij izliekas stipri da-

žāds. Visās jūrmalās oļvelis pieder pie vismodrākajiem

putniem. Viņš gan ļauj labprāt citiem lielākiem putniem

par savu drošību rūpēties, ja tādi tuvumā, ja ne. tad pats

uzņemas sarga un biedinātāja lomu citu mazo putnu vidū

un prot vajadzīgo godu un cieņu drīz vien iemantot. Va-

jāts viņš paliek ļoti tramīgs.

Kamēr viņš darbojas, viņš meklē barību. Tā sastāv

no daždažādiem maziem jūras dzīvnieciņiem, pirmā kār-

tā no tārpiem un maigajiem gliemezīšiem, kurus viņš sa-

medī vai nu no zemes izvilkdams, vai akmentiņus atvel-

dams, no kā arī savu vārdu dabūjis. Pats par sevi sapro-

tams, ka viņš pievāc arī kukaiņus, kas uzturas šaipus
mitruma robežas, bet viņa īstās ganības ir tā krastmalas

josla, kas atsedzas bēguma laikā un kur kukaiņi atrodami

vienīgi izņēmuma gadījumos.

Ligzdai viņš vismīļāk izvēlas mazas piekrastes smil-

šu saliņas vai arī zvirgzdainas vietas krastmalā. Olas,
skaitā četras maz, bet tomēr atgādina ķīvites olas, ir

mazākas, apmēram 40 mm garas, 30 mm resnas, gludu
čaumalu un viņu pelēki brūnais vai jūras zaļais pamats
izmargots tumši brūniem, eļ.aini spīdīgiem pelēkiem un

melnīgsnējiem olīvkrāsas plankumiem, punktiem, nereti

arī švītrām; resnais gals ir raibāks kā tievais. Abi ve-

cāki savu karsto mīlēstību uz pēcnācējiem izpauž klie-

dzieniem, bailīgi apkārt laidelēdamies un dzīvi žestikulē-

dami. Oļveļu mazuļu izturēšanās ir tāda pat kā tārtiņu
mazuļiem.
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Kam gadās pabūt Ziemeļjūras piekrastē, tas bez šau-

bām dabū iepazīties ar vienu jūrmalas putnu, kas te bie-

ži sastopams gandrīz visgarām un kura izturēšanās ir tik

zīmīga, ka neievērot viņu nevar. Piekrastes iedzīvotā-

jiem viņš ir tikpat labs paziņa kā mums mūsu vārnas un

zvirbulis. Jūras žagata, vāciskis Austernfischer

(Haemotopus ostralegus) dūrās acīs ar savu izskatu un

ar pilnu tiesību var tikt uzskatīta kā atsevišķas apakš-
dzimtas (Haematopodinae) priekšstāve. Viņu raksturo

druknais viduklis un lielā galva ar garo taisno, stipri sa-

spiesto, priekšā ķīlveidīgo, cieto knābi, stiprās kājas, kuru

trīs pirksti izdalās tikpat ar savu īsumu un resnumu, kā

ar lielo peldplēvi starp ārējo un vidējo no tiem, vidēji ga-

rie, bet iesmailie spārni, kam pirmā lidspalva ir garāka

par citām, un no divpadsmit spalvām sastāvoša diezgan
īsā taisni nogrieztā aste. Ķermeņa virspuse, kakla priek-
ša, guzna ir melna, mazliet zaigojoša, muguras lej gals,
astītes vieta balta, zem acīm, uz krūtīm un

vēdera krāsa tāpat balta; rokas lidspalvas un stūres spal-
vas ir pie saknes baltas, pārējā daļa tām melna. Acs ir

spilgti asinssarkana ar oranžkrāsas malām, un kailais

gredzens ap to meniķasarkans, knābis ir taī pašā krāsā,

izņemot galiņu, kas mazliet gaišāks; kājas izskatās tumši

sarkanas. Garums 42 cm, platums 22 cm un aste 11 cm

gara. Mātīte ir drusku mazāka, un krūšu*melnums tai

nav tik liels. Ziemas tērpā rīkli grezno balts, pa pusei

sirpveidīgs plankums.
Sākot no Nordkapa vai Somu jūras līča līdz pat Tarifa

ragam jūras žagata novērota visā Eiropas piekrastē, se-

višķi bieži tur, kur krastmala ir klinšaina. Tikpat bieži

viņa pagadās arī uz Ziemeļjūras salām un visā Ledusoke-

ana piekrastē, uzkrītošā daudzumāarī pie Ziemeļāzijas lie-

lajām upēm, tā pēc mūsu novērojumiem visā Obes lejtecē.

Dienvideiropā jūras žagata nonāk ziemu, bet gan diezgan

reti, jo viņas sirojumi ir lielākā mērā savdabīgi. Tā, pie-

mēram, Baltijas jūras krastus viņa atstāj kārtīgi ik gadus,

turpretim uz Islandes pārvietojas tikai no ziemeļu uz dien-

vidus piekrasti. Izskaidrot šo parādību viegli: putns uz-
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turas tur, kur Golfa straume krastus apskalo cauru gadu,
bet kur jūra aizsalst — tās vietas pa ziemu atstāj, jo pie-

spiests to darīt. Ceļojumos juras žagata pieturas pēc ie-

spējas pie krasta līnijas, bez kādas apdomāšanās pārlido

jūras līčus, bet visai nelabprāt šķērso sauszemes joslas,

tāpēc Vācijā vidienē viņa viscaur ir rets viesis. Tās no

viņām, kas atstāj Ziemeļ- un Baltijas jūras piekrastes,
atrod piemērotu pajumti jau Francijas piekrastē, kamēr

tās, kas dzīvo pie Ķīnas jūras, savu ceļojumu pagarina
līdz Dienvidindijai.

Cik neveikls un kāds lābans šis putns arī neizskatī-

tos, viņš tomēr spējīgs uz visdažādākām kustībām. Skriet

viņš skrej līdzīgi oļvelim, joņaini, parasti tomēr iet so-

ļiem vai tipinādams, bet vajadzības gadījumā spēj būt ļo-
ti žigls; pateicoties savai platajai pēdai, var noturēties

uz vismīkstākajiem sanesumiem, peld teicami un to dara

ne tikai piespiesti, laižas spēcīgi un ātri, pa lielākai daļai
taisnā līnijā, bet bieži taisa arī pārdrošus lokus un cilpas
un lidinās vairāk kā lielākā daļa jūrmalas putnu. Viņa
svilpojošais „hīip", ko dažreiz ievada garš „kvirrr", at-

skan ļoti bieži un īsi kopā savilkts izklausās kā ~kvik,
kvik, kevik, kevik." Pārošanās vietās viņš trallina ļoti
skaisti, labskanīgi, modulēdams un ilgāku laiku no vietas.

Tā uzmanība, ko jūras žagatai visur parāda, ir iz-

skaidrojama ar viņas rakstura īpašībām. Starp jūrma-
las putniem nav otra, kas būtu tik modrs, nemierīgs,

dūšīgs, uz jokiem un cīņu vienmēr gatavs un pie tam aiz-

vien labā omā. Ja viņa paēdusi un mazliet atpūtusies,
viņa ķircinās un kaitējas vismaz ar sev līdzīgiem, jo ne-

spēj ilgāku laiku palikt mierā vai nosēdēt vienā vietā.

Būdama modrāka par visiem citiem jūrmalas putniem,

jūras žagata atradīs vienmēr sev kādu nodarbošanos, arī

ja paēdusi. Ikviens mazāks jūrmalas putns, kas tuvojas
vai aizlaižas, tiek novērots, ikviens lielāks skaļi kliedzot

apsveikts, neviena pīle, neviena zoss netiek nepamanīta
garām. Bet krastmalai bieži tuvojas arī tādi putni, ko

lielākā daļa jūrmalas putnu pazīst kā laupitājus vai vis-

maz kā uzbāzīgus miera traucētājus. Tiklīdz kāds no
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šiem, piem. kāds krauklis vai vārna, vai laupītājs vai jū-
ras kaija tālumā parādās, jūras žagata dod zīmi uzbruk-

šanai, pārējās saceļas, dodas ienaidniekam virsū skaļi
kliegdamas, lai arī citus putnus darītu uzmanīgus, un uz-

brūk ienaidniekam uz to niknāko. Te viņas ļoti atgādina

ķīviti, bet tā kā viņu ierocis ir labāks, tad arī panākumi
ir jo drošāki. Ka pārējie jūrmalas putni drīz iemanās pa-

reizi iztulkot jūrats žagatas kliedzienus un biedinājuma
signālus nesajauks ar labināšanas skaņām, tas pats par
sevi saprotams. Tur, kur jūras žagatas atrodamas, tur

viņas ir galvenās noteicējas un zināmā mērā pārējo sīko

putnu kārtotājas un valdinieces. No cilvēka šie viltīgi

gudrie putni visur izvairās ar vajadzīgo tāļredzību. Viņas
pazīst ganu un zvejnieku un zin, ka tie abi reti kad vai

arī nekad nav bīstāmi, un tāpēc pielaiž tos bez apdomāša-
nās tuvu klāt. bet ikvienu citu cilvēku viņas aplūko neuz-

ticīgām acīm un pielaidīs mednieku ne vairāk kā vienu

reizi šāviena tuvumā.

Kurai no savām īpašībām īsteni jūras žagatai jāpa-
teicas par savu latīnisko nosaukumu ir grūti pateikt, jo
austeres viņa, saprotams, nekad nezvejo. Gan viņa labprāt
uzlasa mazos mīkstmiešus, izēd arī krastā izmesto, beigto
gliemežnīcu saturu, bet nespēj šos vāciņus atvērt. Viņas
galvenā barība ir tārpi un starp tiem laikam pirmā vietā

krasta tārps. Nav gandrīz ko pieminēt, ka viņa nesmādēs

arī mazos vēzīšus, zivtiņas un citus jūras dzīvnieciņus,
tāpat kukaiņus vietās, kur ganās lopi. Gliemežnicas un

akmentiņus viņa apgriež varbūt vēl biežāki kā oļvelis.
Tās no jūras žagatu vidus, ko mēs varam par jūrma-

las putniem uzskatīt, sāk ligzdu celšanu apriļa vidū, tur-

pretim tās, kas pie klejotājiem pieder, drusku vēlāk. Sa-

biedrības tad izjūk un sadalās pārišos perēšanas vietās.

Še tad nu var dzirdēt tēviņu trallināšanu nepārtraukti un

bieži var arī noskatīties divu sāncenšu nopietnās cīņās.
Turpretim ar visiem citiem nekaitīgajiem putniem, kas

perē turpat, jūras žagata dzīvo vislielākā mierā. īsu zāli

noauguši laukumiņi jūras tuvumā, kā liekas, ligzdu vietām

visiemīļotākie, kur tādu nav, ligzda ir ietaisīta paisuma
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sanestos jūras mēslos. Ligzda ir sekls, pašizkašāts pa-

dziļinājums. Dējums sastāv no trim, bet bieži arī tikai

no divi ļoti lielām, līdz 60 mm garām un 40 mm resnām,

pasmailām vai tīri olveidīgām cietčaumalu nespodrām

olām, kuru viegli brūngani rūsgandzeltenais pamattonis

izmargots gaiši violētiem vai tumši pelēkbrūniem un pe-

lēkmelniem plankumiem, traipiem, punktiem un švītrām;

olu zīmējumi tomēr savā starpā stipri vienādi. Mātīte

sēž uz olām ļoti centīgi, bet gan nekad pa dienvidus laiku,

kāpēc tēviņš to nekad neatmaina. Tomēr ja mātīte krīt

par upuri kādam nelaimes gadījumam, tad tēviņš uzņemas

tālākās rūpes par pēcnācējiem. Apmēram pēc trīs nedē-

ļām mazie izšķiļas no olām un veco pavadībā atstāj ligz-
du. Briesmu gadījumos viņi parasti noslēpjas, bet prot
arī ūdenī kustēties, jo peld un nirst teicami, var pat pa

dibenu zem ūdens gabalu noskriet. Ja tiem bērni, abi ve-

cie ir vēl jo modrāki un dūšīgāki kā parasts.
Visvieglāki piekļūt jūras žagatai pusdienas atdusas

laikā. Tomēr viņas maņas ir tik smalkas, ka arī tad jā-

tuvojas visai uzmanīgi, jo cilvēka soļus viņa vai nu sa-

dzird, vai arī sajūt. Medības apgrūtina arī tas, ka sim

putnam ļoti sīksta dzīvība un viņš panes stipru šāvienu.

Bet medīt jau viņas medī vienīgi dabas pētnieki vai kāds

gadījuma mednieks, jo viņu gaļai, pateicoties barībai, ir

tik pretīga piegarša, ka tā pilnīgi nebaudāma. Olas tur-

pretī ir ieslavētas, un ar pilnu tiesību, kā ļoti garda mal-

tīte. Interesenti noķer pa kādai, lai varētu novērot gūstā
šo pievilcīgo zelli. Cilpas, ko uzstāda putniem bagātās
vietās, parasti ved pie mērķa, un sagūstīto putnu piera-
dināšana nesagādā nekādas grūtības. Ja sākumā viņām
pamet sakapātas gliemežnīcas un citu ko līdzīgu, tad drī-

zumā viņas var pieradināt pie vienkāršas istabas barības

■— atmiekšķētas piena maizes. Vecie drīz vien pārstāj
bīties cilvēka. Labi viņas satiek arī ar visiem pārējiem

putniem, ar kuriem tās saliek kopā. un turpina arī te, kā

paradušas, spēlēt sarga lomu.
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