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Diezin vai būs vēl cits kāds dzīvnieku valsts nodalī-

jums, kas pie apmēram tā paša sugu skaita varēs uzrādīt

tādu formu bagātību, kā plēsēju šķira, šai šķirā ir ap-
vienotas visdažādākās būtnes — te sastopam gandrīz visu

lielumu dzīvniekus, kādus vien mūsu dzīvnieku klase var

uzrādīt, sākot ar vidēji lieliem un beidzot ar vismazākiem.

No varenā lauvas līdz mazai zebiekstei — kādas pārejas
formas, kāds vienas un tās pašas pamatformas bagātīgs
izveidojums! Nespeciālistam grūti ticēt, ka visi plēsēji
patiešām pieder pie viena paša tipa; viņš gandrīz nav spē-

jīgs uztvert šo vienojošo domu, kas, ja tā var sacīt, runā

no katra plēsēja dzīvnieka: plēsīgo zvēru atšķirības miesas

uzbūvē ir pardaudz lielas. Te graciozi veidotais piemīlī-

gais kaķis, tur lempīgā hijena; te slaidais, graciozais cibet-

kaķis ar smalko, gludo spalvu, tur stiprais, rupjais suns; te

neveikli lēnais, smagais lācis, un tur veiklā, ātrā, vieglā
caune: kā visi šie dzīvnieki var piederēt pie viena vesela?

Un kā viņus visus iespējams apvienot, ja daži no tiem

dzīvo uz zemes, citi kokos un vēl citi ūdenī? Un tomēr tie

nav tikai garīgi vien, bet arī miesīgi dziļi radniecīgi savā

starpā.
Lielākā plēsēju dzīvnieku daļa uzrāda tādu vienādību

gan savā ķermeņa uzbūvē, gan arī savās garīgās spējās,
kā to grūti būs atrast pie kādas citas dzīvnieku šķiras, un

taisni šī vienmērīgā attīstība viņus apzīmē kā vienlīdzīgi

augsti stāvošus un ciešā radniecībā esošus dzīvniekus. Jau

viņu vairāk vai mazāk kopīgās ierašas, līdzīgais dzīves

veids un barība norāda uz to, ka arī visai šo dzīvnieku bū-

tībai, locekļu uzbūvei, zobiem un gremojamam aparātam

jābūt līdzīgi viedotiem. Izķēmotu, neparastu un pretīgu
radījumu starp plēsējiem gandrīz pilnīgi trūkst; viņi uz-

rāda daudz lielāku vienveidību savā uzbūvē nekā pērtiķi,
puspērtiķi un rokspārņi.



Viņu locekļi ir veidoti vislielākā saskaņā ar ķermeni un

savā starpā un uzrāda vienmēr četrus vai piecus pirkstus,
kas apbruņoti vairāk vai mazāk stipriem, asiem vai mazāk

asiem ādas makstis ievelkamiem nagiem. Visas maņas ir

augsti attīstītas, lai arī cik dažādos veidos tās mums ne-

parādītos. Pie plēsējiem mēs vēl sastopam visus zobu vei-

dus; tie ir stipri un asi, bieži slaidi, smaili un asi roboti,
kas cieši viens otram piekļaujas, un kas dziļi sēž stipros

žokļos; pēdējos kustina vareni muskuļi.
Kuņģis ir ļoti vienkāršs, zarnas parasti īsas vai vidēji

garas, aklā zarna vienmēr īsa. īpatnēji ir tūpļa zarnas

dziedzeri, kuri pie vienas otras sugas sastopami; viņi at-

dala stipri smirdošu šķidrumu, kas noder tikpat labi stip-
rāko dzīvnieku atbaidīšanai, kā arī vājāko pievilkšanai,
vai arī atdala taukus, kas noder spalvas iesmērēšanai.

Noteiktāk ārējās plēsēju pazīmes ir sekošas: ķermeņa
uzbūve uzrāda visas pārejas no neveiklā un īsā lāča stāva

līdz vijīgajam un slaidajam cibetkaķa stāvam; kājas ir

vidēji augstas; viņu četri vai pieci pirksti vienmēr nobei-

dzas asiem nagiem; galva ieapaļa, deguna gals kails, acis

lielas un ar asu skatu, ausis stāvas, virs lūpām lielas ūsas.

Visām plēsēju sugām augš- un apakšžoklī ir seši priekš-

zobi, divi ļoti stipri konusveidīgi ilkņi, aiz viņiem daži asi

roboti starpzobi un tad plēsēju dzīvniekiem tik īpatnējie

gaļas zobi, kuru vaiņags uzrāda asus robus ar neasiem pa-

augstinājumiem, un beidzot viens vai vairāki neasi roboti

dzerokļi.
Pie daudziem plēsējiem deguns ir snuķveidīgi pagari-

nāts un apbalvots vēl sevišķiem kauliņiem un skrimšļiem;
tāds snuķis noder rakšanai. Ja locekļi ir īsāki un resnāki,
tad tādas sugas ir radītas zemes rakšanai un dzīvo apakš-
zemes dzīvi, ja turpretim locekļi ir garāki, tad viņi ir labi

skrējēji; bet ja tie paplašinās ar peldplēvi, tad dzīvnieks

mājo ūdenī. Nagi ir dažreiz izvelkami un tā pie iešanas

pasargāti no nolietošanās; izlaisti tie noder priekš

aizsargāšanās vai arī laupījuma notveršanai; ja nagi
ir neasi un nekustināmi, tad tie noder tikai kā kāju

aizsargi vai arī kārpīšanai un rakšanai; dažos gadī-
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jumos ar viņu palīdzību dzīvnieks var pieķerties pie kāda

priekšmeta. Pateicoties stiprajiem ilkņiem un robotajiem

dzerokļiem dzīvnieks savus zobus var izlietot kā cīņas ie-

roci, ar tiem var savu laupījumu saturēt un saplēst

gabalos. Stiprie muskuļi un cīpslas piedod žokļiem spēku

un izturību un viņu piestiprināšanas veids atļauj tiem brīvi

un piemēroti kustēties.

Te vēl pievienojas labi attīstītās maņas. Ja iz-

ņēmuma gadījumā kāda no maņām ir mazāk attīstīta, tad

viņas trūkumu katrā ziņā atsver pārējās. Vispār nevar

sacīt, ka pie šiem dzīvniekiem viena maņa būtu sevišķi labi

attīstīta, jo pie vieniem apbrīnojami augsti attīstīta osme,

pie citiem redze, pie vēl citiem dzirde, kamēr pie dažiem

tauste spēlē ļoti ievērojamu lomu. Parasti ļoti labi attīstī-

tas mēdz būt vienmēr divas maņas, visbiežāk osme un

dzirde, retāk dzirde un redze.

Garīgā attīstība še nestāv zemāk par miesīgo. Starp

plēsējiem mēs varam sastapt apbrīnojami gudrus radīju-

mus un tādēļ mums nav ko brīnīties, ja viņi ātri iemanās

visās viltībās un prot labi izlikties; to no viņiem prasa

viņu laupītāju un zagļu amats. Sava spēka sajūta dod

viņiem tikdaudz drosmes un pašapziņas, kā mēs to nekad

nesastopam pie citiem dzīvniekiem.

Ķermeņa un gara īpašības un tieksmes noteic šo dzīv-

nieku uzturas vietas un dzīves veidu. Plēsēji dzīvo un

valda visur — tā uz zemes kā ūdenī un koku zaros, kalnos

un līdzenumos, mežos un laukos, ziemeļos un dienvidos.

Viņi tikpat pilnīgi var būt dienas kā nakts dzīvnieki; viņi
tikpat labi dodas uzmeklēt sev barību krēslā kā saules

gaismā un arī nakts tumsā.

Gudrākie dzīvo sabiedrībās, mazāk saprātīgie vien-

tuļi; ātrie uzbrūk atklāti, mazāk žiglie uzbrūk no paslēp-
tuves — lai arī diezin cik stipri tie nebūtu. Vieni iet taisni

uz savu mērķi, otri pa aplinkus ceļiem; bet visi viņi no-

slēpjas cik ilgi vien iespējams, lai parādīdamies nelaikā

nesabaidītu laupījumu; tikai daži, kas apzinās savu ne-

spēku, steidzīgi bēg, tiklīdz pamana ko aizdomīgu.
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Visi zīdītāji no plēsēju šķiras pārtiek no citiem dzīv-

niekiem un tikai izņēmuma gadījumos daži no viņiem ēd

augļus, graudus un citu stādu barību. Skatoties pēc barī-

bas viņus iedala divās lielākās grupās: gaļas ēdājos un

visēdājos. Tikai te jāievēro tas, ka arī tie, kas ēd visu,

labprāt dod priekšroku gaļai tāpat kā visplēsīgākie laupī-
tāju dzīvnieki. Mūsu dzīvnieku šķiras vislielākā daļa jau
no dzimšanas ir laupītāji un slepkavas, vienalga vai viņi
nonāvē lielākus vai mazākus dzīvniekus; pat tie no viņiem,
kas mīl stādu barību, pie izdevības parāda, ka viņi no pā-

rējās sabiedrības nav nekāds izņēmums, cik tālu iet runa

par laupīšanu un citu dzīvnieku nonāvēšanu.

Pēc barības izvēles, labāk sakot, laupījuma izvēles,

zīdītāji no plēsēju šķiras atšķiras savā starpā tāpat, kā

pēc miesas uzbūves, dzīves vietas, dzimtenes un dzīves

veida. Diezin vai kāda no dzīvnieku valsts klasēm ir droša

no šo laupošo bruņinieku uzbrukumiem; nāve valda visur

ap viņiem, laupīšanai un nonāvēšanai nav gala.

Daži dzīvnieki no plēsēju šķiras, domājams, dzīvo īstu

laulības dzīvi, bet neviens no viņiem to nenoslēdz uz visu

mūžu. Pie dažiem kaķiem un caunēm pārošanās laikā un

pēc tās abu dzimumu priekšstāvji dzīvo daudz ciešāk kopā
nekā pārējā laikā; tie palīdz arī viens otram, lai bērnus uz-

turētu, apsargātu un aizstāvētu. Pie citām sugām un pat
pie lielākās sugu daļas tēvs savus bērnus uzlūko kā laupī-

jumu un mātei tad viņš jāatgaiņā, ja tas nejauši ir uz-

gājis savu pēcnācēju uzturas vietu. Tādos apstākļos māte

ir vienīgā bērnu kopēja. Mazuļu skaits, kādu mātīte atnes

vienā reizē, svārstās diezgan stipri, bet nekad nenoslīd

līdz vienam, kas notiek tikai izņēmuma gadījumos. Visi

mazuļi piedzimst akli un pirmajā laikā ir ļoti nevarīgi, bet

tad attīstās samērā diezgan ātri. Viņu māte tos pamatīgi

apmāca amatā un pavada un sargā viņus tik ilgi, kamēr tie

nespēj paši par sevi rūpēties. Draudošu briesmu brīžos

dažas, bet ļoti nedaudzas mātes aiznes bērnus uz citu vietu

ķetnās vai uz muguras; pārējās savus mazuļus pārnēsā
mutē.
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Ar lielāko daļu plēsēju cilvēks dzīvo atklātā naidā.

Tikai ļoti nedaudzus no tiem viņš ar pieradināšanu ir pa-

darījis sev noderīgus, un pie tam vienu no viņiem tādā

mērā, kā nevienu citu dzīvnieku. Lielākā plēsēju daļa, ar

lielākām vai mazākām tiesībām, tiek uzskatīta par kaitīgu
un bez žēlastības nīsta un tāpēc nemitīgi vajāta; tikai ne-

lielu daļu no viņiem cilvēks saudz. Vienu gaļa vai tauki

tiek lietoti barībā, citu dārgās ādas tiek izlietotas dārgu

apģērbu pagatavošanai: te pret viņu nonāvēšanu nevarētu

neko iebilst; bet ļoti nepareizi ir, ka arī pilnīgi nevainīgie,

pat derīgie plēsēju zīdītāji tiek akli izskausti. Jau tāpēc
vien cilvēkam vajadzētu šo dzīvnieku šķiru pamatīgāk stu-

dēt nekā līdz šim; ir taču no ļoti liela svara prast atšķirt
savus draugus no ienaidniekiem.

Pat nespeciālists nešaubīsies nevienu acumirkli par to,
kurai dzimtai piešķirt to godu — atrasties visas plēsīgo
zvēru rindas sākumā. Viņš atcerēsies jau no seniem lai-

kiem par zvēru karali saukto lauvu un labprāt dos viņam
te priekšroku, apejot tādā kārtā pat savu mīļāko un uzti-

camāko mājas draugu — suni, kura garīgā būtība ir daudz

vērtīgāka vainagojuma cienīga. Šoreiz arī pētnieks ir vie-

nās domās ar nespeciālistu un pirmajā dzimtā ierindo

kaķus (Felidae).

Starp dzīvniekiem, kas apbalvoti asiem nagiem, kaķi
ieņem gandrīz to pašu stāvokli, kādu cilvēks ieņem starp
rokām apbalvotiem dzīvniekiem. Viņi ir ne tikai vispilnī-

gākie plēsēju priekšstāvji, bet, izņemot vienīgi cilvēku, vis-

pār vispilnīgākie dzīvnieki. Līdzīgu samērību starp locek-

ļiem un ķermeni un līdzīgi kārtīgu un vienmērīgu uzbūvi

kā pie viņiem mēs pirmājā dzīvnieku klasē nekur vairs ne-

sastapsim. Katra atsevišķa viņu ķermeņa daļa ir gracioza
un patīkama, un tāpēc šie dzīvnieki apmierina tik lielā

mērā mūsu skaistuma sajūtu. Kā visas šīs sabiedrības at-

tēlu mēs, nenodarot nekādu kļūdu, varam uzlūkot mūsu

mājas kaķi; jo nevienā citā dzimtā pamatforma tik stingri
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neatkārtojas pie visiem viņas priekšstāvjiem, kā te, ne-

vienā citā dzīvnieku grupā atšķirība starp atsevišķām ģin-
tām un sugām nav tik niecīga kā pie kaķiem. Visas ģinta

atšķirības te parādās kā nesvarīgas ārējās pazīmes, ja salī-

dzinām viņas ar atšķirībām pie citu dzimtu grupām un

sugām: lauva ar savām krēpēm vai lūsis ar bārkstīm pie
ausīm un strupo asti ir tādi pat kaķi kā runcis vai leopards.
Pat gepardam, kas vismazākā mērā attēlo kopējo tīpu, jā-
skatās cieši uz pirkstiem, ja viņu grib pareizi izprast: viņš
tikai pa pusei ir kaķis — viņš ir maisījums starp kaķi un

suni. Tādu pilnīgu saskaņu var atrast vienīgi pie tādiem

dzīvniekiem, kas visā dzīvnieku rindā ieņem augstu stā-

vokli.

Jāpieņem, ka kaķa ķermeņa uzbūve ir visiem pazī-

stama, jo viņa stiprais un tomēr skaistais ķermenis, apaļā
galva, kas novietota uz stipra kakla, vidēji augstās kājas

ar biezajām ķetnām, garā aste un mīkstā spalva ar patī-

kamo, vienmēr apkārtnei pieskaņoto krāsu, ir pazīmes, ko,

jādomā, katrs būs ievērojis. Saskaņā ar kaķa ķermeni ir

arī viņa ieroči. Viņa zobi ir briesmīgi. Ilkņi ir lieli, stipri,
tikko manāmi ieliekti konusi, kas stipri vien lieluma ziņā
pārsniedz pārējos zobus un, jādomā, atnes visam, kam viņi
pieskaras, iznīcību. Salīdzinot ar viņiem pazūd uzkrītoši

mazie priekšzobi; pat stiprie dzerokļi, kas apbalvoti
asiem robiem, kuri tā ierīkoti, ka cieši piekļaujas viens

otram, un kas te vairs nenoderbarības sasmalcināšanai, iz-

liekas nestipri un nenozīmīgi. Saskaņā ar zobiem stāv arī

sevišķi ievērojamā biezā, gaļīgā mēle, kas apklāta smalkām

raga adatiņām, kuras piestiprinātas pie negludām kārpām

un kuru asumi vērsti uz iekšu. Mēle vēl pastiprina mutes

apbruņojumu tāpat kā tas ir pie dažām čūskām un plēsīgām

zivīm, pie kurām ne tikai žoklis, bet arī augšlejas ir no-

sētas zobiem. Ja arī šīs adatiņas, kas atrodas uz kaķa mē-

les, stipri atšķiras no tām, kas atrodas uz zivs augšlejām,
tomēr viņas ir asas diezgan, lai spētu, pie ilgākas laizīšanas,
ievainot maigāku ādu līdz asinīm. Vispār pie ēšanas viņas
noder kā atbalsts zobiem, kas pateicoties savam asumam

un robainai virspusei izlietojami ļoti vienpusīgi; barības
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sasmalcināšanai tie ir nederīgi. Tomēr zobi nav kaķu īste-

nais ierocis, ar kura palīdzību tas sagrābj savu laupījumu:
daudz briesmīgāks ierocis ir viņu nagi, ar kuriem tie savu

laupījumu satver un nodara tam nāvīgus ievainojumus;

cīņā nagi noder arī kā aizsargāšanās līdzeklis. Viņu platās,

noapaļotās kājas raksturo tas, ka viņas ir samērā īsas; tas

atkarājas no tā, ka pēdējais pirksta loceklis ir izliekts uz

augšu. Tā viņš pie iešanas nepieskaras zemei, un pie tā

piestiprinātais, ļoti stiprais, smailais, sirpveidīgais nags
tādā kārtā tiek pasargāts no nolietošanās. Miera stāvoklī

un pie parastās iešanas šo locekli tur uz augšu divas elastī-

gas lentas, kas piestiprinātas viena augšpusē un otra sānos.

Dusmās un tai acumirklī, kad nagi tiek laisti darbā, zem

viņiem piestiprinātais stiprais muskulis ar varu velk tos

uz leju, caur ko kāja izstiepjas un pārvērš kaķa kāju vis-

šausmīgākā ķetnā, kāda vien ir iespējama, šāda kājas uz-

būve ir par iemeslu tam, ka kaķis ejot nekad neatstāj pē-

das, kurās būtu manāmi nagu nospiedumi. Tas, ka kaķis
iet klusi un nedzirdami, atkarājas no tā, ka pie pēdas viņam
piestiprināti mīksti ar spalvu pārklāti spilventiņi.

Lai pēc iespējas apmierinātu visus lasītājus, tad pie-
vedīšu vēl sekošās pazīmes, kas raksturo kaķu dzimtu.

Mugurkauls sastāv no 20 krūšu un jostas skriemeļiem,
2 līdz 3 krusta un 15 līdz 29 astes skriemeļiem. Zobu ir 30,
no kuriem seši priekšzobi, viens ilknis, pa divi starpzobiem
augšā un apakšā, beidzot divi dzerokļi augšžoklī un viens

apakšžoklī. Locekļu kauli ir caurmērā ļoti stipri, bet plecu
kauli maz attīstīti. Priekškājām ir pieci, pakaļkājām četri

pirksti. Zarna sasniedz trīs līdz pieckārtīgu ķermeņa ga-
rumu. Mātītei pie vēdera ir četri pupi vai vēl četri arī

pie krūtīm.

Kaķi ir stipri un ārkārtīgi izveicīgi kustoņi. Viņu ku-

stībās ir tikpat daudz spēka, cik piemīlīgas izveicības. Visas

šīs dzimtas sugas ir savā starpā ļoti līdzīgas kā garīgās tā

fiziskās īpašībās, pat tad, ja mums liekas, ka viena suga
ar kaut kādu īpašību izceļas pār otru vai arī stāv zem

viņas. Visi kaķi prot labi iet, bet to viņi dara lēnām, uz-

manīgi un bez trokšņa. Viņi skrien ļoti ātri un ir spējīgi
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horicontalā virzienā izdarīt lielus lēcienus, kas attālumā

pārsniedz viņu ķermeņa garumu apmēram desmit līdz piec-

padsmit reizes. Tikai ļoti nedaudzi no lielāko sugu priekš-

stāvjiem neprot kāpelēt, turpretim lielākā kaķu daļa to

piekopj ar lielu izveicību. Lai gan no dzimšanas tie ir lieli

ūdens pretinieki, tomēr peld samērā labi, protams tikai tad,
kad tas ir nepieciešams; vismaz nav tādas kaķu sugas, kas

ūdenī ātri noslīktu. Bez tam viņi prot savu vingro ķermeni
visādi izliekt, prot savas ķepas vajadzības gadījumā izlietot

un ar viņu palīdzību nemaldīgi saķert dzīvnieku pat tad,
kad viņš skrien vai laižas. Te vēl pievienojas viņu samērā

lielais spēks un izturība. Lielākās kaķu sugas var ar vienu

savas briesmīgās ķetnas sitienu nogāzt pie zemes dzīvnieku,

kas lielāks nekā uzbrucējs pats, un bez pūlēm spējīgi aiz-

vilkt prom neticami lielus smagumus.

Starp maņām pirmo vietu ieņem redze un dzirde. Pē-

dējā neapšaubāmi ir tā, kas kaķus vada viņu uzbrukumos

un palīdz laupījumu uzmeklēt. Viņi spējīgi uzņemt trokš-

ņus jau no liela attāluma un pēc tiem taisīt pareizus slē-

dzienus; viņi dzird visklusākos soļus, vislēnāko čabēšanu

smiltīs un spējīgi bez redzes piepalīdzības tikai ar dzirdi

vien uzmeklēt savu laupījumu. Par šīs maņas asumu liekas

jau var taisīt slēdzienu pēc ārējām pazīmēm vien, jo lai

gan ārējā auss ne pie vienas sugas nav pārāk liela, tomēr

pie viena un otra mēs redzam sevišķus ausu izgreznojumus,
vai piedēkļus, piem., cietus matus v. t. t., kas gan mazāk

noder skaņu uztveršanai, bet tomēr pastrīpo ļoti labi attī-

stīto dzirdes maņu. Redze ir mazāk attīstīta, tomēr par

vāji attīstītu mēs to saukt nevaram. Viņu acs gan laikam

nespēj saredzēt lielos atstatumos, bet tuvumā tā redz

priekšzīmīgi. Redzoklis, kas pie lielākām sugām ir apaļš
un dusmās riņķveidīgi palielinās, pie mazākām pieņem
elipsa veidu, kas spējīgs ļoti stipri izstiepties. Dienā zem

stipras gaismas iespaida viņš savelkas cieši kopā un ir

līdzīgs šaurai plaisai, uztraukumā un tumsā viņš pieņem
gandrīz pareiza riņķa formu. Kā nākošāmaņa pēc dzirdes

gan būs jāuzskata jušana, kas parādās, gan kā labi attī-

stīta tauste, kan kā sajūtas spēja. Kā taustes orgāni no-
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der galvenā kārtā ūsas — garās spalvas, kas atrodas abās

pusēs mutei un virs acīm; laikam tam pašam mērķim kalpo
arī lūša garās ausu bārkstis. Ja kaķim nogriež ūsas, tad

viņš nonāk ļoti nepatīkamā stāvoklī: viņš tādā gadījumā
liekas būt bez padoma un negrib neko uzsākt, vai arī iz-

rāda zināmu nemieru vai nedrošību, kas vēlāķ, kad ūsas

ataug, atkal nozūd. Bet arī ķepas ir taustei piemērotas.

Jušanas spēja ir izplatīta pār visu ķermeni. Visi kaķi ir

ļoti jūtīgi pret ārējiem iespaidiem un pie nepatīkama kairi-

nājuma izrāda neapšaubāmu nepatiku, turpretim patīkamie

kairinājumi izsauc viņos zināmu labsajūtu. Ja viņu zīda

mīksto spalvu paglauda, tad viņi nonāk gandrīz priecīgā

uztraukumā, turpretim tie izrāda lielu saīgumu, ja viņu
spalvu apslaka ar ūdeni vai padod tos citiem nepatīkamiem

iespaidiem. Osme un garša liekas būt vienādi attīstīta;

varbūt, ka garša pat labāk nekā osme. Neskatoties uz

viņu parupjo mēli, lielākā kaķu daļa ir ļoti jūtīga pret

augšleju kutinājumu un sevišķi mīl maz sālītus un saldenus

ēdienus, bet par visu vairāk šķidrumus, kas nākuši no dzīv-

niekiem, piem. asinis un pienu; lai viņi justos pilnīgi ap-

mierināti, viņu orgāni jāsargā tikai no ļoti stiprām sma-

kām. Raksturīgā kaķu mīlestība pret stipri smaržojošiem

augiem, kā baldriāns un kaķu eglītes (Teucrium marum),
noved pie slēdziena, ka viņu osme nav sevišķi smalki attī-

stīta; jo visi dzīvnieki ar smalku osmi ar riebjurnu novēr-

stos no šiem priekšmetiem: kaķi turpretim paliek no šiem

stādiem tīri negudri un izturas kā piedzēruši.
Attiecībā uz garīgām spējām kaķi stāv aiz suņiem, to-

mēr ne tik tāļu, kā to bieži vien iedomājas. Nedrīkst aiz-

mirst, ka salīdzinot šo divu dzimtu garīgās spējas mēs do-

mājam tikai par diviem priekšstatiem: par gadutūkstošiem

no mums audzināto, mācīto, skoloto un cilvēka līdzībai tu-

vināto suni un aizmirsto, ar zināmiem aizspriedumiem ap-
lūkoto un parasti nepareizi audzināto mājas kaķi. Ja mēs

salīdzinām šo dzimtu brīvi dzīvojošās sugas, piem. lapsu
un lūsi, tad redzam citu ainu un spriedums būs kaķiem lab-

vēlīgāks, šos dzīvniekus turēt par garīgi maz attīstītiem,
kā to bieži atklāti vai arī klusībā daudzi dara, ir rupja
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kļūda. Mūsu mājas kaķis mums bieži vien pierāda, ka

viņš var uzticīgi pieķerties cilvēkam, un ka viņam ir dziļš
saprāts, šo sugu lielākās daļas raksturs ir katrā ziņā
maisījums no mierīgas apdomības, ilgstošas viltības, asins-

kāres un ārprātīgas drosmes; bet ir arī ļoti lepni, cienīgi

un drošsirdīgi kaķi, kā piem. lauvas, vai arī maigi kā ge-

pards. Cilvēka sabiedrībā viņi rādās pilnīgi citādi nekā

tie ir brīvībā; viņi atzīst cilvēka virskundzību, jūt pateicību

pret savu saimnieku, grib, lai viņš tos glāsta un pamīļo, ar

vārdu sakot top bezgalīgi lēni, kaut arī dažreiz piepeši iz-

laužas uz āru viņu dziļi iesakņojušās dabīgās īpašības. Te

laikam arī meklējams pamats tam, ka kaķus dēvē par viltī-

giem un ļauniem, jo cilvēks, kas dzīvniekus moca un'ne-

pareizi audzina, negrib viņiem dot tiesības kaut uz acu-

mirkli nokratīt uzlikto jūgu un verdzību.

Kaķi tagad sastopami visās Vecās Pasaules daļās un

arī Amerikā. Viņi apdzīvo kā līdzenumus tā kalnājus, kā

sausas, smilšainas vietas, tā mitras ielejas, kā mežus tā

laukus. Daži uzkāpj pat augstos kalnājos un tur sastopami

ievērojamā augstumā virs jūras līmeņa; citi medī brīvās,
atklātās ar krūmājiem apklātās stepēs vai tuksnešos; vēl

citi sev kā dzīves vietu izvēlas niedrājiem aizaugušus upju
krastus vai purvus: tomēr lielākā daļa dzīvo mežos. Koki

dod viņiem visu vajadzīgo, vispirmā kārtā priekšzīmīgas

paslēptuves. Mazākām sugām priekš tam noder klinšu

aizas, cauri koki, no citiem zīdītājiem pamestas ligzdas un

līdzīgas vietas, kamēr lielākās sugas slēpjas meža biezoknī.

Lai gan brīvi dzīvojošie kaķi labāk mīl tādas vietas, kur

cilvēks vēl nav paspējis nodibināt savu varu, tomēr tie pār-
droši nekaunīgā kārtā tuvojas arī cilvēku dzīves vietām.

Dienā tikai ļoti nedaudzi no viņiem uzbrūk laupījumam un

šai laikā bailīgi atkāpjas, ja tiek no cilvēka pārsteigti.

Viņu īstā dzīve sākas un beidzas līdz ar tumsu. Sevišķi
izdevīgas paslēptuves viņi kārtīgi apdzīvo; lielākai daļai
tomēr nav noteiktas apmešanās vietas; ja viņus viņu gaitās

pārsteidz rīta gaisma, tie izvēlas kā paslēptuvi pirmo la-

bāko vietu, kas viņiem var dot drošību pret ienaidniekiem.
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Savu barību kaķi iegūst no visām mugurkaulaīno
dzīvnieku dzimtām, lai gan nav apšaubāms, ka visvairāk

vmi apdraud zīdītājus. Dažas sugas vismīļāk medī put-

nus, citas, tomēr nedaudzas, blakus tam ēd arī dažus rā-

puļus, piem. bruņu rupučus, vēl citas iziet pat uz zivju

zveju. Bezmugurkaulainie dzīvnieki tiek reti aiztikti un

tikai atsevišķos gadījumos vienas vai otras kaķu sugas

priekšstāvis noķer kādu vēz* vai kukaini. Lielākā kaķu

daļa ēd medījumu, ko paši ieguvuši, tikai ļoti nedaudzi

krīt uz maitām un tad parasti tikai uz tādām, kas ceļas
no pašu laupījuma. Pie tam daži uzrāda nepiesātināmu
asinskāri: ir sugas, kas, ja vien tas viņām iespējams, ba-

rojas tikai no asinīm un vārda pilnā nozīmē apreibinās no

šīs „sevišķās sulas".

Veids, kādā šie dzīvnieki savam laupījumam uzbrūk,
ir pie visām sugām vairāk vai mazāk vienāds. Klusiem,
nedzirdamiem soļiem viņi ar sevišķu uzmanību ložņā pa

savu medību apgabalu un raugās ar savu aso skatu uz

visām pusēm. Vismazākais troksnītis pievelk viņu uzma-

nību un ierosina tos viņa cēlējam sekot. Pie tam viņi
lien uz priekšu cieši pie zemes pieplakuši, vienmēr turē-

damies pretī vējam, un kad viņi domā, ka ir pielīduši sa-

vam laupījumam diezgan tuvu klāt, tie ar dažiem lēcie-

niem uzbrūk nonāvējamam upurim, iecērt viņa sprandā
vai sānos savas briesmīgās ķetnas, nogāž to pie zemes,

saķer ar muti un dažas reizes ātri un stipri iekož. Tad

viņi pa daļai attaisa zobus, tomēr laupījumu no viņiem
pilnīgi neizlaizdami novēro, vai laupījums nepakustēsies,
un kož no jauna, tiklīdz mana ka viņā vēl kvēlo dzīvības

dzirkstelīte. Daudzi pie tam izgrūž rūcienus vai ņurd, ko

tikpat labi var pieņemt kā labpatikas vai arī kā dusmu

izteiksmi, pie tam viņi kustina savu astes galu. Lielākai

daļai piemīt neģēlīgais ieradums ilgi mocīt savu upuri, pie
kam tie dod tam itkā drusku brīvības un arī patiesi atļauj
tam gabaliņu paskriet, bet īstā acumirklī saķer to no jau-
na, palaiž atkal v. t. t., līdz beidzot tas nomocīts un no

ievainojumiem noasiņojis izlaiž savu garu. Pat lielākās

sugas izvairās no dzīvniekiem, no kuriem var sagaidīt ie-
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vērojamu pretošanos. Lauva, tīģers un jaguārs no sāku-

ma baidās no cilvēka un pat bailīgi griež tam ceļu; bet pēc
tam, kad viņi ir iepazinušies ar to un redz, cik vājš un

neaizsargāts radījums tas ir, viņi top tā niknākie ienaid-

nieki un pat liekas, ka viņi tad cilvēka gaļu ciena vairāh

kā kaut kura cita zīdītāja gaļu. Lai gan visi kaķi ir labi

skrējēji, tomēr viņi atturas no tālākas laupījuma gūstī-

šanas, ja tiem nav izdevies viņu uzbrukuma lēciens. Tikai

ļoti labi aizsargātās vietās tie noēd savu laupījumu turpat
uz vietas, parasti viņi noķerto dzīvnieku pēc tam, kad tas

ir nonāvēts vai mazākais padarīts nespējīgs pretoties, aiz-

velk kādā klusā, paslēptā vietā un tur to pilnā mierā un

omulībā apēd.

Kaķu mātīte parasti atnes vairākus mazuļus un tikai

izņēmuma gadījumā vienu. Viņu skaits svārstās starp
vienu un sešiem; dažas sugas atnesot pat vēl vairākus.

Mazuļu kopēja ir māte; tēvs ar tiem nodarbojas tikai iz-

ņēmuma gadījumos. Kaķu māte kopā ar saviem mazuļiem
dod mums ļoti pievilcīgu skatu. Katrā vecās kaķes ku-

stībā izteicas viņas mātes maigums un mīlestība, to mēs

dzirdam katrā viņas balss skaņā. Viņas balsī dzirdams

tāds maigums un piemīlība, kādu mēs nemaz nevarētu sa-

gaidīt. Pie tam viņa savus mazuļus uzlūko ar tādu rū-

pību un uzmanību, ka nav nekādu šaubu par to, cik ļoti
pie sirds viņai pieaudzis viņas bērnu bars. Sevišķi patī-
kama kaķu dzimtā ir tā tīrības mīlestība, pie kuras māte

savus mazuļus pieradina jau no pašām pirmajām dienām.

Bez apstājas viņa tīra un laiza, gludina un kārto, un sava

mājokļa tuvumā necieš nekādu netīrību. Pret naidīgiem

apciemojumiem viņa savas atvases aizstāv pate savu dzī-

vību neievērojot, un šīs dzimtas lielākās sugas taī laikā,
kad tām ir bērni, ir vislielākā mērā bīstamas. Pie dau-

dziem kaķiem mātei savi pēcnākamie dažreiz jāaizsargā
ari pret tēvu, kurš mazuļus, kāmēr tie vēl akli, bez apdo-
māšanās apēd, ja tikai viņš tiek klāt pie viņu neapsargā-

tās nometnes. Ar to laikam ari izskaidrojams tas ap-

stāklis, ka kaķi ar lielu rūpību pūlas savu mazuļu mītni

pēc iespējas labāk noslēpt. Tiklīdz mazuļi jau ir drusku
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paaugušies un parādās jau kā īsti kaķi, tad stāvoklis ir

citāds; tad runcis jeb kaķu tēviņš tiem vairs neko ļaunu
nedara. Tagad tikai iesākas kaķēnu priecīgā bērnība:

vienmēr viņi tiecas uz rotaļāšanos un dažāda veida jokiem.

Dabīgās dāvanas, uz ko kaķēni spējīgi, parādās jau viņu
pirmās kustībās un tieksmēs. Viņu bērnu rotaļas pa lie-

lākai daļai nav nekas cits, kā priekšmēģinājumi nopietnām

medībām, ar ko nodarbojas vecie kaķi. Viss, kas kustas,

pievelk viņu uzmanību. Neviens troksnis nepaliek no

viņiem neievērots: mazie saceļ ausis jau pie visniecīgākā

trokšņa viņu tuvumā. No sākuma vecās kaķes aste ir

mazo vislielākais prieks. Katra viņas pakustēšanās tiek

novērota, un drīz visa sabiedrība pārgalvīgi mēģina astes

kustības ar ķeršanu mēģinājumiem aizkavēt un apturēt.
Tomēr vecā no šādas blēņošanās neliekas nemaz traucē-

ties un turpina izteikt savus iekšējos dvēseles pārdzīvoju-
mus ar astes kustībām; viņa pat atļauj saviem mazajiem
ar šo savu locekli rīkoties pēc viņu patikas. Dažas nedē-

ļas vēlāk var redzēt visu ģimeni dzīvi rotaļājamies, un

tagad vecā top tīri bērnišķīga: tikpat lauvu mātīte kā arī

mūsu māju kaķu māte. Dažreiz visa sabiedrība savēlusies

lielā kamolā un viens ķersta un kož otra asti. Līdz ar to,
ka kaķēni top vecāki, arī viņu rotaļas top arvien nopiet-
nākas. Mazie mācas saprast, ka aste ir tomēr tikai viņu
pašu būtnes daļa; tie grib savus spēkus izmēģināt arī pie
kaut kā cita. Tagad vecā tiem nes mazus, bieži pa daļai
dzīvus, pat arī pilnīgi dzīvus kustoņus. Tie tiek palaisti

vaļā un jaunie dzīvnieki ar aizrautību un izturību mācas

savu laupītāju amatu, ko viņi pieauguši piekops. Beidzot

vecā tos ņem līdz medībās; tur nu viņi visā pilnībā mācas

visas viltības un slepenos ceļus, mācās arī mierīgi saval-

dīties un piepeši uzbrukt, ar vienu vārdu sakot — visas

šo plēsoņu mākslas un gudrības. Tikai tad, kad tie jau

tapuši pilnīgi patstāvīgi, viņi atdalās no mātes vai vecā-

kiem un ilgāku laiku ved vientuļu klejoņu dzīvi.

Ar pārējo dzīvnieku valsti kaķi ir naidīgās attiecībās,

tāpēc ļaunums, ko viņi nodara, ir sevišķi ievērojams. To-

mēr vajag apdomāt arī to, ka šīs dzimtas lielās sugas
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dzīvo gandrīz vienīgi tādās zemēs, kuras ar laupījumu ir

neticami bagātas; var pat apgalvot, ka daži no viņiem
traucē pārāk plaši savairoties dažiem mums kaitīgiem at-

gremotājiem un grauzējiem un tādēļ atnes mums savā ziņā
arī labumu. Pie mazākām sugām svētība, ko viņu priekš-

stāvji mums atnes, ir daudz lielāka nekā zaudējumi, kas

no tiem ceļas. Viņi medī tikai mazākus zīdītājus un put-
nus, un sevišķi cilvēka mājturībai tik kaitīgie un nepatī-
kamie mazie grauzēji atrod te sev pretiniekus un vislie-

lākos naidniekus. Mūsu runcis mums palicis nepieciešams;
bet arī brīvā dzīvojošās mazākas kaķu sugas atnes daudz

vairāk labuma nekā posta. Bez tam cilvēks bieži izlieto

viņu ādas un šur tur arī gaļu. Ķinā kaķa āda noder cil-

vēka stāvokļa apzīmēšanai, pārējās tautas viņu vērtē

vairāk viņas skaisto krāsu dēļ un mazāk viņas īstā labuma

dēļ, jo kaķa āda nav šaī ziņā augsti vērtējama.

Kaitīgo sugu medīšana un ķeršana notiek visur ar

lielu centību, un ir cilvēki, kuri šinīs medībās atrod vis-

lielāko baudījumu zemes virsū taisni tādēļ, ka viņas savie-

notas ar lielām briesmām.

Lai dažādās kaķu sugas sadalītu mazākās grupās vai

ģintās, kā jau sacīts, jāievēro pazīmes, kam ir samērā

tikai blakus nozīme. Vienalga, vai mēs te sekojam para-

stajam iedalījumam un nostādām lauvu pretī vienkrāsai-

niem Amerikas kaķiem, vai panteras tiģerim, vai krūmu

kaķi un runci pretī lūsim, vai arī starp suni un kaķi stā-

vošiem dzīvniekiem, kā piem. gepardam, piešķiram zināmu

patstāvību, un pierakstam visām šīm pārejas formām

tādas atšķirības kā pie citu dzimtu ģintām, tomēr nāko-

šās lapas puses vārdos un gleznās apstiprinās to, ka visas

šīs sistemātikas mākslīgā uzbūve kaķu dzimtā stāv uz ļoti

vājiem pamatiem, un katrs lasītājs visus kaķus zemes

virsū apzīmēs par vienas ģimenes bērniem.

Viena vienīga skata uz lauvas ķermeni un uz viņa
sejas izteiksmi pietiek, lai mēs no sirds pievienotos tam

aizvēsturiskam uzskatam, kādu par šo karalisko dzīvnieku
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ir guvušas tautas, kas viņu mācījušās pazīt. Lauva ir

četrkājaino laupītāju karalis, valdnieks zīdītāju valstī. Un

ja arī kārtojošais dzīvnieku pazinējs negrib ievērot tā ka-

ralisko būtību un redz lauvā tikai kaķi ar sevišķi stipru

ķermeņa uzbūvi, tomēr tas kopiespaids, ko šis lieliskais

dzīvnieks atstāj uz cilvēku, piespiež pat pētnieku ierindot

viņu augstākā vietā starp viņam radniecīgiem dzīvniekiem.

Lauva (Leo) no lielākās daļas pārējo kaķu ir viegli

atšķirams. Viņa galvenās pazīmes ir: stiprais, spēcīgais

ķermenis ar īso, gludi pieguļošo vienkrāsaino spalvu, platā

seja ar mazajām acīm, valdnieka mētelis, kas pārsegts viņa
kamiešiem, un pušķis, kas grezno viņa astes galu. Salīdzi-

not ar citiem kaķiem, lauvas ķermenis liekas īss, vēders

ievilkts, un tāpēc viss ķermenis ļoti drukns, bet ne ļempīgs.
Astes galā, viņas pušķī, ir noslēpts nags, ko jau Ar i st o-

te 1 s bij novērojis, bet ko daudzi no jaunākiem dabaspēt-
niekiem noliedza. Acis ir mazas, ar apaļu redzokli, ūsas

sakārtotas sešās līdz astoņās rindās. Bet krēpes ir tās,
kas raksturo lauvas tēviņu un piedod viņam staltumu un

karalisku izskatu.

Karaļpārklājs, īsti biezs un skaists,
Ir ap lauvas krūtīm, pleciem segts.
Karaļkroni rada brīnišķu,
Stīvie mati, kas ap pieri jūk.

Šīs krēpes pilnīgi pārklāj kaklu un krūšu priekšējo
daļu, bet ir tik dažādi veidotas, ka pēc viņām vien var pa-
teikt lauvas dzimteni un pēc viņām var pat sadalīt šos dzīv-

niekus vairākās sugās; cik tam pamata, tas cits jautājums.
Pērsi jas lauvām krēpes ir garas un sastāv no melniem un

brūniem matiem; Guceratas lauvām krēpes ir īsas, smal-

kas, sprogainas, pie dažiem vienkrāsainas, pie citiem mai-

sītas. Mūsu uzmanību mēs tomēr piegriezīsim staltākai

un karaliskākai lauvu sugai — Berberijas lauvam; viņš
ir tas, kas jau no sirmās senātnes pazīstams ar savu dros-

mi un spēku, savu varoņa apziņu, diženumu un augstsir-
dību, nopietnību un mieru, un tāpēc arī ieguvis nosau-

kumu — zvēru karalis. Viņš patiesībā ir stiprākais, droš-



22

sirdīgākais un slavenākais no visiem plēsīgiem dzīvnie-

kiem, viņš ir stiprākais no kaķiem un briesmīgākais un

plēsīgākais no visiem lauvām. Visā viņa izskatā jau atspo-
guļojas tā spēks, drošsirdība un pārliecība par savu uzvaru

cīņā. Ķermenis ir stalts, vēl augstāki un staltāki tiek nesta

galva, skats ir majestātisks; viņa izturēšanās ir ievērības

vērta un cienīga. Viss pie viņa runā par zināmu aristo-

kratismu; katra kustība ir apsvērta un cienības pilna;
ķermenis un gars atrodas pilnīgā saskaņā.

Berberijas lauvas (Felis Leo barbaricus)

ķermenis, tāpat kā viņa radinieku ķermenis, ir īss. Ķer-
meņa priekšējā daļa, pateicoties platajām krūtīm un ievilk-

tiem sāniem, ir daudzdruknāka nekāpakaļējā daļa. Resnā,

gandrīz četrkantainā, galva pāriet platā un strupā purnā.
Ausis ir noapaļotas, acis tikai vidēji lielas, bet dzīvas un

ugunīgas; locekļi īsi un ārkārtīgi stipri, ķetnas vislielākās,
laikam arī salīdzinoši lielākās, starp visiem kaķiem; garā
aste nobeidzas ar īsu dzeloni, kas apsegts ar sprogainu

spalvu pušķi. īsa, gluda spalva, sarkanīgi dzeltenāvai gaiši
brūnā krāsā, apklāj seju, muguru, sānus, kājas un asti;
šur tur spalva ir ar melniem galiem, vai arī pilnīgi melna,

no ka ceļas lauvas jauktā krāsa. Galva un kakls tērpti

garās biezās krēpēs, kas sastāv no gariem, slaidās cirtās

krītošiem matiem un sniedzas priekšā pāri plecam un pa-

kaļā līdz pus sāniem un mugurai. Arī ķermeņa apakšējā

daļa visā savā garumā pārklāta bieziem, slaidiem matiem;

pat pie locītavām un cisku priekšējām daļām ir ja ne vai-

rāk, tad vismaz atsevišķi spalvu pušķi. Pie kakla un gal-

vas īstenībā gaiši dzeltenās krēpes ir jauktas ar rūzgaru

melniem matiem, kas bagātīgā mērā sastopami un nokarā-

jas gar pakauša abām malām, tie ir jaukti ar gaiši dzelte-

niem matiem. Šie rūzgani melnie mati sastopami arī mel-

nīgsnējās vēdera krēpēs un melnajos spalvu pušķos pie lo-

cītavām un ciskām un arī astes pušķī. Tā tas ir pie pie-

auguša vīriešu kārtas lauvas, kura augstums pie skausta

ir 80—90 centimetri un ķermeņa garums l 1 metra ar

80 cm garu asti. Tādā ziņā ķermeņa garums no purna lidz

astes galam ir 2,3 metri. Jaunpiedzimušie lauvas ir 33 cen-
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timetri gari, bez krēpēm un astes pušķa; tie pārklāti mīkstu

un pelēcīgu vilnu, kas pie galvas un kājām ir ar melniem

laukumiem, sānos, pār muguru un pie astes ar nelielām

šķērsstrīpām un pa muguras vidu melna. Jau pirmajā

gadā melnie laukumi un strīpas nozūd, otrā gadā pamat-
krāsa ir bāli dzeltena un trešajā gadā parādās visas tās

pazīmes, ko redzam pie pieauguša lauvas tēviņa. Lauvu

mātīte vairāk vai mazāk līdzinās jaunajiem dzīvniekiem;

no tēviņa viņa atšķiras ar savu vienādi garo, vai ķermeņa
priekšējā daļā ārēji nemanāmi garāko spalvu.

Ja tikko aprakstīto lauvu mēs skaitam par sevišķu
sugu, tad viņas izplatīšanās robežas ir tās zemes, kas at-

rodas ap Atlasa kalniem.

Senegales lauva (Leo senegalensis) atšķiras
no Berberijas lauvas ar to, ka viņa ķermeņa priekšējā daļa

gan ir pārklāta krēpēm, bet pēdējās ir plānas vai to pil-

nīgi trūkst ķermeņa apakšējā daļā. Kapzemes lauva

(Leo capensis), kas, kā liekas, ir sastopams arī Habešā, at-

šķiras no iepriekšējiem ar savu lielo augumu un tumšajām

krēpēm, šīs abas var uzskatīt tikai kā vienas un tās pa-
šas pamatformas pasugas. Persiešu lauvām (Leo

persicus) krēpes sastāv no brūnu un melnu spalvu maisī-

juma un viņš ir sastopams no Pērsi jas līdz Indijai.
Guceratas lauva, bezkrēpainais lauva

jeb, kā iedzimtie to dēvē, kamieļtiģeris (Leo googratensis),
ir jau ievērojami mazāks, nekā viņa iepriekš minētie radi-

nieki. Viņš ir līdz pat baltajam astes pušķim sarkanīgi

gaišdzeltenā krāsā un gandrīz bez krēpēm, t. i., pie pārē-
jām sugām vai pasugām tik raksturīgās krēpes te ir tikko

nomanāmas. Tas, ka šis lauva ir bez krēpēm, ir jo zīmīgāki
vēl tāpēc, ka šo parādību neizsauc klimatiskie apstākļi, jo

Indijā, kā X i n g s stāsta, ir nošauti arī lauvas ar krēpēm,
un apgabalā, kur tek Džummas upes austrumu pietekas,
šādi lauvas, kā liekas, sastopami ļoti bieži.

Krēpju veids ir pat šaurāko sugu robežās padots zi-

nāmai svārstībai, un apgalvojumi, ka krēpju spalvu lielāka

vai mazāka attīstīšanās vedama sakarā ar klimatiskiem

apstākļiem, bez šaubām, zināmā mērā būs pamatoti.



24

Tie laiki, kad varēja sadabūt kopā seši simti lauvu,
lai laistu tos cīņā uz cirkus arēnas, ir jau tūkstoš gadu tāļu
aiz mums. No tā laika dzīvnieku karalis ir arvien tālāk

un tāļāk atkāpies zemes kunga priekšā. Herodots stā-

sta, ka Kserksa kara gājienu laikā Maķedonijā naktīs lau-

vas uzbrukuši kamieļiem, kas nesuši kara nastas, par ko

kareivjiem bijis liels brīnums, jo šinīs apgabalos šie lepnie

laupītāji līdz tam nebij manīti; Aristotels

kā robežu, līdz kurai lauvas Eiropā ir izplatītas,
min Resus un Acheolus upes un noteikti saka, ka citur

nekur Eiropā lauvas nav sastopami. Kad viņi mūsu pa-

saules daļā ir izskausti — grūti noteikt, bet katrā ziņā tas

ir noticis vairāk kā tūkstoš gadu atpakaļ. Ka lauva, un

neapšaubāmi viņa Persijas pasuga, agrāk ir dzīvojuse Si-

rijā un Palestinā, par to mēs zinām no bībeles; par to, kad

lauvas no Svētās Zemes ir izskausti, mēs gan nekā nezinām.

Kā te, tā tur un visās vietās šim vislielākam ganāmopulku
ienaidniekam iet vienādi: cilvēks ar visiem spēkiem cen-

šas viņu ierobežot un, tāpat kā līdz šim, arī uz priekšu pū-

lēsies viņu atspiest atpakaļ un beigās galīgi iznīcināt. Ber-

berijas lauva agrāk apdzīvoja visu ziemeļ-austrumu Āfriku

un Ēģiptē nebij sastopams retāk kā Tunisā, Fesā un Ma-

rokā; bet iedzīvotāju vairošanās un izglītība to arvien vai-

rāk spieda atpakaļ, tā kā tagad Nilas lejasgala līdzenumā

un gandrīz gar visu Vidusjūras dienvidus krastu tas nav

vairs sastopams. Sevišķi Alžirā viņu skaits ir stipri sa-

mazinājies: pastāvīgie franču kari pret arābiem ir viņu
no turienes izdzinuši, tāpat arī franču mednieki, sevišķi
žils žerars (Jules Gerard), ir viņu rindas stipri re-

tinājuši. Vēl pirms piecdesmit gadiem Hemprichs un

Ērenbergs ir klausījušies lauvu rūkšanā Dienvidus

Nubijas mežos, netālu no Handakas nometnes; tagad tur

vairs nav sastopams neviens lauva. Nilas lejas gala ze-

mēs viņi ir izskausti jau daudzus gadu simteņus atpakaļ.
Pat tur, kur viņi vēl tagad sastopami, kā Takasa, Sennara

un Kordofana stepēs, to paliek gadu no gada mazāk. Tas

pats zināms arī par rietumu un austrumu krastmalām un

šīs zemesdaļas dienvidiem, vispār par visām tām vietām,
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kuras tagad apdzīvo eiropieši. Uguns ieročiem Un eiro-

piešu drošsirdībai nevar stāties pretī pat šie laupītāji.

Lauva dzīvo vientuļi un tikai vaislošanās laikā tas tu-

ras kopā ar savu mātīti. Ārpus pārošanās laikmeta katrs

lauva apdzīvo savu apgabalu, bet nekad barības dēļ nesa-

nāk strīdū ar savas sugas priekšstāvjiem. Gadās pat, ka

lauvas pa vairākiem apvienojas, lai kopīgi dotos lielākos

medību ceļojumos. Pēc Livingstona nostāstiem, kuri

vispār liekas būt patiesi, grupa no sešiem līdz astoņiem
lauvām, laikam divas mātītes ar saviem bērniem, klaiņo
apkārt, kopīgi medīdami. Heig 1i n a ļaudis kādu rītu

redzējuši sešus vai septiņus lauvas kopā. Ārkārtējos ap-

stākļos dažreiz Dienvidafrikā sabiedrojas kopā vēl lielāks

lauvu skaits. Eduards Mors (Mohr) man raksta:

„kad tuvojas sausais gada laiks, tā tad no maija līdz sep-

tembrim, milzīgi antilopu un kvagu pulki atstāj sausos

Kalahari stepju apgabalus un atsevišķi stāvošos Transva-

las augstos līdzenumus un uzmeklē attālos, zemos, ar zāli

apaugušos līdzenumus, kas atrodas visapķārt Luči jas lī-

cim. Te vai pa ceļam tie salasās kopā nepārredzamos ba-

ros, šādiem ganāmiem pulkiem dažreiz lauvas seko lielos

baros. Mans tuvais draugs, mednieks Džons Dans

(John Dunn), kā viņš man ziņo, saticis kopā ar savu ceļa
biedri osv c1v (Oswell) 1861. gadā Anatongas tuksnesī

ceļojošu zilo gnu baru kopā ar kvagām un impalas antilo-

pēm, kas, pēc viņa nostāsta, stiepās trīs ceturtdaļ angļu

jūdžu platumā un kuru bij tik daudz, ka, lai tās paskrietu

garām, vajadzēja trīsdesmit piecas minūtes laika. Šim ba-

ram sekoja vairāki lauvu pulki, kuros katrā bij kādi div-

desmit lieli un mazi lauvas." Tā kā arī Andersons

runā par lauvu bariem, tad mums jāpieņem, ka šie nostāsti

ir patiesi.

Pārošanās laikā lauvu tēviņš ar mātīti un pēc šī laika

pa divi vai trīs lauvas kopā medī kopīgi vienā apgabalā,
kura platība atkarājas no medījumu bagātības. Šo ap-

gabalu viņi atstāj, ja tie medījumu jau lielā mērā izskau-

duši vai aizbiedējuši. Katram lauvām vajag tik daudz ba-

rības, ka lielāks viņu skaits nevar vienā apgabalā ilgāku
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laiku pārtikt. Plaši, ar mežu apklāti upju līdzenumi ir mī-

ļākās lauvu uzturas vietas; kalnāji, kā liekas, tiem patīk

mazāk, tomēr pēc maniem piedzīvojumiem lauva uzkāpj
kalnos līdz 1500 metru virs jūras līmeņa.

Aizsargātās vietās, Sudānā vismīļāk krūmājos, bet

Āfrikas dienvidos sevišķi labprāt platajās augsto niedrāju

joslās, lauva izvēlas sev mājokli lēzenā iedobumā un

atpūšas te vienu vai vairākas dienas, skatoties pēc tā, vai

apkārtne ir bagāta vai nabaga, mierīga vai nemierīga. Ce-

ļojumā viņš paliek guļot tur, kur rīts to viņa medībās pār-

steidz, bet vienmēr izmeklē biezokņa vispaslēptākās vietas.

Vispār viņa ierašas līdzīgas pārējo kaķu ierašām, to-

mēr dažos gadījumos arī no tām stipri atšķiras. Viņš ir

kūtrāks nekā visi pārējie šīs dzimtas locekļi un vispār ne-

mīl uzņemties lielākus medību ceļojumus, bet pūlas iekār-

toties tik ērti, cik vien tas viņam iespējams. Tāpēc, pie-
mēram, viņš austrumu Sudānā pastāvīgi seko nomadiem,
lai viņi arī ietu kurp iedami, un ievāc no viņiem lielāko no

visiem nodokļiem.
Viņa dzīves veids ir piemērots naktij; tikai apstākļu

spiests viņš dienā atstāj savu midzeni. Dienā to reti var

sastapt, mežā tikai izņēmuma gadījumos un tad, ja viņu
tieši uzmeklē un ar suņu palīdzību iztrenc no midzeņa. Kā

es novēroju savā pēdējā ceļojumā pa Habešu, tad arī dienā

gadās to sastapt biezoknī ložņājam vai arī mierīgi un klusi

sēžam uz kāda paaugstinājuma, no kurienes viņš grib no-

vērot medījamo dzīvnieku kustības. Tā, kāds no mūsu

ļaudīm mums ziņoja, ka viņš pusdienas laikā redzējis lauvu,
kurš sēdējis līdzenumā, kas nolaižas no Maksabas pret
Ain-Sabu. Lauva novērojis viņu un viņa kamieli ar lielu

uzmanību, bet ļāvis tiem netraucētiem savu ceļu turpināt.
Uz faktu, ka lauva novēro savu apkārtni, ko ziņoja jau
Levejans (Levaillant) un vēlāk apstiprināja arī citi

ceļotāji, skatījās ar neuzticību; arī mums bij izdevība pār-
liecināties par šo nostāstu pareizību.

Ciematu tuvumā viņš nekad neierodas agrāk, kā trīs

stundas pēc nakts iestāšanās. „Trīs reiz," saka arābi, „viņš
ar rēkšanu pieteic uzbrukumu un biedē ar to visus dzīvnie-
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kus, lai tie iet viņam no ceļa." Šis labās domas par viņu
tomēr dibinātas uz ļoti vājiem pamatiem, jo katrreiz, tik-

līdz es dzirdēju lauvas rēcienu, es novēroju, ka viņš sādžai

ir pielīdis visā klusībā un jau nozadzis kādu no mājlopiem.
Kāds lauva, kas īsi priekš mūsu ierašanās Mensahā bij sā-

džai jau četras naktis no vietas uzbrucis, ticis novērots ti-

kai pēc tā, ka, mēģinādams izlauzties caur iežogojumu

viņš tur arvien bij atstājis dažas spalvas no savām krēpēm.
Visi turēja par iespējamu, ka arī pirmās naktīs pēc mūsu

ierašanās viņš ložņās sādžas tuvumā; tomēr mēs viņa
rēcienu dzirdējām tikai divas reizes un ļoti tāļu no mums,

turpretim Kordofanā es to dzirdēju atskanam tieši pie sā-

džas un pat viņas vidū. Arī citi novērotāji stāsta, ka

lauva ļoti bieži pielien klāt pavisam klusu „kā zag-
lis naktī."

Un tomēr arī arābi nerunā netaisnību, viņi tikai gal-
veno nepareizi apzīmē. Fričs (Fritsch) dzirdēja trīs

lauvas te rūcam, te ņurdam pavisam tuvu pie saviem ra-

tiem, pie kuriem bij piejūgti vērši; Kordofanā un ap Zilo

upi atrodošos mūža mežos arī es esmu vairāk kā simtu reiz

dzirdējis pērkoni, kas nāk no lauvas krūts drīz pēc nakts

iestāšanās, tomēr nedomāju, ka tas ir brīdinājums laupī-
jumam, drīzāk esmu nācis pie pārliecības, ka šī sauciena

mērķis ir izbiedēt medījumu un piespiest to bēgt un tā

uzdzīt laupījumu vienam vai otram lauvam, ja ne tieši rū-

cējam, tad citam, kas ar to kopā medī un kādā vietā no-

slēpies glūn uz medījumu. Ka lauva pie lopu aploka, vien-

alga vai to dēvē par kralu vai serību, rūc ar nolūku, lai

iežogojumā ieslēgtos lopus aklās bailēs piespiestu izlausties

ārā, par to, man liekas, nevar būt nekādu šaubu. Es pa-

mēģināšu attēlot lauvas uzbrukumu šādam lopu aplokam
no paša piedzīvojumiem.

Līdz ar saules rietu nomads sadzen savus ganāmos

pulkus drošā serībā, kam ir apkārt apmēram trīs metri

augsts un apmēram metru biezs aizsargu valnis, kas dari-

nāts no biezi savā starpā sapītiem, bagātīgi ar dzeloņiem
pārklātiem mimozu zariem, tā tad drošākais aizsargu val-

nis, kādu vien nomadi spēj uzcelt. Tumšā nakts nolaižas
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pār trokšņaino nometni. Aitas vēl blēj pēc saviem jēriem,

govis, kas nupat kā izslauktas, noliekas uz guļu. Bars uz-

manīgu medību suņu apsargā nometni. Uzreiz suņi sāk

skaļi riet; acumirklī tie ir salasījušies kopā un visi vienā

virzienā dodas nakts tumsā. Ir dzirdams īsas cīņas troks-

nis, nikna riešana un dusmīga, aizsmakuse rūkšana, tad

uzvaras troksnis: hijenai, kas ložņājusi ap nometni, pēc

īsas cīņas ar modrajiem sargiem ir jābēg. Leopardam ne-

būtu klājies labāk. Paliek arvien klusāk un mierīgāk;

trokšņi apklust; nakts miers nolaižas pār nometni. Ga-

nāmo pulku īpašnieka sieva un bērni ir atraduši nakts

mieru kādā teltī. Arī vīrieši ir savus beidzamos darbus

padarījuši un atgriežas nometnē. Tuvākos kokos trep-
astainais lēlis auž savu naktsdziesmu vai laidelējoties nes

savu spalvu plīvuru pa gaisu, labprāt tuvojas serībam un

pārlido kā gars pār dusošiem ganāmiem pulkiem. Citādi

viss ir mierīgi un klusi. Pat suņu riešana ir apklususi, lai

gan šie modrie kalpi nav tapuši mazāk uzmanīgi.

Piepēži liekas, ka zeme dārd: tuvumā rūc lauva! Ta-

gad viņš attaisno savu vārdu „essed", t. i. nemiera cēlājs,

jo serībā patiešām saceļas liels nemiers un valda vislielākais

uztraukums. Aitas kā negudras skrien pret dzeloņainajiem
iežogojuma vaļņiem, kazas skaļi brēc, govis ar izbaiļu mā-

vieniemsalasās nekārtīgos baros, kamielis labprāt aizskrie-

tu un tāpēc pūlas saraustīt visas saites, un pat drošsirdīgie

suņi, kas ar tādu sparu uzvarēja hi jenas vai leopardus,

skaļi un žēli kauc un izbailēs glābiņu meklēdami, bēg pie
sava saimnieka, kas arī pats ir bez padoma un nezin ko

iesākt. Viņš drebēdams un savu spēku apšaubīdams pa-

dodas par viņu stiprākam spēkam un neiedrošinās ar savu

šķēpu stāties tik briesmīgam naidniekam pretī; tas nevar

aizkavēt, ka lauva nāk arvien tuvāk un tuvāk, ka viņa
spīdošās acis pievieno tām bailēm, ko sacēla viņa balss,
vēl jaunas šausmas klāt un ļauj notikt, ka šis laupītājs pie-
vieno savam nosaukumam vēl citu arābu apzīmējumu

„s a b a a" — „ganamo pulku postītājs".
Ar lielu lēcienu varenais dzīvnieks pārlec pār dzelo-

ņaino sienu, lai izmeklētu savu upuri. Viens vienīgs bries-



29

mīgās ķetnas sitiens, un divi gadi vecs vērsis ir nogāzts

gar zemi; stiprie zobi salauž šī pretoties nespējīgā dzīv-

nieka kakla skriemeļus. Apspiesti rūkdams plēsonis guļ uz

sava laupījuma, dzīvās acis gaiši kvēlo uzvaras priekā un

laupīšanas kārē; ar asti viņš kuļ gaisu. Uz acumirkli viņš
dzīvnieku, kas atrodas jau tuvu izdzīšanai, palaiž vaļā un

satver to atkal par jaunu ar saviem zobiem, kas spējīgi
to galīgi saberzt, līdz beidzot tas vairs nemaz nekustas.

Tad lauva sāk domāt par savu atkāpšanos. Viņam atkal

jātiek pāri augstajam žogam, bet savu laupījumu tas ne-

grib atstāt. Te vajadzīgs viss viņa neaprakstāmais spēks,
lai ar vērsi zobos pārlektu pār žogu. Tas izdodas: es pats
esmu redzējis, kā lauva ar divi gadus vecu vērsi zobos pār-

lēca par gandrīz trīs metrus augstu seribu. Es esmu

redzējis iespiedumu šāda žoga virspusē, ko atstājuse smagā

nasta, kā arī žoga ārpusē iedobumu smiltīs, ko atstājis te

nokritušais vērsis, iekams lauva to aizvelk prom. Bez se-

višķām grūtībām viņš šādu nastu aizvelk līdz savam mi-

dzenim, un bieži ļoti skaidri var redzēt sliedi, ko tā pa

zemi vilkts dzīvnieks atstāj smiltīs līdz tai vietai, kur viņš
tiek saplosīts.

Tikai pēc tam, kad lauva ir prom, visas dzīvas būtnes,
kas atrodas nometnē, uzelpo brīvāk, jo likās, ka visi no

bailēm bij kā saistīti. Gans pacietīgi padodas savam lik-

tenim. Viņš zin, ka lauva tam jāatzīst par valdnieku, kas

no viņa tāpat piedzen meslus, kā to dara valdnieks-cilvēks,
zem kura varas viņš atrodas.

Saprotams, ka visi dzīvnieki, kas vien šo briesmīgo

laupītāju pazīst, no bailēm pazaudē katru saprašanu, tik-

līdz viņi izdzird to rūcot. Šī lauvas rūkšana ir ļoti rakstu-

rīga. To varētu dēvēt par viņa spēka izteiksmi: viņa ir

savā ziņā vienīgā un to nepārspēj nevienas dzīvas būtnes

balss skaņas. Arābi viņai devuši ļoti raksturīgu nosau-

kumu : „r a a d", t. i. dārd kā pērkons. Lauvas rūkšanu

nav iespējams aprakstīt. Liekas, ka viņa nāk dziļi no viņa
krūts un grib to saplosīt. Grūti noteikt virzienu, no ku-

rienes rūkšana atskan, jo lauva rūc pret zemi, un skaņa
pa zemi izplatās patiešām kā pērkona grāviens uz visām
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pusēm. Pats rūciens sastāv no skaņām, kas atrodas starp
OunUun ir ļoti stipras. Parasti viņš iesāk ar trīs līdz

četrām klusi izgrūstām skaņām, kas izklausās kā vaidēša-

na, tad šīs atsevišķās skaņas seko viena otrai arvien ātrāk

un ātrāk, pret beigām turpretim arvien lēnāk un lēnāk un

paliek arī arvien klusākas, tā ka beidzot drīzāk līdzinās

ņurdēšanai. Tiklīdz kāds lauva paceļ savu briesmīgo balsi,
to dara arī visi pārējie, kas to dzird, un tā dažreiz mūža

mežā var noklausīties patiešām lieliskā koncertā.

Neaprakstāms ir tas iespaids, kādu karaļa balss atstāj

uz viņa pavalstniekiem. Kaucošā hijena paliek klusu, kaut

arī tikai uz acumirkli; leopards beidz rukšķēt; pērtiķi iz-

dod skaļas rīkles skaņas un baiļu pilni steidzas uzkāpt koku

visaugstākos zaros; antilopes trakās bailēs laužas caur

koku zariem; blējošos ganāmos pulkos iestājas nāves klu-

sums; ar nastām apkrautais kamielis trīc no bailēm un

neklausās vairs sava dzinēja saucienos, nosviež savu kravu

un jātnieku un steidzīgi bēgot meklē glābiņu; zirgs ceļas
uz pakaļkājām, krāc, piepūš nāsis un kāpjas atpakaļ, suns,

kas nav pieradis pie medībām, smilkstēdams meklē glābiņu
pie sava saimnieka — īsi sakot, taisnība ir sekošajam

Freiligrata tēlojumam:

„Un stāvus ceļas skaistā panterspalva,

Bēg lielās bailēs drebot gacele,
Pat kamielis un krokodilis klausās,
Kad dusmās rūcam dzird tie karali."

Un pat cilvēks, kura ausi nakti mūža mežā pirmo reiz

skar šīs balss skaņas, pat tas sev vaicā, vai viņš ir pietie-
koši varonīgs, lai stātos pretim tam, no kā nāk šie pērko-
nim līdzīgie grāvieni. Livingstons saka, ka strausa

kliedziens nav mazāk stiprs kā lauvas rūciens, un tomēr

nevienā nesaceļ bailes; arī lauvas rēcienā var labprāt no-

klausīties no kādas drošas mājas vai ratiem, bet jāatzīstas,
ka attiecības stipri mainas, ja šie rēcieni pievienojas ārkār-

tīgajam pērkona negaisam, kas plosās Āfrikas vidienē, kur

gaišo zibeņu dēļ melnā nakts izliekas vēl melnāka, un kur
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lietus izdzēš uguni, vai ari tad, ja apzinies, ka pretim šim

dzīvniekam tu esi neapbruņots un neizsargāts. Varu ap-

galvot, ka arī es šinī pērkoni, kas nāk no lauvas krūts, un

kas sākumā uz mani atstāja ļoti spēcīgu iespaidu, vēlāk klau-

sījos ļoti labprāt un mācījos cienīt kā lielisku un šausmīgu
mūža mežu naktsmuziku; un tomēr taisni šinīs mūža me-

žos esmu redzējis drošsirdīgus vīrus nobālam, tiklīdz tie

izdzird šīs varenās skaņas, kaut gan tie ir mācījušies bez-

bailīgi stāties pretīm savu ienaidnieku šķēpiem un lodēm.

Tā pati baiļu izjūta, kas pārņem dzīvniekus, kad tie

izdzird lauvas rēkšanu, tos savaldzina arī tad, ja tie viņa
tuvumu jūt ar kādas citas maņas palīdzību, jau pat tad,
kad tie viņu no tālienes saož, to nemaz vēl nevarēdami

saredzēt, jo viņi zin, ka lauvas tuvums tiem nozīmē nāvi.

Kur vien tas iespējams, lauva nometas uz dzīvi sādžu

tuvumā un vērš savus uzbrukumus tikai pret to. Viņš ir

ļoti nepatīkams viesis, kas nav tik viegli aizdzenams un

vēl jo vairāk tādēļ, ka savos uzbrukumos izrāda diezgan

ievērojamu viltību. „Ja lauva ir jau par vecu, lai dotos

medībās uz savvaļā dzīvojošiem dzīvniekiem," saka Living-

stons, „tad viņš nāk uz sādžām pēc kazām, un ja ceļā tam

pagadās kāds bērns vai sieva, tad arī tie top par viņa
laupījumu. Tie lauvas, kas uzbrūk cilvēkiem, vienmēr ir

veci, un ja kāds no šiem briesmīgajiem laupītājiem ir iebru-

cis sādžā un aiznesis kazas, tad iedzimtie saka: viņa zobi

ir jau nolietoti, drīz viņš nonāvēs arī kādu cilvēku." Arī

es domāju, ka tikai veci, piedzīvojuši lauvas ielaužas sā-

džās, bet esmu pārliecināts, ka viņu zobi ir vēl priekšzīmīgā
kārtībā. Cilvēks ir diezgan bieži vienīgais, kas lauvām sa-

gādā barību, un ja nu lauva reiz savas iedzimtās bailes no

cilvēku mītnēm ir pārvarējis un izmēģinājis, cik viegli te

var iegūt laupījumu, viņš paliek arvien drošāks un nekau-

nīgāks. Tad viņš nometas uz dzīvi sādžas tuvumā un no

šejienes iziet uz medībām tik ilgi, cik vien ilgi cilvēks vi-

ņam atļauj. Pēc ticamām ziņām daži no viņiem paliek tik

droši, ka rādās cilvēkam pat pie dienas gaismas; pat, kā

to vairākkārtīgi apgalvo, viņus zināmos apstākļos neatbai-

dot pat nometnes ugunskuri. Pretīm pēdējam apgalvoju-



32

mam runā Certralās Āfrikas iedzīvotāju pārliecība par to,
ka uguns uz lauvām atstāj vēlamo iespaidu. Viņi apgalvo,
ka uguns ir pietiekošs līdzeklis, lai lauvu atturētu zināmā

attālumā no nometnes, un nezin neviena tāda piemēra, kur

šis laupītājs būtu uzbrucis nometnei, kurā rūpīgi tiek uz-

turēts aizsargājošais ugunskurs.

Pavisam citādi nekā tad, kad viņam darīšana ar lēniem

lopiem, lauva izturas tanīs gadījumos, kad viņš uzbrūk sav-

vaļā dzīvojošiem dzīvniekiem. Viņš zin, ka dzīvnieki to

saož jau no diezgan liela attāluma un ka tie ir diezgan

čakli, lai no viņa aizbēgtu. Tāpēc viņš uzglūn savvaļā dzī-

vojošiem dzīvniekiem vai bieži vien mēģina, kopā ar sev

līdzīgiem, tiem uzmanīgi pa vējam pielīst klāt, un to viņš
dara ne tikai naktī, bet arī saules gaismā. „Neliels zebru

bars," stāsta kāds angļu lauvu mednieks, „mierīgi un

bezrūpīgi ganījās kādā līdzenumā, nemaz nenojauzdams, ka

kāds lauvu pāris kopā ar jaunajiem bez kāda trokšņa tiem

arvien vairāk tuvojās. Lauvu tēviņš un mātīte bij izstrā-

dājuši krietnu kaujas plānu un zagās tik klusi un nema-

nāmi pa augsto zāli uz zebru pusi, ka šie dzīvnieki tos ne-

pamanīja, neskatoties uz viņu lielo uzmanību. Tā viņi za-

gās aizvien tuvāk, līdz bij tikai apmēram viena lēciena at-

tālumā no tām; te zebru pulka vadonis piepēži ieraudzīja

briesmīgo ienaidnieku un deva zīmi, lai bēg. Bet bija jau

par vēlu. Ar vienu vienīgu lēcienu lauvas tēviņš pārlēca

pār zāli un krūmiem un ar visu sava ķermeņa smagumu
uzkrita kādai zebrai, kas acumirklī zem viņa saļima. Pā-

rējās baiļu pilnas aizbēga uz visām pusēm."

Šis nostāsts sakrīt ar to, ko es pats piedzīvoju Sudānā

un Habešā. Un tomēr šādas medības dienas laikā ir izņē-
mums no vispārējā likuma. Parasti lauva gaida vismaz

līdz iestājas krēsla un tad tikai domāpar savām medībām.

Tāpat kā lēnajiem mājlopiem, viņš seko arī savvaļā dzīvo-

jošo lopu pulkiem, un kā citi kaķi arī viņš novērošanas

vietu izvēlas visdzīvāko ceļu krustojumu tuvumā. Ūdens

krājumus stepēs, kur savvaļā dzīvojošie kustoņi nāk dzesēt

slāpes, viņš bieži apmeklē ar nolūku iegūt sev laupījumu.
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Kad karstā diena ir pagājuse un pār zemi nolaižas vēsā

nakts, tad skaistā antilope vai žirafe ar mīlīgajām acīm,

strīpainā zebra vai varenais bifelis dodas pie ūdens, lai at-

veldzētu izkaltušo mēli. Uzmanīgi viņi tuvojas avotam vai

peļķei, jo viņi zin, ka taisni šīs vietas, kas viņiem dod vis-

lielāko atspirdzinājumu, ir tiem arī visnedrošākās. Bez

apstājas gaisu ošņādams, vērīgi klausīdamies un uzmanīgi
tumsā skatīdamies, antilopu bara vadonis lēni virzas uz

priekšu. Nevienu soli tas nesper, iekams nav pārliecinājies,
ka apkārt viss ir klusu un mierīgi. Antilopes ir diezgan

viltīgas, lai uz avotu ietu pret vēju, un tā viņu vadonis jau
laikā pamana draudošās briesmas. Viņš satrūkstas, vērīgi
klausās un skatās, viņš ošņā gaisu — vēl acumirklis —

viņš piepēži apgriežas un bēg cik ātri vien spēj. Pārējās

antilopes tam seko: lieliem lēcieniem un augstu savas

skaistās kājas sviezdami aizbēg šie piemīlīgie dzīvnieki.

Pār krūmiem un zāļu puduriem aizskrien žiglie skrējēji,

un ir glābti. Tāpat tuvojas arī gudrā zebra, tā tuvojas arī

žirafe: bet zuduši ir viņi, ja tie šaī ziņā nav pietiekoši uz-

manīgi. Pagalam ir tā žirafe, kas, lai dzesētu savu iztvī-

kušo mēli, dodas uz krūmiem apaugušo ūdens krājumu pa

vējam, zudusi ir viņa, ja tā tikai uz acumirkli aizmirst gā-

dāt par savu drošību! Tad Freiligrata dziļi dzeji-
skais apraksts gandrīz pilnīgi piepildās:

Piepēži kāds kustas niedrās; skaļi rūcot tai uz skausta

Uzlec lauva. Kas par zirgu! Un kur seglu sega skaista!

Kādu karaļgalmu staļļos tādas krāsas atrodamas,
Kā šī zvēru kunga ātrā rikšotāja raibā spalva?

Savus asos zobus skausta muskuļos viņš iecērt kāri;

Kliedzot, sāpju mocīts, skrējējs gan vēl augšup šaujas

naigi,

Un ap viņa pleciem plīvo lauvas dzeltenīgās krēpes,
Paskat vien — tam panterspalva, bet zem viņa —

kamieļkājas.

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" 111.



Mēness apspīdētos laukus savām vieglām kājām sitot

Skrien viņš. Acis stingušās uz āru izspiedušās. Plūstot

Tumšās asinspiles krāso viņa brūni raibo kaklu,

Klusais tuksnesis dzird strauji viņa bēgļa sirdi pukstam.

Viņiem ķērkdams seko ērglis; gaisu šķeļ tas, spārniem

švīkstot;

Hijena, šī kapu postītāja, steidzas viņiem sekot;
Arī pantera, kas laupa Kapzemē un posta lopus. —

Asins, sviedri zīmē nežēlīgā valdinieka pēdas.

Savu karali tie redz uz viņa dzīvā troņa sēžam,
Un ar asiem nagiem savu mīksto raibo krēslu plēšam.
Un bez atpūtas, līdz spēki zūd, tas žirafei ir jānes,
Nelīdz sitieni — tā nespēj jātniekam šim pretī stāties.

Es saku, ka šis apraksts ir gandrīz pilna patiesība!

Ērglis gan pētniekam no viņa ir jāstrīpo, jo naktī viņš lau-

vām neseko, bet gan dienā, lai nokoptu atliekas, kas paliek

pāri uz karaliskā galda. Pārējās gleznās dzejnieks diezin

vai patiesību ir pārspīlējis. Livingstons gan apgalvo,
ka lauva neesot spējīgs uzlekt žirafei uz muguras un ne-

spējot arī bifeli nogāzt pie zemes. Kā apstiprinājumu tam

viņš pieved divu mednieku stāstus, kas redzējuši, ka trīs

lauvas bez panākumiem mēģinājuši nogāzt gar zemi ievai-

notu kaferu bifeli. Es turpretim esmu nošāvis ērgli, kas

barojās pie kamieļa maitas, ko pagājušā naktī lauva bija

nositis, un kāpēc tad lai šis varenais laupītājs neizmēģi-
nātu savu laimi arī pie žirafes? Vai viņam bieži izdodas

„jāt uz šāda zirga" — tas ir cits jautājums.
Parasti dzīvnieks nokrīt jau pie pirmā lauvas uzbru-

kuma. Milzīgais svars, kas negaidot uzgulstas uz viņa
kamiešiem, nāves bailes, kas viņu sagrābj, un ievainojumi,
kurus viņš nākošā acumirklī saņem, kavē to tā, ka tas nav

spējīgs vairs tāļu aizskriet. Bez spēka un drosmes tas sa-

brūk pie zemes; pietiek viena lauvas kodiena, lai saberztu

viņa kakla skriemeļus un pārgrieztu tā dzīvības nervu. Un

laupītājs tagad guļ uz sava laupījuma, kā es jau to iepriekš
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aprakstīju, rūkdams un ar asti gaisu kuldams, stīvi uz savu

laupījumu lūkodamies, uzmanīdams katru viņa kustību un

ar jauniem kodieniem nobeigdams viņa pēdējo raustīšanos.

Ja tam lēciens neizdodas, tad viņš savam laupījumam ne-

dzenas pakaļ, bet, kā jau īsts kaķis, griežas tīri kā nokau-

nējies atpakaļ uz savu uzturas vietu, iedams soli pa solim,
itkā gribēdams izmērīt to atstatumu, no kura viņa lēciens

būtu bijis izdevīgs. Pēc Livingstona nostāstiem,
lauva savu laupījumu parasti saķer pie spranda, dažreiz

arī aiz sāniem, no kurienes viņš vislabprātāk to iesāk ēst.

„Dažreiz var sastapt antilopi, kurai lauva ir pilnīgi izrā-

vis sānus."

Ja vien tas ir iespējams, lauva noslepkavoto dzīvnieku

pirms aizvelk uz kādu paslēptuvi un tad tikai viņu apēd.
Šī karaliskā dzīvnieka milzīgais spēks vislabāk parādās
taisni tanī apstāklī, ka viņš savu laupījumu aizvāc sev līdz.

Ja apdomā to, ka viņš spēj ar vērsi mutē pārlēkt pār platu

grāvi vai augstu sētu, tad tikai var nākt pie īstā slēdziena

par šī zvēra neticami lielo spēku. Pieaugušos bifeļus un

kamieļus viņš gan nav spējīgs aizvilkt prom, un apgalvo-

jums, ka ar sava lēciena spēku tas varot nogāzt pie zemes

elefantu, pieder pasaku valstij. Tikdaudz ir zināms, ka

kamieli lauva tomēr mēģina vismaz kādu gabalu pavilkt uz

priekšu. To es pats savām acīm redzēju pie Melbesas sā-

džas Kordofanā, rītā pēc jau minētā kamieļa nonāvēšanas.

Apmēram simts soļu tāļu dzīvnieks bij vilkts prom pa
zemi. Ar vienu līdz divi gadi vecu teļu mutē stiprs lauva

spējīgs aizbēgt vēl pilnos rikšos: Tompsons apgalvo,
ka mednieks jāšus piecas stundas dzinies pakaļ lauvam ar

šādu nastu zobos, un nav to panācis.
Lauva lielākiem dzīvniekiem vienmēr dod priekšroku,

bet nenicina arī mazākos, ja vien tie ir dabūjami. Noteikti

apgalvo, ka vajadzības gadījumā viņš apmierinās arī ar si-

seņiem. Pēc Livingstona nostāstiem veci un slimi
lauvas medījot pat peles un citus mazus grauzējus. Tas

laikam notiek tikai retos izņēmuma gadījumos; viņš, lie-

kas, nemaz nav tam piemērots, lai varētu šādu mazu lau-

pījumu gūstīt. Savas medības viņš sarīko tikai uz lielu
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sastopams tur, kur ir daudz savvaļā dzīvojošu dzīvnieku

vai arī daudz lielu mājlopu. Viņa galvenā barība tomēr ir

un paliek visi cilvēka mājlopi, savvaļas zebras, lielākā daļa
antilopu un mežcūkas. „Elefantus un degunradžus," pie-
zīmē Mors (Mohr), „viņš nekad neaiztiek; turpretim

diezgan bieži tas uzbrūk kaferu bifelim, un ne bez panā-
kumiem; vismaz viņš šim varenajam un stiprajam gremo-

tājam nodara diezgan ievērojamus bojājumus. Par to mani

pārliecināja kāds vecs bullis, kuru es nonāvēju 15. jūlijā
1870. gadā. īsi pirms tam kāds lauva bij uzbrucis šim

stepju milzim un briesmīgi to apstrādājis. Abas ausis bija
burtiski saplēstas skrandās un šausmīgi bija arī tie ievai-

nojumi, ko briesmīgais laupītājs ar saviem nagiem bij

ieplēsis viņa kaklā un skaustā; viens no varenajiem ragiem

bija nolauzts un asiņoja. Un tomēr vecais bija lauvu no

sevis nokratījis." Parasti lauva ēd tikai to, ko pats me-

dījis, bet zināmos apstākļos nenicina arī maitu. „Mēs sati-

kām," turpina Mors, „pie Mabue upes, netālu no Vikto-

rijas ūdenskrituma, kādu nedzīvu bifeli, ap kuru bija sala-

sījušies maitu vanagi un kas izplatīja visapkārt maitas

smaku. Ap pusnakti pie maitas rūcot ieradās vairāki lau-

vas, un no rīta mēs atradām no bifeļa vēl tikai atliekas."

Pie sava nonāvētā laupījuma lauva atgriežas vēl nā-

košā naktī, bet trešā naktī vairs ne, jo tad jau arī pūlēties
būtu velti. Parasti jau tanī pašā naktī, kad laupījums

iegūts, liels skaits liekēžu grib izmantot izdevību pamielo-
ties pie karaļa galda. Slinkā un bailīgā hijena un visas īsto

suņu sugas uzskata par lielu ērtību citam likt laupījumu sa-

gādāt un, tiklīdz kā lauva maltīti atstājis, tūliņ pierijas
līdz kaklam. Karalis tomēr necieš viņus vienmēr pie sava

galda; un bieži, kā tas noteikti ir pierādīts, notiek pat no-

pietnas plūkšanās. Cik bailīgi hijenas izvairās no lauvas,
kad to sastop, tikpat neprātīgas tās top, kad viņas sagaida
gārds kumoss. Viens no maniem mediniekiem reiz Austrum-

sudanā novērojis gaišā dienas laikā cīņu starp lauvu un

trim hijenām, pie kam cīņas pamatā laikam bij šāds mie-

lasta strīdus. Lauva sēdēja suņa pozā kādā meža izcir-
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tumā pie upes krasta un ar vislielāko dvēseles mieru gai-

dīja uz trimplankumainām hijenām, kuras ņurdēdamas un

riedamas viņam lēnām tuvojās. Pamazām viņas tapa vien-

mēr nekaunīgākas un nāca varenajam tuvāk un tuvāk. Bei-

dzot vienai no viņām ienāca prātā mēģināt lauvam iekost

krūtīs. Tanī pašā acumirklī viņa dabūja ar ķetnu tādu si-

tienu, ka acumirklī atkrita uz muguras un palika guļot, kā

bez dzīvības; pārējās ievilkās meža biezoknī atpakaļ. Li -

vingstons piezīmē, ka arī šakāļa pārdrošība, kad tas

ošņādams tuvojas karaļa galdam, bieži tiek sodīta ar acu-

mirklī nāvi nesošu ķetnas sitienu.

Cilvēkiem lauva uzbrūk ļoti reti. Cilvēka augstais
stāvs liekas modina viņā godbijību. Vismaz Sudānā, kur

dažās vietās „nemiera cēlājs" ir bieži sastopams, nav gan-

drīz zināmi gadījumi, kad lauva būtu apēdis cilvēku. Tur

krokodiļiem un pat hijenām krīt par upuri vairāk cilvēku,
nekā lauvām. Dienvidafrikā ir citādi; te tomēr jāpiebilst,
ka pie tā galvenā kārtā ganvainīgi paši kaferi. Pastāvīgos
karos starp dažādām ciltīm vienmēr atgadās, ka ar viltu

nogalinātie ienaidnieki paliek meža vidū, turpat kur viņus
ķēra nāvīgais šāviens. Ja nu naktī lauva uziet ļīķi, kamēr

tas vēl ir svaigs, tad viņš, protams, ieskata par parocigu
pie viņa apmierināt savu izsalkumu; ja lauva reiz jau ir

cilvēka gaļu ēdis, tad viņš atrod, ka cilvēka gaļa ir gārda
un paliek par „cilvēkēdēju", kā kaferi mēdz izteikties. Ka-

feri apgalvo, ka šādi cilvēkēdāji lauvas iebrūkot pat starp

nometņu ugunskuriem un paņemot sev līdz kādu no gulo-
šiem cilvēkiem.

Apgalvo, ka lauva, kurš noķertos dzīvniekus parasti
nonāvē tūliņ, cilvēku, kuru tas pārspējis un tur jau savās

ķetnās, tomēr uzreiz nenonāvējot. Livingstons, kura

vienkāršos ziņojumos nav ne pārspīlējumu, ne melkulības,
šinīs datos ir mūsu uzticības vīrs. Kādās medībās ar dzi-

nējiem, kuras viņš sarīkoja Austrumafrikā kopā ar Ma-

botsas sādžas iedzīvotājiem, tie drīz ielenca lauvas, uz kāda

maza, kokiem noauguša uzkalniņa. „Es atrados," tā stāsta

drošsirdīgais ceļotājs. „blakus kādam iedzimto skolotājam,
vārdā Mebalve, kad ieraudzīju visapkārt no medniekiem
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ielenktu lauvu, kurš gulēja uz kāda klintsgabala. Mebalve

izšāva uz viņu, bet lode ķēra klinti. Lauva koda iešauto

vietu, kā suns nūju, ar kuru viņam sviež. Tad viņš uzlēca

kājās, izlauzās cauri ķēdei un aizbēga sveiks. Kad ķēdi
saslēdzām no jauna, mēs ieraudzījām citus divus lauvas

ķēdes vidū; ari šie lauvas izlauzās cauri. Tad mēs gājām

uz sādžu atpakaļ. Pa ceļam mēs atkal ievērojām uz klints

kādu lauvu, bet šoreiz viņam priekšā bij mazs krūms. Tā

kā biju tikai desmit jardu attālumā, es starp krūmiem labi

nomērķēju uz viņa ķermeni un izšāvu abus stobrus. „Viņš
ir sašauts!" daži ļaudis kliedza un gribēja jau skriet vi-

ņam klāt. Es caur krūmiem ieraudzīju, ka lauva savu asti

uzcēlis, un uzkliedzu ļaudīm: „Pagaidiet, kamēr es ielā-

dēšu!" Kad patlaban liku lodi šautenē, izdzirdu kliedzienu

un ieraudzīju lauvu, kurš gatavojās man lekt virsū. Lē-

cienā viņš saķēra manu plecu un mēs abi nokritām zemē.

Šausmīgi ņurdēdams pie manas auss, viņš kratīja mani, kā

taksis krata žurku. No šīs kratīšanas es apdullu; es ne-

jutu ne sāpju, ne baiļu, lai gan sapratu visu kas notiek.

Es mēģināju no šīs nastas atsvabināties un ievēroju ka

lauvas acis ir vērstas uz Mebalvi, kurš taisījās uz lauvu

šaut. Abi viņa šautenes stobri nesprāga. Acumirklī lauva

mani atstāja un saķēra Mebalvi pie ciskas. Kāds cits vīrs,
kuram es agrāk izglābu dzīvību, kad tam ar ragiem uzbruka

bifelis, mēģināja lauvam, kamēr tas koda Mebalvi, iedurt

ar šķēpu. Lauva palaida Mebalvi un saķēra šo vīru aiz

pleciem; šinī acumirklī divas lodes ķēra lauvu, un tas bez

dzīvības nokrita zemē. Viss tas norisinājās dažās minū-

tēs. Lauva bij sakodis manu plecu, un mana roka asiņoja
no vienpadsmit rētām, kuras izskatījās, itin kā kad šaute-

nes lodes būtu viņu caururbušas. Pēc sadzīšanas roka pa-

lika līka. Mani abi cīņas biedri daudz cieta no savām rē-

tām, un vienam no tiem rēta plecā pēc gada gāja at-

kal vaļā."
No Sudānā iegūtiem ziņojumiem maz ir iemesla šau-

bīties, ka lauva katru reizi, pirms uzbrūk, nogulstas 3—4

metru attāļumā, lai nomērītu lēcienu. Šī apgabala arābi

apgalvo, ka cilvēks, kas sastopas ar gulošu lauvu, var viņu
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aizbaidīt ar vienu vienīgu akmeņa sviedienu, ja cilvēks ir

pietiekoši drošsirdīgs iet lauvam taisni virsū. Kas mēģina

bēgt, ir neglābjami pazudis. „Divreiz," viņi saka, katrs

lauva izvairās no cilvēka, jo viņš zin, ka cilvēks ir visžē-

līgā Dieva līdzība, kuru arī viņš, kā taisns dzīvnieks, paze-

mībā atzīst. Ja cilvēks noziedzas pret Visuvarenā liku-

miem, kuri saka, ka neviens savu dzīvību nedrīkst ārprāta
drošsirdībā likt uz spēli un iet lauvam trešo reizi pretīm, —

tad tam jāzaudē dzīvība."

Ka lauvas no cilvēka tiešām izvairās, saka gandrīz visi

ticami novērotāji. „Kāds zemnieks, vārdā Koks," tā ziņo
Sparmans (Sparrman) no sava ceļojuma pa Dienvid-

afriku, „pastaigājoties uzdūries uz lauvu. Tas izšāva uz

lauvu, bet neķēra, un lauva sāka to vajāt. Kad viņš bij

jau galīgi nokusis, tas uzkāpa uz kādas akmeņu kaudzes

un pacēla šautenes kulbu augstu gaisā. Lauva nogulās
divdesmit soļu atstatumā no viņa; pēc pusstundas lauva

uzcēlās, gāja no sākuma atmuguriski soli pa solim, itin kā

zagdamies, un tikai tad, kad viņš bij jau zināmā attālumā,
tas sāka skriet visā spēkā." Apgalvo, ka lauva pat tad,
kad jau ir nogulies zemē uz lēcienu, neiedrošinās savu no-

domu izvest, ja cilvēks nekustēdamies skatās viņam acīs.

Gadījumā, ja vieglo cīņu ar cilvēku viņš nav vēl ne reizes

mēģinājis, cilvēka lielais stāvs iedveš viņam bailes un neuz-

ticību paša spēkiem; cilvēka mierīgā izturēšanās un droš-

sirdīgais skats pastiprina šo iespaidu ar katru tālāko acu-

mirkli. Lauvas bēgšana no mierīgi stāvoša cilvēka ir pie-

rādījums, ka viņš tāpat baidās no cilvēka, kā cilvēks no

viņa. Ja Dienvidafrikā sastop lauvu, piezīmē Livi ng-

sto ns, tad tas paliek dažus acumirkļus stāvam, lai ap-

skatītu cilvēku, tad lēni pagriežas, noiet mierīgi dažus

desmit soļus, reizi vai vairākas reizes atskatīdamies atpa-
kaļ, tad sāk skriet un beidzot aizbēg lēcieniem, kā kurts.

Ka šie norādījumi ir patiesi, par to F r i č s (Fritsch) pār-
liecinājās, jājot caur kādu meža biezokni. Kāds dzīvnieks

izlēca tuvu starp mūsu pētnieku un viņa draugu; viņi šo

dzīvnieku noturēja par antilopi un sāka to vajāt. „Mēs,"

turpina Fričs, „biezoknī dzīvnieku pazaudējām kādu laiku
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piepēži atrāva to atpakaļ un izgrūda baiļu saucienu: „Ak

Dievs, tas jau ir lauva!" Nākošā acumirklī jau mochuans

un es bijām no zirgiem nolekuši, gatavi stāties pretīm lau-

vam, kurš, no medībām nogurdināts, bij apstājies un drau-

doši skatījās apkārt. Melnais savā kaislībā nebij attu-

rams, un iekam es paspēju izšaut, jau aizsūtīja plēsīgajam
zvēram savu lodi. Par nožēlošanu, šāviens gāja par augstu,
un lauva, no šāviena izbiedēts, pazuda krūmos."

No lauvas bēgt ir bīstami katros apstākļos, jo tam ir

ātras kājas. Ir novērots, ka viņš var panākt pat norūdī-

tus medniekus, ja arī tie jāj uz labiem medību zirgiem.
Kam pie sastapšanās ar lauvu ir pietiekoši drosmes palikt

mierīgi stāvam, tam viņš tik viegli neuzbrūk. Tomēr šā-

dai pārdrošībai ir vajadzīga sevišķa vīra drosme, kuras

katram nav.

levērības cienīgs ir arī tas apstāklis, ka lauva, kā to

daudzi novērojumi apstiprina, neuzbrūk bērniem. Ir zi-

nāmi gadījumi, kad briesmīgais plēsonis pieiet pie mājām
un tomēr nevienam neko ļaunu nenodara. Lichten-

šte m s atstāsta šādu gadijumu. „Netāļu no Ritrivjers-

porta mēs piegājām pie kāda kolonista van Vika (Wyck)

dzīvokļa. Kad mēs zirgus bijām palaiduši ganīties un paši
atraduši paēnu mājas durvīs, Viks mums pastāstīja sekošo:

„Vairāk kā pirms diviem gadiem, šinī vietā, kur mēs tagad

stāvam, es izdarīju bīstamu šāvienu. Te mājā pie durvīm

sēdēja mana sieva. Bērni rotaļājās blakus viņai, bet es

pats pie mājas nodarbojos ar ratiem, kad piepēži gaišā die-

nas laikā parādījās liels lauva un mierīgi apgulās ēnā pie

sliegšņa. Sieva no bailēm sastinga un, zinādama ka bēg-
šana bīstama, palika savā vietā, bērni sabēga viņai klēpī.
Bērnu kliegšana darīja mani uzmanīgu; es steidzos uz

durvju pusi, un varat iedomāties manu izbrīnēšanos, kad

ieraudzīju ka ieeju aizsprostojis lauva. Lai gan dzīvnieks
mani nebij redzējis, tomēr likās, ka neapbruņotam, kāds

es biju, glābšana ir neiespējama. Tomēr sāku negribot
kustēties uz mājas sānu pusi, uz tās istabas logu, kur gla-
bājās mans pielādētais ierocis. Laimīgā kārtā gluži ne-
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roku sasniegt, jo caurums iekāpšanai, kā jūs redziet, ir par

mazu; un vēl par lielāku laimi istabas durvis bij vaļā, tā

kā es varēju pārredzēt draudošo skatu. Jau lauva paku-

stējās, varbūt uz lēcienu; tad es ilgāk nekavējos, klusu uz-

saucu mātei mierinājumu un izšāvu, cieši garām gar sava

zēna matu cirtām, uz lauvas pieri virs zibšņojošām acīm,
tā kā tas tālāk vairs nepakustējās."

Ja mēs arī pieņemam, ka lauva bij pilnīgi paēdis, kad

viņš piegāja pie mājas, tomēr nedrīkst aizmirst, ka citas

kaķu sugas līdzīgos gadījumos nevar atturēties no sava

slepkavošanas prieka, un tā tad tas tikai apstiprina jau sen

atzīto lauvas godprātību. Livingstons un citi ceļo-
tāji negrib atzīt viņa rakstura cēlumu un daudzkārt viņam
pieraksta tikai vispār visu kaķu īpašības; es tomēr no paša

novērojumiem nevaru šādai šī karaliskā dzīvnieka pazemi-
nāšanai piekrist.

Godbijību iedvesošais lauvas izskats, viņa varenais

spēks un viņa doršsirdība ir no visiem atzīti un apbrīnoti.
Un ja apbrīnošana bieži nezin pat īsto mēru un lauvam pie-

dzejo īpašības, kuru viņam patiesībā trūkst, tad pilnīgi bez

pamata tā nav. Lauva ir blakus pārējiem kaķiem un pat
blakus lielākai daļai mežonīgo suņu sugu, lepns, augstsir-
dīgs un dižens. Viņš ir tikai tad laupītājs, kad vajadzība
spiež, un tikai tad briesmonis, kad viņu izaicina cīņā uz

dzīvību un nāvi. Ir netaisni apgalvot, ka „viņa lepnuma

un diženuma izteiksme nav nekas cits, kā nopietna un ap-

domīga pārlikšana." Lauvas īpašībās, kuras atzinuši cie-

nijamākie dabaspētnieki, pēc mana ieskata ir diezgan daudz

diženuma. Un kas mācījies lauvu tuvāk pazīt, kas, kā es,

gadiem ilgi diendienāar sagūstītu lauvu saticies, tas darīs

tāpat kā es: tas lauvu mīlēs un cienīs, kā tikai cilvēks dzīv-

nieku var mīlēt un cienīt.

Laiks, kuru lauvu tēviņš pavada pie mātītes, ir ļoti da-

žāds, skatoties pēc apgabala, kuru viņš apdzīvo. Atnešanās

laiks stāv sakarā ar pavasaru. Pārošanās laikā mātītei

seko 10—12 tēviņu, un viņu starpā bieži notiek cīņas un

strīdi mīlas dēļ. Ja mātīte vienu tēviņu jau ir izvēlējusies,
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tad pārējie atkāpjas, un abi lauvas dzīvo uzticīgi kopā. Me-

klēšanas ir gan mazāk stipri izteikta, nekā pie citām lielo

kaķu sugām, bet kopošanās notiek tāpat neskaitāmas rei-

zes: pēc mana kolēģa šepfa (Schopf) novēro-

jumiem Drezdenes zvēru dārzā, kāds lauvu pāris

astoņu dienu laikā kopojās 360 reizes. Lauvu tē-

viņš uzglabā savu cienību un mieru arī pa pāro-
šanās laiku; lauvu mātīte ir nemierīgāka. Viņa ir pir-

mā, kura glaimodama un mīlinādamās pieiet pie nopietnā

tēviņa un liekas viņu uzmudinām; tēviņš parasti guļ viņai
iepretim, acis stīvi pagriezis pret viņu, un uzceļas tikai

tad, kad mātīte tuvojas. Kopošanās notiek tādā kārtā, ka

mātīte nogulstas, tēviņš uzkāpj uz tās un saķer to pie pa-

kauša. Bez ņurdēšanas un šņākšanas no mātītes puses ne-

kad neiztiek; tomēr tik traki un nikni, kā citi lielie kaķi,

viņa neaušojas, sevišķi neapveltī tēviņu tik bieži ķetnas si-

tieniem, kā citi. 50—60 nedēļas jeb 100—108 dienas pēc

kopošanās mātīte dzemdē I—6 bērnus, parasti 2—3 bēr-

nus. Bērni nāk pasaulē ar vaļējām acīm un piedzimuši ir

puspieauguša kaķa lielumā. Dzemdēšanas laikam mātīte

meklē biezokni, ūdens tuvumā, lai tāļu nebūtu jāiet pēc

ūdens. Tēviņš palīdz piegādāt barību, un mātīti ar bēr-

niem, kad tas ir vajadzīgs, ar pašuzupurēšanos aizstāv.

Mātīte parasti izturas pret bērniem ar ļielu maigumu, un

ir grūti iedomāties skaistāku ainu, kā lauvu mātīti kopā ar

bērniem. Mazie dzīvnieciņi rotaļājas savā starpā kā mun-

dri kaķēni, un mātīte noskatās, dažreiz nopietni, bet vien-

mēr ar nebeidzamu prieku šinīs bērnu rotaļās. Tas bieži

ir novērots gūstā, kur diezgan bieži atgadās, ka lauvu mā-

tīte dzemdē bērnus. Labi ierīkotā un vadītā zvēru dārzā

tagad audzina lauvas gandrīz tikpat droši un kārtīgi kā

suņus, pat zvēru būdās, kur dzīvniekiem, kā zināms, ir ļoti
maz telpas rotaļām un kustībām un kur bieži viņi nedabū

pat pietiekoši daudz barības, tomēr dzimst un uzaug pat
lieli lauvas.

Pirmā laikā mazie lauvēni ir ļoti bezpalīdzīgi. Viņi
tikai savas dzīves otrā mēnesī iemācas iet un tikai pēc tam

sāk savas bērnišķīgās rotaļas. No sākuma viņi ņaud kā
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kaķi, vēlāk viņu balsis paliek stiprākas un pilnīgākas. Sa-

vās rotaļās viņi ir neveikli un ļemplgi, veiklība rodas tikai

ar laiku.

Pēc apmēram 6 mēnešiem mātīte beidz viņus barot

ar pienu; bet vēl agrāk viņi sāk sekot mātei vai abiem ve-

cākiem viņu medībās, lai arī tikai uz īsiem gabaliem. Pret

pirmā gada beigām viņi ir sasnieguši liela suņa augumu.

No sākuma abi dzimumi ir pilnīgi vienādi; drīz tomēr tēviņi
sāk atšķirties no mātītēm ar stiprāku un spēcīgāku ķer-
meni; trešā dzīves gadā tēviņam sāk augt krēpes; tomēr

tikai sestā vai septītā gadā abi dzimumi ir pilnīgi pieauguši
un pieņēmuši īpatnējo krāsu. Vecums, kuru lauvas sa-

sniedz, stāv sakarā ar lēno augšanu. Ir zināmi gadījumi,
kad lauva pat gūstā nodzīvo 70 gadu, lai gan viņš te pat
pie vislabākās kopšanas diezgan ātri noveco un zaudē daudz

no sava skaistuma.

Nav ko brīnēties, ka Āfrikas iedzimtie ļoti stipri baidās

no lauvām un mēģina viņus iznīcināt visiem līdzekļiem, kādi

ir viņu rīcībā. Bailes no lauvām tomēr nav tik lielas, kā

pie mums iedomājas. Šo varēno zvēru arī tanīs vietās, kur

viņš vienmēr uzturās, sastop ne katru dienu. Viņš jau arī

neiebrūk lopu laidaros diendienā, bet tāpat meklē barību

arī brīvos lielos mežos; ar savām medībām dažām tautām

viņš atnes pat labumu. „Bušmeņi," nobeidz Mors (Mohr),

„pateicoties lauvu sarīkotām medībām naktīs bieži dabū

gārdu maltīti. Ja naktī plēsīgā zvēra rūkšana ir bijusi se-

višķi stipra, tad bušmeņi nojauš, ka kāds liels meža zvērs

ir nogalināts un jau agri no rīta izmeklē visu apkārtni un

dodas uz to vietu, kurp redz ērgļus laižamies. Te bušmeņi
dabū ne tikai sulīgus kaulus, bet bieži pat pus antilopes,
žirafes vai bifeli, kurus lauva ir nomedījis, krīt viņu rokās.

Maniem melnajiem pavadoņiem izdevās divas reizes iegūt
tādu gārdu maltīti."

Arī daži Vidusafrikas iedzīvotāji, piem. menzaši, maz

žēlojas par lauvu nodarītiem zaudējumiem. Tie gan runā

par viņu laupīšanām, bet tomēr sevišķi nežēlojas par pazau-

dētiem lopiem, jo uzskata lauvu iebrukumus par nenovērša-

miem un itkā likteņa lemtiem. leceļotājiem no Eiropas ir



citāda sajēga par īpašuma vērtību, nekā vientiesīgiem Āfri-

kas iedzīvotājiem. Pēc žila žerara (Jules Gerard)

aprēķina, 1855. gadā ap trīsdesmit lauvu, kuri uzturējās
Konstantines provincē, nodarīja zaudējumu mājas lopu

starpā vien par apm. 45.000 dālderiem: viens vienīgs lauva

izlieto savai barībai lopus apm. 1500 dālderu vērtībā. No

1856.—1857. gadam Bonā vien uzturējās 60 lauvas un no-

ēda 10.000 galvu lielu un mazu mājlopu. Āfrikas iekšienē

šis posts ir samērā mazāks, jo lopkopība, kura ir iedzīvotāju

vienīgais ienākuma avots, ir daudz plašāka, nekā zemēs,
kur zemkopība ir iedzīvotāju galvenais pamats. Zaudējumi
tomēr vēl ir diezgan jūtāmi, un nabadzīgais vidusafrika-

nietis krīt dažreiz vai izmisumā par postu, kuru tam no-

dara lauva.

Pa manu uzturēšanās laiku Dienvidnubijā notika reti

ievērojamas medības pie Berberas jeb Mucheirefas. Kara-

liskais dzīvnieks bij padarījis nedrošu visu apkārtni pilsētas
tuvumā un nedēļām ilgi laupījis liellopus un aitas no tuvē-

jām sādžām un seribiem. Beidzot nubiešiem tas bij par
daudz un viņi nolēma izdarīt lielu medību gājienu, četri

drošsirdīgi morhabiji jeb marokāņi, apbruņojušies šaute-

nēm, savienojās ar divpadsmit nubiešiem, kuri bij bruņoju-
šies šķēpiem, un devās kādā skaistā rītā uz mūža meža

biezokni, kur parasti plēsīgais zvērs mēdza paslēpties pēc

laupījuma iegūšanas. Bez kavēšanās mednieki devās uz

lauvas midzeni un izdzina viņu; kad tas, izbrīnējies par rīta

apmeklējumu, nostājās mierīgi medniekiem pretīm, četri

morhabiji reizē izšāva. Šķēpu krusa sekoja vienu acu-

mirkli vēlāk. Lauva tika ievainots vairākās vietās, tomēr

ne kur vārīgi un tāpēc tūlīņ metās virsū saviem uzbrucē-

jiem. Pie tam viņš negaidītā kārtā bij uzglabājis lielu

savaldīšanos. Vispirms tas iesita ar ķetnu vienam med-

niekam, kurš šausmīgi ievainots nokrita zemē. Tad lauva

palika stāvot; otrs mednieks tuvojās ar šķēpu, bet iekams

paspēja to pielietot, tika saņemts līdzīgā kārtā. Pārējie

domāja jau par bailīgu bēgšanu, un būtu savus biedrus

atstājuši saniknotā lauvas rīcībā, ja kāds jauns cilvēks ne-

būtu pārsteidzis visus citus. Viņš nesa sev līdz bes šķēpa



vēl stipru garu nūju, tā saucamo nabutu, un ar šo ieroci ļoti
pārdroši tuvojās lauvam. Tas sāka brīnīties, un iekams pa-

spēja apķerties, jau dabūja stipru sitienu acu tuvumā, tā

kā pazaudēja redzi un dzirdi un no smagā sitiena nokrita

zemē. Tagad drošsirdīgais jauneklis jau bij uzvarējis:

viņš lauvu sita tik ilgi, kamēr tas vairs nekustējās.
Es pats tiku vairākas reizes no iedzimtiem uzmudināts

nošaut kādu lauvu, kurš iepriekšējā naktī bij laupījis viņu
seribos un, kā domājams, gulēja bez kustībām un slinki

kautkur paēnā un gremoja. Pats par sevi saprotams, es

degu mednieka kaislībā un droši dotos šinīs medībās, ja
kaut viens vienīgs dalībnieks mani pavadītu. Viņus pie-
runāt tomēr nebij iespējams, jo viņu bailes bij iesakņojušās
par dziļu. Arī neviens no maniem Eiropas biedriem ne-

gribēja man palīdzēt šinī varoņa darbā. Vienam pirmo
reizi doties lauvu medībās būtu tomēr par daudz pārdroši,
un tā man vajadzēja ar dziļu nožēlošanu palaist garām

izdevību vaiņagot manu medību virkni ar šo visdiženāko

medību veidu.

Atlasa kalnos lauvu medību paņēmieni ir ļoti dažādi.

Ja lauva apmetas kādas beduinu cilts nometnes tuvumā,
tad bailes izplātas pa teltīm, un visur dzird citādi dūšīgos
vīrus sūdzamies, līdz beidzot viņi nolemj nepatīkamo kai-

miņu nonāvēt vai vismaz padzīt. Piedzīvojumi ir izmācī-

juši pret lauvu pielietot īpatnējus cīņas veidus. Visi vī-

rieši, kas spējīgi nest ieročus, ielenc krūmus, kuros ir pa-

slēpies viņu galvenais ienaidnieks, un nostājas trīs rindās

viena otrai iepakaļ, pie kam pirmās uzdevums ir dzīvnieku

izdzīt. Visupirms, kā pie arābiem parasts, mēģina to pa-

nākt ar nozākāšanu un lamu vārdiem: „Ak tu suns un

suņa dēls! Tu no suņiem piedzimis, suņa dzimums! Tu

ganāmpulku žņaudzējs un nelietis! Tu velna dēls! Tu

zaglis! Tu plukata! Uzcēlies, ja tu esi tik drošsirdīgs, kā

izliecies! Uzcēlies! Parādies arī dienā, tu kas esi izvēlējies
nakti par draugu! Posies! Stājies pretīm vīriem, droš-

sirdības dēliem, kara draugiem!" Ja šie lamu vārdi nelīdz,
tad raida dažus šāvienus meža biezoknī, līdz kamēr kāda

lode, nosvilpdama viņa tuvumā, lauvas vienaldzību izsmeļ



un tas uzceļas. Rūkdams un zibšņošām acīm viņš izskrej
no krūmiem. Ar mežonīgu kliegšanu viņu saņem. Vien-

mērīgiem soļiem, brīnēdamies un nikni apkārt raudzīda-

mies, tas paskatās uz pūli, kurš savukārt gatavojas viņu
cienīgi uzņemt. Pirmā rinda atklāj uguni. Lauva lēc uz

priekšu un parasti krīt no to mednieku lodēm, kuri sa-

stāda otru rindu. Viņš prasa krietnus šāvējus, jo ne reti

atgadās, ka viņš, lai gan caururbts no divām vai trim

lodēm, vēl dūšīgi turpina cīnīties. Daži arābi uzmeklē lauvu

pa pēdām arī pavisam vieni paši, šauj uz viņu, bēg, šauj
vēl reiz un beidzot tomēr paliek uzvarētāji. Neskatoties

uz lielo ļaužu pūli, kurš šādās medībās ņem dalību, medības

tomēr ir bīstamas. Nereti gadās, ka viens vienīgs lauva

piespiež bēgt veselu arābu baru. žer ar s apgalvo, ka

1853. gadā viens lauva pieveicis 200 ar šautenēm labi bru-

ņotus vīrus. Pie tam lauva vienu cilvēku nonāvējis un

sešus ievainojis.
Bez tam Atlasa kalnos arābi ķer lauvas arī bedrēs,

kuras ir 10 metru dziļas un sm. platas. Tiklīdz ka kara-

liskais dzīvnieks ir iekritis bedrē, saskrien visi iedzīvotāji

kopā un nu sākas visapkārt šausmīgs troksnis. Katrs

kliedz, lamā, met akmeņus bedrē. Vistrakāk to dara bērni

un sievas. Beidzot vīri lauvu nošauj. Viņš saņem lodes

mierīgi, bez vaimanām, pat acis nepamirkšķinot. Tikai

tad, kad lauva guļ jau bez kustībām, arābi iedrošinās no-

kāpt bedrē un piesiet pie kājām virvi, ar kuru tad ar grūti-
bām zvēru izceļ, jo pieaudzis lauva bieži sver pāri par 4

centneriem. Katrs zēns dabū ēst gabalu no lauvas sirds,
lai paliktu drošsirdīgs. Krēpu spalvas izlieto amuletēm, jo
iedzimtie tic, ka tie, kas šādas spalvas nesā sev līdz, tiek

pasargāti no lauvas zobiem.

Ar ārkārtēju uzmanību lauva izvairās no visāda veida

lamatām un uzrāda gandrīz nepārvarāmu neuzticību ierau-

got aizdomīgas ierīces, vai arī tikai neparastas parādības.
Piesietiem vēršiem un aitām tas uzbrūk ārkārtīgi reti;
Dienvidafrikā tāpēc vēršus sien ceļotāju drošības dēļ pie

ratiem; vēršus pie tam pie smagajiem ratiem piesien no

visām pusēm, lai tie uztraukuma brīdī ratus neapgāstu.
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Bailes vai vismaz neuzticība ir laikam ari galvenais iemesls,
kura dēļ lauva krala vai seriba tuvumā rūc un mēģina tādā

kārtā piespiest lopus izlausties un bēgt.

„Jaunu lauvēnu," ziņo Bivri (Buvry), „arabi ķer
vai nu bedrēs vai arī seko pa lauvu mātes pēdām tikko uz-

snigušā sniegā līdz lauvas mātītes midzenim un tur, viņai
promesot, nolaupa viņas bērnus. Saprotams, tas nav izda-

rāms bez briesmām. Ļoti bieži jaunā dzīvnieka balss at-

sauc māti, un tad viņa metas uz mednieku ar šausmīgu
niknumu un izmisuma izturību.

Pa lielākai tiesai ziema, sevišķi ja to pavada stipri

sniegputeņi, ir izdevīgākais gada laiks zvēru medībām. Kad

augstienes pārklājas ar sniegu un dzīvnieki jūtas spiesti

nokāpt ielejās, lai uzmeklētu sev barību, medniekam ir

viegli sekot dzīvniekiem līdz viņu midzenim. Straujas un

pat dziļas upes neaizkavē lauvu viņa ceļā. Ar varenu lē-

cienu viņš metas ūdenī un pārpeld to.

Lauva sasniedz caurmērā 35 gadu vecumu. Pie viņa
ķermeņa lielajiem apmēriem viņš jau pēc 12 stundu ilgas

gavēšanas izrāda lielisku ēstgribu, un tā kā viņš bez tam

ir gārdēdis un tikai nelabprāt atgriežas otrreiz pie sava

pusēstā medījuma, gādādams arī par šakāļiem un hijenām,
tad viņa nodarītais posts vēl palielinās. Šo postu var diez-

gan noteikti aprēķināt, jo lauva parasti uzturas noteiktā

apgabalā — vajaga tikai saskaitīt kopā, cik zirgu, mūļu
un aunu tas par visu gadu šinī apgabalā nolaupa, šie lau-

vas nodarītie zaudējumi caurmērā sastāda 6000 franku

gadā, pa visu lauvas mūžu tā tad pāri par 200.000 franku.

Uz Konstantines provinci var ar zināmu noteiktību rēķi-
nāt 50 lauvas, kuri savā mūžā prasa tādu mazumiņu, kā

10 miljonu franku. Pēc šiem dātiem var aprēķināt, kādu

labumu ir atnesis iedzīvotājiem drošsirdīgais lauvu medi-

nieks žils Žerars savās laimīgās medībās Alžiras ap-

gabalā, šo spahiju virsnieku kā eiropieši, tā arābi cienīja
kā pusdievu."

Jauni saķerti lauvas pie prātīgas kopšanas top ļoti
rāmi. Viņi pazīst cilvēkā savu kopēju, un jo vairāk tas ar

viņiem nodarbojas, jo top viņiem mīļāks. Ir grūti iedo-
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māties laipnāku radījumu, kā pieradināts lauva, kurš savu

brīvību, es gribu teikt lauviskumu, ir aizmirsis un pieķē-
ries cilvēkam ar visu savu dvēseli. Es kopu kādu lauvu
mātiti divus gadus un viņas laipno būtību, kā arī daudzus

sīkumus esmu izsmeļoši aprakstījis, tomēr šo to gribu
atkārtot.

Bachida, tā sauca lauvu mātīti, agrāk piederēja Latifa

Pašam, Ēģiptes pārvaldniekam Rietumsudanā, un bij uz-

dāvināta kādam manam draugam. Viņa pierada ļoti ātri

pie mūsu sētas un drīkstēja tur brīvi apkārt skraidīt. Drīz

viņa man sekoja kā suns, glāstīja mani pie katras izdevī-

bas un tikai ar to palika nepanesama, ka dažreiz nāca uz

dīvainām iedomām arī naktīs manu gultu apmeklēt un ar

savu glāstīšanu mani uzmodināt.

Pēc pārs nedēļām viņa bij nostādijuse sevi valdnieces

stāvoklī pār visām dzīvām būtnēm sētā, tomēr vairāk no-

lūkā ar dzīvniekiem rotaļāties, nekā viņiem darīt pāri. Ti-

kai divas reizes viņa nonāvēja un apēda dzīvniekus; reiz

kādu pērtiķi un kādu citu reizi aunu, ar kuru viņa bij

agrāk rotaļājusies. Pret lielāko daļu dzīvnieku viņa iztu-

rējās ar vislielāko bezkaunību un visādi tos ķircināja un

baidīja. Viens vienīgs dzīvnieks prata viņu baidīt. Tas

bij kāds marabu, kurš pēc tam, kad abi dzīvnieki bij iepa-

zinušies, mēdza pieiet mātītei klāt un kult to ar savu stipro

ķīļa knābi, tā kā tai, lai arī pēc ilgas cīņas, vajadzēja pa-

doties. Bieži viņa sagādāja sev prieku, kaķveidīgi nogul-
dāmās zemē un vienu no mums ņemdama uz grauda; tam

tad viņa piepēži metās virsū, kā kaķis pelei, bet tikai no-

lūkā mūs paķircināt. Pret mums viņa izturējās vienmēr

laipni un ar cienību. Viltību viņa nepazina; reiz pat, kad

viņa tika sodīta, jau pēc nedaudz minūtēm viņa nāca klāt

un pieglaudās tik pat draudzīgi kā agrāk. Viņai dusmas

izzuda acumirklī un glāsts viņu apmierināja uz reizes.

Ceļojumā no Chartuma uz Kairo mēs braucām pa

Nīlu; pa kuģa braukšanas laiku lauvu mātīti ieslodzijām

krātiņā, bet katru reizi, kad apstājāmies, laidām viņu no

krātiņa laukā. Tad viņa ilgi lēkāja kā pārgalvīgs kumeļš

un vispirmā kārtā iztīrījās; viņas tīrības mīlestība bij tik
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liela, ka viņa ne vienu pašu reizi pa visu braukšanas laiku

nepiemēsloja sava krātiņa. Vairākas reizes mūsu izbrau-

kumos uz krastu viņai bij jāatbild par muļķīgiem jokiem.
Tā starp citu kādā sādžā viņa nožņaudza jēru un kādā

citā sādžā sāka žņaugt mazu nēģeru puisēnu; par laimi es

paguvu saspiesto vēl laikā atsvabināt, jo man Bachida ne-

kad nebij nepaklausīga. Kairo pilsētā es varēju ar viņu,
to pie saites vedot, iet pastaigāties, un braucienā no Alek-

sandrijas uz Triestu es viņu vadāju diendienāpa kuģa deķi,
visiem līdzbraucējiem par lielu prieku. Viņu aizveda uz

Berlini un es viņu neredzēju divus gadus. Pēc šī laika es

viņu apmeklēju, un viņa mani uz reiz pazina. Pēc visa at-

stāstītā man nav nekāda pamata šaubīties, par daudziem

līdzīgiem novērojumiem, kuri jau ir savākti par sagūstī-
tiem lauvām.

Pie labas barības, kā jau minēts, lauva iztur gūstā
daudzus gadus. Viņam vajadzīgs gandrīz astoņas mārci-

ņas labas gaļas dienā. Tad viņš jūtas labi, pieņemas
miesās un ir trekns.

Reti par kādu dzīvnieku ir no laika gala sastāstīts tik

daudz pasaku, un to dara vēl šodien, kā par lauvu. Ziņas
par viņu, kā tas viegli saprotams, sniedzas sirmā senātnē.

Seneģiptes pieminekļos viņu rāda dažādos stāvokļos, un tie

mūs pārliecina, ka senie ēģiptieši viņu ir ļoti labi pazinuši
un arī gluži pareizi ierindojuši. „Seneģiptiešu valoda", rak-

sta Johans Dimic hc n s (Johannes Dūmichen), kurš

laipnā kārtā sniedza mūsu grāmatai še pievedamo citāti,

„apzīmē kaķi un lauvu ar vienu un to pašu vārdu. Bilžu

sagrupējumu, ar kuru ēģiptieši savos bilžu rakstos apzī-

mēja šos zvērus, izrunāja „maau", vārds, kura pamatā ir

neapšaubāmi skaņu atdarināšana. Vai šai vārdu grupai
uzrakstos piekrīt viena vai otra nozīme, to izšķir determi-

nativs jeb bilde, kura atrodas aiz šī sagrupē juma sevišķam
paskaidrojumam; mūsu gadījumā šī bilde ir vai nu lauva

vai kaķis. Bez „maau" vēl sastopami vārdi „ar" un „tam";

pēdējais lietots sevišķi, lai apzīmētu saules dievību, kura

Austrumdeltā stāvošā pilsētā Talā, bībeles Zoonā, grieķu
Tanisā, mūslaiku Sanā, lauvas veidā cienīta kā austrumu
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vārtu sargs un uzvarām bagātais karotājs, kurš cīnās pret

Āzijas Baalu. Ka senie ēģiptieši starp visiem plēsīgiem
zvēriem lauvu novieto pirmā vietā, par to nav nekādu šau-

bu, jo vārds „maau" vispār lietots visas šķiras apzīmēša-
nai. Tā, starp citu tā saucamajā Harrisa papirusā ir sa-

cīts: „Tu, visu Dievu Pavēlnieks, pasargā mūs no visiem

muszemes plēsīgiem zvēriem (maau-u), no krokodiļiem
straumēs, no visām čūskām, kuras dzeļ." Hieroglifu rak-

stos guloša lauvas bilde, kā skaņas apzīmējums, tika lietota

skaņai r vai 1, kuras seneģiptiešu valodā vēl nebij nošķir-
tas; šī iemesla dēļ mēs sastopam koptu valodā, kura ir

seneģiptiešu valodas pēcnācēja, tos vārdus, kuros attiecī-

gās hieroglifu grupās atradās guloša lauvas zīme, rakstī-

tus gan ar r, gan 1.

Gandrīz uz visu laikmetu Ēģiptes pieminekļiem, pat

uz tādiem, kuru vecumu mēs rēķinam vismaz uz 4000 ga-

diem, kā piem., kapenes pie Sakharas piramidēm, mēs sa-

stopam starp tempļu un kapeņu sienu bilžu izgreznoju-
miem nereti zīmējumus no savvaļas un pieradinātiem lau-

vām, pie kam te sastopami, kas arī ievērības cienīgs, ne

tikai Āfrikas, bet arī Āzijas lauvas; šos pēdējos Āzijas
tautas dažreiz piegādājušas kā meslu, bet dažreiz tos sa-

gūstījuši faraoni savos Āzijas kara gājienos."

Bībelē lauvu piemin daudzās vietās, un ebrejiem lau-

vas apzīmēšanai ir ne mazāk kā 10 vārdu. Grieķi un ro-

mieši stāsta ļoti sīki par šo karalisko dzīvnieku un pie-
vieno klāt daudz pasaku. Lauvu kauli esot tik cieti, ka

šķiļot uguni; viņš mazus dzīvniekus nonicinot, sievas sau-

dzējot un t. t.; spēcīgā un cietsirdīgā lauvu mātīte visā

savā mūžā dzemdējot tikai vienu pašu bērnu, jo tas ar sa-

viem asiem nagiem saplēšot savas mātes klēpi, gluži kā

tas notiekot arī ar čūskām. Aristotels jau zin, ka

lauvu mātīte dzemdē vairāk reizes, ka jaunie lauvēni ir

ļoti mazi un sāk staigāt tikai otrajā mēnesī; viņš zin pat,
ka ir divas lauvu sugas — īsākā ar cirtainākām krēpēm

pate bīstamākā un garākā ar biezākām krēpēm no abām

stiprākā.
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Pirmo lauvu ciņu sarīkoja edils Scev o 1 a
,

otro —

diktators Su 11 a. Viņam bij jau simts lauvu; Pom-

pe j s laida cīņā jau 600 lauvu un Jūlijs Cezars 400

lauvu. Agrāk lauvu ķeršana bij ļoti grūts darbs un notika

pa lielākai daļai bedrēs. K1 audi v s a laikā kāds gans

nejauši atrada ļoti vieglu līdzekli lauvu ķeršanai. Viņš
uzsvieda savus svārkus lauvam uz galvas, no ka zvērs tā

samulsa, ka mierīgi ļāvās sagūstīties. Cirkū šis līdzeklis

vēlāk bieži pielietots. M. Antonijs kopā ar kādu

aktrisi pēc Farsalijas kaujas brauca pa pilsētu ratos, kurus

vilka lauvas. Hanno, mums jau pazīstamais kartagie-

tis, bij pirmais, kurš pieradinātu lauvu ar savām rokām

savaldīja. Viņu tādēļ padzina no tēvzemes, jo ticēja, kā

tas, kas nododas lauvu pieradināšanai, cenšas arī cilvēkus

padarīt sev par apakšniekiem. Hadrians cirkū bieži

nonāvēja 100 lauvas uz reizi; Markus Aurelijs lika

nošaut ar bultām 100 lauvu. Šādā kārtā lauvu skaits tā

samazinājās, ka Āfrikā atsevišķas medības aizliedza, lai

vienmēr varētu sagādāt pietiekoši daudz lauvu cīņu izrā-

dēm. Tomēr tikai ar šaujamo ieroču atrašanu karaliska-

jam dzīvniekam sita iznīcības stunda.

Par tuvākiem lauvu radiniekiem uzskata dažus lielus

Amerikas kaķus. Tikpat labi kā pardeļi, arī viņi var tikt

apvienoti īpašā apakšģintā. Slaidais ķermenis, uzkrītoši

mazā galva, bez bārdas un krēpēm, stiprie locekļi, spēcīgās

ķetnas, strīpu, gredzenu un plankumu iztrūkums un apa-

ļais redzoklis ir jāuzskata par šās grupas iezīmēm.

Par šās grupas pazīstamāko sugu uzskatams kugu-

ars, sudrablauva jeb puma (Felis concolor).

Ķermeņa garums ir 1,20 metru, astes garums — 65 centi-

metri, skausta augstums 60 centimetru. Biezais, īsais,

mīkstais spalvojums ir uz vēdera bagātāks nekā virspusē,
tomēr nekur nesasniedz krēpu garumu. Viņa valdošā

krāsa ir tumši dzelteni brūna, uz muguras vistumšākā, jo
te atsevišķas spalvas nobeidzas ar melnu galotni; uz vē-
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dera spalva ir sarkani balta, locekļu iekšpusē un uz krūtīm

gaišāka, pie kakla un ausu iekšpusē balta, ārpusē melna,
vidū mazliet iesarkana. Zem acīm atrodas mazs, balts

plankums, virs acīm melni brūns plankums, kā viens, tā

arī otrs var iztrūkt. Galva ir pelēka, astes gals tumšs.

Starp mātīti un tēviņu krāsā nav nekādas starpības; jau-
niem turpretim ir ļoti dažāds ģērbs. — Pēc dzīves vietas

mainas arī veco dzīvnieku krāsa: tie, kuri cēlušies dienvi-

dos, ir gaiši, bet tie, kuri apdzīvo Meksiku un Savienotās

Valstis, ir sarkani dzelteni.

Puma ir plaši izplatīts. Viņš sastopams ne tikai visā

Dienvidamerikā no Patagonijas līdz Jaungranadai, bet iet

pār Panamas zemes šaurumu un apdzīvo Meksiku, Savie-

notās Valstis, un sniedzas pat līdz Kanādai.

Uzturas vietu puma sev izvēlas pēc apdzīvojamās ze-

mes īpašībām. Kokiem bagātos apgabalos viņš vairāk uz-

turas mežos nekā klajos laukos; visvairāk viņš mīl mež-

malas un ar lielu zāli noaugušus līdzenumus, lai gan pēdē-

jos viņš, kā liekas, apmeklē tikai medību nolūkā; vismaz

tas bēg, tiklīdz kā cilvēks sāk viņu vajāt, tūliņ uz mežu.

Tomēr tas dzīvo patstāvīgi arī Buenos Airesas pampasos,
kur nemaz nav mežu, un ļoti veikli paslēpjas zālēs. Mežā

viņš, kā Aca r a saka, ar lēcienu ielec pat stāvos stum-

bros un tad lēkā atkal tāpat no augšas uz apakšu. Taisni

ar to viņš atšķiras no citiem kaķiem, sevišķi no jaguāra,
kurš kāpelē pa mūsu mājas drauga inča veidam. Straumju

un upju krastus, kā arī apgabalus, kuri bieži pārplūst,

puma, kā liekas, nemīl. Kā daudziem viņa dzimtas radi-

niekiem, viņam bez atdusas vietas ir vēl noteikta uzturē-

šanās vieta. Dienu viņš pavada gulēdams kokos, krūmos

vai arī augstā zālē; vakaros un naktīs tas iet uz laupī-
šanu. Saviem sirojumiem viņš izlieto vienā naktī vairā-

kas stundas, tā ka mednieki viņu ne katru reiz satop tās

vietas tuvumā, kur viņš pirmo medījumu ieguvis.
Visas pumas kustības ir vieglas un spēcīgas: viņš

taisa lēcienus seši un vairāk metru tālumā. Acis tam ir

lielas un mierīgas, skatā nav mežonības izteiksmes. Naktī

un krēslā viņš redz labāk nekā gaišā dienā; tomēr saules
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gaisma, kā liekas, viņu ne visai apžilbina. Osme viņam ir

vāja, dzirde turpretim ārkārtīgi asa. Tikai ārkārtējā va-

jadzībā viņš izrāda drošsirdību; citādi bēg vienmēr kā no

cilvēkiem, tā arī no suņiem. Badā, viņš, pēc Henz cļ a,

dažreiz tiešām uzbrūk cilvēkiem; katrā ziņā viņš tad ir

daudz cietis no bada un pat iedzīts izmisumā; parasti viņš
ķer tikai mazus meža zvērus. Pret dzīvniekiem bez aiz-

sargāšanas līdzekļiem viņš ir ļoti nežēlīgs un cietsirdīgāks
nekā visi pārējie Jaunās Pasaules kaķi.

Visi mazie, vājie zīdītāji viņam noder barībai: koati,

aguti un pakas, stirnas, aitas, jauni teļi un kumeļi, kad

pēdējie no mātēm ir atšķirti. Pat veiklie pērtiķi un ātr-

skrējējs strauss nav droši no viņa uzbrukumiem, jo viņš
valda kā gaisā, tā uz zemes. Reng cr s reiz viņu novē-

rojis pērtiķus medam. Kapucinu pērtiķa fleitai līdzīgās
balss skaņas darīja pētnieku uzmanīgu un viņš ķēra pēc
ieroča, lai vienu vai vairākus nošautu. Piepēži visa pēr-

tiķu sabiedrība sāka ķērcoši kliegt un bēga uz mednieka

pusi. Ar pērtiķiem īpatnēju veiklību viņi lēca no zara

zarā, no koka kokā; bet viņi ar žēlīgām skaņām un vēl vai-

rāk ar to, ka bez apstājas krita zemē viņu izkārnījumi,
izteica lielas izbailes. Puma viņus vajāja un kāri skrēja

viņiem pakaļ ar 5—6 metru lēcieniem. Ar neticāmu vei-

klību viņš slīdēja pa liānām norežģītiem un notītiem stum-

briem, nebaidījās pa tiem līst, kamēr tie noliecās, un tad

devās ar drošu lēcienu uz nākošo koku.

Kad puma sagrābj laupījumu, viņš tūliņ pārplēš tam

kaklu un, iekams vēl nav sācis ēst, vispirms lok asinis. Ma-

zus dzīvniekus viņš apēd pavisam; no lielākiem noēd vienu

daļu, parasti priekšējo, un apsedz pārējo daļu, kā Acara

novērojis, salmiem un smiltīm. Paēdis viņš ielien kādā

paslēptuvē un atdodas miegam; reti viņš paliek sava lau-

pījuma tuvumā, bet parasti pus jūdzes vai vēl tālāk no tā.

Nākošā naktī viņš atgriežas, ja nav uzdūries uz jaunu lau-

pījumu, pie vakardienas mielasta paliekām; ja atrod jau-

nu laupījumu, tad tas pie maitas vairs neatgriežas. Gaļu,
kas sākuse pūt, viņš neaiztiek nekad. Asinis viņš mīl daudz

vairāk par gaļu; viņu neapmierina viena vienīga dzīvnieka



54

nogalināšana, ja tas var iegūt vairākus. Šī asinskārība

padara viņu par ārkārtīgi kaitīgu ienaidnieku ganiem.
Kādā lopu muižā vienā naktī puma nonāvējis 18 aitas un

neapēdis no viņu gaļas ne viena kumosa, bet pārplēsis tikai

kaklu un dzēris viņu asinis. Pēc Paragvajas zemnieku

nostāstiem un pēc Aca ra s ziņojumiem, dažreiz vienā

naktī puma nožņaudzot līdz 50 aitu. Nekad viņš nenesot

savu laupījumu tāļu no tās vietas, kur viņu nonāvējis. Ļoti
nelabprāt viņš paliek ilgi vienā un tanī pašā apgabalā.
Parasti viņš klejo bez miera apkārt. Tomēr pār upēm
tas peld tikai vajadzības gadījumos, lai gan prot rīkoties
ūdenī ļoti labi.

Par pumu vairošanos līdz pat jaunākiem laikiem nebij
tik pat kā nekas zināms. Ar to mūsu zināšanas nobeidzās.

Pie sagūstītiem pumām, kurus es kopu, esmu novērojis
vairāk. Riesta laiks iestājas, kā gandrīz pie visiem lie-

liem kaķiem, kuri visu laiku labi kopti, kārtīgi divas reizes

gadā — reiz ziemā un reiz vasarā. Pārītis, kurš līdz tam

dzīvoja labā saticībā, top savā starpā sevišķi maigs. Mā-

tīte tuvojas tēviņam, laiza un glāsta to, līdz tas ar to pašu
sāk atbildēt. Tiklīdz tas noticis, mātīte noliekas pie ze-

mes, un kaut gan rūkdama, tomēr bez pretošanās padodas

tēviņam.
Pēc 96 dienu ilgas grūtniecības laika nāk pasaulē ma-

zie pumas — patiešām patīkāmi, saviem vecākiem spalvas
krāsā pavisam nelīdzīgi dzīvnieciņi. Viņiem ir apmēram
6 nedēļu vecu mājas kaķu lielums, viņu kopgarums sasniedz

25—35 cm, no kura uz ķermeni vien krīt no 15—18 cm.

Smalkās spalvas pamatkrāsa ir palsi pelēki brūna; uz mu-

guras vistumšākā, bet ķermeņa apakšpusē pāriet gaiši palsi

pelēkā krāsā. Visā ķermeņa virspusē ir melni apaļi plan-

kumi, gan gareniski, gan šķērsām novietoti. Aste ir pa-

mīšus klāta brūniem un melniem gredzeniem. Rīkle izska-

tās melni pelēka. Pumas mātītes, kuras jau reiz ir dzem-

dējušas, ir tikpat maigas mātes kā pie citiem kaķiem, kā-

mēr pirmā metuma bērnus tās dažreiz sakož un pat apēd.
Manis novērotā pumas mātīte jau dažas dienas pirms
otrām dzemdībām ievilkās viņai speciāli sagatavotā telpā;
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nes tikai uz acumirkli lai ieņemtu barību vai iztīrītos, bet

visu pārējo laiku pavadīja pie saviem bērniem, tos laizī-

dama un tīrīdama; līdzīgi kaķiem viņa tos ieaijāja ar ņur-
dēšanu miegā un šad un tad uzrunāja tos ar mātes mīlas

skaņām, kuras atgādina mūsu mājas kaķa balss skaņas
līdzīgos apstākļos, bet ir drusku spēcīgākas un skan apmē-

ram kā „mierr". Mātītes apiešanās ar saviem bērniem bij

gluži tāda pate, kā pie mūsu māju kaķa. Mātīte nēsāja
bērnu dažreiz apkārt kā gaļas gabalu, vai dažreiz grozīja
un ritināja to ar ķepu kā gumijas bumbu, bet jau nākošā

acumirklī to atkal ļoti maigi nolaizīja un uzrunāja glāsto-
šām balss skaņām; aukstā laikā mātite slēpa parasti bēr-

nus starp saliktām kājām, tos sildīdama un apsargādama,
dažreiz tiem atkal piegriezdama pavisam maz vērības. To-

mēr viņa necieta, ja kāds pieskārās viņas bērniem, nepa-

nesa pat, ja mazuļus novēroja un mēģināja to aizkavēt no-

stādamās vai noguldāmās starp aplūkotāju un saviem bēr-

niem. Un tomēr viņas izturēšanās pret mīļoto tēviņu un

viņas pazīstāmiem nemaz nekļuva citāda: uz pirmā sau-

cieniem tā aizvien atbildēja un arī otriem izrādīja tādu

pašu pieķeršanos kā agrāk, arī ļāvās sevi tāpat aizskārt

un glaudīt, izrādīdama tikai tad zināmu nepatiku, ja ar

viņas bērniem gribēja nodarboties vairāk, nekā tas viņai
likās pieļaujams. Mazuļiem devitā vai divpadsmitā dienā

atveras acis, pēc kam tie drīz vien sāk dzīvāk kustēties,
bet no sākuma tomēr ir ļoti neveikli, ejot ļogās un strei-

puļo, met dažreiz kūleni un smagiem soļiem ložņā ap savu

māti. Tas tomēr ļoti ātri mainas. Jau pēc piecām vai se-

šām nedēļām tie spēlējas gluži kā mazi kaķēni, gan savā

starpā, gan ar savu labvēlīgo māti, vismaz ar tās asti. No

10.—12. nedēļas mazuļu spalvu plankumi top bālāki, un līdz

ar pirmo spalvas mešanu rudenī mazo spalva pielīdzinās

viņu vecāku spalvai. Līdz ar to mazie top patstāvīgi un

vairāk vai mazāk dūšīgi plēsēji. levērojot pumas asins-

kārību un nežēlību un ar to sakarā stāvošo nesamērīgi

lielo viņa nodarāmo postu, pret pumu pielieto visus līdze-

kļus, lai' no viņa atsvabinātos cik ātri vien iespējams. Pumu
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medības nav bīstamas; ja mednieks ir pietiekoši uzmanīgs,
tad tam nav jābīstas pat no ievainota pumas, kurš aiz sā-

pēm metas virsū savam uzbrucējam. Parasti bailīgais

zvērs, tiklīdz ierauga cilvēku, meklē glābiņu bēgšanā un

gandrīz vienmēr nozūd iz acīm, jo viņš prot ļoti labi slēp-
ties. Mežā viņš ir grūti iegūstams, jo no suņiem iztrau-

cēts kāpj kokos un dodas pa zariem uz priekšu ar vislielāko

ātrumu. Tikai pirmajā nomidzī dažreiz suņiem izdodas

to pārsteigt. Gan viņš pret tiem aizstāvas, tomēr krīt vi-

ņiem par upuri, ja vien tie ir lieli, stipri un izveicīgi. Va-

jadzības gadījumā suņiem palīdz arī mednieki un iedur no

suņiem jau saķertam dzīvniekam šķēpu sirdī vai arī iešauj
lodi galvā. Gaučosi, ārkārtēji pārdrošie La Platas stepju
un pampasu jātnieki, atrod pat sevišķu baudu pumas me-

dībās, rīda viņu uz klaja lauka ar lieliem suņiem un no-

nāvē, kad suņi viņu ir atdzinuši, ar bolasu jeb metamajām
virves lodēm, vai arī met viņam, uz saviem ātriem zirgiem

pakaļ dzenoties, nekad neiztrūkstošo lasso (metamo cilpu)

ap kaklu, triec tad zirgu aulekšiem un velk viņu zirgam
līdz tik ilgi, kamēr to nenožņaudz. Ziemeļamerikā suņi

parasti uzdzen pumu kādā kokā, kur to mednieks nošauj.
Ker vinu arī slazdos.

Starp daudziem mednieku stāstiem, man liekas, seko-

šais vislabāk raksturo šo dzīvnieku. Kāds angļu ceļotājs,
kurš pampasos medīja meža pīles, līda pa zemi ar savu

vieglo putnu šauteni putniem klāt. Viņš bij ģērbies pa-

rastā tautas ģērbā, tā saucamā pančo, lai neuzkristu. Pie-

pēži tas izdzirda klusu, aizsmakušu rūkšanu un sajuta tanī

pašā laikā kaut ko sev pieskārāmies. Ātri segu no galvas

nokratījis, viņš ieraudzīja sev par lielu izbrīnēšanos pumu,

rokas garuma atstatumā no sevis. Arī puma bij ne mazāķ

pārsteigts, paskatījās dažus acumirkļus izbrīnējies uz med-

nieku, atkāpās lēni desmit soļu atpakaļ, vēl reiz apstājās

un beidzot vareniem lēcieniem laidās lapās.
Sen Luisā un Mendocas Sjerras provincē Geri ng s

(Goring) redzējis uz sētas iežogojuma, kur naktīs iedzen

ganāmpulkus, uzspraustas daudzas pumu galvas. Viņš
dabūja zināt, ka šīs kaujas zīmes te uzsprauž, lai citus pu-
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mas atturētu no ganāmpulku apmeklēšanas, gluži tāpat, kā

senos laikos nosodīto noziedznieku galvas mēdza izlikt pie
pilsētas vārtiem. Pumu galvu īpašnieki tur tās par ļoti
vērtīgām un neatļāva Geringam nevienu galvu no

mieta noņemt. Šie ļaudis tic, ka puma uzbrūk tam ganām-
pulkam, kurš nav aizsargāts ar kāda pumas nocirsto galvu.

Veci sagūstīti pumas dažreiz barību nicina un brīv-

prātīgi upurē sevi bada nāvei; ļoti jauni saķerti tie tur-

pretim ātri pieradināmi. Reng c r s apgalvo, ka pumu

var padarīt par māju dzīvnieku, ja viņā neattīsta prieku
savu asinskāri apmierināt pie māju putniem. Viņu baro

ar pienu un vārītu gaļu; augu barība viņam ir pretīga un

vismaz tai jābūt vārītai gaļas buljonā, lai viņš to varētu

baudīt; viņš ātri arī saslimst, ja viņam nedodgaļas. Siltas

asinis ir viņa mīļākais ēdiens; viņš var, kā mūsu uzticības

vīrs saka, izdzert piecas līdz sešas mārciņas asiņu uzreiz,
bez kā tas viņam kaitētu. Jēlu gaļu pirms ēšanas tas ap-

laiza, kā to dara daudzi kaķi; ēdot viņš tur galvu uz sā-

niem, kā mūsu māju kaķis. Pēc maltītes viņš aplaiza vis-

pirms ķetnas un daļu ķermeņa; tad noliekas gulēt un tā

pavada dažas stundas dienā. Sagūstītam purnam, sevišķi
vasarā, jādod daudz šķidruma, jo asinis nevar pilnīgi ūdeni

aizvietot, un viņš arī izslāpis nodara daudz lielāku postu

pie māju putniem nekā ja tiek bagātīgi apgādāts ar ūdeni.

Viņš mācas pazīt savus mājas draugus, tiklab cilvēkus kā

dzīvniekus, un nedara viņiem nekā ļauna. Ar suņiem un

kaķiem viņš sadzīvo un satiek labi un rotaļājas ar viņiem,

turpretim nekad nav spējīgs apspiest vēlēšanos ķert un

žņaugt visu sugu māju putnus. Līdzīgi kaķim viņš rota-

ļājas stundām ilgi ar kustīgiem priekšmetiem, sevišķi ar

bumbām.

Dažus pumas laiž brīvi apkārt skraidīt pa visu māju.

Viņi uzmeklē savu kopēju, glaužas pie viņa, laiza viņam
rokas un maigi nogulstas pie kājām. Kad viņus glauda,
tie ņurd kā kaķi. To viņi dara arī tāpat, kad jūtas sevišķi
omulīgi. Bailes viņi izteic ar sevišķa veida šņaukāšanu,
bet īgnumu ar ņurdošām skaņām; rūcam viņi nekad nav

dzirdēti. Divi no manis kopti pumas apsveica savus pazi-
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ņas vienmēr ar ne visai stipru, bet asu un īsi izgrūstu
svilpienu, kā to es pie citiem kaķiem nekad neesmu dzir-

dējis. Tikai vienā ziņā pieradināts puma ir nepatīkams.
Viņš mēdz, kad savu saimnieku ir iemīļojis un labprāt ar

viņu rotaļājas, viņam tuvojoties paslēpties un tad negaidot
lec uz viņu, gluži tāpat kā to dara pieradināti lauvas.

Viegli iedomāties, cik nepatīkams var būt šāds nelaikā

parādīts maigums. Pie tam puma nepatīkamā kārtā, lai

arī tikai rotaļādamies, pielieto nagus un zobus. Daži pu-

mas esot tik rāmi, ka tos varot ņemt medībās, tomēr šiem

datiem vēl vajadzīgs apstiprinājums. Aca r a audzināja

jaunu pumu četrus mēnešus ilgi un bez līdzīgiem faktiem

vēl stāsta, ka puma sekojis savam kopējam uz upi un

staigājis pa visu pilsētu, nekad neielaizdamies ar suņiem
uz ielas strīdū. Kad viņš brīvi pa sētu skraidīja apkārt,
tas dažreiz pārlēca pār sētu, izstaigājās pēc patikas pa

pilsētu un atgriezās mājās, bez kā viņu kāds meklētu.

Gaļu, kuru tas saņēma, tas nereti apsedza salmiem;
iekams ēst, viņš to nomazgāja ūdenī un tad tikai ēda.

Kad viņš to saņēma tīru, tad nolika uz dēļa un ēda to kā

kaķis, no vesela gabala nokosdams, bet nekad to nesa-

kosdams gabalos un nesaplosīdams.
Pumas ādu Paragvajā nelieto, bet gan Amerikas zie-

meļos. Dažās vietās ēd arī viņa gaļu, kura, pēc Darvina,

garšo līdzīgi teļa gaļai; daži Karolinas kolonisti to tur pat

par gārdu kumosu.

Tuvākais pumas radinieks irjaguarunds (Feli3 Ya-

guarundi), slaids kalsnējs dzīvnieks, kurš ar savu izstiepto

ķermeni un savu garo asti atgādina cauni. Galva ir maza,

acis vidēji lielas, ausis noapaļotas, īsais un biezais spalvo-

jums melni pelēki brūnā krāsā; atsevišķas spalvas pie
saknes ir dziļi melni pelēkā krāsā pret tumši brūno spalvas

galu melnas, tādēļ arī dzīvnieks izliekas drīz gaišāks, drīz

tumšāks. Mātīte vienmēr atšķiras no tēviņa ar mazliet

gaišāku spalvas krāsu. Jaguarunds ir daudz mazāks paī-
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pumu; ķermeņa garums sasniedz augstākais 55 centi-

metrus, astes garums tikai 32 cm, skausta augstums
34 cm.

Jaguarunds apdzīvo Dienvidameriku no Paragvajas
uz ziemeļiem līdz Panamai. Paragvajā, kur to Reng c r s

labi novērojis, viņš dzīvo mežos; tomēr tas mīl mežmalas,
biezus un dzeloņainus krūmājus vairāk nekā īsto biezo

mežu. Klajos laukos viņš nekad nav sastopams. Viņam
ir noteikta atdusas vieta un tur viņš pavada pusdienas
stundas parasti gulēdams. Viņa galveno barību sastāda

putni un arī mazi un jauni zīdītāji, kā peles, aguti un tru-

sīši. Lielāko daļu savas barības viņš dabū no cilvēku

mītnēm un tādēļ bieži tuvojas cilvēku dzīvokļiem. Dažā-

das vistu sugas ir viņa mīļākais medījums; tās viņš ķer
kokos, kāmēr tās guļ. Nekad viņš nenonāvē vairāk kā

vienu dzīvnieku uzreiz. Ja viņš iegūst tikai nelielu medī-

jumu, ar kuru savu izsalkumu nevar apmierināt, tad tas

iet otrreiz uz medībām un atkal ko nomedī»

Parasti jaguarundi dzīvo pāros noteiktos apgabalos un

no šejienes uzņemas tikai īsus sirojumus. Pārošanās laikā,
kurš iekrīt novembra un decembra mēnešos, sanāk kopā,

protams, vairāki tēviņi; tad dzird viņus bromeliju krūmā-

jos apkārt dauzāmies, šņācam un spiedzam. Deviņas vai

desmit nedēļas pēc apvaislošanās mātīte dzemdē divus vai

trīs bērnus savā midzenī visbiezākos krūmājos, ar krūmiem

noaugušā grāvī vai arī koka dobumā. Nekad mātīte ne-

aiziet tāļu no saviem bērniem. Viņa apgādā bērnus, kad

tie jau lielāki paauguši, ar putniem un maziem grauzējiem,
līdz kāmēr cerību pilnās atvasītes pašas iemācās ķert, un

tad tās var ņemt līdz medībās. Kad tuvojas briesmas,
māte bērnus bailīgi pamet ienaidniekam un nekad nemē-

ģina tos pret cilvēkiem vai suņiem aizsargāt. Jaguarunds
nekad neuzbrūk cilvēkiem un tādēļ viņa medības nav bī-

stamas. Parasti viņš mēģina no sava vajātāja paslēpties

starp bromelijaugu dzeloņiem; ja viņam pieiet par tuvu,
tad tas skrej kokā vai lec pat ūdenī un peldus meklē

glābiņu.



Rengers turēja vairākus mazatnē saķertus jagua-
rundus gūstā. Viņi bij tik rāmi, kā maigākie mājas kaķi;
bet viņu laupīšanas kāre bij tik liela, ka mūsu uzticības

vīrs nevarēja viņiem atļaut pa māju brīvi apkārt skraidīt.

Tādēļ viņš turēja tos vai nu krātiņos vai piesietus virvē,
kuru tie nekad nemēģināja pārkost. Viņi labprāt ļāva
sevi glaudīt, spēlējās ar roku, kuru tiem pasniedza, un iz-

teica savu prieku vai nu ar pretimnākšanu vai ar lēcie-

niem, kad viņiem tuvojās; nevienam tie tomēr neizrādīja
ne sevišķu pieķeršanos ne sevišķu nepatiku. Kad viņus
kaut uz acumirkli palaida vaļā, tie tūliņ uzbruka māju

putniem un ķēra kādu vistu vai pīli. Pat piesieti tie mē-

ģināja kādu putnu saķert, kad tas pienāca viņu tuvumā,

iepriekš viltīgi šim nolūkam paslēpdamies. Nekāda audzi-

nāšana nevarēja viņus no laupīšanas kāres atradināt, pat
nekad piespiest jau saķertu laupījumu atstāt. Aukstumā

viņi saritinās un pārmet asti pār ķermeni un galvu, siltu-

mā turpretim izstiepj visas četras kājas un asti taisni.

Gandrīz visi Dienvidamerikas kaķi ir slaidi veidoti

dzīvnieki; ci r a (Felis Eyra) ir tik garš, ka viņš uzska-

tāms par starplocekli starp kaķiem un caunēm. Viņa
mīkstā spalva ir vienmērīgi gaiši dzeltēnsarkana, tikai uz

virslūpas katrā pusē redzams sarkanbalts plankums; uz

šiem plankumiem atrodas tādas pašas krāsas ūsas. Dzīv-

nieka ķermeņa garums ir 53 cm, astes garums apmēram
32 cm. Eiru izplatības apgabals ir tāds pat, kā jaguarun-
dam. Eira tomēr neattaisno savu daudz sološo ārieni.

Varētu domāt, ka viņš savieno sevī visas kaķu un caunu

īpašības; viņš tomēr nav veiklāks par jaguarundu un tikai

savā nepiesātināmā asinskārē un nežēlībā pārsniedz kaķus
un pierāda, ka viņa ārējā līdzība ar cauni ir arī vēl citādi

pamatota. Ari eiras dzīvo pāriem zināmā noteiktā apga-

balā un savās parašās līdzinās jaguarundam.
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Pie kādas citas kaķu grupas, kuru var uzskatīt ari

par ģintu vai apakšģintu, pieder tīģers, viens no vispilnī-
gāk attīstītiem locekļiem šinī dzimtā. Tīģers ir īsts kaķis,
bez krēpēm, ar nelielu vaigu bārdu un šķērsstrīpām uz

raibās ādas. Viņš ir no visiem kaķiem visbīstamākais

plēsējs, pret kuru līdz šim pat cilvēks ir bezspēcīgs cīnī-

ties. Neviens plēsīgs zvērs nesavieno sevī tik daudz pa-
tiešām pavedinoša skaistuma ar tik daudz nežēlības, ne-

viens tik labi neapstiprina veco pasaciņu par jauno tikko

no midzeņa izlīdušo pelīti, kura māju kaķi apbrīno, kā

skaistu un maigu radījumu. Ja viņa bīstamību ņemtu par

mērogu viņa nozīmei, tad to nāktos katrā ziņā izsludināt

par pirmo zīdītāju kustoni; viņš, vismaz līdz šim, izrāda

zemes valdniekam tādu pretestību, kā neviena cita dzīva

būtne. Cilvēks, kurš ar savu kultūru iespiežas arvien

tālāk un tālāk pirmatnējos apgabalos, nav vis ar to viņu
atspiedis atpakaļ vai aizdzinis, bet pat taisni to vairāk sev

pievilcis; vietām tīģers cilvēku pat padzinis. Tīģers neat-

kāpjas, kā to dara lauva, no apdzīvotiem apgabaliem, un

arī gandrīz neizvairās no viņam draudošas iznīcības, bet iet

briesmām droši un viltīgi pretīm; viņš nostājas pret cil-

vēku kā ienaidnieks, bet kā slepens, nemanot pielienošs un

tāpēc jo bīstamāks ienaidnieks. Viņa slepkavības kāre

un asinskāre ir daudzkārt pārspīlētas, vai vismaz zīmētas

pārāk spilgtām krāsām, bet mums par to nav jābrīnās, jo

priekš tiem, kuri viņu varēja zīmēt, viņš ir visas nežēlības

iemiesojums. Vēl šo baltu dienu Indiju apdzīvo šausmas

iedvesošs tīģeru skaits, un vēl tagad jāizstāda cīņā tūksto-

šiem cilvēku, lai kādu apgabalu, kurš citādi pārvērstos par

tukšu postažu, vismaz uz laiku atbrīvotu no šī zemes vis-

lielākā posta.



Karaliskais tīģers (Felis tigris) ir varens ka-

ķis ar brīnumskaistu spalvas krāsu un zīmējumu. Viņš ir

lielāks, slaidāks un smalkāku ķermeņa būvi nekā lauva,
tomēr nepaliek lauvam iepakaļ. Viņa kopgarums no purna
līdz astes galam sniedzas no 2,25—2,60 metru; ir arī no-

nāvēti ļoti veci tīģeru tēvīņi, kuru garums, tādā pašā kārtā

mērīts, sasniedz 2,90 metru. Parastais ķermeņa garums
ir 1,60 m, astes garums 80 centimetru, skausta augstums

apmēram tāds pat. Ķermenis ir drusku vairāk pagarināts
un izstiepts, galva apaļāka nekā lauvam, aste gara, bez

pušķa galā; spalvojums īss un gluds un tikai uz vaigiem

bārdveidīgi pagarināts. Mātīte ir mazāka nekā tēviņš un

viņas vaigu bārda ir vājāk attīstīta. Visu to tīģeru spalva,
kuri apdzīvo ziemeļzemes, ir daudz biezāka un garāka
nekā to, kuru dzimtene ir karstā Indijas iekšiene. Zīmē-

jumā redzams skaists krāsu sakopojums un dzīvs kontrasts

starp gaišo rūzgandzeltēno pamatkrāsu un tumšām strī-

pām pār ķermeni. Pamatkrāsa uz muguras, kā pie visiem

kaķiem, ir tumšāka, sānos gaišāka, bet ķermeņa apakš-

puse, locekļu iekšpuse, ķermeņa pakaļdaļa, lūpas un vaigu

apakšējā daļa ir baltā krāsā. Pa muguru velkas tāļu at-

stāvošas nekārtīgas melnas šķērsstrīpas, kuras iet iesāņus
no priekšas uz pakaļgalu, pa daļai arī uz vēderu un krūtīm.

Dažas no šīm strīpām daļas; viņu lielākā daļa ir vienkār-

šas un tumšas. Aste ir gaišāka nekā ķermeņa virspuse
un ar tumšiem gredzeniem. Ūsas ir baltā krāsā. Lielās

acis ar apaļiem redzokļiem izskatās dzeltēni brūnas. Jauno

dzīvnieku ādas zīmējums ir tāds pat kā veco, tikai pamat-
krāsā ir mazliet gaišāki toņi.

Arī pie tīģeriem ir sastopamas dažādas novirsības

krāsā: pamatkrāsa ir vai nu tumšāka vai gaišāka, retos

gadījumos pat balta ar miglainām sānu strīpām. Patstā-

vīga, tas ir vienmēr vienādi veidota un ar vienādu zīmē-

jumu raksturota, pasuga, kuru pat var uzskatīt par īpašu

sugu, apdzīvo Javu un Sumatru. Javas tīģers, kā šī suga
vai pasuga no zvēru dārzu turētājiem un tirgotājiem tiek

saukta, ir mazāks, bet samērā spēcīgāks nekā kontinentu

tīģers, un bez tam vēl atšķīrās, kas krīt acīs pat pavirši
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aplūkojot, ar tievākām, tumšākām un tuvāk novieto-

tām švītrām.

Varētu domāt, ka tik krāšņi veidots dzīvnieks jau no

tālienes krīt acīs visiem radījumiem, kurus viņš vajā. Tas

tomēr tā nav. Nereti pat piedzīvojuši mednieki neredz tu-

vumā guļoša tīģera. Tīģera izplatības apgabals ir ļoti
plašs; šis apgabals nekādā ziņā neierobežo jas, kā parasti

domā, tikai ar Āzijas karsto daļu, sevišķi Rītindiju, bet

velkas pār tik plašu šī varenā kontinenta apgabalu, kas pēc
lieluma tāļu pārsniedz Eiropu. No 8. dienvidus platuma

grāda līdz 53. ziemeļu platuma grādam tīģers ir sastopams
visur. Viņa ziemeļu izplatības robeža iet pa to pašu pla-
tuma grādu, uz kura atrodas Berlīne, pie kam vēl jāpie-

bilst, ka Sibirijā ir pavisam citāds, samērā aukstāks kli-

mats nekā mūsu Eiropā. Par mūsu plēsēja izplatības ro-

bežu rietumos ir jāuzskata Kaukāza dienvidi, austrumos —

Klusais okeāns līdz Amūras lej galam, dienvidos — Java un

Sumatra, ziemeļos — Dienvidsibirija vai arī Baikalezers ar

viņa platuma grādu. Kā Indija tā Aizindija ir jāuzskata

par tīģera izcilus dzīves vietām; no šejienes tīģers izplatās

pār Tibetu, Persiju un visām stepēm starp Indiju, Ķīnu un

Sibiriju un no Rietumarmenijas līdz pat Ararata kalnam.

Ķīnā tīģers sastopams gandrīz viscaur, un tikai Mongolijas

augstienē kā arī klajos nabadzīgos Afganistānas līdzenu-

mos viņš nav sastopams. Arī Indijas archipelaga salās,

izņemot Javu un Sumatru, viņš, kā liekas, trūkst. Atse-

višķi ieskrējuši tīģeri sastopami tāļu pār šo robežu: viņi
ir atrasti Kaspijas jūras vakara krastos, kirgizu stepēs

«tarp Irtišu un Išimu, AItajos un pat Irkutskā pie Lēnas.

No R a d d c s apceļotās dienvidaustrumu Sibirijas daļās šis

bīstamais plēsējs sastopams gandrīz vienmēr visās vietās,

un šur tur viņa pēdas redz pat biežāk nekā stirnas pēdas.

Radde sastapa viņu 18 mēnešu laikā četrpadsmit reizes,
bez kā tas viņa pēdas būtu meklējis.

Tāpat kā džungļos un niedru un ciņu bagātājos zālā-

jos tīģeri var sastapt arī lielos augststumbrainos mežos,

līdz zināmam augstumam pār jūras spoguli. Ganāmiem

pulkiem bagātājās alpinās ganībās un Āzijas augstienēs

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" HI.
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viņš nav sastopams, bet jo biežāk tas sastopams sādžu un

pat pilsētu tuvumā. Ar niedrām noauguši upju krasti, ne-

pārejami bambuka krūmāji un citi biezokņi ir viņa mīļākās
uzturas vietas; visās pārējās vietās viņš dod priekšroku

kupla krūma, tā saucamās korintes, ēnai; korintes zari ir

tik biezi, ka caur viņiem neiezogas gandrīz neviens saules

stars. Zari ir ne tikai biezi sapinušies, bet arī nokarājas
uz visām pusēm gandrīz līdz pat zemei un izveido tumšu

un ļoti ēnainu lapojumu, kurš tīģeri labi paslēpj no cilvēku

skata, kā arī sniedz vēsumu. Te viņš paslēpjas, lai atpū-
stos un no šejienes viņš arī uzglūn savam laupījumam, līdz

kāmēr tas ir tik tuvu pienācis, ka to var sasniegt nedau-

dziem lēcieniem. Kokiem nabagajās dienvidrietumu Sibī-

rijas stepēs tīģers meklē vietu dienas atdusai uz priekšu
stāvošu klinšu kaktos vai arī vienkārši izkārpj sniegu starp
zāļu ciņiem un tik nepatīkamā vietā pavada kādu dienas

daļu. Viņam ir visas kaķu ierašas un paradumi, bet samē-

rīgās attiecībās ar viņa augumu; viņa kustības, līdzīgi visu

mazo kaķu kustībām, ir daiļas un neparasti ātras, veiklas

un izturīgas. Viņš klusu zogas, prot taisīt varenus lēcie-

nus, kāpj, neskatoties uz savu lielumu, ātri un veikli kokos,

peld pār plašām straumēm un pie tam vienmēr uzrāda ap-

brīnojamu drosmi katras atsevišķas kustības izpildīšanā.
Pēc Raddes viņš biežāk iet nekā rikšo, ir spējīgs pārlēkt

pār gandrīz piecu asu vai apmēram deviņi metri platiem
strautiem un gandrīz ar tādu pašu spēku kā briedis peld

pār platiem un ļoti straujiem ūdeņiem.
Par nakts dzīvnieku vien tīģeri nevar saukt, jo viņš

klejo apkārt, kā lielākā daļa kaķu, katrā dienas laikā, lai

gan stundām pirms un pēc saules rieta dod priekšroku.
Pie vietām, kur dzīvnieki dzer vai sapulcējas, lai laizītu

sāli, lielceļiem, meža takām un tamlīdzīgām vietām viņš no-

gulstas uz glūnēšanu, tomēr šim nolūkam vismīļāk izvēlas

krūmus pie upju krastiem, jo te ne tikai dzīvnieks nāk

nodzerties, bet arī cilvēks nokāpj, lai izpildītu savas reli-

ģiozās ceremonijas vai mazgātos. Grēku nožēlotājus, kuri

pa laikam uzturas pie svētām straumēm, tīģers bieži no-

nāvē. Izņemot visstiprākos zīdītājus, kā elefantu, degun-
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radzi un meža bifeli, un varbūt ari plēsīgos zvērus, nevien*

«Idītāju klases loceklis nav no viņa drošs: viņš uzbrūk vis-
lielākiem un apmierinās arī ar vismazākiem.' Neatsacīda-

mies no māju kustoņiem, viņš vismīļāk medī meža cūkas,
briežus un antilopes; ja viņam ziemeļu apgabalos pa ziemu

barības paliek maz, tad viņš dažreiz nenicina pat peles:
Radde ir daudzkārt atradis šādu tīģera necienīgu medību

pierādījumus. Javā, kur meža cūkas ir zemes posts, viņam
ir nopelni cūku iznīcināšanā. Liekas, ka viņš apdraud'arī

lielākos putnus, varbūt pat rāpuļus; katrā ziņā pāvi, kuri

apdzīvo tos pašus biezokņus, pazīst viņu kā bīstamu lau-

pītāju. „Ja pāvs kliedz, tad tīģers nav tāļu", saka Javas

vācieši, lai šo uzskatu izteiktu. „Pāvs", saka Javas ap-

dzīvotāji, „paziņo meža dzīvniekiem stundu, kad tīģers at-

itāj savu paslēptuvi."

Līdzīgi čūskai tīģers uzglūn un piezogas savam lau-

pījumam, tad ar nedaudziem lēcieniem bultas ātrumā

metas tam virsū un iecērt pakausī savus nagus ar tādu

spēku, ka pat spēcīgs kustonis nokrīt zemē. Brūces, ku-

ras viņš iecērt, arvien ir ārkārtīgi bīstamas, jo pie sparīgā

cirtiena iespiežas ne tikai nagi, bet ari kāju pirksti.
Džonsons (Johnson) redzējis tādas rētas, kas bijušas
13 centimetrus dziļas. Pat ja ievainojums samērā viegls,
tomēr upuris parasti nobeidzas, jo, kā zināms, plēstas
rētas ir daudz bīstamākas par tādām, kas nodarītas ar

asu rīku.

Kāds tīģers, kas uzbrucis maršējoša kara pulka ka-

mielim, ar vienu sitienu pārlauzis pēdējam cisku; kāds cits

esot apgāzis pat ziloni. Zirgi, vērši un brieži neuzdrošinās

pat pretoties, bet baiļu pārņemti padodas neizbēgamam,

līdzīgi kā to dara cilvēks. Zirgi, kas redz vai kā citādi no-

jauš tīģeri, trīc un dreb ar visu miesu un stāv kā paralizēti.

Tikai dūšīgie bifeļu tēviņi iet tīģerim virsū un ar saviem

spēcīgiem ragiem prot tam arī sekmīgi pretīmstāties. Tā-

pēc tie indiešu gani, kas jāj uz bifeļiem, skaita sevi par no-
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drošinātiem, kamēr par visiem pārējiem jātniekiem to ne-

var teikt. Spēcīgi bifeļi samērā viegli tiek galā ar varēno

kaķi. ~1841. gadā," raksta man Haska r1 s, „Bandongas

apkārtnē tika noķerts un nogalināts tīģeris, kas bija iz-

darījis daudzas laupīšanas. Zināja, ka viņš bija uzbrucis

bifelim un, kā arvien, no ragiem vairīdamies, uzlēcis pēdē-
jam uz muguras, lai saplēšot tam seju, padarītu to aklu un

tādā kārtā varētu viegli to pievārēt. Bet bifelis, galvu no-

liecis, tik spēcīgi drāzās ar savu nastu pret koku, ka ap-
dullušājam tīģerim bija jāatlaižas, un tas nokrita zemē.

Dūšīgais atgremotājs to tūliņ uzķēra uz ragiem un, iekams

tas paspēja atjēgties, meta to vairākas reizes gaisā, Icatru

reižu dodams arī dažus belzienus. Starp citu viņš tīģerim

ievainoja galvu, atstādams mazākais astoņus centimetrus

garu un trīs centimetrus dziļu brūci. Neskatoties uz šo

kauna pilno neveiksmi, plēsonis pēc dažām nedēļām, kad

tas tika noķerts, bija jau labi atveseļojies un izskatījās

ļoti spēcīgs."

Tīģeris ir ne tikai pārgalvīgs, bet taisni bezkaunīgs.
Daži šauri ceļi caur mežainām aizām pazīstami ar viņa uz-

brukumiem. Forb es s apgalvo, ka, ja tīģeris stipri ne-

baidītos no uguns, tad satiksme zemes dažās vietās būtu

gandrīz neiespējama. Karstuma dēļ Indijā parasti ceļo pa

naktīm. Tāpēc saprotams, ka tīģers ne tikai uzdrošinās

izdarīt pārdrošus uzbrukumus, bet tos arī sekmīgi izved,

neskatoties uz ceļotāju pulciņa personu skaitu un neskato-

ties uz lāpu nesējiem un bungu sitējiem, kas mēģina plē-

sēju atbaidīt ar uguni un troksni. Nekad ceļotāji nav pa-

sargāti. Forb es s piedzīvoja, ka vienā pašā naktī no

tīģeriem tika apēsti trīs labi apbruņoti sargkareivji. Kara

spēka pakaļpalikušie kareivji bieži krīt tiem par laupījumu.

No sādžSm dažreiz pat gaišā dienas laikā tīģers aiznes pa

cilvēkam, un dažos apvidos viņš ar to tā iebaida veselu

sādžu iedzīvotājus, ka tie izceļo, vai daži atkal mēģina aiz-

sargāties ar pastāvīgi degošiem ugunskuriem vai augstiem,

dzeloņainiem žogiem. •No vienas pašas sādžas, kā ziņo

Buchanans, divos gados tīģeri aiznesuši un apēduši

astoņdesmit iedzīvotājus. Citas sādžas tie apstrādājusi



vēl ļaunāk, tā ka pārpalikušie iedzīvotāji izceļojuši un pa-
metuši savas dzīvesvietas plēsoņiem, kuri tur tagad ierīko-

juši savu nometni. Tīģers uzbrūk tik ātri un tik piepēži,
ka jebkāda izvairīšanās ir gandrīz neiedomājama; pārpali-
kušie parasti ievēro uzbrukumu tikai tanī acumirklī, kad

tīģers savu neglābjami zudušo upuri ir jau saķēris un velk

projām. Tad pakaļdzīšanās pa lielākai daļai veltīga; jo
ja arī vienā vai otrā vietā izdodas tam atņemt cilvēku vai

lopu, tad tomēr dabūtās brūces ir tādas, ka nabaga upuri
no tām nobeidzas.

Ja pirmā uzbrukumā tīģers kļūdas, tad viņš, kā īste

kaķis, tāļāk vairs neseko šim laupījumam, bet pēc veltīgā
lēciena atgriežas atpakaļ džungļos un izrauga jaunu vietu

uzglūnēšanai. Saka, ka tikai ātrkājainajiem briežiem un

uzmanīgajiem zirgiem un mežēzeļiem dažreiz izdodoties to

pierādīt. Tomēr zināmi daži gadījumi, kur arī cil-

vēki neaizskārti izglābušies no uzbrūkoša tīģera.
Zināmos gadījumos tīģers atkāpjas no cilvēka, tam

pavisam neuzbrūkot. Pārēšanās un ar to sakarā stāvošais

slinkums vai arī bailes, kas iedvestas no pēkšņa pārstei-

guma, ir tādas atkāpšanās parastie iemesli. Tīģeri, kas

pirmo reiz sastop cilvēku, droši vien arvien bēg; citus, kā

apgalvo Junghūns, varot samulsināt ar skaļu kliegšanu:

tomēr kā vieni tā otri ļoti drīz mācas pazīt cilvēku, kā viegli

uzvaramu medījumu un tad top tik bīstami, ka varam sa-

prast, ka iedzimto mātes atdod pat savus bērnus, lai glābtu

sevi pašas, kad tās apdraudētas no tīģeriem un kad nevar

rēķināt uz palīdzību. Katrā ziņā visļaunāk klājas tiem

cilvēkiem, kuriem jāpārtiek no mežiem, piem. ganiem vai

zandeļkoka vācējiem. Pirmiem pastāvīgi jārūpējas ne tikai

par saviem ganāmiem pulkiem, bet arī par sevi pašiem, un

viņu lielākā daļa zaudē dzīvību no tīģera. Pie Kutkum-

Sandi šaurās kalnu taciņas glūnēja kāda tīģera mātīte un

vairākus mēnešusno vietas katru dienu nogalināja cilvēkus,

starp kuriem bij kāds ducis vēstuļu nesēju. Pamazām šis

plēsējs bija pārtraucis gandrīz visus priekšniecības sa-

karus ar augšējām provincēm, tā kā valdība bij spiesta iz-

sludināt ievērojamu atalgojumu par viņa nogalināšanu.
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Nav jāšaubās, ka tīģeru skaits Singapurā arvienu pa-

pildinās no tiem tīģeriem, kas pārpeld jūras šaurumu. Ka-

mēr pirmos gados pēc šīs salas pārņemšanas uz viņas ne-

atradās neviens tīģeris, tikmēr tagad tie vairāk pieņemas
nekā mazinās, neskatoties uz cītīgo vajāšanu un simts do-

lāru lielo prēmiju par katru nogalinātu plēsēju. Vilināti

no bagāta laupījuma, no cietzemes arvienu pārpeld jauni
tīģeri. Un tomēr šī jūras šauruma platums ir vesela angļu
jūdze. Bez tam neapgāžami pierādīts, ka tīģeri tiešam

pārpeld jūras šaurumu. Kādā rītā, pēc Kamerona zi-

ņām, atrada tīģeru mātīti, kura bija satinusies Singapuras
krastā izmestos tīklos un gandrīz noslīkusi. No Singapuras
tā nevarēja būt nākusi, jo visas malai tuvāk izmesto tīklu

rindas bija palikušas neaizskārtas.

Tīģera spēks ir ļoti liels. Viņš viegli aizvelk ne tikai

cilvēku vai briedi, bet pat zirgu un bifeli. „Bantamas dien-

vidu piekrastē," ziņo tālāk Haska r 1 s, „neilgi pirms
manas ierašanās kāds virsaitis lika četriem iedzimtiem ap-

sargāt ļoti skaistu, tikko pirktu zirgu. Lai atturētu pie-

nācīgā attālumā tur bieži sastopamos tīģerus, ļaudis pa-

galmā staļļu priekšā bija uzkūruši vairākus ugunskurus.
Piepēži ļaudis izbiedēja rūkšana: kāds tīģers bija pārlecis
pār gandrīz trīs metrus augsto bambuka žogu, izlīdis starp

guļošiem sargiem un dziestošiem ugunskuriem, uzbrucis

dārgajam zirgam un tūlīņ to nogāzis gar zemi. lekams

sargi atjēdzās, viņš ar laupījumu mutē bija jau pārlecis

pār apžogojumu un drīz pēc tam pazudis." Lai arī Javas

zirgi nav lielāki par krievu zirgiem, tomēr tāds laupīšana»

paņēmiens prasa ārkārtīgu spēku.
Pie laupījuma promaizgādāšanas tīģers katrreiz pie-

rāda tikpat daudz gudrības kā viltības. Noķerto un no-

galināto lopu tas nelabprāt aizvelk pa platu ceļu, domā-

jams, lai sevi nenodotu. Uzbrūkot lielam kustonim, viņs
pēdējam uzlēc uz muguras, iecērt savus šausmīgos nagus un

lok no brūces plūstošās asinis. Tikai pēc tam viņš nes ku-

stoni uz biezokni, to apsargā līdz vakaram un naktī ēd

mierīgi un netraucēti, cik vien spēj aprīt. Viņš parasti ie-

sāk no ciskām un no turienes ēd tāļāk uz galvas pusi. Pa
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to laiku viņš staigā uz tuvējiem avotiem vai upēm dzert.

Apgalvo, ka viņš nekādā ziņā neesot gārdēdis, bet ēdot

visu, kas tam gadoties, pie tam līdz arī ādu un kaulus.

Tikai tie tīģeri, kas reiz baudījuši cilvēka gaļu, pēdējo cie-

not vairāk par kustoņu gaļu, un tāpēc tos, tāpat kā Āfrikas

lauvas, cauc par cilvēkēdējiem. Ļempīgā un nevarīgā zemes

valdnieka medīšana tiem, redzams, patīk vairāk, nekā citu

dzīvnieku medības.

Pēc ļoti labas maltītes tīģeris iemieg un pusbezsamaņas
stāvoklī dažreiz noguļ vairāk kā dienu. Viņš pieceļas tikai

lai padzertos, un ar zināmu labsajūtu nododas sagremo-

šanai. Indieši apgalvo, ka viņš dažreiz trīs dienas noguļot
vienā un tai pašā vietā, kamēr citi apgalvo, ka viņš jau
nākošā rītā, vai vēlākais nākošā vakarā atkal atgriežoties

pie iepriekš noķertā laupījuma, lai no tā vēlreiz ēstu, gadī-

jumā, ja tur vēl būtu atrodamas paliekas, jo arī pie viņa
karaliskā galda, tāpat kā pie lauvu galda, ēd izbadējušies

klaidoņi. Šakāļi, lapsas un savvaļā pārgājuši suņi, kas

nakti klejo pa mežu, seko vilktā kustoņa asiņainām pēdām

un līgsmojas pie līķa atliekām; bet dienu līķi drīz atklāj
maitu ērgļi un salaižas šeit veseliem bariem. Nereti starp
šiem kustoņiem ēsmas dēļ sākas pat vēl kaujas un ķildas.
Četrkājainie liekēži ir tik kārtīgi tīģera galda viesi, ka tos,

jo sevišķi šakāļus, uzskata par viņa sūtņiem un ziņnešiem,
un tie tāpat kā pāvi vai pērtiķi var atvieglot viņa ap-

meklēšanu.

Pēc sacītā mēs nebrīnēsimies, ka visi indieši, bet ne

mazāk arī skaistās tropu zemes apdzīvojošie eiropieši, uz-

skata tīģeri par visu šausmu sakopojumu un tur viņu par

foriesmekli, ko izgudrojusi pati elle. Tam nemaz nerunā

pretīm tas apstāklis, ka daudzos Indijas apgabalos šo ne-

zvēru taisni saudzē, dažos to pat uzskata par dievību, kā

jau arvien nesaprašas visu pārāk vareno un īpatnējo tur

par kaut ko cēlu. Tāpat no katra cita zināmā mērā ievē-

rojama kustoņa indietis mēģina iztaisīt kautko sevišķu, un

tādos kustoņos, kas top ļoti kaitīgi, viņš ierauga zināmu

aodošu dievu. Arī starp Austrumsibīrijas tautībām, kā

Radde ziņo, valda līdzīgi uzskati. Urjanhajieši tīģeri



sauc par cilvēkdzīvnieku, dahuri par ierēdņu vai valdnieku

dzīvnieku; birārtunguzi labprāt par viņu nerunā, un ja arī,

tad tikai klusām, pat vispār viņu nemaz nesauc vārdā, bet

domā, ka apzīmējumā „lavun" tie atraduši nosaukumu, kas

tīģerim nesaprotams, un kas nevar sagādāt runātājam ne-

kādas briesmas. Tāpat kā dahuri un mandži, tie domā,
ka tīģers, topot vecāks, nākot augstākā amatā un tāpēc
tas attiecīgi vairāk jāgodā; pēc viņu domām ir tādi tīģeri,
kuriem pienākas zemes virspārvaldnieka gods. Pie dau-

dziem Amūras apgabala iedzimtiem šī godbijība pāriet re-

liģiozā godināšanā: Radde dzirdējis, ka tīģeris apzī-
mēts ar vārdu „burchan", kas apzīmē arī dievību. Šī plē-
sīgā zvēra cienīšana, kas dibināta uz bailēm, ir svarīgākā
daļa birartunguzu jauktajā šaminisma un budisma reliģijā,

gluži kā mūsu zemēs tas ir ar mācību par velnu. Chinga-
nas kalnos dzīvojošie monjagi un oročoni izpilda citas māņ-
ticīgas parašas, jo viņi bīstas ne tikai no paša zvēra, bet

tādā mērā arī no tā pēdām, ka nejauši uz tām uzduroties

tie ziedo pusi no sava līdzvestā medījuma, noliekot to us

šīm pēdām. Katru, kas nogalina tīģeri, pēc birartunguzu
domām, neizbēgami apēdīs cits tīģers. Sumatras iedzīvo-

tāji ir pārliecināti, ka tīģeri var atzīt tikai par miruša cil-

vēka iemiesojumu, un tāpēc tie nekad neuzdrošinās viņu
nogalināt. Indijā piekopj parašu, kas atgādina katoļu ze-

mēs parastās nelaimes vietubildes: tanīs vietās, kur tīģers

nogalinājis kādu cilvēku, par brīdinājuma zīmi uzceļ garu

kārti ar krāsainu lakatu un parasti tur pat blakus uzceļ
arī mazu būdiņu, kur ceļotāji salasās uz lūgšanām. Bet ja

gadās, ka otru reizi tanī pašā vietā kāds cilvēks krīt tīģe-
rim par upuri, tad to uzskata par grēcnieku, kas pēc dievu

prāta pelnījis nāvi. Senāk gāja vēl tālāk. Vēl apmēram

pirms sešpadsmit gadiem Siāmā vainīgā uzmeklēšanai no-

tika tā saucamie tīģermēģinājumi. Divus vienādi aizdo-

mīgus cilvēkus meta tīģerim priekšā, un tas, kuru viņš
apēda, skaitījās par vainīgo. Ir gluži dabīgi, ka šī riebīgā

māņticība plēsīgos zvērus varēja tikai pavairot. Tikpat

izdevīgus apstākļus priekš vairošanās tiem sagādāja pastā-

vīgie kari, kuri notika Indijā, un šinī ziņā ar saviem ka-
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yiem tapis slavens sevišķi Hiders Ali, jo viņa valdības laika

tīģeri savairojās neticamā kārtā. Jaunākos laikos tīģeru
«kaita samazināšanu stipri sekmējuse angļu valdība viņai
piederošos apgabalos; bet tomēr tiģeru ir vēl diez-

gan daudz.

Mekems (Mockern) apraksta lielas medības, ku-

ras sarīkoja Audas nabobs. Šis valdnieks ņēma līdz kāj-
nieku un jātnieku karaspēku, lielgabalus, vairāk kā tūkstoš

elefantus, un nepārredzamu rindu ratu, kamieļu, zirgu un

nesējvēršu. Viņa sievas sēdēja segtos ratos. Viņa lielā

pavadonībā atradās bajaderas, dziedātāji, jokdari un pūšļo-
tāji, medību leopardi, vanagi, cīņu gaiļi, lakstīgalas v*

baloži. Netāļu no Indijas ziemeļu robežas tika nomedīts

liels daudzums meža zvēru. Beidzot tika uziets arī kāda

tīģers, un viņa paslēptuvi tūliņ ielenca divi simti elefantu.

Biezā krūmājā uz priekšu virzoties, varēja dzirdēt ņurdē-
šanu un riešanu, un vēl nebija norībējis neviens šāviens,
kad tīģers uzlēca uz muguras kādam elefantam, kas nesa

trīs medniekus. Elefants stipri nopurinājās un nosvieda

tīģeri ar visiem trim jātniekiem, tā kā tie visi četri iekrita

Krūmos. Jātniekus jau uzskatīja par pazudušiem, kad tie

pēkšņi, visiem klātesošiem par lielu brīnumu, izlīda no krū-

miem, gan ar baiļu pilnām sejām, bet tomēr neievainoti.

Tagad nabobs lika virzīt pret krūmiem lielāku daudzumu

elefantu un dzīt tīģeri uz to vietu, kur viņš pats to sagai-

dīja uz sava elefanta apbruņotu vīru vidū. Uz priekšu

virzoties tīģers tika aizšauts, tad dzīts uz naboba pusi un

tur nogalināts.
Kārlis Gercs (Goertz) ir piedalījies tīģeru me-

dībās pie Seharunpuras, kuras sarīkoja Indijas karaspēka

virspavēlnieks. Gatavībā tika turēti četrdesmit elefanta,

no tiem astoņi bija nolemti medniekiem. Uz katra elefanta

priekš šāvēja bija ierīkots ērts sēdēklis, apžogots ar niedru

pinumu, un aiz tā atradās mazāks sēdeklis kalpotājam, kas

turēja gatavībā divas vai trīs šautenes. Lai nokļūtu tur

augšā, bija jākāpj, kamēr elefants stāvēja nometies uz ce-

ļiem. Priekšā, uz kustoņa kakla sēdēja mahuts. Pārējie
elefanti bija nodomāti dzīšanai; uz vairākiem no viņiem
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bez vadītāja sēdēja vēl divi vai trīs iedzimtie. Niedras un

zāles, pa kurām virzījās uz priekšu visa četrdesmit elefantu

rinda, bieži vien bija pieci vai seši metri augstas. Ja ele-

fanti pacēla snuķus un izgrūda vairākas reizes pazīstamo,
trompetes skaņai līdzīgo kliedzienu, kuru vispār dabū dzir-

dēt, kad tie uzbudināti, tad tā bij nešaubīga zīme, ka tu-

vumā atrodas tīģers. Pirmo tīģeri ieraudzīja un ievainoja
labākais šāvējs, kāds Har vc j s (Harvev), kurš bija pie-

dzīvojis jau simtā tīģera nāvi. Harv ej s iešāva tīģerim
vēl otru lodi, pēc kuras tas nokrita zemē; tad zvērs da-

būja vēl vienu lodi, nobeidzās un tika uzsiets uz elefanta,
kas to gan uzņēma tikai ar lielu nepatiku.

Indijas valdnieki dažreiz lielā mērogā pielieto arī me-

dības ar trokšņošanu. Četru līdz piecu metru attālumā

noliek garas bambuka kārtis ar lieliem stipriem tīkliem,
kuri saiet kopā vienā zināmā punktā, un uz turieni dzen

tīģerus. Stūrī, kuru izveido tīkli, augstajiem kungiem uz-

ceļ koku torni, kuru ieņem labākie šāvēji, sevišķi karaliskās

augstības. Savā zemākā vietā tīkli ir apmēram četrus

metrus augsti, bet pie kārtim tie visur piekārti tik vaļīgi,
lai tie nokristu tanī pašā acumirklī, kad tīģers metas tiem

virsū, un lai zvērs tanīs sapītos. Tīģera aizdzīšanai uz šau-

jamo vietu pielieto visus biedēšanas līdzekļus, kādus vien

var iedomāties, šauj, sit bungas, aizdedzina ugunis, met

niedrājā degošas lāpas, ar vislabākām sekmēm pielieto ļoti
lielas raķetes, kuras laiž nelielā augstumā pār niedrāju

un 1.1. Kad tāda raķete sāk lidot un šņākdama un spīdē-
dama skrien pār džungļiem, tad tā visiem radījumiem, ari

tīģerim, iedveš neaprakstāmas bailes. Ugunsstari, šņāk-
šana un krākšana tam liekas šausminoša; nav iespējams

pretoties šim ugunīgam pūķim, kas brāžas ar tādu nik-

numu un spēku. Jau pēc īsa laiciņa džungļos manāma ro-

sība, un var redzēt, cik bailīgi bēg izbiedētais zvērs; no

pakaļpuses nāk troksnis, tāpēc jādodas uz priekšu. Tā

viņš sasniedz tīklus: bet pārlēkšanai tie pārāk augsti un

arī pārāk bīstami, lai iedrošinātos mēģināt tos pārraut;
bet kārtis, pie kurām tie piestiprināti, ir pārāk vieglas un

lokanas, lai bēdzējs varētu pa tām pārrāpties, un tā viņi
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jūtas spiests līst gar tīkliem uz priekšu, lai kļūtu par mērķi
drošā augstumā sēdošiem medniekiem. Pret šo teicamo

medību veidu, diemžēl, var celt nopietnas ierunas: viņš
prasa pārāk lielu spēka un naudas izšķiešanu un tāpēc to

nevar kārtīgi pielietot, bet tas var noderēt arvien tikai kā

svētku izprieca. Tāpēc arī viņa panākumi ir tik mazi.
Daudz izdevīgākas, lai gan mazāk krāšņas nekā visas

lielās dzīšanas, ir atsevišķās medības, kuras izdara angļi
pa vienam vai ar nedaudziem palīgiem. Kā Āfrikai ir savi

lauvu nāvētāji, tā Austrumindijai ir savi tīģeru mednieki,un

pirmo vietu starp tiem laikam gan ieņem leitnants R a i s s

(Rice). Bruņots ar labām divstobrnīcām, no labi atalgotu

dzinēju un pāra dūšīgu, kopā sasietu, suņu pavadīts,
Rai s s drošsirdīgi devās biezoknī un pats uzmeklēja
iztraucēto tīģeri. Parasti pa priekšu gāja šikari jeb gal-
venais dzinējs, kas uzmanīgi vērodams plēsīgā zvēra pē-

das noteica virzienu. Pa labi un pa kreisi viņam iepakaļ
soļoja angļi, arvien gatavi uz šaušanu, un tūliņ aiz viņiem

viņu drošākie ļaudis ar pielādētām šautenēm apmainīšanai.
■Tad sekoja muziķa, kas sastāvēja no četrām vai piecām
dažāda lieluma bungām, cimbolēm, ragiem un divām pisto-

lēm, pie kam no pēdējām šad un tad šāva. Muziķu pavadīja

vīri, apbruņoti zobeniem un gariem medību šķēpiem; pa-

kaļējā grupa sastāvēja no metējiem, kuri priekšējiem pār

galvu pastāvīgi svieda džungļos akmeņus un tā biedēja tī-

ģerus vēl labāk, nekā ar minēto instrumentu ellišķīgo

troksni. Viens vīrs kāpa kokā, lai novērotu zvēra kustī-

bas. Visa grupa izveidoja cieši noslēgtu pūli.

Tīģers nekad neuzdrošinās uzbrukt ļaužu pūlim, kas

uzstājas ar tādu troksni. Cik tas ir mežonīgs un pārdrošs,

piezogoties un uzbrūkot neko ļaunu neparedzošam laupīju-

mam, tikpat maz dūšas viņš parāda briesmu brīdī. No cī-

ņas ar cilvēku viņš arvien mēģina izvairīties un, redzēdams

ka viņu vajā, tas gandrīz bailīgi sāk bēgt. levainots, tas

katrā' ziņā ar aklāko niknumu acumirklī metas saviem

ienaidniekiem virsū, bet ja pēdējie iet caur džungļiem ap-

rakstītā veidā, tad var diezgan droši teikt, ka dzinēju dzī-

vībai nedraud lielas briesmas, lai arī niedrājs būtu diezin
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cik biezs. Visgrūtāk ir arvienu saturēt ļaudis pienācīgi
tuvu kopā, jo tie bieži, personīgās aizraušanās vadīti, pie
vismazākiem labvēlīgiem panākumiem tiecas izklīst. Tā

viens no Raisa dzinējiem, pazaudējis visu pacietību, ka

ne ar troksni vai akmeņu mešanu, ne arī ar degošām pa-

galēm nevarēja izdzīst tīģeri no viņa paslēptuves, ar iz-

vilktu zobenu viens pats devās biezoknī; bet dažus acu-

mirkļus vēlāk viņam uzbruka tīģers un to šausmīgā kārtā

saplosīja. Bez kādas apdomāšanās viņa biedri metās tam

palīgā un piespieda tīģeri to atkal palaist vaļā. Lai gan

brūces pēc izskata bija šausmīgas, tomēr par laimi tās ne-

bija nāvīgas un viņš piedalījās vēl dažās labās medībās.

Uz Javas, pēc Uo 11 es a (Wallace), tīģeru medīšanai

neto tikai šķēpus. Vairāki simti apbruņotu vīru ielenc lie-

lāku zemesgabalu un tad pamazām savelkas uz vidu kopā,
kamēr plēsīgais zvērs ieslēgts pilnīgi kā katlā. Tīģers re-

dzēdams, ka vairs nevar izbēgt, metas uz saviem vajātā-

jiem, bet parasti to ķer vairāki šķēpi un pa lielākai daļai
acumirklī nodur.

Blakus nupat attēlotiem lieto vēl daudzus citus, pa da-

ļai ļoti īpatnējus medību veidus, lai atsvabinātos no šī plē-

sīgā zvēra. Tīģeru ķeršanai uzstāda visāda veida lamatas;

sevišķi lielus panākumus dod ķeramās bedres. Tās, kā

Uo 11 es s apraksta, līdzinās kausējamam ceplim: apakšā
tās platākas nekā augšā un ir piecus līdz septiņus metrus

dziļas, tā kā bez palīdzības no tām nevar izrāpties ne cil-

vēks, ne kustonis. Viņas ierīko pēc iespējas labi slepeni

uz tīģeru tekām un rūpīgi pārsedz ar lokanām kūjām un

lapām. Uz Singapuras eiropieši, pēc Jāgora ziņām, vai-

rāk bīstas no šīm lamatām, nekā no pašiem tīģeriem. Ne-

skatoties uz gandrīz vai katru dienu notiekošiem nelaimes

gadījumiem, valda pārliecība, ka tīģers gan uzbrūk ķīniešu

kulijiem, bet ne eiropiešiem, un tāpēc eiropieši bez bailēm

iet un brauc pa mežu ceļiem, kuriem abās pusēs dzīvo tīģeri,

pie tam izturoties pret pēdējiem nicinoši. Turpretim visi

uzmanīgi sargājas no ķeramām bedrēm. Pēdējās cīņā pret

tīģeriem tiešām izdara ievērojamus pakalpojumus: dienu

pirms Jāgorās ierašanās Singapurā tādā bedrē tikuši no-
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ķerti divi tīģeri. Uz Javas, kā rtaskaris raksta, taisa

Lielas lamatas no koku stumbriem un ieviļina tīģerus ar

dzīvu, piesietu kazlēnu, kura brēkšana pievelk plēsīgo zvē-

ru. Pēdējais pēc zināmas apdomāšanās ielien lamatās un

mēģina paņemt laupījumu, bet ar to pavelk slazda valgu
un izsauc lamatu durvju aizkrišanu.

Teicamus panākumus dod uguns. Laiku pa laikam no

vienas puses aizdedzina tīģera galvenās slēpšanās vietas,
ugunij pretējā pusē šķērsām priekšā izvelk stiprus tī-

klus, un starpās uz paaugstinātām uzbūvēm novieto drošus

šāvējus. Ja izdodas izzināt to vietu, kur tīģers ēdis savu

laupījumu, tad tur tuvumā uz ātru roku ierīko šaujamo
būdu un nogalina zvēru, kad tas nāk atpakaļ, lai aprītu
sava laupījuma paliekas.

levērības cienīgs ir fakts, ka tik varens zvērs, kā tī-

ģers, parasti nobeidzas pat no viegla ievainojuma. Sašau-

tam tīģerim gandrīz arvienu jānobeidzas. Bez tam piedzī-

vojuši mednieki jau tūliņ pēc šāviena redz, vai tas tīģeri
tā ievainojis, ka viņš drīz nobeigsies, vai arī zvērs tikai

viegli ķerts. Ja lode izurbjas caur sirdi, plaušām vai ak-

nām, tad bēgošais tīģers skrejot krampjaini izstiep savus

nagus, kas atstāj arī nezinātājam uzkrītošas pēdas, kamēr

pie viegliem ievainojumiem viņš kāpj kā parasti, t. i. ne-

atstāj gandrīz nekādas nagu pēdas. Pēc asiņu zīmēm tikai

reti var uzzināt ievainojumu; tīģers ar cauršautām krūtīm

bieži vien nezaudē ne vienu asiņu pilienu. Pie kustēšanās

zvēra brūces apklāj viegli piegulošā un pārbīdāmā āda, kas

aizkavē asiņu noplūšanu.

Labums, kas piedzīvojušam tīģeru medniekam atlec

no viņa medībām, nav niecīgs. Neievērojot atalgojumu, ko

dabon laimīgais šāvējs, viņš var izmantot gandrīz visas tī-

ģera daļas. Šur un tur ēd arī gaļu, kaut gan, laikam,
vairāk garšas izmēģināšanai, nekā ar nolūku to lietot kā

pārtikas līdzekli. Tomēr Jag or s apgalvo, ka šī gaļa ne-

kādā ziņā nav slikta. Dienvidaustrumsibirijā, pēc Ra d -

dc s ziņām, tīģera gaļas baudīšana ir atļauta tikai tādiem

medniekiem, kas paši jau kādreiz nonāvējuši tīģeri, vai arī

vispār veciem, piedzīvojušiem vīriem, vismaz starp birar-
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tunguziem sievietes no tādas maltītes ir pilnīgi izslēgtas.
Pēc iedomīgo mednieku stiprās ticības, tāda gaļa ir ļoti
darbīga un dod viņas baudītājam spēku un drosmi. Viņa
noder arī kā ārstniecības līdzeklis, lai ganĶīnas ārsti domā,
ka tīģeru kauli darbojoties vēl spēcīgāk, nekā viņu gaļa.
Ādu žāvē ar kādu miecvielu un aizsargu līdzekli pret in-

sektiem, un tad viņa pa lielākai daļai nonāk eiropiešu ro-

kās vai arī aiziet uz Ķīnu. Viņu vērtē zemāk par panter-
ādu un lieto nu zirgu, seglu un kamanu apsegšanai un

Ķīnā arī polsterēšanai. Eiropā jaunākos laikos viņa izgā-

jusi no lietošanas; turpretim kirgīzi to vēl tagad augsti
ciena un lieto savu bultu maku izgreznošanai un parasti
samaksā par vienu ādu veselu zirgu.

Tīģeru pārošanās visur notiekot vienā laikā, bet atka-

rājas no attiecīgā apgabala klimata, tomēr parasti viņa
iesākas apmēram gada ceturksni pirms pavasara iestāša-

nās, šinī laikā vairāk kā parasti dabon dzirdēt plēsēja

raksturīgo, dobjo rūkšanu, kuru vislabāk var izteikt ar bal-

sieniem „Ha-üb". Nereti pie vienas tīģeru mātītes ierodas

vairāki tēviņi, lai gan apgalvo, ka tīģeru mātītes vispār bie-

žāk sastopamas nekā tēviņi. Šo mēdz izskaidrot ar cīņām,
kuras izcīnot savā starpā tēviņi, kamēr patiesais iemesls

būs jāmeklē tanī apstāklī, ka sieviešu kārtas plēsīgie zvēri

vispār daudz uzmanīgāki par tēviņiem. Simtu un piecas
dienas pēc pārošanās kādā nepieejamā vietā starp bambu-

kiem vai niedrēm, vismīļāk zem kuplās un ēnainās lapu se-

gas, tīģeru mātīte dzemdē divus vai trīs tīģerēnus. Ku-

stonīši pasaulē nākot ir uz pusi mazāki par māju kaķi un,

kā jau visi kaķēni, tie ir skaisti radījumi. Pirmās nedēļās
māte atstāj savus mīļos mazuļus tikai sajūtot mocošāko

izsalkumu; bet tiklīdz tie drusku paaugušies un prasa ciet»

barību, viņa klejo tāļu apkārt un top divkārt bīstama. Pats

tīģers neliekas ne zinis par saviem pēcnācējiem, tomēr

iespējamās cīņās pabalsta mātīti par labu bērniem. Ne

visai reti izdodas nozagt mazus tīģerēnus. Tad vairākas

naktis cauri atskan vecās tīģerienes briesmīgā rūkšana, un

ar traku drosmi tā parādās sādžu un citu apdzīvotu vietu

tuvumā, kur viņa iedomājas atrodamies savus pēcnācējus.
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Ja viņa uziet ķērāju pēdas, tad tā tos meklē un nu patiesi
ir jāsargājas, jo sakaitinātā māte nepazīst nekādas bries-

mas, bet ar ārprāta pārdrošību metas virsū savu bērnu

zagļiem. Parasti mazie paši ar savu kliegšanu viņu uzved

uz īstām pēdām. Divi jauni tīģerēni, kurus iedzimtie bija
atnesuši kādam angļu kapteinim, gaudoja tik skaļi un pa-
stāvīgi, ka ar to tika atvilināta ne tikai māte, bet arī kāds

tīģeru tēviņš. Uz mazo kliegšanu abi atbildēja ar šausmī-

gu rūkšanu. Bīdamies no uzbrukuma, anglis palaida tos

brīvā un nākošā rītā ievēroja, ka vecā tos bija paņēmuse
un ienesuse tuvējos krūmos.

Riesta laiks parasti norit mierīgāk, nekā pie pārējiem
lieliem kaķiem, un apvaislošanās pa lielākai daļai norisinās

bez parastiem ķetnu sitieniem, lai gan ne gluži bez ņurdē-
šanas. Pret jaundzimušiem mazuļiem māte izturas ārkār-

tīgi mīļi, ja tikai viņai ir pietiekoši daudz piena, un apietas
ar tiem neparasti maigi, liek viņu3pie pupiem, un arvien

tos aizvelk tādā sava krātiņa vietā, kura tai šķiet visdro-

šākā. Pēc mazuļu dzemdēšanas dažas tīģeru mātes uzskata

savu citādi mīlēto uzraugu ar vislielāko neuzticību un diez-

gan saprotami parāda savu nelabvēlību; citas izturas pret
saviem kopējiem kā pirms tam, tā arī pēc tam ar to pašu

pieķeršanos un mīlestību. Akli vai tikai ar pusatvērtām
acīm dzimušie tīģerēni ātri aug un drīz sāk spēlēties ar

savu iztapīgo māti tāpat kā kaķēni, dūšīgi plēšas savā

starpā, ieraugot uzraugu šņāc un spurdz savā bērnišķīgā
aušībā, beidzot top saprātīgi, pateicīgi par labu kopšanu un

pamazām arī rāmi. Tie pierod arī pie sev līdzīgiem, no-

slēdz draudzību ar suņiem un pēc ziņām, kas šķiet diezgan

drošas, var ielaisties tik tuvās attiecībās ar pārējiem lie-

liem kaķiem, ka sāk pāroties un rada bastardus.

Jaunākos laikos arī tīģeri bieži vien ir augstā mērā

pieradināti. Ļoti bieži zvēru dīdītāji uzdrošinās ieiet pie

viņiem būrī un visādi spēlēties ar tiem vai taisīt dažādus

trikus. Tomēr arvien tā ir bīstama lieta. Kā īsts kaķis,
tīģers pret tiem, kas viņam parāda draudzību, izturas

draudzīgi un padevīgi, atbild arī uz glāstiem, vai vismaz

tos mierīgi saņem; tomēr viņa draudzība paliek arvien
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šaubīga, un viņš atļauj sev šo to pāri darīt, kas viņa īstai

dabai nepatīk, tikai tik ilgi, kāmēr viņš atzīst cilvēka virs-

kundzību. Nekad viņš nepelna pilnu uzticību, tāpēc ka jā-

sargājas nevis no viņa viltības, bet gan no viņa pašapzinātā
spēka. Viņš ir tikpat mazā mērā viltīgs, blēdīgs un nepa-

tiesīgs kā māju kaķis, bet sliktu apiešanos cieš tikpat maz

kā pēdējais un pretojas, ja tam nepatīk apiešanās, kādu

tam darbos parāda cilvēks. Skaists tīģeru pāris, kuru es

kopu, mani ieraugot mani allaž apsveicināja ar īpatnē;iu
sprausļošanu un mīlīgi laizīja man roku, kuru es izstiepu
caur restēm, nekad nedomājot darīt man kaut kādā ziņā
sāpes. Kustoņi zināja, ka man pret viņiem bija tikai labi

nodomi, un tie izrādījās pateicīgi. Kāds jauns tīģers, kas

reiz tika vests uz Angliju, pa ceļošanas laiku atrada sev

draugu kuģa namdara personā, kas viņu kopa, apkalpoja,
bet arī pārmācīja, kad tas uzvedās kā nepiederas. Atzī-

dams apkopšanu par labu, tīģers padevās pārmācībai kā

suns, un kad viņa kopējs pēc diviem gadiem to atkal ie-

raudzīja, tad zvērs ne tikai to tūliņ pazina, bet arī izrādīja
tik lielu prieku, ka namdaris iegāja pie viņa būrī, kur viņš
tika saņemts ar visāda veida draudzības pierādījumiem.

Noķerts tīģers pierod arī pie suņa. Par tīģeri, tāpat kā

par lauvu, ir zināmi daži gadījumi, kur tas pēkšņi apžēlojas

par suni, ko tam iemet būrī, un vēlāk sāk to pat maigi
mīlēt. Zināms, no tāda plēsīga zvēra, kāds viņš ir, jau ne-

var vēlēties neiespējamo; tāpat kā visrātnākai lauvai vai

arī mūsu kaķim, kas jau no sirmas senatnes stāv zem cil-

vēka audzinošās rīkstes, tā arī tīģerim ir grūti ierobežot

vai apspiest laupīšanas kāri — tā pieder pie viņa būtības

un nav no tās šķirama. Es atrodu to par ļoti saprotamu,
ka jauns, lai arī audzināts tīģers brīvībā ticis uzbrūk mājas

kustoņiem un tos nogalina, jo viņš nespēj pretīmturēties
savai iedzimtai dziņai, kuru noteic viņa ķermeņa veids un

apbruņojums; es atrodu arī to par dabīgu, ka tīģers pie iz-

devības liek sajust savu pārspēku cilvēkam, pret kuru tas

kautkāda iemesla dēļ sajūt naidu vai uz to dusmojas. Ir

pilnīgi aplam viņu tāpēc nosaukt par nepatiesīgu, neuzti-

cīgu, viltīgu, niķīgu vai kā citādi. Arī no mums pat vis-
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labākā audzināšana var iztaisīt tikai cilvēku, bet nekad ne

tā saukto eņģeli.
Vēl nedaudz gadus atpakaļ, kā domājams, indiešu ie-

dzimtie valdnieki ir pratuši mākslu pilnīgi pieradināt tīģe-
rus, pat iedīdīt tos uz medībām. „Tataru zemes chanam",
saka Marko Polo, „viņa iekarotā Kambalu pilsētā ir

daudz leopardu un lūšu, ar kuriem tas medī, tāpat daudz

lauvu, kuras ir lielākas par Bābeles lauvām un kurām ir

skaistas krēpes un skaistas krāsas, proti baltas, melnas un

sarkanas švītras, un kas der mežacūku, mežazvēru, mež-

ēzeļu, lāču, briežu, stirnu un daudzu citu zvēru ķeršanai.
Tas ir brīnišķīgs skats, kad lauva ķer tamlīdzīgus zvērus,

ar kādu niknumu un ātrumu viņš to izdara. Chans liek

viņus vadāt būros uz riteņiem blakus sunītim, pie kura

viņas pierod. Lauvas jātur būros, jo citādi viņi pardaudz
nikni skrien medījumam pakaļ, tā kā tos nevar noturēt.

Viņi jāved pret vēju, jo citādi meža kustoņi tos saostu un

aizbēgtu. Lielais chans ir noķēris arī ērgļus, stirnas, lap-

sas, vilkus, lāsainos briežus, un bieži vien vienām pašām
medībām lieto 10.000 cilvēku, 500 suņu un daudz vanagu.

Viņš pārmaiņus jāj uz desmit elefantiem un mežā tam ir

būdiņa no skaisti izstrādāta koka; tā iekšpusē ir apklāta
zelta lakatiem, bet ārpusē ar lauvu ādām. Viņa mednieki,
ārsti un zvaigžņu pētnieki ģērbjas sermulīšu un soboļādu
drēbēs, kuras maksā 2000 zelta guldeņus gabalā."

Ciņas starp bifeļiem un tīģeriem vai arī starp pēdē-

jiem un šķēpnesējiem, kā liekas, pieder pie Dienvidazijas,
bet sevišķi Javas augstmaņu mīļākām izpriecām. Edu-

ards MartensunJagors gandrīz vienādi apraksta
šādu skatu. „Iela", tā stāsta pēdējais, „bija pilna ar šķēp-

nesēju pulkiem, kuri bija atsūtīti uz „rompoku" jeb tīģeru
duršanu. Nākošā rītā valdības vietnieks līdz ar reģentu,

pavadīts no visiem klātesošiem eiropiešiem, devās uz pa-

viljonu, lai noskatītos cīņā starp karalisko tīģeri un bifeli.

Apmēram sešus metrus augstā, cilindriskā bambuka būrī

atradās vaiņagots bifelis. Uz doto signālu tika atvērtas

durvis, kas veda uz blakus galā pieliktu mazāku būri, kurā

atradās tīģers. Visi gaidīja ar saspīlētu uzmanību; bet

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" 111.
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tīģers nerādījās. Tikai pēc diezgan ilgas mocīšanas ar de-

gošām lāpām viņš pārlīda no mazā būra lielajā, tomēr neiz-

rādīja ne mazāko cīņas prieku. Vairākas reizes viņš ap-

skrēja bailīgi apkārt, kāmēr to pagrūda bifelis, kas viņu,
kā liekas, bija uzskatījis ar tādu vienaldzību, itkā viņam
ar to nebūtu nekādas darīšanas, pēc kam tīģers no bailēm

uzrāpās augšā pie būra kārtīm. Ar verdošu ūdeni, piparu

novārījumu un šķēpu dūrieniem viņš tika no turienes no-

dzīts lejā. Augšā uz būra stāvošie cilvēki nemitīgi kaiti-

nāja abus kustoņus, kāmēr beidzot tīģers taisīja lēcienu un

stipri iekodās bifeļa labā ausī, tanī pašā laikā dziļi iecirz-

dams savu ķetnu pretnieka pakausī. Par velti bifelis mē-

ģināja to nopurināt, skaļi rūca no sāpēm un vairākas rei-

zes vilka to apkārt pa zemi. Beidzot tīģers tomēr atlaidās

vaļā un dabūja tūliņ divus tik spēcīgus belzienus, ka viņš
palika guļot zemē kā nedzīvs. Bifelis viņu apostīja; bet

kad tīģers mēģināja tam iekost, viņš dabūja jaunu belzienu,
tā kā viņam atkal bija jākrīt garšļaukus. Vēl ilgi pēc tam

skatītāji nevarēja apmierināties un izlietoja piparu un ci-

tus smirdošus novārījumus, šķēpus un degošas lāpas, lai

tikai vēlreiz saceltu nogurušos kustoņus vienu pret otru.

Par velti; beidzot tika atkal atvērtas mazās durvis, un

tīģers, ar uguni piespiests uzcelties, žigli ielīda atpakaļ
savā būrī.

Pēcpusdienā ap pulkstens pieciem uz laukuma reģenta

mājas priekšā notika rompoks. Lielam, četrstūrainam lau-

kumam visapkārt bija nostādītas vairākas šķēpnesēju rin-

das. Viņu varēja būt pāri par divi tūkstošiem, četrstūra

vidū stāvēja divi mazi salmiem apklāti būri un vēl trešais

— augstāks un jumtveidīgs. Abos pirmajos būros atradās

pa vienam tīģerim katrā, šķēpnesējiem pieslēdzās ciešs

skatītāju loks. Uz doto signālu tiek aizdedzināts viens

būris, bet tīģers nepavisam negrib rādīties. Tas ir tas pats

nabaga kustonis, kuru šorīt tik briesmīgi samocīja bifelis.

Jau baidījās, ka viņš būs sadedzis vai noslāpis, kad beidzot

viņš parādās ar pakaļgalu pa priekšu. Bet tikko drusku

apskatījies apkārt, viņš iebēg atpakaļ degošā būrī, un pa-

iet atkal diezgan ilgs laiks, kamēr viņš otrreiz iznāk ārā.
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Nekustēdamies no vietas, viņš vērīgi aplūko apkārtni un

izbijies lūkojas pēc kādas paslēptuves. Bet tā kā viņš ne-

kustas nevienu soli, tad sakustas apbruņotiem vīriem pil-
dītās jumtveidīgās uzbūves, no kuru caurumiem rēgojas

garie šķēpi, kas beidzot piespiež kustoni piecelties. Tā kā

tīģers gandrīz arvien skrien pret vēju, tad vēja pusē bija
nostādīts visvairāk šķēpnesēju; bet šoreiz viņš ar pareizu
taktu atkāpās no savas parašas, metās uz kādu vietu mūsu

paviljona tuvumā, kur bija maz šķēpnesēju, un izmisis mē-

ģināja izlausties cauri. Tikko sasniedzis šo vietu, viņš sa-

ļima, caurdurts no divdesmit šķēpiem. Aizdedzina otru

būri. Viņa dūšīgais iemītnieks izlēc ar vienu lēcienu, sa-

trūkstas, vērīgi aplūko savus ienaidniekus, sāk skriet un

mēģina vēja pusē izlauzties cauri. Tur atspiests atpakaļ,

viņš dažus soļus tālāk vēl reiz atkārto to pašu mēģinājumu,
bet tūliņ tiek caurdurts, pie kam visi tuvumā stāvošie, ne-

spēdami' savaldīt savu kaislību, iedur savus šķēpus viņa
ķermenī."

Senās tautas iepazinās ar tīģeri tikai samērā ļoti vēlu.

Kā liekas, bībelē viņš nav pieminēts, un arī grieķi par viņu
zin vēl ļoti maz. Nearchs, Aleksandra karavadonis, ir

gan redzējis tīģera ādu, bet ne pašu zvēru, par kuru viņš
no indiešiem dzirdējis, ka tas esot tik liels ķā visstiprākais

zirgs un ātrumā un spēkā pārspējot visus pārējos radīju-

mus. Pirmais par viņu plašāk runā Stra b o. Līdz

Varros laikiem tas romiešiem bija pilnīgi nepazīstams; bet

kad viņi izpleta savas valsts robežas līdz partiešiem, pē-

dējie tiem piegādāja arī tīģerus, un tie tos veda uz Romu.

P1 m i j s raksta, ka Ska v r s (Scaurus) pirmo reiz 743.

gadā pilsētai rādījis būrī pieradinātu tīģeri. Klaudi-

jam bija jau četri tīģeri. Vēlāk šie zvēri biežāk nonāca

Romā, un Heliogabals viņus iejūdza pat savos ratos,
lai attēlotu Bakchu. Beidzot Avitus kādās sacīkstēs lika

nogalināt piecus tīģerus, kas agrāk nekad nebij redzēts.
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Tāpat kā lauvai, tā ari tīģerim nav radnieku vārda
šaurākā nozīmē, jo viņa grupas biedri, no kuriem viens —

alu tīģeris —ir apdzīvojis Viduseiropu, ir izmiruši. Kāds

Dienvidazijas švītrains kaķis, miglas parders (Felis
nebulosa), ar savu izstiepto ķermeni, ar spēcīgām zemām

kājām, mazo, ļoti strupo galvu ar apaļām ausīm un garo,
mīksto kažoku visvairāk līdzinās karaliskajam tīģerim, to-

mēr viņš ir ne tikai daudz mazāks par pēdējo, bet arī at-

šķiras ar uzkrītoši zemām kājām un asti, kas tikpat gara

kā ķermenis. Viņa spalvas pamatkrāsa ir balti pelēka ar

pelnu pelēku vai brūni pelēku, dažreiz arī ar dzeltenīgu vai

iesarkanu nokrāsu, uz apakšējām daļām tai rūzgana no-

krāsa. Viss ķermenis apklāts viengabalainiem, pilniem,
melniem plankumiem un švītrām. Kaklam gar abām pu-

sēm iet trīs nekārtīgas gareniskas strīpas; divas tām līdzī-

gas velkas pār muguru; šaurākas strīpas atrodas arī abās

galvas pusēs. Ķermeņa garums ir apmēram viens metrs,
astes garums 60 centimetri. Sumatras salas iedzimtie, kur

arī sastopams pa lielākai tiesai gan Siāmā un uz Borneo

salas mājojošais miglas parders, apgalvo, ka viņš ir tikai

plēsējs un pārtiek vienīgi no maziem zīdītāju kustoņiem
un putniem. Pie pēdējiem bez šaubām jāpieskaita arī

māju pīles, kuru baros viņš bieži nodara lielus zaudējumus.

Apgalvo, ka viņš lielāko mūža daļu pavadot koku zaros, tur

uzglūnot savam laupījumam un, kā veikls kāpelētājs, to

vajājot galvenā kārtā koku zaros. Pēc visa spriežot,

miglas parders ir tik labsirdīgs zēns, cik labsirdīgs vien var

būt kaķu grupas loceklis. levērojot viņa lielumu un spēku,

ar kuru tas var nostāties gandrīz blakus leopardam, viņš
savā darbībā ir neparasti maigs.

Skaistās kaķu dzimtas skaistākie priekšstāvji ir pa r -

dēļi (Leopardus), lieli vai vidēji lieli kaķi ar īsmatainu,

ļoti'raibu spalvu, kas apklāta riņķveidīgi apņemtiem vai

viengabalainiem pilniem plankumiem. Nevienā vietā vi-

ņiem nav nedz krēpu, nedz pušķu, nedz slotveidīgu spalvu
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kopojumu. Viņiem ir īsas ausis un skaistas, lielas, spīdo-
šas acis ar lielām zīlēm. Viņi apdzīvo Veco un Jauno Pa-

sauli, abās dzīvo gandrīz vienādos dzīves apstākļos un ietur

arī gandrīz vienādas parašas.

Starp viņiem atrodas Jaunās Pasaules bīstamākais

plēsējs jaguārs jeb uncs (Felis onza). Viņš ir savas

grupas lielākais un spēcīgākais priekšstāvis. Mēs viņu pa-

zīstam jau no pašām pirmajām ziņām, kuras mums pie-
nāca par Ameriku; bet arī vēl tagad gandrīz katram ceļo-
tājam ir kautkas, ko par šo zvēru pastāstīt. Viegli sapro-

tams, ka šinīs aprakstos iepītas arī daudzas teikas; pēdē-

jais taisni pierāda, cik bīstams vai labāk sakot ievērojams
ir šis zvērs iedzimto un ieceļojušo amerikāņu acīs. Ac ara,

Humboldts, Vīdas princis un visvairāk Re n g c r s

(Rengger) ir mūs ar viņu sīkāk iepazīstinājuši.

Jaguārs lieluma ziņā ir tikai drusku mazāks par tīģeri,
tā tad lielāks par visiem pārējiem dzimtas locekļiem, at-

skaitot, protams, lauvu. Viņa ķermenis izteic vairāk spē-

ku, nekā veiklību un izskatās drusku pasmags. Tas nav

tik garš, kā leopardam vai tīģerim un locekļi attiecībā pret

ķermeni ir īsāki, kā šiem kaķiem. Pilnīgi pieaudzis ja-

guārs pēc Rengerairno purna gala līdz astes sākumam

mērojot 1,45 metrus garš, astes garums — 68 centimetri,
bet Humboldts ziņo, ka atsevišķi dzīvnieki esot vismaz

tikpat lieli, kā karaļtīģeri. Pie plecu kaula jaguārs ir ap

80 centimetru augsts vai arī drusku augstāks vai zemāks

par to. Spalva ir īsa, bieza, spīdoša un mīksta, pie rīkles,
kakla apakšējā daļā, uz krūtīm un vēdera garāka, kā uz

pārējā ķermeņa. Krāsa ir stipri mainīga, tikpat pamata

krāsa, kā plankumu zīmējums. Pamatkrāsa parasti ir

sarkandzeltēna, izņemot auss iekšieni, purna apakšu, žokli,

rīkli, pārējo ķermeņa apakšpusi un kāju iekšpusi, kur no-

teicošā krāsa ir balta. Āda vispār ir pārklāta pa daļai ma-

zākiem, melniem, apaļiem, gareniem vai arī nenoteikti iz-

veidotiem plankumiem, pa daļai lielākiem plankumiem un

riņķiem ar dzeltensarkanu malu un vienu vai diviem punk-
tiem vidū. Pie visām novirsībām ir atrodams pastāvīgi
katrā lūpu kaktā viens melns punkts un uz auss pakaļējās
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daļas tāds pats ar baltu vai dzeltenu punktu vidū. Neno-

teiktās svītras, kuras uz krustiem divkāršojas, uz muguras

saplūst kopā. Gar ķermeņa sāniem viņas vairāk vai mazāk

iet līdztekus. Nav iespējams sniegt noteiktāku aprakstu,
jo laikam gan neatradīsies divas vai trīs ādas ar pilnīgi
vienādu plankojumu. Jaguāra mātītei vispār ir drusku

bālāka krāsa nekā tēviņam, viņai ir arī mazāk apaļo plan-
kumu uz kakla un pleciem, bet par to vairāk mazāku plan-
kumu uz ķermeņa un sāniem. Arī kāds melns paveids nav

sevišķi rets. Spalvai tur ir tik tumša krāsa, ka melnie

plankumi maz atdalās.

Jaguāra vārds ir cēlies no gvaraniešu valodas, kuri

dzīvnieku sauc par „jaguareti", tas ir — suņa ķermeni.
Spānieši viņu sauc par tīģeri, portugāļi par krāsoto onci

vai unci un šinī vārdā tos bieži min arī ceļojumu aprakstos.
Viņa izplatības apgabals sniedzas no Buenos Airesas un

Paragvajas cauri visai Dienvidamerikai līdz Meksikai un

Ziemeļamerikas Savienoto valstu dienvidrietumu daļai.
Visbiežāk tas ir sastopams Dienvidamerikas mērenās daļās,
gar Panamas, Paragvajas un Urugvajas upēm. Viņš ap-

dzīvo lielāku un mazāku upju un strautu krastus, purvu

tuvumā stāvošu mežu malas un purvājus, kur aug pāri

par diviem metriem garas zāles un niedras. Klajā laukā un

lielu mežu iekšienē tas reti rādās, un tikai tad, kad viņš
pāriet no viena apgabala uz otru. Kur viņu saule pārsteidz,
mežabiezumā vai garā zālē, tur tas noguļas un pavada visu

dienu. Lielākās stepēs, īpaši Buenos Airesas pampasos,

kur viņam trūkst mežu, tas, pēc Ac ar a, slēpjas augstā
zālē vai apakšzemes alās, kuras izkasa tur apkārtklejojošie,

savvaļā dzīvojošie vai no cilvēkiem aizklīdušie suņi. Rīta

vai vakara krēslās, gaišā mēneša vai zvaigžņu gaismā, bet

nekad dienas vidū vai ļoti tumšā naktī, jaguārs iziet meklēt

laupījumu. Visi lielākie mugurkaulu dzīvnieki, kurus vien

viņš var pārvarēt, kļūst par tā barību. Viņš katrā ziņā ir

briesmīgs laupītājs. Cik neveikla viņa gaita arī neizskatās,

vajadzības gadījumā tas var kustēties viegli un ātri. Viņa
spēks priekš viņa lieluma dzīvnieka ir ārkārtīgi liels un to

var salīdzināt tikai ar tīģera un lauvas spēku. Jūtekļi ir
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izveidoti asi un samērīgi. Kustīgā acs, kura naktī bieži

spīd, ir dzīva, mežonīga un asa, dzirde ļoti laba, bet osme,
kā visiem kaķiem, ne sevišķi attīstīta, tomēr laupījumu
zināmā attālumā viņš var saostīt. Tā tas ir fiziski pilnīgi

attīstīts, lai būtu bīstams plēsīgs zvērs. Barībā viņš nav

izvēlīgs. Aca r a atrada viņa mēslos dzeloņcūkas dzelo-

ņus, Reng cr s vēderā žurku un agutisa daļas, no kā

secināms, ka tam vajag medīt arī mazākus dzīvniekus.

Tāpat viņš pielien niedrās purva putniem un prot pat ļoti
veikli vilkt no ūdens zivis. Nav šaubu, ka tas netaupa pat

aligatoru. Ka unce ēd rāpuļus, tas pēc Humboldta,
Vīdas prinča un Beitsa (Bates) novērojumiem
vairs nav noliedzams. „Jaguars", saka Humboldts, „ir
arrua bruņurupuča nežēlīgākais ienaidnieks; tas seko vi-

ņam krastā, kur bruņurupucis dēj savas olas. Tur smiltīs

jaguārs uzbrūk rupucim, un, lai to ērtāk apēstu, apgriež

viņu augšpēdu.' Bruņurupucis nevar vairs uzcelties un, tā

kā jaguārs nesalīdzināmi vairāk vienā naktī nonāvē, nekā

apēd, indiāņi daudzreiz izlieto viņa viltību sev par labu.

Bez tam nevar vien pietiekoši apbrīnot jaguāra ķepas
veiklību, kura divkāršās bruņurupuča bruņas iztukšo tā,
itkā muskuļu saites būtu atgrieztas ar kādu ķirurģisku in-

strumentu. Bei ts, kuram var ticēt, redzēja kādā medību

ekskursijā svaigas jaguāra pēdas pie kādas peļķes ar ļoti
dūņainu, tikko sajauktu ūdeni, dzirdēja drīz troksni krū-

mos, kur pazuda iztraucētais laupītājs un dažus soļus

tāļāk uzgāja apēsta aligatora paliekas, no kura bija pali-
kusi pāri galvas priekšējā daļa un bruņotā āda. Gaļa bij
vēl pavisam svaiga un jaguāra pēdas visapkārt maitai

skaidri atšķiramas. Nevarēja tā tad būt šaubu par to, ka

aligators bija uncei noderējis brokastam.

„Piedzīvojušam medniekam", saka Reng cr s, „nav

retums novērot jaguāru viņa medību laikā, sevišķi upju
tuvumā. Tad to redz lēniem un klusiem soļiem piezogoties

krastam, kur tas galvenā kārtā uzglūn lielākiem pusna-

džiem vai ūdenscūkām un ūdriem. Laiku pa laikam tas

paliek itkā klausīdamies stāvot un uzmanīgi apskatās vis-

apkārt. Bet es nekad nevarēju novērot, ka viņš vadoties
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no smakas būtu pieliecot zemei degunu sekojis medījuma
pēdām. Ja viņš, piemēram, ir pamanījis jūras cūciņu, ir

neticami, ar kādu pacietību un uzmanību tas mēģina viņai
tuvoties. Kā čūska tas aizlokās pa zemi, tad atkal izturas

minūtēm ilgi mierīgi, lai novērotu sava upura atrašanās
vietu un bieži iet ar lielu riņķi, lai tuvotos tam no citas

puses, kur to mazāk var ievērot. Ja viņam ir izdevies

neredzētam tuvoties medījumam, tad viņš pielec tam klāt

vienā, reti divos lēcienos, piespiež to pie zemes, pārplēš
kaklu un aiznes vēl nāves cīņā pretojošos dzīvnieku bie-

zoknī. Bieži vien viņu nodod zem viņa svara lūstošu sausu

zaru brakšķēšana, troksnis, kuru ievēro zvejnieki apmeto-
ties krastmalā pa nakti. Arī ūdenscūkas sajūt to pa ga-

balu un ar skaļu kliedzienu metas ūdenī. Jāpiemin, ka

jaguārs esot redzēts lecot zvēriem pakaļ ūdenī un satverot

tos niršanas mirklī. Ja viņš ir kļūdījies savā lēcienā uz

medījumu, tad viņš, itkā nokaunējies, aiziet ātriem soļiem
tālāk, nemaz neatskatoties. Ja viņš nevar medījumam tu-

voties bez kā netiktu ieraudzīts, tad tas noliekas krūmos

uz novērošanu. Tādā stāvoklī viņš līdzinājās kaķim, kurš

uzglūn pelei; pieplacis, bet tomēr gatavs lēcienam, viņš
stīvu skatu novēro savu asinskāres objektu, tikai šad un

tad kustinot izstiepto asti. Bet ne vienmēr jaguārs seko

medījumam, bieži tas tikai noslēpjas purva niedrās un ma-

zāku strautu krastos un mierīgi sagaida tur dzert nāko-

šos dzīvniekus. No kokiem viņš nekad neuzglūn, kaut arī

prot labi kāpelēt.
Ganāmiem pulkiem jaguārs nodara ievērojamus zaudē-

jumus. Sevišķi tas tīko pēc jauniem ragu lopiem, zirgiem

un mūļiem. Acara apgalvo, ka viņš šos dzīvniekus no-

galinot pavisam neparastā kārtā, proti lēcot savam laupī-

jumam uz kakla un vienu ķepu liekot uz pakauša vai ra-

giem, ar otru aptverot purna galu un apgriežot galvu tik

ātri apkārt, ka savam laupījumam acumirklī salaužot

sprandu. Rengers to nekad nav novērojis un arī pie

beigtiem dzīvniekiem nav varējis atrast šādas uzbrukuma

pazīmes. „Gluži otrādi", viņš izsakās, „es vienmēr esmu

novērojis, ka jaguārs savam laupījumam, ja tas ir liels
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dzīvnieks, pārplēš kaklu, ja dzīvnieks ir mazs, tad nonāvē

to ar kodienu pakausī. Vēršus un buļļus tas aiztiek reti un

tikai, ja ir izsalcis; tie viņam dūšīgi uzbrūk un to aizbaida.

Paragvajā dažreiz dzird dīvainus nostāstus par šādām

cīņām, un vairākas reizes cilvēkus esot glābuse vērša

drosme. Zirgi un mūļi kļūst tam par vieglu laupījumu, ja
tie tuvojas mežiem. Ērzeļi, ja tie neesot jau ar pirmo
lēcienu nosviesti pie zemes, pretojoties jaguāram kodieniem

un spērieniem.

Jaguārs satver savu laupījumu tikpat labi ūdenī, kā uz

zemes. Kad es tveicīgā vasaras vakarā pēc pīļu medībām

braucu savā laiviņā mājup, mans pavadonis indianietis ie-

vēroja upes krastā jaguāru. Mēs viņam tuvojāmies un no-

slēpāmies aiz pārliektiem vītola zariem, lai novērotu viņa
darbību. Sakucis tas sēdēja krasta ragā, kur ūdens plūda
drusku straujāk un kur parasti piemājo laupītāja zivs,

vietējā nosaukumā „dorado". Stīvi tas raudzījās ūdenī,
šad un tad izliecoties uz priekšu, itkā gribētu ieskatīties

dziļumos. Apmēram pēc ceturtdaļstundas es redzēju, ka

viņš pēkšņi sit ar ķepu ūdenī un izsviež malā lielu zivi.

Viņš tā tad zvejo gluži tāpat kā mājas kaķis."
Ja jaguārs ir noveicis mazu dzīvnieku, tad viņš tūliņ

to apēd līdz ar kauliem un ādu, no liela laupījuma, kā zir-

giem, ragu lopiem un tamlīdzīgiem, viņš ēd tikai daļu, ne-

izrādot sevišķu kārumu pēc vienas vai otras ķermeņa daļas.
Tikai iekšas viņš tad neaiztiek. Pēc maltītes viņš aiziet

mežā, bet parasti ne tālāk par ceturtdaļstundas gājiena
attālumu no vietas, kur tas ēdis, un te iemieg. Vakarā vai

otrā rītā viņš atgriežas pie sava laupījuma, ēd no tā otr-

reiz un tad pārpalikumus atstāj ērgļiem, šie, kā to

Humboldts novēroja, jau pa viņa maltītes laiku cenšas

atņemt laupījumu. „Netāļu no San Fernando mēs ierau-

dzījām lielāko jaguāru visā savā ceļojumā. Dzīvnieks bija

izstiepies ēnā un atspiedies ar vienu ķepu uz tikko nome-

dīto ūdenscūku. Ērgļu pūlis bija sapulcējies ap šo ameri-

kāņu zvēru karali, lai tūliņ apēstu to, kas tam no viņa mie-

lasta paliktu pāri. Putni gan tuvojās jaguāram līdz divām

pēdām, bet mazākā viņa kustība aizbaidīja tos pastāvīgi
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nām piecēlās un ielīda krūmos. Ērgļi izlietoja šo mirkli,
lai ēstu ūdenscūku, bet tīģers ielēca to vidū un nikni apkārt
skatoties ienesa savu azaidu mežā."

Pēc Re n g c r a domām jaguārs no tā paša nonāvētā

dzīvnieka neēd vairāk par divām reizēm; maitas tas pavi-
sam neaiztiek. Parasti viņš pēc paēšanas vairs vispār nemaz

neatgriežas atpakaļ pie laupījuma. Ja viņa medījums at-

rodas zināmā atstatumā no meža, tas pieveikto dzīvnieku

aizvelk krūmos, cik arī smags tas nebūtu. Pie gadījuma

viņš nes smagu laupījumu pat pāri upei. Aca r a s dzī-

vokļa tuvumā jaguārs nomaitāja zirgu, aizvilka to seš-

desmit soļus projām pa noru, ielēca ar to dziļā un straujā

upē un nogādāja laupījumu pretējā pusē drošībā. Unce

nenogalina vairāk kā vienu dzīvnieku reizē, kas runā viņai
par labu, salīdzinot ar citām lielo kaķu sugām. Pamats

te laikam ir tas, ka viņa tiecas vairāk uz gaļu, nekā

uz asinīm.

Jaguārs, kurš cilvēka nepazīst, bijīgi no tā izvairās,
vai ziņkārīgi novēro to iztālēm. „Nereti", saka Reng cr s,

mūsu ceļojumā Ziemeļparagvajas mežonīgos apgabalos mēs

sadūrāmies ar vienu vai vairākām uncēm, kuras vai nu

bēdza meža biezokņos vai nosēžoties meža malā aukstasinīgi

novēroja mūsu gājienu iztālēm. Nav zināms, ka neapdzī-
votos mežos, kur vāc Paragvajas zāli, jaguārs būtu saplo-

sījis cilvēku. Bet tās unces, kuras uzturas apdzīvotos ap-

gabalos vai pie upēm, kur ir dzīva kuģniecība, visai drīz

zaudē bailes no cilvēka un arī uzbrūk tam. Ikgadus ir pie-
tiekoši daudz piemēru, kur šie dzīvnieki saplosa neuzmanī-

gus kuģiniekus. Pēc vispārējiem nostāstiem viņiem ne-

trūkst drosmes no krastā piesietiem kuģiem aizvilkt tur

pakārto gaļu vai arī suņus, pat nāvīgi ievainot matrožus.

Parasti gan ļaudis zaudē savu dzīvību tikai neuzmanības

dēļ. Jaguārs' nebūt nebaidās no nometnes ugunskura.

„Mēs pārsteigti novērojām", saka Humboldts, „ka še

jaguāri nebaidījās no mūsu uguns. Viņi pārpeldēja upes

atteku, un rītā mēs tos dzirdējām rūcot pavisam tuvumā."

Sava ceļojuma apraksta citā vietā viņi ziņo, ka kāds ja-
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guars viņa uzticamo suni izvilcis, tā sakot, no nometnes

uguņu starpas un aiznesis. Kad suns vakarā dzirdēja unci

rūcot, viņš meklēja patvērumu zem sava saimnieka paka-
ramās gultas, un tomēr nākošā rītā bija pazudis.

Mainas klajumā, pēc P c p i g a (Poppig), nepaiet gads
bez cilvēka dzīvības zaudējuma. Unces nāk dienas laikā

apdzīvotās vietās pēc suņiem, kuri ir viņu iemīļotā barība.

Sevišķi bīstams ir biezais ceļš no Sapuozas līdz Moiobambai,

jo uz viņa vienas paaudzes laikā ir saplosīti apmēram div-

desmit indianieši, kurus izsūtīja pa upi kā ziņnešus.
Kāds no Šomburgka indianiešiem nesa uz savām

krūtīm jaguāra zobu rētas: jaguārs viņu, kad tas vēl bijis

zēns, saķēris aiz krūtīm un nesis projām, bet tomēr atkal

palaidis vaļā, kad zēna māte tam metusies virsū ar medību

nazi. Peru Andu krastu mūža mežos pēc Ču d i (Tschudi)
unce dzīvo vismīļāk sādžu tuvumā un apstaigā tās iknakti,
aiznesot pie tam suņus, cūkas un nereti cilvēkus. No pē-

dējiem viņa nepavisam nebaidās, uzbrūk atsevišķiem un, ja
to moca izsalkums, ierodas pat dienas laikā meža sādžās.

Jaguārs uzturas tanī pašā vietā, kāmēr vien viņam ir

kas ko laupīt un kāmēr to pārāk netraucē. Ja viņam ap-
trūkst barības vai arī ja ļaudis to par daudz vajā, tas at-

stāj šo apvidu un dodas uz citurieni. Savus ceļojumus tas

izdara nakts laikā. Viņš tad nebaidās klejot pa ļoti bieži

apdzīvotiem apgabaliem, nerūpējoties daudz par cilvēkiem,

un nolaupa atstatāk stāvošās būdās zirgus un suņus. Ve-

cas unces labprāt tuvojas dzīvokļiem, zinot no piedzīvoju-

miem, ka tur ir vieglāk uziet barību nekā neapdzīvotās
vietās. Vācu saimniecībās, kuras ir mežu tuvumā, viņas
laupa, pēcHenzeļa (Hensel), galvenā kārtā suņus

un cūkas.

Jaguāru viņa pārceļojumos vai bēgšanā neattur pat

visplatākā upe.' Viņš, kā to apgalvo Reng cr s, ir ļoti
labs peldētājs, izceļot pie tam galvu un visu mugurkaulu
virs ūdens līmeņa, tā kā to var jau no tālienes atšķirt no

katra cita peldoša dzīvnieka. Gandrīz taisnā līnijā viņš
pārpeld pār apmēram vienu vācu jūdzi plato Paranu. Kad

tas izkāpj no ūdens, viņš apskatās apkārt, nopurina ķer-
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turpina savu ceļu.
Varētu domāt, ka peldošu jaguāru ir viegli nonāvēt,

bet tomēr viņš arī ūdenī vēl ir bīstams. Tikai izveicīgi lai-

vinieki uzdrošinās tam uzbrukt, jo tiklīdz viņš redz, ka to

vajā vai pat jūtas ievainots, tas tūliņ griežas pret laivu.
Ja viņam izdodas vienu ķepu pārlikt pār laivas malu, viņš
uzrāpjas augšā un uzbrūk medniekam. „Es", stāsta Re n-

gers, ~1819. gadā, īsi pēc manas ierašanās Asuncionā,

biju aculiecinieks par laimi smieklīgam gadījumam šāda

veida medībās. No pretējā krasta peldēja šurp pār upi
jaguārs. Trīs kuģinieki-ārzemnieki, neievērojot kāda pa-

ragvajieša brīdinājumu, ielēca ar pielādētu šauteni savā

laivā un airēja dzīvniekam pretīm. Viena vai divu metru

attālumā priekšējais izšāva uz jaguāru un ievainoja to.

Bet iekams kuģinieki bija apskatījušies, tas satvēra laivas

malu un, neskatoties uz visiem airu un šautenes kulbas si-

tieniem, ierāpās laivā. Tagad kuģiniekiem neatlika nekas

cits, kā lēkt ūdenī un glābties krastā. Jaguārs apsēdās
laivā un labpatikā ļāva nest sevi lejup pa straumi, līdz

kāmēr tas, dažu citu mednieku vajāts, savukārt lēca ūdenī

un sasniedza tuvo krastu.

Ikgadējais ūdens pieplūdums ūpēs aizdzen jaguārus
no salām un ar mežu apaugušiem krastiem, tā kā šinī laik-

metā viņi vairāk tuvojas apdzīvotām vietām un prasa
vairāk upuru starp cilvēkiem un lopiem. Ja plūdi ir ļoti
lieli, nereti var jaguāru redzēt pat kādā uz augsta krasta

stāvošā pilsētā vai sādžā. Villa Reālā nogalināja vienu

jaguāru 1819. gadā, un 1820. gadā otru galvas pilsētā, divus

Villa dcl Pilarā. Korientesā, Gojā, Vajadā gandrīz ik pa

četriem, pieciem gadiem nošauj vienu jaguāru. Kad mēs,

pastāvot augstam ūdenim 1825. gadā izkāpām malā Santa

Fē, mums stāstīja, ka pirms dažām dienām jaguārs sakri-

stejas durvīs saplosījis franciskaņu mūku, kurš patlaban

gatavojies lasīt agro mesi. Tomēr ne ikreizes notiek nelai-

me, kad šāds plēsoņa iemaldās pilsētās, jo vajātāju suņu

rējieni un saskrējušie cilvēki iebaida viņu tik ļoti, ka tas

meklē paslēpties.
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levainojumi, kuri cēlušies no jaguāra, ir vienmēr ļoti
bīstami, ne tikvien viņu dziļuma, bet arī viņu veida dēļ.
Ne zobi ne nagi tam nav ļoti asi un smaili, un tā pie katra

ievainojuma rodas saspiēdiens un uzplēsums kopā. Kar-

stās zemēs, pie pilnīga ārstniecības līdzekļu trūkuma, šādu

ievainojumu parastās sekas ir stinguma krampji.
Pēc Reng cr a novērojumiem jaguārs gada lielāko

daļu dzīvo viens, bet augustā un septembrī, kad iestājas
vaislas laiks, abi dzimumi uzmeklē viens otru. Tad viņi
biežāk nekā jebkurā citā gada laikā liek atskanēt saviem

rūcieniem — piecas līdz sešreiz atkārtojot „hū!", kas gan

būs dzirdams pusstundas gājiena attālumā. Citādi bieži
paiet dienas, bez kā būtu dzirdama jaguāra balss.

Ja vaislas laikā vairāki tēviņi sastopas pie vienas mā-

tītes, šad un tad viņu starpā izceļas cīņa, kaut gan vājākā
puse parasti pate atkāpjas. Kopojoties pāris pastāvīgi rūc

un mātīte laikam ilgāku laiku pretojas, jo tanī vietā, kur di-

vi jaguāri ir kopojušies, vienmēr atrod ap simts pēdu lielā
četrstūrī zāli un zemos krūmus vai nu pie zemes piespiestus
vai izrautus. Tēviņš ar mātīti nepaliek ilgi kopā, ilgākais
četras vai piecas nedēļas, un tad atkal izšķiras, šinī laikā

tie ir cilvēkiem ļoti bīstami. Kaut arī tie neiziet kopīgi uz

laupījumu, tomēr visu cauru dienu paliek viens otra tuvumā

un palīdz viens otram briesmās. Tā, kādu no labākiem

medniekiem Entre Riosā saplosīja no krūma izlēcis tēviņš
tanī mirklī, kad mednieks meža malā nodūra mātīti.

Jaguāra grūsniecības /laiks man nav noteikti zināms,
tomēr spriežot pēc vaislas laika un pēc tā laika, kad jau ir

atrodami mazuļi, viņš varētu ilgt no trim līdz trīs ar pus
mēnešiem. Mātīte dzemdē parasti /divus, reti trīs pēc no-

stāstiem aklus mazuļus un pie tam meža visnepieietamākā
biezoknī vai bedrē zem kāda pusizgāsta koka. Māte pirmās
dienās nekad neaiziet tāļu no saviem mazuļiem un pārnes
tos mutē uz citu vietu, tiklīdz pirmā tai neliekas vairs

droša. Pēc apmēram sešām nedēļām jaunā paaudze viņu
jau pavada viņas klejojumos. Sākumā tie paslēpjas bie-

zoknī, kāmēr māte medī, vēlāk visa sabiedrība medī kopīgi.
Kad mazuļi ir izauguši parastā vistu suņa lielumā, māte
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viņus atstāj. Bieži tie tomēr vēl kādu laiku turas kopā.
Krāsā viņi atšķīrās no veciem, bet jau septītā mēnesī līdzi-

nās viņiem pilnīgi.

Paragvajā un gar Paranu nereti jaunus jaguārus
audzina mājās. Tad gan viņiem jābūt sagūstītiem jau kā

zīdaiņiem, jo citādi viņi vairs neļaujas savaldīties. Ren-

g c r s uzaudzināja savus jaguārus ar pienu un vārītu gaļu.
Augu barību tie nepanes, jēla gaļa viņus drīz padara nik-

nus. Viņi spēlējās ar jauniem suņiem un kaķiem, bet se-

višķi labprāt ar koka bumbām. To kustības ir vieglas un

dzīvas. Viņi mācās ļoti labi pazīt savu kopēju un izrāda

prieku to atkalredzot. Ikviens priekšmets, kas kustās, pie-
velk viņu uzmanību. Tie tūliņ pieplok zemei, kustina asti

un gatavojas uz lēcienu. Ja viņi ir izsalkuši vai izslāpuši,
vai arī ja tiem ir garš laiks, tie izdod īpatnēju ņaudošu
skaņu, bet tikai tik ilgi, kāmēr tie vēl ir jauni, jo no veciem

to vairs nedzird. Gūstniecībā viņus nekad nedzird rūcam.

Ēdot tie ņurd, sevišķi ja kāds tuvojas. Pie ēšanas viņi no-

gulstas, tur abām ķepām ēsmu, noliec galvu uz sāniem lai

varētu lietot arī dzerokļus un nokož nost gabalu pēc ga-

bala. Tievākus kaulus viņi noēd, no resnākiem apēd tikai

locītavas. Dienvidamerikā tos tur gūstā ne būros, bet pie-
sien ādas saitē mājas pagalmā vai arī mājas priekšā zem

kāda pomeranču koka. Tiem nekad neiekrīt prātā pār-

graust savu saiti. Kāmēr tie vēl ir jauni, viņus var apval-

dīt sitieniem, vēlāk ir grūti tos piespiest paklausīt. Augst-
sirdība un atzinība jaguāram ir svešas, savam kopējam vai

arī kopā ar viņu uzaudzinātam dzīvniekam viņš neizrāda

ilgstošu pieķeršanos, un vienmēr ir pārdroša lieta viņu
turēt gūstā neiesprostotu ilgāk par gadu. Mūsu zvēru

dārzu un dzīvnieku tirgotavu krātiņos tas izturas tāpat kā

viņa radinieki — Vecās Pasaules pardeļi. Manu slēdzienu,

pie kura nācu novērojot zvēru dārzos dažādus jaguārus, ka

viņš ir grūtāk pieradināms nekā citi pardeļi, un laikam gan

nebūs piedabūjams „strādāt", ir apgāzis Kreicbergs

(Kreuzberg), viens no mūsu piedzīvojušākiem un izveicī-

gākiem zvēru dresētājiem.

Sagūstīti jaguāri ir atkārtoti vairojušies, ne tikvien
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guārs un leopards, panters un Sunda panters, un dod spē-

cīgus, vairoties spējīgus krustojumus. Pelēkais pardelis,
kuru Ficingers uzstādīja par atsevišķu sugu (Leopar-
dus poliopardus), bija, pēc Kreicberga apgalvojuma,
kāda jaguāra un kāda melna Sunda pantera krustojums.
Abi pardeļi, jaguārs un Sunda panteris ir dažas reizes sek-

mīgi pārojušies un katru reizi devuši līdzīgus krustojumus.
Viens no pēdējiem, pēc tam, kad viņš bija krustots ar leo-

pardu, dzemdēja mazuļus, no kuriem viens līdzinājās visos

pamata vilcienos tēvam-leopardam, otrs mātei — pelēkam

pardelim.

Jaguāra briesmīgā kaitīguma dēļ apdzīvotos apgabalos
to medī un nonāvē kā vien var. Apmierinājums, kādu

sniedz pārciestās briesmas un grūtības, var viņu medības

pārvērst kaislībā, kaut gan parasti mednieks beidzot izlaiž

savu dzīvību zem kāda jaguāra ķepām. Visvecākais me-

dību veids gan laikam ir drošākais un viltīgākais. No kā-

das milzu bambuka sugas indianietis izgatavo savu sen-

seno ieroci, pūšamo stobru, no palmas lapas kāta vai no

ērkšķiem mazas niecīgas bultas, kuras ķer drošāk un dziļāk
par labākās bises lodēm. Bultas ir sazāļotas ar nāvīgo
urari ģifti. Ja indiāniešu medniekiem ir līdz suns, tie no-

medī jaguāru bez kādām briesmām. Suņi uzošņā plēsīgo

dzīvnieku, uztriec to parasti slīpi stāvošā kokā un rej uz

viņu. Tur viņš ķļūst indianietim par ērtu mērķi. No sa-

mērā liela atstatuma viņš nosūta milzīgajam kaķim savas

bultas, vienu pēc otras. Tas gandrīz nemaz neievēro sīkās

skrambiņas, kuras tam ceļas no šāvieniem, notura varbūt

bultiņu tikai par ērkšķi, kurš viņu ir ievainojis, bet sajūt

jau pēc nedaudz minūtēm, ar kādu šausmīgu ieroci viņam
ir uzbrucis cilvēks. Ģifts sāk iedarboties, locekļi atslābst,

spēks zūd, raustoties tas nokrīt zemē, vēl dažas reizes pie-

ceļas, mēģina aizvilkties projām, tad pēkšņi sabrūk un

raustoties nobeidzas.

Par šo viltīgo medību veidu daudz pārdrošāks ir seko-

šais. Mednieks aptin savu kreiso roku līdz elkoņam ar

aitas ādu un apbruņojas ar apmēram divas pēdas garu ab-
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pusēji griezīgu nazi vai dunci. Tā sagatavojies viņš ar

diviem vai trim suņiem uzmeklē jaguāru. Nedaudziem

suņiem zvērs tūliņ izrāda pretošanos, mednieks viņam tu-

vojas un parasti kaitina to vārdiem un kustībām. Pēkšņi
jaguārs divos vai trīs lēcienos tuvojas medniekam, sagata-
vojoties uzbrukumam, kā mūsu lācis, izceļas stāvus un

rūcot atver rīkli, šinī acumirklī mednieks tura pret abām

zvēra priekšējām ķetnām savu aptīto roku un ar ķermeni
padodoties drusku pa labi iegrūž dunci kreisos sānos. Dū-

riens nogāž ievainoto jaguāru zemē, jo drīzāk tāpēc, ka

viņam paceltā stāvoklī ir grūti noturēt līdzsvaru, un suņi
metas tam virsū. Ja pirmais ievainojums nebij nāvīgs,

viņš zibeņa ātrumā pieceļas, atsvabinājās no suņiem un

metas no jauna uz savu pretinieku, kurš tad viņam dur

otru reiz. Reng cr s pazina indiānieti no Bajadas pilsē-

tas, kurš tādā kārtā bija nomedījis pāri par simts jaguāru.
Tas bija kaislīgs mednieks, bet tomēr 1821. gadā kādās

šāda veida medībās pazaudēja dzīvību. Pēc tā paša novē-

rotāja ziņojuma unci Paragvajā visbiežāk medī šādi. Labs

strēlnieks divu vīru pavadībā, no kuriem viens ir apbruņo-
jies ar pīķi, otrs ar piecas pēdas garām divzarainām dak-

šām, ar sešiem līdz desmit suņiem uzmeklē jaguāru. Ja

zvērs suņiem pretojas, tie viņu ieslēdz visapkārt riņķī un

rej. Lai tam uzbruktu, viņiem jābūt ļoti drošiem un

vingriem, un tomēr tie daudzreiz kļūst par savas drošsir-

dības upuri. Bez sevišķām pūlēm jaguārs tiem ar vienu

sitienu lauž muguru vai pārplēš vēderu. Pat ne divdesmit

labākie dogas nevar pārspēt vienu pieaugušu jaguāru.
Tikko mednieki ir ieraudzījuši jaguāru, tie nostājas blakus

rr strēlnieku vidū. Tas mēģina iešaut viņam galvā vai

krūtīs. Ja šāviens ir ķēris, suņi uzbrūk savam nāvīgi nī-

stam ienaidniekam un nospiež to pie zemes, kur to pieveikt
ir viegla lieta. Ja šāviens neķer vai arī jaguārs ir tikai

viegli ievainots, viņš briesmīgi rūcot lēc strēlniekam virsū.

Tikko zvērs pieceļas stāvus, ar dakšām apbruņotais med-

nieks tur viņam tās priekšā, un pīķa nesējs no sāniem dur

krūtīs, bet pīķi tūliņ izrauj un sagatavojas otram dūrie-

nam, jo nogāstais jaguārs ļoti ātri pieceļas un metas uz
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saviem pretiniekiem; tie to saņem jauniem dūrieniem, līdz

viņš pazaudē spēkus un beidzot uzbrūkošie suņi viņu satur

pie zemes. Tagad medniekam, ir iespējams izdarīt drošu

šāvienu uz viņu, bet neskatoties uz to zvērs viņam uzbrūk,
ja šāviens nav to ķēris vai arī ievainojums ir viegls.

Bez tam paragvajieši uzbrūk jaguāram arī ar pīķi
vien. Ja zvērs ir uzrāpies kokā, tie mēģina viņam uzmest

kaklā cilpu, kādu tio vienmēr nēsā sev līdz, vai arī uzmaukt

to jaguāram ar ierobotas kārts palīdzību. Viņš tam preto-
jas maz, bet drīz tam ir jāpieredz, cik tas ir bijis neapdo-
mīgi, jo tiklīdz viņam cilpa ir uzmaukta kaklā jātnieks liek

auļot zirgam, pie kura vēdera siksnas ir piestiprināts cilpas
otrs gals, norauj jaguāru no koka zemē un izvelk to uz

klaja lauka. Ja tas vēl ir dzīvs un spēcīgs, otrs jātnieks
tam apmet cilpu ap kājām, abi vīri jāj projām katrs uz

pretējo pusi un nožņaudz plēsoņu. Tādā pat kārtā, tikai

vēl vieglāk, to nožņaudz, ja viņu sastop klajā laukā, jo te

viņš, attālinājies no meža vai niedrām, pavisam neuzdroši-

nājās aizstāvēties, bet lielos lēcienos mēģina aizbēgt. Ja-

guāru nomedī arī no paslēptuves. Strēlnieks paslēpjas
kokā tuvu dzīvam kustonim vai arī tādam, kuru unce jau
ir nogalinājusi, un no turienes šauj uz plēsīgo zvēru, kad

tas atgriežas. Šad un tad rok arī lamatu bedres vai arī uz-

stāda pie kāda jaguāra nonāvēta upura patšautenes.

Jaguāra ādai Dienvidamerikā ir tikai neliela vērtība

un to labākā gadījumā izlieto paklājiem un tamlīdzīgām
lietām. Tā gaļu ēd tikai botokudi. Zināmas, jaguāra ķer-

meņa daļas izlieto kā ārstniecības līdzekli. Tā, domā, ka

tauki esot labs līdzeklis pret tārpu slimībām, bet dedzināti

nagi — pret zobu sāpēm. Bez tam mežoņi izlieto taukus

sava ķermeņa ierīvēšanai un tic, ka ar to tie kļūs tikpat

stipri un drošsirdīgi, kā pats plēsīgais zvērs. Sevišķi bī-

stami jaguāri, kuri tikai grūti ļaujas ak Tīties no sādžu

tuvuma un pastāvīgi ar saviem uzbrukunr m apdraud ie-

dzīvotājus, netiek izlietoti, kad tos nogalina, jo indiāņi ir

pārliecināti, ka tie neesot vis patiesībā dzīvnieki, bet gan

apburtas būtnes vai arī nomirušu netikumīgu cilvēku ie-

miesojums.
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Leopards (Felis pardus) līdzinājās visvairāk ja-

guāram, tomēr tikai ķermeņa uzbūvē, bet ne krāsā un zī-

mējumā. Viņa kopīgais garums ir apmēram 2,4 metri, no

kā aste atņem apmēram vienu trešo daļu. Galva ir liela

un apaļa, purns maz padodas uz priekšu, kakls ļoti īss, ķer-
menis stiprs, stāvs vispār drukns. Kājas ir vidēji augstas
un samērīgi stipras, priekšējās ķetnas nav sevišķi lielas,
aste nesasniedz ķermeņa garumu. Bālā, sarkani dzeltenā

pamata krāsa kļūst tumšāka uz muguras un pāriet ap rīkli

un uz priekškrūtīm gaiši vai balti dzeltenā, locekļu iekš-

pusē dzeltengani baltā, bet izskatās samērā tumša, jo

plankumi ir mazi un stāv diezgan tuvu viens otram. Pār

virslūpu iet horizontālā virzienā trīs līdz četras diezgan

platas melnas strīpas. Mutes kaktu ieslēdz liels ovāls

plankums, kurš iet tādā pat virzienā; mazs, vertikāli stā-

vošs atrodas virs katras acs. Pārējā daļā seja, galvas vi-

dus, pakausis, galvas un kakla sāni, pleci, rokas un kājas

visgarām gar ārpusi, rīkle un krūtis ir biezi apklāti mel-

niem apaļiem un ieapaļiem plankumiem, kuru lielums svār-

stās starp zirņa un valrieksta lielumu. Daži no tiem atslē-

gas kaula apgabalā saplūst par slīpi ejošām strīpām, citi,
divi vai trīs, uz pleciem un kājām par lieliem nepareizas
formas plankumiem, kurus šķir plānas, tīklveidīgi starp

viņiem ejošas pamatkrāsas strīpas. Tā viņi izveido laustas

rindas, kuras galvenā kārtā iet no augšas uz leju, kāmēr

kakla un galvas plankumojums izskatās pavisam nekārtīgs.
Daži plecu un cisku plankumi ir gredzenaini, tas ir, viņi
ieslēdz mazu pagalmu, kā tas ir pie visiem muguras virs-

puses, ķermeņa sānu un astes augšdaļas plankumiem. Pa-

galmu, kuram vienmēr ir tumšāka krāsa, parasti gaiši dzel-

teni sarkana, muguras vidū, pār kuru stiepjas divas vai

četras līdztekas ejošas strīpas, ieslēdz viens riņķ-
veidīgs vai divi pusmēnešveidīgi, parasti kopā

saplūstoši plankumi, kamēr no sāniem, kur rin-

das drīzāk ir sakārtotas šķērsām, kā gareniski, viņu
apņem trīs līdz četri, pēdējā gadījumā pa pāriem stāvoši

mēnešveidīgi plankumi. Aste nes ļoti nekārtīgi grupētus

garenus pagalmotus vai pilnus plankumus, tālāk uz galu
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tikai pēdējos, astes gals ir gandrīz tīri balts. Locekļu
apakšpuse un iekšpuse ir klāta vai nu vienkāršiem vai div-

kāršiem pilnplankumiem. Auss ārpusē ir pelēki melna, ar

lielu gaišu plankumu pret augšgalu. Acij ir zaļi dzeltena

varavīksnīte un apaļš redzoklis. Ne dzimumi savā starpā,
ne vecie no tiem mazuļiem, kuri jau palikuši patstāvīgi,
ievērojami neatšķiras; ir tomēr tumšāki un pat melni pa-
veidi. Leopardu apdzīvotais apgabals ir Āfrika.

Panters (Felis Panthera) atgādina jaguāru plan-

kojumā, bet ne uzbūvē. Viņa kopējais garums ir vismaz

2,8 metri, no kuriem vairāk par trešdaļu, apmēram 85 cen-

timetri, nāk uz asti. Galva ir samērīgi liela un gareni apaļa,

purns redzami padodas uz priekšu, kakls īss, ķermenis
stiprs, bet izstiepts, aste gandrīz tikpat gara, kā ķermenis,
spēcīgās kājas ir samērā ļoti stipras, priekškājas lielas.

Pamatkrāsa, gaišs okera dzeltens, uz muguras pāriet tumši

sarkandzeltenā, locekļu iekšpusēs — dzeltengani baltā

krāsā, tāpat kā pie leoparda, bet tikai izceļas dzīvāk, jo

plankumu zīmējums ir ļoti dažāds. Pār muguras vidus

līniju velkas divas līdztekus rozetu rindas, tām blakām di-

vas gandrīz līdztekus; pirmās rindas ir nepārtrauktas,
otrās pa daļai pārtrauktas. Ja tās salīdzina ar sānu rin-

dām, tad jāsaka, ka viņas sastāv no maziem mēnešveidī-

giem plankumiem, kamēr uz sāniem rozetes kārtojas diez-

gan noteiktās rindās, slīpi no augšas un priekšas uz apakšu

un pakaļu. Noteikti varu sacīt, ka panters dzīvo Dienvid-

azijā un Rītazijā. Es to esmu saņēmis no Indijas.

Sunda panteri jeb garastaino panteri (Felis

variegata), stingri ņemot, nemaz nevar sajaukt ne ar leo-

pardu, ne panteri. No abiem radiniekiem to atšķir mazā,

garā galva, garenais kakls, ļoti izstieptais ķermenis, aste,
kas vismaz tikpat gara kā ķermenis, zemās, spēcīgās, ar

samērā ļoti stiprām ķetnām apbalvotās kājas, kā arī beidzot
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plankumu zīmējums. Bez šī visos sīkumos no pardeļa un

pantera atšķirīgā stāva ir arī vēl citāds plankumu veido-

jums, jo tāpat plankumi kā rozetes ir daudz mazāki un

tumšāki un arī stāv biežāki nekā pie radiniekiem. Āda

iegūst ar to melnzilu nokrāsu, kura skaidri novērojama, ja

ļaujam skatam slīdēt no viena gala uz otru. Pamata krāsa

ir tumši mālaini dzeltena, pagalmi ir brūngani tumši dzel-

teni, locekļu apakšpuses un iekšpuses pelēki baltas vai dzel-

teni baltas. Sunda pantera apdzīvojamais apgabals laikam

aprobežojas ar lielajām Sunda salām, sevišķi ar Javu un

Sumatru. Visi pardeļi tik visai līdzinās viens otram kā

savā dzīves veidā, tā savā dabā, kā to, kas ir zināms par
vienu sugu, var gan arī attiecināt uz citām.

Leopards bez šaubām ir pilnīgākais no visas pasaules
kaķiem. Gan lauvas lieliskums iedveš mums cienību pret
visu ģintu, gan mēs viņā redzam zvēru karali, gan tīģers
jāskaita par nežēlīgāko visā šo nežēlīgo dzīvnieku sabie-

drībā, gan ocelota ģērbs ir krāsām bagātāks un raibāks,
nekā citiem pardeļiem, bet ķermeņa būves saskaņā, ādas

zīmējuma skaistumā, spēkā un izveicībā, piemīlībā un ku-

stību daiļumā kā minētie, tā arī visi pārējie kaķi stāv tāļu
aiz leoparda. Viņš apvieno sevī visu to, kas atsevišķus ka-

ķus īpaši izceļ, jo viņš to īpašības kā ķermeņa, tā arī ga-

rīgās, pilnā mērā attīsta. Viņa samtainā ķepa sacenšas

mīkstumā ar mūsu mājas pinča ķepu, bet tā slēpj nagus,

kuri var mēroties ar kuru katru. Viņa žokļi ir samērā

daudz varenāki nekā viņa karaliskam radiniekam. Tikpat

skaists, cik izveicīgs, tikpat spēcīgs, cik veikls, tikpat

gudrs, cik viltīgs, tikpat drošs, cik blēdīgs — viņš ir plēsīgs

zvērs augstākā pakāpē, kādu tas vien var sasniegt.
Pirmā mirklī varētu likties, ka leoparda ģērbs ir par

raibu priekš laupītāja, kuram uzglūnot jāslēpjas un jāpie-
lien savam laupījumam un jāsedzas pret tā aso skatu. Bet

jau pavirši novērojot apvidu, kur zvērs dzīvo, ikkatrām

tamlīdzīgām domām jāpazūd. Kas pazīst Vidusafriku no

personīgiem novērojumiem, būs brīnējies par raibo tērpu,
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kādu tur nes zeme, un atradīs par gluži dabīgu, ka tur

kāds tik krāsām bagāts radījums pat tuvākā atstatumā var

palikt neievērots. Leoparda āda un zemes augu sega krā-

sas ziņā saskan uz vissīkāko. Leoparda dzimtene ir gan-
drīz visa Āfrika. Viņš ir atrodams visur, kur ir viens ar

otru sakarā esošie meži, kaut arī reti, un pie tam samērā

lielā daudzumā. No mežiem tam vislabāk patīk tie, kuros

starp augstiem kokiem ir saauguši biezi zemāki koki. Zā-

ļaini līdzenumi viņam nepatīk, kaut arī stepē tas nav ne-

maz reta parādība. Ļoti labprāt viņš uzturas kalnos, kuru

bagātīgi apaugušie augstumi viņam sniedz ne tikvien izde-

vīgas paslēptuves, bet arī bagātu laupījumu. Habešā aug-

stuma josla no 2000 līdz 3000 metriem virs jūras viņam
sniedz visas ērtības, kādas tas var vēlēties. Nereti vien

tas izmeklē sev uzturēšanās vietu tuvu cilvēku mājokļiem
vai arī tieši viņos un no turienes uzņemas savus gājienus

pēc laupījuma. Katrā gadījumā viltīgais laupītājs izvēlas

vietas, kuras viņu cik iespējams apslēpj. Mežos tas prot
tik labi paslēpties, ka parasti pie kokiem uziet tikai viņa
pēdas — ieskrāpētas švītras, kādas tas rāpjoties atstāj
mizā. Tāpat kā viņa radiniekiem, viņam nav noteiktas uz-

turēšanās vietas, viņš klejo tāļu apkārt un maina savu dzī-

ves vietu pēc apstākļiem, atstāj apvidu arī pilnīgi, ja to

ir izlaupījis vai arī izjutis atkārtotu vajāšanu.
Neskatoties uz viņa ne sevišķi ievērojamo lielumu, leo-

pards patiešām ir visu dzīvnieku un cilvēka briesmīgs

ienaidnieks, kaut arī no cilvēka tas izvairās, cik vien iespē-

jams. Būdams ļoti izveicīgs un viltīgāks parcitiem plēsīgiem

zvēriem, tas prot uzklupt pat uz bēgšanu visčaklākam un

visbiklākam dzīvniekam. Tā skrējiens nav ātrs, bet ar va-

reniem lēcieniem viņš var aizvietot to, ka viņam trūkst, sa-

līdzinot ar garkājainiem dzīvniekiem. Kāpelēšanā par viņu

pārāki ir tikai nedaudzi citi kaķi. Gandrīz tikpat bieži viņu
atrod kokos, kā noslēpušos krūmos. Pie vajāšanas tas pa-

rasti bēg kokos. Ja ir vajadzīgs, tas neizvairās peldēt pār

diezgan platām upēm, kaut arī citādi viņš no ūdens baidās,

īsti tikai kustībās tas parāda sevi savā pilnīgā skaistumā.

Katra atsevišķa kustība ir tik lokana, tik elastīga, ka par
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šo dzīvnieku ir jāpriecājas, cik ļoti arī mēs to kā plēsēju
neienīstu. Pie viņa nevar novērot neko, kas liecinātu par

piepūlēšanos kustībās. Ķermenis vijas un grozās visos

virzienos un kāja atmetas tik viegli, itkā nestu vieglāko
ķermeni. Ik izliekums ir veikls, noapaļots un mīksts; īsi

sakot, skrejošs vai lienošs leopards ir īsts prieks ik-

viena acīm.

Leopards ir viltīgs, blēdīgs, niķīgs, ļauns, mežonīgs,
kārs laupīt un slepkavot, asinskārīgs un atriebīgs. Viņš
nonāvē visus radījumus, kurus var pieveikt, lai tie būtu

lieli vai mazi, lai tie aizsargātos vai kļūtu tā laupījums bez

pretošanās.

Antilopes, kazas un aitas sastāda viņa galveno barību;
tomēr viņš kāpj arī kokos pēc pērtiķiem un kalnu šķautnēs
pēc damaniem. Paviāniem viņš pastāvīgi ir uz pēdām. Tā

viņš kavē šo dzīvnieku savairošanos līdz bīstamiem apmē-

riem; paviānu vienmēr redz tādos augstumos, kas leopar-
dam nav pieejami. Dzeloņcūka arī netiek no viņa taupīta.
Viņš paslēpjas, kā to novērojis Žils žerars Alžirā,
šo grauzēju maiņu vietās, ar lielu pacietību gaida, un tikko

šis labi aizsargātais dzeloņainais varonis nakti iet savu

ceļu, zibiņātrumā ar sitienu pa purnu padara to nekaitīgu
un ātri pēc tam sasmalcina dzeloņcūkas galvu.

Ganāmpulku starpā nereti tas sarīko īstas asinsdzīres.

Daži leopardi vienā pašā naktī ir nogalinājuši trīsdesmit

līdz četrdesmit aitas. Tādēļ arī ganāmpulku īpašnieki no

leoparda bīstās daudz vairāk par lauvu, kurš pa lielākai

daļai apmierinājās tikai ar vienu upuri. Vistas tas ķer
pastāvīgi, bet arī kazām un aitām viņš ir lielākais ienaid-

nieks. Pēc Kapzemes kolonistu piedzīvojumiem, kazas tas

ciena vairāk par aitām. „Farmers," saka Fri čs, „ir ap-

mierināts, ja viņa gans tur vairākas savas kazas, jo tas

zina ka kazām un aitām kopā ganoties, leopards droši vien

saķers pirmējās, un viņa lopi tiks pasargāti." Arī cilvēks

nav no viņa pasargāts, un bērni bieži vien krīt tam par

upuri. Paters Filip m i, ļoti rūpīgi novērojošs med-

nieks, kurš vairāk kā divdesmit piecus gadus dzīvojis Ha-

bešā, stāstīja, ka šis no viņa ārkārtīgi ienīstais plēsonis no
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bogosu sādžas Menzā triju mēnešu laikā vien aiznesis un

apēdis astoņus bērnus.

Dūšību, plēsīgumu un asinskāri leopards parasti sa-

vieno ar vēl lielāku pārdrošību. Atklāti un nekaunīgi tas

ielavījās pašā sādžā, pilsētā vai apdzīvotā būdā. Kad Ri -

pels (Rūppell) atradās Abesinijas provincē Simenā,
netālu no viņa nometnes liels leopards dienas laikā saķēra
vienu no viņa ēzeļiem, tomēr vēl laikus tika aiztriekts no

ganu zēnu kliedzieniem. „Pie Gondaras," stāsta tas pats
dabaspētnieks, „mūs iztraucēja kazas kliedziens, kura at-

radās mūsu sētā. Izrādījās, ka leopards bija pārlīdis devi-

ņas pēdas augstai sētai un saķēris guļošo kazu aiz rīkles.

Pistoles šāviens, kas mērķi gan neķēra, aizdzina no sētas

plēsēju, kur tas atstāja mirstošo kazu. Pēc divām stun-

dām leopards bija atkal pārlēcis sētai un ielavijās pat manā

guļamistabā, kur atradās beigtā kaza. Sadzirdējis mūs

uzlēcam, tas atkal aizbēga gluži sveikā. Septiņas dienas

vēlāk naktī mēs tikām iztraucēti no mūsu vistu žēlām klai-

gām; vistas sēdēja uz kārts zem priekšistabas jumta. Trīs

leopardi reizē bija nodomājuši mūs apmeklēt. Pa to laiku,
kamēr mans nēģers Abda 11 a h ar uzvilktu šauteni gai-

dīja uz vienu no šiem neliešiem, kas bij sētā pie mūļiem,
pārējos divus es redzēju uz sētas mūra; tur viņi pastaigā-

jās klusiem, bet tik drošiem soļiem, ka biju pārsteigts.

Stipri tumšā nakts padarīja drošu šaušanu neiespējamu.
Tā kā leopardam izdevās saķert dažas vistas, mēs bijām

pārliecināti, ka līdzīgs uzbrukums drīzi atkārtosies. Un

tiešām — nākošo nakti leopardi atkal bija klāt. Viens no

tiem, un taisni tas, kurš bij saķēris divus putnus, samak-

sāja ar savu dzīvību, jo Abdallah ar laimīgu šāvienu

sadragāja viņam mugurkaulu.
Par savu briesmīgo asinskārību leopards nodeva ap-

brīnojamu liecību. Priekšpusdienā mēs jājām cauri Bo-

gosa kalnājam. Piepēži virs sevis sadzirdējām vienmēr uz

medībām iekairinošos lielo paviānu rēcienus, un tūdaļ no-

lēmām izmēģināt savu mednieku laimi. Mani ļaudis, kuru

starpā atradās arī mana drauga van Arkela d' Ablen-

ga (van Arkel d'Ablaing) Ēģiptes pavārs, palika apakšā
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ielejā lai pieturētu mūļus; mēs lēni, pa kalna nogāzi, kā-

pām uz augšu, izmeklējām mums ļoti noderīgu vietu un no

turienes atklājām uguni uz augšā sēdošiem pērtiķiem. Tie

atradās diezgan augsti un daži no šāvieniem neķēra mērķi;
daži tomēr ķēra: viņu upuri vai nu krita zemē vai arī ievai-

noti bēgot meklēja glābiņu. Tā mēs redzējām, ka kāds

ļoti vecs mēteļu paviānu tēviņš, viegli ievainots kaklā, kli-

bodams nedrošu gaitu rāpās no šķautnes zemē, pagāja
mums garām un arvienu vairāk un vairāk tuvojās gravai,
kur arī cerējām atrast to jau beigtu. Mēs viņu tādēļ arī

tāļāk nenovērojām, ļāvām lai tas iet pilnīgi savu ceļu un

turpinājām šaut uz pārējiem hamadrijiem, kuri vēl

augšā sēdēja.

Piepēži pērtiķu starpā notika liels apjukums, bet da-

žas sekundas vēlāk apakšā ielejā bija sadzirdams mežonīgs
troksnis. Vairums mēteļpavianu tēviņu pārliecās pāri

kraujas malai, ņurdēja, rēca, rūca un ar rokām mežonīgi

dauzīja zemi. Visu acis bija vērstas uz leju; viss bars

skraidīja šurpu un turpu; daži sevišķi mežonīgi tēviņi sāka

rāpties pa kraujas malu uz leju. Mēs jau nodomājām, ka

uz mums tiks vērsts uzbrukums, un ātrāk nekā parasts
steidzāmies pielādēt savas šautenes. Tanī pašā laikā mūsu

uzmanību saistīja arī troksnis apakšā. Mēs dzirdējām, ka

mūsu suņi rej, ļaudis kliedz, un sapratām beidzot vārdus:

„palīgā! palīgā! leopards!" Pa kalna sienu lejā skatoties

tiešām arī pazinām plēsoni, kurš taisnā ceļā steidzās uz

mūsu ļaudīm, bet jau bija aizņemts ar kādu priekšmetu,
kuru nevarējām labi izšķirt, jo tas no leoparda bija aiz-

segts. Tūliņ pēc tam apakšā atskanēja divi šāvieni. Suņi
stipri rēja, un neapbruņotie ļaudis no jauna sauca pēc pa-

līga. Pēc tam viss noklusa, izņemot suņu riešanu, kura

vienmēr vairāk attālinājās.
Viss tas notika tik ātri, ka mēs vēl vienmēr nezinājām,

ap ko lieta grozās. Tādēļ jo ātri steidzāmies pa kalna no-

gāzi uz ieleju. Še sastapām mūsu ļaudis ļoti dažādos stā-

vokļos. Ēģiptietis bija nometies uz klintsgabala, rokās

krampjaini turēja sava kunga divstobreni un acis nenovēr-

šot skatījās uz biezo krūmāju, no kura diezgan atstātu stā-
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vēja suņi; viens no abesiniešiem joprojām vēl nodarbojās
ar satracināto mūļu apmierināšanu; trešais apkalpotājs,
gadus piecpadsmit vecs jauneklis bija uzrāpies otrā ielejas
pusē, itkā vēlēdamies no turienes visu pārredzēt, tomēr da-

bīgi paturot arī savu drošību acīs.

„Krūmos guļ leopards," teica man ēģiptietis, „es uz

viņu izšāvu."

„Viņš uz pērtiķa jājot nonāca no kalna lejā," piebilda
abesinietis; „tas nāca mums taisni virsū; liekas, viņš gri-
bēja vai nu mūsu mūļus vai mūs pašus iegūt."

„Netāļu no jums tas paskrēja garām," piebilda tre-

šais, „tiku to redzējis jau kalnā, kad tas lēca pērtiķim mu-

gurā."

Uzmanīgi, pielādētu un pievilktu bisi rokās turēdams,

tuvojos krūmam uz desmit, astoņiem, pieciem soļiem, to-

mēr nevarēju, kā arī necentos, vēl vienmēr nekā no leoparda
saskatīt. Beidzot mūsu sargs, sadūšots no mana gājiena,
atstāja savu vietu kalnājā un ar roku norādīja uz kādu

noteiktu laukumu. Še, tieši manā priekšā, beidzot ierau-

dzīju leopardu guļam. Tas bija beigts. Desmit soļus tā-

lāk tāpat beigts gulēja hamadrijs. Tagad nu viss noskai-

drojās. Rāpjoties kalnā mēs bez šaubām bijām gājuši ļoti
tuvu garām plēsēja mītnei. Tad apmēram desmit reizes

izšāvām, un šis troksnis izsauca kalnos daudzkārtīgu at-

balsi. levainotais pērtiķis, lēni velkoties pa kalnu lejā, lie-

kas arī bij gājis tuvu garām leoparda mītnei. Leopards

bij meties viņam virsū, neskatoties uz cilvēkiem, kurus tas

redzēja un sadzirdēja, neskatoties uz visus dzīvniekus bie-

dējošo šāvienu troksni, pat neskatoties uz gaišo saulaino

dienu. Kā jātnieks zirgā sēdēdams, leopards uz paviāna

nojāja ielejā, pie kam ļaužu troksnis un kliedzieni to nebūt

nebiedēja.

Pavārs, kurš apakšā kopā ar citiem ļaudīm mazāk bai-

dījās par pērtiķa, nekā par savu dzīvību, kā pats atzinās, —

„nāves bailēs" satvēris sava kunga otro šauteni, pagriezis

viņu uz zvēra pusi un laimīgi iešāvis lodi leopardam pašās
krūtīs. Pēc tam tas nogalināja arī hamadriju, kā liekas,
īsti nezinot kādēļ.
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Kā vēlāk noskaidrojās, leopards pērtiķi bija saķēris
ar abām priekšķepām, taisni pie purna, izraudams še dziļas
rētas, ar pakaļkājām mēģinādams ieķerties pērtiķa sēdes

vietā, kaut gan vietām tas tomēr bij ļāvis kājām līdzi vilk-

ties. Neskaidrs mums bija tikai tas, kādēļ gan hamadrijs,
neskatoties uz dabūto ievainojumu aizsargājoties nebij iz-

lietojis savus briesmīgos zobus.

Pilsētās un sādžās, kas atrodas tuvu mežam, leopards

nepārtraukti apmeklē mājas, ļaužu acu priekšā nolaupa še

kādu dzīvnieku un aizvelk to sev līdz, pie kam ļaužu klie-

dzieni nespēj to apmulsināt un piespiest laupījumu nomest.

Viņam noder katrs mājas dzīvnieks — pat suņus tas velk

sev līdz, kaut gan tie sparīgi pretojas. Abesinijā, pateico-
ties leopardiem nav iespējams turēt suņus un kaķus un pat

vistas ne, bet kazām un aitām jāpagatavo tikpat stipri mā-

jokļi kā cilvēkiem.

Kad es uzturējos Austrumsudanas mežu sādžās, leo-

pardi gandrīz katru nakti nāca uz sādžu, bet pateicoties
lielam daudzumam labi izmācītu suņu, tomēr bija spiesti
katru reizi atgriezties atpakaļ. Mūža mežos pie Zilās upes

es gandrīz vienmēr nakts sākumā sadzirdēju viņa vienmu-

ļīgi rūcošo balsi, arī pēdas no šī plēsēja nakts gaitām ļoti
bieži ievēroju, tomēr toreiz pašu leopardu man nepalaimē-

jās redzēt. Daudzas reizes esmu licies uz gaidīšanu un vie-

tās, kuras leopards iepriekšējo nakti bij apmeklējis, esmu

piesējis dzīvas kazas, lai zvēru pieaicinātu klāt: vienmēr

tas tomēr palika bez sekmēm.

Parasti leopards neuzbrūk cilvēkam, viņš ir par gudru,
varbūt par bailīgu, lai uzsāktu cīņu ar šo, viņam bijību
iedvesošo pretnieku. Kad reiz kādā skaistā pēcpusdienā
mēs ar pateru Fili pin i gājām cauri kādam biezoknim

netālu no Menzas sādžas, mans medību biedrs pagriezās

pret mani un klusām prasīja, kādēļ gan es neesot šāvis leo-

pardam, kurš tikko soļus trīsdesmit mums paskrējis ga-

rām; viņam tas nebijis iespējams, jo pistons bijis nokritis

un tas uz acumirkli bijis pilnīgi atbruņots. Bet man bija

jāapliecina, ka es šo lienošo laupītāju nemaz nebiju ievē-

rojis. Mēs ļoti rūpīgi pārmeklējām nelielo biezokni, tomēr
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velti: viltīgais kaķis bij ātri pēc tam pazudis. Līdzīga sa-

tikšanās, kad par pašu dzīvnieku nav ne jausmas, var diez-

gan bieži gadīties. Par kādu vēl tuvāku sastapšanos ar

panteru ziņo Skinn cr s, kāds angļu ierēdnis, kurš tai-

sot ceļus un ceļot celtnes gadiem ilgi bija uzturējies Ceilo-

nas mežājos. Klusa čabēšana pamodināja viņa uzmanību,
un dažu soļu atstatumā, sev par lielām izbailēm, tas ierau-

dzīja spēcīgu panteri, kas acis bij cieši uz viņu pavērsis,
itkā pārdomādams, vai uzbrukt šim divkājainim cerētā

četrkājaina vietā. Skin ne r s nezaudēja apķērību, pa-

lika stāvot un skatījās uz pretinieku līdz pēdējam palika
neomulīgi, un panters, mūsu medniekam par lielu prieku,
metās bēgt. Pavisam citāds izrādās leopards, ja viņam uz-

brūk, vai to ievaino. Tādos apstākļos tas kā ārprātīgs me-

tas virsū savam pretniekam. Mācītāja Stella apkalpo-

tājs Bogosa zemē, kā man stāstīja, no viena paša viņa ievai-

notā leoparda sitiena ticis nogalināts. Ir zināmi arī pie-

mēri, ka leopards arī nesakaitināts ir uzbrucis cilvēkiem.

Abesinijā katru gadu notiek nelaimes gadījumi: leopardi

uzbrūk pat pieaugušiem apbruņotiem cilvēkiem un tos

nogalina.

Leopardu riesta laiks sakrīt ar pavasara iestāšanos

minētās zemēs. Tad parasti vairāki tēviņi salasās vienā

vietā, nejauki kliedz līdzīgi kaķiem riesta laikā, bet daudz

stiprāk un dobjāk un nikni cīnās savā starpā. Kā pie sa-

gūstītiem dzīvniekiem novērots, mātīte pēc deviņu nedēļu
ilga grūtniecības laika dzemdē 3—5 mazuļus, kuri nāk pa-

saulē akli un tikai desmitā dienā atver savas acis. Viņi ir

mazi mīļi radījumi kā pēc savas skaistās ārienes, tā arī

labās uzvešanās ziņā. Viņi, līdzīgi kaķiem, jautri rotaļā-
jas gan paši savā starpā, gan ar savu māti, kura viņus
maigi mīl un stipri aizsargā. Savvaļā leoparda pēcnācēji
uzturas kalnu alās, zem kāda spēcīga koka saknēm, biezos

krūmājos, vai pat koku dobumos; bet tikko mazie sasnie-

guši pieauguša spēcīga kaķa lielumu, tie pavada savus ve-

cākus viņu nakts laupījumu gājienos un drīz pēc tam, pa-

teicoties labai skolai, paši sāk iegūt sev barību. Leopardu
māte ar bērniem ir par postu visai apkārtnei. Ar lielāko
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nekaunību viņa laupa un nogalina un ir tomēr uzmanīgāka

par katru citu dzīvnieku, un tādēļ tikai retos gadījumos
sagūsta pašu zvēru vai viņa bērnus.

Kur Uzturas leopards, tur pret viņu ved nesaudzīgu
karu. Medību veidi ir ļoti dažādi, jo šautene tikai vietām

spēlē lomu; tomēr vispār tas ir vienīgais ierocis, kas no-

drošina mednieku un reizē apsola viņam sekmes. Kam ir

labi suņi un kas medī leopardu dienas laikā, tam nav no

viņa ko bīties. Suņi, kuri protams paši padoti vislielākām

briesmām, viņus aizkavē un dod laiku nesteidzoties sūtīt

raibajā kažokā vai nu krietnu skrošu lādiņu vai veiklu lodi.

Dažādus citus ķeršanas veidus tomēr pielieto vairāk nekā

šautenes. Kur dzīvo ieropieši, tur leopardu ķeršanai lieto

spēcīgus ķeramos dzelžus vai tīklus vai arī vienkārši pie
koka zara attiecīgā augstumā piekar gabalu gaļas, bet

apakšā zemē iesprauž garas dzelzs adatas. Plēsonis lēc

pakaļ gaļai, kura tomēr ir par augstu, lai to sasniegtu un

bieži krīt atpakaļ uz izliktām adatām. Paters Fili pin i

ar slazdu palīdzību ir saķēris vairāk kā 25 leopardus; šie

slazdi bija ierīkoti līdzīgi peļu slazdiem, bet pats par sevi

saprotams, daudz lielāki. Slazda dibenā tika novietota

vista vai jauna kaza, lai vilinātu leopardu. Agri vai vēlu

asinskāre ņem virsroku pār uzmanību, un laupītājs atro-

das cietumā, kur tad paters Fili pi n i to otrā rītā pilnā
mierā un drošībā nošauj. Reiz tādā slazdā iegāja lauva;
tomēr viņam, redzams, vēl nebija izlieta lode. Dusmās, ar

vienu ķepas sitienu, lauva sadragāja slazda durvis un

aizbēga.
Nekur no nošautā leoparda neņem vairāk kā tikai

viņa raibi izrakstīto kažoku, kas sava skaistuma dēļ jau
vien augsti vērtējams. Kaferu zemes karavīrus, kuriem

smaidījuse laime nošaut leopardu, uzskata ar bijību un ap-

brīnošanu. Lepni tāds karavīrs greznojas ar savām uz-

varas zīmēm, un katrs, kas nevar uzrādīt šo dūšības ap-

liecību, uzskata to ar skaudību. Zobus sarindo īpatnējā
kārtā ar diegu un drāts palīdzību un kopā ar pērlēm ievieto

kaklu rotā, kura nokarājas uz karavīra krūtīm un labi at-

dalās no tumšās ādas krāsas. Līdzīgi izlietoti tiek arī nagi,
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bet pašu ādu pārstrādā par karrosu jeb ķermeņsegu. Astes

gali arī tiek nogriesti un piestiprināti šņorē, kuru tad varo-

nis liek sev apkārt. Kad kafers var uzrādīt B—lo tādas

astes, kas karājas ap viņa augumu, viņš top augstprātīgs
un gandrīz nevērīgi skatās uz citiem līdzcilvēkiem, kuri,
kā parasts, nēsā tikai pērtiķu astes.

Kaut gan tikai neliela daļa kā jaunu tā vecu sagūstītu

leopardu tiek atvesta uz Eiropu, šis skaistais kaķis visos

zvēru dārzos un zvērnīcās tomēr ir pats parastākais dzīv-

nieks un no trim radniecīgām sugām pate biežākā

parādība.
Pie attiecīgas kopšanas leopards ilgi dzīvo gūstā.

Viņš prasa, kā visi kaķi, siltu un tīru krātiņu un dienā

drusku vairāk par kilogramu labas gaļas, citādi tas tomēr

ļoti viegli kopjams. Sevišķi labā omā viņš nepārtraukti lēc

uz priekšu un atpakaļ savā krātiņā īpatnējiem soļiem, kuri

parasti sastāda kopā divus koncentriskus riņķus, un pie
tam tik ātri, ka acs viņa kustībām grūti var sekot. Atpūtai

viņš izvēlas, kamēr vēl nav pieradis savai apkārtnei, pašu
tumšāko sava krātiņa kaktu, vēlāk dod priekšroku kādam

augstam koka zaram vai tamlīdzīgam priekšmetam. Ne-

traucēts tas vairāk stundas no vietas guļ pašā dienas laikā;
cik cieti tas tomēr arī negulētu, viņš labi sadzird katru

troksni: ausis paceļas, aizvērtās acis atdarās, lai izdibi-

nātu trokšņa cēloni, un viņa uzmanība top arvien lielāka.

Katrs dzīvnieks, kas iet garām viņa krātiņam, pamodina

viņā laupišanas kāri: bez trokšņa tas pieplok zemei, saga-

tavojas lēcienam un seko visām izvēlētā laupījuma kustī-

bām, kaut arī tas ar neskaitāmām kustībām izzinājis, ka

krātiņa restes padara neauglīgu katru laupīšanas mēģinā-

jumu. Te atkal izteicas viņa mežonīgā daba — viņš vis-

maz mēģina izdarīt kādu laupīšanu. Ja viņam dod vairāk

brīvības, viņā atkal pamostas agrākais grēcīgais Ādams,

un mēs mācāmies no jauna viņā pazīt plēsoni, kāds tas bij

savvaļā un kāds tas vēl tagad īstenībā ir.

Pa savas uzturēšanās laiku Āfrikā turēju ilgāku laiku

gūstā parderi-tēviņu, tomēr nekad nevarēju panākt, ka

mūsu starpā nodibinātos kaut cik ciešamas attiecības.



110

Tikko es tuvojos krātiņam, viņš bija neapmierināts, atņir-
dza un klabināja zobus un pat aizsmakušā balsī rūca;

tikko piegāju viņam tikai par vienu collu tuvāk nekā pa-

rasts, varēju būt pārliecināts, ka viņš centīsies man iesist

ar ķepu un, protams, vienmēr tanī brīdī, kad vismazāk to

biju sagaidījis. Es biju licis to piesiet garā ķēdē, kā to

darīju ar visiem plēsīgiem dzīvniekiem, kurus vadāju sev

līdzi, lai varētu viņu kādreiz izlaist no krātiņa. Tikko iz-

gājis sētā, viņš vārda tiešā nozīmē sāka trakot, kā ārprā-
tīgs lēca uz augšu, staipījās, taisīja grimasas un meta uz

visām pusēm pašus mežonīgākos skatus. Viņš tūdaļ me-

tās uz katru, kas vien viņam tuvojās, un taisīja tik nepār-

protamus žestus, ka itin labi zinājām, ka tas arī mūs sa-

plosītu, ja līdz šejienei nokļūtu. Kad es pagarināju ķēdi,

piesienot tai valgu, vēl ārprātīgākas tapa viņa kustības un

jo vairāk palielinājās viņa mežonība. Kā likās, gūstā ilgi

apspiestā savvaļas dzīvnieka mežonība atkal izlauzās uz

āru, asinskāre izteicās ļoti spilgti, bet acis draudēja visiem

pārējiem dzīvniekiem ar nāvi un iznīcību. Pērtiķi ar rīk-

les skaņām metās uz sienām, stabiem un mietiem, aitas

bailīgi brēca, strausi kā apdulluši skraidīja šurpu turpu pa

krātiņu, pat lauva nevērīgi paskatījās uz trakojošo Ro-

landu. Visos iespējamos veidos tas centās tikt vaļā, un

ne reizi vien mēs izjutām bailes un nemieru pie šiem mē-

ģinājumiem. Visģrūtākais tomēr bija iedabūt leopardu

atpakaļ savā krātiņā. Labprātīgi tas negāja viņā, bet to

piespiest bija gandrīz neiespējami. Vienkāršākais, kā likās,
būtu to ievilkt aiz saites vai ķēdes atkal atpakaļ krātiņā;
tomēr krātiņš atradās tā, ka bija jābaidās no viņa lēciena,

ja gribēja aizsniegt ķēdi. Draudi še bija bezspēcīgi: ja

mēs rādījām tam pātagu — viņš mums rādīja pretīm sa-

vas ķetnas; ja mēs viņam uzkliedzām — tas tikai

sprausloja; ja tuvojāmies viņam — tas nogulās un saga-

tavojās uz lēcienu. Vajadzēja salaust viņa pretošanos, ne-

nodarot tam nekā ļauna; viņš jau arī nebija mans īpašums
un man vajadzēja to saudzēt. Ne reizes nevarēju laist

darbā no nilzirga ādas izgriesto pātagu, ar ko parasti ci-

tiem dzīvniekiem pilnīgi pietiktu; es to neuzdrošinājos
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darīt ari tādēļ, ka pātaga man neizlikās diezgan gara, un

tomēr dzīvnieks man bija jāiedzen krātiņā. Tad paņēmu
jaunu staļļa slotu un piestiprināju to tievā garā mietā; ar

šo slotu nu situ viņam, bet arī tā izrādījās nenoderīga, un

man vajadzēja domāt par citiem līdzekļiem. Labākais no

visiem līdzekļiem, kā es nejauši to atklāju, bija apliet
dzīvnieku ar ūdeni, un te nu man par labu palīgu izrādījās
liela šļūtene. Tikko uzlēju tam spaini ūdens uz galvas vai

zināmu laiku laidu uz viņu ūdens strūklu, tas centās cik

vien ātri iespējams iebēgt krātiņā; vēlāk nonācu pat tik

tāļu, ka man tikai vajadzēja parādīt tam šļūteni vai slotu,
lai to acumirklī pamudinātu uzmeklēt savu patvērumu.

Un tomēr leopardu var tāpat pieradināt kā lauvu vai

tīģeri, kaut gan ne vienmēr tādā pat laika sprīdī. Tomēr

nekad vēl līdz šim neesmu redzējis tiešām īsti pieradinātu

leopardu, bet esmu gan redzējis un kopis pieradinātu pan-
teri ; Kreicbergs (Kreuzberg) uz noteiktāko man ap-

liecināja, ka arī leopards ļaujoties apmācīties, un pat ne-

esot nekādas starpības starp viņu un panteri. Un bieži

vien taisni mežonīgākie dzīvnieki, ja arī nepaliek paši rā-

mākie, tomēr ir vieglāk apmācāmie. Taču šo dzīvnieku

raksturs ir ļoti dažāds: daži no viņiem iemācas savas tā

saucamās „gudrības" astoņu līdz četrpadsmit dienu laikā,
citi neiemācās nekā, kādēļ zvēru dīdītājs tos apzīmē par

„dumjiem" un cenšas pēc iespējas ātrāk no tiem tikt vaļā.

Panteris, kuriem no pašas jaunības ir bijuse darīšana ar

saprātīgiem audzinātājiem, paliek tikpat rāms, kā visi

lielie kaķi; no pazīstamiem tas labprāt ļaujas glāstīties, pie
kam līdzīgi kaķim ņurd un maigi pieglaužas savam saim-

niekam, čūskveidīgi izliecot savu lunkano ķermeni, vai vis-

maz apmierināts beržas pie krātiņa restēm. Kāds panters,
kuru es turēju, uz saucienu vienmēr atbildēja ar savādu

sprauslošanu,priecīgi lēkāja pretīm man un citiem paziņām,

izstiepa savu ķepu, lai pievilktu mani sevīm klāt, ļāva sevi

glāstīt un glaudīt un ar lielu maigumu laizīja viņam iz-

stiepto roku, taisni tāpat kā to dara labi mācīts suns. Ne-

kad viņš nedomāja laist darbā savus nagus: viņa bīstamās

ķepas drauga rokā vienmēr palika mīkstas un samtainas.
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Kreicbergam bija ari kāds cits panters, kurš bij tik
labi audzināts, ka tam atļāva dzīvot vienā istabā ar saim-
nieka ģimeni un ļāva rotaļāties ar bērniem. Viens no bēr-

niem, četrus gadus veca meitene, bija jo sevišķi izpelnīju-
sies dzīvnieka labvēlību un varēja ar viņu apieties kā ar

suni, piemēram gulties tam uz krūtīm un pat aizmigt šinī

pozā, nebaidoties ne mazākās pārestības no viņa puses.

Leoparda attēls bieži sastopams uz ēģiptiešu piemi-

nekļiem. „Pats vecākais man pazīstamais attēls", raksta

man profesors Dimichens (Dūmichen), atrodas uz

Ptahotepas (Ptah-Hotep) kapličas, kuru pieminējām runā-

jot par lauvām, uz piramidu lauka un pieder pie trešā gadu
tūkstoša pirms Kristus. Romieši leopardus un panterus

izmantoja zvēru cīņām Romā. Romiešu laikos panters
Mazazijā bija parastāks nekā tagad un C cl i j s (Caelius)

rakstīja Giceronam, kurš toreiz bija zemes pārvald-
nieks Sicilijā: „Ja es savās cīņās nerādīšu veselus panter-
barus, tad visu vainu par to metīs uz tevi." Ska vr s

(Scaurus) bija pirmais, kas par edilu būdams atsūtīja cir-

kam 150 šo dzīvnieku; pēc tam Pompe j s atsūtīja 410,
bet Augusts 420 gabalus. Agrāk caur kādu vecu se-

nāta lēmumu bija aizliegts ievest Itālijā tā saucamos

„Afrikas dzīvniekus". Tribūns Aufi di j s griezās pie
tautas un panāca, ka viņi var tikt ievesti cirkus spēlēm.

Tas notika 670. gadā pēc Romas dibināšanas. Vārdu leo-

pards" pirmo reizi ir pielietojis trešā gadu simteņa beigās
vēsturnieks Jūlijs Kapitolins (Julius Capitolinus),

jo domāja, ka šis dzīvnieks ir bastards starp lauvu un pan-

teru. Uz to attiecas arī kāda yieta no P1 mi j a (Plinius),
kas šo dzīvnieku ļoti labi pazina, bet kurš saka, ka lauva

jūtot pēc smaršas, ja panters ir tuvojies lauvas mātītei un

tad tam atriebjoties. Tas pats dabaspētnieks stāsta, ka

leopardi ar savu smaršu pievelkot visus četrkājainos dzīv-

niekus, bet ar savu riebīgo galvu tos atkal atbaidot, tā-

dēļ arī viņi paslēpjoties, lai ķertu dzīvniekus, kurus pievil-
kuse viņu labā smarša. Kādā citā vietā minēts, ka lau-

vām, leopardiem un visiem citiem tās pašas kārtas dzīv-

niekiem ir zāģim līdzīgas nelīdzenas mēles, ar kurām lai-



zot noberžot cilvēkam roku. Arī pats rāmākais leopards
paliekot mežonīgs, kolīdz piekļūstot asinīm. Grieķi leo-

pardu sauc par „pardalis"; Aristotelsarī dažas rei-

zes runā par to; viņš stāsta, ka leopardam ir četri piena
dziedzeri, ka tas apklāts plankumiem, ka tas sastopams
tikai Āzijā, bet nekad ne Eiropā, ka mātītes esot dūšīgā-
kas par tēviņiem v. t. t. Dažiem seno laiku rakstnie-

ku nostāstiem ir ticēts pat līdz Gesnera (Gessner)
laikiem.

Ir b i s s (Leopardus Irbis) lieluma ziņā maz atšķiras
no pantera; viņa garums līdzinās 2,20 metriem, astes

garums —90 centimetriem. Spalvas pamatkrāsa ir bāl-

gani pelēka ar gaiši dzeltēnu caurspīdumu, muguras pusē

parasti tumšāka, apakšpusē balta. Pār muguru stiepjas
tumša līnija, kura turpinājās tumši melni punktotā astē.

Jau ar savu ģērbu vien irbiss liecina, ka tas uzturas auk-

stākās vietās, nekā leopards. Viņa dzimtene ir Vidusāzija
līdz Sibirijai; nereti to sastop Jeņisejas upes sākumā un

pie Baikalezera, biežāk tomēr tas sastopams Tibetā un Pēr-

sijas jūras līča krastos.

Par lūšu kaķiem (Catolynx) Gre j s (Gray) ap-

zīmē divus mūsu dzimtas locekļus Indijā, raksturodams

tos sekošām pazīmēm: galva ir ovāla, ausis noapaļotas,
redzoklis iegarens un stāvi nostādīts, aste ļoti gara, de-

gunkauls izveidots līdzīgi lūšiem. Pēc mana uzskata, lūšu

kaķus var uzskatīt par starplocekli starp pardeļiem un

kaķiem.

Marmorkaķis (Felis marmorata) pēc lieluma

gandrīz līdzinās mūsu māju kaķim; viss viņa garums līdzi-

nās 1,1 metriem, no kura uz asti jāskaita 52 centimetri.

Spalvas pamatkrāsa ir mālaini dzeltēna ar viegli sarkanu

caurspīdumu; no apakšas spalva ir gaišāka un pat balta.

No pieres sākot, pāri galvas kausam un skaustam velkas
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divas garas melnas svītras, kuras savienojas un tad kā

viena strīpa stiepjas pāri mugurai, vēlāk atkal sadaloties.

Pavēderē atrodas trīs rindas apaļu, tumši brūnu laukumu,

zem kakla šķērsstrīpas, virs un zem acīm gaišs laukums

un virs vaigiem divas melnas strīpas. Marmorkaķis ap-

dzīvo dienvidaustrumu Āzijas kalnainos apgabalus, ieskai-

tot arī Sumatras un Borneo salas, un dzīvo mežājos.



Pardeļkaķi.

Meža kaķi. Mājas kaķi.

Servals.
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Par kaķiem šaurākā nozīmē (Felis) sauc šīs dzimtas

mazākās sugas, kuras vispār līdzinās mūsu māju kaķiem.
Leopardiem pievienojas ari pa r d c ļka ķ i, kuru pazīsta-
mākais priekšstāvis ir oce 1 ots jeb pardeļkaķis
(Felis pardalis). Viņa garums ir 1,30 līdz 1,40 metru, no

kuriem uz asti krīt 40 līdz 45 centimetru, bet augstums

apmēram 50 centimetru; dzīvnieks pēc ķermeņa apmēriem
tā tad līdzinās apmēram mūsu lūsim, tomēr augstuma ziņā
tāļu paliek nopakaļ pēdējam. Pamatkrāsa ķermeņa augš-

pusē ir brūni pelēka vai arī sarkani dzeltenpelēka, apakš-

pusē dzeltēni balta. Katrā pusē no acīm stiepjas melnas

švītras uz ausīm. Ocelots ir plaši izplātīts. Tas sastopams
visā Vidusamerikā līdz Brazilijas ziemeļiem un no otras

puses līdz Meksikai, Teksasai un Savienoto Valstu dienvidu

daļai. Še dzīvnieks vairāk uzturas dziļos, no cilvēkiem ne-

apdzīvotos mežos nekā apdzīvoto vietu tuvumā, kaut arī

te to var sastapt. Savvaļā pardeļkaķu barība sastāv no

putniem, kuri taisa savas ligzdas kokos vai arī uz zemes,

un arī no visiem mazākiem zīdītājiem, jaunām stirnām,

cūkām, pērtiķiem, agutiem, pakasiem, žurkām, pe-

lēm v. t. t.

Labi atšķirami radinieki ir divi citi Amerikas kaķi.
Tīģerkaķis (Felis tigrina) sasniedz augstākais mūsu

mājas kaķu lielumu. Viņa ķermeņa garums ir 50, astes

garums 30 centimetri. Mīkstā un skaistā spalva ķermeņa
augšpusē un sānos ir gaiši dzeltēna, pavēderē, kā vairu-

mam pārējo kaķu, balta. Muguras vidū stiepjas nepār-

traukta strīpa, bet viņai abās pusēs vairāk rindas planku-

mu, no kuriem daudzi apņemti apkārt ar gaišāku ēnu.

Pēc sava dzīves veida šis kaķis gandrīz pilnīgi līdzinās oce-

lotam. Jaunībā saķerts un kārtīgi turēts viņš paliek par

ļoti saprātīgu un uzticīgu dzīvnieku; vecumā saķerts dzīv-
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nieks sākumā uzvedas ļoti mežonīgi un nevaidami, bet pēc
kāda laika tomēr var tikt pieradināts. Uotersons

(Waterson) Gvianā ar lielu rūpību audzēja jaunu tīģerkaķi,
kurš pēc kāda laika pilnīgi pie tā pierada un vēlāk tam se-

koja kā suns. Viņš veda pastāvīgu karu ar žurkām un

pelēm un īsā laikā, cik tas bija iespējams, iztīrīja apsēsto
māju no šiem kaitīgiem grauzējiem. Jau no paša sākuma

tas izrādīja iedzimtas zināšanas par žurkām un viņu para-

šām. Uz dienas beigām, viņa labākam medību laikam, tas

ložņāja pa visu māju, klausoties pie katra cauruma un iz-

meklējot katru kaktu. Viņa palīdzība bija ārkārtīgi no

svara, jo žurkas pirms viņa parādīšanās bija izgrauzušas
ne mazāk kā trīsdesmit divas durvis un brīvi staigāja pa

visu māju. šai žurku brīvībai tīģerkaķis padarīja galu,

par ko tas arī iemantoja arvien vairāk sava audzinātāja
mīlestību. Sagūstītie tīģerkaķi retumis nonāk arī Eiropā,
tomēr zvēru dārzos skaitās par retumu. Tie no viņiem,
kurus es redzēju vai kurus audzināju, bija klusi, acīmre-

dzot miermīlīgi radījumi un, kā nakts dzīvnieki, dienā gar-

laikojās un pa lielākai daļai saritinājušies gulēja savā

migā, nerūpēdamies par apkārtni. Viņu miermīlīgais rak-

sturs, mīlīgās kustības un viņu spalvas skaistums tos pa-
dara kopējam mīļus un patīkamus.

C h a t i (Felis mitis) pēc savas ķermeņa uzbūves to-

mēr vairāk līdzinās jaguāram nekā ocelotam, tomēr no šī

briesmīgā plēsēja atšķiras ne tikvien ar savas spalvas zī-

mējumu, bet arī ar savu daudz mazāko augumu. Viņa
ķermeņa garums sasniedz 80, astes garums 30 cm, bet

skausta augstums 40 centimetrus. Krāsas pamattonis ir

vairāk dzeltēns nekā sarkans, stipri līdzīgs leoparda spal-

vas krāsai, apakšpuse tīri balta. Chati ir ļoti cītīgs med-

nieks un uzbrūk pat samērā lieliem dzīvniekiem, piemēram
maziem dambriežiem. Vistu audzētājiem, kuri dzīvo me-

žāju tuvumā, viņš ir ļoti nepatīkams un nejauks kaimiņš.
Brazilijas mežos, kā liekas, biežāk par abām aprakstī-

tām sugām sastopams garastu kaķis (Felis macrou-

ra). Viņš lielumā līdzinās spēcīgam mājas kaķim; viņa

ķepas tomēr ir daudz spēcīgākas par pēdējā ķepām. Ķer-
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meņa garums ir 90 līdz 100 centimetru, skausta augstums
25 līdz 30 centimetru. Pamatkrāsa ir sarkanbrūni pelēka,
sānos gaišāka, apakšā balta. Viss ķermenis ir nevienādi

pelēkbrūni un melnbrūni laukumots; atsevišķus laukumus

apņem gaišāka ēna.

Mūsu tīģerkaķi atgādina arī pampasu kaķis
(Felis pajēros), kurš tomēr ir augstāks, viņa galva mazā-

ka, aste garāka un arī spalva garāka un stīvāka. No

sudrabpelēkās spalvas izceļas gaišāk vai tumšāk rūzgan-
sarkanas švītras. Pampasu kaķis sastopams Dienvidame-

rikas stepēs no Patagonijas līdz Magelana jūras šaurumam

un atrodams sevišķi bieži Rio Negro upes krastos. Viņš
mājo neapdzīvotos mežājos un stepēs, kā vienā tā otrā

vietā pārlikdams galvenā kārtā no maziem grauzējiem,
kuri, sevišķi pampasos, sastopami ārkārtējā daudzumā.

No vecās pasaules kaķiem vislabāk pazīstams ir m c ž a

kaķis jeb meža runcis (Felis catus), jo ta ir vie-

nīgā šīs dzimtas suga, kas pat Viduseiropā vēl nav iznīci-

nāta. Ilgu laiku domāja, ka no šīs sugas ir cēlies mūsu

māju kaķis. Daži pētnieki vēl līdz šim laikam aizstāv šo

uzskatu, lai gan novērojumi un pētījumi noteikti tam runā

pretī. Meža kaķis ir ievērojami lielāks un spēcīgāks par

mājas kaķi; galva tam resnāka, ķermenis īsāks, aste ievē-

rojami kuplāka un īsāka nekā mājas kaķim. Bez tam

meža kaķa aste viscaur ir vienādāresnumā, bet mājas kaķa
aste pret astes galu paliek arvienu tievāka. Pieaudzis

meža kaķis pēc sava lieluma ir apmēram līdzīgs lapsai, tā

tad viņš ir apmēram par trešu daļu lielāks nekā mājas

kaķis. Meža kaķi varam atšķirt no mājas kaķa uz viena

acu uzmetiena, jo meža kaķa ķermenis pārklāts biezāku

spalvu nekā mājas kaķis; tāpat arī viņa zobi ir daudz stip-
rāki un asāki nekā mājas kaķim. Par sevišķām pazīmēm

jāuzskata melni gredzenotā aste un bālgani dzeltēnais plan-
kums pakaklē.

Meža kaķa ķermeņa garums parasti līdzinās 80 cm,

astes garums 30 cm, skausta augstums 35—42 cm, bet viņa
svars ir no B—9 kilogr. Sevišķi labvēlīgos apstākļos meža

runcis var izaugt vēl lielāks. Viņa spalva ir gara un bieza;
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tēviņu spalva gaiši pelēka, dažreiz arī tumši pelēka. Mātī-

tēm spalva dzeltēni pelēcīga, seja sarkanīgi dzeltēna, ausu

ārpuse pelēcīgā rūsas krāsā, bet iekšpuse bālgani iedzeltēna.

No pieres uz pakauša pusi iet četras paralēlas švītras, kas

nedaudz izlocoties gar ausīm stiepjas tālāk. Divas vidējās
drīz savienojas un rada vienu švītru, kas stiepjas ne tikai

pa visu muguras vidu, bet arī pa asti. No šīs švītras at-

iet uz abām pusēm daudzas ne visai skaidri saredzamas

tumšas šķērsšvītras, kas iet virzienā uz vēderu. Meža

kaķa vēders ir iedzeltēnā krāsā ar nedaudziem tumšiem

plankumiņiem. Šādi tumši šķērsstrīpojumi novērojami arī

uz kājām; pie ķepiņām šķēr strīpo jumi paliek gaišāk
dzeltēnāki. Pakaļkāju iekšpuse dzeltēna, bez plankumiem.
Uz astes novērojami gredzeni, kuri pie astes pamata ir

gaišāki, bet virzienā uz astes galu kļūst tumšāki.

Meža kaķis vēl līdz mūsu dienām sastopams gandrīz
visā Eiropā, izņemot tās ziemeļdaļu, proti Skandināviju un

Krieviju, kur viņa vietā sastopams lūsis. Vācijā meža kaķi
sastopami, kaut arī tikai paretām un pa vienam, gandrīz
visos ar mežiem bagātos kalnājos, kā Harca, Tiringas,

Frankonijas, Bohemijas, Odenes un švarcvaldes mežos,
Rūdu kalnos un c. No Reinas un Augšhesijas kalniem

meža kaķi klīst no meža uz mežu, līdz kāmēr viņi pēc
mēnešiem ilga ceļojuma nokļūst līdzenumā. Meža kaķi sa-

stopami gandrīz visos lielākos mežos. Viņu skaits laikam

ir daudz lielāks, nekā parasti domā. Daudz biežāk nekā

Vācijā meža kaķi sastopami Eiropas dienvidos un dienvid-

austrumos. Ar mežiem bagāti apaugūšos Alpu priekš-

kalnos meža kaķi sastopami daudz lielākā skaitā nekā pa-

šos Alpos. Dienvidungarijā, Slavonijā, Kroatijā, Bosnijā,
Serbijā, Rumānijā un laikam arī Eiropas Turcijā meža

kaķus pieskaita pie parastākiem plēsīgiem zvēriem. Spā-

nijā viņi sastopami diezgan bieži, Francijā ne retāk kā

Vācijā, pat Lielbritānijā tie vēl nav iznīcināti. Cik līdz

šim noteikti zināms, meža kaķu izplatības robeža nedaudz

izvirzās ārpus Eiropas. Uz dienvidiem no Kaukāza viņš
ir vēl sastopams Gruzijā. Citās Āzijas zemēs viņš līdz šim

laikam vēl nav konstatēts. Lielie biezie un plašie meži,
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galvenā kārtā tomēr skuju koku meži, ir viņa mīļākās uz-

turēšanās vietas, un jo mazāk kāds apvidus apdzīvots, jo
biežāk viņā sastopami meža kaķi. Vismīļāk viņš uzturās

tanīs meža daļās, kur atrodās klintis, jo te viņam vieglāk

paslēpties. Savu midzeni viņš ierīko vai nu seska vai lapsas

alā, vai arī resna koka dobumā. Bet ja šādu vietu nav, tas

savu midzeni ierīko arī purvā uz kādas mazas sausas sa-

liņas vai arī akmeņu laustuvē. Savā midzenī meža kaķi
uzturas aukstos gada laikos un tad, kad viņiem ir bērni.

Vasaru viņi ceļo no vienas vietas uz otru, lai pēc iespējas
atsvabinātos no savām blusām. Naktis viņi pavada kur

gadās, parasti koka dobumos.

Tikai riesta laikā un kāmēr mazie vēl nevar dzīvot pat-
stāvīgi, meža kaķi dzīvo sabiedrībā, citā laikā parasti vie-

nātnē. Arī mazuļi drīz vien atšķiras no mātes, lai uz savu

roku meklētu sev medījumu. „Es neatceros dzirdējis,"
raksta man virsmednieks Meijerinks (von Meverinck),

„kādu mednieku apgalvojam, ka tas būtu redzējis divus

meža kaķus kopā. Meža kaķi, sevišķi mātītes, kad tās at-

rodas grūsniecības stāvoklī, klejo apkārt tāļu uz visām

pusēm. Man ir zināmi divi gadījumi, kad pavasaros Nei-

haldenslebenas tuvumā ir novērots meža kaķis. Abas reizes

nākošā ziemā kaimiņu mežos tika nošauti četri meža kaķi,
kurus agrāk neviens še nebija novērojis."

Pa savu ceļošanas laiku meža kaķi izlieto sesku un

lapsu alas, kurās parasti tie pavada dienu guļot. Naktīs

viņi dodas meklēt medījumu. leraudzīt viņus nākas vēl

grūtāk nekā lapsas, kurām bieži pieraksta meža kaķu iz-

darītos nedarbus. „Kāds mežzinis," turpina Meije-

rinks, „Letclingeras viršajā bija atradis lapsas alu, kurā

pēc mežziņa domām vajadzēja atrasties lapsai. Lai gan

pēdas izlikās šaubīgas, viņš tomēr nolēma lapsu atrakt.

Alā ielaida taksi, lai tas aizturētu lapsu. Rakt nācās diez-

gan ilgi, jo midzenis atradās 2 metru dziļumā. Kad no

midzeņa gribēja ar āķa palīdzību izvilkt lapsas kūmiņu, no

alas izlēca meža kaķis, kas bija lielāks nekā lapsa." Ziemā

šie kaķi bieži atstāj mežu un dzīvo cilvēku mītņu tuvumā.

Nedaudz gadus atpakaļ skolotājs Ša c h s Rusdorfā pie
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Krimicšavas nošāva pilnīgi pieaugušu meža runci, kurš

vairākas dienas bija pavadījis šīs sādžas rijā, nenodarot

lielus zaudējumus. Lenčs apgalvo, ka Ungārijā ziemā

meža kaķi dzīvojot rijās un citās neapdzīvotās ēkās.

Krēslai iestājoties meža kaķi dodas uz medībām. Ap-

bruņoti attīstītiem maņas orgāniem, meža kaķi kļūst bī-

stami ne tikai maziem, bet arī vidēja lieluma dzīvniekiem.

Uzmanīgi un klusi tie pielien laupījumam, lai izdevīgā brīdī

tam uzbruktu. Ditrichs Vinkels (Dietrich aus dem Win-

ckell) saka: „Neviena dzīvnieka acs nespēj redzēt labāk

kā meža kaķa acs, kura naktī kvēl kā degoša ogle. Tāpat
arī viņa labo ošanas spēju (?) un mākslu klusi pielīst lau-

pījumam reti kāds dzīvnieks pārspēj." No savas puses

piebildīšu, ka viņš nav pārspējams arī slepenā uzglūnēšanā
un savos drošajos lēcienos. „Kas nepazīst," saka Vi n-

k c 1 s, „mājas kaķa uzmanīgo un kluso glūnēšanu, kad tas

klusām cenšas pielīst kādam nabaga putnēnam? Tāpat

rīkojas arī meža kaķis, kad tas iziet uz medīšanu." Ar

tādu pat viltību kā visi citi kaķi meža kaķis pielien vai nu

pie ligzdā guļošā putna vai pie zaķa, kas guļ savā midzenī,
vai pie truša, kad tas lien ārā no savas alas. Meža kaķi
koka dobumosķer laikam arī vāveres. Meža kaķi, uzbrūkot

lielākiem dzīvniekiem, uzlec tiem uz muguras un pārkož
lielos kakla asinstraukus. Ja lēciens neizdodas, meža kaķis
parasti laupījumam vairs neseko, bet meklē sev jaunu

upuri. Arī šinī ziņā viņš ir īsts kaķis. Medniekiem par

laimi meža kaķa parastā barība sastāv no dažādām peļu
sugām un maziem putniem. Tikai retos gadījumos viņš
uzbrūk lielākiem dzīvniekiem. Ir pierādīts, ka viņš ir diez-

gan stiprs, lai varētu pievārēt pat stirnu un briežu telēnus.

Pie ezeriem un meža upēm viņš uzglūn zivīm un ūdens

putniem, kurus tas prot ļoti veikli ķert. Sevišķi kaitīgs

viņš ir fazānu audzinātavām un dažādiem rezervātiem,
kuros uzglabā putnus un citus dzīvniekus medību vajadzī-
bām, še viņam parasti izdodas īsā laikā iznīcināt visus

rezervāta mazākos dzīvniekus. Ļoti labprāt viņš apmeklē
arī sādžu vistu kūtis un baložu būrus, sevišķi tādās sādžās,
kas atrodās meža tuvumā. Attiecībā pret lavu lielumu
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meža kaķis uzskatams par bīstamu dzīvnieku, tādēļ arī

mednieki viņu neieredz un cenšas to iznīcināt, nerēķinoties
ar labumu, kuru tas atnes iznīcinot peles. Cik daudz peļu
spēj iznīcināt meža kaķis, norāda ču d i (Tschudi) pie-

zīme, kurā viņš aizrāda, ka kādā meža kaķa kuņģī atrastas

26 peļu atliekas. Atliekās, kuras Celeb or s bija salasījis
mežakaķa midzeņa tuvumā, bija sastopami pa lielākai daļai
caunu, sesku, zebiekstu, kāmju, sermuļu, žurku, ūdens-

žurku, lauku peļu un meža peļu kauli un spalva. Niecīgā
daudzumā bija sastopamas arī vāveru un meža putnu at-

liekas. Mazie zīdītāji tā tad sastāda mūsu plēsēja galveno

barību, bet tā kā starp šiem maziem zīdītājiem peles sa-

stopamas biežāk nekā pārējās sugas, paceļas jautājums,
vai tiešam meža kaķa nodarītie zaudējumi ir lielāki par

labumu, kuru viņš mums atnes. Mednieks, kuram tas iz-

nīcinājis rezervāta zvērus, laikam gan nekad viņu neaiz-

stāvēs. Turpretim mežziņiem un lauksaimniekiem viņš
jāuzskata par derīgu dzīvnieku. Celebo r s viņu pat
aizstāv kāda medniecības žurnāla slejās, pierādot tā derī-

gumu. Es no savas puses, raugoties no zināma viedokļa,
varu šim Celebora uzskatam piekrist. Apvienojot visu

augšā sacīto, varam nonākt pie sekoša slēdziena: meža

kaķis nodara postu tikai atsevišķos gadījumos, bet labumu

atnes pastāvīgi, iznīcinot vairāk kaitīgu nekā derīgu dzīv-

nieku, tādēļ nav sevišķa iemesla rūpēties par viņa iznīci-

nāšanu.

Meža kaķu pārošanās laiks iekrīt februārī; mazie ka-

ķēni piedzimst aprilī; grūsniecības periods ilgst 9 nedēļas.
Tanīs zemēs, kur meža kaķi sastopami lielā daudzumā, pēc

Vink cļ a, troksnis, kuru riesta laikā saceļ meža kaķi,

sevišķi tēviņi kaujoties, ir tikpat neciešams, kā mūsu māju

kaķu gaudošana pilsētās un miestos. Jāuzskata pa daļai
par pierādītu, ka meža kaķi spēj pāroties arī ar mājas kaķi,
lai gan parasti viņi dzīvo naidā. Stiprais seksuālais uzbu-

dinājums riesta laikā liek aizmirst veco naidu. Netālu no

Hildesheimas pagājušā gada simteņa sešdesmitos gados,
kā to ziņo Nīmeijers (Niemeyer), mežziņa dārzā ticis

nošauts meža runcis taisni tanī laikā, kad mājas kaķi stipri
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apgalvoja, ka šie ņaudieni esot pievilkuši meža runci un ka

viņš esot bijis tik uzbudināts, ka piegriezis apkārtnei maz

vērības. Vairākas reizes ir izdevies nošaut kaķus, kurus

ar pilnām tiesībām varam uzskatīt par šo abu sugu bastar-

diem. Grūsniecības laikā meža kaķu mātītes ietaisa savu

midzeni vai nu seska vai lapsas alā, kā arī klints vai koka

iedobumos, šeit viņai piedzimst 5—6 akli kaķēni, kuriem

daudz līdzības ar mājas kaķēniem. Kad viņi vairs nezīd,
māte viņus baro ar pelēm, citiem grauzējiem, kurmjiem un

putniem. Pēc kāda laika mazie kaķēni ar labpatiku sāk

kāpelēt pa kokiem. Koku zari kļūst vēlāk par viņu rotaļu
laukumu un vietu, kur var paslēpties bēgot no ienaidnieka.

Ja kaķēni ierauga ienaidnieku, viņi cenšās glābties piespie-
žoties cieti pie koka zariem, cerībā, ka viņus neieraudzīs.

Tiešām, viņu spalvas krāsa tik stipri līdzīga koka mizai, ka

tos ieraudzīt varam tikai tad, ja ļoti uzmanīgi skatāmies.

Šādā ceļā paglābjas no saviem ienaidniekiem arī pieauguši
meža kaķi, sevišķi vasarā, kad lapas aizsedz koka galotnes.
Vinkc1sapgalvo, ka meža kaķi no desmit gadījumiem

deviņos šādā ceļā izglābjas no mednieka asās acs. Pat tad,

ja redzam meža kaķi kokā uzskrejam vai arī ja suns to

ieraugot vai arī saožot sāk riet, meža kaķi saskatīt nākas

ļoti grūti. Lai viņu ieraudzītu, uzmanīgi jāapskata katrs

zariņš. Liekas, ka meža kaķi savus bērnus neaizsargā.
Vismaz kad cilvēks viņiem tuvojas, tie atstāj mazos ka-

ķēnus un paši aizbēg, jo no cilvēka viņiem ir lielas bailes.

Zemāk pievestais Lenca stāstījums to vēl tikai pastrīpo.

~1856. gadā mans namdaris, ejot pa kādu ar mežu apaugušu

uzkalniņu apmēram 500 soļus no mājām uz dienvidiem no

Hermansteinas, izdzirda kādā truša alā itin kā kaķēnu ņau-

dēšanu. Dažas dienas pirms tam viņš mani bija lūdzis

iedot tam kādu kaķēnu, bet tā kā man mājā kaķēnu nebija,

viņš bija priecīgs, atrodot kaķa ligzdu. Viņš sāka rakt un

atrada trīs meža kaķēnus žurkas lielumā. Kad viņš tos

bija ielicis somā, tas ieraudzīja kaķu mātīti, kura klusinām

tam sekoja. Viņa gāja ļoti lēnām un neizrādīja nekādas

tieksmes namdarim uzbrukt. Tikai tagad viņš novēroja,
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ka tas bija īsts meža kaķis, jo pēc sava lieluma viņš bija
līdzīgs zaķim. Spalvai bij tipiska meža kaķa krāsa un aste

bij īsa un resna. Tāpat arī mazos kaķēnus pēc viņu ķer-
meņa krāsas un īsās astes varēja viegli atšķirt no mājas

kaķēniem. levērību pelna vēl tas apstāklis, ka kaķēnu
mežonīgā daba kļuva tūlīņ redzama: viņi koda, skrāpēja
un visādi izrādīja savas dusmas. Visas pūles padarīt viņus
rāmus un kautko tiem ieaudzināt palika bez rezultātiem.

Viņi atteicās no barības un turpināja ārdīties un plēsties
tik ilgi, kāmēr nobeidzās. Visi, kas audzinājuši meža ka-

ķēnus, varēs apliecināt šo novērojumu pareizību. Vaja-

dzīgs daudz uzmanības un rūpības, lai uzturētu izlutinātos

meža kaķēnus dzīvus un pie labas veselības. Nesalīdzināmi

grūtāk tomēr ir pieradināt mazos meža kaķēnus ēst, jo

nav neviena līdzekļa, ar kuru palīdzību varētu to izdarīt.

Ja viņus noved tik tāļu, ka tie saķer tiem pasniegto peli vai

putniņu, tad tas jau ir liels ieguvums. leraugot cilvēku

viņi kļūst dusmīgi, bet vieni tie tāpat rotaļājas kā viņiem
radniecīgas sugas. Vismazākais troksnis spiež tos pār-
traukt spēli, miers pārvēršās neuzticībā, kura beidzot pāriet

ārkārtējās dusmās.

„Savas trīsstūrainās ausis viņi saliec uz sāniem un

atpakaļ, savelkot seju tādā grimasā, kas itin kā sacītu:

„mums nav neviena drauga", tāVeinlands ļoti pareizi

apraksta meža kaķu dusmas. „Viņi nostājās itin kā aiz-

sargāšanās stāvoklī, stipri ņurd un rūc, dažreiz pat itin kā

kliedz. Zaļi dzeltēnās acis raida zibeņus, spalva ir sacelta

un ķetnas sagatavotas sitienam." Pamazām kaķēni tomēr

pierod pie sava kopēja. Tie paliek vismaz savās vietās

sēžot, kad kopējs tiem tuvojas, un neizrāda tādas dusmas

kā agrāk. Retos gadījumos viņi atļauj pat sevi noglāstīt.

Viss, acīmredzot, ir atkarīgs no tā, kā ar viņiem apietās.

Celebors apgalvo, ka pat vecumā noķertus meža kaķus
var pieradināt pie cilvēka. Kāda veca ar saviem bērniem

kopā noķerta meža kaķa mātīte pieņēma pie sevis kādu

klātpieliktu mājas kaķēnu, apmīļoja to un ļāva tam zīst

kopā ar diviem saviem bērniem. Šī audžumāte pēc dažām

nedēļām bij kļuvusi tik miermīlīga, ka viņa omulīgi ņurdot
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bija iesākusi pat spēlēties ar Celebora suņiem. Kā jauni,
tā arī veci meža kaķi pret barību ir ļoti izlasīgi. Vismīļāk
viņi ēd peles un mazus putnēnus; pienu tie lok tikpat lab-

prāt kā mājas kaķi. Zirga gaļu viņi neēd. Ja viņus baro

tikai ar liellopu gaļu, tie ātri nobeidzas. Ta parādība, ka

zooloģiskos dārzos vieglāk atradīsiet desmit leopardus un

lauvas nekā vienu meža kaķi, izskaidrojama taisni ar to,
ka viņus grūti audzināt.

Mežu kaķu medībām nododās ar lielu kaislību, jo med-

nieki meža kaķos redz tikai plēsīgus dzīvniekus, kas stipri
kaitē citiem medījamiem dzīvniekiem. Vācijā meža kaķu
medībās parasti ņem dalību arī dzinēji. „Viņus ļoti viegli

dzīt," saka Meijer ink s. „Medniekam viņi tuvojas
ātrāk nekā lapsa. Es pats nošāva Harcā dzinēju medībās

kādu spēcīgu meža kaķi. Bij diezgan stiprs sals, un es jau

tūliņ, tikko dzinēji bij pagājuši uz priekšu, dzirdēju, ka no

tālienes pa nobirušām lapām kāds uzmanīgi tuvojas, līdzīgi

lapsai. Apstādamies un klausīdamies uz dzinējiem meža

kaķis uzmanīgi man tuvojās." Ziemā meža kaķi var atrast

pēc pēdām, uzdzīt to vai nu kokā vai arī iedzīt ligzdā, no-

turot to uz vietas ar suņu palīdzību tik ilgi, kāmēr to ar

labi mērķētu šāvienu var nogalināt. Mednieki viņu pie-
māna sev klāt pakaļdarinot vai nu peļu pīkstēšanu vai arī

putnu čivināšanu. Vinkc1sieteic medniekiem būt uz-

manīgiem un nežēlot otra šāviena, ja pirmais nav bijis nā-

vīgs. Kaķim var iet klāt tikai tad, kad viņš vairs nekustas.

Ņemt viņu rokā drīkst tikai pēc tam, kad tas ar stipru
sitienu pa galvu ir galīgi nosists. levainoti meža kaķi var

būt ļoti bīstami.

„Sargies no meža kaķa," saka č v d i, „un šaujot labi

nomērķē! Ja viņu ievaino, tas šņākdams, nopūtojies un ar

izliektu muguru un paceltu asti tuvojas medniekam. Aiz-

stāvoties viņš droši uzbrūk cilvēkam un savus asus nagus

tik dziļi iecērt cilvēka miesā, sevišķi krūtīs, ka grūti no viņa
atsvabināties. No meža kaķa skrāpējumiem radītās brūces

grūti dzīst. No suņiem meža kaķis gandrīz nemaz ne-

baidās, jo kad suns viņam tuvojas, kaķis dažreiz pats lab-

prātīgi nolec no koka, lai uzsāktu ar suni cīņu. Šāda cīņa
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starp kaķi un suni ir šausmīga. Kaķis nikni skrāpējas, cen-

šoties ieķert saviem asiem nagiem suņa acīs. Meža kaķis
ļoti sirdīgi aizstāvas tik ilgi, kamēr viņā ir tikai kāda dzī-

vības dzirkstelīte. Meža kaķa dzīvība ir ļoti sīksta. Tā

kādreiz Juras kalnos kāds meža kaķis, uz muguras gulē-
dams, cīnījās ar trim suņiem. Diviem viņš bija dziļi iecirtis

purnā savus asos nagus, bet trešo viņš turēja cieti ar zo-

biem — cīņa, kurai bez ārkārtējas varonības ir nepiecie-
šama arī veiklība līdz ar augstu saprātu, jo tikai tādā ceļā
meža runcis varēja aizsargāties no suņu kodieniem. Tikai

klāt pieskrējušā mednieka šāviens, kas vairākās vietās bija

gājis cauri šim nezvēram, izglāba grūti ievainotos dzīv-

niekus no nāves."

Ir pazīstami vairāki šo zvēru medību apraksti, kuriem

pa daļai ļoti bēdīgas beigas. Es gribu še tikai divus šādus

aprakstus pievest. „Kad es anno 1640," saka Hobe rg s

(Hohberg), Parduvicā gāju uz pīļu medībām, suns biezā

niedrājā bija saodis meža kaķi un to uztrencis kādā kokā.

Pēc tam suns gāja ap koku un rēja, jo viņš bija liels kaķu
ienaidnieks un pie tam vēl ļoti nikns. Es paķēru bisi, kas

bija pielādēta ar rupjām pīļu skrotīm, un mērķēju uz kaķi.
Kaķis pēkšņi nolēca no koka un ielēca tuvējos krūmos.

Suns viņam acumirklī sekoja. Es negribēju krūmos šaut,

jo varēju ar to ievainot arī suni. Paņēmu zobenu un gāju

uz krūmiem, kur suns ar kaķi veda niknucīņu. Es vairākas

reizes izdūru ar zobenu caur kaķa ķermeni. Kad kaķis bij

ievainots, tas atstāja suni un saniknots ieķērās manā rokā

tik stipri, ka es negribot biju spiests atlaist zobenu. Suns,

atsvabinājies no kaķa, saķēra to ar zobiem pie pakauša un

turēja viņu tik stipri, ka man bija laiks izvilkt zobenu no

kaķa ķermeņa un galīgi kaķi ar to nonāvēt."

Netālu no manas dzimtenes kādu meža gabalu vēl līdz

mūsu dienām sauc par „meža kaķi", šis vārds cēlies no

kādām nelaimīgām medībām. Kādā ziemas rītā mežsargs,

ejot pa tikko kā uzsnigušo sniegu, ievēroja meža kaķa pē-
das. Viņš priecājās par paredzamo medījumu un sekoja

pēdām. Pēdas aizveda līdz kādam sarkanā skābārža ko-

kam, kurā, acīmredzot, kaķis bij uzrāpies. Uz zariem tas
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nebija redzams, tā tad viņš bija paslēpies koka dobumā.

Mūsu mežsargs sarīkojās uz šaušanu. Paņēmis savu meža

āmuru, viņš sita ar to pa koku, gribēdams kaķi no koka do-

buma izdzīt. Pārs reizes piesitis tas saķer savu bisi, lai

kaķi, tikko tas parādīsies, ar labi mērķētu šāvienu nogali-
nātu. Viss par velti, kaķis nerādās. Viņam vēl reiz jā-
piesit. Vēl kaķa neredz. Mežsargs piesit vēl trešo reizi,
un viņš vēl nav paspējis bisi pacelt šaušanai, kad kaķis tam

sēž jau uz muguras. Ar saviem asiem nagiem kaķis norauj

mežsarga biezo ādas cepuri un ieķeras ar nagiem dziļi mež-

sarga galvā, saraujot ar zobiem kaklautu. Pārsteigtam
medniekam izkrīt bise no rokām. Viņš aizmirst aizsargā-

ties, tikai seju un kaklu viņš aizsedz ar savām rokām, lai

izsargātu to no kaķa nikniem kodieniem. Mežsargs stipri

kliedz, saucot palīgā savu dēlu, kas arī atrodas mežā. Kaķis
mežsargam saplosa rokas un seju. Mednieka palīgā sau-

cieni kļūst arvien vairāk baiļu pilni un viņš arvien vairāk

izbīstas. Te uzreiz kaķis tam iekož kādā vārīgā kakla

vietā, un viņš saļimst. Tādā stāvoklī viņu atrod tā dēls.

Kaķis vēl vienmēr sēž uz mežsarga muguras un plosa ta

kakla muskuļus. Dēls mēģina saniknoto zvēru atraut. Tas

paķer savu āmuru un sit ar to kaķim. Kaķis norūcas un

turpina plosīt savu upuri. Beidzot dēlam izdodas iesist

kaķim pa galvu, un zvērs nobeidzas. Troksnis pievilka pat

garāmgājējus. Samaņu zaudējušo mežsargu pārnesa uz

mājām, pārsēja un aizsūtīja kādu pēc ārsta. Pa to laiku

sakostais nāca pie samaņas. īsos aprautos vārdos viņš at-

stāstīja šausmīgo cīņu. Ārsts atnāca un pielietoja visus

līdzekļus, lai glābtu ievainotā dzīvību, tomēr tās pašas die-

nas vakarā mežsargs šausmīgās mokās nomira.

īstie meža kaķi jāatšķir no mājas kaķiem, kuri atradi-

nājušies no cilvēkiem, šādi kaķi diezgan bieži sastopami

Vācijas mežos. Viņi tomēr nekad nesasniedz tādu augumu

kā īstie meža kaķi, lai gan viņi lielāki par mājas kaķiem.
Niknuma un plēsīguma ziņā viņi ir pilnīgi līdzīgi meža

kaķiem.

Klinšainos Austrumsibirijas mežos, tatāru un mongoļu

stepēs sastopams ma nu Is, Aizbaikala stepju kaķis (Felis



Meža kaķis.





129

Manul). Sibirijā šī suga aizvieto Eiropā sastopamo meža

kaķi. Lieluma ziņā šīs abas sugas gandrīz vienādas, to-

mēr manuls ir zemāks nekā meža kaķis. Uz dienvidiem un

austrumiem no manula izplatības apgabala sastopama kāda

cita šīs grupas suga — pundurkaķis jeb k v c r v k s

(Felis undata). Pēc sava izskata viņš ir līdzīgs mūsu mājas

kaķim, bet augumā par to mazāks, 65—70 cm garš, pie kam

no šī garuma20—23 cm krīt uz asti. Viņa ķermeņa pamat-

krāsa virspusē ir pelēcīgi brūna, vairāk vai mazāk atzai-

godama pelēkā krāsā; apakšpuse ir balta. Virspusē atrodas

tumši brūni rūzgani plankumi, apakšā brūngani melni plan-
kumi. Raksturīgas šai sugai ir četras gareniskas švītras,
no kurām divas iet pār acīm un pārējās divas abās pusēs

purnam, švītras virzas paralēli pār pieri, galvu un pa-

kausi.

Es nešaubos, ka palsais kaķis (Felis manicu-

lata) jāuzskata par mūsu mājas kaķa priekšteci. Rip c 1 s

(Rūppell) viņu atrada Nubijā, Nilas upes rietuma daļā pie
Ambukolas tuksnešainā stepē, kur blakus klinšainiem ap
vidiem sastopami biezi krūmāji. Citi pētnieki šo kaķu sugu

ir atraduši visā Sudānā, Abesinijā, Āfrikas iekšienē un pat
Palestinā. Viņa ķermeņa garums līdzinās 50 centimetriem,
bet astes garums ir 25 cm. šādi ķermeņa samēri pilnīgi

gan nesakrīt ar mājas kaķa samēriem, bet viņi tomēr stāv

tiem ļoti tuvu. Arī pēc sava ārējā izskata palsajam kaķim
ļoti liela līdzība ar dažām māju kaķa pasugām. Viņa spalva

ķermeņa virspusē ir gaiši pelēcīga vai arī gaiši dzeltena.

Pakausis un mugura ir sarkani, sāni gaišāki, pavēdere bāl-

gana. Pa visu ķermeni stiepjas tumšas izplūdušas šķērs-

švītras, kuras uz kājām kļūst spilgtākas. Uz galvas vir-

sus un pakauša ir astoņas šauras gareniskas švītras. Da-

žās vietās āda pārklāta sīkiem tumšiem plankumiņiem.
Aste no virspuses dzeltena, no apakšpuses balta. Aste no-

beidzas ar melnu galu un trim melniem gredzeniem.

Mūmijas un zīmējumi uz pieminēkļiem Tebās kā arī uz

dažādām Ēģiptes drupām visvairāk atbilst šai kaķu sugai.
Šis apstāklis dod arī iespēju uzstādīt hipotēzi, ka palso kaķi
jau senie ēģiptieši turējuši kā mājas dzīvnieku. Ļoti iespē-

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" 111.
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jams, ka garīdznieki viņu Ēģiptē ieveduši no Dienvidnubijas.
No šejienes viņš varēja izplatīties pa Arabiju un Siriju,
vēlāk caur Grieķiju un Itāliju uz Austrumeiropu un Ziemeļ-
eiropu. Jaunākos laikos ceļojošie eiropieši ir devuši iespēju
mājas kaķim izplatīties vēl tālāk. Priekš manis šī hipotēze
iegūst sevišķu svaru, jo savā beidzamā ceļojumā pa Abe-

siniju es ieguvu daudz novērojumu par šo sugu. Jemenu

un Sarkanās jūras rietumu krasta arābu mājas kaķi ne

tikai pēc savas krāsas, bet arī pēc ķermeņa uzbūves pilnīgi
atbilst palsajam kaķim. Mājas kaķa stāvoklis te gan nav

tāds kā pie mums: viņa saimnieki nerūpējas par viņa ba-

rību, bet atstāj šīs rūpes kaķim pašam. Uzskatīt to par

iemeslu, kādēļ turienes kaķi tik vāji, nebūtu pareizi, jo

plēsīgiem dzīvniekiem barības tanīs zemēs netrūkst. Es

domāju, ka Ziemeļafrikas kaķi labāk nekā citas kaķu pa-

sugas ir uzglabājušas savu pirmatnējo veidu.

Sevišķu vērību pelna salīdzinošie novērojumi, kādus

Deni c s (Donitz) ir izdarījis pie mājas kaķa un pie palsā

kaķa galvaskausiem, kurus šveinfurts bija atvedis no Cen-

tralafrikas. Šie salīdzinājumi pierādīja, ka palsā kaķa ske-

lets atšķiras no mājas kaķa skeleta tikai ar to, ka pirmā
skelets ir daudz smalkāks. Ģindeņa smalkums vispār ir

raksturīga savvaļas dzīvnieku pazīme. Atšķirt meža kaķa

galvaskausu no mājas kaķa galvaskausa ir diezgan viegli,

jo abu šo sugu galvaskausos novērojamas dažādības, tur-

pretim palsā kaķa un mājas kaķa galvaskausi ir gandrīz
vienādi.

Es kādu laiku turēju kādu palso kaķi. Es visādi pū-

lējos tokaut drusku atradināt no viņa niknuma, tomēr man

tas neizdevās. Šis zvērs bija jau pieaudzis noķerts Austrum-

sudanas stepē un atsūtīts man stiprā dzelzs būrī, kas vien

jau norādīja, ka viņā tiek uzglabāts plēsīgs zvērs. Es nekad

nevarēju kaķi no krātiņa izlaist, jo viņš nevienu nelaida sev

klāt. Lai pierādītu uzskatu, ka palsais kaķis ir mūsu mā-

jas kaķa ciltstēvs, no liela svara bija š v c i nf v r t a iegū-
tie novērojumi ņamņamu zemē. Pēc šī slavenā ceļotāja
mutiskiem izteicieniem, palsais kaķis tur sastopams daudz

biežāk nekā citās Āfrikas malās. Tādēļ arī Centralafriku

var uzskatīt par šīs sugas īsto tēviju vai arī izplatības ap-

gabala viduspunktu. Mājas kaķu vārda tiešā nozīmē ņam-

ņamiem nav. Šim nolūkam viņiem kalpo pa pusei vai pil-
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nlgi pieradināti palsie kaķi. Šos kaķus viņiem saķer viņu
bērni. Kaķus tie piesien savu būdu tuvumā un īsā laikā

tā pieradina pie cilvēkiem, ka tie nododas iedzimto būdu

tuvumā dzīvojošo peļu ķeršanai.
E ber s s savā romānā „Eģiptes karaļa meita", kurā

pēc pazīstamāko senātnes pētnieku atzinuma autoram ir

izdevies dzīvi un pareizi attēlot senās Ēģiptes iedzīvotāju
dzīvi un parašas, par kaķi saka sekošo: „Kaķis (Felis ma-

niculata domestica) bija vissvētākais un visvairāk cienī-

tais seno ēģiptiešu dzīvnieks. Katram faraona pavalstnie-
kam viņš bija neaizskarams svētums, turprtīm citus dzīv-

niekus cienīja tikai relativi. Herodots stāsta, ka ēģip-

tieši, ja aizdegās kāda māja, vispirms centās glābt kaķus,
un tikai pēc tam, kad tie bij izglābti, uzsāka dzēšanas dar-

bus. Ja kaķis nobeidzās, ēģiptieši nogrieza sev matus, ko

uzskatīja kā sevišķu sērošanas veidu. Ja kāds ar nolūku

vai aiz pārskatīšanās bija nositis kaķi, tad tam bez izņē-
muma piesprieda nāves sodu. Diodors pats bija par

aculiecinieku, kad ēģiptieši nonāvēja kādu nelaimīgu Ro-

mas pilsoni, kurš bija nositis kaķi, neskatoties uz to, ka

valdība, baidoties no romiešiem darīja visu, lai tautu no-

mierinātu. Nobeigušos kaķus balzamēja un apglabāja ar

lielu godu. No visām dzīvnieku mūmijām visbiežāk atrod

kaķu mūmijas, rūpīgi ietītas linu drēbē."
Kamēr ēģiptieši uzskatīja kaķi par dievišķīgu būtni,

senie ģermāņi viņu (pareizāk meža kaķi un lūsi) uzskatīja

par mīlestības dieves Freijas zvēru, kurš velk viņas ratus

pa mākoņiem. Vēlāk, pateicoties kristīgās ticības iespai-

dam, vācieši viņu sāka uzskatīt par ļaunu būtni, un arī ta-

gadnē māņticīgie ļaudis uzskata viņu itin kā par kādu ļaunu

garuun tic viņa burvju spēkam. Tautā, pēc Vv t k c (Wutt-

ke) vārdiem, tic, kakaķis spēj pareģot nākotni. Trīskrāsains

kaķis pasargājot māju no uguns un citām nelaimēm, bet

cilvēkus no drudža. Viņš spējot nodzēst arī uguni, ja viņu
tanī iemet, kādēļ viņu sauc par „ugunskaķi". Kas viņu
noslīcina, tas vai nu' nekad vai vismaz 7 gadus nebūs lai-

mīgs. Kas viņu nosit, arī nekad nebūs laimīgs. Ja kādam

kaķis jāsit, tad jāsit pa pakaļu. Kaķis pievelk pie sevis

slimības. Viņa līķis, aprakts zem durvju sliegšņa, nes mā-

jai nelaimi. Kaķa gaļa ir laba pret diloni, bet ja kāds no-

rij kaķa matu, tad tas saslimst ar diloni, ja matu norij
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mazs bērns, tad viņš vairs neaug. Melni kaķi vajadzīgi

burvjiem buršanā un kā līdzeklis kļūt neredzamiem. Bez

tam viņi sargā laukus un dārzus. Viņi spēj ari cilvēkus

izdziedināt no krītamās kaites. Sevišķi lielas burvības spē-
jas esot melniem runčiem. Kad kaķis paliek 7—9 gadus

vecs, viņš pats kļūst par burvi. Valpurģu naktī kaķi vai

nu dodas uz raganu sapulcēm vai arī sargā apakšzemes ejas.
Ja kaķis laizās vai uzmet kūkumu, tas nozīmē, ka

nāks viesi.

Ja kaķis mazgājoties ar savu ķepu velk gar ausi, tas

nozīmē, ka nāks kādi augsti viesi. Ja kaķis izstiepj savas

pakaļkājas, tad nāks kāds ar koku. Ja kaķis mazgājoties
kādu uzskata, tad tas vēl to pašu dienu dabūs pērienu. Ja

kaķis kliedz pie mājas, tad šinīs mājās drīz sāksies strīdi

un bēdas vai arī viņā kāds mirs. Ja kaķi naktī uz piekt-
dienu kaujas, tad šinī mājā sāksies strīdi. Ja pirms lau-

lībām kaķis uzsēžas uz altāra, laulības būs nelaimīgas. Ja

uz ielas pie loga ņaud kaķis, tad pēc 2 stundām mājā kāds

mirs. Dažos Vācijas apgabalos tomēr skatās citādi uz šo

skaisto dzīvnieku; tā Dienvidvācijā un Reinas provincē,
kur māņiem netic, saka, ka jaunavām, ja tās grib lai viņu
laulības būtu laimīgas, ir labi jābaro kaķis, mīlestības die-

ves Freijas dzīvnieks, šo parašu es varu ieteikt ievērot

arī visām citām jaunavām un nama mātēm.

Arī sakāmvārdos kaķim piekrīt liela loma: „viltīgs kā

kaķis; uzmet kūkumu kā kaķis; dzīvo kā suns ar kaķi;
raganas un kaķi vienmēr krīt uz kājām; iet kā kaķis ap

karstu biezputru; kaķi maisā pirkt" un 1.1.

Tagad kaķi sastopami gandrīz visās zemēs, izņemot
tālos ziemeļus un augstākās Andu kalnāju joslas, kā to

ču di aizrāda. Kaķi sastopami visās zemēs, kur dzīvo

cilvēks. Eiropā viņi sastopami viscaur. Amerikā kaķi
sāka ātri izplatīties pēc šī jaunā kontinenta atrašanas. Arī

Austrālijā un Āzijā viņi ir sastopami diezgan bieži, tikai

Centralafrikā ir apgabali, kuros kaķu ļoti maz. Jo tau'a

vairāk attīstīta un jo ciešāk viņa kādā vietā nometusēs uz

pastāvīgu dzīvi, jo lielākā skaitā še sastopami arī kaķi.
Eiropā visvairāk kaķus ciena un visrūpīgāk kopj vācieši,

angļi un franči. Indijā, Ķīnā, Japānā un uz Javas salas

kaķis ir parastākais mājas dzīvnieks. Ķīnā kaķi, kā mums

Hucs to ziņo, kalpo kā laika rādītāji — pulksteņi, jo pēc
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viņu acs redzokļa plašuma var noteikt pusdienas laika tu-

vošanos. Ēģiptē kaķus, kā pravieša mīluļus, ļoti ciena, un

kaķi tur ņem dalību arī svinībās. Kairā kaķus pat audzina

uz sabiedrības rēķina, jo viņu labā ir atstāti testamenti un

kapitāli, kuru procentus izlieto kaķu barības iegūšanai.
Dienvidamerikā kaķi nav sastopami Andu augstākās

joslās, jo viņi nepanes aukstumu un rēno kalna gaisu.
Henzels aizrāda, ka Dienvidamerikā kaķi izdzimst, kā

katrs mājas kustonis, kas atrodas vai nu braziliešu vai

Dienvidamerikas spāniešu kopšanā, šo tautu ļaudis jau
no dzimšanas nav dzīvnieku draugi. Bez tam viņu lielais

slinkums tos attur no katrām rūpēm dzīvnieku labā. Kaķi
tomēr sastopami pilsētās, kur tāpat kā Francijā pastāv pa-

radums turēt veikalos kaķus žurku ķeršanai vai arī vien-

kārši dekorācijas pēc. Jaunzēlandē mājas kaķis ir pārgā-

jis savvaļā un tagadējie ienācēji viņu tāpat cenšas iznīci-

nāt, kā viņa ciltsbrāļus. Tanīs apgabalos, kuros pazīst kaķu
patieso vērtību, kaķi izplatās arvien vairāk un vairāk. Da-

žām Āzijas tautām, piemēram mandžu, kaķis ir svarīgs

tirdniecības objekts. Mandžu pārdod giljakiem tikai run-

čus, bet ne kaķenes, tādā ceļā nodrošinot savai precei tirgu.
Pircēji par kaķiem samaksā ar soboļu ādām, un abām pu-

sēm iznāk labs veikals. Rad d c ziņo, ka tagad mandžu

tirgotājiem esot atvērušies jauni tirgi, tādēļ ka Amūra ap-

gabala iedzīvotājiem vajadzīgs daudz kaķu, jo mājās un

noliktavās esot salasījušies lieli žurku un lauku peļu bari.

Austrumsibirijas dienvidus daļā dzīvojošām ganu un med-

nieku tautām kaķu ir ļoti maz. Kaķus netur arī urjanieši,
kas dzīvo Kosogolā, un darchati, kas dzīvo pie Jeņisejas upes

iztekas. Tikai ap Baikala ezeru, kur kristītie burjati un

tunguzi ir apmetušies un nodarbojas ar zemkopību, kaķis
kļūst atkal par parastu mājas dzīvnieku. Būdas prieste-

riem, kas dzīvo augšējā un vidējā Ononas upes daļā, kaķis
ir mīļš, labi kopts mājas draugs. Kaķi ir sastopami arī

Aginskas stepē, kur jurtu vietā ir mājas, un Aizbaikala ap-

gabalā, kur dzīvo zemkopji. No sādžām, kas atrodas pie
Amūras upes iztekas, kaķi 1857. un 1858. gados nokļuva

uz apdzīvotām vietām, kuras atradās pie Amūras upes aug-

šējās un vidējās daļas. Pie Amūras ietekas jūrā kaķi bij

sastopami jau 1853. gadā. 1858. gada ziemā viņi vēl ne-

maz nebij sastopami Būrējas kalnos. Kalnāju ziemeļu daļā
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viņi sāka pamazām parādīties. Uz Grenlandi kaķi nokļuva
ar dāņu sievietēm-ieceļotājām un no šejienes izplatījās uz

dienvidiem un ziemeļiem, tā ka 18. gadu simteņa beigās,

dabaspētnieka Fabriciusa laikā, viņi bija izplatīti jau

pa visām Grenlandes sādžām un apdzīvotām vietām. Tā

pamazām kaķu izplatības robeža izpletās pa visu zemes

lodi, un visur viņi ir dzīvi liecinieki cilvēces progresam un

civilizācijai. Suns ir visas pasaules un visu cilvēku dzīv-

nieks, kaķis — mājas dzīvnieks vārda labākā nozīmē. Suns

iekaroja sev vietu cilvēka mājās, sākot no ganu tautu bū-

das; kaķis sāka dzīvot mājā un pieķērās cilvēkam tikai tad,
kad tas jau bija saniedzis zināmu civilizācijas pakāpi.

Neskatoties uz visu to, kaķi zināmā mērā ir uzglabāju-

juši savu patstāvību, un daudzreiz viņi padodas cilvēkam

tikai tik tāļu, cik tie atrod to sev par izdevīgu. Jo vairāk

cilvēks ar viņu nodarbojas, jo stiprāk kaķis pieķeras cil-

vēka ģimenei, un jo mazāk cilvēks ierobežo kaķa brī-

vību, jo vairāk tas pieķeras mājai, kurā tas dzimis. Cil-

vēks vienmēr nosaka kaķa pieķeršanās stiprumu un mājību.
Tanīs mājās, kur par kaķiem maz interesējas, atstājot tos

pilnīgi savā vaļā, gadās, ka vasarā kaķi aizbēg uz mežu,
kur dažreiz tie pārvēršas par plēsīgiem meža dzīvniekiem.

Ziemai iestājoties kaķis parasti atgriežas savā vecā mājoklī,
atvedot sev līdz arī savus bērnus, kurus tas pa vasaru ir

izaudzinājis. Dažreiz, sevišķi siltās zemēs, gadās, ka kaķi
pēc atgriešanās par cilvēkiem gandrīz nemaz vairs nein-

teresējas.
Mūsu mājas kaķis ir pilnīgi noderīgs, lai iepazīstoties

ar viņu varētu iegūt priekšstatu par visu kaķu dzimtu.

Viņš ir ļoti skaists, tīrīgs, mīļš un patīkams dzīvnieks.

Katrā kaķa kustībā ir daudz grācijas un veiklības. Viņa
veiklība dažreiz tiešām jāapbrīno. Viņa gājiens ir vien-

mērīgs. Ejot viņš ievelk nagus un ar savām mīkstām sam-

tainām ķepām iet tik klusu, ka to nemaz nevar sadzirdēt.

Katrā viņa solī novērojams vieglums un grācija. Tikai ja

kaķim kāds seko, vai arī ja tas sabaidās, viņš sāk skriet,
reizi pa reizei lēkdams, tādējādi paātrinot kustības ātru-

mu. Pateicoties savai veiklībai, kā arī saprātam, izlietojot
katru paslēptuvi vai arī uzrāpjoties kokā, kaķim vienmēr

izdodas izbēgt no sava ienaidnieka. Viņš viegli un veikli

prot kāpelēt pa kokiem, mīkstām vai nelīdzenām sienām,
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turoties ar saviem asiem nagiem. Ar vienu lēcienu kaķis
var uzlēkt 2—3 metrus augstu. Atklātā laukā kaķis skrien

tik lēni, ka katrs suns to var noķert. Sevišķu veiklību ka-

ķis izrāda lēkšanā, kuru tas dara vai nu labprātīgi vai kuru

tam uzspiež apstākļi. Kaķi var sviest kā tikai grib, vien-

mēr viņš kritīs uz kājām. Kritiens arvien būs samērā

viegls, jo mīkstie kāju spilventiņi pasargā ķermeni no lie-

liem satricinājumiem. Kaķis prot arī peldēt, bet šo savu

mākslu viņš izlieto tikai visnepieciešamākos gadījumos, pie-
mēram, kad tas iekritis ūdenī. Brīvprātīgi kaķis nekad ne-

iet ūdenī. Viņš izvairās pat no lietus. Kaķis tāpat kā suns

sēž uz pakaļkājām, atspiežot savu ķermeni uz priekšējām.

Kaķis guļ saritinājies uz vieniem sāniem. Gulēšanai tas

meklē siltu un mīkstu vietu. Apsegu kaķis tomēr nekad

necieš. Ļoti labprāt kaķis mīl gulēt sienā, laikam tādēļ,
ka viņam patīk siena aromāts.

levērības cienīga ir mūsu mājas kaķa vienkāršās

balss lokanība. „Viņš ņaud visādos veidos," pareizi saka

jau vecais Gesn cr s, „atkarībā no tā, vai ar savu ņau-

dēšanu viņš grib izteikt prasību, glaimus, vai gatavošanos
uz strīdu un cīņu." Suns turpretim ir daudz mazāk daiļ-
runīgs nekā kaķis. Kaķu „miau" mainas visādās variā-

cijās, te tas ir īss, te garš, te pagarināts, te atkal norauts,

un ar to kaķis izteic lūgumu, žēlabas, prasības un brīdinā-

jumus. „Miau" skaņai pievienojas arī citas nenoteiktas

skaņas, kuras pie dažādiem apstākļiem var savienoties tādā

dziesmā, kas

„ ...akmeņus mīkstināt var

Un cilvēkus padarīt trakus."

Šīs skaņas ir ņaudēšanas, rūkšanas, šņākšanas un dob-

jas kaukšanas savienojums.
No maņas orgāniem, kaķim vislabāk attīstīta tauste,

redze un dzirde. Visvājāk attīstīta osme, par ko mēs varam

viegli pārliecināties, noliekot kādu kaķim patīkamu ēdienu

tā, ka tas to var tikai saost. Viņš tad tuvojas priekšme-

tam, un sāk grozīt galvu uz abām pusēm. Jau pēc šīm ku-

stībām mēs varam spriest, cik maz kaķis spēj orientēties

ar osmes palīdzību. Kad kaķis pavisam tuvu piegājis pie

zināmā priekšmeta, tas vairāk darbojas ar savām ūsām,

ar savu labāko taustes orgānu, nekā ar degunu. Rokā no-
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slēpta pele jāpieliek kaķim pavisam tuvu pie deguna, lai

tas spētu to saost. Daudz labāk kaķim ir attīstīta jušanas

spēja. To pierāda vislabāk kaķa ūsas; vajag tikai vienu

pašu ūsu matu viegli aiztikt, lai kaķis tūliņ spēji atrautos

atpakaļ. Tauste viņam attīstīta arī mīkstajās ķetnās, lai

gan mazākā mērā. Viņš tikpat labi redz dienā kā naktī

un spēj piemērot savu acu zīli dažāda stipruma gaismai,
t. i. stiprākā gaismā to samazināt, bet tumsā palielināt, tā

kā katrā laikā šis maņas orgāns viņam izdara teicamus pa-

kalpojumus. Un tomēr dzirde viņam pārāka par visām

pārējām maņām.
Kaķa garīgo būtību parasti pilnīgi nepareizi novērtē.

Kaķi uzskata par neuzticamu, nepatiesīgu, viltīgu kustoni

un domā, ka viņam nekad nevar uzticēties. Daudzi cilvēki

sajūt pret viņu nepārvarāmu riebumu un viņu ieraugot iz-

turas kā nervozas sievietes vai nerātni bērni. Gandrīz ar-

vien viņu mēdz salīdzināt ar suni, ar kuru viņu patiesībā

pavisam nevar salīdzināt, un, neatrodot viņā suņa īpašību,

gar to vairāk nenodarbojas, bet jau no paša sākuma viņu
uzskata par būtni, ar kuru nekā nevar tikt galā. Es jau
no jaunības esmu ar mīlestību novērojis kaķi un daudz gar

to nodarbojies, tāpēc es pievienojos zemāk pievestam
Šeit lina tēlojumam: „Kaķis ir ļoti apdāvināts kusto-

nis. Teicama ir jau viņa ķermeņa uzbūve. Viņš ir mazs,

glīts lauva vai arī tīģers samazinātā mērogā. Viņa ķerme-
nis ir viscaur harmoniski veidots, neviena daļa nav par
lielu nedz par mazu; tāpēc krīt acīs katra mazākā anomā-

lija. Viss ir noapaļots. Par visu skaistāka ir galvas for-

ma, kā to var redzēt arī pie kailā galvas kausa: neviena

kustoņa galva nav skaistāk veidota. Pierei ir dzejiskais

loks; viss ģindenis ir skaists un norāda uz ārkārtēju ku-

stīgumu un veiklību viļņveidīgās un skaistās kustībās. Viņa

ķermenis neizliecas pa lauzītām līnijām vai zem asa leņķa,
bet gan pa tikko manāmi liektām līkām līnijām. Liekas,
ka viņam nemaz nav kaulu, bet ka viņš taisīts no mīkstas

mīklas. Viņa maņas ļoti attīstītas un labi piemērotas ķer-
menim. Mēs parasti vērtējam kaķi pārāk zemu, jo mēs

ienīstam viņa zaglību, bīstamies no viņa nagiem, augstu

vērtējam viņa ienaidnieku — suni un neciešam nekādas

pretējības, kuras mēs nevaram apvienot."

Tagad vērsīsim mūsu uzmanību uz viņa galvenām īpat-
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gars ir veikli, abi kā no viena gabala. Cik veikli viņš ap-

griežas gaisā, krītot uz muguras pat no nedaudzu pēdu aug-

stuma! Jau nelielā gaisa pretēstība dod viņam, tāpat kā

putnam, iespēju apgriesties. Cik veikli viņš turas uz šau-

rām malām un koku zariem, pat ja pēdējos stipri krata!

Viņa tīrības mīlestība ir pa pusei miesīga un pa pusei ga-

rīga īpašība; viņš pastāvīgi laizās un uzpošas. Visām viņa
spalviņām no galvas līdz astes galam jāguļ pilnīgā kārtībā;

galvas spalvu nogludināšanai un sasukāšanai viņš aplaiza

ķetnas un tad velk tās pār galvu; viņš neaizmirst pat astes

galu. Mēslus viņš novāc, tos ierušinot pašraktās bedrēs.

Ja no suņa izbiedēts kaķis saceļ stāvus savas spalvas, tad

jūsdamies pēc tam atkal drošībā viņš tūliņ sāk tās savest

kārtībā uz visas miesas. Viņš nolaiza sev visus netīru-

mus; viņš ir pilnīgs pretstats cūkai.

Kaķa ķermenis ir piemērots kāpelēšanai pa augstu-
miem, un tas stāv ciešā sakarā arī ar garīgo attīstību, jo
te vajadzīgi stipri nervi un izturība pret reibšanu. Viņš
pārzin telpu un attālumus, tāpat arī taisnas, slīpas un ver-

tikālas virsmas. Kad viņš grib taisīt neierastu lēcienu, tad

viņš aprēķinoši noskatās, salīdzina savu spēku un veiklību

un pats sevi pārbauda. Varbūt ilgāku laiku viņš to neuz-

drošinās izdarīt. Bet ja viņš to vienreiz ir izdarījis un tas

ir izdevies, tad viņš to ir izdarījis uz visiem laikiem; bet

ja tas neizdodas, tad viņš to vēlāk atkal mēģina ar vēl lie-

lāku spēku un veiklību. Laiku viņš novērtē sliktāk. Ka

viņš zina pusdienas laiku, tas visiem labi zināms, jo viņš
atnāk mājās īstā stundā. Tā kā viņš brīvi dzīvo pa aug-

stumiem un viņam ir nakts acis, tad viņam tomēr vairāk

vajadzīga telpas un vietas sajūta, nekā laika un stundu sa-

jūta. Kaķim netrūkst spējas izšķirt arī krāsas un skaņu
toņus. Viņš pazīst cilvēku pēc drēbēm un pēc balss. Kad

viņu sauc, tad viņš grib tikt ārā pa durvīm; viņam ir arī

teicama vietas atmiņa un viņš to pastāvīgi izlieto. Viņš
klejo apkārt pa visu apkaimi un ložņā pa visiem namiem,

kambariem, pagrabiem, zem visiem jumtiem, pa visām

siena šķūņu augšām un malkas bēniņiem. Viņš ir pilnīgi

uz vietas dzīvojošs kustonis un tāpēc viņš vairāk pieķeras
mājai nekā iedzīvotājiem. Pēdējiem aizejot uz citu vietu,

viņš vai nu nemaz neiet līdz, vai arī nāk atpakaļ uz veco
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māju. Nav saprotams, kā viņš var atkal atrast savu māju
un savu dzimteni pēc tam, kad viņš maisā aiznests vairāku

stundu gājumu tāļu.
Viņam ir ārkārtīga drosme pat pret vislielākiem su-

ņiem un buldogiem, cik nelabvēlīgs arī nebūtu priekš viņa
lielumu un spēka samērs. Pamanījis suni, viņš tūliņ sa-

liec muguru ļoti raksturīgā lokā — kaķa kūkumā. Viņa
acīs iekvēlojas dusmas un pēkšņi uzliesmojoša drosme līdz

ar zināma veida riebumu. Jau pa gabalu viņš spļauj su-

nim virsū, droši vien gribēdams izvairīties un izbēgt; ista-

bā viņš tādā gadījumā uzlēc uz palodzes vai uz krāsnaug-
šas vai arī mēģina tikt pa durvīm laukā. Ja suns tuvojas
migai, kur kaķei atrodas viņas mazuļi, tad kaķe tam ne-

ganti metas virsū, ar vienu lēcienu uzlēc tam uz galvas
un nežēlīgi saplēš acis un purnu. Ja šinī laikā viņai pie-
nāk klāt suns, tad viņa vis nebēg, bet paceļ savas ķetnas
ar izstieptiem nagiem. Kamēr aizmugure viņai vēl brīva,
tikmēr viņa jūtas droša, jo viņa var nodrošināt sānus ar

saviem cirtieniem, lietojot ķetnas kā rokas. Var nākt ve-

seli pieci suņi un arī vēl vairāk, viņu ielenkt no visām pu-

sēm un viņai uzbrukt, tomēr viņa neatkāpjas. Viņa jau
varētu ar vienu lēcienu aizlekt tiem tāļu pāri, bet viņa zin,
ka tādā gadījumā viņa ir zudusi, jo tad suns viņu droši pa-
nāktu. Bet ja tas beidzot aiziet tai neuzbrucis, tad viņa
bieži paliek tur pat mierīgi sēžot un sagaida vēl kaut desmit

tālākus uzbrukumus, tos sekmīgi izturēdama, ja vien su-

ņiem uz to ir patika. Citi kaķi atrod par labāku ātri uz-

rāpties kaut kur augstāk. Tad viņi tur augšā nosēžas un

savilkušies ar piemiegtām acīm noraugās uz saviem ienaid-

niekiem, itkā domātu, ka augstākas būtnes zemāku radī-

jumu rotaļās var noskatīties ar pilnīgi mierīgu sirdi. Viņi
zin, ka suns neprot kāpelēt un nevar arī tik augsti lēkt.

Bet ja viņus grib saķert cilvēks, tad kaķi kāpj augstāk un

beidzot nolec, jo no cilvēka tie vairāk bīstas.

Klajā laukā vajāti kaķi, jusdamies diezgan stipri, acu-

mirklī apgriežas un uzbrūk sunim. Pēdējais izbijies bēg.
Daži kaķi aiz nedibināta naida lēc virsū visiem suņiem,

ieķeras tiem stipri galvā un ar nagiem skrāpē acis. Ir

kaķi, kuri dzīvo tikai pa virtuvi, bet nekad neieiet istabā.

Tie, zināms, necieš suni virtuvē nevienu acumirkli, jo še

viņi grib būt par noteicējiem.
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Pie viņu drosmes pieder āri viņu prieks kauties un viņu
lielā tieksme savā starpā izplūkties. Tas izriet jau no viņu
tieksmes rotaļāties un arī no viņu nebēdības: viņi ir nakts

„varoņi". Viņi kaujas arī dienas laikā uz jumtiem, viens

otru neganti plēsdami; viens ar otru cīnīdamies un kūle-

ņodami tie nereti noveļas no jumta un krīt zemē uz ielas,
plēsdamies gaisā vēl pat pa krišanas laiku; tomēr vislielā-

kās kaujas tiek izcīnītas naktīs, sevišķi runču starpā mā-

tīšu dēļ. Zināmos gada laikos dažs labs runcis gandrīz
ikrītu pārnāk mājās ar asiņainu galvu un izplūkātu ka-

žoku ; tad liekas, ka viņš nu vienreiz ir izmācīts un gribēs
palikt mājās; bet tas neiet ilgi, jo viņš drīz aizmirst savas

ātri aizdzīstošās vātis un krīt atkal vecos grēkos. Bieži

runcis vairākas nedēļas pavada ārpus mājas savā neapro-

bežotā brīvības sfērā; viņu jau notur par zudušu, bet te

negaidot tas atkal ierodas. Incim ir daudz vairāk mājas
un migas sajūtas, nekā visām pārējām kustoņu sugām. Ne

arvien plēsoņi ir tie stiprākie un ne katrreiz runči ir tie

sirdīgākie kaušļi; ir arī sieviešu kārtas plēsoņas —
mežo-

nīgas mātītes. Pēdējās bez izšķirības dzenas pakaļ katram

kaķim, nebīstas arī no stiprākiem runčiem, izaicina visus

ar vārdiem un paļām un iebiedē pat veselas garas ielas ka-

ķus, cik tāļu vien var nokļūt, pārejot no jumta uz jumtu,
bet nepārejot ielu.

Viņu bezbailība un apķērības nezaudēšana arī stāv sa-

karā ar viņu drosmi. Viņu nevar sabiedēt, kā suni vai

zirgu, bet var tikai aiztrenkt. Tiem ir vairāk apdomības,
bet kaķiem vairāk drosmes. Viņu nevar nedz apmulsināt,
nedz arī pārsteigt. Daudz runā par viņu asprātību un vil-

tību, un ne bez pamata; viltīgi un klusi viņš uzmana peļu
caurumu, viltīgi savelkas mazs, gaida ilgi, jau iedzirkstas

viņa acis — pelīte tikko pa pusei izlīdusi — tomēr viņš vēl

savaldās. Viņš meistariski sevi savalda, kā jau visi vilt-

nieki, un zin īsto acumirkli.

Jūtas, lepnums un uzpūtība viņam piemīt tikai mazā

mērā; viņš jau nav sabiedrības, bet gan vientulības būtne;

viņš nepriecājas par savām uzvarām un nekad ne par ko

nekaunas. Ja viņš apzinās, ka izdarījis kādu pārkāpumu,
tadbīstas vienīgi no soda. Stingri izbārts un nopērts, viņš
nopurina kažoku un pēc nedaudzām minūtēm jūtas atkal

tik labi, itkā nekas nebūtu noticis. Tomēr viņš jūtas ne
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mazumu glaimots, ja viņu sirsnīgi uzslavē, kad viņš pēc

pirmām izdevīgām medībām ienes peli istabā un to noliek

ļaužu acu priekšā. Tad arī turpmāk viņš katrreiz ienes

savu laupījumu istabā, lai parādītu savu lielo mākslu.

Mēdz runāt par viņa lišķību un nepatiesību un pat par

atriebību, tomēr to stipri pārspīlē. Ja viņš kādu sevišķi
iemīlē, tad viņš tam bieži pieglaužas ar savu vaigu un sā-

niem, visādi parāda savu draudzību, rītos agri uzlēc uz viņa
gultas, noguļas viņam tik tuvu cik vien iespējams un skūp-
sta to. Zināms, katram kaķim nevar pilnīgi uzticēties.

Tie bieži iekož un ieskrāpē, kad to nemaz nesagaida. To-

mēr tādu izturēšanos visbiežāk izsauc pašaizstāvēšanās ne-

pieciešamība, jo viņus jau bieži mēdz ķircināt. Suns gan

tā nedara, jo viņš ir labsirdīgs un jokus saprot. Mēs taču

tādus kustoņus, kas ņem ļaunā ķircināšanu, tūliņ nevaram

nosaukt par nepatiesiem. īsti nepatiesi kaķi ir reti izņē-
mumi, kādus mēs atrodam arī starp suņiem, lai gan bez

šaubām daudz retāk. Vīrieti kādreiz mēdz nosaukt par

„blēdīgu suni", bet sievieti par „viltīgu kaķi". Kas cilvēku

padara nepatiesu, tas pats padara arī augstākos kusto-

ņus nepatiesus.
Interesants ir viņu pārošanās laiks. Runcis tad ir ļoti

mežonīgs; mātītes, kas viņu uzmeklē, sēž tam apkārt;

viņš vidū rūc savu zemo basi, bet mātītes dzied tenori, altu,
diskantu un visas citas iespējamās balsis. Koncerts top
arvien mežonīgāks. Pa starpām muzikanti sit viens otram

pa seju ar dūrēm; tāpat mātītes, kas tomēr pašas ir viņu
uzmeklējušas, nekādā ziņā nepieļauj, ka viņš tām tuvojas.
Viss viņam jāiegūst ar cīņu. Gaišās mēneša naktīs viņi

trokšņo ļaunāk par mežonīgiem nakts vazaņķiem.
Mājas kaķu pārošanās parasti notiek divreiz gadā, pir-

mo reiz februāra beigās vai marta sākumā, bet otro reiz

jūnija sākumā. Piecdesmit piecas dienas pēc pārošanās

kaķe laiž pasaulē piecus vai sešus mazuļus, kuri dzimst

akli un tikai devitā dienā sāk redzēt. Parasti pirmā atne-

šanās iekrīt apriļa beigās vai maija sākumā, otrā — augu-

sta sākumā. Māte arvien jau iepriekš uzmeklē kādu klusu

vietiņu, pa lielākai daļai uz siena augšas vai arī nelietotās

gultās, un slēpj mazuļus cik ilgi vien iespējams, sevišķi no

runča, kurš mazuļus apēd, tiklīdz tos atrod. Ja māte mana

briesmas, tā aiznes kustonīšus mutē uz citu vietu; ja viņai
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nolaupa iemīļotos bērnus, tad viņa ilgi meklē visapkārt, ce-

rēdama tos atkal atrast. „Reiz," tā raksta man kāds kaķu
draugs, „mēs bijām atdevuši visus mūsu inča mazuļus
algādzim, kurš dzīvoja apmēram tūkstots soļu attāļumā
no mūsu mājas. Otrā rītā visi mazuļi atkal atradās mā-

jās, vecā vietā. Kaķe bij ar viņiem izlēkusi uz ielas caur

svešās mājas augšējo lodziņu, bija pārbridusi straujo strau-

tiņu ar nastu mutē un bija pratusi atrast ieeju mūsu mājā
caur logu. Tā tas notika vēl divas reizes, lai gan mēs ma-

zuļus katru reizi bijām nogādājuši citā vietā." Jaunie ka-

ķīši ir ārkārtīgi daiļi un glīti kustonīši. „Viņu pirmā bal-

stiņa," vēl piezīmē šeit lins, „ir uzkrītoši maiga; tā

uzrāda daudz bērnišķības. Būdami ļoti nemierīgi, viņi daž-

reiz vēl akli izrāpjas no migas. Māte viņus atkal nones at-

pakaļ. Tiklīdz viena actiņa ir atvērusies, māte vairs ne-

dzīvo vienmēr klāt, un tie rāpo visapkārt tuvumā, pastā-
vīgi ņaudēdami. Līdz ar to viņi sāk blēņoties ar visiem

ritošiem, skrejošiem, lienošiem un plivinājošamies priekš-
metiem; tas ir peļu un putnu medīšanas dziņas pirmsā-
kums. Viņi rotaļājas ar mātes allaž luncināto asti un vē-

lāk paši ar savējo, tiklīdz tā paaugusies tik gara, ka priek-
šas ķetnas spēj aizsniegt tās galu; viņi dažreiz tanī arī

iekož un no sākuma nemana, ka tā pieder viņu pašu ķer-
meņiem un līdz ar to viņiem pašiem, tāpat kā cilvēka bērns

kož savā pie mutes pieliktā kājas pirkstā, turēdams to par
kaut ko svešu. Kaķēni taisa visdīvainākos lēcienus un vis-

daiļākos pagriezienus. Viņu izturēšanās un rotaļas, kurās

viņi kā bērni sajūt neizteicamu prieku, var stundām ilgi
nodarbināt viņus pašus un arī viņiem labvēlīgus cilvēkus.

Tiklīdz viņu acis ir atvērušās, tie tūliņ spēj izšķirt labu un

ļaunu, tas ir, draugu un ienaidnieku. Ja viņiem riedams

tuvojas suns, tad viņi savelk jau kūkumu un spļauj tam.

Viņi jau piedzimst kā mazi lauvas."

Mātes mīlestība uz viņas mazuļiem ir ļoti liela. Viņa
sagatavo migu mazuļiem jau pirms to dzimšanas un, noma-

nīdama briesmas, tos acumirklī pārnes uz citu vietu; pie
tam viņa vārīgi, tikai ar lūpām saņem viņu ādu pie pa-

kauša un aiznes tos tik viegli, ka mazie incīši to gandrīz

nemaz nemana. Kamēr viņa vēl tos zīda, tikmēr tā bērnus

atstāj vienīgi lai sagādātu sev un viņiem barību. Ja zīdošai

kaķei tuvojas svešs suns vai kāds cits kaķis, tad viņa ar lie-
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lāko niknumu metas miera traucētājam virsū, un pat sa-

vam saimniekam labprāt neļauj aizskārt savus mīļotos bēr-

niņus. Turpretim tanī pašā laikā pret citiem kustoņiem
viņa parāda tādu līdzcietību, kas viņai var darīt daudz goda.
Ir zināmi daudz piemēri, kur zīdoša kaķe zīdījuse un uz-

audzinājuse kucēnus, lapsēnus, trusēnus, zaķēnus, vāverē-

nus, žurkulēnus, pat pelēnus, un es pats, zēns būdams, esmu

taisījis tādus mēģinājumus ar savu kaķi un atradis tam

apstiprinājumu. Kādai manis audzētai kaķei, kad tai pir-
mo reiz bij bērni, es pieliku klāt vēl aklu vāverēnu, kas vie-

nīgais bija atlicies no visa metiena, kuru mēs gribējām uz-

audzēt. Mazā grauzēja pārējie brāļi un māsas mūsu kop-
šanā bija nobeigušies, un tāpēc mēs nolēmām mēģināt, vai

mūsu kaķe nepieņems bāriņu. Viņa tiešām piepildīja uz

viņu liktās cerības. Viņa mīlīgi uzņēma svešo bērnu starp
savējiem, to ēdināja un sildīja uz vislabāko un jau no paša
sākuma ar to apgājās ar īstu mātes pašaizliedzību. Vāve-

rēns izauga teicami līdz ar saviem pusbrāļiem un palika pie
savas audžu mātes vēl pēc tam, kad kaķēni bij jau aizdoti

projām. Tagad kaķe, kā likās, uzskatīja šo radījumu ar

divkāršu mīlestību. Starp abiem izveidojās tik tuvas at-

tiecības, kādas vien iespējamas. Māte ar audžu bērnu pil-

nīgi sapratās; kaķe viņu sauca, kā jau kaķe, un vāverīte

atbildēja ar ņurdēšanu. Drīz viņa skraidīja pakaļ savai

kopējai pa visu māju un vēlāk arī pa dārzu. Sekodama da-

biskai dziņai, vāverīte bez pūlēm veikli uzskrēja kokā, kaķe

ar piemiegtām acīm noskatījās viņai no pakaļas, acīmre-

dzot ārkārtīgi izbrīnējusies par pusaudža tik agri izkopto
veiklību un smagi rausās viņai pakaļ. Abi kustoņi viens

ar otru spēlējās un, lai arī vāverīte izturējās drusku ne-

veikli, tomēr tas nemaz nekaitēja abpusējai mīlestībai; pa-

cietīgai mātei nekad neapnika iesākt rotaļu atkal no gala.
Par nožēlošanu caur kādu nelaimes gadījumu vāverīte drīz

nobeidzās. Kaķe tomēr vēlāk vēl zīdīja un uzaudzēja tru-

sēnus, žurkulēnus un kucēnus, un viņas pašas pēcnācēji iz-

rādījās savas krietnās mātes cienīgi, jo viņi tāpat nodevās

kopt citus, bez vecākiem palikušus radījumus.
Ja vispār ir kāds kustonis, pie kura visnepārprotamākā

veidā parādās tas, ko mēs saucam par mātes mīlestību, tad

es domāju, ka šis kustonis ir kaķis. Neviena cilvēku māte

nespēj nodoties savu bērniņu kopšanai ar lielāku maigumu,
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mīlestību un pašaizliedzību, kā kaķe. Katra kustība, katra

balss skaņa, visa izturēšanās izteic sirsnību, rūpību, mīle-

stību un ievērību ne tikai pret bērnu vajadzībām, bet arī

pret viņu vēlēšanām. Kamēr tie vēl ir mazi un nevarīgi,
tikmēr vecā galvenā kārtā nodarbojas ar viņu ēdināšanu

un tīrīšanu. Viņa apdomīgi tuvojas nometnei, uzmanīgi
liek savas kājas rāpuļojošās sabiedrības vidū, vienu pēc

otra aplaizot, pievāc pie sevis kaķīšus, lai pēc tam tos no-

liktu pie pupiem, nerimstoši pūlas nogludināt visas viņu
spalviņas un uzturēt tīrībā viņu acis, ausis un pat pakaļu.
Vēl jāpiezīmē, ka viņas mīlestība parādās bez skaņām:
viņa mēmi guļ blakus mazajiem, augstākais laiku pa lai-

kam „pamaļot", lai paīsinātu sev laiku, kas viņai jāveltī
bērniem. Ja viņa atrod par vajadzīgu mainīt nometni, tad

tā ar maigāko apdomību saņem vienu kaķīti aiz pakauša
krokotās ādas, satverot to vairāk ar lūpām nekā ar asiem

zobiem, un bez kā pēdējam varētu rasties nepatikšanas, to

aiznes uz citu vietu, kas tai šķiet drošāka. Pārējos brāļus
un māsas viņa steidzīgi aiznes pakaļ. Ja viņa apzinās sava

saimnieka draudzību, tad viņa tam labprāt atļauj palīdzēt
tādā mazuļu pārnešanā, piemērojas viņa soļiem, vai arī iet

lūdzoši ņaudēdama tam pa priekšu, lai viņam rādītu vēla-

mo vietiņu.
Mazājiem augot, māte pamazam, pilnīgā saskaņā ar

bērnu progresējošo attīstību, maina pret viņiem savu iz-

turēšanos. Tiklīdz mazājo actiņas ir atvērušās, tūliņ sākas

mācības. Sākumā šīs actiņas vāji un nekustīgi noraugās

tālumā, bet drīz viņas noteikti vēršas uz vienu priekšmetu:

zīdījošo māti. Tagad pēdējā sāk sarunāties ar saviem

pēcnācējiem. Viņas citkārt ausij ne visai patīkamā balss

iegūst labskaņu, kādu no viņas nekad nevarēja sagaidīt;

„miau" pārvēršas par „mī", kurā izteicas viss mātes mai-

gums, visa nodošanās, visa mīlestība; no citkārt apmieri-

nātību, labsajūtu vai arī lūgumu izteicošā „murr" rodas tik

maiga un tik daudz izteicoša skaņa, kura negribot jāsaprot

par skaņu, kas izteic sirsnīgāko mīlestību uz bērnu pulciņu.
Drīz arī pēdējie mācas saprast, ko šis maigais sauciens grib
teikt: viņi klausās, to ievēro un naigi rāpjas šurp, vairāk

streipuļodami, kā iedami, tiklīdz tas atskan. Viņu nepa-

klausīgie locekļi drīz top veiklāki, muskuļi, cīpslas un kauli

pamazam sāk padoties gribai, kas pamodusies ātri pieaug
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spēkā: sākas bērnības trešā daļa: kaķa rotaļu laikmets.

Šis kaķa prieks rotaļāties parādās jau ļoti agrā jaunībā, un

vecā no savas puses dara ko vien varēdama, lai to veici-

nātu. Aiz mīlestības uz bērniem tā līdz ar pēdējiem pati

top par bērnu, taisni tāpat kā cilvēku māte ir ar mieru

blēņoties līdz saviem pēcnācējiem. Viņa sēž kaķīšu vidū,
kā liekas, ar nopietnību, tomēr ievērojami kustina asti.

Mazie gan vēl nesaprot šo mēmo valodu, tomēr šī kustība

viņus kairina. Viņu actiņas top izteiksmīgas un viņu ausis

izstiepjas. Pirmie divi neveikli un ļempīgi ķer nemierīgo
astes galu: viens no priekšpuses, bet otrs no pakaļpuses;
trešais mēģina pārrāpties pār muguru un met kūleni; cits,

uzmanījis mātes ausu kustību, sāk ar tām darboties; piek-
tais vēl nevērīgi guļ pie pupa. Iztapīgā māte to visu pa-

nes mierīgi, kā tas būtu ieteicams arī dažai labai cilvēku

mātei. Nav dzirdama neviena sapīkuma pilna skaņa —

lielākais var dzirdēt omulīgu malšanu.

Kamēr vēl kāds mazulis zīd, tikmēr visa mātes uzma-

nība piegriesta viņam; bet tiklīdz tas ir pazīdis, tad viņa,
kā vien varēdama, mēģina veicināt bērnu draiskulību,
kuru līdz šim viņa varēja ierosināt vienīgi kustinot astes

galu. lerobežodama savu brīnišķo veiklību un izveicību

neveiklo mazuļu labā, viņa tagad rīko un vada rotaļas, kas

līdz šim bija ritējušas bez noteikta mērķa. Te viņa nogu-

ļas uz muguras un spārdās ar priekškājām un pakaļkājām,
izsvaidot mazos uz visām pusēm, kā bumbas; te atkal tā

nosēžas draiskulīgās sabiedrības vidū, ar ķetnas sitienu

apgāž vienu mazuli, otru pierauj sev klāt un ar nekļūdīgiem
ķērieniem māca bērnu pulciņam, kā lietderīgi jāizlieto ar

nagiem bruņotas ķetnas. Mazie, neskatoties uz visu traci,
ir tomēr ļoti vērīgi. Te māte atkal pieceļas un steidzīgi
aizskrien kādu gabaliņu tālāk, ar to aizvilinot sev līdz visu

baru; acīmredzot, viņa grib tos ievingrināt lunkanībā un

ātrumā. Jau pēc nedaudzām apmācību stundām kaķīši ir

sasnieguši pārsteidzošus panākumus. Maz vairs dabon re-

dzēt viņus stāvot ar izplestām kājām, streipuļojot vai arī

citādi neveikli kustoties. Tveršanā ar ķepiņu un ripojošu
priekšmetu ķeršanā viņi parāda jau manāmu veiklību.

Tikai kāpelēšana tiem vēl dara pūles, tomēr, turpinot ro-

taļas, viņi īsā laikā arī to iemācas.
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Karakais jeb tuksnešu lūsis (Lynx caracal).

Angoras kaķis.



Tagad vecai liekas, ka ir pienācis laiks modināt maza-

jos vēl snaudošo plēsoni. Māte vairs nenes bērnu istabā

vecās rotaļu lietiņas, par kurām noderēja visi viegli kusti-

nāmi priekšmeti: akmentiņi, lodītes, vilnas pikas, papīra
gabali un tamlīdzīgi priekšmeti, bet gan pašas noķertas,
vēl dzīvas un pēc iespējas viegli ievainotas peles, vai arī

noķertus un ar tādu pašu aprēķinu sagatavotus putniņus
un vajadzības gadījumā arī sienāžus. Tas saceļ mazā sa-

biedrībā vispārējas izbrīnās, kuras tomēr ilgst tikai mazu

brīdi. Drīz rodas liela spēlēšanās kāre, un drīz vien pēc tās

arī laupīšanas kāre. Tāds priekšmets ir daudz vilinošāks

par jau agrāk laupīšanas apmācībās lietotiem līdzekļiem.
Viņš netikai kustas, bet arī pretojas. Viņš dūšīgi jāgrābj
un cieši jāsatura, — tā tas noskaidrojas jau pēc pirmiem
mēģinājumiem, jo pele pārsteidzoši ātri izspruka no runcī-

ša ķetnām, kurš vīlās, domādams, ka ir to stipri sagrābis,
un tikai uzmanīgā māte varēja aizkavēt gūsteknes bēgša-
nu. Nākošais ķeršanas mēģinājums izdodas jau labāk, bet

viņš atnes sāpīgu kodumu: incītis domīgi purina ievainoto

ķepiņu. Tomēr kaķītis pārestību ir drīz atriebis un tik

stipri sagrābis grauzēju, ka bēgšana vairs nav iespējama:

plēsīgais zvērs ir gatavs.
Parasti domā, ka kaķi nevar izaudzināt noteiktā vir-

zienā, tomēr tas ir ļoti nepareizi. Pie labas un saprātīgas

apiešanās viņš parāda sirsnīgu pieķeršanos cilvēkam. Ir

kaķi, es pats tādus zināju, kuri vairākas reizas pārcēlās
līdz saviem saimniekiem no viena dzīvokļa uz otru, bez kā

tiem ienāktu prātā atgriesties uz veco māju. Citi kaķi,

ieraugot no tālienes savu saimnieku, tūliņ skrien tam pre-

tim, pieglaužas klāt un mīlinās ar to, draudzīgi maļ un vi-

sādi cenšas tam parādīt savu pieķeršanos. Pie tam viņi

ļoti labi atšķir pazīstamus no svešiem un pacieš no pirmā-

jiem, dažreiz arī no bērniem, neticami daudz pārestību, zi-

nāms gan ne tik daudz kā visi suņi, tomēr ne mazāk par

dažu labu no pēdējiem. Citi kaķi ļoti īpatnējā veidā pava-

da savus saimniekus, kad pēdējie pastaigājas pa pagalmu,

dārzu, lauku vai mežu: es pats zināju divus runčus, kuri

ļoti laipnā veidā pavadīja pat savas saimnieces viesus, tiem

līdzejot desmit vai piecpadsmit minūtes, bet pēc tam tie at-

vadījās ar pieglaušanos un laipnu ņurdēšanu un griezās

mājup. Kaķi sadraudzējas arī ar citiem dzīvniekiem. Ir
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zināmi daudzi draudzības gadījumi starp suņiem un ka-

ķiem, kuri pilnīgi runā pretīm pazīstamā jam sakāmam

vārdam. Par kādu kaķi tiek stāstīts, ka tam ļoti paticis,
ka viņa draugs suns to nēsājis mutē apkārt pa istabu; par
citiem kaķiem ir zināms, ka tie visiem spēkiem palīdzējuši
saviem draugiem suņiem plēsties ar citiem suņiem un ka

suņi tāpat tos sargājuši kaķu cīņās.
Daži kaķi parāda ārkārtīgu gudrību. īsti putnu mī-

ļotāji tādus kaķus nereti tā izmāca, ka tie sava saimnieka

spārnotiem draugiem nedara nekā ļauna. Gibc 1s (Gie-

bel) novēroja, ka viņa skaistais runcis, saukts Pēteris, vai-

rākkārt atnesa mutē atpakaļ no pagalma kādu cielaviņu,
kura vairākas reizes bija iztikusi brīvībā, bet kuru minē-

tais pētnieks parasti turēja istabā, — zināms, pie tam

viņš tai nenodarīja nekādu kaiti. Gluži līdzīgs gadījums
man tapis zināms no manas dzimtenes sādžas. Tur kāda

putnu drauga kaķis, par lielu prieku savam saimniekam,

bija atnesis atpakaļ pirms daudzām dienām nozudušu un

sāpīgi nožēlotu sarkankrūtīti, kuru viņš bija ne tikai pazi-

nis, bet arī tūliņ noķēris, gribēdams ar to sagādāt savam

saimniekam prieku.
Ir zināmi arī vēl citi gadījumi, kuri tāpat pierāda, ka

šim teicamam kustonim ir saprāts. 1859. gada skaistajā

maijā mūsu mājas kaķei uz sienaugšas bija atnesušies

četri ļoti mīlīgi kaķēni, kurus viņa tur rūpīgi slēpa no sve-

šām acīm. Neskatoties uz visām pūlēm viņas bērni tika

atklāti tikai pēc desmit vai divpadsmit dienām. Bet kad

tas nu reiz bija noticis, tad incis arī vairāk nemaz nepū-

lējās savus bērnus slēpt. Tā pagāja, varbūt, apmēram trīs

vai četras nedēļas, kad pēkšņi kaķis ierodas pie manas

mātes, glaužas tai klāt un kaut ko lūdz, sauc un skrien uz

durvju pusi, itkā gribētu rādīt ceļu. Mani vecāki iet tai

pakaļ, tā līgsmi pārskrien pār pagalmu un pazūd uz sien-

augšas, tad parādās virs trepēm un nosviež no augšas uz

apakšā guļošo siena klēpi mazu kaķīti, nolec pate tam pakaļ
un pienes to manai mātei, noliekot kaķīti pie viņas kājām.

Kaķītis tiek draudzīgi pacelts, pieņemts un glaudīts. Pa

to laiku kaķe atkal uzskrien uz sienaugšas un tādā pašā
kārtā nomet savu otru bērnu, bet panes to tikai dažus

soļus uz priekšu, tad sauc un kliedz, itkā vēlēdamās, lai to

no turienes paņem, šis lūgums tiek izpildīts, un pēc tam
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slinkā māte nomet zemē vēl savus pārējos divus bērnus,
bet nemaz netaisās tos gādāt projām, un tikai kad viņai
pavisam noteikti norāda, ka mazie tiek atstāti guļot, tad

viņa nolemj tos vilkt projām. Kā izrādījās, tad kaķei bija
gandrīz aptrūcis piena, un tā kā viņa bija pietiekoši gudra,
tad viņa bija pārdomājusi, kā izpalīdzēties šinī nelaimē,
un tā viņa bija tagad atnesusi visus savus bērnus pie sa-

viem maizes kungiem.
Tā pati kaķe izrādīja tādu pieķeršanos manam tēvam,

kādu nepārspētu pat visuzticīgākā suņa pieķeršanās. Viņa
zināja, ka viņa bija šī ievērojamā kustoņu pazinēja un ku-

stoņu drauga mīlule, un tāpēc gribēja būt pateicīga. Katru

putnu, kuru viņa bija noķērusi, tā viegli ievainotu vai ne-

maz neievainotu nonesa savam saimniekam, atļaujot pēdē-

jam, pēc patikas, to vai nu palaist atkal brīvībā, vai arī

izlietot kolekcijai; bet nekad viņa neaiztika kolekcijas iz-

bāstos eksemplārus, lai gan citi kaķi to nereti dara, un tā-

pēc viņu droši varēja atstāt istabā, kur visi galdi un skapji

bija pilni ar nomauktām kustoņu ādām. Viņa ieradās pa-

rasti tūliņ uz mana tēva pirmo saucienu, glauzdamās vai

arī lūgdamās, noprazdama uz ko tā bija aicināta: vai tikai

pakavēt laiku vai arī saņemt priekš viņas pataupītu ku-

mosu. Ja mans tēvs rakstīja vai lasīja, tad viņa parasti
tam sēdēja uz pleca omulīgi maldama; ja viņš izgāja no

mājas, tad viņa to pavadīja. Kad pēdējo reizi slimoja vi-

ņas saimnieks, kura rosīgais gars darbojās līdz beidzamam

acumirklim, tad viņa ikdienas stundām ilgi to apmeklēja.

Es varu atzīt to arī tikai par gadījumu, ka šis krietnais

kustonis labprāt negribēja atkāpties no mana tēva līķa un

šķirsta un projām aiznests arvien no jauna atgriezās atpa-

kaļ, tomēr, man liekas, ka šo faktu ir vērts pieminēt.
No tā visa ir redzams, ka kaķi pilnā mērā pelna cilvēka

draudzību un ka beidzot taču ir pienācis laiks mīkstināt un

izlabot netaisnās domas un nelabvēlīgos spriedumus par

viņu, saskaņā ar patiesību. Pie tam, kā man liekas, kaķa
lietderībai vajadzētu piešķirt lielāku nozīmi nekā to parasti
mēdz darīt. Kas nekad nav dzīvojis novecojušā ēkā, kurā

žurkas un peles rīkojas pēc patikas, tas nemaz nezin, ko

nozīmē labs kaķis. Bet kas gadiem ilgi ir dzīvojis kopā ar

šiem mošķiem un redzējis cilvēka pilnīgu nespēcību pret

viņiem, un kas ir cietis zaudējumus pēc zaudējumiem un
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diendienā dusmojies par šiem riebīgiem grauzējiem, tas,
arvien vairāk un vairāk, nāk pie slēdziena, ka kaķis ir

viens no mūsu vissvarīgākiem mājkustoņiem un ka tas

tāpēc pelna ne tikai vislielāko saudzību un kopšanu, bet arī

pateicību un mīlestību. Pietiek jau ar kaķa klātbūtni, lai

apklusinātu uzmācīgos grauzējus un tos piespiestu pat iz-

vākties. šis uz katra solīša uzglūnošais plēsonis ar naktī

šausminoši spīdošām acīm, šis briesmīgais radījums, kas

viņas saķer aiz kakla, iekams tās paspētu pamanīt viņa
tuvošanos, iedveš pelēm un žurkām bailes un šaušalas; tā-

pēc viņas atrod par labāku atstāt tādā kārtā apsargātu
māju, jo ja viņas arī to nedarītu, tad kaķis gan kautkā

citādi tiktu ar tām galā.
Dažādu sugu peles, sevišķi māju un lauku peles, ir

kaķa mīļākais medījums, žurkas medīt neuzdrošinās vis

katrs kaķis, bet lielākais vairums gan; kamēr kaķi vēl

jauni un nepiedzīvojuši, tikmēr viņi ķer un nogalina arī

cirslīšus, tomēr ēst tos neēd, jo viņiem laikam riebj to mo-

šus smaka; vecāki palikuši, kaķi tiem ļauj arī netraucēti

aizbēgt; pārmaiņas dēļ tie aprij arī ķirzakas, pat čūskas

un vardes, ozolvaboles, sienāžus un citus kukaiņus. Viņu
medīšanā katrs kaķis parāda tik pat daudz pacietības kā

veiklības. Kā jau mācīts plēsējs, viņš, zināms, izdara arī

dažu noziegumu. Viņš nočiepj dažu labu putniņu, kamēr

tas vēl jauns un nevarīgs, uzdrošinās uzbrukt diezgan lie-

liem zaķiem un gandrīz pieaugušām vai nogurušām irbēm,

uzglūn arī mājas vistu cālīšiem un pie reizes nododas pat

zivju zvejai. Ķēkšai viņš aizdod daudz dusmu, jo viņš
savu piederību mājai parāda izlaupot pieliekamos skapjus,
kad vien spēdams. Parasti lietu izšķir lietderības kop-

zuma, un šinī gadījumā tā stipri pārsniedz visus iedomā-

jamos zaudējumus.
Ir jābrīnās, cik kaķis var daudz darīt žurku un peļu

iznīdēšanai. To pierāda skaitļi, tāpēc es še gribu sniegt
Lenca pētījumu un novērojumu rezultātus: „Lai izzi-

nātu, cik īsteni peļu iznīdēšanā var veikt viens kaķis, es

izvēlējos ar pelēm ārkārtīgi bagāto 1857. gadu. Es ieslē-

dzu divus dzeltenus, tumšāk raibotus pusangoras kaķēnus,

kuri bija četrdesmit astoņas dienas veci, mazā tādiem mē-

ģinājumiem ierīkotā būdiņā, devu viņiem ikdienas pienu un

maizi un bez tam vēl katram četras līdz desmit peles, kuras
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viņi katrreiz visas apēda. Kad viņi bija jau piecdesmit
sešas dienas veci, tad es sāku dot katram tikai pienu un

pa starpām četrpadsmit pieaugušas vai puspieaugušas

peles. Kaķēni tās visas apēda, neko nespļāva ārā, jutās
ļoti labi un nākošā dienā tiem bija atkal parastā apetīte...

Neilgi pēc tam, kad abi minētie peļu ēdēji bija izlaisti no

būdiņas, es viņu vietā pulkstens deviņos vakarā ieslēdzu

trīskrāsainu, pieci un pus mēnešus vecu pusangoras kaķēnu
un tam pa nakti nedevu nekādu barību. Kustonītis, redzē-

dams sevi ieslēgtu un atrautu no savām jaunības rotaļām,
bija noskumis. Nākošā rītā es noliku viņam priekšā uz

pusi ar ūdeni atšķaidītu pienu, priekš visas dienas. Manā

rīcībā bija četrdesmit lauku peles un es tās zināmā skaitā

pasniedzu viņam ne visas uz reizi, bet pēc starpbrīžiem.
Kad vakarā pulkstens nosita deviņi, tad izrādījās, ka viņš
savās divdesmit četrās gūstniecībā pavadītās stundās bija

apēdis divdesmit divas peles, no kurām vienpadsmit bija

pilnīgi pieaugušas, bet vienpadsmit puspieaugušas. Pie

tam viņš neko nebija izspļāvis un jutās labi... Tanī gadā
mani kaķi dienu un nakti nodarbojās ar peļu ķeršanu un

ēšanu, un tomēr 27. septembrī viņi pusstundas laikā katrs

apēda vēl astoņas peles, kuras es speciāli nometu viņiem
priekšā... Uz tādu piedzīvojumu pamata es noteikti pie-

ņemu, ka ar pelēm bagātos gados katrs gandrīz pieaudzis
kaķis caurmērā ikdienas apēd divdesmit peles, un gadā tā

tad 7300. Vidēji bagātos peļu gados es rēķinu 3650 peļu
vai peļu vietā līdzīgu daudzumu žurku... Bez tam no šiem

nupat pievestiem novērojumiem, kā arī no citiem, kurus

izdarījuši Eilens un Busarens (Bussaren) ar ēdinā-

šanu, noskaidrojas, ka peles dod ļoti maz barības vielu;
citādi kaķi tās nevarētu aprīt tik milzīgos daudzumos bez

jebkādas kaites."

Bet kaķi atnes arī citādu labumu. Kā jau minēts,

viņi ne tikai ēd kaitīgus kukaiņus, bet nogalina arī indīgas

čūskas, ne tikai odzes, bet pat visbriesmīgākās klabur-

čūskas. „Ne vienu reizi vien esmu redzējis", saka Ren-

gers, „ka Paragvajā kaķi vajā klaburčūskas uz smilšai-

nas, kailas zemes un tās nogalina. Ar viņiem raksturīgo
izmanību tie sit tām ar ķetnu un pēc tam izvairās no sava

ienaidnieka lēciena. Ja čūska saritinājās kamolā, tad viņi
tai ilgu laiku neuzbrūk, bet iet tai apkārt, līdz beidzot viņa
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nogurst, grozot tiem pakaļ galvu. Bet tad viņi dod tai

jaunu sitienu un tūliņ atlēc sāņus. Ja Čūska sāk bēgt, tad

viņi saķer to aiz astes, it kā gribētu ar pēdējo rotaļāties.
Turpinādami sist ar ķetnām, tie parasti nogalina savu ie-

naidnieku nepilnas stundas laikā, bet viņas gaļu tie nekad

neaiztiek."

Dažās vietās, piemēram Beļģijā un švarcvaldē, kaķus
galvenā kārtā audzina viņu ādas dēļ. Švarcvaldes zemnieki

visvairāk tur gluži melnus vai viscaur pelēkus („zilus")

kaķus, ziemā viņus nogalina un ādas pārdod par labām ce-

nām apkārtejošiem uzpircējiem.
Ir tikai nedaudzas kaķu pasugas. Vācijā parastas se-

košās krāsas: viscaur melns ar baltu zvaigzni uz krūtīm;

pavisam balts; veģu dzeltens un lapsas sarkanumā; izrai-

bots ar tās pašas krāsas tumšāku toni; vienkārši zili

pelēks; gaiši pelēks ar tumšākām strīpām un trīskrāsai-

niem plankumiem: lieliem baltiem, dzelteniem vai dzelteni

brūniem un ogļu melniem vai pelēkiem. Zilpelēkie kaķi ir

ļoti reti, gaišpelēkie jeb Kipras kaķi ir parasti; visiem

īstiem Kipras kaķiem kāju spilventiņiem jābūt melniem

un pakaļkāju pēdām arī melnām. Visskaistākie ir zebru

kaķi, tumšpelēki vai melnbrūni raiboti, līdzīgi tīģerim.

Savādi, ka trīskrāsainie kaķi, kurus dažās vietās uzskata

par raganām un tāpēc nosit, gandrīz visi bez izņēmuma ir

sieviešu kārtas.

Par rāsu vārda īstā nozīmē vispār uzskata Angoras

kaķi. Tas ir viens no visskaistākiem kaķiem, ievērojams

ar savu lielumu un garām zīdveidīgām spalvām, tīri baltas,

iedzeltenas, iepelēkas vai arī maisītas krāsas, ar miesas

krāsas lūpām un kāju pēdām.
No Manas salas cēlusies cita mājas kaķu pasuga —

par rāsu to īsti nevar saukt — stulmastainie jeb Manas

kaķi, kurus nekādā ziņā nevar saukt par skaistiem viņu

augsto, pakaļpusē nesamērīgi attīstīto kāju kā arī astes

trūkuma dēļ. Pēdējā ziņā tie ir ievērojami kustoņi. Viņu
krāsa ir dažāda. Ka viņam trūkst astes, no tā tūliņ ne-

var spriest, ka viņam tās nekad nav bijis, jo pirmā krusto-

šana ar parasto mājas kaķi dod mazuļus ar astēm. Vei n-

lands un šmidts sniedz ziņas par kādu Frankfurtes

zvēru dārza stulmastaino kaķeni, kurai pēc pārošanās ar

dzeltenastaino runci atnesušies bērni, no kuriem daži bijuši
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ar garām kājām un bez astēm kā māte, bet citi ar zemām

kājām un garām astēm kā tēvs. Viens metiens sastāvējis
no trim kaķēniem ar garām, viena vidēji garu un diviem

ar stulmastēm, otrs no trim garastainiem un viena īsastai-

na, trešais garastainiem un t. t. Uz Sunda sa-

lām un Japānā Martenss redzējis kaķus ar da-

žāda garuma astēm, un X c se 1 s (Kessel) stāstījis Vein-

landam, ka tur, bet sevišķi uz Sumatras, visiem kaķiem,
pirms tie esot pieauguši, aste nokrītot. Tā tad kaķa' bez-

astainībai nav jāpiešķir sevišķa nozīme. Angoras un

stulmastaiņie kaķi ir mūsu inča pazīstamākās rāsas. Bez

tam vēl runā par Karthauzas kaķi, kas ar savu garo,

mīksto, gandrīz vilnaino spalvu un ar viscaur tumšzili pe-
lēko krāsu atšķiras no viņam līdzīgā Pērsi jas Korasa-

n a s kaķa.
Vaga t i kaķis (Felis viverrina) sasniedz gandrīz

mūsu meža kaķa lielumu; viņa ķermeņa garums ir apmē-
ram 1 metrs, no kura 20 līdz 22 centimetri jārēķina uz

asti. Salīdzinot viņu ar meža kaķi, viņš izskatās vairāk

izstiepts un manāmi zemāks, arī ar mazāku galvu un slai-

dāks. Viņa pamatkrāsa ir dzelteni zila, tomēr pareizi tā

ir grūti apzīmējama; šī krāsa te vairāk pāriet iepelēkā, te

atkal vairāk iebrūnā, skatoties pēc tā, kas noteic kopkrāsu:

spalvu tumšpelēkās saknes, viņu iedzeltenie vidi vai arī ie-

brūnās, dažreiz arī melnās galotnes. Vagati kaķis apdzīvo

plašu apgabalu; viņa izplatības apgabals aizņem visu Indiju
ar Ceilonu, Nepālu, Burmu, Malaku un sniedzas līdz pat
Formozai. Par viņa savvaļas dzīvi trūkst sīkāku ziņu.
Tomēr liekas, ka viņš pēc savas dabas un dzīves ievērojami

neatšķiras no pārējiem meža kaķiem.
Serv a1 v daudz ātrāk par vagati varētu uzskatīt

par sevišķas grupas priekšstāvi, tomēr arvien viņš ir ticis

apvienots ar pārējiem kaķiem. Viņa stāvs un daba to

skaidri apzīmē par starplocekli starp kaķiem un lūšiem.

Visā visumā viņš ir slaidi veidots, bet ar augstām kājām,

viņa galva iegarena, no sāniem saspiesta, un uzkrītoši lielo,

pie saknes plato, galotnē ovāli noapaļoto ausu dēļ izskatās

dīvaini augsta; aste ir vidēji gara, tā kā ta augstākais sa-

sniedz papēžus, acis mazas, nostādītas manāmi slīpi, acu

zīle iegareni apaļa, spalvas diezgan garas, biezas un rupjas.
Serv a1 s (Felis Serval) pie 50 centimetru skausta
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augstuma sasniedz 1,35 metrus kopgaruma, no kura apmē-

ram 30 līdz 35 centimetri krīt uz asti. Viņš ir lāsumaini

izraibots uz dzeltenbāli pelēka, te gaišāka, te tumšāka pa-
mata. Deguna gals un purna augšpuse ir melna, apakšējā
acs mala un šaura īsa svītra starp aci un degunu ir gaiš-
dzelteni, īsais šaurais plankums no iekšējās acu malas līdz

vaigam balts; auss pie savas saknes bāli dzeltena un, izņe-
mot tās pašas krāsas vidējo ovālo plankumu, ir melna;
acs gaiši dzeltena. Lai gan servals zem boškates nosauku-

ma labi pazīstams Labās Cerības raga holandiešu koloni-

stiem, tomēr mums trūkst viņa dzīves sīkāka apraksta.
Mēs zinām, ka viņš diezgan bieži sastopams ne tikai Dien-

vidafrikā, bet tālu izplatīts arī vakaros un rītos. Viņš medī

un žņaudz zaķus, jaunas antilopes, jērus un t. t., bet arī

putnus, un tāpēc tas naktīs labprāt dodas uz lopu muižām,
lai apciemotu vāji apsargātas vistu kūtis. Tādos gadīju-
mos viņš var nodarīt lielus zaudējumus. Dienu viņš no-

slēpjas un guļ. Tikai krēslai metoties viņš sāk savas lau-

pītāja gaitas. Tanīs viņš, kā īsts kaķis, pielieto tāpat kā

visi pārējie viltību un asprātību, lai piezagtos savam laupī-

jumam un to ar pēkšņu lēcienu dabūtu savā varā.

Austrumafrikas cilšu virsaiši nēsā viņa ādu, kā valdnieka

goda zīmi; Zanzibāras sultāns viņu lieto kā savas varas

un spēka simbolu, tomēr dāvina to arī savas valsts augst-

maņiem vai arī eiropiešiem, kuriem viņš grib parādīt savu

žēlastību. Pilnīgi pieradināts servals jāpieskaita vismīlī-

gākiem kaķiem; viņš ir pateicīgs savam kopējam, seko

viņam pakaļ, piekļaujas viņam, glaužas gar viņa drēbēm,
maldams kā mājas kaķis, labprāt spēlējas ar cilvēku vai

ar sevlīdzīgiem, arī pats ar sevi, un stundām ilgi var no-

darboties ar bumbām, kuras nodod viņa rīcībā, vai arī

priecājas rotaļājoties pats ar savu asti. Pie tam liekas, ka

viņš pats priecājas par savu veiklību un lunkanību, un bez

kādas vajadzības, pats aiz savas vēlēšanās, taisa visdīvai-

nākos lēcienus. Servala āda zem Āfrikas tīģerkaķa no-

saukuma nonāk arī ādu tirgū un to izlieto kažokiem.
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Gandrīz visi dabas pētnieki ir vienis prātis, ka lūši

(Lynx) ir jāizdala no pārējiem kaķiem atsevišķā ģintā un

tādēļ arī atsevišķi jāapskata. Viņus raksturo vidēji liela

galva ar pušķainām ausīm, lielākai sugu daļai ir arī labi

attīstīta vaigu bārda, no sāniem saspiests, bet spēcīgs ķer-
menis uz garām kājām, kā arī īsa, pie lielākās daļas pat
sarukuse aste. Arī pēdējais apakšdzeroklis nav ar trim

galotnēm, kā pie kaķiem, bet ar divām.

Lūši ir sastopami visās zemesdaļās, izņemot Austrā-

liju, kurā kaķu nav; Eiropā vien ir divas labi atšķiramas
sugas. Viņi apdzīvo galvenā kārtā noslēgtus mežus grūti

pieejamās vietās, sastopami arī stepēs un tuksnešos un

pat apdzīvotos apgabalos. Visi viņi bez izņēmuma jāuz-
skata kā augsti attīstīti kaķi, ir tikpat laupīt priecīgi un

asinskāri kā leopards un pantera, tikpat nopietni kā lauva

un tīģers apdraud mājas un meža dzīvniekus, un jāuzskata

par plēsējiem, kuri atnes vairāk ļauna nekā laba. Viņu
dzīves veids, medīšanas un laupīšanas veidi ir tomēr citādi

un atbilst viņu izturībai un spējām, dažā ziņā pat ievēro-

jami atšķiras no līdzšim apskatītiem radiniekiem, kā vis-

pār visā viņu dabā ir daudz īpatnēja.
Purva lūsis (Lynx Chaus) sasniedz apmēram

mūsu meža kaķa lielumu; ķermeņa garums ir no 90—100

centimetru, no kuriem uz asti jārēķina no 20—25 cm. Ba-

gātajam spalvojumam ir grūti nosakāma brūngani bāli pe-

lēka pamatkrāsa; atsevišķas spalvas pie saknes ir oker-

dzeltenas, vidū ar melni brūniem gredzeniem, galotnē baltas

vaī pelēki baltas, šur un tur ar melnas krāsas piejaukumu.

Zīmējumu sastāda tumšas švītras, kuras sevišķi skaidri sa-

redzamas uz pakakles, sāniem un kājām. Purva lūsim ir

plašs izplatības apgabals. Viņš apdzīvo lielāko daļu Āfri-

kas, ziemeļu un Rietumāziju, sevišķi dienvidu un Austrum-



160

āfriku, Nubiju, Ēģipti, Persiju, Siriju, zemes ap Kaspijas
jūru un Indiju. Seniem ēģiptiešiem viņš bij labi pazīstams
un viņu tāpat kā māju kaķi iebalzamēja un viņa līķi pa-

glabāja svētā vietā.

Plašie labības lauki, kuri atrodas uz pārplūstošās Nīlas

krastiem, ir viņa mīļākās uzturas vietas. Bez tam viņš ap-

dzīvo lielus līdzenumus, kas vairāk vai mazāk noauguši

diezgan augstu, asu graudu zāli halfa (Poa cvnosuroides),
un vēlamu mītni viņš atrod arī niedrāju sausās vietās

vai niedru biezokņos, kuri saauguši uz kanālu malām un

iežogo labības laukus kā sēta. Kad es kādreiz Esnē pil-
sētas tuvumā klejoju pa dārzu, es ieraudzīju kādu pa biezu

zāli lienošu kaķi, kurš man uzkrita viņa lielās galvas dēļ;
pārējā ķermeņa daļa bij paslēpta labībā. Vairāk lai pār-
liecinātos, nekā domādams, ka tas ir meža kaķis, es iz-

šāvu uz dzīvnieku, kurš mani neturēja par savas uzmanības

cienīgu. Dzīvnieks nobeidzās pēc nedaudziem izmisuma

pilniem lēcieniem, un es par lielu izbrīnēšanos atradu, ka

esmu nošāvis purva lūsi, pie tam vēl gandrīz pieaugušu

tēviņu.
Viņa laupījuma lielāko daļu sastāda peles un žurkas,

kā arī visu sugu mazie zemes un niedru putniņi, sevišķi
tuksneša vistas, cīruļi, lauku tātiņi, niedru putniņi v. c.

Viņš zog zemniekiem no dārziem vistas un baložus, ap-

stādījumos viņš uzglūn zaķim un tuksneša malās lēcēj-
žurkai. Lielākiem dzīvniekiem viņš neuzbrūk nekad; vis-

maz neviens fellachs man netika par to nekā stāstījis; viņš
vienmēr bailīgi izvairās arī no cilvēka, tiklīdz ka viņu ie-

rauga, un pat tas, kuru es ievainoju, nemēģināja man uz-

brukt.

Tuksneša lūsis jeb kārākais (Lynx cara-

cal) ir skaists dzīvnieks; viņa ķermeņa garums ir 65 cm,

astes garums 25 cm; no citiem lūšiem viņš atšķiras ar

slaidu stāvu, augstām kājām, garām, šaurām noasinātām

ausīm, kuras gluži kā pie šīs ģints ziemeļu sugām ir ap-

balvotas spalvu pušķiem, un ar pieskaņotu tuksneša ģērbu.

Viņš ir īsts stepju vai tuksnešu bērns un šiem apgabaliem

piemērots. Pēc apkārtnes, no kuras kārākais nāk, viņš ir
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gaišākā vai tumšākā krāsā; liekas, ka viņa krāsa ir pie-

skaņota zemes krāsai, tā ka pie viņa ir atrodamas visas

tuksneša krāsu nianses — no palsi dzeltenas līdz brūni sar-

kanai krāsai. Turpretim ziemeļu lūši, kuri dzīvo galvenā
kārtā mežos, nes koku un klinšu ģērbu. Kārākais tikai

bērnībā ir plankumains, vēlāk turpretim pilnīgi bez plan-

kumiem, un šis vienkrāsainums stāv atkal pilnīgā saskaņā
ar viņa dzīves vietas īpašībām; ja plankumains dzīvnieks

lien pa tuksneša vienkrāsaino smilti, tad viņš, pateicoties

plankumainam zīmējumam, ir vieglāk ieraugāms, nekā bū-

dams vienkrāsainā ģērbā. Karakala izplatības apgabals
ir uzkrītoši liels. Viņš apdzīvo visu Āfriku, Priekšaziju

un Indiju, un proti tuksnešus tāpat kā stepes.
Starp pārējiem šīs ģints locekļiem pirmo vietu ieņem

lūsis (Lynx vulgaris) sava skaistuma, stipruma un spēka

ziņā. Tikai Kristianijas muzejā es redzēju, kādu lielumu

lūsis var sasniegt, jo vācu kolekcijās parasti atrodas tikai

vidēji lieli dzīvnieki. Pilnīgi pieaudzis lūsis ir vismaz tik-

pat stiprs, tikai mazliet īsāks un garākām kājām, kā leo-

pards, kuru mēs dabonam redzēt mūsu zvēru dārzos. Viņa
ķermeņa garums bagātīgi sasniedz vienu metru un dažreiz

pat 1,3 m, aste ir no 15—20 cm gara, skausta augstums
sniedzas līdz 75 cm. Viņa svars sniedzas līdz 30 kilogramu,
bet var, kā man Norvēģijā stāstīja, sasniegt pat 45 kilo-

gramus. Dzīvniekam ir ārkārtīgi stipra un drukna ķer-

meņa būve, stipri locekļi, varenas ķetnas, kuras atgādina

tīģera un leoparda ķetnas; jau no pirmā acu uzmetiena

redzams viņa spēks un varenums. Ausis ir diezgan garas,

noasinātas, un nobeidzas ar slotiņveidīgu 4 cm garu pušķi,
kurš sastāv no melnām, cieši kopā saaugušām un uz priekšu
izvirzītām spalvām. Uz biezās virslūpas atrodas vairākas

rindas stīvu un garu ūsu. Biezas, mīkstas spalvas sedz

ķermeni un pie sejas pagarinās par bārdu, kura ir ar

divām galotnēm, nokarājas uz leju pa abām sejas pusēm

un kopā ar ausu pušķiem piedod lūša sejai dīvainu izskatu.

Spalvas krāsa virspusē ir sarkani pelēka ar bālganu pie-

maisījumu; uz galvas, kakla, muguras un sāniem ir bieži

novietoti sarkanbrūni vai pelēkbrūni plankumi; ķermeņa

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" IV.
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apakšpuse, kāju iekšpuse, pakakle, lūpas un gredzeni ap
acīm ir balti. Seja ir iesarkana, ausis iekšpusē baltas, no

mugurpuses brūnu un melnu spalvojumu. Aste ir viscaur

noklāta vienmērīgu un vienādu spalvojumu, un viņai ir

plata, melna galotne, kura aizņem gandrīz pusi no visa ga-

ruma, otra astes puse ir ar neskaidriem gredzeniem, kuri

novietoti tikai astes virspusē. Dzīvnieka sega vasarā ir

iesarkana un īsām spalvām, ziemā garspalvaina un pelēki
bālganā krāsā; tomēr krāsa mainas ļoti dažādi, un arī

plankumi mainas pie dažādiem dzīvniekiem ievērojamā
kārtā. Mātīte atšķiras no tēviņa ar sarkanāku krāsu un

neskaidrākiem plankumiem; jaunpiedzimušie lūsēni ir bāl-

ganā krāsā.

Lūsis jau senajām tautām bij pazīstams; Romā viņu
tomēr rādīja retāk nekā lauvu un leopardu, jo jau toreiz

viņu bij grūtāk iegūt dzīvu, nekā kādu no minētiem viņa
radiniekiem. Tas, kuru rādīja Pomp cj a laikā, bij ie-

vests no Gallijas. Par viņa savvaļas dzīvi liekas nekas ne-

bij zināms, tādēļ arī māņticībai deva neaprobežotu brīvību.

„Nevienam dzīvniekam," saka vecais Gcs ne r s (Gessner),
atstāstīdams seno zinātnieku tēlojumu, „nav tik asa redze

kā lūsim, tādēļ arī tas, pēc dzejnieku vārdiem, var ar

acīm caururbties tādām lietām, kuras ir necaurspīdīgas, kā

sienas, mūri, koki, akmeņi un tamlīdzīgi." Seno ģermāņu
mitoloģijā lūsis spēlē apmēram tādu pašu lomu kā kaķis;
domājams, ka lūsis, bet ne viņa radinieki, ir jāuzskata par

Freijas dzīvnieku, kuram jāvelk viņas rati.

Vēl vidus laikos viņš pastāvīgi apdzīvoja Vācijas lie-

lākos mežus; viņu vispār nīda un stipri vajāja. 15. gadu-

simteņa beigās viņu, pēc šmita (Schmitt), Pomeranijā

skaitīja par viskaitīgāko dzīvnieku. „Lūsi," tā saka Peters-

dorfas pavēle, „kā ļaunāko dzīvnieku vajag centīgi, ziemas

laikam iestājoties, ar tīkliem ķert." No šī laika lūšu skaits

Vācijā vienmēr mazinājās, un tagad šis dzīvnieks jāuz-
skata par iznīcinātu. Bavārijā 18. gadusimteņa beigās un

19. gadusimteņa sākumā viņš bij profesionāliem mednie-

kiem ļoti labi pazīstama parādība. Pēc Kob c1a(Ko-

bell), kuram mums jāpateicas par ļoti daudziem medību
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aprakstiem, Ettales kalnos vien no 1820.—1821. ga-
dam nošāva un saķēra 17 lūšus; 1826. gadā Risā saķēra
piecus, līdz 1831. gadam vēl sešus. Partenkirchenas meža

valde iegūva no 1829.—1830.g. Garmišas iecirknī trīs lūšus,
Ešenlochas—piecus un Priekšrisā arī piecus. Divi bavariešu

mednieki, tēvs un dēls, 48 gadu laikā, no 1790.—1838. g.,

saķēra 30 lūšus. Rotenschvangeras iecirknī 1838. g. ieguva

pēdējo lūsi, pēc tam vēl 1850. gadā divus lūšus manīja

Cipfelsalpē, un jādomā, ka tālākos 20 gados vēl atsevišķi
dzīvnieki būs ieklejojuši no Tiroles, bez ka viņi būtu ma-

nīti. Tīringas mežā no 1773.—1796. gadam tika nošauti

pieci lūši, 19. gadusimtenī, cik es zinu, divi lūši. Vestfalē

pēdējais lūsis beidza savu dzīvību 1745. gadā, Harcā pē-

dējos divus lūšus nonāvēja 1817. un 1818. gados; Vācijā,

izņemot tās daļas, kuras atrodas pie agrākās Krievijas ro-

bežas, pēdējo lūsi nonāvēja 1846. gadā, bet par to es tālāk

ziņošu tuvāk. Gluži citādi tas ir Austrijā un tanī Prūsi-

jas daļā, kura atrodas pie agrākās Krievijas robežas. Te

gandrīz vai katru gadu tiek manīti viens vai vairāki lūši;
te pat jaunākā laikā ir tik daudzi nošauti, ka par viņu iz-

skaušanu nevar būt ne runa. Šveicē lūsis, pēc čud i, nav

sastopams biežāk kā meža kaķis, tomēr pirms trīsdesmit

gadiem nebij nekāds retums, tā ka vienā pašā kantonā

gada laikā nonāvēja 7—B galvas. Tagad arī te viņš ir ļoti
rets, kaut gan daudzu kalnāju mežos vēl tomēr sastopams.
Sākot no Karpatiem uz austrumiem ir mūsu plēsēja taga-

dējā dzīves vieta; no šejienes un no Prūsijas robežas uz

ziemeļiem un austrumiem viņu sastop vienmēr, visā Krie-

vijā un tāpat Skandināvijā, tanīs apgabalos, kur ir meži,

diezgan bieži. Bez tam vēl lūsis apdzīvo, pēc Radd es,

visu Austrumsibiriju, kur zeme ir kalnaina un apklāta me-

žiem, un katru gadu tiek nonāvēts ievērojamā daudzumā.

šis plēsīgais zvērs savai pastāvīgai uzturas vietai iz-

vēlas grūti pieejamas vietas un biezokņus, plašos, noslēg-
tos mežos, kas bagāti dažādu sugu meža zvēriem. Reti

noaugušos mežos lūsis, pēc Nolk cn a (Nolcken), kuram

mums jāpateicas par šī dzīvnieka labākiem dzīves tēloju-

miem, parādās tikai izņēmuma veidā, sevišķi ziemā, kad
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viņš šādos mežos meklē zaķus, vai arī vispārēja vajadzībā,
piemēram meža degšana, viņu spiež izceļot. Tādos apstā-
kļos atgadās, ka viņš, kā tas notika 1868. gadā Pēterpils

guberņā, atbēg līdz šādžu augļu dārziem. Pretēji vilkam,
kurš gandrīz gadu no gada dzīvo klaidoņa dzīvi, lūsis uz-

turas ilgāku laiku vienā un tanī pašā apgabalā, bet izstaigā
to visos virzienos, vienā naktī noiet jūdzēm tāļu, nereti pa
iebrauktiem ceļiem nonāk šādžu tuvumā, iedrošinās apme-
klēt pat atsevišķi stāvošas mājas un pēc vairākām dienām

atkal atgriežas tanī pašā apgabalā, lai to no jauna izokšķe-
rētu. Vienu no diviem lūšiem, kuri uzturējās Lichtenštei-

nes apgabalā, divus gadus ilgi manīja vienā un tanī pašā

iecirknī, un dažreiz pēc divu vai trīs nedēļu prombūtnes

viņš atkal atnāca un no jauna nozuda uz ilgāku laiku. Pie

citiem lūšiem ir novērots tas pats, tā kā viņi jāvajā nedē-

ļām un pat mēnešiem ilgi, lai apgabalu atbrīvotu no šī ne-

patīkamā ciemiņa.
Lūši vienmēr, līdzīgi savas sugas radiniekiem, dzīvo

vientuļi, un kur viņi biežāk sastopami, tur tie sadalās tā,
lai uz 10.000 morgenu liela apgabala iznāktu 4—5 galvas.
Nolk cn s apgalvo, ka viņus vienmēr sastop tikai vien-

tuļus, bet viņš runā tikai par saviem novērojumiem, ka-

mēr no citu ticāmu novērotāju ziņojumiem mēs zinām, ka

dažos gadījumos var novērot arī pretējo. Tā, pēc kāda

medību laikraksta ziņojuma, 1862. gadā Galicijā nošāva

četrus lūšus vienu pēc otra, pirmā dienā abus vecos, otrā

abus jaunos; un tāpat Galicijā pie dzīšanas kāds mednieks

redzēja trīs lūšus ejam vienu pakaļ otram. Arī Frau-

enfe 1ds reiz manījis četru lūšu pēdas, kas kopīgi bij

gājuši medībās. Tomēr šādi gadījumi ir reti, un No Ikc n a

dati ir jāuzskata par likumu.

Lūsis savās garīgās un miesīgās spējās nestāv iepa-

kaļ ne vienam citam kaķim. Neskatoties uz augstajām kā-

jām, neparasti spēcīgais ķermenis un labi attīstītās maņas

raksturo viņu kā ļoti labu plēsēju. Viņš vienmēr iet, ja

vajadzība to nespiež, soļos vai kaķa rikšos, bet nekad ne

lēcieniem; ja vajadzīgs, tas tomēr lec ļoti labi ar patiesi

apbrīnojamiem lēcieniem, kāpelē puslīdz labi un, kā liekas,
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viegli pārpeld arī pār ūdeņiem. Starp maņām, bez šaubām,

visaugstāk attīstīta dzirde. Ne mazāk laba ir arī redze,
kaut gan, protams, novērojumi neapstiprina minētos sen-

laiku ticējumus. Osme, kā pie visiem kaķiem, ir neapšau-
bāmi vāja; vismaz uz lielākiem attālumiem lūsis nevar pē-
das saost un droši vien nevar ar osmes palīdzību vien meža

dzīvniekus atrast. Ka viņam ir garša, to pierāda viņa kā-

rums; kas attiecas uz tausti un jušanas spējām, tad sa-

gūstītie lūši pierāda, ka viņi saviem radiniekiem nepaliek

iepakaļ. Ka tauste ir labi attīstīta, redzams pie
katras kustības un arī pie jau saķerta un nonāvēta laupī-

juma aptaustīšanas un saņemšanas. Kā visiem kaķiem,
tā arī viņam ūsas ir taisni nepieciešamas; ar viņām tas

visu aptausta, kam tuvāk grib pieskārties. Mūsu plēsīgā
zvēra garīgās spējas nekad nav tikušas novērtētas par

zemu: „Citādi šis plēsīgais zvērs ir līdzīgs vilkam, bet

tikai viltīgāks," saka vecais Gesners, un liekas viņam
ir pilnīga taisnība, jo arī jaunākie novērotāji, kuri ir sa-

stapušies ar lūsi, raksturo to kā ārkārtīgi uzmanīgu, ap-

domīgu un viltīgu dzīvnieku, kurš nekad nezaudē attapību

un visādos stāvokļos cik vien spēdams mēģina un arī prot
savu labumu ievērot. Ja tas jau redzams pie savvaļā dzī-

vojošiem lūšiem, tad pie sagūstītiem, kā to mēs vēlāk re-

dzēsim, tas redzams vēl labāk, tā ka mēs katrā ziņā varam

viņu pieskaitīt pie gudrākajiem kaķiem.
Agrākie novērotāji salīdzina lūša balsi ar suņa kauk-

šanu, ar ko tie viņu raksturo ļoti nepareizi. Es esmu dzir-

dējis tikai sagūstītos lūšus kliedzam, un man jāsaka, ka

viņu balss ir ļoti grūti aprakstāma. Viņa ir skaļa, spiedzoši

augsta un drusku līdzinās iemīlējušos kaķu balsij. Oskars

f o n L c v i s (Oskar von Loewis), kurš laipni sniedza otram

šīs grāmatas izdevumam dažādus ziņojumus par dzīvnieku

dzīvi, var ziņot sīkāk. „Man ir bijuse daudzkārt izdevība,"
saka viņš, ,',dzirdēt kliedzam ne tikai pieradinātus Kanā-

das lūšus, bet arī meža lūšus nakts laikā un vientulīgos
mežos. Bet nekad lūša balss neatļāva atrast kaut attāļu
līdzību ar suņa balsi. Viņa kliedziens ir ķērcoši un rūcoši

izgrūsti toņi, kuri iesākas augsti un smalki un nobeidzas



166

dobji un dziļi, skaņas vairāk līdzinās lāča rūkšanai. Manu

pieradināto un brīvi apkārt skraidošo lūšu kliedziena cēlo-

nis bij vai nu izsalkums vai garš laiks. Ņurdēšana un

šņākšana pie augsti izliektas muguras bij tikai dusmu zī-

me, gatavība cīnīties un aizstāvēties. Mana Kanādas lūša

klusā, smalkā, kaķim līdzīgā, nebeidzamu ilgu pilnā ņau-
dēšana bij dzirdama tad, kad viņš kārs un gatavs slepka-
vot izraudzīja vistas vai baložus vai arī līda pēc meža zvē-

riem. Ilgstošā malšana un ņurdēšana pa labsajūtas laiku,
kad to glaudīja ar roku, bij gluži kā pie kaķiem, tikai rup-

jāka un spēcīgāka."

Lūsis, pēc Nolkena, ir pilnīgs nakts plēsējs; ar

dienas iestāšanos viņš paslēpjas un guļ līdz tumsai, ja ne-

viens viņu netraucē; ar to viņš galvenā kārtā atšķiras no

vilka, kurš jau pret pusdienu sāk ceļot no jauna. Savai

guļas vietai viņš izvēlas klinšu plaisas vai biezokņus, pie
dažiem apstākļiem varbūt pat lielākus koku dobumus, pat
lapsu un āpšu alas. Ja viņš grib slēpties vai apmesties uz

atpūtu, tad viņš iet pa kaut kādu ceļu tuvodamies tam

biezoknim, kuru tas izvēlējies, un tad vareniem lieliem lē-

cieniem ielec tanī. Ja ceļš atrodas gluži klāt pie biezokņa,
tad viņš ielec tik tāļu, ka no ceļa viņa pēdas nemaz neredz.

Vienmēr un nekļūdīdamies viņš izvēlas visbiezākās jauna
meža audzes, jaunus skuju koku biezokņus un tamlīdzīgas

vietas, pie tam nekad nebēdādams par tuvumā pastāvošo
satiksmi. Ja no sagūstītā lūša izturēšanās var taisīt slē-

dzienu par savvaļā dzīvojošo, tad var pieņemt, ka visu

dienu viņš pēc iespējas noguļ vienā un tanī pašā vietā.

Viņš atrodas pussnaudā, līdzīgi mūsu māju kaķiem, kuri

tādā stāvoklī mēdz sapņot stundām ilgi, bet tomēr visu

vēro, kas ap viņu notiek. Viņa smalkās maņas sargā viņu
no varbūtējiem pārsteigumiem arī pa šo sapņošanas laiku.

Pie sagūstītiem lūšiem, kurus es kopu, es vēl reiz pārlie-

cinājos, ka taisni dzirde arī tad ir darbā, kad lūsis liekas

guļam dziļā miegā. Pie mazākās čabēšanas viņš jau sāk

grozīties un pagriežas uz aizdomīgo pusi, un aizvērtās acis

atveras uzreiz, ja troksnis top lielāks. Visdziļākā miegā

viņš, kā liekas, guļ agrās un pusdienas stundās; pēcpus-
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dienā viņš labprāt izstiepjas, ja iespējams saules staros,

un guļ uz muguras stundām ilgi kā slinks suns. Arkrēslas

iestāšanos viņš top mundrs un dzīvs. Pa dienu viņš ir

sastindzis kā statuja, ar vakara iestāšanos atgūst dzīvumu

un kustīgumu, bet tikai naktī viņš dodas medībās, paliek

tomēr, pēc Nolk cn a, bieži stāvam, lai pārliecinātos,
kā to dara kaķis, kad grib iet pa klaju lauku, vai tas ir

drošs. Cik vien iespējams, viņš mēģina sajaukt savas pē-
das. Ziemā viņš to dara, pēc Frauenfelda, Nol-

kena un Raddes dātiem, viemēr un tādā kārtā, ka

arvien un noteikti kāpj pats savās vecās pēdās. Viņa pē-
das ar citu dzīvnieku pēdām var sajaukt tikai pilnīgs ne-

zinātājs, jo viņa pēdas, pēc Nolkena, ir ļoti lielas, sa-

skaņā ar nesamērīgi lielām ķetnām. Pēdas pārsniedz liela

vilka pēdas; viņas ir uzkrītoši apaļas, jo naga nospieduma

trūkst; soļi ir samērā īsi. Tā viņa pēdas izveido pērļu
virkni, kuru katrs, kas to reiz redzējis, viegli atkal pazīs.

Pēdas jaucot lūsis kāpj savās pēdās pat pa vairāk reižu,
to parasti dara pat vairāki lūši, kuri kopīgi iet medībās.

Frauenfelds, kurš, kā jau minēts, reiz redzējis če-

trus lūšus, par to stāsta sekošo: „Pirmās pēdas ieraugot

bij skaidri redzami tikai divu dzīvnieku kāju nospiedumi,
tā ka mēs no sākuma domājām, ka tikai divi ir gājuši, bet

vēlāk pat redzējām tikai vienas pēdas, kurās visi četri dzīv-

nieki bij kāpuši viens pakaļ otram. Kādas meža pļavas
tuvumā, kur viņi likās bij uzglūnējuši laupījumam, bij re-

dzamas triju lūšu pēdas, un tikai kādā klajā meža vietā,
kur viņi bij pārsteiguši stirnu, mēs atradām, protams sev

par lielu brīnumu, ka viņi ir bijuši četri gabali; tikai te

viņi visi bij atšķīrušies, un viens, bez šaubām pirmais, ar

diviem vareniem lēcieniem bij sasniedzis stirnu. Tūliņ pēc

šī, acīmredzot tomēr nelaimīgā medību mēģinājuma, lūši

bij atkal gājuši tālāk mierīgiem soļiem un pēc maza ga-

baliņa sakāpuši atkal visi vienās pēdās." Pie tālākas no-

vērošanas nākošā dienā Frauenfelds atrada, ka visi četri

lūši bij atgriezušies atpakaļ ne tikai pa to pašu ceļu, bet

pat, izņemot dažas grūtākas vietas, pa tām pašām vecām

pēdām, „tā kā viņi atstāja gala iznākumā tikai vienas pē-
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das, kaut gan šinīs pēdās bij mīts astoņas reizes. Kas

attiecas uz šo sevišķo īpatnību, tad es atminos kādu no-

stāstu, ka attiecīgā iecirkņa mednieks atradis ziemā lūša

pēdas tur, kur uz pēdām bij ierīkotas lamatas. Pēdas pie-
veda taisni pie lamatām. Lūsis gulēja slazdā beigts. Par

lielu izbrīnēšanos, mednieks ievēroja, ka pēdas no šejienes
iet vēl tālāk. Viņš tām sekoja ar paaugstinātu interesi un

atrada, ka kādā citā slazdā, netālu no pirmā, bij atkal iekri-

tis lūsis. Varbūt kopīgi, varbūt neatkarīgi viens no otra,
tie bij rūpīgi minuši viens otra pēdās, tā kā mednieks ne-

būtu pat iedomājies, kā te ir gājuši divi dzīvnieki, ja viņš
nebūtu pārliecinājies par to abus zvērus noķerdams."

īpatnējais lūša izskats padara viņa kustības uzkrīto-

šas, dažā ziņā tās liekas pat lempīgas. Ir pierasts kaķī
redzēt zemu, garastainu zīdītāju, un novērot kustības, ku-

ras atbilstot īsām kājām, ir vienādas, nav straujas, mīk-

stas un tādēļ maz manāmas. Pie lūša tas ir citādi. Viņš
ir spēcīgs un soļo salīdzinot ar citiem kaķiem, ievērojami

plati. Ja viņam arī trūkst savu radinieku piemīlīguma,
tad tomēr veiklībā viņš nestāv tiem iepakaļ un pat, lai arī

viņš neskaitās par teicamu skrējēju, kustību izturībā un

ātrumā pārspēj savus radiniekus. Ko viņš spēj, to visskai-

drāk redz uz jaunuzsniguša sniega, kur viņš ir uzbrucis

savam laupījumam. Diezgan sīkos medību ziņojumos, ku-

rus sniedza sakarā ar pēdējā lūša nošaušanu Harca apga-

balā, ir sacīts: „Visievērojamākā likās zaķa ķeršana
naktī uz 17. martu, kas bij skaidri redzama pēc pakaļējām
pēdām. Zaķis bij sēdējis pie kāda jaunu egļu biezokņa,
kas atradās blakus lielam klajumam. Lūsis bij no bie-

zokņa, liekas pret vēju, pie viņa pielīdis; zaķis to tomēr

vēl laikā ieraudzījis un cik spēdams skrējis pār klajumu.
Neskatoties uz to, lūsis viņu panācis jau pēc deviņiem ār-

kārtīgi lieliem lēcieniem, kuru caurmēra platums bij 13

pēdu. Plēsējs savu medījumu bij viegli panācis un, kā no

pēdām redzāms, pat visa līkumu mešana, zaķa parastais

glābšanās līdzeklis, nav līdzējuse. Atrada vairs tikai zaķa
pakaļdaļu." Arī Frauenfelds savos novērojumos

redzējis, cik ārkārtīgus lēcienus lūsis var taisīt. „Zaķi,
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uz kuru jau agrāk minētie četri lūši bij uzdūrušies, kāds

no lūšiem bij pamanījis jau no tālienes, jo uz simts soļiem
nebij redzama neviena pēda, bet gan plata vilkta vaga, kuru

bij izvilcis pirmais lūsis, līsdams pa dziļo sniegu uz zaķa
pusi. Starp viņu un zaķi bij vairāk kā metru augsts aiz-

žogojums, un apmēram 12 soļu attālumā no žoga viņš bij

mēģinājis uz zaķi lēkt, tomēr viņa lēciens, lai gan ne ma-

zāk kā 20 soļu plats, bij bijis par īsu." Ka lūsis ar vairā-

kiem lēcieniem savu medījumu vajā, ir tomēr liels izņē-
mums: pie abiem uzbrukumiem, kurus Frauenfelds

novērojis, plēsējs nebij tālāk vajājis savu medījumu, bet

tūliņ pēc nelaimīgā lēciena mierīgi gājis tālāk, itkā nekas

nebūtu noticis. Arī Nolk cn s
,

kurš daudz reiz atradis

tās vietas, kur lūsis laupījis un uz savu medījumu lēcis, ne-

kad nav redzējis, ka lūsis būtu izdarījis vairāk kā 4—5 lē-

cienus, un noteikti apgalvo, ka lūsis aizbēgušam laupīju-
mam nekad nedzenas pakaļ.

No apskatītiem ziņojumiem var stādīties priekšā diez-

gan pareizu ainu par to, kā lūsis medī. Cik spēdams labi

slēpdamies, šim nolūkam izmantodams katru priekšmetu

viņš lien dažreiz zemu saliecies, savam medījumam klāt,
tad uzlec ar vienu vai vairākiem lieliem lēcieniem uz to,

saķer laupījumu, iekosdamies tam pakausī, iecērt dziļi na-

gus, tur laupījumu cieti un pārkož ar saviem asiem zobiem

tam kakla artērijas. Līdz kamēr dzīvnieks nobeidzas, lūsis

paliek uz viņa sēžam; ir zināms pat gadījums, kur šādu

briesmīgu jātnieku pret viņa gribu jājāmais dzīvnieks un

kaujas upuris nesis tālāk, nekā tas lūsim paticis. Kāda

norvēģu avize ziņo, ka kādu dienu kazu ganāmpulks at-

skrējis lielā steigā uz mājām no tuvākā meža dienas vidū.

Viens ganāmpulka dzīvnieks nesis uz muguras jaunu lūsi,
kura nagi bij iecirsti dziļi kazas kaklā, tā kā tos lūsis vairs

nevarēja izraut. Kaza bailēs skraidīja šurp un turp, līdz

piesteidzās kazu īpašnieka dēli; tiem izdevās plēsīgo zvēru

nošaut, neievainojot kazu.

Kā laupījums lūsim liekas noder katrs dzīvnieks, kuru

tas kautkā var pieveikt. No mazākiem zīdītājiem vai put-
niem līdz stirnai un briedim vai mednim — neviens dzīvs
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radījums nav no viņa drošs. Lielākos meža zvērus viņš
ciena noteikti vairāk, nekā mazos; ar peļu ķeršanu, kā

liekas, viņš nemaz nenodarbojas: vismaz Nolkens ne-

kad nav varējis redzēt no viņa vienādām, vilktām pēdām,
ka tas būtu nodarbojies ar peļu ķeršanu. Neievērojot to,

es tomēr ticu, ka arī pelīte, kura viņa ceļu krusto, no tā

neizbēg. Lai lūša veiklību izmēģinātu, es saviem koptiem
lūšiem sviedu priekšā vairākas reizes dzīvus zvirbuļus, žur-

kas un peles, un nevienā gadījumā netiku novērojis, ka

kāds no šiem dzīvniekiem būtu bijis diezgan veikls no plē-

sēja nagiem izbēgt. Skrejošo zvirbuli tas saķer tik pat
droši no gaisa, kā briesmas manošu un bēgošu peli. Lūsis

uzbrūk savam laupījumam ar vienu vienīgu lēcienu un reti

kad sit tam vairāk par vienu reizi. Parasti pēc sitiena tas

medījumu acumirklī sagrābj zobos un pēc dažiem acumir-

kļiem nobeidz. Tagad sākas rotaļāšanās ar laupījumu, kā

to dara kaķis, žurku vai putnu tas ar baudu aplūko, rū-

pīgi apošņā un ar ķetnu šurp un turp svaida. Pa rotaļā-
šanās laiku lūsis taisa dažādus lēcienus, kuri pie viņa citā

laikā nav novēroti, omulīgi ošņā un visu laiku vēcina ar

īso astes galu, kurš viņam palīdz izteikt sajūtas. Par

ēšanu viņš domā tikai vēlāk, pat tanīs gadījumos, kad ir

ļoti izsalcis.

Ar lieliem meža kustoņiem nabagos, bet maziem meža

dzīvniekiem bagātos ziemeļos lūsis ir samērā maz kaitīgs;

turpretim mērenās zemes joslās viņu nīst kā mednieki, tā

arī gani, jo viņš ne tikai daudz vairāk dzīvnieku nožņaudz
nekā barībai vajadzīgs, bet no dažiem laupījumiem uzlok

tikai asinis un apēd gardākos kumosus, kamēr visu pārējo

atstāj vilkiem un lapsām par laupījumu. Te viņš ļoti reti

atgriežas atpakaļ pie maitas, kamēr, pēc NoIkc na, meža

dzīvniekiem nabadzīgajā Vidzemē to viņš dara ļoti labprāt

un pat tā aizraujas, ka zināmu laiku uzturas laupījuma tu-

vumā. Arī māju lopiem viņš nodara maz zaudējumu, jo
vakaros visus lopus sadzen staļļos, un tā viņam nav izde-

vības no ganāmpulkiem iegūt sev laupījumu. Gluži citādi

tas ir ganāmpulkiem un meža dzīvniekiem bagātos apga-

balos. Šveices Alpos lūsis, pēc šinca (Schinz), uzglūn
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āpšiem, murkšķiem, zaķiem, trušiem un pelēm, pielien me-

žos stirnām un kalnos ģemzēm, pārsteidz medņus un citus

putnus un laupīdams iebrūk aitu, kazu un teļu ganāmpul-
kos. Labākos stirnu barus var iznīcināt viens pats lūsis,

jo viņš no naidīgām mednieku lodēm prot vienmēr laikā iz-

vairīties. Lūsis, kuru mežzinis Vimm cr s sagūstīja

pie Rozenbachas, barojies galvenā kārtā no stirnām un

sniega zaķiem, bet nedevis miera arī ģemzēm un kādā naktī

uzreiz saplēsis septiņas aitas, tā kā no sākuma aizdomas

pat krita uz lāci, līdz kamēr medību paņēmienus pārzinošais
mednieks uzzināja lūsi pēc viņa kodiena veida. Reiz viņš
saplēsa astoņas aitas un nemaz nebij aizticis viņu gaļu.
Šādu gadījumu katrā ziņā nav maz. Pēc Bechsteina,
lūsis nonāvēja vienā naktī 30 aitu, pēc šinca, kāds cits

neilgā laikā 30—40 galvu, pēc Čud i, vēl kāds cits, kurš

1814. gadā dzina savas nelietības Suntāles kalnos, vairāk

kā 160 aitu un kazu. Tādēļ nav brīnums, ka mednieks

tāpat kā gans pūlas šādu lūsi iegūt pēc iespējas ātrāk.

Par mūsu plēsēja vairošanos vēl trūkst pietiekošu ziņu.
Janvāra un februāra mēnešos abi dzimumi dzīvo kopā; vai-

rāki lūšu tēviņi tad bieži skaļi brēkdami cīnās mātītes

dēļ. Desmit nedēļas pēc pārošanās mātīte dzemdē kādā

dziļi paslēptā alā, paplašinātā āpšu vai lapsu alā, zem pār-

kārušās klints, koku saknēm un līdzīgās paslēptās vietās

divus, augstākais trīs bērnus, kuri ir zināmu laiku akli;
vēlāk māte tos baro ar pelēm un maziem putniņiem, tad

māca tos medīt, lai tie būtu pienācīgi sagatavoti vēlākai

plēsēju dzīvei. Tā apmēram raksta medību grāmatās un

dabasvēsturēs; nekur es tomēr neesmu atradis ticāmu

aculiecinieku dātus. Pat tie novērotāji, kuri gadiem sa-

stopas ar lūsi, atzīstas, ka nezin nekā par lūšu vairošanos.

šīs sugas sagūstītie dzīvnieki skaitās par patīkamā-
kiem no visiem kaķiem. Ja viņi nonāk kopēju rokās, ne-

baudījuši jaunībā rūpīgu audzināšanu, tad gan viņi ne

katrreiz parādās no patīkamās puses, bet arvien tomēr

vērs uz sevi vispārīgu uzmanību. Es bieži lūšus kopu, un

reiz pat turēju kopā abas tuvu radniecīgās sugas — mūsu

un Kanādas lūsi; daudzus citus esmu novērojis arī dažā-
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dos zvēru dārzos un varu runāt pats no saviem novēroju-
miem. „Viņi liekas," tā es savā grāmatā „Meža dzīvnieki"

izteicos, „salīdzinot ar citiem dzimtas locekļiem saīguši,

ietiepīgi un slinki, guļ līdzīgi bronzas statujai, gandrīz bez

kustībām pa pusdienai uz viena un tā paša zara, un tikai

lūpas raustīdami, ausis un acis kustinādami un beidzot

asti vēcinot pierāda, ka gars neņem līdzdalības ķermeņa
mierā, bet bez pārtraukuma ir nodarbināts." Katru dar-

bību viņi izdara ar cienīgu nopietnību, saprātīgu pārlikšanu
un dzelzs mieru. Nekad viņi nedomā, kā pārējie kaķi, kāri

skatīties pēc laupījuma vai lēkt, bet apskata viņiem pa-

sniegto gaļas gabalu mierīgi, tam lēnām tuvojas, tad uz-

brūk zibeņātrumā, saķer to, vēcinādami ātri un stipri ar

īso asti, un tad kā labi audzināts cilvēks apēd gaļu mierīgi
un nesteigdamies, ne vairāk, ne mazāk, kā vajadzīgs, pāri

palikumiem nevērīgi pagriezdami muguru. Pilnīgi citādi

lūsis izturas, kad redz garām ejot dzīvu kustoni. Katrs

gar viņa krātiņu garāmejošs suns, katrs garām lidojošs

putns, pat katra aizskrējoša pelīte saista viņa uzmanību

visaugstākā mērā. Viņa acis acumirklī ieurbjas kādā

vietā, no kurienes viņš ar savu smalko dzirdi sadzirdējis
klusu troksnīti; viņa skats tad pieņem gleznainu izteiksmi

un sniedz plēsēja dzīvnieka ainu, kā to vēl skaistākā veidā

nemaz nevar iedomāties. Ja liels medījums no lūšiem at-

tālinās, tad nemiers pārņem tos un tie izdara, tāpat kā

citi sagūstītie lielie kaķi, veiklākos un graciozākos lēcie-

nus, grozās savā krātiņā ar apbrīnojamu ātrumu, lec viens

pār otru, bez mazākās piespiešanās no jauna pieņem glū-

nošu pozu un t. t. Tad viņi ir pavisam nodevušies savai

lietai un neļaujas nemaz traucēties no novērotāja, ja tas

atrodas pat gluži klāt pie krātiņa. Visas viņu maņas ir aiz-

ņemtas no vilinošā medījuma.
Visiem zvēru dārzu turētājiem par nožēlošanu lūši ne-

pieder pie tām kaķu sugām, kuras labi iztur gūstā, bet bieži

prasa pat visrūpīgāko kopšanu. Slikts laiks viņiem daudz

gan nekaitē, ja viņi atrodas visu laiku sausā midzenī un

ir pasargāti no caurvēja; viņi uzstāda daudz augstākas

prasības barības ziņā, nekā citi viņu lieluma kaķi, ēd tikai
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vislabāko gaļu un prasa pārmaiņas pasniegtā barībā, lai

justos labi uz ilgāku laiku. Arī pie ļoti rūpīgas kopšanas

viņi pēkšņi nobeidzas, un to mana tikai nedaudzas stundas

iepriekš no viņu citādās uzvešanās; visi piedzīvojuši zvēru

dārzu turētāji skaita viņus par ļoti jūtīgiem dzīvniekiem,
kuri ātri aiziet bojā. Gluži citādi tas ir, ja sagūstītam lū-

sim dod lielāku brīvību. Mums jāpateicas Lev i m (Loe-

wis) par ievērojamu, tikpat patīkamu kā pamācošu ziņo-
jumu, par gūstā turēto lūša kaķi. „Patiesībā trīs lietas,"
saka mūsu uzticības vīrs, „es ieskatu par ievērības cienī-

gām: vispirms, ka pretēji valdošam ieskatam, arī kaķ-
veidīgi dzīvnieki, kā lūsis, var ieņemt, pateicoties savām

garīgām spējām, izcilus stāvokli starp plēsīgiem zvēriem;

otrkārt, ka sagūstītā un pie cilvēka kopšanas pieradušā
lūša veselība nav tik maiga un grūti uzturama, kā to agrāk

domāja, un beidzot, ka māju kaķim nav lielāka ienaidnieka

nekā lūsis, ar ko arī varbūt izskaidrojams, ka meža kaķis
un lūsis nav sastopami vienos medību apgabalos un

iecirkņos.

Pietika dažu mēnešu, lai mans jaunais lūsis iemā-

cītos noteikti atšķirt savu vārdu — Luci. No daudziem

suņu vārdiem, kurus es medībās saucu, viņš vienmēr at-

šķīra savu un priekšzīmīgi paklausīja saucienam. Viņa
dresūra bija bez kādām pūlēm izdevusies tik pilnīgi, ka

pašās mežonīgākās, kaislīgākās, bet aizliegtās zaķu, putnu
vai aitu medībās viņš apstājās, ja mans draudošais uzsau-

ciens to sasniedza, kaunīgi metās pie zemes un līdzīgi su-

ņiem, sagaidīja soda vietā žēlastību. Ka bises šāviens stāv

sakarā ar viņa ēstgribas apmierināšanu, to viņš mācījās
drīz saprast. Ja tas bija pa tāļu prom, lai dzirdētu sau-

cienu, tad pietika bises rībiena, lai viņu ataicinātu šurp
cik ātri vien tas varēja steigties. Viņa domāšanas spējas

man bija sevišķi jāatzīst novērojot viņa enerģisko zaķu
un baložu medību paņēmienus. Šo dzīvnieku gaļu tas kā

pazinējs ļoti prata cienīt.

Luci' brīvprātīgi, pat ar patiku pavadīja mani visās

rudens medībās, sekojot uz pēdām. Ja mūsu priekšā iz-

skrēja kāds nabaga zaķis vai mūsu tuvumā nokļuva kāds,
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kuru vajāja dzinēju suņi, iesākās visstraujākās medības.

Neskatoties uz neaprakstāmo uztraukumu tādos gadījumos,
viņam vienmēr bija tikdaudz apķērības, lai novērtētu savu

ātrumu un izturību attiecībā pret zaķa spējām, pie tam,
kā vismaz rādījās, pareizi. Jo tikai tad, ja pēdējais bija
bez šaubām pārāk par viņu, tas uzsāka skrējienu bieži ap-

rakstītā, īpatnējā veidā, kurš ir raksturīgs kaķu sugām

un, kā zināms, pastāv no tikai nedaudziem, bet vareniem

lēcieniem. Bet ja spēki bija vienādi, tas, sekojot medīju-
mam kā vēja suns, neskatījās ne uz kādiem kavēkļiem,
skrienot pār sētām un krūmiem, un gala iznākums bieži

bija izdevīgs. Pēc tam kad viņa asinskārie lēcieni uz zemē

sēdošiem baložiem bieži bija palikuši nesekmīgi, tas gudri

mainīja savu uzbrukuma plānu un nelēca vairs uz vietu,
kur spārnotais mērķis sēdēja, bet krietni palecoties gaisā

ar pareizi aprēķinātu savu aso nagu ķērienu notvēra ba-

lodi viņa bēgšanas lidojumā.
Parasti saka, ka kaķi neesot spējīgi un neesot viņu

dabā pierast pie zināmām personām, izpildīt viņu pavēles
un viņām paklausīt. Cik tas ir pareizi attiecībā uz māju

kaķi, te nav no svara. Bet ka lūsis izturas pret cilvēkiem

citādi, to pietiekoši pierādīja mans no mazotnes uzaudzi-

nātais lūsis, kuru še aprakstu. Viņš paklausīja tikai mana

brāļa vai manai balsij un izrādīja ievērību tikai attiecībā

pret mums. Kad mēs uz vienu dienu aizbraucām pie kai-

miņiem, tad neviens nevarēja Luci pievaldīt. Vai tad ik-

vienai neapdomīgai vistai, ikvienai bezrūpīgai pīlei vai zo-

sij ! Tumsai metoties tas rāpās uz dzīvojamās mājas

jumta un tur atpūtās, pieslējies pie skursteņa. Kad vēlu

vakarā vai naktī rati pieripoja pie mājas trepēm, dzīvnieks

dažos lēcienos nolēca no jumta uz trepēm. Ja es to no-

saucu vārdā, tad pieķērīgais radījums metās gar stabiem

lejā un lielos lēcienos steidzās man pie krūts, lika savas

stiprās priekšķepas man ap kaklu, stipri ņurdēja un, pēc
kaķu paraduma, piegrūžot savu galvu un to berzējot, se-

koja mums tad līdzi istabā, novietojoties pa nakti uz di-

vana, gultā vai pie krāsns. Vairākas reizes tas gulēja ar

mums vienā gultā un vienreiz savam saimniekam, guļot
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šķērsām pār viņa kaklu, izsauca uztraucošus sapņus un

lietuvēna sajutu.

Reiz manam brālim un man vajadzēja būt veselu ne-

dēļu projām. Lūsis pa to laiku vairījās no cilvēkiem, bij
lielā nemierā, skaļi kliedzot meklēja mūs un jau otrā dienā,

aizgājis projām, izvēlējās par savu uzturēšanās vietu tu-

vējo bērzu birzi, nesaņemot barību no virtuves. Tikai nak-

tīs tas atgriežās vēl savā ierastā vietā pie mājas skurste-

ņa. Mums naktī atgriežoties viņa prieks pēc tik ilgas šķir-
šanās nepazina robežu. Kā zibens tas noskrēja no jumta,
metās man kaklā, drīz manu brāli, drīz mani gandrīz vai

nospiežot savos sirsnīgos glāstos. No tās pašas stundas

tas atgriežās pie sava parastā dzīves veida un vakaros at-

kal visiem viesiem tā bija reta, sevišķi saistoša aina, re-

dzēt viņu manai mātei, kura lasīja priekšā, aiz muguras

izstiepušos uz divana visā garumā, omulīgi ņurdot, žāvājo-
ties vai dūšīgi krācot.

Viņa goda un kauna jūtas arī bij attīstītas ievēroja-
mi. Par to liecina sekoša īpatnēja aina, kuru es novēroju
caur muižas logiem. Lielais dīķis bija ledus segu klāts,
tikai vidū bija izcirsts āliņģis zosīm, un pēdējās to bij

apsēdušas lielā barā. Mans lūsis to ieraudzīja kārām

acīm. Ledum pieplacis viņš slīdot virzījās turp, savu asti

kārē ātri šurp un turp kustinot. Modrīgie Kapitola glā-

bēji palika nemierīgi un staipīja kaklus, redzot tuvoja-
mies draudošās briesmas. Tagad mūsu kaislīgais medinieks

pietupās un metās kā iesviests, ar izplēstām ķetnām, izbie-

dētās sabiedrības vidū, nenojaužot, kādā viltīgā elementā

karsti kārotais laupījums atrodas. Cerēdams satvert ar

katru ķetnu vienu zosi, lūsis iegāzās vēsā ūdenī, jo visi

spārnotie bija ātri izlēkuši no āliņģa ārā vai veikli palīduši
zem ūdens. Es jau domāju, ka uz spoguļdzidrā ledus sa-

jukušās zosis ir pazudušas. Bet lūsis, atmetis domas par

nabaga putniem, ūdenim pilot, ar nolaistu galvu, izrādot

kaunu katrā kustībā, neskatoties ne pa labi, ne pa

kreisi aizlīda caur neaizsargātiem putniem projām un no-

slēpās uz daudzām stundām vientuļā vietā. Bads, medību
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kāre un iedzimtā asinskāre nevarēja apspiest apkaunojumu
par neizdevušos uzbrukumu.

Pie vienmēr atļautās brīvās kustības lūsis bija pastā-
vīgi mundrs, izturīgs un gatavs spēlēties. Pilnā mērā

gārdēdis būdams, viņš ņēma labprāt pretīm tikai svaigi
kautu gaļu, medījumu un putnus. Lai arī to baroja diez-

gan nekārtīgi, jo uz laukiem dažreiz aptrūkst svaigas ga-

ļas un viņš pēc dienām, kad uz dienas kārtības bija bads

un pēriens par palaidnībām, ne katrreiz saņēma kārumus,
tomēr viņa veselība bija tik labā stāvoklī, ka tas, kad reiz

ziemā pēc bagātīgi baudītas sālītas ceptas cūkas gaļas un

pēc tam uz jumta pie 10—12 grādu aukstuma pavadītas
nakts bija dabūjis ļoti stipru zarnu kataru, viņš bez kā-

dām zālēm izveseļojās īsā laikā, nekad vēlāk nejūtot šīs

bīstamās slimības sekas, kura parasti gūstā saņemtiem
meža dzīvniekiem ir nāvīga.

Visraksturīgākais vilciens pie Luci bija kvēlošais naids

pret viņai radniecīgo mājas kāķi. Līdz ziemas sākumam

visi kaķi Pantenes muižā bija izskausti. Tie tika saplo-
sīti ar riebīgu niknumu. Viens vienīgs ļoti iemīļots kaķis
palika ilgāku laiku neaizskārts muižas ļaužu rūpīgā aiz-

sardzībā kalpu mājā. Lūsim bija aizliegts iet turp un kaķi
nekad nelaida ārā. Kādu dienu es redzēju Luci netālu no

mājas guļam uz ielas akmeņu kaudzes. Ne saucieni, ne

aicinājumi nevarēja dabūt nost no turienes citādi tik pa-

klausīgo, sabiedrību mīlošo dzīvnieku. Ar pacietību un

izturību, kuras citādi pie šī pastāvīgi nemierīgā kustīgā

radījuma nevarēja novērot, tas palika savā vietā. Es jau

baidījos no sasirgšanas, jo pat sīks lietus, no kura citādi

viņš ļoti sargājās, nepiespieda lūsi mainīt savu stāvokli, un

likos uz novērošanu. Pēkšņi pēc stundām ilgas gaidīšanas
tas metās lejup kā zibens. Es dzirdēju šausmīgus brēcie-

nus, un klāt piesteidzies atradu pēdējo ienīsto kaķi saplo-
sītu raustāmies zem lūša briesmīgiem nagiem. Vai nu

viņš bija saodis ienaidnieku zem akmeņiem, vai to redzējis
tur ielienam, to es, par nožēlošanu, nevarēju izzināt. Tikai

vienreiz es uzdrošinājos ņemt līdz Luci viesojoties kaimiņu
muižā. Mēs bijām tur nepilnu stundu, un jau apkalpotājs
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Ari zemnieku mājās viņa pirmais darbs bija uzmeklēt un

nonāvēt kaķus, kuri instinktivi izrādīja pret viņu dziļāko
riebumu un lielākās bailes, nekā pret plēsīgāko medību

suni, kuram viņi nekad nepadevās bez sīvas pretošanās, ka-

mēr lūsis, zināms ar lielāku veiklību, acumirklī saplosīja
visus kaķus bez pretošanās, neraugoties uz dzimumu un

lielumu."

Lūsi cītīgi medī visās vietās, kur tas ir sastopams, ne

tikvien lielo zaudējumu dēļ, kādus tas nodara labi koptos
medību apgabalos vai ganāmiem pulkiem bagātās Alpu ga-

nībās, bet arī izpriecas dēļ, kādu šādas medības sagādā
ikvienam īstam medniekam. Ja Šveices Alpos pamana lūsi,

pēc Č v d i, tiek darīts viss iespējamais, lai notvertu bīstamo

laupītāju, bet regulārās lūšu medībasnenotiek zvēra retuma

dēļ, un parasti laimīgs gadījums ir tas, kas strēlniekam dod

medī jumu.Citādi tas ir pieietamākos apgabalos, kur medības

ir vieglākas, sevišķi ziemeļos, kur katru ziemu kārtīgi no-

tiek lūšu medības. Plēsīgo dzīvnieku medī četrējādi: ar

labu ēsmu sataisītās dzelzs lamatās, ar pievilināšanu, ar

dzinējiem un ar medību suņiem. Lamatu likšana ir ne-

droša lieta, jo lūsis, kaut ietura vienu, izdevīgu taku, klejo
tomēr par tāļu apkārt, lai varētu cerēt uz drošiem panāku-

miem, arī bieži ļoti uzmanīgi izvairās no slazdiem, kā to

visiem medniekiem par nepatikšanu pierādīja Lichtenstei-

nas medību apgabalā Rosenbachā piemitušais dzīvnieks.

Viņš pat noņem ēsmu no lamatām, bez kā tiktu saķerts,
līdz izdevīgā gadījumā tas tomēr vienreiz pārskatās. Gūstā

kritis tas paliek bezgala nikns, pat pilnīgi traks. „Tie,"
saka Kobels (Kobell), „kuriem ir gadījies redzēt dzī-

vus lūšus lamatās, ir nācies bieži būt par lieciniekiem viņu
niknumam, it sevišķi ja dzelzs bija satvērusi tikai vienu

priekšķepu. Kad mednieks tuvojas, lūsis atpakaļrāpda-
mies velk lamatas, kuras vienmēr piestiprina ar važām

pie resna koka vai kalnu priedes saknes, sev līdz, cik vien

viņš var un vērš briesmīgi ņirdzot savus niknos skatie-

nus uz tuvojošos mednieku. Ja viņš cer satvert savu

ienaidnieku, tad viņš to mēģina darīt, ja tik vien ir vēl
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spējīgs, tik varenā lēcienā, ka bailes top skatoties. Parasti

viņš bija vienai brīvai kājai, cenšoties visiem spēkiem at-

svabināties, izlauzis nagus un pārlauzis ķetnu. Lūsis ir

bikls un uzmanīgs plēsonis, bet viņam augstā mērā piemīt
arī drosme un apķērība, kura, kā rādās, ir kopīga visām

kaķu sugām. Tas izvairās no cilvēkiem, bet nebaidās no

trokšņa. Tāpēc bieži gadās, ka viņš ierīko savu midzeni

tuvu pie ceļa, pa kuru iet dzīva kustība. Dzinēju vajaga

ļoti daudz, citādi slēpšanās spēlei nav gala un lūsis ir tas,
kuru nekad nedabūs redzēt. Protams, viņš ir atkarīgs
no apkārtnes. Ja mednieku aizmugurē atrodas biezokņi,
kas ar biezokni, kurā notiek dzīšana, savienojas ar vairāk

vai mazāk platu meža joslu, kur bez kļūdīšanās ir meklē-

jama dzīvnieka iestaigātā taka, tad ir cerības. Bet ja ap-

lenktais mežs ir salas veidā citā mežā vai pat apņemts
no veseliem lieliem klajumiem, tad parasti visas pūles ir

veltas. Lūsis pielaiž dzinējus ļoti tuvi klāt, ievēro star-

pas un bieži paliek mierīgi guļot. Ja viņam vajaga nākt

ārā, tad tas nekad neskrien taisni projām, bet pārliek,

klausās, izvairās no atsevišķa dzinēja, pieplok kādā star-

pas vietā un palaiž dzinējus garām. Tāpēc pēc neizdevī-

gas dzīšanas vajaga tūliņ iepriekš sagatavotās kamanās

cik ātri vien iespējams no jauna izdarīt ieslēgšanu, jo lūsis

dienā neiet tāļu un to var ieslēgt un dzīt kamēr vien ir

gaišs. Otrais vai trešais dzinums dažreiz sola vairāk iz-

redžu, nekā pirmais, jo lūsis savas pagaidu slēpšanās vie-

tas atstāj drīzāk, nekā midzeni. Strēlniekiem jābūt se-

višķi uzmanīgiem tad, kad dzīšana jau gandrīz pabeigta,

jo ja lūsis nāk, tad viņš parādās tik vēlu, cik vien iespē-

jams. Biezoknī viņš parasti iet soļos, lienot kā kaķis, pa-

rasti nedzirdami, un apgriežas ļoti viegli un zibeņātri. Ja

viņš pamana mednieku vai tam ir aizdomas, viņš tik ne-

gaidīti un zibeņa ātrumā pārlēc pāri vietai, kur bija iespē-

jama šaušana, ka mednieks netiek līdz šāvienam, bet tad

drīz pēc tam, kad viņš ir veicis bailīgo pāreju, turpina savu

ceļu atkal lēnāk un ar mazāku uzmanību. Medības ar

medību suņiem ir saistošākas un drošākas nekā dzinēju

medības. Priekš tā ir vajadzīgs labs, cik iespējams stiprs
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un ātrs zaķu suns. Ja viņam vēl piemit īpašība dzīt klusu,
tad tas apmierina visas lūšu medībām vajadzīgās prasības.
Galvenais tomēr ir ātrums; ar lēnu ošķerētāju daudz pa-
nākumu nebūs. Labs suns, kurš dažas reizes ir dzinis lūsi,

pierod tā, ka nevienas zaķu pēdas to vairs netraucē. Ja

lūsis ir ieslēgts, tad pie paredzamām takām nostāda strēl-

niekus, liek suni aizvest saitē līdz midzenim un tur brīvi

dzīt. Tad lūsis var pa taku pienākt strēlniekam pa šāvie-

nam, kaut kur sākt pretoties sunim vai uziet kokā un abos

beidzamos gadījumos kļūt medniekam par samērā vieglu

medījumu, jo viņu nodod suņa aizsmakusē, niknā riešana.

Stiprā aukstumā vai arī ja sniegs ir ļoti sauss, suns, bla-

kus minot, dzen slikti un bieži pazaudē pēdas. Bet arī la-

bos apstākļos medības ne vienmēr izdodas vienlīdz labi.

Lūsis prot mest cilpas, skriet pretējā virzienā, nolēkt sā-

nis; viņš skrien arī pa pusnogāzušos koku stumbriem, no-

skrien visgarām kokam un beidzot ar varenu lēcienu metās

sānis krūmos un pielieto vēl neskaitāmus citus savas māk-

slas paņēmienus, lai suni pieviltu. Ja medību suns ir lēns,
tas viņam parasti izdodas, kaut arī viņš pats soļo ne se-

višķi ātri. To viņš dara tikai tad, ja tam uz papēžiem ir

ātrs suns, kurš viņam nedod miera. No lēnāka bēgt viņš
pavisam nesteidzas. Viņš gluži labi apzinās savu pārspēku
un savus briesmīgos ieročus un izvairās no suņa īsti tikai

mīļā miera dēļ. Tikai ātra suņa vāļāts viņš parasti izšķiras
atstāt biezokņus. Ja dzird suņa rējienu uz vietas, tad ir

jāsteidzas, bet jātuvojas uzmanīgi, lai neaizbaidītu lūsi,

ja tas atrodas uz zemes. Ja viņš ir kokā, tad vispirms jā-

pievāc suns un tad tikai var šaut, lai suni aizkavētu uz-

brukt varbūt ne pilnīgi beigtam ienaidniekam un tā izsar-

gātu to no lielām briesmām. Nolkcn s ieteic vienmēr

medīt ar vienu suni, jo tas viens pats laikam gan neuzdro-

šināsies uzklupt lūsim, vesels suņu bars turpretim uzbrūk

plēsoņam un parasti cieš jūtamus zaudējumus. Kā to no-

vēroja kāds no šī piedzīvojušā mednieka apkalpotājiem, lū-

sis aizsargājoties no suņiem metas uz muguras un izlieto

savas četras ķetnas tad ar apbrīnojamu drošību un bieži

vien liktenīgām sekām.
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Parasti lūsis bailīgi izvairās tuvāk ielaisties ar cilvēku,
bet ievainots vai iedzīts bezizejas stāvoklī viņš tam uzbrūk

droši vai izmisuma pilns un tad kļūst par pretinieku, kuru

nicināt nav iemesla. Kāds gans Galicijā kļuva uzmanīgs

uz savu lopu izbaiļu kliedzieniem un redzēja, ka kāds ne-

pazīstams plēsīgs dzīvnieks ir nokļuvis ganāmpulkā un no

tā sev izmeklējies aitu. Ar nūju vien apbruņots tas me-

tās uz laupītāju, domādams ka tas ir kāds bailīgs vilks,
kuriem viņš bieži vien bij ar spieķi glāstījis galvas. Šo-

reiz tas tomēr tā nebija. Kad plēsoņa redzēja ganu tuvo-

jamies, viņš ļāva aitai ātri nokrist zemē, uzbruka vīram

ar dažiem lēcieniem un satvēra tam ķermeņa augšējo daļu
tik nesaudzigi ar priekšķetnām, ka gans, kurš nu atjēdzās,
ka viņš ir kļūdījies to par vilku turēdams, sāka skaļi saukt

pēc palīdzības. Daži tuvumā nodarbinātie strādnieki pie-
steidzās klāt un tūliņ uzbruka laupītājam ar nūjām, līdz

tas beidzot atlaidās no sava upura un pusdzīvs nokrita pie

zemes, kur daži duči sitienu viņu nobeidza."

Lūša āda pieder pie skaistākām un dārgākām ādām,
kaut arī mati ir trausli un pēc ilgākas lietošanas lūst.

Austrumsibirijas lūši, pēc Radd es, nokļūst vienīgi Ķī-

nas tirgū, un mongoļu robežtauta pēc tiem sevišķi kāro.

Pirms apmēram divdesmit gadiem bij iespējams izdevīgi
iemainīt pie Ononas no robežsargiem galvenā kārtā gaišās
ādas un to vērtība kāpa līdz 25 un 30 sudraba rubļiem vai

60 līdz 70 ķieģeļiem tējas. Sarkani lūši ir lētāki, bet to-

mēr par tiem maksā 4 līdz 7 sudraba rubļus. Pēc dahuru

nostāstiem tādas ādas pērkot tikai augsti ķīniešu ierēdņi.
Lūša gaļa skaiti jās un skaitās vēl tagad visur par gar-

šīgu medījumu. Pēc Land av a (Landau), sešpadsmitā

gadusimteņa beigās grafs Georgs Ernsts fon Hennebergs

nosūtīja divus savu medinieku nomedītos lūšus uz Kaseli

zemesgrafam Vilhelmam. „Mēs nosūtām," viņš raksta,

„tos Jūsu Laipnībai labi uzglabātus un ceram, ka pie pa-

stāvošā ziemas laika tos Jūsu Laipnība saņems svaigus.

Draudzīgi lūdzam, lai Jūsu Laipnība tos saņemtu ar mīle-

stību un patikšanu un tos ar laulāto draudzeni un jauniem

kungiem baudītu priekā un pie labas veselības un lai tie
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Jums labi garšotu." „Arī Vidzemē," man raksta Oskars

fon Levis (Oskar von Loewis), „daudzi ļaudis, ne tikai

strādnieku kārtas, bet arī no labākām aprindām, labprāt
ēd lūša gaļu un pat to ciena. Viņa ir maiga un gaiša, lī-

dzīga vislabākai teļa gaļai, un viņai nav nekādas meža

zvēru piegaršas; drīzāk to varētu salīdzināt ar

medņa gaļu."*).
Eiropas dienvidos lūša vietā stājas drusku nespēcīgā-

kais radinieks — pardeļlūsis (Lynx pardinus). Pa-

mata krāsa ir diezgan dzīva sarkani brūni pelēka, zīmē-

jums pastāv no melnām švītrām un plankumu rindām, at-

sevišķie mati izskatās pie saknes pelēki, vidū rūzgani, galā
bāli pelēki zili; tie, kuri ir melnās švītrās un plankumos,

pie saknes tumši pelēki, galotnē nespodri melni. Pēc krā-

sas un zīmējuma pardeļlūsis vairāk līdzinās servalam nekā

mūsu lūsim. Pardeļlūša izplatības apgabals, aizņemot vi-

sus Eiropas dienvidus, ietver visas trīs dienvidus pussalas.

Sevišķi bieži mūsu dzīvnieks, spāniešu „lince" vai „lobo
cerval" ir sastopams Pireneju pussalā. „še," raksta man

mans brālis, „tas ir sastopams visur, kur ir cits ar citu

sakarā stāvoši meži; vismīļāk tas piemājo tur, kur rosma-

rins vai mūžzaļi ozolu krūmi gar zemi augot izveido bie-

zokņus, kur tas pēc iespējas neredzēts un netraucēts var

piekopt savas medības. Pēc savas uzturēšanās pardeļlūsis
rādās būt sava ziemeļu radinieka pilnīgs atspoguļojums.
Tāpat kā tas, viņš prot labi slēpties un pie mazākām bries-

mām tik rūpīgi slēpjoties aizzagties projām, ka nepiedzī-

vojis novērotājs vai mednieks viņu reti vai nemaz nedabūs

redzēt. Izdevīgie apstākļi, kādos tas dzīvo, atļauj tam pie-

kopt savu darbību arī pašā cilvēka tuvumā. Viņa galvenā

bariba ir meža truši, ar kuriem Spānija, kā zināms, ir ba-

gātāka par kuru katru citu Eiropas zemi. Kamēr viņam
ir truši, tas atrod par ērtāku medīt tos un nerūpēties par

citu medījumu. Kad viņš ir vienu apgabalu izlaupījis, tas

dodas uz citu, kas secināms no tā, ka viņš parasti iķreiz

*) Nav jāaizmirst, ka šie dati attiecas uz pagājuša gadusimteņa
vidu, kad lūši pie mums bij daudz biežāk sastopami nekā tagad.

Red.
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ierodas tur, kur trušus audzina, un drīz ierodas arī tur,
kur šos dzīvniekus izliek, lai tie kādā apgabalā pievairotos.

Marta sākumā pardeļlūša mātītei piedzimst trīs līdz

četri mazuļi, parasti grūti pieejamā dziļā klinšu plaisā. Ja

šo midzeni cilvēks uziet vai arī tikai iztraucē tā apkārtni,
māte aiznes mazuļus uz kādu citu apslēptu vietu. Med-

nieki, kuri bija uzgājuši jaunos lūšus, bet baidīdamies

nākt sakarā ar lūšu mātīti, nebija uzdrīkstējušies ņemt tos

tūliņ līdz, un vēlāk atgriezās uz šo vietu citu mednieku sa-

biedrībā, atrada, kā tie paši man atstāstīja, midzeni tukšu.

Patstāvīgi un medītspējīgi kļuvušie mazuļi katrā gadījumā
paliek līdz nākošam rudenim mātes sabiedrībā un šķiras
no tās laikam tikai nākošā vaislas laikā.

Visvairāk pardeļlūšus nošauj dzinēju medībās, dažus

arī pie gadījuma medot trušus, citus, un pie tam parasti
ar labām sekmēm, pievilinot. Tas notiek ar svilpi, kura ne-

atšķirami atdarina trušu kliedzienu. Mednieks ierodas

vietā, kur truši piemājo un kur var cerēt sastapt lūsi, uz-

meklē tur sev klinšainu vai arī krūmiem biezi apaugušu
vietu un izvēlas laiku, kad zemnieki atpūšas un apkārtne
ir iespējami mierīga. Labi paslēpies aiz akmeņiem vai

krūmos tas tagad ar starpbrīžiem liek atskanēt savai svil-

pītei, un ja lūsis ir tuvumā, reti bez panākumiem. Jau pie

pirmām vilinošām skaņām plēsīgais dzīvnieks izceļas no

savas guļas vietas un nāk šurp, pastāvīgi kustoties, klau-

soties, skatoties un nedzirdami pielienot, cerībā notvert ie-

domāto medījumu, šī lūša gaļa skaitās par lielu kārumu

un ne tikai vienkāršā tautā, bet arī starp izglītotiem; vi-

ņai ir žilbinoši balta krāsa un tā garšojot līdzīgi teļa gaļai.
Tālākā šīs dzimtas suga ir polarlūsis (Lynx ca-

nadensis), viens no Amerikas svarīgākiem ādu zvēriem,
lielākais no turienes lūšiem. Pilnīgi izaudzis tēviņš sa-

sniedz 1,15 metrus kopējā garuma, no kura apmēram 13

centimetri jārēķina uz asti; skausta augstums viņam ir

apmēram 55 centrimetri, tā tad viņš ir drusku mazāks par

mūsu lūsi. Spalva ir garāka un biezāka nekā radiniekiem

Eiropā, bārda un ausu pušķi vairāk attīstīti, atsevišķās
spalvas galotnē citādi krāsotas nekā pamatā. Noteicošā
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krāsa ir brūngani sudrabpelēka, plankumu zīmējums uz

muguras neparādās gandrīz nemaz, sānos tikai nedaudz.

Vasarā krāsa vairāk tuvinās sarkulējai, ziemā vairāk su-

drabbaltai. Polarlūša izplatības apgabals sniedzās pār
Amerikas ziemeļiem uz dienvidiem līdz Lielajiem ezeriem,
uz rītu līdz Klinšu kalniem. Viņš dzīvo mežainos apgaba-
los. Vispār viņa dzīves veids saskan ar mūsu lūša dzīves

veidu. Blakus sarkanlūsim, (Lynx rufus)„ kurš

arī piemājo Amerikā, polārlūsis ir derīgākais meža kaķis,
jo viņa āda atrod pielietojumu daudzos gadījumos.

Pēc lūšiem apskatīsim medību leopardus jeb gepardus,
īpatnēju locekli saitē starp kaķiem un suņiem. Galva vēl

ir kaķu, kaķus atgādina arī garā aste, bet viss pārējais
ķermenis ir suņveidīgs, sevišķi suņveidīgas izskatās garās
kājas, kuru ķepas var saukt par kaķa ķetnām tikai pa pu-
sei. Te vēl ir atrodama visa ierīce nagu ievilkšanai un iz-

laišanai, bet attiecīgie muskuļi ir tik vāji un bezspēcīgi,
ka nagi gandrīz vienmēr stāv ārā un nodilstot kļūst neasi,
kā tas ir pie suņiem. Zobi visumā līdzinās citu kaķu zo-

biem, bet ilkņi ir saspiesti kopā kā suņu ilkņi, šim starp-
stāvoklim atbilst mūsu dzīvnieku garīgā būtība: sejas iz-

teiksme vēl ir kaķiem līdzīga, bet suņa omulība runā jau
iz acīm, kuras izteic lēnprātību un labsirdību. Daži pēt-
nieki izšķir divas, citi pat trīs sugas un proti: citu jeb
Āzijas gepardu (Cvnailurus jubatus), faha d v jeb Āfri-

kas medību leopardu un plankumaino gepardu

(Cvnailurus Soemmeringii). Visu sugu vai pasugu dzī-

ves veids, parašas un izturēšanās ir galvenos vilcienos

tie paši.
či t a ir sastopams visā dienvidrietumu Āzijā un ir,

uz ko norāda viņa krāsa un augums, īsts stepes dzīvnieks,
kuram savu uzturu nākās sagādāt mazāk ar spēku, kā ar

izveicību. Geparda barība galvenā kārtā ir vidēji lieli un

mazākie atgremotāj i, kuri viņa apvidū dzīvo, un tos viņš
prot pieveikt ar lielu izveicību. Viņa ātrums un izturība
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nav visai lieli, un antilope, kuru tas vajā, atstātu jau pēc
īsa skrējiena viņu tāļu aiz sevis, ja cita nelietotu gudrību
un viltību, lai piekļūtu klāt savam medījumam. Tikko

viņš ierauga pulciņu antilopu vai briežu ganāmies, tas pie-

plok zemei un kā čūska lien klusi, bet veikli, slēpjoties no

medījuma modrīgām acīm. Turklāt viņš ievēro visas pē-
dējā īpatnības un, piemēram, nekad nelien pa vējam, guļ
arī klusu un nekustēdamies, tiklīdz pulciņa vadonis paceļ
savu galvu lai pārliecinātos par drošību. Tā viņš piezo-

gas apmēram uz divdesmit metriem klāt, notriec medījumu
ar ķetnām zemē un satver uz skausta. Pēc īsas pretoša-

nās, pie kam viņš tomēr var tikt vilkts līdz dažus simtus

soļu, tas ir pieveicis savu upuri un kāri dzer kūpošās
asinis.

Tādai dzimtai viltībai un medību spējai vajadzēja
krist acīs viņa dzimtenes vērīgākiem iedzīvotājiem un uz-

mudināt tos pamēģināt dzīvnieka medību mākslu izlietot

priekš sevis. Ar vienkāršu dresūru gepards ir kļuvis par

sevišķi labu medību zvēru, kurš savos apstākļos gan ne-

stāvēs pakaļ vislabākam medību vanagam. Dodoties tā-

dās medībās gepardam uzliek galvassegu un iesēdina viņu
ļoti vieglos divriteņu ratos, kādi vietējos apstākļos ir pa-
rasti. Atsevišķi mednieki ņem viņu gan arī aiz sevis uz

zirga. Nobraucot medību vietā mēģina medījamo dzīv-

nieku pulciņam tuvoties, cik tas vien ir iespējams. Kā vi-

sur, arī visbailīgākie Āzijas dzīvnieki ļauj ratiem tuvoties

sev daudz vairāk, nekā ejošiem cilvēkiem. Tādēļ līdz ar

gepardu ir iespējams piebraukt pulciņam uz divi līdz trīs

simti soļiem. Tiklīdz mednieki ir pietiekoši tuvu, tie no-

ņem čitam galvassegu un ar izteicošiem mājieniem un klu-

su uzmudinājumu dara to uzmanīgu uz viņa medījumu.
Tiklīdz brašais dzīvnieks tos ir ieraudzījis, viņā pa-

mostās visa mednieka uguns, un viņa dabīgā viltība un gu-

drība parādās visā pilnībā. Izveicīgi, neredzami un nedzir-

dami viņš nolēc no ratiem, pielien jau aprakstītā kārtā pul-

ciņam klāt un vienu no dzīvniekiem norauj pie zemes.

Kāds aculiecinieks apraksta šāda veida medības sekošiem

vārdiem. (
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„īsi pirms mūsu medību apgabala sasniegšanas ka-

mieļu dzinējs (tos parasti pieņem medījuma uzmeklēša-

nai un medību izpriecu sagatavošanai) ziņoja mums, ka

pusjūdzes atstatumā no mūsu nometnes ganoties gaceļu
bars, un mēs tūliņ nolēmām medīt viņas ar mūsu gepar-
diem. Ikviens no tiem atradās vaļējos, ar diviem vēršiem

aizjūgtos ratos bez redelēm un katru pavadīja divi vīri.

Gepardi bija pavadā un vieglā kakla saitē piesieti augšā

pie ratiem un pavadoņi tos vēl turēja pie siksnas, kura ap-

ņemta ap gurniem. Ādas sega apklāja viņiem acis. Tā kā

gaceles ir sevišķi biklas, tad vislabāk var viņām piekļūt,
ja dzinējs sēž medību ratu sānos, kāpēc pēdējos arī būvē

kā zemnieku ratus, kurus dzīvnieki ir pieraduši redzēt, tā

kā tiem var tuvoties uz simts līdz divsimts soļiem, šo-

reiz mums bija līdz trīs gepardi, un mēs vienā linijā tuvo-

jāmies vietai, kur bija redzētas gaceles, pie kam viens pa-

lika aiz otra simts soļu atstatumā. Kad mēs pašulaik bi-

jām nonākuši kādā kokvilnas laukā, mēs ieraudzijām
četras gaceles, un mans važonis pūlējās viņām tuvoties uz

simts soļiem. Ātri gepardam noņēma galvassegu un sai-

tes, un tikko tas eeraudzija medijumu, ka viņš aizlīda, vē-

deru zemei piespiedis, sevišķi lēnām un veikli, izlietojot
katru ceļa nelīdzenumu par slēptuvi. Tikko tas domāja,
ka viņš ir pamanīts, viņš paātrināja savus soļus un ar da-

žiem lēcieniem atradās dzīvnieku vidū. Viņš satvēra kādu

mātīti un skrēja, kad bija viņu sagrābis, ap divi simts

soļu tāli, iesita viņai ar ķetnu, apgāza viņu un tūliņ sāka

dzert asinis no brūces. Kāds cits gepards bija palaists

vaļā tanī pat laikā; kad viņš pēc četriem pieciem izmisu-

šiem lēcieniem nesasniedza savu laupījumu, tas pārtrauca

vajāšanu, ņurdot atgriezās un atkal iesēdās ratos. Kad

gacele bija pieveikta, turp aizskrēja kāds no pavadoņiem,
uzlika gepardam viņa galvassegu, pārgrieza gacelei rīkli,

sakrāja asinis koka traukā un pasniedza to gepardam zem

deguna. Gaceli aizvilka projām un novietoja telpā zem

ratiem, kamēr gepardam viņa medības tiesības tika atlī-

dzinātas ar vienu dzīvnieka kāju."
Man piederēja gepards, kurš bija tik pieradināts, ka es
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droši varēju to kā suni vadāt saitē apkārt un ar viņu pa-

staigāties pa ielām. Cik omulīgs un patīkams bij mans

Džeks, par to liecina sekošais. Dažas vācu dāmas, kuras

pašulaik atradās Aleksandrijā, bija atnākušas apskatīt
manus savāktos dzīvniekus, bet nebija mani sastapušas
mājās un tā tad nebija varējušas apmierināt savu vēlēša-

nos. Es apsolīju viņām vismaz dažus no maniem zvēriem

aizvest pie viņām, un šo joku reiz arī patiesi izdarīju, kad

zināju, ka dāmas patlaban ir sapulcējušās. Es varēju uz

Džeku pilnīgi paļauties un drīkstēju tam arī kaut cik uz-

ticēties. Es iegāju attiecīgā mājā, vedot viņu saitē sev

līdz, nomierināju izbijušos apkalpotājus, kuri redzēja mani

ar briesmīgo plēsēju nākam un gribēja jau sacelt troksni,

un uzkāpu mierīgi mājas otrā stāvā. Nonācis pie vaja-

dzīgās istabas es pa pusei pavēru durvis un lūdzu atļauju
ienākt vedot sev līdz savu suni. Tas tika atļauts, un Džeks

ērti iegāja iekšā. Skaļš kliedziens apsveica bezvainīgo
dzīvnieku un izsauca viņā lielu izbrīnēšanos. Izbiedētās

sievietes mēģināja glābties kā vien iespējams un savā iz-

misumā salēca uz liela apaļa galda, kurš stāvēja istabas

vidū. Bet tas tikai pamudināja Džeku darīt to pašu, un

iekams nabadzītes apķērās, Džeks atradās viņu vidū, ņur-

dēja visai omulīgi un draudzīgi pieglaudās te vienai, te

otrai. Tad, zināms, bailēm bija drīz gals. Drošākā no sie-

vietēm iesāka skaisto zēnu glaudīt, un drīz visas pārējās

sekoja viņas piemēram. Džeks kļuva to sevišķs mīlulis

un, kā rādījās, bija ne mazumu lepns uz savu izcilus

stāvokli.

Mūsu zooloģiskos dārzos un dzīvnieku tirgotavās ge-

pards reti dzīvo ilgāku laiku. Viņš neuzstāda barošanas

ziņā augstākas prasības, bet ir maigāks un neizturīgāks
nekā tāda paša auguma radinieki tanī pašā dzimtā. Viņš

ļoti cieš vēsā laikā un ne mazāk mazā krātiņā. Siltums

un spēja brīvi kustēties ir tie noteikumi viņa labsajūtai,

kurus minētās iestādēs nevar pildīt. Tik nelabvēlīgos ap-

stākļos tas nonīkst parasti drīzā laikā.
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Pollena (Pollen) un šlegela (Schlegel) pētī-
jumi rāda, ka dzīvnieks, kuru līdz šim zem somainā freta

nosaukuma ierindoja cibetkaķu dzimtā, ir uzskatams par

saites locekli starp kaķiem un cibetkaķiem. Malgašu
fos a, kuru varam saukt arī par fretkaķi (Crvptoprocta

ferox) sasniedz 1,5 m kopgarumā, no kuriem aste atņem
68 cm, bet ir visai zems augumā, jo kājas tamir tikai 15 cm

garas. Spalvojumam, kurš sastāv no īsām bet biezām, dru-

sku asām, uz galvas un kājām itkā apcirptām spalvām, ir

sarkanigani dzeltenakrāsa, bet augšpusē viņš ir tumšāks, jo
še atsevišķās spalvas ir brūni un bāli dzeltēni riņķotas. Uz

ausīm ir ārpusē un iekšpusē gaišākas spalvas. Ūsas ir

pa daļai melnas, pa daļai baltas. Pelēkzaļgani dzeltēnā acu

zīle atgādina mājas kaķa redzokli. Fretkaķa tēvija ir Ma-

dagaskaras sala. Pēc malgašu nostāstiem, fosa, atskaitot

pārošanās laiku, dzīvo mežos atsevišķi, čakli apmeklē zag-

šanas nolūkos mājas vistas un izceļas tikpat ar spēku, kā

ar asinskāri. Kāds Pollena nogalināts tēviņš, „pirmās

šķiras slepkava", īsā laikā bija aizvilcis tītaru, trīs zosis

un apmēram divdesmit vistu.

Medības nav sevišķi grūtas. Kad Pollens bija dažiem

malgašu medniekiem paziņojis savu nodomu nomedīt fosu,
tie viņu pirms mēneša lēkšanas noveda biezoknī īsi pirms
tam aplaupītās sādžas tuvumā un izvilināja fosu no viņa
slēptuves ar gaiļa palīdzību, kuru tie prata uzmudināt uz

dziedāšanu vai kladzināšanu, paraustot pie vienas viņa kā-

jas piesieto valdziņu. Gailim klaigājot, pēc pusstundas

dzirdēja tālumā itkā suņa ņurdēšanu, un drīz pēc tam bija
redzami divi stāvi pa zāli veikli kustoties vai slīdot. Drusku

tuvāk pienākuši plēsīgie zvēri palika nekustēdamies stāvot,

pārliecinādamies par drošību, tā kā Pollenam savukārt va-

jadzēja uzņemties pielīst viņiem klāt, lai tiktu pie šāviena.

Fosu gaļu iedzimtie ēd un sevišķi to ciena viņas labās gar-

šas dēļ.





Suņu dzimta vispār.

Pirmsuņi.

Vilki.Šakaļusuņi.
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Otrā plēsēju dzimtā mēs apvienojam suņus (Cani-
dae). Ir jau aizrādīts, ka viņi sava ķermeņa uzbūvē nemaz

tik stipri no kaķiem neatšķiras, kā to varētu domāt viņus
pavirši aplūkojot. Neskatoties uz to, ka viņos noteikti iz-

teicas viņu īpatnējais ārējais izskats un iekšējā uzbūve, kā

ari viņu dzīves veida īpatnības un ierašas, tomēr pie abām

dzimtām var nomanīt daudzas vienādas pazīmes. Augumā
suņi pa lielākai daļai nesasniedz to lielumu, ko iepriekšējās
dzimtas lielāko sugu priekšstāvji; līdz ar to tie arī nav ap-
balvoti ar tādu spēku un nav tik briesmīgi kā šie vispilnīgā-
kie no plēsējiem. Viņu augums ir kalsnējs, galva maza,

purns smails un nobeidzas ar strupu degunu, kakls ne visai

stiprs, ķermenis sānos ievilkts un atbalstās uz tievām aug-

stām kājām, kas nobeidzas ar nelielām ķepām; aste īsa un

bieži apklāta kuplām spalvām. Priekškājām parasti pieci,

pakaļkājām četri pirksti, pie kuriem piestiprināti stipri nagi
ar neasiem galiem; šos nagus tie nevar ievilkt kā kaķi.
Acis ir lielas un stiprai gaismai vairāk pieejamas nekā kaķu
acis; ausis parasti smailākas un lielākas nekā pie iepriekšē-

jās dzimtas, pupu skaits pie krūtīm un vēdera lielāks.

Stiprajos žokļos parasti atrodas 42 zobi; viņu skaits gan

var svārstīties no 40—44. Zobi sadaļas šā: seši priekšzobi,

pa vienam ilknim, augšā trīs un apakšā četri starpzobi un

pa trīs dzerokļiem katrā žokļa pusē. Priekšzobi, sevišķi
augšējā žoklī, ir samērā lieli, ārējie jau stipri palielināti un

līdzinās ilkņiem; ilkņi smaili un drusku ielīki izveidoti,

starpzobi ne tik asiem robojumiem kā pie kaķiem, bet dze-

rokļi ir diezgan neasi un labi noder barības sasmalcināša-

nai. Galvas kauss ir iegarens, sevišķi uz priekšu izstiepti
ir žokļi. Mugurkauls sastāv no divdesmit krūšu un jostas

skriemeļiem, trīs krusta un 18 līdz 22 astes skriemeļiem.
Krūšu kurvi ieslēdz deviņi īstu un četri neīstu ribu pāri.

Atslēgas kauls vēl maz attīstīts, plecu kauls šaurs un bļoda
labi attīstīta. Sagremošanas kanālu raksturo ieapaļš kuņ-
ģis; zarnu garums pārsniedz ķermeņa garumu četras līdz

septiņas reizes.

Visā savā būtībā suņi ir tā veidoti, ka viņi nav piemē-
roti gaļas barībai vien, un mums jānāk pie slēdziena, ka



viņi tāpēc ir arī mazāk asinskāri un plēsīgi nekā kaķi. Pa-

tiesībā taisni šaī ziņā viņi visvairāk atšķiras no kaķiem.
Mežonībā, asinskārē un slepkavošanas tiesmē viņi noteikti

paliek iepakaļ kaķiem un viņi uzrāda vairāk vai mazāk

izteiktu labsirdību. Suņa sejas izteiksme visbiežāk ir

laipna, un nekad te nebūs sevišķi uzkrītoši izteikta ta spī-

tīgā pašpaļāvība un tas plēsīgums, ko mēs redzam kaķa se-

jas izteiksmē.

Jau senākos ģeoloģiskos laikos suņi, vismaz Eiropā, bij
plaši izplatīti zīditāji; ir ari noteikti zināms, ka viņi uz ze-

mes lodes ir parādījušies jau samērā agri. Tagādnē viņi
ir izplatīti pa visu apdzīvoto zemes lodes daļu, un lielākā

daļā apgabalu ir ļoti bieži sastopami. Vientuļi, klusi un maz

apdzīvoti apgabali, vienalga vai tie ir kalnāji vai līdzenumi,
plaši drūmi meži, biezokņi, stepes un tuksneši ir viņu gal-
venās uzturēšanās vietas. Daži no viņiem gandrīz bez pār-

traukuma klejo apkārt un vienā vietā paliek tikai tik ilgi,
cik viņus tur aiztur viņu vēl nepieaugušie pēcnākamie.
Citi izrok sev zemē alas vai arī izlieto jau iepriekš izraktās

alas sev par mājokļiem. Vieni ir pilnīgi nakts dzīvnieki,
otri ir tādi tikai pa pusei un vēl citi ir noteikti dienas

draugi. Pirmie dienā noslēpjas savās mītnēs vai arī vien-

tuļās un aizsargātās vietās kādā biezoknī, niedrājā vai

augstā labībā, šaurās vintuļās un tumšās klinšu aizās; tikai

naktī viņi pa vienam vai sabiedrībās dodas medībās un

dažreiz noiet daudzas jūdzes, medī arī ceļodami no vienas

vietas uz otru, pie kam viņi apmeklē pat lielākus ciematus

un pilsētiņas; dienai iestājoties tie noslēpjas pirmā pie-
mērotā slēptuvē, kāda pagadās. Otrie dienā nav mazāk

darbīgi kā naktī. Nedaudzi dzīvo pāriem vai pa vienam, jo

pat to sugu priekšstāvji, kur mātīte un tēviņš zināmu laiku

turas kopā, zināmos apstākļos savienojas lielākos baros; un

var pat apgalvot, ka visi suņi bez izņēmuma ir sabiedriski

dzīvnieki.

Suņi nav gandrīz nemaz mazāk kustīgi kā kaķi. Viņu
neasie nagi tiem gan neatļauj kāpelēt, un tāpēc viņi ir

saistīti pie zemes. Viņi neprot arī tik tāļu un augstu lēkt

kā kaķi; visur citur viņi gan nestāv zemāk par kaķiem,
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drīzāk gan daudzējādā ziņā tos pārspēj. Viņi ir labi skrē-

jēji, kas apdāvināti ar apbrīnojamu izturību, peldēt viņi
prot visi bez izņēmuma un pa daļai te viņi pat lieli māksli-

nieki; viņu starpā sastopami pat īsti ūdens draugi, piem.,
suņi, kas ar lielu patiku spēlējas pa ūdens viļņiem. Ejot

viņi tāpat kā kaķi atspiežas uz pirkstu galiem, bet viņu
gājiens ir šķībs, jo viņi kājas neliek taisni uz priekšu kā

kaķi.

Maņas pie visiem suņiem ir augstu attīstītas. Dzirde

diezin vai ir vājāka kā pie kaķiem, bet osme turpretim ir

attīstījusies līdz apbrīnojamai pilnībai; arī par redzi var

apgalvot,ka tā ir labāka nekā pie kaķiem, jo pie nakts su-

ņiem viņa līdzīga kaķu redzei, bet pie dienas suņiem viņa
to ievērojami pārsniedz.

Vēl vairāk izcilus stāv suņu garīgās īpašības. Jau ze-

māk stāvošas sugas uzrāda ievērojamu izmanību un vil-

tību, dažreiz pat uz drošsirdības rēķina, kas citiem suņiem
piemīt tik lielā mērā. Augstāk stāvošie suņi, tas ir, taisni

tie, kam ir satiksme ar cilvēku vai labāk sakot, kas viņam
ir nodevušies ar miesu un dvēseli, pierāda mums dienu no

dienas, ka viņu garīgās spējas ir sasniegušas tādu attīstī-

bas pakāpi, kā ne pie viena cita dzīvnieka. Pieradinātais

suns un brīvi dzīvojošā lapsa darbojas ar saprātīgu apdomu
un rīkojas pēc iepriekš labi pārdomāta plāna, savas rīcības

iznākumu jau iepriekš pietiekoši labi paredzēdami, šis sa-

prāts ir suni uz visciešāko saistījis ar cilvēku un nostā-

dījis viņu pāri pār visiem citiem dzīvniekiem; jo nevajag

aizmirst, ka suns pieder pie plēsīgiem dzīvniekiem,kas pa-

raduši valdīt pār citiem radījumiem un kas tomēr aiz patie-

sas saprašanas padodas cilvēka augstāk attīstitam garam.

Ari pie savvaļā dzīvojošām sugām ir novērojams šis augsti
attīstītais saprāts, ko redzam taī uzmanībā, apdomībā un

neatlaidībā, ar kuru viņi savus nodomus izved. Tikai vis-

lielākais bads var viņu izturēšanos grozīt. Pie tam suņi ir

ļoti piemīlīgi, labprāt rotaļājas un joko, ir mundri un prie-

cīgi, labsirdīgi un samērā maigi, lai gan nav noliedzams, ka

te tāpat kā visur, ir arī izņēmumi.
Barība galvenā kārtā sastāv no dzīvnieku valsts vie-

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" IV.
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lām, sevišķi no zīdītājiem un putniem. Svaigi kautu medī-

jumu viņi neēd ar lielāku kāri kā maitu, liekas pat, ka pie
visām sugām ir sevišķa mīlestība uz pēdējo. Atsevišķi
priekšstāvji ēd arī ļoti labprāt kaulus, un daži atrod par

gārdu barību pat cilvēka ķermeņa visnetīrākos atkritu-

mus. Bez tam tie ēd arī abiniekus, zivis, gliemežus, vē-

žus, kukaiņus vai arī medu, augļus, lauka un dārza augus,

pat koku pumpurus, augu atvases, saknes, zāli un sūnas.

Daži ir ļoti badīgi un nonāvē vairāk nekā viņi spēj apēst;
tomēr asinskāre nekad neparādās tik šausmīgos apmēros
kā pie dažiem kaķiem vai caunēm, un nav neviena tāda

suņa, kas ar prieku apreibinātos pie sava upura asinim.

Suņi ir vaislīgāki par kaķiem; mazuļu skaits sasniedz

to robežu, kāda vispār pie zīdītājiem ir novērojama. Caur-

mērā jāpieņem, ka suņi atnes četri līdz deviņi mazu-

ļus; bet ir zināmi tādi izņēmuma gadījumi, kur viena māte

laiž pasaulē uzreiz astoņpadsmit un pat divdesmit trīs ma-

zuļus. Gadās arī ka tēvs vai cits šīs sugas vīriešu kārtas

priekšstāvis seko kādas kuces pēcnākamiem ar nolūku tos

nogalināt un apēst, ja vien tas viņam ir iespējams: visbie-

žāk tas notiek pie vilkiem un lapsām, kas zināmos apstāk-

ļos nesaudzē pat savus ciltsbrāļus. Tomēr pie lielākās

sugu daļas sabiedrība ir jaunajiem labvēlīga. Mātes par

viņiem rūpējas ar lielu pašuzupurēšanos un pašaizliedzību.

Pateicoties tam, ka dažas suņu sugas ir sastopamas

ļoti lielā skaitā, arī zaudējumi, ko visa suņu dzimta nodara

cilvēkam, ir visai ievērojami, un tāpēc cilvēkam kaitīgās

sugas tiek bez žēlastības vajātas. Turpretim mazākās su-

gas, kas izķer kaitīgos grauzējus un kukaiņus vai arī noēd

maitas un citus netīrumus, atnes ievērojamu labumu un

bez tam vēl dod cilvēkam lietošanā savu ādu un zobus.

Ja nu mēs gribam salīdzināt šos zaudējumus ar to la-

bumu, ko mums šī dzīvnieku dzimta atnes, tad te nevar

nemaz būt šaubu, kas no abiem ir pārsvarā, jo viena grupa

vai labāk sakot, viena suņu suga, mūsu uzticamie mājas

suņi, atnes cilvēkam tik daudz neatsveramu un neaprēķi-
nāmu pakalpojumu, ka zaudējumi, ko nodara pārējie šīs
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dzimtas locekli, salīdzinot ar minētiem nopelniem nemaz

nav vērā ņemami.
Lai varētu pareizi spriest par suni un viņa daudza-

jām rāsām, mums nepieciešami jāiepazīstas ar viņa sav-

vaļā dzīvojošiem radiniekiem, starp kuriem mēs varam

iedomāties viņa cilts tēvus vai priekštečus. Bez šīm zi-

nāšanām liela daļa no sekojošā varētu būt nesaprotama.
Liekas arī, ka ir pareizāk pāriet no savvaļā dzīvojošiem

suņiem uz pieradinātiem. Tie mūs māca, kas suns ir bijis,
iekams viņš ir atdevies cilvēkiem; viņos mēs redzam pir-

matnību, pieradinātos turpretim pārveidoto un pat, varētu

sacīt, pārcilvēkoto dzīvnieku.

Pulkvedis Sai k s s (Sykes) aprakstīja kādu jau sen

pazīstamu savvaļā dzīvojušu Indijas suni, ko 1 s v m v jeb
doli (Canis dukhunensis), kurā viņš domāja atradis visu

mājas suņu ciltstēvu, šis dzīvnieks, kas pēc viņa ap-

raksta drīzāk līdzīgs kurtam, nekā vilkam vai šakālim, uz-

rāda šādas ķermeņa attiecības, kas līdzinās vidējam kur-

tam: kopējais ķermeņa garums 1,2 metri un astes garums

20 centimetri, 45—50 centimetri skausta augstums; ķer-
menis pārklāts vienmērīgi biezu, samērā īsu spalvu, kas

astē top garāka, krāsa skaisti brūni sarkana, apakšpusē

gaišāka, uz purna, ausīm, kājām un astes galā tumšāka.

Kolsums apdzīvo Indiju, sevišķi Dekānu, Nilgiri kalnus,

Balagatu, Hiderabadu un uz austrumiem no Koromandelas

krastiem atrodošos mežus. Šis dzīvnieks ir ne visai bieži

sastopama parādība.
Savos tikumos un ieradumos kolsums uzrāda daudz

ko īpatnēju. Savās medībās viņš ļoti līdzinās vilkam, at-

šķiras no viņa ar savu drošsirdību un draudzīgo turēša-

nos kopā. Tiklīdz šo suņu bars ir uzodis kādu dzīvnieku,
tas dzenas viņam pakaļ ar vislielāko izturību un sadaļas,
lai tam nogriestu ceļu uz visām pusēm. Tad viens no vi-

ņiem sagrābj medījumu aiz rīkles un norauj viņu pie ze-

mes, pēc kam visi metas uz jau nedzīvo upuri un noēd to

nedaudzās minūtēs. Stāsta, ka izņemot elefantu un de-
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gunradzi, Indijā neesot neviena dzīvnieka, kas varētu ar

kolsumu ielaisties cīņā. Pat mežonīgais meža kuilis, ne-

skatoties uz saviem briesmīgajiem ieročiem, krīt viņam
par upuri, un arī ātrais briedis nav spējīgs no ta izbēgt.
Vislabāk spējīgs cīnīties ir leopards, jo kolsumu bars ne-

var tam sekot koku zaros, ko viņš acumirklī uzmeklē, tik-

līdz redz, ka ienaidnieki ir tam tuvu; ja viņam tiek no-

griests ceļš uz šo glābšanās vietu koku galotnēs, tad arī

viņš ir nāves upuris, neskatoties uz visu pretošanos.
.Kā kolsumu, tā arī bua nz v jeb Kašmiras ra m-

hunu (Canis primaevus), uzskatīja par savvaļā dzīvo-

jošo suņa priekšteci. Izskatā, krāsā un visā būtībā un

ierašās viņš ļoti atgādina iepriekš minēto. Viņa kopga-
rums ir 1,5 metri, astes garums 35 centimetri un augstums

pie skausta 53 centimetri. Stipri garā un biezā spalva ir

arī tumši rūzgani sarkana, uz muguras ar melniem rai-

bumiem, jo te atsevišķā pie saknes gaišā spalva ir ar mel-

niem un rūzgansarkaniem gredzeniem, ķermeņa apakšpuse
ir sarkanīgi dzeltena, aste pie pamata gaišā rūzganā krāsā,

galā melna, acu varavīksnīte ir sarkani brūnā krāsā.

Buanzu ir tikpat bikls un tāpat turas slēptuvēs kā

kolsums. Biezākos un nepieejamākos mežus un cita veida

biezokņus, ar ko Āzijas bagātā augu valsts pārklāj zemes

virsmu, viņš izvēlas labprātāk par kaut kuru citu uzturas

vietu. Viņš medī tāpat baros, bet no kolsuma, dzenoties

pēc medījuma, viņš atšķiras ar to, ka skrejot nepārtraukti
izdod skaņas; viņa izgrūztās skaņas līdzīgas īpatnējai rūk-

šanai, kas nemaz nelīdzinās mūsu mājas suņa balsij un

kam nav nekā kopēja arī ar vilka, šakāļa vai lapsas gari
kaucošām skaņām. Bara līdzdalibnieku skaits nav liels,

vislielākais astoņi līdz divpadsmit dzīvnieku.

Sunda salu un Japānas pirmatnējie suņi, kas pirma-

jās tiek saukti par au d j ing a d j ag v un otrā par j a-

mainu (Canis sumatrensis) būs laikam līdzīgi vienai no

iepriekš aprakstītām cietzemes suņu sugām.

Šaī savienībā kā ceturtais uzskatams austrumu un

Vidusāzijas kalnājos dzīvojošais Alpu suns jeb Alpu

vilks, s v b r i pie sojotiem un burjatiem, d ž c r k v 1 s
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pie tunguziem (Canis alpinus). Skaistais Berlines muzeja
ekzemplars līdzinās ļoti lielam pinkainam aitu sunim; tam

ir plata galva ar strupu purnu, vidēji lielas acis, un vidēji

augstas, augšā noapaļotas, no iekšpuses un ārpuses bieži

spalvām pārklātas ausis, spēcīgi locekļi un gara aste, kas

sniedzas līdz pat zemei. Viņš ir 1,3 metri garš, no ka aste

aizņem 35 centimetrus un 45 centimetrus augsts. Spalva
ir ļoti gara, stīva un cieta, starp sariem atrodas arī mīksta,
bieza un gara vilna, aste ir sevišķi mīksta un kupla. Ķer-
meņa virspusē spalva pie pamata tumši sarkanipelēka, vidū

rūzgani sarkana un galos melna vai balta, no ka ceļas gaiši
rūzgani sarkana krāsa, turpretī ķermeņa apakša un iekš-

puse, kā arī kāju ķepu daļa izskatās gaiši palsidzeltenā
krāsā.

Par šī dzīvnieka izplatību un ierašām mums pastāsta
Rad dc. Alpu vilks bieži sastopams šur tur kalnājos, no

kuriem iztek Jeņisejas austrumu pietekas, netiek medīts

ne no burjatiem, ne no sojātiem, ne arī no krievu mednie-

kiem, kas viņu uzskata tikai par gadījuma medījumu. Ne

jau tāpēc viņam nedzenas pakaļ, ka bailes no tā atturētu,
bet gan vairāk tādēļ, ka viņa rupjajai ādai ir maza vēr-

tība. Liekas, ka viņa dzīves vieta ir tie apgabali, kas pie-
skaitāmi kalnāju visnepieejamākām vietām un kuros ļoti

labprāt uzturas brieži. Augšējā Irkutas ielejā šie suņi
1859. gadā bija briežus tā iztrenkājuši, ka medības uz vi-

ņiem palika bez kādiem panākumiem.
Amūras līdzenumā mednieki no Alpu vilka baidās. No

viņu bara ielenktais upuris katrā ziņā kļūst viņu laupī-

jums. Medniekam, kuru satiek lielāks skaits šo laupitāju,
nekas cits neatliek, kā bēgt no tiem kādā kokā. Briežus un

kalnu āžus Alpu suņi dzen uz klinšu kraujām, ievainotos

dzīvniekus tie vajā un drīz vien nobeidz. leraugot

medījumu tie izdod svilpojoši šņācošu skaņu un

metas ar tādu badīgumu pie ēšanas, kā tad

viņiem var pieiet pat ļoti tuvu. ledzimtie Alpu

suņus tēlo kā viltīgus un ātrus dzīvniekus. Veci sti-

pri' tēviņi ir bara vadoņi, bet parasti bara priekšgalā skrien

vairāki.' Piedzīvojuši medību suņi neseko pa savu radi-
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nieku pēdām, bet bieži bailīgi un ar saceltu spalvu atgrie-
žas pie sava kunga atpakaļ, tāpat kā tanīs gadījumos, kad

viņi saoduši tīģera pēdas.

Kā tuvākos šo pirmsuņu radiniekus mēs uzskatam

vilkus (Lupus). Pēc Greja (Gray), viņi atšķiras no

iepriekšējiem ar savu vidējo lielumu, galvu ar stipri smailo

purnu un nevisai acis krītošu starpību žokļu uzbūvē; žok-

ļos atrodas 42 zobi.

Vilks (Canis lupus) pēc izskata līdzīgs lielam

kalsnējam sunim, kas asti nes nolaidis un ne gredzenā uz

augšu izliecis. Pamatīgāk novērojot mēs atrodam šādu

starpību: ķermenis ir kalsnējs, vēders ievilkts, kājas ļoti
liesas ar šaurām ķepām, aste, kas pārklāta garām spalvām,

nokarājas līdz pat pēdām; purns, salīdzinot ar resno galvu,
liekas izstiepts un smails; platā piere nolaižas uz leju slīpi;
acis novietotas greizi un ausis vienmēr vērstas uz augšu.

Spalva ir mainīga, skatoties pēc ta, kādas zemes vilks

apdzīvo, kā spalvas īpašību tā arī krāsas ziņā. Ziemeļu
zemēs spalva ir gara, rupja un bieza, visgarākā ta ir ķer-
meņa apakšējā daļā un ļoti kuplajā astē; uz kakla un sānos

ta ir bieza un stāvus sacelta. Dienvidus apgabalos vispār
vilku spalva ir īsāka un rupjāka. Spalvas krāsa parasti
ir gaiši pelēki dzeltēna ar melnas krāsas piemaisījumu;

apakšpusē ta pieņem gaišāku nokrāsu un bieži liekas balti

pelēka. Vasarā spalva pieņem vairāk sarkanīgu, ziemā

vairāk dzeltenīgu nokrāsu; ziemeļu zemēs viņa ir vairāk

baltā, dienvidos — melnganā nokrāsā. Piere ir balti pe-

lēka, purns dzelteni pelēks, bet vienmēr ar melna pie-

jaukumu; lūpas ir bālganas, vaigi dzeltenīgi, dažreiz ne-

skaidri melni švītraini, biezā vilna gaiši pelēka, šur un tur

sastopama kādreiz arī melna vilku pasuga. Kalnāju vilki

parasti ir lieli un stipri, līdzenumu vilki jūtami mazāki un

nespēcīgāki, bet nekādā ziņā tie nav mazāk plēsīgi. Un-

gārijā un Galicijā vispār atšķir niedru un mežu

vilkus. Pirmais ir sarkanīgi pelēks, ne stiprāks par vi-

dēji lielu putnu suni, dzīvo pa lielākai daļai lielos pulkos
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kopā un mīl līdzenas, purvainas, ne par daudz mežiem ba-

gātas vietas; pēdējais ir pelnu pelēkā krāsā, augumā stipri
lielāks par niedru vilku, lielākos pulkos dzīvo tikai riesta

laikā; šie vilki sastāda grupas no divi līdz pieci gabali un

visvairāk mīl uzturēties tādās vietās, kur meži pārklāj ne-

pārtraukti plašākus apgabalus. Abi šie vilki uzskatami kā

vienas sugas pasuga, tāpat kā Ķinā dzīvojošais čan g o

grūti uzskatams par atsevišķas sugas priekšstāvi. Pie-

auguša vilka ķermeņa garums ir 1,6 metri, no ka uz asti

nāk 45 centimetri; augstums pie skausta ir apmēram
85 centimetri. Vilku mātīte atšķiras no tēviņa ar vājāku
miesas būvi, smailāku purnu un tievāku asti.

Vēl šodien vilks ir ļoti plaši izplatīts, lai gan no viņa
apdzīvotie apgabali ir stipri mazāki nekā tas bij agrākos
laikos. Viņu var sastapt gandrīz visā Eiropā, lai gan ap-

dzīvotākās vietās tikai kalnājos. Spānijā viņš ir parasta

parādība ne tikai visos kalnājos, bet arī plašākos līdzenu-

mos, Grieķijā, Itālijā un Francijā viņš arī vēl sastopams
bieži diezgan, Šveicē jau retāk, vidus un ziemeļu Vācijā kā

arī Lielbritānijā viņš ir pavisam izskausts, bet Eiropas
austrumos viņš vēl arvien ir ļoti parasta parādība. Un-

gārija un Galicijā, Kroatija, Krama, Serbija, Bosnija, Do-

navas zemes, Polija, Krievija, Zviedrija, Norvēģija un Lap-
lande ir tās zemes, kurās viņš vēl tagad ir sastopams ļoti
lielā skaitā. Uz Islandes salas un Vidus jūras salām, kā

liekas, viņš nekad nav dzīvojis, Atlasa zemēs turpretim

viņš ir sastopams. Bez tam viņš ir izplatīts pa visu ziemeļ-
austrumu un Vidusāziju; Ziemeļamerikā dzīvo viņam tik

tuvs radinieks, kā arī zemes lodes rietumu daļa jāpieskaita

apgabaliem, kurus viņš apdzīvo.
Senātnes tautas vilku pazina diezgan labi. Daudzi

grieķu un romiešu rakstnieki runā par viņu, daži ne tikai

ar riebumu, ko vilks viņos sacēlis, bet arī ar slepenām
bailēm no šī dzīvnieka šausmīgām vai spokainām īpašībām.

Senģermāņu dievu teikās pret vilku, kā pret Vodana dzīv-

nieku, drīzāk izturas ar cienību nekā ar riebumu.

Vilku atspiež arvien vairāk un vairāk atpakaļ; tomēr

viņa pēdējās dienas civilizētā Eiropā liekas būt vēl ļoti tālu.



200

Astoņpadsmitā gadusimteni šis kaitīgais dzīvnieks netrūka

nevienā mūsu dzimtenes plašākā mežu apgabalā, un arī

deviņpadsmitā gadusimtenī, pēc iestāžu ziņojumiem, viņu
vēl arvien nomedīja tūkstošiem. Prūsijas robežās 1819. g.
tika nošauts tūkstots astoņdesmit vilku. Pomeranijā vien

1860. gadā viņu nošauts simts un astoņi gabali, 1801. gadā
simts deviņi, 1802. g. simts divi, 1803. g. astoņdesmit seši,
1804. g. simts divpadsmit, 1805. g. astoņdesmit pieci,
1806.g. septiņdesmit seši, 1807. g. divpadsmit, 1808.g. trīs-

desmit septiņi, 1809. g. četrdesmit trīs. Tad viņu paliek

mazāk, bet 1812. gadā viņi seko no Krievijas bēgošam
franču karaspēkam un no šī laika atkal sastopami daudz

lielākā skaitā: Keslinas valdības iecirknī 1816. un 1817. g.

ir uzieti simts piecdesmit trīs vilki. Tagad viņi sastopami
ļoti reti, tomēr katru gadu atsevišķi vilki ieceļo Austrum-

prūsijā un Rietumprūsijā no Krievijas un Polijas, stiprās
ziemās aiziet pat līdz Augšsilezijai un labvēlīgos apstākļos

iespiežas dzīli zemes iekšienē. Tā, pēc Pagenštechera
nostāstiem 1866. gadā vilki strādāja savus posta darbus

Odenvaldē, neskatoties uz daudzām uz viņiem sarīkotām

medībām, līdz beidzot izdevās šo postu likvidēt. Austrijā,

Ungārijā un slāvu zemēs katru ziemu sarīko vairāk vai

mazāk lielas medības vai arī pielieto citus izskaušanas

līdzekļus, lai vilkus apkarotu, bet tomēr mežiem bagātos un

reti apdzīvotos apgabalos līdz pat mūsu dienām maz kas

panākts. Vilku skaits, kas katru gadu tiek nošauti Krie-

vijā, nav skaidri zināms, bet katrā ziņā šis skaits ir ļoti
liels. Tas pats ir arī Norvēģijā un Zviedrijā.

Vilki apdzīvo vientuļus, klusus apgabalus un mežo-

nīgas vietas, sevišķi biezus, drūmus mežus, niedrājus ar

purvainām un sausām vietām, un dienvidos stepes. Vidus-

eiropā viņi sastopami tikai kalnājos; dienvidos, austrumos

un ziemeļos tie apdzīvo mežainus apgabalus visādos aug-

stumos virs jūras līmeņa, pat ne visai lielus krūmāju bie-

zokņus, niedrājus un purvus, niedru mežus, kukurūzas

laukus, Spānijā pat labības laukus, dažreiz pat ne visai tālu

no apdzīvotām vietām. Vispār no pēdējām viņš nemaz ne-

vairās tik lielā mērā, kā to parasti domā, sargās no viņām
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tikai tik ilgi, līdz bads to šā vai tā nepārliecina un nepie-

spiež rādīties atklātībā. Ja vien viņu nesaista vairošanās

tieksme, tad viņš reti kad ilgi uzturas vienā un tai pašā
apgabalā; viņš kādu apgabalu atstāj dienām vai pat nedē-

ļām ilgi, klejo apkārt un tad atgriežas atkal atpakaļ savā

iepriekšējā uzturēšanās vietā, lai to no jauna izmedītu.
Biezi apdzīvotās vietās viņš pirms krēslas iestāšanās pa-

rādās tikai izņēmuma gadījumos, vientuļos mežos turpretim

viņš tāpat kā līdzīgos apstākļos lapsa, ir darbīgs jau pēc-
pusdienas stundās, klīst un klejo apkārt, meklēdams vai ne-

atradīs kaut ko, kas varētu apmierināt viņa pastāvīgi ne-

apmierināto vēderu. Pavasaros un vasarās vilki dzīvo pa

vienam, diviem vai trim kopā; rudeņos ģimenes turas kopā,
bet ziemās tie salasās kopā mazākos vai lielākos baros,
skatoties pēc ta, vai apkārtne ir izdevīga klejošanai lielākos

vai mazākos pulkos. Ja viņus sastop pa diviem, tad pa-

rasti, bet pavasaros bez izņēmuma, tas ir pāris; lielākos

pulkos tēviņi vienmēr ir vairākumā. Ja vilki reiz ir savie-

nojušies barā, tad viņi arī visas savas dienas darīšanas

veic kopīgiem spēkiem, pabalsta cits citu un vajadzības

gadījumā pieaicina citus vilkus ar kaukšanu. Sabiedrībās

viņi klejo tikpat ērti, kā vienātnē, seko kalnāju virzienam

vairāk nekā piecdesmit jūdžu tālu, pārceļo pār līdzenu-

miem, kuru caurmērs ir vairāk kā simts jūdžu, ceļo no viena

meža uz otru un tādā kārtā pārceļo veselas provinces; tā-

pēc tie piepēži parādās tādos apgabalos, kur viņi lielāku

laiku, dažreiz daudzus gadus nemaz nav manīti. Ilgstošu
karu laikā viņi seko karapulkiem; tā, 1812. un 1813. gados
šie četrkājainie laupītāji sekoja frančiem no Krievijas līdz

pat Reinas zemēm. Jāatzīmē, ka savos medījumu un klejo-

šanas ceļojumos vilks noiet no sešām līdz desmit jūdzēm

vienā vienīgā naktī. Nereti ziemās, kad sniegs ir ļoti

dziļš, vilku sabiedrības gandrīz vienmēr sastāda garus

pulkus, kur atsevišķie dzīvnieki, kā indiāņi savos kara

gājienos, skrien cieši viens aiz otra un pēc iespējas pūlas

mīt tanīs pašās pēdās, tā ka pat zinātājam grūti noteikt,

no cik galvām sastāv viņu bars. Pret rītu kaut kāds meža

biezoknis dod patvērumu šai ceļojošo laupītāju bandai;
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nākošā naktī tie dodas tālāk vai arī atpakaļ. Uz pavasara

pusi, pēc riesta laika, pulks sadaļas, un grūsnējās vilku

mātes atkal apmeklē, pēc ticamiem mednieku apgalvoju-

miem, parasti viena vilka sabiedrībā, savas agrākās vai

tām līdzīgas vietas, lai te raidītu pasaulē jaunos vilcēnus

un te tos arī uzaudzinātu.

Vilks ir ļoti kustīgs, kas prasa lielu spēku patēriņu,
rada ātru vielu maiņu un tāpēc nesamērīgi lielu barības

patēriņu; tāpēc šis kaitīgais laupītājs nodara visos tanīs

apgabalos, kur viņš parādās, lielus zaudējumus to dzīv-

nieku starpā, kas viņam pieejami. Viņa iemīļotākais me-

dījums ir māju kustoņi un lielāki dzīvnieki no visām sugām,
tiklab segtie ar vilnu kā arī spalvām. Bet viņš apmierinās
arī ar mazākiem dzīvniekiem no visām piecām mugurkaul-
nieku klasēm, ēd pat kukaiņus un nenicina tāpat arī dažādas

augu vielas. Zaudējumi, ko viņš nodara cilvēkam, gan

būtu vienmēr ievērojami, bet varbūt tomēr panesami, ja

viņš neļautos aizrauties no sava neapvaldītā medību prieka

un neapmierināmās asinskāres un nelaupītu vairāk nekā

viņam vajadzīgs lai paēstu. Taisni ar to viņš top par bai-

dekli ganiem un medniekiem, par niknu un bezgala nīstu

ienaidnieku katram. Vasarā viņš atnes mazāk zaudējumus
nekā ziemā. Bez parastās mežs viņam dod vēl dažādu

citu barību: lapsas, ežus, peles, dažādus putnus un rāpuļus,
arī augu barību; no māju kustoņiem viņam par laupījumu
krīt tikai sīklopi, kas ganās viņa uzturas vietas tuvumā.

Meža dzīvniekus viņš iznīcina lielā mērā, saplosīdams

aļņus, staltos briežus, dambriežus, stirnas; savā apgabalā

viņš izskauž gandrīz visus zaķus, turpretim lielākiem māj-

lopiem viņš uzbrūk tikai izņēmuma gadījumos.
Dažreiz viņš ilgāku laiku apmierinās ar medībām uz zemā-

kiem dzīvniekiem. Kā Isla vi n s stāsta, vilks dažreiz

sekojot lemmingu pēdām simtām verstīm tālu, lai pārtiktu
tad vienīgi no šiem dzīvnieciņiem, uzmeklē ķirzakas, odzes

un vardes un uzlasa pat ozolvaboles. Maitu viņš ļoti mīl,

un tur, kur viņš dzīvo kopā ar savu brālēnu lūsi, viņš sa-

rīko mielastu tur, kur lūsis ir plēsis savu upuri. Pavisam

citādi viņš izturas rudenī un ziemā. Tagad viņš nepār-
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traukti ložņā ap ganībām un uzglūn gan lieliem ganmaziem

mājlopiem, bet aizsargāties spējīgiem zirgiem, vēršiem un

cūkām, sevišķi ja tie ganās pulkos, viņš iedrošinās uzbrukt

gan tikai tad, kad jau ir sabiedrojies barā ar citiem vil-

kiem. Līdz ar ziemas iestāšanos viņš arvien vairāk tuvojas

apdzīvotām vietām, nonāk jau līdz Pēterpils, Maskavas un

citu krievu pilsētu pirmajām mājām, ielaužas ungāru un

kroatu ciematos, izskrien pat caur tik lielām pil-
sētām kā Agrama, bet mazākās apdzīvotās vietās un cie-

mos viņš sarīko īstas medības, kur bieži uzbrūk suņiem,
kas viņam ir gārds medījums un ziemā pat vienīgais sādžu

tuvumā viegli iegūstamais laupījums. Kā es Kroatijā pie-

dzīvoju, viņš nepalaiž garām arī citu gadījumu, ko viņš var

izmamtot savā labā: bez apdomāšanās viņš ielien kūtī, kuru

durvis īpašnieks nav pietiekoši aiztaisījis, ielec viņā caur

vaļēju logu vai viņam aizsniedzamu lūku un ja redz, ka

izeja tam aizsprostota, tad nobendē bez žēlastības aklā, ne-

apdomātā slepkavības kārē, līdzīgi tīģerim, visus tur atro-

damos mazākos lopus. Tomēr šī laupītāja ielaušanās lopu
kutī ir izņēmuma gadījums, turpretim no viņa apmeklēto

apgabalu sādžu iedzīvotāji katru ziemu zaudē labu daļu no

saviem suņiem, tāpat kā vilku mednieks kārtīgi vasaras

laikā zaudē vairākus no saviem uzticamiem medību bie-

driem. Ja vilki medī baros, tad viņi uzbrūk arī zirgiem un

vēršiem, lai gan tie ļoti labi prot sargāt savu ādu. Kā

L c v i s (Loewis) stāsta, tad Krievijā izsalkušu vilku bari

uzbrūkot pat lāčiem un tos pēc sīvas cīņas arī pārvarot;
vai šinī tik neticamā stāstījumā ir kautcik patiesības, to

es atstāju neizšķirtu. Tik daudzir noteikti zināms, ka vilks

medī visu, kas dzīvs, ja tik viņš tic, ka tas viņam ir pa

spēkam. Visur un vienmēr viņš tomēr pūlas pēc iespējas

ilgāk izvairīties no sadursmes ar cilvēku. Briesmīgie no-

stāsti, ko mēs atrodam grāmatās un kas papildināti un

izpušķoti no mūsu fantāzijas, tikai visniecīgākā mērā di-

binās uz patiesības. Ka bada mocīts un trakojošs vilku

bars uzbrūk arī cilvēkam, nonāvē un apēd to, to, par no-

žēlošanu, mēs nevaram noliegt; bet tik ļauni, kā mēs sev

iztēlojam to apgabalu cilvēku stāvokli, kurus apdzīvo vilki,
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patiesībā nemaz nav. Nevarīgs bērns vai sieviete, kas ne-

stundā atrodas aiz sādžas, var vienmēr tikt apdraudēti, bet

vīrietis, ja viņš arī apbruņots tikai ar rīksti, būs apdrau-
dēts tikai retos gadījumos, kad caur nejaušību savienojas
vairāki nelabvēlīgi apstākļi. Atsevišķi vilki baidās uzbrukt

pieaugušam cilvēkam, bars jau to darīs drīzāk; no bada

mocīti vilku bari var tiešām kļūt draudoši.

Medībās vilks rīkojas tikpat gudri un viltīgi kā lapsa,
no kuras īpašībām viņš uzrāda vēl vienu — nekaunību.

Izvēlētam upurim viņš tuvojas ar lielu uzmanību, rūpīgi
ievērodams visus medību likumus; bez trokšņa viņš pie-
lien savam upurim pēc iespējas tuvāk, pielec ar veiklu lē-
cienu pie rīkles un norauj dzīvnieku pie zemes. Ceļu kru-

stojumos viņš stundām ilgi gaida uz laupījumu, vienalga
vai tas ir briedis vai stirna, vai arī Dahuri jas stepju alās

noslēpies murkšķis; pa pēdām viņš seko nemaldīgi. Kopējās
medībās viņš rīkojas saskaņā ar pārējiem bara locekļiem,
pie kam viena daļa seko laupījumam, otra pūlas tam no-

griezt ceļu un tā viņu sagūstīt. „Ja vilki satiek līdzenumā

lapsu," raksta man Levis (Loewis), „viņi tūliņ sadaļas

un pūlas to ielenkt, pie kam daži uzņemas dzinēju lomu.

Tad izmanīgais lapsa kūmiņš parasti ir pazudis; viņš ātri

tiek sagūstīts un vēl ātrāk saplosīts un aprīts." No ga-

nāmā pulka, kā to jau senātnē zināja, vilki pūlas vispirms
aizvilināt suņus, un tad tik uzbrūk aitām. Ja vilkam dzenas

pakaļ, tad viņš jau pie pirmā suņu rējiena mēģina aiz-

manīties prom, bet viņš noteikti tomēr novēro, cik suņu

viņam seko, un ja medību karstumā viens suns noklīst sav-

rūp no citiem, tad vilks tam uzbrūk un bez apdomāšanās
to nonāvē.

No iepriekšējiem aizrādījumiem var diezgan labi

spriest par to, cik vilks ir kaitīgs. Pie nomadu tautām un

pie visiem tiem, kas nodarbojas ar lopkopību viņš ir bries-

mīgākais no visiem ienaidniekiem. Ir pat gadījumi, kur

viņš nodarbošanos ar lopkopību padara pilnīgi neiespējamu.

Tā, vilki izjauca mēģinājumu nodarboties ar tik vērtīgā

ziemeļbrieža audzināšanu arī Norvēģijas kalnu dienvidus

daļā. Ziemeļbriežus ieveda no Laplandes un viņu pārzinā-
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sanu uzticēja lapiem, kas savu amatu tik labi pieprata, ka

pēc nedaudz gadiem ganāmie pulki bij no simtiem pie-
auguši tūkstošos. Līdz ar ziemeļbriežu vairošanos tomēr

vilku skaits pieauga tik liels, ka cits nekas neatlika, ka

daļu ziemeļbriežu nonāvēt, daļu palaist savvaļā, lai tikai

no vilku lāsta tiktu vaļā.' Vidzemē 1823. gadā reģi-
strēts šāds mājlopu skaits, kas kritis vilkiem par upuri:
15.182 aitas, 1807 govis, 1841 zirgs, 3270 jēri un kazas,
4190 cūkas, 703 suņi un 1873 zosis un vistas. Pozenes liel-

hercogistē 1820. gadā saplosīti deviņpadsmit pieauguši
un bērni, un tomēr prūšu valdība iepriekšējos gados bij

izmaksājusi 4618 dālderus atlīdzības par nošautiemvilkiem.
Kobc1s saka, ka pēc valdības aprēķina viens vienīgs

vilks, kas klejoja apgabalā starp šlīras un Tegernas ezeriem

deviņus gadus, līdz to nonāvēja, ir šinī laikā aiznesis 1000

aitas un saplosījis daudz meža zvēru, tā ka viņa nodarītie

zaudējumi vērtējami uz 8000 līdz 10.000 guldeņiem. Medību

mežā pie Temešvaras, kas atrodas kādu astotdaļu jūdzes
no cietokšņa, vilki vienas ziemas laikā saplosījuši pāri par

70 stirnu, kādā Valachijas robežsādžā divu mēnešu laikā

31 liellopu un 3 zirgus, Kroatijas ciematā Basmā vienā

naktī 35 aitas. Pēc man ienākušām ziņām Kroatijas sādžā

Suhajā ganam, kas 8. decembrī 1871. gadā dzinis aitu pulku
uz ganībām, uzbrucis vilku bars, kas sastāvējis no 60 vil-

kiem; tie saplosījuši un aprijuši 24 aitas; pārējās aizbē-

gušas uz visām četrām debess pusēm un tikai viena vienīga
aita atgriezusies pie gana atpakaļ. Līdzīgi gadījumi notiek

visās vietās, kur dzīvo vilki. Laplandē vārds „miers" ap-

zīmē to pašu, ko „miers no vilkiem". Tur pazīst tikai vienu

karu, un tas ir ar plēsīgiem zvēriem, kas nabaga ziemeļu
nomāda lopu bagātībai bieži vien nodara ļoti jūtamus zau-

dējumus.
Nav nekāds brīnums, ka šie bīstamie dzīvnieki, se-

višķi tur, kur viņi sastopami lielākos vairumos, iedveš bailes

ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem. Zirgi top visaug-

stākā mērā nemierīgi, tiklīdz tie tuvumā saož vilku; pārējie

mājas dzīvnieki, izņemot suņus, metas bēgt, ja tikai viņi
jūt šī sava galvenā ienaidnieka tuvumu. Labiem suņiem,
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liekas, nav lielāka prieka, kā medības uz vilkiem, jo vispār

suņi ievērojami ar to, ka viņi vismīļāk dodas taisni bailī-

gākās medībās. Suns, kas tapis uz vilka pēdām, aizmirst

visu, nonāk vislielākās dusmās un neapmierinās agrāk, līdz

viņš savu naidnieku nav sagrābis aiz apkakles. Tad viņš
vairs negriež vērību uz ievainojumiem un pat uz savu līdz-

biedru nāvi. Vēl mirdams viņš pūlas iekosties vilkā. Bet

ne visi suņi dodas vilkam pakaļ pa viņa pēdām, daudzi grie-
žas atpakaļ tiklīdz saož nīstamo vilku. Suņa lielums te

mazāk no svara nekā rāsa un skola, ko viņi ir cauri gājuši.
Mazie kvekši bieži vien ir vēl drošsirdīgāki vilka pretinieki
nekā lielie, kuriem trūkst īstās dūšas.

Arī citi māju kustoņi prot pret vilku aizstāvēties.

„Dienvidkrievijas stepēs," saka Kols (Kohl), „vilki dzīvo

pašu izraktās alās, kas dažreiz ir līdz asi dziļas. Diezin

vai viņi kur ir biežāk sastopami kā mežainos un krūmainos

Ukraines līdzenumos. Katra cilvēka dzīves vieta tur ir

īsts cietoksnis pret vilkiem, kas iežogots ar četri līdz pieci
metri augstu dzeloņaugu sienu, šie dzīvnieki naktīs vien-

mēr ložņā ap ganāmiem pulkiem, kas ganās krievu stepēs.

Zirgu pulkiem viņi tuvojas ar uzmanību, lūkodami aizvilkt

kādu kumeļu, kas no pulka drusku attālinājies, vai ložņā
ap atsevišķiem zirgiem, pielec tiem pie rīkles un norauj tos

gar zemi. Ja pārējie zirgi mana vilka tuvumu, tie bez ap-
domāšanās dodas tam virsū un ja viņš nebēg, lec tam virsū

ar priekškājām, un ērzeļi viņu sagrābj pat ar zobiem. Bieži

vilks tiek nonāvēts jau ar pirmo sitienu, bet dažreiz viņš
ātri pagriezdamies pieklūp uzbrūkošam zirgam pie rīkles

un norauj viņu gar zemi. Pat daudzu vilku parādīšanās
reizē nepiespiež zirgu baru bēgt, pat otrādi: ja vilki paši
drīz nedomā par atkāpšanos, tad var notikt, ka zirgi viņus
viegli ielenc un nosper." Līdzīgā kļūmīgā stāvoklī nonāk

vilks, kad viņš Spānijas vai Kroatijas meža apgabalos mē-

ģina sev iegūt cūkas cepeti. Atsevišķa cūka viņam varbūt

kritīs par upuri; turpretim lielāks noslēgts ganāms pulks,
kā man Spānijā un Kroatijā vienbalsīgi apgalvoja, ir pret
vilkiem aizsargāts — vilki pat no viņa bailīgi izvairās.

Drošsirdīgie saru nesēji dūšīgi uzstājas par visas kopības
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labklājību, visi par vienu, un ļauno vilku, kas iedrošinājies
tiem uzbrukt, apstrādā tik pamatīgi ar saviem ilkņiem, ka

tas pilnīgi aizmirst savas laupītāja tieksmes un domā tikai

par to, kā glābt savu visaugstākā mērā apdraudēto dzīvību.

Ja viņš palaiž garām izdevīgo acumirkli, tad viņš no sanik-

notajām cūkām tiek bez žēlastības notiesāts un ar to pašu
patiku apēsts, ar kādu vilks būtu ēdis cūkas cepeti. Tādā

kārtā ir izskaidrojams tas apstāklis, ka mežos, kur ganās
cūku bari, gandrīz nekad neklejo vilki, un no otras puses

top saprotams arī tas, ka mednieks, kas ar saviem suņiem
nejauši nonāk cūku bara tuvumā, nav mazākā mērā ap-
draudēts kā vilki. Jo cūkas redz suņos to savu ienaidnieku

vistuvākos radiniekus, no kuriem viņas tā bīstas, un tāpat
metas tiem virsū kā vilkiem; lielā niknumā nonākušas tās

nesaudzē arī mednieku, kas steidzas saviem uzticamiem

palīgiem talkā. Pat atsevišķas cūkas cīnās uz dzīvību un

nāvi, pirms tās vilkam padodas. Andaluzijas mežos, kā

man tur uz vietas stāstīja, atrasta kāda stipra mežacūku

mātīte, jau tuvu izdzišanai, starp diviem no viņas nonāvē-

tiem vilkiem. Tikai aitas bez gribas padodas ar ticīgo
dvēselēm īpatnējo padevību nenovēršamajam liktenim. „Ja

vilks ir novērojis," tēlo Kols tālāk, „ka ganu un suņu

nav tuvumā, tad viņš saķer pirmo labāko aitu un nonāvē

to. Pārējās aizbēg divi līdz trīs simts soļus tāļu, saspiežas
cieši kopā un ar visdumjākām acīm, kādas vien pasaulē at-

rodamas, skatās vilkam pakaļ, līdz viņš nāk un paņem sev

vēl vienu no viņām. Tagad viņas paskrien atkal kādus

simts soļus tālāk un sagaida vilku no jauna." Liellopu

ganāmiem pulkiem neviens vilks neuzdrošinās tuvoties, jo
tad viņam uzbrūk viss bars un mēģina to nobadīt ar sa-

viem ragiem. Vilks mēģina uzbrukt atsevišķiem teļiem
un liellopiem un tad cenšas tiem iekosties rīklē tāpat kā

zirgiem. Vājākie mājlopi ir zuduši, ja vien tie īstā laikā

neatrod sev kādu drošu paslēptuvi, un vilks seko viņiem
pār dūkstīm un purviem, pat pār ūdeni.

Vilkam piemīt visas suņa īpašības un gara dāvanas:

tas pats spēks un izturība, tāds pat maņu asums un tā pati

saprašana. Bet viņš ir vienpusīgāks un, kā liekas, daudz
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mazāk godīgs nekā suns, bez šaubām un vienīgi tāpēc, ka

viņam trūkst cilvēka audzinošā iespaida. Viņa drosme ne-

stāv nekādā sakarā ar viņa spēkiem. Tik ilgi, kamēr viņš
nejūt izsalkumu, viņš ir bailīgākais dzīvnieks, kādu vien

var iedomāties. Tad viņš bēg ne tikai no cilvēkiem un su-

ņiem, bet arī no govs vai āža, pat no aitu bara, ja šie dzīv-
nieki noslēdzas ciešā barā un galvas pagriež pret viņu.
Ragu skaņas un citi trokšņi, ķēdes žvadzēšana, skaļš klie-

dziens v. 1.1. noved viņu vienmēr pie bēgšanas. Dzīvnieku

teikās viņu vienmēr tēlo kā lempīgu un neveiklu vientiesi,
kas no lapsas kūmiņa aizvien ļaujas piemuļķoties un pie-
krāpties: šī aina gan viscaur neatbilst īstenībai. Blēdībā,

izmanībā, viltībā un uzmanībā vilks nemaz nestāv zemāk

par lapsu, un kur vien iespējams viņš to pat pārspēj. Vien-

mēr viņš uzturas pēc apstākļiem, pārliek un tad tikai dara

un pat prot atrast pareizo izeju arī no kļūmīga stāvokļa.
Savam upurim viņš pielien ar lielu uzmanību un viltīgu

gudrību, un no mediniekiem dzīts viņš rikšo ar lielu apdo-
mu. Viņa maņas ir tikpat pilnīgi attīstītas, kā pieradinātā

suņa maņas; osme, dzirde un redze stāv līdzīgi augsti. Ap-

galvo, ka viņš saož ne tikai pēdas, bet pat no liela attāluma

pa gaisu. Ka viņš jau no ievērojama attāluma jūt klusu ča-

bēšanu un zin, ko ta nozīmē, par to nav šaubu. Tāpat

viņš noteikti zin, kādam dzīvniekam pēdas pieder, kuras

viņš savos ceļojumos piepēži uzodis. Tad viņš seko pa tām,

uz citām vairs nekādu vērību negriezdams. Viņa nožēlo-

jamā bailība, viņa viltīgā gudrība un viņa maņu asums pa-
rādās viņa uzbrukumos. Viņš pie tam ir ārkārtīgi uzma-

nīgs un apdomīgs, lai savu brīvību un dzīvību nenāktos likt

uz spēli. Nekad viņš neatstāj savu paslēptuvi, iepriekš ne-

pārliecinājies, ka apkārtnē viņam nekādas briesmas ne-

draud. Ar lielāko uzmanību viņš' savos gājienos ievēro

katru vismazāko troksnīti. Viņa neuzticība redz katrā

virvē, katrā caurumā un katrā nepazīstamā priekšmetā

cilpu, lamatas vai paslēptuvi. Tāpēc viņš vienmēr izvairās

ieiet sētā pa vaļējiem vārtiem, ja viņš kautkā var pārlekt

pār iežogojumu. Piesietus dzīvniekus viņš tāpat aiztiek

tikai visgrūtākā brīdī, jo domā, ka te viņam izliktas lama-
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viņš pat aitu kūtī ielien bailīgi stūrī, nenodarīdams lopiem
neko ļaunu, un bailēs gaida tās lietas, kas nu notiks. Tāda

pat ir viņa izturēšanās citos nepatīkamos stāvokļos, kuros

viņš savā dzīvē nonāk, piem., ja viņš iekrīt bedrē, kura ne-

gaidītā kārtā pārtrauc viņa medības.

Te viņš vairs nedomā ne par laupīšanu, ne par slepka-
vošanu, bet tikai par glābšanos. Vecais Gesn cr s turp-
māko Justina Geblera (Justinus Gebler) ziņojumu
atstāsta šādos vārdos: „Viņa tēvam bij sevišķs prieks uz

medīšanu, un tas ierīkoja savos tīrumos dziļus grāvjus,
bedres un caurumus, lai tanīs saķertu visādus meža zvērus.

Kādā naktī trīs nevienādi un pretīgi kustoņi bij iekrituši

šādā bedrē. Vispirms veca sieva, kura bij nesusi vakarā

no dārza zāles, sīpolus un bietes, tad vēl lapsa un vilks. Kad

katrs bij ieņēmis tādu vietu, kāda tam patika, tie visi iz-

turējās visu nakti gluži klusu, bez šaubām aiz bailēm; lai

gan vilks bij briesmīgākais no visiem, tomēr arī tas bailēs

klusēja un nedarīja nevienam ļauna; tikai sieva no bailēm

bij gluži pelēka, bez spēka un gandrīz pusmirusi. Kad rītā

agri tēvs pa paradumam apskatīja bedres, viņš ieraudzīja

brīnišķo lomu. Izbrīnējies par to, viņš uzrunāja sievu,

kura, gandrīz pamirusi, nāca mazliet pie samaņas. Tēvs

kā jau dūšīgs un bezbailīgs vīrs ielēca bedrē, nodūra vilku

nosita lapsu un uz rokām ar trepju palīdzību iznesa gan-

drīz pusmirušo sievu no bedres un aiznesa to uz māju; tas

brīnējās, ka tik rijīgs un kaitīgs dzīvnieks bij taupījis sievu

un lapsu." Šis vecais jautrais stāsts atgādina kādu citu,
kuru man stāstīja Kroatijā. Kāds zemnieks, vārdā Fun-

deks, no Gračacas sādžas, atrada vasaras vidū, par lielu

izbrīnēšanos, savā pa ziemu ierīkotā vilku bedrē ķādu vilku

sēžam. Zemnieks bij bez ieročiem un mēģināja plēsīgo

zvēru nosist ar ātrumā paķertu kārti, bet sitot pazaudēja

līdzsvaru un iekrita bedrē četrrāpus. lekams viņš paspēja

uzcelties, vilks, redzēdams izdevīgu acumirkli, neķērās vis

viņam pie rīkles, bet uz viņa muguras uzlēcis, izlēca no be-

dres; zemnieks vēl ilgi mocijās, un tikai ar minētās kārts

palīdzību pēdīgi izkāpa no bedres.
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Gluži citādi rīkojas vilks, ja viņu mocošs izsalkums

dzen medībās. Izsalkums maina viņa izturēšanos un liek

viņam aizmirst apdomību un viltību, bet pamudina tikai

viņa drošsirdību. Izsalcis vilks ir taisni ārprātīgi pār-
drošs un nebaidās vairs itin ne no ka: priekš viņa nav ne-

kāda atbaidīšanas līdzekļa.
Pie vecākiem vilkiem riesta laiks sākas decembra bei-

gās un velkas līdz janvāra vidum; pie jaunākiem tas iesākas

tikai janvāra beigās un velkas līdz februāra vidum. Mīlas

alkstošie tēviņi cīnās tad savā starpā mātītes dēļ uz dzīvību

un nāvi. Pēc 63—65 dienu ilga grūsniecības laika mātīte

dziļi mežā kādā aizsargātā vietā dzemdē 3—9, parasti 4 līdz

6 bērnus. Kurzemē viņa, pēc apriņķa mežziņa Kad c s

vēstules, dzemdēšanai izvēlas lielos muklājos augstas, bie-

ziem kokiem noaugušas vietas, kuras cilvēkiem un lopiem

grūti pieejamas; Eiropas dienvidos viņa dzemdē vai nu pa-

šas izraktās bedrēs zem koku saknēm vai arī paplašinātās

lapsu un āpšu alās. Bērni uzkrītoši ilgi, pēc Šepfa (Schopff)
Drezdenes zvēru dārzā izdarītiem novērojumiem, 21 dienu

ir akli, aug no sākuma ļoti lēni, vēlāk drusku ātrāk, izturas

līdzīgi jauniem suņiem, priecīgi rotaļājas savā starpā un

dažreiz plosās ar skaļu, tāļu dzirdāmu kaukšanu un rie-

šanu. Vilku mātīte izturas pret bērniem ar lielu maigumu,

līdzīgi labai suņu mātītei, laiza un tīra tos, zīda tos ļoti ilgi,

gādā par bagātīgu, dažādam augšanas stāvoklim atbilstošu

barību. Jaunie aug vēl trešā dzīves gadā un ap šo laiku

top spējīgi tālāk vairoties. Vecumu, kuru tie vispār sa-

sniedz, rēķina uz 12—15 gadu. Daudzi no viņiem nomirst

bada nāvē; citi mirst no daudzām slimībām, kurām suņi
vispār ir padoti.

Ar daudziem mēģinājumiem ir diezgan labi pierādīts,
ka no vilka un kuces vai arī no suņa un vilku mātītes ceļas
bastardi, kuri spējīgi tālāk vairoties. Bastardi parasti te

nav vidēji starp vilku un suni, un pat viena metuma bērni

ir ļoti dažādi. Parasti tie līdzinās vairāk vilkam nekā su-

nim, lai gan sastopami arī sunim līdzīgi. Neskatoties uz

nesaticību, kāda pastāv starp suni un vilku, tie savā starpā

pārojas un pat tikpat labi gūstā kā savvaļas dzīvē, bez cil-
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vēku palīdzības. Galicijas mežu sādžās vilks dažreiz uz-

stājas kā sāncensis pie kuces, un arī suņi skrej pakaļ vilku

mātītēm.

Jauni uzaudzēti un prātīgi kopti vilki ir ļoti rāmi un

uzrāda iekšēju pieķeršanos savam saimniekam. Xiv j ē

(Cuvier) stāsta par kādu vilku, kurš ticis audzināts kā

jauns suns, un pēc pieaugšanas viņa saimnieks to atdāvajis
dārzniekam. „Te viņš dažas nedēļas nebij apmierināms,
ēda ārkārtīgi maz un izturējās pilnīgi vienaldzīgi pret savu

kopēju. Beidzot viņš tomēr pieķērās tiem, kas ap viņu bij
un ar viņu nodarbojās, un likās, ka viņš savu veco saim-

nieku jau ir aizmirsis. Pēdējais atgriezās pēc 18 mēnešu

prombūtnes Parīzē atpakaļ. Vilks sadzirdēja viņa balsi,
neskatoties uz trokšņaino pūli, un kad bij izlaists brīvībā,
tad atdevās vētraina prieka uzliesmojumam. Pēc tam viņu
atkal atšķīra no drauga un tas bij tikpat dziļi noskumis kā

pirmo reizi. Pēc trīs gadu prombūtnes viņa saimnieks atkal

atbrauca uz Parīzi. Bija jau pievakare un vilka krātiņš
bij pilnīgi noslēgts, tā ka dzīvnieks nevarēja redzēt, kas

notika ārpusē; tomēr tiklīdz viņš izdzirda tuvumā sava

saimnieka balsi, tas sāka nemierīgi kaukt, un metās virsū

savam draugam, uzlēca viņam uz pleciem, laizīja tam rokas

un taisīja grimasas itkā savam kopējam gribētu kost, kad

tas mēģināja viņu nest atpakaļ cietumā. Kad beidzot au-

dzinātājs to atkal atstāja, viņš saslima un atteicās no ba-

rības. Viņa izveseļošanās nokavējās ļoti ilgi; pēc tam sve-

šam vienmēr bij bīstami viņam tuvoties.

Kaut ko līdzīgu stāsta arī medību mīļotāja X a t r i n a

Bed var (Katharine Bedoire) zviedru „Mednieku un

dabaspētnieku laikrakstā": „Pie Gizingas 1837. gadā mans

vīrs nopirka trīs jaunus vilkus, kuri bij tikko ieguvuši spēju
redzēt. Es gribēju šos mazos radījumus kādu laiku pa-

turēt. Viņi palika apmēram vienu mēnesi kopā un šinī

laikā viņu mītne atradās kādā dārza lapenē. Tiklīdz kā

viņi izdzirda sētā saucam: „Sunīši!" tūlīņ tie skrēja klāt

ar apbrīnojamu prieka izteiksmi un paļāvību. Pēc tam,
kad es viņus noglaudīju un pabaroju, tie atgriezās dārzā

atpakaļ. Pēc viena mēneša tēviņu uzdāvāja muižas īpaš-
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niekam Ūram (von Uhr) un mātīti muižas īpašniekam To-

ram Petre (Thore Petree). Tas, kuru mēs paši paturējām,
nu jutās vientulis un atstāts un meklēja patvērumu pie
muižas ļaudīm; lielāko daļu tomēr viņš sekoja man un

manam vīram. Ir apbrīnojami, cik šis vilks bij uzticīgs;

viņš tūliņ, ka mēs kopā bijām izgājuši, nogulās mums bla-

kus, bet necieta, ka kāds mums nāca tuvāk par 20 soļiem.
Ja kāds mums nāca tuvāk, tad viņš ņurdēja un rādīja zo-

bus. Kad es viņu bāru, tas laizīja man rokas, bet acis tu-

rēja pagriestas uz to personu, kura mums gribēja tuvoties.

Viņš staigāja apkārt pa istabām un virtuvi kā suns, pret
bērniem bij labs, gribēja tos laizīt un ar tiem rotaļāties.
Tas tā turpinājās, līdz kamēr vilks palika piecus mēnešus

vecs un bij jau diezgan liels un stiprs; mans vīrs nolēma

to piesiet, baidīdamies, ka vilks rotaļādamies kopā ar bēr-

niem tos neieskrambā ar saviem asiem nagiem vai kā kād-

reiz, redzot viņu asinis, tam neuznāk prieks vēl ļaunāk pret
tiem izturēties. Šinī laikā viņš bieži man nāca pakaļ, kad

es gāju pastaigāties. Viņa būda atradās pie dzelzsnolikta-

vas, un kad ziemā nāca ogļu zemnieki, tad vilks mēdza uz-

kāpt uz akmeņu sienas, luncināt ar asti un smilkstēt un

riet tik ilgi, kamēr zemnieki nāca tam klāt un to paglau-

dīja. Tad viņš visu laiku bij svarīgi aizņemts, pārmeklējot

zemnieku kabatas, vai tanīs kaut kas nav, kas der ēšanai.

Zemnieki tā bij pieraduši, ka tīšām bāza maizes garozas

svārku kabatās un ļāva vilkam tās meklēt. To viņš arī

prata ļoti labi un noēda visu, ko viņam deva. Bez tam viņš
apēda katru dienu trīs spaiņus barības. Jāpiezīmē arī tas,
ka mūsu suņi sāka ēst ar viņu no viena spaiņa; ja piegāja
kāds svešs dzīvnieks un gribēja ar viņu kopā ēst, tad tas

palika ārprātīgi nikns. Katru reizi, kad viņš mani ierau-

dzīja sētā, tas sacēla lielu traci, un tiklīdz es piegāju pie

būdas, viņš nosēdās uz pakaļkājām, uzlika priekškājas man

uz pleciem un gribēja mani no prieka laizīt. Kad es no

viņa gāju prom, tas kauca. Viņš bij pie mums vienu gadu;
tā kā tas pieaudzis sāka naktīs nežēlīgi kaukt, tad Beduars

nolēma viņu nošaut. — Vilks, kuru paņēma muižas īpaš-
nieks ū r s, ar k&du no sava īpašnieka medību suņiem dzī-
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voja vienā būdā. Suns gulēja katru nakti pie vilka, un

kad viņš dabūja ēšanai gaļu, tas nekad to neapēda viens

pats, bet gan nesa to būdā un deva vilkam, kurš jau drau-

dzīgi nāca tam pretim. Nereti notika, ka arī vilks savam

draugam atmaksāja tādā pašā kārtā."
Vilku iznīcināšanai der visi līdzekļi, pulveris un svins

tikpat labi kā viltīgi noliktā ģifts, noderīgas cilpas un la-

matas, rungas un citi ieroči. Tagad lielāko daļu vilku no-

galina ar vemjamo riekstu, jaunākā laikā galvenā kārtā ar

strichninu, kurš ir vemjamā rieksta galvenā sastāvdaļa.
Kad ziemā barības sāk aptrūkt, sagatavo nonāvētu aitu

un to izliek ārā. Dzīvniekam novelk ādu un mazās dozās

iekaisa šur un tur ģifti, iegriežot gaļu. Tad dzīvniekam
uzvelk atkal ādu un šo ēsmu nomet zināmās vilku uzturas

vietās. Ģifts iedarbība ir šausmīga. No šā saģiftētas ēs-

mas neviens vilks nepagūs pilnīgi pieēsties, bet gan jau

pirmās minūtēs samaksā savu rijību ar nāvi. Tiklīdz ka

viņš sajūt ģifts iedarbību, tas tūlīņ atstāj gaļu un bēgdams

mēģina glābties. Tomēr jau pēc nedaudziem soļiem locekļi
atsakās kalpot, šausmīgos krampjos tas nokrīt zemē.

Krampji tam galvu atliec uz pakausi, rīkli plaši izplēš, un

šādāstāvoklī dzīvnieks izbeidz savu dzīvi, šis iznīcināšanas

veids ir pats izdevīgākais, jo vilks metas uz šādu gaļu ar

aklu kāri; strichnins tomēr, kā Kroatijā apgalvo, padara
ādu vairāk vai mazāk nederīgu, jo spalvas top vaļīgas.
Labas ir arī vilku bedres, gandrīz 3 metri dziļi caurumi ar

apmēram 2,5 metra caurmērā. Šādu bedri pārklāj ar vieglu

jumtu no sīkiem lokaniem zariem, sūnām un tamlīdzīgām
lietām un vidū uzsien ēsmu. Lai vilks nevarētu vietu

iepriekš labi pārmeklēt un lai staigājošs cilvēks būtu drošs,
tad ap bedri aptaisa augstu žogu, pār kuru, lai laupījumu

iegūtu, vajaga lekt. Tarainorā ļoti bieži pielieto vilku be-

dres. „Vispirms," ziņo Rad dc, „uz ēsmu atskrej kraukļi
un melnās vārnas, un viņiem seko arī vilks. Viņš ir diez-

gan gudrs un bez apdomāšanas neskrej uz ēsmu, lai ne-

iekristu klizmā, un bieži nogulstas bīstamās bedres malā,

plēš ar ķetnām tās segu un tikai ar laiku top kārāks uz

labekli, kuru jau putni cītīgi apstrādā. Beidzot viņš nolemj
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izdarīt pārdrošo lēcienu un iekrīt bedrē. Te, tā stāsta ti-

cāmi mednieki, visi vilki ir ļoti viltīgi. Tomēr no sākuma

viņi daudz plosās un kauc un apklust tikai, kad nākošā rītā

izdzird jau no tālienes, ka mednieks jāšus tuvojas; tūliņ
tie uzmeklē kādu kaktu un izliekas itkā guļ beigti. Viņi
nemaz neievēro, kad uz tiem met zemes, akmeņus v. t. t.,
un tikai, kad tos aiztiek ar arkanu, kura kārts un ādas

cilpa noderarī ganāmpulkos atsevišķu zirgu ķeršanai, sākas

no jauna trokšņošana, košana un kaukšana."

Bieži apdzīvotos apgabalos uz vilkiem sarīko lielākas

medības ar dzinējiem. Vilka pēdu atrašana arvien ir bijusi
un vēl tagad ir zīme, lai celtos kājās viss novads. Šveices

kronikā stāsta: „Tiklīdz ka ierauga vilku, taisa troksni un

saceļ visus iedzīvotājus uz medībām, līdz kamēr vilku no-

šauj vai aizdzen." Katrs ieročus nest spējīgs vīrietis ir

spiests, un labprāt arī pilda šo pienākumu, ņemt dalību

vilku medībās. Lielākās Polijas, Pozenes, Austrumprūsijas,
Lietavas v. c. mežniecībās ir pat platas linijas, izcirstas

mežos, tādā kārtā sadalot mežu mazos četrstūros. Kad ie-

raugavilka pēdas, tad šo kvartālu trīs pusēs, kuras atrodas

pa vējam, nostāda šāvējus un uz ceturto pusi nosūta dzi-

nējus. Parasti vilks parādās jau pēc pirmā trokšņa, un

ļoti uzmanīgi, pa lielākai daļai lēni rikšodams, iziet uz

šāvēju linijas, kur viņu gaida neviesmīlīga uzņemšana.
Šādās medībās tikai ārkārtīgi labi šāvēji lieto lodes, lielākā

daļa citu mednieku lādē savus ieročus ar lielām skrotīm,
kuras Norvēģijā sauc par vilka skrotīm, un labi nomērķē-
juši šauj uz vilku visi reizē.

Krievijas stepju apdzīvotāji pielieto pavisam citu me-

dību veidu. Viņiem ierocis ir blakus lieta. Iztraucētu vilku

mednieki jāšus tik ilgi vājā, kamēr tas vairs nevar skriet,

un tad to nosit. Jaupēc pārs stundu šādas trenkāšanas vilka

spēki izsīk. Viņš nokrīt zemē, uzsāk no jauna izmisuma

pilnus lēcienus, šaujas kādu gabalu uz priekšu un beidzot

izmisuma pilns nonāk vajātāja rokās. Kols (Kohl) stāsta,
ka zirgu gani esot ārkārtīgi veikli šādās vilku medībās.

Viņu ierocis ir nūja ar dzelzs pogu galā. To viņi sviež uz
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vajāto vilku, pat zirgam visātrāk skrejot, ar tādu spēku
un veiklību, ka ienaidnieks parasti smagi ķerts nokrīt.

Ļoti īpatnējs medību veids ir arī lapiem. Kā jau es

agrāk minēju, viņiem vilks ir visu briesmu briesmas, es

gribētu pat teikt viņu vienīgais ienaidnieks. Un patiesi,
neviens cits radījums viņiem tik daudz nekaitē. Vasarā

kā arī ziemas vidū viņu ziemeļbrieži ir padoti plēsēja uz-

brukumiem, un arī iedzīvotāji neko daudz nespēj darīt.

Lielākai daļai gan ir šaujamie ieroči un viņi prot arī labi

ar tiem rīkoties; tomēr šis medību veids tāļu nedod tādu

panākumu, kā kāds cits, kuru tie arī pielieto. Tiklīdz ka

pirmais sniegs ir uzkritis, bet vēl cietā garoza virs sniega

nav sasalusi, visi vīrieši dodas vilku medībās. Viņu vienī-

gais ierocis ir gara nūja, kuras augšgalā ir piestiprināts ass

nazis, tā kā nūju var lietot arī kā šķēpu. Pie kājām tie

piesien garas sniegkurpes, ar kurām tie prot ļoti ātri vir-

zīties uz priekšu. Tagad tie uzmeklē vilku un skriedami to

sāk vajāt. Vilks iestieg līdz vēderam sniegā, ļoti ātri no-

gurst un nevar no sniegkurpju skrējēja izbēgt. Vajātājs
tam tuvojas arvien vairāk un vairāk, un ja vilks ir izskrējis
uz klaja līdzenuma, tad tas ir zudis. Nazis ir sākumā pār-

segts ar raga maksti; pēdējā tomēr ir tik vaļīga, kā viena

vienīga sitiena uz vilka ādas pietiek, lai ta nokristu. Nu

plēsīgais zvērs dabū tikdaudz dūrienu, cik ir vajadzīgs, lai

viņa laupīšanas kāri apklusinātu uz visiem laikiem. Lielākā

daļa vilku ādu, kuras nāk no Norvēģijas, ir cēlušās no la-

piem un iegūtas šādā ceļā.
Lielākais labums, ko no vilkiem iegūstam, ir viņu zie-

mas āda, kuru, kā zināms, lieto kā labu kažoku materiālu.

Labākās ādas nāk no Zviedrijas, Krievijas, Polijas un

Francijas. Visas valdības nodrošina sevišķu atlīdzību par

nogalinātu vilku, vienalga vai tas ir nošauts, nosists, no-

ķerts vai noģiftēts. Norvēģijā, piem., šī summa vēl šo

baltu dien ir gandrīz tikpat liela, kā vilķa vērtība. Jo ādas

ir gaišākā krāsā, jo tās vērtīgākas, un tādēļ ziemeļzemju
ādas ciena vairāk par dienvidu ādām. Bez tam ādu iz-

manto cimdiem un bungu ādām. Sīksto gaļu, kuru pat

suņi negrib ēst, ēd tikai kalmiki un tunguzi.
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Pa visu Amerikas ziemeļdaļu izplatītais mainīgais
vilks (Canis griseus) gan drīzāk uzskatams par atse-

višķu sugu nekā jau minētie čango un niedru vilks, lai gan

arī tas vēl nav pierādīts. Šim dzīvniekam ir spēcīgāks ķer-
menis, resnāks un strupjāks purns, lielāka un apa-

ļāka galva, īsākas un noasinātākas ausis, kā arī biezāka,

garāka un mīkstāka spalva nekā mūsu vilkam; tomēr vi-

sas šīs atšķirības iezīmes ir apšaubāmas savā nozīmē.

Spalvas krāsā, tāpat kā pie mūsu vilka, atrodamas visas

krāsu pārejas, sākot ar saini baltu pār bāli sarkanu līdz

pat melnai krāsai. Es tādēļ viņu apzīmēju par mainīgo
vilku. Mainīgais vilks līdzinās savām austrumu radinie-
kam visādā ziņā, uzrāda to pašu dabu, tādu pat spēku, bez-

kaunību un bailīgumu kā tas.

Ziemeļaustrumafriku apdzīvo šakaļ v i 1 k s jeb, kā

arābi to sauc, „Abu cl Hosein" (Canis lupaster). Viņš ir

ievērojami mazāks nekā mūsu vilks, tomēr izskatā līdzīgs.
Platā galva ir ar smailu purnu un lielām, platām un aug-

stām, augšgalā noasinātām ausīm; ķermenis ir spēcīgs,
bet samērā uz augstām kājām; ķuplā aste sniedzas līdz

papēžiem, pa lielākai daļai karājas uz leju, dažreiz arī ar

lielu līkumu pacelta uz augšu; ne visai biezā, vienmērīgā

spalva ir tumši palsi brūnā krāsā, atsevišķās spalvas pie
saknes dzeltenīgas, galotnē melnas. Pēc Hartmaņa,
arī šakaļvilks ir diezgan mainīgs izskatā un vēsākos, aug-

stāk virs jūras līmeņa atrodošos apgabalos spēcīgāk veidots

un ar pilnīgāku spalvojumu nekā karstos līdzenumos, kur

viņš ir tumšākā krāsā un dažreiz ar melnganiem planku-

miem, švītrām un 1.1.

Pēc savas būtības šis meža suns vairāk atgādina vilku

nekā šakāli. Vilku katrs viņā uzzīmēs; no šakāļa to var

atšķirt pat nepieraduse acs. Vilkam līdzīga ir arī viņa
izturēšanās. Parasti viņš uzturas diezgan šauri norobe-

žotā apgabalā un te medī visādus mazus meža zvērus, pun-

durantilopes, zaķus, peles, māju un meža vistas un tam-



Vilku šakalis (Canis lupaster).

Šakālis (Canis aureus).



Špicis.

Mopsis.



līdzīgus dzīvniekus, pa starpām arī uzlasa visādus augļus
un tos apēd; bet dažreiz, sevišķi lietus laikā, šie suņi sa-

lasās kopā lielos baros un uzsāk lielākus ceļojumus, uz-

brūk aitu un kazu ganāmpulkiem, saplosa vairāk, nekā ap-

ēd, izklīdina ganāmpulkus un baida ganus. Šāds bars uz-

brūk maitai ar vilku bara kāri, un kad tukšais kuņģis
spiež, ķer arī, pēc Hartmaņa, pēc dažādām nebaudā-

mām vielām. Vidusafrikas stepēs šakāļu vilkus medī ar

turienes lieliskajiem kurtiem, kuri savus radiniekus, neska-

toties uz sīvo pretīmturēšanos, nokož vai vismaz tik ilgi sa-

tur, kamēr piesteidzas mednieks un ar šķēpu nodur vilkus.

Šakālis (Canis aureus) ir tas pats dzīvnieks, kuru

senātnē sauca par tosu un zelta vilku, un laikam

arī Simsona stāstos minētā „lapsa", kuru dižais milzis iz-

lietoja, lai aizdedzinātu filisteru labību. Viņa nosaukums

ir cēlies no persiešu vārda „sjechal", kuru turki pārgrozī-

juši par „šikalu". Arābi viņu sauc par „dibu" jeb kau-

cēju — labāka vārda arī mēs viņam nevarētu dot. Au-

strumzemēs viņu pazīst viscaur un par viņa darbiem runā

ar to pašu labpatiku, ar kādu mēs pieminam lapsu.

Šakāļa kopgarums sasniedz 90—95 centimetrus pie
65—70 cm ķermeņa garuma, 30 cm astes garuma un 45—50

cm skausta augstuma, viņš ir stiprs, uz augstām kājām un

īsu asti, viņa purns ir asāks nekā vilkam, bet strupjāks
nekā lapsai; kuplā aste nokarājas uz leju līdz papēžiem.

Ausis ir īsas, sasniedz lielākais vienu ceturtdaļu no galvas

garuma un novietotas tāļu viena no otras; gaiši brūnajām

acīm ir apaļš redzoklis. Vidēji garas, rupjas spalvas,

grūti aprakstāmā krāsā apklāj ķermeni. Pamatkrāsa ir

netīri pelnu pelēka vai pelēki dzeltena, mugura un sāni

melnākā krāsā, dažreiz izliekas melni viļņaina vai arī ar

tumšām, nepareizi skrējošām švītrām pār pleciem, šī

krāsa krasi atšķiras no sānu, gurnu un kāju krāsas, kuras

tāpat kā galvas puses un kakls ir bāli sarkanā krāsā. Pie-

res vidus mēdz būt tumšākā krāsā, jo te spalvām ir baltas
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galotnes; ausu ārpuse ir apklāta biezām sarkandzeltenām

spalvām, ausu iekšpuse retākām, garākām gaiši dzeltenām

spalvām. Ķermeņa apakšpuses gaiši dzeltenā krāsa pa-
kaklē un uz vēdera pāriet bālganā krāsā, uz krūtīm — sar-

kani dzeltenā. Atslēgas kaula apgabalā ir manāmas ne-

skaidras tumšas švītras, lai gan pareizs zīmējums nav iz-

teikts. Tumšām, astes galotnē pat melnām spalvām ir pie-
jauktas palsi dzeltenas.

Par šakāļa dzimteni ir jāuzskata Āzija. Viņš ir iz-

platīts sākot no Indijas un Ceilonas pa Āzijas rietumiem

un ziemeļrietumiem, Eifratzemē, Arābijā, Persijā, Pale-

stinā, Mazazijā, sastopams arī Ziemeļafrikā un Morejā,

Turcijā kā arī dažos Dalmacijas apgabalos.
Pēc sava dzīves veida šakālis ir starploceklis starp

vilku un lapsu. Pēdējai viņš līdzinās vairāk nekā pirma-

jam. Pa dienu viņš kaut kur nolien; pret vakaru tas uz-

sāk savus medību ceļojumus, skaļi kauc, lai pievilktu ci-

tus savas sugas locekļus, un tad visi kopā klejo apkārt.

Viņš ļoti mīl sabiedrību, lai gan iziet medībās arī viens.

Viņu varbūt var saukt par pārdrošāko un uzmācīgāko no

visiem suņiem. Viņš nemaz nebaidās no cilvēku nomet-

nēm, bieži bezkaunīgi iespiežas sādžās, pat sētās un dzī-

vokļos un ņem visu, ko tik atrod. Ar šo uzmācību viņš
ir daudz nepatīkamāks un nepanesamāks nekā ar savu sla-

veno naktsdziesmu, kuru tas mēdz vilkt ar apbrīnojamu
izturību. Tiklīdz kā iestājusies īstā nakts, tūliņ jau dzir-

dama daudzbalsīgā, augstā mērā žēlā kaukšana, kura lī-

dzinās mūsu suņu kaukšanai, bet ir daudzpusīgāk izteikta.

Liekas, ka šī kaukšana der galvenā kārtā citiem tās pašas

sugas locekļiem par zīmi: šakāļi sakaucas un tā salasās

kopā. Katrā ziņā kaukšana nav jāuzskata par dzīvnieka

skumju izteiksmi, jo šakāļi kauc arī pie bagātīga mielasta,

lielas maitas tuvumā un līdzīgos apstākļos tik žēli un

skumji, ka liekas, ka viņi vismaz astoņas dienas nav da-

būjuši neviena kumosa. Tiklīdz ka viena balss paceļas, ci-

tas velk līdz, un dažreiz atgadās, ka no atsevišķi stāvošas

mītnes var dzirdēt visbrīnišķīgāko muziķu, jo skaņas nāk

no visām debess pusēm. Dažreiz šī kaukšana ļoti baida,
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jo viņa līdzinās dažreiz palīgā saucieniem vai arī cilvēka

sāpju skaņām.
Ilgstošais šakāļu naktsdziesmu izpildījums daž-

reiz paliek nepanesāms; viņi, ja gadās gulēt zem klajās

debess, pilnīgi sabojā nakts mieru. Nevar ņemt austrum-

zemju iedzīvotājiem ļaunā, ka viņi nīst šo bieži sastopamo
dzīvnieku un savu naidu izsaka šausmīgos lāstos.

Nīst arī citus šakāļu darbus. Aprobežotam labumam,
ko tie atnes, nav nekāda samēra ar to postu, kuru tie no-

dara. Derīgi viņi ir ar to, ka noēd maitas un iznīcina vi-

sādus mūdžus, galvenā kārtā ķer peles, bet kaitīgi ar sa-

vām bezkaunīgām palaidnībām. Viņi apēd ne tikai visu,
kas baudāms, bet zog arī visādas neēdamas lietas no mā-

jas un sētas, telts un istabas, kūts un virtuves, un paņem
līdz visu, kas vien viņiem iepatīk. Prieks zagt viņiem lai-

kam ir tikpat liels kā viņu ēdelība. Vistu kūtīs viņi spēlē
mūsu lapsas kūmiņa lomu, nonāvē ar caunes kāri un laupa,

ja nu ne ar lapsas viltību, tad vismaz ar lapsas bezkaunību.

Pie izdevīgiem apstākļiem tie dažreiz uzbrūk arī atsevi-

šķiem ganāmpulka dzīvniekiem, jēriem un kazām, vajā

mazus meža dzīvniekus un laupa augļu dārzos un vīna kal-

nos. Jūras krastos viņi barojas no beigtām zivim, mīkst-

miešiem un līdzīgiem dzīvniekiem. Lielākiem plēsīgiem
zvēriem viņi seko baros un iznīcina visas viņu maltītes at-

liekas; ceļotājiem viņi bieži seko dienām ilgi, pie katras

izdevības iespiežas nometnē un zog un laupa te pēc sirds

patikas. Savos laupīšanas gājienos viņi iet no sākuma

lēni, ar pārtraukumiem, pa reizei iekaucās, ošņā, skatās,
klausās un, kad pēdas atraduši, seko ar lielu uzcītību kaut

kuram mežazvēram un kad ir jau diezgan tuvu, tad pēkšņi
uzbrūk un kož to. Ja šādos medību gājienos viņi sastopas
ar cilvēku, tad nobēg no ceļa un izklīst pa labi un kreisi,
ātri atkal salasās kopā un turpina savu ceļu. Dažos apga-

balos viņi ir burtiski par zemes postu. Tikai viņu radinieki

suņi prot šakāļus turēt iemauktos; šakāļu dēļ suņi ir sa-

stopami visās sādžās lielā daudzumā, un tiklīdz tie izdzird

šakāļu kaukšanu, kura ziņo par viņu tuvošanos, suņi me-

tas tiem pretim un tos aizdzen.
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Ceilonas ziemeļu daļā, kur smilšainā zeme ir apklāta
retiem krūmiem un atsevišķām koku grupām, šakāļi, pēc
Tenen t a (Tennent), ļoti bieži sastopami. Te viņi medī

baros, kurus vada kāds barvedis, un uzrāda dienā gandrīz
neticamu drošsirdību. Ne tikai zaķi un citi grauzēji, bet

arī lielāki dzīvnieki, pat brieži krīt viņiem par laupījumu.
Ja viņi redz, ka pret vakaru vai ar tumsas iestāšanos za-

ķis vai kāds cits meža dzīvnieks meklē biezoknī patvē-

rumu, tad viņi ielenc šo kairinošo laupījumu no visām pu-

sēm; vadonis dod zīmi uzbrukumam ar gari stieptu, ap-

mēram kā „okee" skaņošu kaucienu, visi atkārto šīs pretī-
gās skaņas un reizē skrien biezoknī, lai upuri no turienes

iztriektu un iedzītu rūpīgi sagatavotās lamatās. Katrā ziņā
visiem singaleziešiem viņi, gandrīz tāpat kā lapsa kūmiņš
pie mums, noder par viltības un izmanības simbolu un ir

radījuši lielu daudzumu pasaku un nostāstu.

Šakāļu pārošanās laiks iekrīt pavasarī un ir par pama-

tu un cēloni tēviņu vistrakākai kaukšanai. Deviņas nedē-

ļas pēc tam šakāļu mātīte dzemdē s—B bērnus labi paslēp-
tā midzenī, baro, sargā un māca tos, līdzīgi vilkam vai lap-

sai, amatā un izved viņus laukā tikai apmēram pēc diviem

mēnešiem. Cerību pilnās atvases jau šinī laikā no veciem

ir iemantojušas gandrīz visu veiklību, lieliski prot kaukt

un diezgan ātri iemācas arī zagt.
Jauni saķerti šakāļi ir ļoti ātri pieradināmi; katrā

ziņā tie ir daudz rāmāki nekā lapsas. Viņi pierod pilnīgi

pie sava saimnieka, seko viņam kā suns, ļaujas glaudīties

un grib būt glāstāmi kā suns, klausa saucienu, luncina

draudzīgi asti, kad tos glauda, ar vārdu sakot — uzrāda

māju suņa īpatnējās ierašas un paradumus. Pat veci sa-

ķerti šakāļi ar laiku padodas cilvēkam, cik rējīgi tie no sā-

kuma arī nebūtu. Pāros turētie vairojas arī gūstā; tie

pārojas viegli arī ar piemērotu mājas suni.

Grūti saprotams liekas, ka visos lielākos zvēru dārzos

un muzejos izstādītos meža suņus jeb seglainos ša-

kāļus no vidējās un Dienvidafrikas pielīdzina šakāļiem;
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tiem ir vismaz tikpat liela līdzība ar lapsu, kā

ar sakali, un viņi sastāda zināmā mērā pārejas locekli

starp abiem. Seglainais sakalis (Canis mesomelas) ir zems

un atšķiras jau ar to no visiem pārējiem šakāļiem, bet vēl

vairāk ar galvas izveidojumu. Viņam ir lapsas galva, kuru
raksturo sevišķi lielas, pie pamata platas, augšgalā smaili

noasinātas, tuvu viena pie otras novietotas ausis, kuras

atgādina gan feneka gan arī šakāļa ausis. Lielajām brū-

najām acīm ir apaļš redzoklis. Aste sniedzas līdz zemei,
tomēr parasti tiek nesta stāvus uz augšu izliekta. Ķer-
meņa sega ir bieza, smalka un īsspalvaina. Skaistā rūzgan-
sarkanā krāsa uz ķermeņa apakšpusi pāriet dzeltenīgi bal-

tā krāsā. Visu virspusi apklāj no sāniem asi norobežota

melnas krāsas seglu sega ar bālganiem plankumzīmēju-
miem. Uz kakla šī sega pāriet neskaidrā baltā līnijā.
Plankumu zīmējums mainas no spalvu stāvokļa un to vis-

pār izveido tikai daudzas spalvu galotnes, kuras visas ir

gaišā krāsā. Garumā seglainais šakālis pārsniedz savus

radiniekus, augstumā paliek viņiem iepakaļ.
Pēc maniem piedzīvojumiem, seglainā šakāļa apdzīvo-

tais apgabals sākas Vidusnubijā. No šejienes tas sniedzas

gar Āfrikas austrumkrastu līdz Kapzemei un laikam arī

šķērsām pa visu zemes daļu līdz rietumkrastam. Mūsu

sakalis jūtas tikpat labi stepēs kā mežos, vislabāk tomēr

kalnainos apgabalos. Kapzemē un Habešā viņš ir ļoti bieži

sastopams. Viņš ir nekaunīgāks un uzmācīgāks nekā visi

citi meža suņi. Viņa īstais medību laiks ir naktī, tomēr

arī dienā viņu redz diezgan bieži apkārt klejojam, pat tieši

sādžu tuvumā. Agrās rīta stundās viņu sastop visur, tik-

pat labi krūmos kā klajos līdzenumos. Tikai priekšpusdie-

nas stundās viņš steidzas uz savu midzeni. Naktī viņš ir

pastāvīgs sādžu apmeklētājs un sastopams pat sādžas vidū,
nevienu reiz vien uguns aizkavē viņa zagļa gaitas. Es viņu
vairākkārt esmu redzējis apkārt klejojam starp saiņiem un

guļošiem kamieļiem; manā pirmā Āfrikas ceļojumā viņš
apmeklēja pat kuģi, kurš bij savienots ar sauszemi tikai

ar dēli. Āfrikas iedzimtie viņu nīst, jo viņš iznes no bū-

dām visas iespējamas lietas un nodara postu māju putnu
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un pat mazu ganāmpulku starpā. Pie maitām viņš ir pa-

stāvīgs viesis; šādu barību viņš liekas ēd kaislīgi.' Bur-

ton s ziņo, ka somali seglainā šakāļa kaukšanu uzskata

par austošas dienas zīmi un pēc viņas taisa slēdzienu par
labu vai sliktu laiku; Abesinijā un arī Sudānā šo muziķu

neievēro, lai gan to dzird diezgan bieži. Es no savas puses

varu atzīties, ka man nekad nebij nepanesāma šo šakāļu
kaukšana, bet gan sagādāja man jautru laika kavēkli. Āfri-

kas iekšienē nevienam nenāk ne prātā šos patiesi jaukos
dzīvniekus pieradināt; mēs tādēļ arī dabūjām šos šakāļus
dzīvus tikai no Kapzemes. Ja daudz nodarbojas ar šādu

sagūstītu šakāli, tad var ātri iemantot viņa uzticību. Seg-
lainais šakālis pamatā ir labsirdīgs un saticīgs un katrā

ziņā vairāk mīl mieru un sabiedrību nekā lapsa. Cik bai-

līgi un mežonīgi viņš no sākuma aizsargājas, tikpat ātri tas

atzīst mīļu apiešanos un cenšas atlīdzināt to ar pateicīgu

pieķeršanos.
Vienā krātiņā turēts seglaino šakāļu pāris vairojas

tālāk. Vai viņu grūsniecības laiks atšķiras no citu vilku

grūsniecības laika, es nevaru pateikt. Viens pāris, kuru

kopa Kjerbelinds (Kjārbollinds), vairākus gadus no

vietas dzemdēja mazuļus; vienu gadu šakāļi pārojās
16. janvārī, neskatoties uz 12° aukstumu, un dzemdēja

(kad, — nav zināms) četrus mazuļus, kuri lieliski auga.

Abos nākošos gados mātīte dzemdēja atkal, reiz 4. martā,
tomēr izdevīgā brīdī vienu savu atvasi apēda, lai gan ar

to citādi apgājās labi.

Pēc šī gandrīz pilnīgā Vecās Pasaules meža suņu pār-

skata metīsim skatu arī uz citiem, Amerikā dzīvojošiem

šās dzimtas locekļiem; te mēs uzduramies vispirms uz di-

vām vilkiem līdzīgām sugām, kuras HamiltonsSmits

(Hamilton Smith) sauc par zelta vilkiem un Grejs

(Gray) izdala atsevišķā ģintī. Pār pēdējās iezīmēm pēt-

nieks skaita ļoti garo šaurpurnaino galvu, īso asti, kā arī

neievērojamas savādības galvas kausā un zobu sistēmā.

Savā starpā abi „zelta vilki" vispār ievērojami atšķiras.
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Krēpju vilks, sarkanais vilks jeb iedzimto ap-

zīmējumā guara (Canis jubatus), pēc Burmeistera
ir gan nenoliedzāmi līdzīgs vilkam, tomēr samērā sīkāk

veidots un daudz garākām kājām nekā vilks; purns un

krūtis tam šaurāki, aste īsāka. Vēl šo baltu dien mēs zi-

nām par šo visās kolekcijās ļoti reto dzīvnieku ārkārtīgi
maz. Krēpju vilkam ir ļoti plašs izplatības apgabals Dien-

vidamerikā; tas sastopams atsevišķās vietās Brazilijā, Pa-

ragvajā un citur, bet viņa bikluma, uzmanības un bailīguma

dēļ to ļoti reti dabū redzēt un vēl retāk iegūt, jo viņš turas

tāļu no cilvēku mītnēm. Dienu viņš uzturas, pēc Vidas

prinča datiem, klajos, viršājiem līdzīgu apgabalu retajos

krūmājos, bailīgi slēpdamies; naktī, bet neapdzīvotos ap-

gabalos pat pēcpusdienas stundās, viņš skraida apkārt me-

klēdams barību, un tad ir dzirdama viņa stiprā, tāļu ska-

nošā balss. Pret vakaru viņu redz, pēc Henz c 1 a (Hen-

sel), dažreiz purvainos, ar augstiem zāļu ciņiem noaugušos

līdzenumos, nodarbojamies ar jūras cūciņu medībām, šie

dzīvnieki skrej ar lielu ātrumu starp zāļu ciņiem, tā ka ne-

viens medību suns tos nevar saķert; krēpju vilks tos to-

mēr saķer. Viņa augstās kājas dod tam iespēju medību

apgabalu tāļu pārredzēt un taisīt varenus lēcienus, tā ka

dzīvnieks tam nekad neizbēg.

Otra šīs grupas suga, kuru daži pētnieki ieskata par

akteonvilku (Lvciscus) priekšstāvi, ir kaucējvilks, stepju

vilks, prēriju vilks jeb kājots (Canis latrans).

Viņš ari ir saites loceklis starp vilkiem un lapsām, kaut

gan vilks viņā vēl saredzams ļoti skaidri. No vilka tam ir

ķermenis, aste un spēcīgās kājas, no lapsas — smailais

purns. Neparasti kuplā spalva viņa spēcīgo ķermeni pa-

dara vēl resnāku, nekā tas patiesībā ir, viņa galva ir slai-

dāka nekā vilkam, augšdaļā plata, pie purna smaila, auss

diezgan liela, apaķšā plata, bet augšā nenoapaļota. Gaiš-

brūnai acij ir apaļš redzoklis. Spalvai ir netīra dzeltengani

pelēka krāsa, kura uz ausīm un deguna virsus pāriet rūz-
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ganakrāsā, bet virs kakla un uz muguras — melnganā, jo
še visām spalvām ir melni gali. Kakla sāni, priekšpleci,
ciskas un kāju ārpuses ir gaiši rūzgan sarkani vai gaiši
dzelteni, kāju apakšpuses un iekšpuses ir bālganas, ausis

rūzganā krāsā, šur un tur spalvām ir melni gali; iekšpusē
ausis pārklātas biezām, bālganām spalvām. Lūpu mala ir

bālgana, acu apkārtne gaiši pelēka vai brūngani pelēka ar

spalvu galiem baltā krāsā. Ir sastopamas dažādas novir-

sības. Pieauguši kaucējvilki sasniedz garumā 1,40 metrus,
no kuriem astei jāatrēķina 40 centimetri. Pie šāda garu-
ma tie gan nepārsniedz 55 centimetrus augstumā
pie skausta.

Prēriju vilks ir plaši izplatīts Ziemeļamerikas iekšienē,
uz dienvidiem līdz Meksikai, un sevišķi parasts Misuri lī-

dzenumos, Kalifornijā un Kolumbijā. Angļu dabaspētnieki

apgalvo, ka viņš dzīvojot lielos baros un kļūstot ļoti bīstams

meža dzīvniekiem. Viņš sekojot sevišķi bizonu jeb bifeļu
pulkiem un nekaunīgi rupjā kārtā uzbrūkot slimiem, noku-

sušiem vai ievainotiem vēršiem, lai tos apēstu. Vidas

princis Maksis (Max von Wied), kuram mums

blakus Odibonam (Audubon), ir jāpateicas par la-

bāko aprakstu, turpretim saka, ka tas esot sastopams ti-

kai atsevišķi vai pāros un savā dzīvē esot līdzīgs mūsu

Eiropas vilkiem. Viņš laupa visu, ko tas var pieveikt, un

arī viltības ziņā pilnīgi līdzinājās mūsu vilkiem un lapsām.
Naktīs viņš bieži tikko neienāk indiāniešu sādžās un ziemā

to nereti redz skraidām apkārt dienas laikā, kā to dara

vilks dziļā sniegā un aukstumā. Pārošanās laikā viņš ap-

dzīvo paša raktas bedrēs vai alas, un še aprilī vilcene at-

nesoties ar sešiem līdz desmit mazuļiem. Pārošanās laiks

ir janvāris un februāris, tad kaucējvilki, kā visi suņi, uz-

budinās augstākā mērā. šinī laikā prērijā ir dzirdama viņu
balss: īpatnēja, beigās drusku stiepta riešana, kura līdzi-

nās tām skaņām, kādas izdod mūsu lapsas. Līdzība uzbūvē

starp daudziem indiāņu suņiem un prēriju vilkiem ir ievē-

rojama; var tā tad domāt ka ir sastopami šo abu dzīv-

nieku krustojumi.
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apskatam māju suņus, Burmeisters ir apzīmējis par

šakāļu lapsām (Lycalopex). še vispirms pieder gvaraniešu

agaračajs, atojs jeb „Braz i 1 i j a s lapsa" (Ca-
nis Azarae), īsts starploceklis starp šakāli un lapsu. Viņa
kopējais garums ir 90—100 centimetri, no kuriem 35 cen-

timetri nāk uz diezgan garo asti. Krāsa ir visai mainīga.
Parasti pakausis un mugura ir melni, galvas vidus un gal-
vas sāni pelēki, sāni tumši pelēki, jo sastādās no maisītām

melnām un baltām spalvām, krūtis un vēders netīri izabell-

dzelteni, priekšējās kājas brūnas, pakaļējās melnas, ķepas
brūnas. Balts laukumiņš sejā, gaiši dzeltens acu riņķis,
okerdzeltens ausu laukums un tādas pat krāsas rīkle at-

dalās no pārējās spalvas krāsas. Garie sari sejā, acu saite

un visas kailās ķermeņa daļas ir melni. Spalva sastāv no

mīkstas vilnas un drusku cirtainiem, diezgan rupjiem ako-

tiem, kuru krāsojums ir mainīgs un kuras ar savām gaišā-
kām vai tumšākām spalvu galotnēm rada dažādās ķermeņa
daļās attiecīgo krāsu.

Agaračaja tēvija ir visa Dienvidamerika no Klusā līdz

Atlantijas okeānam, no ekvatora līdz Patagonijas dienvidu

galam. Viņš ir atrodams kā augstienēs, tā ielejās, bet, kā

rādās, mēreni zemes gabali tam patīk labāk par karstiem.

Andos viņš kāpj augšup līdz 5000 metriem virs jūras lī-

meņa. Paragvajā tas apdzīvo atklātus krūmājus un izvai-

rās tikpat no lieliem mežiem, kā no atklātām vietām, kaut

gan viņš tās apmeklē savos medību gājienos. Viņš vispār

ir bieži sastopams, uzturas noteiktā apgabalā, vasaru un

rudeni dzīvo vientuļi, ziemu un pavasari pāros, noguļ dienu

un vakaros iziet vajāt agutus, pakas, trušus, jaunus stirnē-

nus kā arī meža un mājas putnus. Viņš sekojot arī jaguā-

ram kā übagotājs un liekēdis, nenicina pat vardes un ķir-

zakas, ķer vēžus un krabus un ar savu lielo daudzumu, lau-

pīšanas kāri un zaglīgumu kļūst zemei par nastu.

Mums jāpateicas Acaram, Rengeramun čudi

par šī dzīvnieka labiem dzīves aprakstiem; vislabāko ir

sniedzis Rengers. „Es," viņš saka, „dažreiz savos ceļoju-

mos, kad nakti pavadīju brīvā gaisā, uz acumirkli varēju
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novērot šo meža suni mēnesnīcā. Kad biju novietojies pie
būdas, kurā tika turētas bizamplles, tad redzēju viņu tu-

vojamies ar lielāko uzmanību, vienmēr pret vēju, lai tas

varētu jau no tālienes saost cilvēkus un suņus. Klusiem,
pilnīgi nesadzirdamiem soļiem viņš līda gar aizžogojumu
vai caur zāli, meta bieži lielus līkumus līdz nokļuva pīļu
tuvumā, lēca pēkšņi uz vienu no tām, satvēra viņu zobiem

pie kakla, tā kā tā nepaspēja izdot ne skaņas, un ātri at-

tālinājās ar savu medījumu, turot pēdējo augstu gaisā pa-

celtu, lai netiktu kavēts skrējienā. Tikai zināmā atstatu-

mā, kad viņš jutās drošs, tas apēda medījumu, kā to va-

rēja spriest no atlikušām spalvām un kauliem. Ja to iz-

traucēja troksnis, viņš tūliņ atvilkās visbiežākos krūmos,
bet vēlāk nāca atkal no citas puses un mēģināja uzbrukt

no jauna. Dažreiz viņš parādījās būdas tuvumā četras līdz

piecas reizes, līdz tas uztvēra visizdevīgāko acumirkli. Ja

vienā naktī viņam ķēriens neizdodas, nākošā naktī tas mē-

ģina no jauna. Es liku vairākas naktis no vietas uzglūnēt
vienam no viņiem, kurš man bija nolaupījis pili. Bet tas

nerādījās, kaut arī ik rītu mēs uzgājām tuvumā svaigas

pēdas. Turpretim pirmā naktī, kad viņš neredzēja nevienu

uzglūnam, tas apmeklēja vistu kūti.

Mežā un klajā laukā agaračajs vajā medījumu ar ma-

zāku uzmanību, jo tur viņam ir mazāk ienaidnieku, no ka

baidīties, un drīz skrienot panāk mazos zīdītājus, kuriem

tas nav varējis uzbrukt negaidot. Sekojot viņš tāpat kā

medību suņi tur degunu tuvu pie zemes un seko pa pēdām;
laiku pa laikam viņš paceļ degunu un ošņā pa vējam. Kad

cukura niedres ir gandrīz nogatavojušās, viņš apmeklē

stādījumus, un pie tam ne tikai daudzo tur dzīvojošo peļu
dēļ, bet arī pašu cukurniedru dēļ. Viņš ēd no auga tikai

mazu daļu, pie tam to, kura atrodas tieši virs saknes un

satur visvairāk cukura, bet ikreizes nokož vai aizkož desmit

un vairāk augu un nodara plantācijās ievērojamus zau-

dējumus.
Kur šakaļlapsa jūtas netraucēta, viņa vispār klejo ap-

kārt dienu kā nakti. Šis dzīvnieks prot ļoti veikli atrast

purvos ceļus. Tur viņš cītīgi medī ūdens un purvu put-
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nus, proti pīles, ūdensvistas, ralles jeb purvu vistas, aniu-

mas, un prot vienmēr uzklupt vienam vai otram neizveicī-

gam šo putnu cālim vai pat veciem putniem.

Atsevišķi jātnieki bieži pamodina viņā lielu ziņkārību.
Kad tas sadzird zirga soļus, viņš iznāk no krūmiem, atklāti

nostājas ceļa vidū un stīvi noraugās jātniekā un zirgā,

ļauj dažreiz arī abiem pienākt sev klāt līdz piecdesmit so-

ļiem un tuvāk, bez kā sāktu atkāpties. Šāda atkāpšanās
nebūt nenotiek lielā steigā, bet lēnām, soli pa solim, šakaļ-
lapsa aiztek visā omulībā un vēl daudzas reizes atskatās

uz saistošo parādību, gandrīz itkā zobodamies par zirgu un

jātnieku. Ja turpretim dzīvnieks mana, ka to gatavojas

vajāt, viņš cik vien ātri eespējams meklē savu glābiņu bēg-
šanā un tad pazūd biezos krūmos visīsākā laikā.

„Ziemā, riesta laikā," Reng cr s turpina, „abi dzi-

mumi sameklējas un tad liek bieži vakaros un naktīs atska-

nēt „agua-a" skaņai, kuru citādi dzird tikai tad, ja ir sa-

gaidāma laika maiņa. Tēviņš un mātīte nu ceļ sev kopīgu
nometni krūmos, zem vaļējām koku saknēm, tatu atstātās

alās un 1.1. Paši savu alu viņi nerok. Pavasarī, kurš dien-

vidus puslodē iekrīt oktobrī, mātīte dzemdē trīs līdz piecus

mazuļus; pirmās nedēļās viņa tos atstāj tikai reti, jo tē-

viņš viņiem pienes laupījumu. Tiklīdz jaunie var ēst, abi

vecie iziet uz medībām un kopīgi apgādā savu ģimeni. Uz

decembra beigām jau sastop jaunos agaračajus sekojam
mātei viņas klejojumos. Ap šo laiku tēviņš šķiras no ģi-

menes un vēlāk arī mātīte atstāj jaunos."

Agaračaja ādu Paragvajas iedzimtie lieto tikai reti,
bet gaļu viņas riebīgās smaršas un garšas dēļ — nekad.

Tomēr zaudējumu dēļ, kurus tas nodara, viņu cītīgi vajā,

ķer slazdos, nošauj viņu, uzglūnot tam vakaros, vai arī

trenkā ar suņiem līdz nāvei. Lai to izvestu, mēģina dzīv-

nieku izdzīt klajumā iz krūmiem, kur tas ir paslēpies, lai

medinieki jājot varētu viņu vajāt līdz ar suņiem. lesā-

kumā viņš skrien ļoti ātri', tā ka jātnieki to gandrīz pa-

zaudē iz acīm. Bet pēc stundas ceturkšņa tas iesāk pie-

kust, un jātnieki drīz viņu panāk. Pret suņiem tas mē-

ģina aizsargāties, bet tie viņu tūliņ saplosa gabalos. Bla-



kus minot, ir diezgan grūti izdzīt agaračaju no viņa pa-

slēptuves klajumā, jo savijušos krūmājos un dzeloņainās

bromelijās suņi izveicības ziņā stāv tāļu aiz viņa. Peru

valstī muižas īpašnieks maksā par katru šakaļlapsu, kuru

tam nodod, vienu aitu. Indianieši tādēļ cītīgi medī agara-

čaju, kuru še sauc par atoju, un ganāmpulku īpašnieki sa-

vukārt skaita par godu izgreznot savas mājas ar iespējami
daudzāmizbāstām šo lapsu ādām. Izņemot cilvēku, agara-

čajam neviens cits ienaidnieks nav bīstams. Viņa asā

dzirde un viņa ļoti smalkais deguns nodrošina viņu pret
katru neparedzētu uzbrukumu, un no vajātāja tas viegli

izbēg ar savu ātro kāju palīdzību.



Mājas suņi.
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„Caur suņa prātu pastāv pasaule." Tā rakstīts ven-

didadā, vecākā un īstākā Zendavestas daļā, vienā no vecā-

kām cilvēces grāmatām.
Pirmai cilvēces attīstības pakāpei šie vārdi bija un vēl

ir zelta taisnība. Mežonīgais un rupjais pusmežonis nav

iedomājams bez suņa, izglītotais un kulturelais apdzīvotāko

zemes daļu iemītnieks ne mazāk. Cilvēks un suns papildina
viens otru simtas un tūkstošas reizes, cilvēks un suns ir

visuzticamākie no visiem biedriem. Neviens cits dzīvnieks

visā pasaulē nav cilvēka nedalītās ievērības, draudzības un

mīlas cienīgāks par suni. Viņš pat ir cilvēka daļa, nepie-
ciešams tā uzplaukšanai un labklājībai.

„Suns," saka Kivjē (Cuvier), „ir ievērojamākais,

pilnīgākais un derīgākais ieguvums, pie kāda cilvēks jeb-
kad ir ticis. Visa suga ir kļuvuse mūsu īpašums. Katra

atsevišķa tās būtne pilnīgi pieder cilvēkam, savam kun-

gam, vadās pēc viņa parašām, pazīst un aizsargā viņa īpa-
šumu un paliek viņam padevīga līdz nāvei. Un viss tas

notiek ne aiz vajadzības vai bailēm, bet aiz tīras mīlas un

pieķeršanās. Ātrums, labā osme ir to padarījuši cilvēkam

par varenu palīgu, un varbūt viņš pat ir nepieciešams, lai

cilvēku sabiedrība varētu pastāvēt. Suns ir vienīgais dzīv-

nieks, kurš cilvēkam ir sekojis pa visu zemi."

Suns ir tiešām cienīgs, lai to sīki apskatu un lai ne-

skatoties uz to, ka viņš šķietami ir vispār pazīstams, pie-
minu viņu te ar prieku un mīlestību. Ikvienam liekas, ka

viņš suni pazīst, pat pamatīgi un pietiekoši pazīst, un tikai

dabaspētnieks atzīstas, ka viņš, neskatoties uz visiem pē-
tījumiem un salīdzinājumiem, patiesībā par suni zin visai

maz un gan nekā noteikta.

Suns līdzi cilvēkam ir izplatījies pa visu zemi. Ciktāl

ir izplatījies cilvēku dzimums, atrod arī viņu, un pat pie
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viszemākām, nekulturelākām un neizglītotākām tautām,
viņš ir biedrs, draugs un sargs. Bet nekur zemes virsū
to vairs nesastop savvaļas stāvoklī, bet gan visur pieradi-
nātā, un pie tam cilvēku sabiedrībā, reti kad no tās atra-

dušu. Ne vistumšākā teika, ne rūpīgākie pētījumi nav

mums līdz šim snieguši pietiekošas ziņas par viņa priekš-
tečiem: vissvarīgākā mājas kustoņa izcelšanos sedz šķie-
tami necaurredzama tumsa. Nav neviena cita dzīvnieka,

par kuru būtu izteikti tik daudzi prātojumi un domas, kā

par suni. Pēc vienu ieskata, visas pasaules suņi pieder
vienai vienīgai sugai, citi pielaiž vairākus senvecākus. Pir-

mie skaita visus suņus par vilka šakāļa, dingo, doles un

buanzu pēcnācējiem, citi domā, ka viņš ir cēlies no to vai

citu nosaukto dzīvnieku vairākkārtējas krustošanās, ir da-

žādu savvaļas suņu maisījums.

„Ja grib māju suni," saka Blaz iv s s, „atšķirt kā

sugu no pārējiem vilkiem, tad, pēc Linneja ziņām, vēl ta-

gad nav citas labākas pazīmes, kā uz kreiso pusi liek-

tā aste.

Suņa dabasvēsturiskais liktenis ir līdzīgs cilvēka lik-

tenim. Tam, ka suns ir pavisam padevies un pieslēdzies

zemes kungam, ir radušās tādas sekas, kādas mēs nekur

citur dzīvnieku valstī neatrodam. Suņa esība ir tik visai

sakususe ar cilvēka esību; tāpat kā cilvēkam, sunim, lai

visu zemes lodi palīdzētu iekarot un pārvaldīt, ir bijis tādā

mērā jāpadodas dažādākiem un pretējāķiem dabas iespai-

diem, ka par viņa, tāpat kā par cilvēka pirmatnējo dabas

stāvokli mums var sniegt ziņas tikai patvaļīgi prātojumi.
Bet tas attiecas tikai uz viņa ķermeņa īpatnībām. Par

viņa garīgo būtību balsis nevar dalīties.

Pēc sava ģindeņa, pēc galvaskausa un zobiem suns ir

vilks. Bet viņu nav iespējams apvienot ne ar vienu sav-

vaļā sastopamo vilku sugu, ne arī asi nodalīt no pazīsta-
mām vilku sugām. Mūsu Eiropas suņi svārstās savās gal-
vaskausa īpatnībās starp vilku un šakāli, bet tā, kā šīs

īpatnības daudzkārtīgi krustojas, saistās un novirzās.

Galvaskausam, kaut tas arī uzrāda līdzību ar vilku un ša-

kāli, nedaudz pat atgādina lapsu, tomēr arvien piemīt kas
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īpatnējs. Piere parasti drusku stiprāk nekā vilkam un

šakālim izceļas virs galvas vidus un deguna muguras, bet

tur taisni parādās pretējas novirzības pie dažādām suņu
rāsām. Protams, šo novirzību savstarpīgai sekmīgai salī-

dzināšanai ir ņemami tikai apmēram viena vecuma gal-
vaskausi.

Amerikāņiem ir bijuši suņi, vēl iekams spānieši aiz-

veda uz Ameriku Eiropas suni. Meksikā spānieši atrada

priekšā mēmus suņus. Humboldts pieved, ka Saujas
un Huankas indianieši, pirms viņus inka Pačakuteks pie-
grieza saules kultam, esot parādījuši dievišķīgu godu su-

ņiem. Viņu priesteri pūta uz suņu galvaskausu kauliem

un suņu galvaskausi ar suņu mūmijām ir atrodami vecāko

laiku peruaniešu kapenēs, čud i, kurš šos galvas kausus

pētījis, skaita tos par atšķirīgiem no Eiropas suņu galvas
kausiem un domā, ka tie piederot īpašai sugai, kuru viņš
sauc par Canis Ingae. Arī peruanieši apzīmē visus vietē-

jos suņus ar vārdu „runa-allko", lai tos atšķirtu no eiro-

piešu suņiem, kuri Dienvidamerikā ir sastopami savvaļā.
Šie suņi esot sevišķi naidīgi pret eiropiešiem.

Jāatzīmē, ka tur, kur nav savvaļā sastopami vilki, arī

suns, kā rādās, ir iztrūcis, kaut arī, cik tāļu vien sniedzas

senlaiku cilvēka vēsture un viņa izplatība zemes virsū,

suns ir visnotāļ sekojis cilvēkam tā sabiedrībā. Rit c r s

(Ritter) vērš uzmanību uz Gravforda (Grawford)

apliecinājumu, ka visās tropu zemēs uz rietumiem no Ben-

gālijas, Aizindijā un ap viņu esošās salās nav uzieta pat ne

viena vienīga suga no visas suņu dzimtas. Izrādās, tā tad,
ka neskatoties uz cilvēka iespaidu, suņu izplatība stāv tie-

šākā sakarā ar meža vilku sugu izplatību.

Ja jau tas ir uzkrītoši, ka iedzimtās suņu sugas savā

galvaskausa uzbūvē tuvojas meža vilku sugām, tad ir vēl

uzkrītošāk, ka viņi arī pēc savas ārienes sāk līdzināties sav-

vaļas veidiem, kad viņi nokļūst savvaļas stāvoklī. Tas at-

tiecas ne tikvien uz krāsu, bet arī uz dzīvnieka izskatu,

izceltām, smailām ausim, spalvu v. t. t. jau 01iv j c r s
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novēroja, ka Konstantinopoles apkārtnē suņi ir līdzīgi šakā-

ļiem. Krievijas dienvidos un rītos ir sastopami neskaitāmi,

pa pusei no cilvēka atraduši suņi, kuri klejo apkārt veselās

sabiedrībās. Viņi bieži ir tik līdzīgi šakāļiem pēc krāsas,
ķermeņa veida un ausīm, ka tos var viegli sajaukt. Pa 1-

lasa novērojums par suņu un šakāļa noteikti draudzīgo

kopdzīvi pie šīs ārējās līdzības ir viegli saprotams.

Suņa un vilka bastardi ir pazīstami visos krustošanās

veidos. Suņa un šakāļa bastardi, pēc novērojumiem brīvā

dabā, nav retums. Pa 11ass pat atgādina, ka krievi

suņa un lapsas bastardus skaitot par pazīstamu lietu, bet,
kā redzams, viņš šo apgalvojumu nepamato uz personīgiem

novērojumiem.

Ja nu pēc šiem norādījumiem prasa, vai suns ir suga,

patstāvīga un nošķirta suga, kā vilks, šakālis un lapsa, tad

ir grūti jautājumu atbildēt ar ~ja". Nav neviena sav-

vaļas dzīvnieka, kurš uzrādītu galvaskausa, visā ķermeņa
uzbūvē un absolūtā lieluma attiecībās tādas svārstības.

Bet arī tie māju kustoņi, kuru sugu pašu par sevi mēs

skaitam par neviltoti uzglabājušos, pārmainījušos tikai

pieradināšanā un kultūrā, kā zirgs, ēzelis, ragu lopi, kaza

un cūka, neuzrāda šādas novirzības, un vēl mazāk var sa-

cīt, ka lielā veidu dažādība saturētu vairākas sugas.

Tikpat patvaļīgi, kā. uzstādīt vairākas cilvēku su-

gas, būtu nošķirt vairākas suņu sugas. Acīm-

redzot še ir apstāklis, kurš nesaskan ar citiem dabā un kul-

tūrā novērotiem gadījumiem.

Kā pie suņa nevar būt runa par pirmsugu tādā pat no-

zīmē, kā pie zirga un kazas, tas gan būs skaidrs pēc visa

sacītā. Pēc pareizi secināta slēdziena nav domājams sav-

vaļas stāvoklī neviens dzīvnieks, kurš pieradināts radītu

šādu veidu dažādību. Bet arī neskatoties uz visu nesvarīgo,
kultūrai padoto, nav dabā dzīvnieka, kurš pilnīgi saskan

ar suni. Un tomēr nav ticams, ka šāda dzīvnieka savvaļas
cilts varētu izmirt uz visas zemes lodes. Pat tagad nav

iespējams iznīcināt dažādos apvidos sastopamos savvaļas
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suņus, vēl daudz grūtāk būtu bijis senākos laikos to izdarīt

ar pirmatnējām savvaļas ciltīm visās vietās. Tāpat nav

ticams, ka šāda pirmsuga varētu būt līdz šim palikusi ne-

ievērota un neuzieta.

Un tā tad, kamēr šos jautājumus apskata no dabas-

zinātņu viedokļa, neatliek gan cita izeja, ka atzīt ieskatu,
kuram piekrīt Pa 11ass, proti ka suņa izcelšanās ir meklē-

jama dažādu zemju pirmatnējo vilku sugu pieradināšanā un

krustošanā. Dabīgi, ka šis ieskats, kā ikviens cits šinī jau-
tājumā, ir tikai prātojums, bet viņu būs iespējams, ja tas

ir pamatots dabā, pacelt līdz pilnīgai pārliecībai tieši sa-

līdzinot suņu un vilku galvaskausus. Nav vairs iemesla

likties nomaldināties no šī uztvēruma ar B i f o n a (Buffon)
mācībām un prātojumiem. Ir skaidrs, ka ar šo ieskatu vis-

labāk sader tik pat neierobežotā suņu sugu krustošanās

savā starpā, kā starp suni, vilku un šakāli. Nav arī ne-

svarīgi, ka tikai šādā ceļā lielā suņu dažādība augumā un

lielumā gūst analoģiju, piemēram, dažādos augu krustoju-

mos, pat dzīvnieku valstī pie vistām. Lieia nozīme ir arī

lielai savvaļas suņu līdzībai ar šakāli izskatā un krāsā un

abpusīgam tuvumam un draudzībai. Arī zirgi savvaļā atkal

tuvojas izskatā meža zirgiem. Tās kazas, kuras dzimumu

pēc dzimuma lielāko gada daļu klejo brīvi kalnos, kā tas ir

Dalmacijā un dažos Itālijas apvidos, ļoti līdzinājās savvaļas
becoarkazai. Raibiem trušiem, kurus izliek brīvā, daža

gadu laikā mazuļi nav atšķirami no savvaļas trušiem un ir

pilnīgi mežonīgi.

Ka šakāļa līdzdalība pie suņa izveidošanās ir laikam

vislielākā, par to, man rādās, liecina suņa galvaskausa iz-

veidošanās, un laikam tam nebūs gan vienīgi gadījuma no-

zīme, ka vecās cilvēces kultūras zemes no Indijas līdz Vidus-

jūrai gandrīz pilnīgi sakrīt ar šakāļa dzimteni."

Darvins nonāk pie tādām pašām domām kā B la-

z ius s. „Daži dzīvnieku pazinēji," viņš saka, „domā, ka

visas dažādās pieradinātās suņu sugas ir cēlušās no vilka
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vai šakāļa vai arī no kādas nepazīstamas un izmirušas su-

gas. Citi atkal domā, ka tie ir radušies no vairākām su-

gām, tiklab izmirušām kā tagad dzīvojošām, kuras vairāk

vai mazāk ir savā starpā sajaukušās. Laikam mēs nekad

nevarēsim suņa izcelšanos droši noteikt. Paleontoloģija
šo jautājumu daudz neapgaismo. No vienas puses tas stāv

sakarā ar izmirušo un tagad dzīvojošo vilku galvaskausu
lielo līdzību, no otras puses ar lielo dažādību starp dažādu

pieradināto suņu rāsu galvas kausiem. Rādās, ka arī jau-
nos terciāra nogulumos ir atrastas paliekas, kuras drīzāk

varētu būt piederējušas lielam sunim, nekā vilkam. Tas

pabalsta Blen v i ļ a (Blainvilles) ieskatu, ka mūsu suņi
ir vienas vienīgas izmirušas sugas pēcnācēji. Daži iet tik

tāļu, ka apgalvo, ka katrai galvēnai rāsai esot bijis savs

savvaļas sentēvs.

Pēdējais ieskats tomēr ir ļoti neticams, jo viņā nav

ņemtas vērā novirzības kā pie savvaļas tā pieradinātiem
dzīvniekiem un bez tam šis uzskats gandrīz ar nepiecieša-
mību pieņem, ka kopš ta laika, kad cilvēks suni pieradināja,
liels sugu skaits ir izmiris: taču vēl 1710. gadā vilks dzīvoja
uz tik mazas salas, kāda ir Īrija.

Tie pamati, kuri noveda dažādus autorus pie ieskata,
ka mūsu suņi ir cēlušies no vairāk nekā vienas savvaļas
sugas, ir pirmkārt lielās dažādības rāsu starpā un otrkārt

apstāklis, ka vecākos pazīstamos vēsturiskos laikos dzīvoja
vairākas suņu rāsas, kuras savā starpā bija ļoti dažādas,
bet tagad dzīvojošām rāsām ir visai līdzīgas vai pat pilnīgi
saskan ar tām.

Svarīgākais pamatojums ieskatam, ka dažādās suņu

rāsas ir cēlušās no zināmām savvaļas ciltīm, ir līdzība, kādu

tās uzrāda dažādos apgabalos ar tur vēl savvaļā dzīvojošām

sugām. Gan jāpiebilst, ka savvaļas un pieradināto suņu
salīdzināšana tikai nedaudzos gadījumos ir izdarīta ar pie-
tiekošu noteiktību, bet pats par sevi arī ieskats, ka dažādas

suņu sugas ir pieradinātas, neatduras uz grūtībām. Suņu
dzimtas locekļi apdzīvo gandrīz visu zemi, un vairākas su-

gas pēc savas uzbūves un dzīves veida ir diezgan līdzīgas
mūsu dažādiem suņiem. Mežoņi tur un pieradina dažādus
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dzīvniekus, protams, visvieglāk sabiedrībā dzīvojošus dzīv-

niekus, kā piem. suņus. Agrākos laikos, kad cilvēks pirmo
reizi ieradās kādā zemē, tur piemājojošie dzīvnieki nesa-

juta no viņa iedzimtas jeb mantotas bailes, un tā tad laikam

ļāvās daudz vieglāk pieradināties nekā tagad. Kad cilvēki

pirmo reizi apmeklēja Falklandes salas, lielais Falklandes

vilks (Canis antarcticus) nāca bez bailēm pie Bair on a

(Byron) matrožiem, kuri ziņkārību noturēja par mežonī-

gumu un bēdza. Pat jaunos laikos cilvēks, kurš vienā rokā

tur gabalu gaļas un otrā nazi, var vēl šos vilkus dažreiz

nodurt. Bruņurupuču salās es ar savas bises galu nogrūda

vanagus no zara un sniedzu spaini ar ūdeni citiem putniem,
kuri uz tā apsēdās un dzēra. Tālāk liela nozīme ir tam, ka

suņi vairojas gūstā bez pretīguma un grūtībām. Bet taisni

nespēja gūstniecībā vairoties ir viens no svarīgākiem ka-

vēkļiem pieradināšanā. Mežoņi piešķir suņiem ārkārtēju

nozīmi, un pat puspieradināti dzīvnieki viņiem ir ļoti node-

rīgi. Ziemeļamerikas indiāņi krusto savus pusmežonīgos

suņus ar vilkiem, lai tos padarītu gan mežonīgākus nekā

iepriekš, bet arī dūšīgākus. Gvianas mežoņi gūsta divu

mežonīgu suņu sugu mazuļus, lai tos kautcik pieradinātu

un izlietotu, kā to dara Austrālijas iedzimtie ar savvaļā
pārgājušā dingo mazuļiem. Kin g s man ziņoja, ka viņš
reiz esot jaunu savvaļas dingo iemācījis sargāt lopus un

atradis dzīvnieku par ļoti noderīgu. No šiem dažādiem

ziņojumiem ir droši slēdzams, ka cilvēks dažādās zemēs ir

pieradinājis dažādas suņu sugas. Tā būtu pat īpatnēja

parādība, ja uz visas zemeslodes būtu pieradināta tikai

viena vienīga suga.

Tagad piegriezīsimies sīkumiem. Savos novērojumos

noteiktais un asprātīgais Ričardsons (Richardson)

piezīmē, ka līdzība starp mainīgo vilku jeb palso vilku un

indiāņu mājas suņiem esot neparasti liela, un tikai vilka

lielums un stiprums rādoties būt vienīga starpība. „Ne
vienu reizi vien," viņš saka, „es esmu noturējis vilku pūli

par kāda indiāniešu bara suņiem, jo arī abu dzīvnieku sugu

kauciens izskan tieši tādās pat skaņās, tā kā pat indiāniešu

pieradusē auss dažreiz pieviļas." Ričardsons pieme-
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tina, ka vairāk uz ziemeļiem dzīvojošo eskimosu suņi ne

tikai ārkārtīgi līdzinoties polarriņķa pelēkajam vilkam pēc
sava ķermeņa veida un krāsas, bet apmēram līdzinoties

viņiem arī pēc lieluma. Kei n s (Kane) bieži redzējis savu

kamanu suņu jūgā slīpas acis, pazīme, kurai daži zoologi

piešķir lielu svaru, nokarājošās astes un vilka biklos skatus.

Pēc Hei j a (Hayes), eskimosu suņi maz atšķiras no vil-

kiem, nemaz nav spējīgi pieķerties cilvēkam un ir tik me-

žonīgi, ka lielā badā uzbrūk pat savam saimniekam. Viņi
viegli paliek mežonīgi un viņu radniecība ar vilkiem ir tik

cieša, ka viņi ar tiem bieži krustojas. Arī indiāņi savas

suņu sugas uzlabošanai ņem jaunus vilkus. Tādus palsos
vilkus var dažreiz pieradināt, kaut arī reti. Pirms otrā

vai trešā auguma tas nekad nenotiek. He i j s domā, ka šie

suņi bez šaubām esot uzlaboti vilki. Katrā ziņā pievestie
fakti liecina, ka eskimosu suņiem vajaga auglīgi krustoties

ar vilkiem, pretējā gadījumā pēdējos nevarētu lietot sugas

uzlabošanai. Zaķu indiāņu suns, kurš daudzējādā ziņā at-

šķiras no eskimosu suņa, pēc Ričardsona, atrodas

tādās pat attiecībās ar kaucējvilku jeb prērijas vilku, kā

eskimosu suns ar palso vilku, tā ka minētais pētnieks starp

viņiem nevarēja atrast nekādu noteiktu starpību. Suņi,
kuri rodas no abām minētām dzimtām, krustojas kā savā

starpā, tā arī ar savvaļas vilkiem vai eiropiešu suņiem.
Melnais indiāņu vilku suns Floridā, pēc Bertrama, tikai

ar to atšķiras no tās zemes vilkiem, ka viņš rej. Kolumbs

uzgāja Vakarindijā divas suņu sugas un Fernandecs ap-

raksta trīs tādas Meksikā. Daži no šiem iedzimtiem suņiem
bija mēmi, t. i. viņi nerēja. Kopš Bif on a laikiem ir

zināms, ka Gvianas iedzimtie krusto savus suņus ar kādu

savvaļas sugu, kā rādās ar maikongu vai karasissi. Šom-

b v r g k s, kurš šīs zemes rūpīgi izpētījis, man par to raksta

sekošo. „Krasta tuvumā piemitošie aravaaku indiāņi man

ir atkārtoti stāstījuši, ka tie savus suņus, lai uzlabotu sugu,

krustojot ar kādu savvaļas dzīvnieku, un ir rādījuši at-

sevišķus suņus, kuri droši līdzinājās vairāk mankongam,
nekā parastai rāsai. Bet pēdējos indiāņi reti tur mājsaim-
niecības vajadzībām.
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Arīaiu, kādu citu mežonīgu suņu sugu, kā liekas Canis

silvestris, arekua indiāņi tagad nelieto daudz medībās. Ta-

ruma indiāņu suņi ir pavisam citādi un līdzinājās Bifona

vēja suņiem no St. Domingo. Tā tad izrādās, ka Gvianas
iedzimtie ir pa daļai pieradinājuši divas savvaļas suņu su-

gas un vēl krusto savus mājas suņus ar tiem. Abas sugas

pieder kādai no Ziemeļamerikas un Eiropas vilkiem atšķirī-
gai grupai. Rengers nodibināja uzskatu, ka pieradināti

vienīgi bezspalvaini suņi, kad eiropieši pirmo reizi apmek-

lēja Ameriku, un daži no šiem suņiem, par kuriem č v d i

saka, ka viņi Kordiljēros ciešot no aukstuma, vēl ir mēmi.

Tomēr šis kailais suns pilnīgi atšķiras no tā, kuru čudi ap-

zīmē par inku suni un par kuru viņš saka, ka tas tiklab

panesot aukstumu, kā arī rejot. Nav zināms, vai šīs divas

dažādās suņu rāsas ir iedzimto sugu pēcnācēji, un varētu

pieņemt, ka cilvēks, pirmo reizi Amerikā ieceļojot, ir pa-

ņēmis no Āzijas cietzemes līdz suņus, kuri nevarēja riet.

Šis ieskats tomēr rādās būt neticams tādēļ, ka iedzimtie

savā ieceļošanas gaitā nākot no ziemeļiem pieradināja vis-

maz divus Ziemeļamerikas savvaļas suņus.

Ja mēs atgriežamies atpakaļ pie Vecās Pasaules, tad

atrodam, ka vairāki Eiropas suņi ļoti līdzinājās vilkam,

piemēram Ungārijas līdzenumos ganu suns tik lielā mērā,

kā pēc P c d ž c t a (Paget) atstāstījuma, kāds ungārs no-

turēja vilku par savu paša suni. Itālijas ganu suņiem agrāk

vajaga būt bijušiem ļoti līdzīgiem vilkiem, joKolumella

(Columella) dod padomu turēt baltus suņus, lai tos vieglāk

atšķirtu no vilkiem. Ka suņi ar vilkiem krustojas paši no

sevis, to bieži stāsta vecie autori. P1 mi j s pat apgalvo,

ka gallieši esot sējuši savas kuņas mežos, lai tās krustotos

ar vilkiem.

Eiropas vilks drusku atšķiras no Ziemeļamerikas vilka,

un daudzi zoologi viņu skaita par īpašu sugu; tāpat tas ir

arī ar Indijas vilku, un še mēs atkal atrodam noteiktu

līdzību starp dažu Indijas apgabalu pāriju suņiem un šo

Indijas vilku. Attiecībā uz šakāli Isidors žofrua Sen t-

-11 er s (Isidore Geoffrov St. Hilaire) saka, ka neesot ie-

spējams uzrādīt pastāvīgu starpību starp viņu un mazāko
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suņu rasu ķermeņu uzbūvi. Kā vieni tā otri cieši saskan arī

savā dzīves vidā. Ērenbergs (Ehrenberg) norāda, ka Lejas-
eģiptes mājas suņu un zināmu iebalzamētu suņu priekštecis
esot šakaļvilks, ka, no citas puses, Nubijas mājas suņi un,

pēc mūmijām spriežot, arī citas rāsas, ir tuvā radniecībā

ar šakāli. Pa 11ass apgalvo, ka šakālis un mājas suns

rītzemēs dažreiz krustojoties. Attiecīgs gadījums ir zi-

nāms arī no Alžiras. Gviņējas piekrastes mājas suņi ir

lapsai līdzīgi dzīvnieki un ir mēmi. Kā Erha rd t s ziņo,
Āfrikas austrumu krastā starp 4. un 6. ziemeļu platuma
grādiem, apmēram desmit dienu gājumu zemes iekšienē,
tur puspieradinātu suni, kurš pēc iedzimto apgalvojuma
esot cēlies no līdzīga mežonīga dzīvnieka. Lich te n-

šte i n s saka, ka bušmeņu suņi uzrādot uzkrītošu līdzību

ar seglaino šakāli pat krāsas ziņā. Turpretim Lai ar s

(Lavard) ziņo, ka viņš esot redzējis kaferu suni, kurš

bijis ļoti līdzīgs eskimosu sunim. Austrālijā dingo ir atro-

dams tiklab pieradināts kā savvaļā, un ja to arī sākumā

būtu ieveduši cilvēki, viņu tomēr var uzskatīt par vietējo
fermu. Viņa atliekas uzietas līdzīgā uzglabāšanās stāvoklī

ar kāda izmiruša dzīvnieka atliekām, tā kā viņa ievešanas

laikam jābūt ļoti senam. Dažādu zemju puspieradināto

suņu līdzība ar tur vēl dzīvojošām savvaļas sugām, vieg-

lums, ar kādu abas vēl bieži var krustot, vērtība, kādu me-

žoņi piešķir pat puspieradinātiem dzīvniekiem un daži citi

jau iepriekš atgādināti apstākļi, kuri atvieglo viņu pieradi-

nāšanu, padara ļoti iespējamu, ka pasaules pieradinātie

suņi ir cēlušies no divām vilku sugām, no vilka un kaucēj-

vilka, divām vai trim citām šaubīgām vilku sugām, proti

Eiropas, Indijas un Ziemeļamerikas vilkiem, tālāk vismaz

no vienas vai divām Dienvidamerikas suņu sugām, tad vai-

rākām šakāļu sugām un varbūt vēl no vienas vai divām

izmirušām sugām. Tie autori, kuri pieraksta klimata iedar-

bībai lielu iespaidu, var ar to izskaidrot vienas un tās pa-
šas zemes pieradināto un iedzimto dzīvnieku līdzību. Man

tomēr nav zināmi fakti, kuri atbalstītu ticību uz tik varenu

klimata iedarbību.

Novērojums, ka savvaļas dzīvnieki pieradinātā stā-
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suņi, ciktālu tas vispār ir zināms, savā starpā pārojoties
ir auglīgi, ir svarīgs iebildums ieskatam, ka mūsu suņi ir

cēlušies no vilkiem, šakāļiem un dienvidamerikaņu suņiem,
Tomēr jau Broka (Broca) ir pilnīgi pareizi piezīmējis,
ka daudzkārtēji bastardizētu suņu paaudzes viena pēc otras

nekad nav rūpīgi pētītas attiecībā uz auglību, kas ir nepie-
ciešami jādara krustojot sugas. Fakti ļauj slēgt, ka dzi-

muma sajūtas un audzināšanas spējas dažādām suņu rāsām

pie krustošanās ir dažādas. Meksikaniešu alko acīmredzot

nemīl citas sugas suņus. Paragvajas bezspalvainais suns,

pēc Re n g cr a, jaucas mazāk ar Eiropas sugām, kā pēdē-

jās savā starpā. Vācu špicis pielaižot sev vieglāk lapsu,
nekā to dara citas rāsas. Dingo mātītes pieviļina lapsas un

t. t. šie ziņojumi, ja uz viņiem var palaisties, varētu lie-

cināt par zināmu starpību starp suņu rāsu dzimuma tieks -

mēm. Tiem tomēr runā pretīm tas apstāklis, ka mūsu pie-
radinātie suņi, kuri pēc savas ārējās uzbūves tik tālu at-

šķiras viens no otra, savā starpā ir daudz auglīgāki, nekā to

mēs zinām par viņu domātiem senčiem. Pa 11 ass pie-

ņem, ka ilgāks pieradināšanas laiks novēršot šo neauglību,
un ja arī minēto prātojumu nevar pierādīt, pievedot no-

teiktus faktus, tad tas, ko mēs zinām par suņiem, liekas,

ļoti stipri runāpar labu ieskatam, ka mūsu pieradinātie suņi
ir cēlušies no vairākiem savvaļas senčiem, un tādēļ es esmu

gatavs atzīt minētās domas patiesību. Ar šo stāv sakarā,
ka mūsu pieradinātie suņi nav pilnīgi auglīgi ar viņu do-

mātiem senčiem, tomēr šinī virzienā nav vēl izdarīti kār-

tīgi mēģinājumi. Vajadzētu krustot ungāru suni, kurš ar

savu ārējo izskatu tik ļoti līdzinājās vilkam, ar vilku, In-

dijas pāriju suņus ar indiešu vilkiem un šakāļiem un tāpat
rīkoties citos gadījumos. Ka neauglība starp zināmām

suņu rāsām un vilkiem ir tikai maza, to pierāda mežoņi, uz-

ņemoties pūles viņus krustot. Bif on s dabūja vienu pēc

otras četras paaudzes no vilkiem un suņiem, un krustojumi

bija savā starpā pilnīgi auglīgi. F1 ura n s (Flourens)

turpretim pēc daudziem mēģinājumiem atrada, ka vilka un

suņa krustojumi savukārt savā starpā krustoti kļūst ne-
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auglīgi trešā augumā un šakāļa un suņa — ceturtā augumā.
Šie kustoņi, zināms, atradās ciešā gūstniecībā, kura daudzus

savvaļas dzīvniekus padara neauglīgus līdz zināmai pa-

kāpei vai pat pilnīgi. Dingo, kuri Austrālijā bez kādiem

kavēkļiem pārojas ar mūsu ievestiem suņiem, Parīzes akli-

matizācijas dārzā, neskatoties uz atkārtotiem krustoju-
miem, nedeva bastardus ar suņiem. F1 ura n a izdarītos

mēģinājumos bastardi gan tika krustoti cauri trim vai

četrām paaudzēm cieši savā starpā. Tas ir apstāklis, kurš

gandrīz noteikti būs pavairojis tieksmi uz neauglību, kaut

arī gala iznākums ir grūti saskatāms. Vairākus gadus ie-

priekš es redzēju Londonas zooloģiskā dārzā angļu suņa

un šakāļu mātītes krustojumu, kurš jau pirmā paaudzē bija
tik neauglīgs, ka viņš pat neieturēja kārtīgi riesta laiku.

Tomēr šis gadījums bija droši vien izņēmums, salīdzinot ar

skaitā bagātiem abu dzīvnieku auglīgiem bastardiem. Visos

mēģinājumos par dzīvnieku krustošanu ir vēl tik daudz

pamata šaubām, ka nonākt pie kautkāda noteikta slēdziena

ir ārkārtīgi grūti. Jāsecina, liekas, tomēr, ka tiem, kuri

mūsu suņus skaita par vairāku sugu pēcnācējiem, ne tik-

vien jāpielaiž, ka šo sugu pēcnācēji ilgstošā pieradināšanā
savā starpā krustojoties pazaudē katru tieksmi uz neaug-

lību, bet arī, ka starp zināmiem suņu rāsām un dažiem

viņu domājamiem senčiem ir uzglabājusies vai varbūt pat

izveidojusies zināma neauglības pakāpe.
Neskatoties uz nupat pārrunātām grūtībām attiecībā

uz auglību pierādījumu, vairākums tomēr noteikti no-

sveras par labu ieskatam, ka mūsu suns ir cēlies no vairā-

kiem senčiem, sevišķi ja apdomājam, cik neticami ir tas,
ka cilvēks uz visas zemes iodes no visas tik plaši izplatītās,
tik viegli pieradināmās un tik derīgās grupas, kāda ir suņi,
būtu sev pieradinājis tikai vienu sugu, tālāk, ja apdomājam
dažādu rāsu ārkārtīgo vecumu, kā arī vēl sevišķi pārstei-
dzošo līdzību, kura pastāv starp dažādu zemju pieradinā-
tiem suņiem un tās pašas zemes vēl apdzīvojošām savvaļas

suņu sugām tiklab ārējā uzbūvē kā dzīves veidā."

Tā tad mājas suns nebūtu nekas cits, kā cilvēka māk-

slas ražojums. Šis prātojums, zināms, nav pierādīts, īpaši
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galvaskauss nedod viņam nekādu pieturas punktu. Atskai-

tot lielumu, visi dažādu suņu rāsu galvaskausi svarīgās
attiecībās saskan savā starpā, tā ka, pēc Henz cļ a mu-

tiskā ziņojuma, stingri ņemot tikai saīsināto, lai neteiktu

kropļaini izveidoto, buldoga galvaskausu ir iespējams ar

noteikti atšķirt no kurta galvaskausa. Ikviens suņa gal-
vaskauss ir vairāk vai mazāk līdzīgs savvaļā dzīvojošam
radiniekam, bez kā pilnīgi līdzinātos vienam vienīgam. Arī

mācība par kauliem un iekšējā anatomija nepalīdz mums

izšķirt šo sarežģīto jautājumu. Tikai ar iepriekšēju no-

domu izvēlēti un rūpīgi pārraudzīti savvaļas suņu sugu un

mājas suņu rāsu un to pēcnācēju krustojumi var vest mūs

tuvāk mūsu svarīgākā mājas dzīvnieka izcelšanās jautā-
juma atrisināšanai.

Dingo jeb vara gals (Canis Dingo), tā sauktais

Austrālijas savvaļas suns, kuru, ņemot vērā viņa dzīves

veidu, agrāk arī es skaitīju par vienu no savvaļas suņu

pirmsugām, bet tagad, kur esmu redzējis dažādus šīs zem

jautājuma stāvošās sugas eksemplārus, varu tikai apzīmēt

par savvaļā pārgājušu ganu suni, — ir pamācošs piemērs

par labu agrāk ziņotam novērojumam, proti, ka mājas suņi
var palikt pilnīgi mežonīgi. Tas apstāklis, ka dingo ir vie-

nīgais tiešais plēsīgais Austrālijas dzīvnieks, tā tad nav

somainais dzīvnieks, nav šo ieskatu varējis radīt, bet vis-

labākā gadījumā pabalstīt. Bez nupat pārrunātiem, nav

citu kaut cik svarīgu pretpamatojumu. Kā un kad ir no-

tikusi pāriešana savvaļā, to zināms nevar noteikt, bet tas

jautājuma izšķiršanai ir diezgan vienaldzīgi, apskatot dzīv-

nieka vispārējo izskatu jeb habitusu, kā to sauc zoologi.
Šis izskats ir mājas suņa un ne savvaļas suņa izskats.

Dingo sasniedz apmēram vidēja ganu suņa lielumu.

Viņa stāvs ir drukns, galva liela un neveikla, dupenu un

strupu degunu, uz augšu stāvošās ausis pamatā platas un

galotnē noapaļotas, aste, kura sniedzas līdz papēžiem, kupla,

kājas stingras un druknas, jo tās ir tikai niecīga garuma,
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spalva diezgan vienmērīga, ne pārāk bieza, ne arī plāna un

nav pagarināta nevienā ķermeņa daļā. Lielākai daļai no

tiem eksemplāriem, kurus es esmu redzējis, krāsa mainas

no nenoteiktas bāli dzeltengani sarkanas mazāk vai vairāk

pelēkā, gan arī melnganā, žods, rīkle, pavēdere un aste

parasti ir gaišāki, augšpuses spalvas parasti tumšākas, jo
spalvas, kuras pie saknes ir gaišākas, izveido tumšākus

galus. Kaut arī minētā krāsa ir valdošā, tomēr ir sasto-

pami arī, piemēram, dingo melnā krāsā, dažiem ir baltas

ķepas un t. t.

Vēl tagad dingo piemājo gandrīz visos biezākos Au-

strālijas mežos, ar krūmiem apaugušās aizās, parkveidīgo

stepju audzēs un arī pašās stepēs. Viņš ir izplatīts pār
visu cietzemi un ir vispār diezgan bieži sastopams. Viņu
skaita, un pilnīgi pareizi, par ļaunāko ienaidnieku, kāds

vien ganāmpulku kopējiem - iebūviešiem vispār ir, un, lai

aprobežotu viņa laupīšanas, pret to ir sarīkoti jau vairāki

karagājieni.
Pēc sava dzīves veida un izturēšanās dingo vairāk lī-

dzīgs mūsu lapsai nekā vilkam. Kā pirmā, viņš tur, kur

jūtas nedrošs, guļ visu dienu noslēpies savā paslēptuvē un

tad tikai nakti staigā apkārt, apdraudot kā laupītājs gan-

drīz visus pa zemi staigājošos Austrālijas dzīvniekus. Lap-
su viņš atgādina arī ar to, ka viņš tikai reti medī lielā

sabiedrībā. Parasti redz pulciņus, sastāvošus no pieciem
līdz sešiem dzīvniekiem, parasti tā ir māte ar saviem bēr-

niem, bet gadoties, ka pie maitas sapulcējoties arī daudz

dingo: daži iedzīvotāji izsakās šādos gadījumos esam re-

dzējuši tos sapulcētus pat astoņdesmit līdz simtu. Apgalvo,
ka ģimenes ļoti uzticīgi turoties kopā, tām esot savs ap-

gabals, viņas neejot cita pulciņa daļā, bet tikpat maz pa-

ciešot arī savu robežu pārkāpšanu.
Pirms kolonisti sāka sistemātiski apkarot šo savu ga-

nāmpulku niknāko naidnieku, tie caur viņu pazaudēja ap-

brīnojami daudz aitu. Apgalvo, ka vienā vienīgā aitu fer-

mā trīs mēnešu laikā dingo nolaupījuši ne mazāk kā div-

padsmit simtus aitu un jēru. Vēl lielāki par tiem tiešiem

zaudējumiem, kurus nodara plēsīgā zvēra iebrukums, ir
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netiešie, jo aitas, laupītājam parādoties, skrien projām kā

bezprātā, bez kāda apdoma aizbēg stepē un tur krīt par
upuri vai nu citiem dingo, vai slāpēm. Bez aitām „meža
suns" ēd visādus ķenguru un citus lielākus un mazākus

krūmu dzīvniekus. Viņš uzbrūk ikvienam dzīvam iedzim-

tam Austrālijas dzīvniekam ar neaprakstāmu kāri un nik-

numu, baidās vispār tikai no mājas suņiem. Ganu suņi
vai medību suņi un dingo dzīvo mūžīgā ienaidā un sav-

starpīgi vajājās ar tiešām nepieredzētu ienaidu. Ja vairāki

mājas suņi redz dingo, viņi tam uzbrūk un to saplosa ga-

balos, pretējais notiek gadījumā, ja dingo uziet nomaldīju-
šos māju suni. Tomēr atgadās, ka pārošanās laikā dingo
kuce piebiedrojas ganu suņiem un ar tiem satiek. „Kad
es kādu rītu izgāju no savas telts," stāsta kāds vecs Au-

strālijas krūmu apdzīvotājs, „es redzēju dingo kuci spē-

lējamies ar mūsu suņiem. Tikko viņa mani ieraudzīja, tā

aizgāja. Kāds mūsu suns sekoja viņai un izpalika trīs die-

nas, bet tad pārnāca stipri saplosīts — acīmredzot viņš
bija pamodinājis greizsirdību citos pielūdzējos, kuriem bija
lielākas tiesības."

Nereti dingo krustojas ar pieradinātām kucēm. Tās

tad dzemdē kucēnus, kuri parasti ir lielāki un mežonīgāki

par visiem pārējiem mājas suņiem. Dingo kuce atnesas ar

sešiem līdz astoņiem kucēniem, parasti alā vai zem koka

saknēm. Briesmu gadījumā viņa nogādā savus mazuļus
drošībā. Kādreiz klinšu spraugā uzgāja dingo kucēnus,
bet tā kā mātes nebija klāt, atradējs ievēroja vietu, no-

lūkā atgriesties drīz un iznīcināt pie reizes visu ģimeni.
Kad viņš pēc kāda laikā atgriezās, viņš sev par lielām

dusmām atrada alu atstātu. Vecā būs saoduse svešā ap-

meklētāja pēdas un tad padarijuse turpmāku apciemojumu

nekaitīgu. Ir novērots, ka dingo ģimene gūstniecībā, tik-

pat māte kā kucēni, izturas taisni tāpat, kā mājas suņi.
Breslavas zooloģiskā dārzā, kur dingo kuce dzemdēja pie-

cus kucēnus, no kuriem trīs izauga lieli un ļāvās pieradinā-

ties, drīkstēja vecos atstāt tanī pašā būrī, jo dingo tēviņš
nekad netaisījās apgrūtināt zīdošo kuci. No mazuļiem
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četri bija taisni vecāku krāsā, kamēr piektais izskatī-

jās melns.

No cilvēka dingo aizbēg ik reizes, kad tikai ir izdevība.

Bēgot viņš izrāda visu lapsas viltību un gudrību un prot
meisteriski izlietot katru gadījumu. Ja tomēr viņa ienaid-

nieki to cieši vajā un viņš domā, ka nevarēs tiem vairs

izbēgt, viņš mežonīgā niknumā apgriežas un aizsargājas

ar izmisuma trakumu. Bet arī tad viņš vēl vienmēr, tik-

līdz tas vien iespējams, mēģina aizbēgt.

Tagad pielieto visus līdzekļus, lai dingo iznīdētu. Ik-

viens viņu vajā. To šauj, ķer lamatās un nozāļo ar strich-

ninu. Mazu gaļas gabalu, kurā ievietots šīs šausmīgās

ģifts naža gals, pakar krūmos tā, lai tas karātos pārs pē-

das virs zemes. Vēlāk parasti tuvākā apkārtnē atrod na-

baga šķelmi, kuram tik smagi ir bijuse jāizpērk sava kāre

pēc ēdiena. Ar bisi to nošauj tikai pie gadījuma, viņš ir

par biklu un viltīgu, lai biežāk nāktu stobra galā, un arī

dzinēju medībās tas prot labi izzagties cauri.

Pāriesim no suņiem, kuri ir pārgājuši savvaļā, uz tiem,
kuriem gan nav īpašnieka, bet kuri vēl tomēr atrodas zi-

nāmās atkarības attiecībās no cilvēka. Angļi viņiem ir

devuši pāriju suņu vārdu, un šis nosaukums pelna,
lai mēs to pieņemtu, jo viņi ir tiešām pāriji, nožēlojami,

noklīduši, no labākās sabiedrības izstumti dzīvnieki, nabaga

radījumi, kuri, neskatoties uz brīvību darīt un nedarīt, kas

viņiem patīk, pateicībā laiza to roku, kura viņiem uzliek

vērdzības jūgu, kuri rādās būt laimīgi, ja cilvēks tos skaita

par cienīgiem uzturēties viņa sabiedrībā un viņam kalpot.
Jau Eiropas dienvidos suņu dzīves veids ir pavisam

citāds nekā pie mums. Turcijā, Grieķijā un Dienvidkrie-

vijā nevienam nepiederošu suņu bari ielenc pilsētas un cie-

mus, ienāk gan arī iekšējās bet nekad ne pagalmos,
no kurienes tos mājas suņi tūliņ padzītu. Viņi pārtiek

galvenā kārtā no maitām, medī arī pie gadījuma uz savu

roku mazākus dzīvniekus, piemēram peles un citus līdzīgus.
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Ari Dienvidspanijas zemnieki savus suņus mājā baro ļoti
maz; tie naktīs klejo apkārt tāli un plaši, uzmeklējot paši
sev barību. Uz Kanariju salām, pēc Bolies, ir vēl ne-

sen gadījies, ka atsevišķi suņi pārgājuši savvaļā un noda-

rījuši aitu ganāmpulkiem ievērojamus zaudējumus. Rīt-

zemju savvaļas suņi nekļūst tik patstāvīgi, bet viņiem
katrā ziņā vajaga pašiem rūpēties par sevi, un neviens tos

nekādā veidā nepabalsta. Es esmu šos dzīvniekus daudz-

reiz Ēģiptē novērojis un pastāstīšu iespējami īsi to, kas

man viņu dzīvē izrādījās sevišķi ievērības cienīgs.
Visas Ēģiptes pilsētas stāv pa daļai uz veco apdzīvoto

vietu drupām, tā tad zināmā mērā uz gruvekļiem. īsti gru-

vekļu kalni platā joslā ieslēdz pa lielākai daļai arī lielākās

pilsētas, kā Aleksandriju vai Kairu, šie kalni tad nu ir

tie, kuri pussavvaļas suņiem galvenā kārtā noder par uz-

turas vietu. Paši dzīvnieki pieder pie vienas vienīgas rā-

sas. Tie ir vienādā lielumā ar ganu suni, viņu stāvs ir

neveikls, sejas izteiksme pretīga. Viņi savu garo un diez-

gankuplo asti parasti nes nokārus. Rupjā izpūrusē spalva
ir netīri sarkangani brūnā krāsā, kura vairāk vai mazāk

var pāriet pelēkā vai dzeltenā. Citā krāsā, pavisam melni

un gaiši dzeltēni, tie arī ir sastopami, bet vienmēr diez-

gan reti.

Viņi dzīvo minētās vietās pilnīgākā neatkarībā, lielāko

dienas daļu pavada guļot un nakti klejo apkārt. Katram

ir savas alas un pie tam ierīkotas ar īpatnēju rūpību.
Katrā ziņā katram atsevišķam sunim ir divas alas, no ku-

rām viena iet uz austrumiem, otra uz rietumiem. Ja kalnu

stāvoklis ir tāds, ka viņi no abām pusēm ir pieietami zie-

meļu vējam, tad dzīvnieki arī dienvidus pusē izrok atse-

višķu alu, kuru gan tie tikai tad izlieto, kad aukstais vējš
austrumu un rietumu alās tiem kļūst nepanesams. Rītos

līdz apmēram pulkstens desmitiem viņus parasti atrod

caurumā, kurš iziet uz austrumiem. Viņi tur pēc rīta vē-

suma sagaida pirmos saules starus, lai atkal sasildītos.

Pamazām šie stari viņiem kļūst par karstiem un tādēļ tie

tagad uzmeklē ēnu. Viens pēc otra tie pieceļas, rāpjas kal-

nam pāri un lien uz vakara pusē atrodošos alu, kurā viņi
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savu miegu turpina. Ja nu pēcpusdienā saules stari krīt

ari šinī alā, tad suns iet atpakaļ uz savu pirmo alu un pa-
liek tur guļot līdz saules rietam.

Ap šo laiku kalnos rodas dzīvība, rodas lielāki un ma-

zāki pulciņi, pat bari. Dzirdama riešana, kaukšana, plūk-

šanās, kā nu kuru reizi dzīvnieki ir noskaņoti. Lielāka

maita tos vienmēr sapulcina lielā skaitā, nedzīvu ēzeli vai

nobeigušos mūli izsalkušais pūlis apēd vienā pašā naktī,

atstājot tikai lielākos kaulus. Ja viņi ir ļoti izsalkuši, tie

nāk pie maitas arī dienā, sevišķi ja tur ieiastos viņu nepa-

tīkamākie pretinieki vanagi, no kuriem viņi baidās kā

sāncenšiem savā amatā. Viņi ir augstākā mērā nenovēlīgi
barības ziņā un izkaro tālab ar visiem nelūgtiem viesiem

sīvas cīņas. Vanagi tomēr neļaujas tik viegli aizdzīties un

no visiem maitu ēdējiem izrāda viņiem noteiktāko un droš-

sirdīgāko pretestību, tāpēc viņiem no vanagiem jācieš vis-

vairāk. Visos apstākļos viņu barības galvenā daļā ir mai-

ta, bet tos redz arī kā kaķus glūnot uz skrejošām pelēm

viņu alu priekšā, vai arī, kā to dara šakāļi vai lapsas, pie-
lienot vienam vai otram putnam. Ja viņu maitu barība

reiz ir izbeigusies, viņi taisa tālus gājienus, ienāk tad pil-
sētu iekšienē un staigā apkārt pa ielām. Tur viņus cieš,

jo tie apēd visus netīrumus, bet tomēr tie ir ne labprāt
ieredzēti ciemiņi, un tagādnē gan atgadīsies tikai visai

reti, ka daži ticīgi muhamedāņi, kā tas agrāk esot noti-

cis, tos atcerēsies savos pēcnāves novēlējumos un zināmā

mērā rūpēsies par viņu uzturēšanu.

Pārošanās laiks iekrīt taisni tanīs pat mēnešos, kad

pārējiem suņiem, vienreiz pavasarī, otrreiz rudenī. Kuce at-

nesas vienā no savām alām, bet to izrok drusku dziļāku, iz-

veidojot īstu mājokli, kurā pēc kāda laikaredz)visus kucēnus

ar veco jautri spēlējamies. Nereti gadās, ka kuce, kad tuvo-

jas atnešanās laiks, dodas pilsētas iekšienē un tur pilsētas
vidū vai vismaz kādā kaut cik aizsargātā kaktā rok bedri,
kurā tad savus pēcnācējus raida pasaulē. Gandrīz liekas, it-

kā viņa zinātu, ka tā drīkst paļauties uz muhamedāņu iedzī-

votāju labdarību un žēlsirdību; un patiešām ir aizkusti-

noši redzēt, kā šie viesmīlīgie ļaudis rūpējas par tādu suņu
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nedēļnieci. Es novēroju vairāk nekā vienreiz, ka turku vai

arābu augstmaņi, jādami pa tādām ielām, kurās kuces

gulēja ar saviem bērniem, rūpīgi nogriezās ar saviem zir-

giem pie malas, lai tikai nesamītu jauno paaudzi. Reti

gan ēģiptietis ies garām nepiesviedis suņu mātei maizes

kumosu, vārītas pupas, vecu kaulu vai ko līdzīgu. Muha-

medāņi ieskata par grēku bez vajadzības nonāvēt dzīv-

nieku un darīt viņiem pāri, bet arī žēlastība brīžiem iet par

tāļu. Piemēram, bieži atrod ielās guļam kraupainus un

slimus suņus lielākās ciešanās, bez kā atrastos līdzcietīga

roka, kura padarītu galu viņu bēdīgai dzīvei. Tā es kādā

Augšēģiptes pilsētā redzēju uz ielas guļam un mo-

cāmies suni, kuram caur kādu nelaimes gadījumu abas

pakaļkājas bija tā sakropļotas, ka viņš tās vairs nevarēja
lietot un viņam vajadzēja tās vilkt sev pakaļ, kad tas ar

priekškājām mocījās uz priekšu. Bez šaubām visi vietējie

iedzīvotāji šo nelaimīgo un nožēlojamo dzīvnieku jau mē-

nešiem bij redzējuši, bet nevienam nebij ienācis prātā iz-

darīt viņam žēlastības pakalpojumu. Es izvilku pistoli un

iešāvu tam lodi galvā, tomēr man bij kārtīgi jāaizstāv šis

mans darbs ļaužu priekšā.
Ja jaunus suņus sagūsta un tura gūstā ilgāku laiku,

viņi kļūst pilnīgi par mājas suņiem un tos vispār ieskata

par modrīgiem un uzticamiem dzīvniekiem. Tomēr lie-

lumlielā jauno ielas suņu daļa neatrod sev saimniekus un

dodas, kad viņi ir pa pusei izauguši, kopā ar veco brīvībā

un dzīvo tur tāpat kā viņu priekšteči.
Savā tiešā dzīves vietā savvaļā pārgājušie suņi ir

diezgan bikli un uzmanīgi, īsti no svešādi ģērbta viņi katrā

laikā izvairās, tiklīdz tas viņam tuvojas. Ja vienu aizskar

tad saceļas īsts karš. No katras bedres rēgojas ārā pa

galvai, un maz minūtēs kalnu virsotnes ir suņiem klātas,

kuri uzsāk nepārtrauktu riešanu. Daudz reiz esmu uz

šādiem suņiem sarīkojis īstas medības, pa daļai lai viņus

novērotu, pa daļai lai izlietotu viņu gaļu, t. i., lai to izliktu

vanagu pievilināšanai vai lai ar to barotu savus sagūstī-
tos vanagus un hijenas, šādās medībās es pietiekoši va-

rēju pārliecināties par dzīvnieku kopdzīvi un kopā turēša-
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nos, un pie tam starp citu novēroju, ka tie jau īsā laikā bija

iemācījušies mani pazīt un no manis baidīties. Chartumā,

piemēram, man pēdīgi nebij iespējams šādus savvaļas su-

ņus nošaut ar bisi, jo tie vairs neļāva man tuvoties uz

četri simti soļiem. Pret svešinieku viņi vispār ir ļoti ne-

draudzīgi un rej uz to, tiklīdz viņš parādās, bet acumirklī

atkāpjas, ja sāk no viņiem aizsargāties. Tomēr nereti

lielāks skaits kādam uzbrūk, un tad katrā ziņā ir labi uz-

mācīgākam iešaut lodi galvā. Ar muhamedāņiem vai vis-

pār ļaudīm rītzemju uzvalkos viņi dzīvo labā draudzībā,
viņi nebaidās nemaz no tiem un nāk bieži viņiem tik tuvu

klāt, itkā tie būtu pieradināti. Ar mājas suņiem turpretim

viņi dzīvo pastāvīgi naidā un ja kāds suns no pilsētas
ienāk viņu daļā, tad parasti to tā sakož, ka viņš tikko vairs

var kustētis. Arī viena kalna suņi nedzīvo draudzīgi ar

otra kalna suņiem, bet acumirklī iesāk plūkšanos ar vi-

siem, kas nav ar viņiem izauguši lieli un nav, tā sakot, kopā
ar viņiem koduši.

Dažreiz šie pussavvaļas suņi savairojas neticamā dau-

dzumā un kļūst zemei par īstu nastu. Mohameds

A1 i, lai šo mēri apkarotu, lika reiz kādu kuģi piekraut ar

suņiem un tos tad dziļi jūrā mest pār bortu, lai viņus droši

noslīcinātu. Liela laime ir, ka viņi ārkārtīgi reti paliek

traki; nav pat zināmi gadījumi, kur traks suns būtu kādu

sakodis. Pāriju suņus, kā visus dzīvniekus, kuri ēd mai-

tas, muhamedāņi skaita no savas ticības viedokļa par ne-

tīriem un tāpēc ticīgiem ir aizliegts tuvāk ar viņiem ielai-

sties. Ja šādu dzīvnieku pieradina, tad lieta grozās: tad

par netīru skaita tikai viņa pastāvīgi mitro purnu.

Konstantinopolē cilvēku attiecības pret suņiem esot

gluži līdzīgas. „Nešķirams no galvas pilsētas ielām," saka

Haklenders (Hacklānder), „ir priekšstats par viņu
pastāvīgiem apdzīvotājiem pussavvaļas suņiem, kurus redz

uz viņām neskaitāmos baros. Parasti priekšstats par lie-

tām, par kurām bieži lasa, rodas tik liels, ka vēlāk īstenībā

sajūtam vilšanos. Pie šiem suņiem tas tā nav. Kaut arī

visi ceļotāji ir vienprātīgi, ka šos suņus uzskata par cil-
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vēku mocību, taču parasti šo nebūšanu aprakstot viņi ir vēl

par saudzīgiem.
Šie dzīvnieki pieder kādai pavisam īpatnējai rāsai.

Pēc ārējā izskata viņi visvairāk tuvojas mūsu ganusuņiem,
tomēr viņiem nav līkas astes un viņu īsā spalva ir netīri

dzeltenā krāsā. Redzot viņus slinki un kūtri apkārt lož-

ņājot vai saulē guļot ir jāatzīst, ka nav dzīvnieka, kurš iz-

skatītos rupjāks, es gribētu teikt — plebejiskāks. Viņi
apklāj visas ielas, visus laukumus. Viņi vai nu stāv rin-

dās gar mājām un gaida uz kumosu, kuru tiem pie gadī-

juma piesviež, vai guļ ielas vidū, un turks, kurš sevišķi

sargās darīt pāri dzīvam radījumam, griež viņiem ceļu. Es

arī nekad neesmu redzējis, ka musulmanis būtu kādam no

šiem dzīvniekiem iespēris vai to sitis. Gluži otrādi — amat-

nieks nosviež viņiem no savas tirgotavas sava azaida palie-
kas. Tikai turku kaikšiem un karaflotes matrožiem nav šī

maiguma, kādēļ arī dažs labs suns Zelta ragā nobeidz savu

dzīvi.

Katrai ielai ir savi pašas suņi, kuri to neatstāj, tāpat
kā mūsu lielās pilsētas übagiem ir savi zināmi rajoni, un

vai tam sunim, kurš uzdrošinās apmeklēt svešu iecirkni.

Es esmu bieži redzējis, ka šādam nelaimīgam uzbruka visi

citi un to pilnīgi saplosīja, ja vien tas neprata glābties ātri

bēgot. Es gribētu viņus salīdzināt ar kulturelo zemju ielas

puikām; tāpat kā tie, viņi ļoti labi prot atšķirt svešiniekus

no savējā. Mums vajādzēja tikai vienā bazāra stūrī no-

pirkt kaut ko ēdamu, kad mums sekoja visi suņi, kuriem

mēs gājām garām, un atstāja mūs tikai tad, kad iegājām
citā ielā, kur savukārt mūs no jauna tāpat pavadīja.

Zultans M a h m v d s pirms kādiem gadiem lika da-

žus tūkstošus no šiem suņiem aizvest uz kādu kailu klinti

netālu no Prinču salām, kur tie cits citu apēda. Šī samazi-

nāšana taču neko nav līdzējusi, jo šo radījumu auglība ir

apbrīnojama; gandrīz uz katra soļa atrod uz ielas dubļos
ietaisītas apaļas bedres, kurās guļ maza suņu ģimene, badā

gaidīdama tos laikus, kad viņa kļūs patstāvīga un varēs

tāpat kā viņas priekšteči padarīt Stambula ielas nepatī-
kamas un nedrošas."
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Pēc Šla te r a (Schlatter) ziņojuma, pie Azovas jū-
ras suņi dzīvo līdzīgos apstākļos kā Ēģiptē un Turcijā. No-

gāju tatāri viņus vērtē zemāk par kaķiem, kuriem ir at-

ļauts dzīvot mājā, visu nogaršot, ēst ar bērniem un pie-

augušiem no vienas bļodas un arī gulēt ar cilvēku uz viena

matrača. Kaķi skaita par tīru dzīvnieku, un kā lielā pra-
vieša Muhameda mīlulim, tatārs neļauj viņam neka trūkt.
Suns turpretim nedrīkst mājā rādīties.

Nogāju suns ir vidēja lieluma, parasti ļoti noliesējis,
ar izpūrušu, garu spalvu tumšā krāsā. Tādēļ ka nevienu

jaunu suni nenomaitā, ciemos viņus sastop sevišķi lielā

un apgrūtinošā skaitā. Pa laikiem viņi dabū paēst, ja kauj
kādu lopu vai pagadās maita, bet tad bieži tiem atkal jā-
cieš bads. Ļoti bieži tos redz ēdam cilvēku izkārnījumus.

Viņus pat pieaicina, lai notīrītu no tiem zemi. Ja bads

dzen suni namā, tad viņu no turienes izdzen ar spieķa si-

tieniem. Ne tikai svešiniekiem, bet pat tatāriem šie nik-

nie dzīvnieki ir grūta mocība, jo viņi uzbrūk visiem bez

izņēmuma.
Svešādā apģērbā ir gandrīz neiespējami bez tatāru pa-

vadības izkļūt cauri, pat zirga mugurā vēl ir grūtības. Vis-

labākais ir jāt ļoti lēni, kājniekam katrā ziņā ir jāiet lē-

nām un garais spieķis, kurš viņam ir nepieciešams, jātur

iepakaļ, jo suņi parasti uzbrūk no muguras un tad kož ti-

kai spieķī; ir arī labi nosviest viņiem nedaudz barības, ar

kuru viņi nodarbojas, lai pa to laiku sasnigtu māju. Ja

tiem sit ar spieķi, tad uz suņu kaukšanu sanāk kopā visi

ciemāta suņi un lieta paliek nopietnāka nekā tā bija agrāk.
Tas pats notiek, ja sāk ātri iet vai meklē glābiņu bēgšanā.
Ir zināmi vairāki piemēri, kur daži cilvēki tikuši nogāsti
zemē un ļoti smagi ievainoti. No šautenes trokšņa šie suņi
baidās visvairāk, viņi nav pie tā pieraduši un itkā aprebst

no tā. Ja nekā šaujama nav klāt un ja nekas vairs nepa-

līdz, tad vislabākais ir vēl pie laika mierīgi nosēsties zemē.

Tas suņus ieved nesaprašanā. Izbrīnējušies viņi apstājas

visapkārt, neuzbrūk un beigās izklīst. Ganāmpulka uz-

raudzībai viņus neizlieto; ja daži no tiem nokļūst stepē,

viņi ganāmpulkiem, kurus tie ciemātos neaizskar, uzbrūk
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ar lielu niknumu, velk apkārt teļus, tos aiz rīkles satvē-

ruši, nokož aitas un noēd tām viņu tauku astes.

Par Dienvidkrievijas suņiem stāsta Kols. „Ziemās,"

viņš saka, „suņi baros iet uz pilsētām, rakņājas izmestos

mēslos vai arī plosa nobeigušos lopus. Dažās pilsētās, pie-
mēram Odesā, staigā apkārt sargi, kuri pastāvigi nogalina
nevienam nepiederošus suņus. Tomēr tas maz ko palīdz,

jo pilsētās un sādžās nevar aizbāst suņu avotus. Suņi ir

īsta mocība zemei, viņi ir visiem par apgrūtinājumu, tie

noēd pat dārzniekiem saknes un vīnogas."
Drusku labākos apstākļos dzīvo Brazilijas suņi, ku-

rus nesen Henz c 1 s mums ir pienācīgi aprakstījis. „Tie,"

viņš saka, „vispār nepieder nevienai noteiktai rāsai. Pēc

daudziem krustojumiem tie ir zaudējuši savu sugu un nav

savas tieksmes un maņu nevienā virzienā sevišķi attīstī-

juši, bet gan vairāk tuvojas suņa pirmatnējam stāvoklim,
kad cīņa par esību lika parādīties visiem maņas veidiem.

Un patiesībā suņi šādu cīņu izcīna, jo brazilietis, kurš ir

par laisku sagādāt pats sev pietiekošu barību, ir ievedis

sev par noteikumu, ka suņus nekad nevajag barot, lai ne-

nomāktu viņu medību dziņu. Tāpēc jau no jaunības viņi
ir pieraduši pie trūkuma, bet arī reizē pie zagšanas un laupī-
šanas. Beigtu dzīvnieku trūdu smakas vilināti viņi dodās

laukā jūdzēm tāli un apstrīd lapsām un maitu vanagiem

laupījumu. Tāpēc arī viņi maz pieķeras savam saimnie-

kam un uzticība un paklausība ir maz manāmas. Ja viņi
savu saimnieku ir pazaudējuši, tie labprāt meklē citu, un

viņus ar nedaudz barības var ikviens saistīt pie sevis. Ir

gan arī klaidoņi, kuri tikai tik ilgi piebiedrojas zināmām

saimniekam, cik tas viņiem patīk, bet pretējā gadījumā

viegli maina dienastu. Par īstiem pussavvaļas suņiem es

nekad neko neesmu dzirdējis.
Šo suņu augums un krāsa ļoti mainas, noteikts rāsas

raksturs nav saskatāms. Acīmredzot, viņi ir to lielo suņu

badā un trūkumā izvirtušie pēcnācēji, kurus kādreiz ieveda

no Eiropas ganāmpulku un nometņu apsardzībai. Šo uz-

devumu tie izpilda arī vēl šodien. Nevienai estancijai ne-

var aizjāt garām, bez kā nenotiktu jaunu plēsigu suņu uz-
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brukums, kuri pat no zirga nebaidās un tā mugurā tīko sa-

tvērt jātnieku. Viņu galvenais uzdevums tomēr ir sadzīt

kopā lopus, kas notiek ik nedēļas reizi. Zemes īpašnieka

ļaudis izjāj no rīta ganībās, līdzņemot suņu baru. Ganu

īpatnējais, gari stieptais sauciens skan tāli par ganībām.
Visi lopi, kas to dzird, steidzas uz sapulcēšanās vietu, kā

to viņi no jaunības ir paraduši. Bet ganību attālās daļās
vai mazos mežiņos, kādi ir izkaisīti par visu zemi,atrodas vēl

dažs labs, kurš aiz bikluma vai slinkuma nav klausījis melnā

gana saucienam. Te nu sāk darboties suņi; pārmeklējot
visas paslēptuves viņi ar savu nikno riešanu izdzen laukā

visus dzīvniekus, kur arī tie nebūtu paslēpušies.
Pie gadījuma tie iziet arī medībās, bet tikai uz savu

roku. Ikviens dzīvs siltasiņu radījums, kas viņiem ir sa-

sniedzams, tiek iznīcināts. Osme viņiem reti ir sevišķi
laba, arī pēdas tie nozaudē. Blakus pavisam nelietojamiem

suņiem ganatrodas arī daži ar izcilus īpašībām, kuriem tad

ir sevišķa vērtība. Mežos, kur cilvēks pats no sevis tiek

piespiests medīt un tādējādi bieži iegūst uzturu savai dzī-

vei, ir izmeklēti un audzēti suņi ar smalku osmi un vieglu

ķermeņa uzbūvi, bieži ar to sasniedzot teicamus rezultātus.

Daži suņi ar riešanu labprāt uzdzen medījumu kokos, citi

labāk medī bizamcūkas un tapirus. šāda suņa galvenā
labā īpašība ir tā, ka viņš medībās nepaliek sava saimnieka

tuvumā, bet patstāvīgi pārmeklē mežu, un kad medījums
ir uziets, vienalga, vai virs vai zem zemes, tas tikmēr rej,
kamēr nāk mednieks, kaut arī līdz tam paietu stundas.

Suņi rīkojas saskaņā ar mednieku, un bieži viss bars guļ
nokusis zem koka, kurā pardeļkaķis ir atradis savu patvē-

rumu. Mēle gari izkārās no sausā kakla, balss ir aizsma-

kusi, rej tikai daži, un visi ar ilgošanos raugās uz to pusi,

no kurienes viņi sagaida savu saimnieku.

Te pār kalniem tikko sadzirdami atskan tāļš, priecīgs
kliedziens. Tas viņiem nav pagājis garām, un no jauna

viņi nikni rejot uzbrūk apsēstam kokam. Sauciens atkār-

tojas un tuvojas, un katru reizi viss koris atbild vienbal-

sīgi, norādot saucējam ceļu. Beidzot dzird zarus brak-

šķam, un sengaidītais parādās, bez elpas, sviedriem pār-
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klāts un saplēstām drēbēm. Suņu niknums tad sasniedz

augstāko pakāpi, un drīz viņi metās virsū ienīstam ienaid-

niekam, kurš, kaut smagi ievainots, vēl savu dzīvību pār-

dod dārgi.

Ceļotajam suņi ir nepieciešami. Kad saule slīd uz

rieta pusi, noderīgā vietā, tas ir, kur ir atrodami malka

un ūdens, uztaisa nakts nometni. Suņi noguļas visapkārt,

pēc iespējas pie krūma vai bieza zāles pudura, lai aizsargā-
tos pret nakts dzestrumu vai odu uzbrukumiem,nu ceļo-
tājs, kad viņš savus jājamos un nastu nesējus kustoņus
apkopis, tas ir — brīvi izdzinis ganībās, var bez rūpēm

nodoties miegam. Uzticamie sargi neļaus tuvoties bries-

mām, kādas varētu nākt no cilvēkiem vai plēsīgiem zvēriem.

Tikai pret klaburčūskām un jararakām (bīstāmākās Dien-

vidamerikas ģiftīgās čūskas) viņu modrība ir bezspēcīga,

tāpat arī pret zagļiem, kuri naktī aizdzen ceļinieka zirgus
un mūļus. Tā tad tur, kur ir vajadzīga vienīgi apsargā-

šana, vislabāk ir izvēlēties parastos nometnes suņus, ja

iespējams, resngalvjus, kurus mednieks nicina. Ceļojošam

zoologam turpretim suņi ir vajadzīgi kā viņa vislabākie

piegādātāji, un tas izvēlēsies tādēļ medību suņus. Ejot

pa mežainiem apgabaliem viņus vienmēr vajag sasiet pa

pāriem, citādi tos ikvienas svaigas pēdas pavedina uz me-

dībām, tā ka viņu saimniekam bieži nekas cits neatliek,
kā pārtraucot ceļojumu sagaidīt suņu atgriešanos vai vi-

ņus atstāt pavisam. Tādā kārtā dažs vērtīgs suns iet bojā,

jo saimniekam aizejot viņš nevar sekot tam pa pēdām.

Tāpēc stirnu suņi ir sliktākie pavadoņi ceļā. Viņu neap-

valdītās medību kaislības dēļ tos arī kopā sasietus pastā-

vīgi ir jāuzmana, kas noved ceļinieku daudzās nepatikšanās.

Ceļinieka un mednieka sirsnīga satiksme ar saviem

suņiem, pastāvīgā uzmanība, kādu tie viens otram veltī,
rada savstarpīgas draudzības attiecības, no kuras labus su-

ņus šķirt var vienīgi nepielūdzama nepieciešamība. Ar

ciešām atmiņām par vienu vai otru suni ir saistīta ne mazā

daļa no manas kolekcijas, un es nevaru pārskatīt garo koatu

galvas kausu rindu vai ocelotu ģindeņus, neatceroties pie
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daudziem no tiem ainas, pilnas uzvarētāju neapvaldīta cī-

ņas niknuma un uzvarēto izmisušas pretošanās.

Brīnišķīga ir suņa garīgo pamatu dažādība, kura var-

būt ir jo lielāka, jo viņa rāsa ir mazāk izteikta. No ma-

niem suņiem abi lielākie un stiprākie, kaut arī bija pilnīgi

līdzīgi viens otram fiziski, garīgi bija bezgala dažādi.

Viens bailīgs no citiem suņiem vai cīņā ar plēsīgiem zvē-

riem, bet augstākā mērā viltīgi-gudrs, uzmanīgs un aprēķi-
nošs, vienmēr domājošs par savu labumu, pilnīgi izveidots

egoists, otrs drošs, dūšīgs līdz neprātam, pie tam uzticams

un godīgs, mīlēstībā padevīgs savam kungam, īsts varonis

bez bailēm un pārmetuma. Es varētu atstāstīt neskaitā-

mus gadījumus par viena viltīgo gudrību un otra drosmi.

Abi būtu spējīgi dzīvot savu patstāvīgu dzīvi un iegūt sa-

viem spēkiem sev pārtiku, bet to gaitas esības cīņā būtu

visai dažādas. Viens būtu pārmeklējis apkārt sev lauku

jūdzēm tāļu un pārticis drošībā no nobeigušos lopu maitām,
otrs būtu uzbrucis teļiem un kumeļiem un laikam gan drīz

būtu cīņā ar gana suņiem atradis savu galu.
Jau bieži es ar izbrīnēšanos esmu novērojis, cik ātri

starp suņiem izplatās ziņas, kas priekš viņiem svarīgas.
Trūdošu lopu maitu, ja to ir atradis viens vienīgs attālā

apgabalā, drīz apmeklēs daudzi. Tā kā suns ir skaudīgs
attiecībā uz barību, tad par tīšu ziņošanu nav ko domāt.

Es ilgāku laiku dzīvoju kādā mūža meža mājvietā. Ap-
kārt izcirtumā uzceltai saimniecībai atradās daudz krū-

māju, kuros ganījās iebūvieša lielais ganāmpulks. Kādu die-

nu es ar saviem suņiem un diezgan daudziem cilvēkiem sē-

dēju mājas viesistabā. Te atvērās istabas pakaļdurvis,
un Vagabunds, sliktākais no maniem suņiem, klusu ievil-

kās iekšā. Ar vienaldzīgāko un muļķīgāko seju pasaulē

viņš apskātījās pēc labas vietas, bet slepeni viņš vēl reiz

pārvilka ar mēles galu pār augšlūpu. Visā sabiedrībā to

bija ievērojuši tikai divi — es un mans viltīgais suns.

Lēni viņš piecēlās un piegāja klāt ienākušam, kaut gan ci-

tādi abi nedzīvoja draudzīgi. Tas tūliņ saprata nolūku.

Kā notvērts noziedznieks viņš apsēdās un nokāra ausis un

galvu. Otrais piegāja klāt, apostīja muti no viena kaktiņa
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līdz otram, nolieca tūliņ degunu pie zemes un uzmanīgi
bet steidzīgi atstāja istabu pa pakaļdurvīm. Es steidzos

tam pakaļ, pilns ziņkārības par gadījuma tālāko attīstību,

un vēl redzēju tikai, kā suns, degunu pie zemes turēdams,

pazuda krūmos. Kad es viņam sekojot biju pagājis tikko

trīssimts soļus, es jau dzirdēju krūmos kaulu krakšķē-
šanu — viltīgais mielojās pie teļa maitas."

Mājas suņu dabas un dzīves aprakstu varam iesākt

ar šo dzīvnieku nepārspējamo raksturojumu, kuru zoolo-

ģijas sentēvs Lin ne j s ir sniedzis savā īpatnēji īsā un

raksturīgā veidā. Es centos to sniegt tulkojumā cik vien

iespējams pareizi, kaut arī tas nav viegla lieta. Dažas vie-

tas nemaz neļaujas pārtulkoties, pārējais skan apmēram
šādi: „Ēd gaļu, maitu, miltainas augu daļas, neēd zāles,

sagremo kaulus, vemj pēc zāles ēšanas, izkārna akmeni, ko

dēvē par „grieķu balto" un kas ir ļoti kodīgs. Dzer lokot,
nolaiž ūdeni uz sāniem, labā sabiedrībā bieži simtas reizes,

aposta sava tuvākā pakaļu; deguns mitrs, saož ļoti labi;
skrien šķērsiski, staigā uz pirkstiem, svīst ļoti maz, kar-

stumā ļauj mēlei izkārties, pirms gulētiešanas apiet riņķī
guļas vietai, miegā dzird diezgan labi, sapņo. Kuce ir ne-

žēlīga pret greizsirdīgiem mīļākiem, kopošanos zināmā laikā

viņa piekopj ar daudziem, viņa tiem kož; kopošanās aktā

cieši saistās, grūsniecības laiks ir deviņas nedēļas, atnesas

četriem līdz astoņiem kucēniem; suņi ir līdzīgi tēvam, ku-

ces mātei. Pilnīgi uzticams cilvēka mājas biedrs. Ku-

stina asti savam kungam tuvojoties, neļauj tam sist; ja tas

iet, viņš skrien pa priekšu, krustceļos atskatās. Vērīgs,
uzmeklē pazudušo, naktī apsargā, dod ziņu kad kāds tuvo-

jas, uzrauga mantas, nosargā lopus no druvām, tur kopā

briežus, sargā ragu lopus un aitas no meža zvēriem, atgaiņā

lauvas, izceļ medījumu, uzmeklē pīles, lēcienos pielien tīk-

lam, mednieka nogalināto pienes, neaizskarot, Francijā velk

cepjamo iesmu, Sibirijā velk vāģus. Übago pie galda; ja

viņš ir zadzis, bailīgi iemiedz asti, ēd kārīgi. Mājās sa-

vējo starpā kungs, übagu ienaidnieks, bez kaitināšanas uz-

brūk nepazīstamiem. Laizot viņš sadziedē ievainojumus,

ģikti un vēzi. Dzirdot muziķu kauc, kož viņam priekšā no-

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" IV.
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mesto akmeni, negaisam tuvojoties jūtas nevesels un slikti

ož. Mocās ar lentas tārpu, izplata trakumu. Beidzot pa-
liek akls un apgrauž pats sevi. Amerikas suns aizmirst

riet. Muhamedāņi sajūt pret viņu riebumu. Bieži ana-

tomu upuris asinsriņķošanas un citu parādību pētījumiem
v. t. t."

Mums vajag šo aprakstu vienīgi paplašināt tālāk. Visi

māju suņi pēc dzīves veida un izturēšanās ir puslīdz vie-

nādi, līdz iespaids, kādu tie neatvairāmi gūst no cilvēku

tikumiem un paradumiem, spiež tos pāriet uz citu dzīves

veidu.

Suņi tikpat labi ir dienas kā nakts dzīvnieki, un šiem

abiem laikiem izveidoti vienādi izdevīgi, arī tāpat naktī kā

dienu jautri un dzīvi. Viņi medī, ja drīkst, tāpat gaišā

dienā, kā naktī, un šim nolūkam apvienojas labprāt lielākās

sabiedrībās. Sabiedrība vispār ir viņu dabas pamatvilciens
un atstāj noteicošāko iespaidu uz viņu tikumiem. Viņi
ēd visu, ko cilvēks ēd, tiklab gaļas kā augu barību, un visu

tikpat labprāt jēlu kā sagatavotu. Pār visu labāk viņiem
tīk gaļa un pie tam iepuvuse drusku labāk nekā svaiga. Kur

viņi to var, tie ar īstu kaislību ēd maitas, un pat labi audzi-

nātie un ļoti labi uzturētie kārīgi aprij cilvēka izkārnīju-

mus. Dažas sugas dod priekšroku gaļai pār visu pārējo

barību, citas to ciena mazāk. No vārītas barības viņiem
vislabāk patīk miltaini, sevišķi saldi ēdieni, arī kad viņi ēd

augļus, viņi labāk izvēlas saldus nekā skābus. Suņa gal-
venā barība ir kauli, labs gaļas virums, maize, saknes un

piens. Tauki un par daudz sāls, turpretim, viņam ir kaitīgi.

Viņu var barot un uzturēt veselu arī tikai ar maizi vien,

ja tikai viņam ta barību pasniedz noteiktos laikos. Ēdienu

viņam nekad nedrīkst dot karstu, tam vienmēr ir jābūt
remdenam un to jādod pastāvīgi tīri turētos traukos. Ja

vecs suns dienā reiz ir varējis paēst, tad viņš ir dabūjis

pietiekoši daudz barības. Labāk tomēr ir viņu barot divas

reizes — ja viņam vakarā dod tikdaudz, ka viņš ir pietie-
koši paēdis, tad viņš stāv cītīgāk un drošāk savā sarga

vietā, nekā ja viņš ir izsalcis, — tad viegli var piekuku-

ļot. Ūdeni suņi dzer daudz un bieži, un pie tam smeļot ar
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mēli, pēdējo saliecot karotes veidīgi un galu drusku uz-

liecot uz priekšu. Arī viņu veselības uzturēšanai ūdens ir

nepieciešami vajadzīgs.
Zināmos apvidos suņiem ir viņu īpatnējā barība. Kā

jau minēts, Kamčatkā un lielākā Norvēģijas daļā viņi ēd

tikai zivis, turpretim tur, kur audzē daudz vīnogu, viņi
viegli pierod pie šādas barības un tad nodara lielus zaudē-

jumus. Kā to piemin Lenčs, vīnogu audzinātājiem pie
Bordo pilsētas ir tiesība nogalināt kādā veidā viņiem patīk
ikvienu suni, kurš parādās vīna kalnā bez uzpurņa. Tāpēc
tur redz daudz suņu karātavu, pie kurām noziedzniekus

pakar. Arī Ungārijas vīna kalnos māju suņi nodarot jūta-
mus zaudējumus, jo vīna ķekari tur nokarājoties līdz pašai
zemei.

Ja suņiem paliek barība pāri, viņi to noglabā ierokot

zemē. Kad barība novietota bedrītē, viņi pēdējo aizber.

Pie gadījuma viņi atgriežas un izrok noglabāto barību;
daudzreiz tomēr gadās, ka viņi savas barības glabātuves
aizmirst. Lai atsvabinātu savu kuņģi no kaulu šķembelēm,
suņi ēd zāli, galvenā kārtā vārpatu (Triticum repens). Kā

caurejas līdzekli viņi lieto dzeloņaugus.
Suns prot ne tikai veikli skriet un peldēt, bet arī kā-

pelēt, lai gan kāpelēšana viņam ne sevišķi veicas, jo uz

slīpām nogāzēm viņš cieš no galvas reibšanas. Viņa gājiens

parasti iet īpatnējā slīpā virzienā. Ātri skrienot suns spēj
izdarīt lielus lēcienus, bet pēkšņi pagriesties viņš nespēj.
Visi suņi prot peldēt jau no dzimšanas. Dažas suņu rāsas

tomēr peld labāk, dažas atkal sliktāk. Daži suņi ļoti mīl

ūdeni, izlutināti suņi turpretim no ūdens stipri baidās.

Suņu kāpelēšanu esmu novērojis galvenā kārtā tikai Āfrikā,

šeit viņi uzrāpjas ar lielu veiklību uz sienām un stāviem

jumtiem un līdzīgi kaķiem ar lielu pašpaļāvību skraidā pa

visšaurākām zimzēm. Atpūšoties suņi nosēžas vai nu uz

pakaļkājām vai arī noguļas uz sāniem. Noguļoties uz vē-

dera viņi pakaļkājas izstiepj uz sāniem, bet priekškājas
izvirza uz priekšu; galvu viņi noliek starp priekškājām;
retos gadījumos viņi atstiepj pakaļkājas atpakaļ. Vasarā

lielie suņi labprāt atgulās ēnā; dažreiz viņi guļ arī uz mu-
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guras. Ja suņiem paliek vēsi, viņi pievelk kājas klāt un

savu purnu novieto starp pakaļkājām. Siltumu, tāpat kā

mīkstu guļas vietu, mīl visi suņi. Segas turpretim ir patī-
kamas tikai nedaudziem. Ja suni apsedz, viņš vismaz iz-

bāž purnu no segas ārā. Pirms nogulšanās suns vairākas
reizes apiet savai guļamai vietai apkārt un sāk mīdīties

pa to. Dažreiz viņš aiz gara laika kārpjas ar priekškājām
un pakaļkājām.

Visi suņi labprāt daudz guļ, tomēr ar lielākiem starp-
brīžiem. Viņu miegs ir ļoti trausls un nemierīgs, saistīts

ar daudz sapņiem, kuri izsauc astes kustināšanu, ķermeņa
saraušanos, ņurdēšanu un klusu riešanu. Tīrību viņi mīl

vairāk par visu: telpām, kur viņi dzīvo, bet galvenā kārtā

viņu guļas vietai, katrā ziņā jābūt tīrai. Savus atkritumus

viņi labprāt izmet kailās vietās vai arī uz akmeņiem; tos

viņi pa lielākai daļai apkārpa ar smiltīm vai arī ar mēsliem,
kurus tie uzkārpj ar pakaļējām kājām Suņu tēviņi reti

paiet garām akmeņu kaudzēm, krūmiem un stabiem ne-

apšļāci juši tos saviem mīzaliem. Linn ej s aizrāda, ka

to viņi darot sākot jau no sava devītā dzīvības mēneša.

Suņa ķermenis svīst ļoti maz, pat tad, ja viņiem ilgi un

ātri jāskrien. Sviedri suņiem atdalās uz mēles, tādēļ viņi,
kad tiem ir karsti, izkar savu mēli no mutes un elš.

Suņu maņas orgāni labi attīstīti, bet pie visām rāsām

maņu orgānu attīstības pakāpe nav vienāda. Vislabāk

attīstīta osme, dzirde un redze. Dažām suņu rāsām labāk

attīstīta dzirde, citām atkal osme. Nevar sacīt, ka

viņiem nebūtu labi attīstīta arī garša, lai gan pēdējā iz-

teicas ļoti savādā veidā. Suņi necieš nevienu kairinājumu,
kas par daudz uzbudinātu viņu maņas orgānus. Vismazāk

jūtīgi viņi ir pret gaismu, turpretim sevišķi lielu jūtību tie

izrāda pret stiprām un griezīgām skaņām un asām smakām.

Zvanu skaņas un muziķa izsauc suņu kaukšanu. Ķelnes
ūdens (odekolons), ožamais spirts, ēters un citas stipri

smaržojošas vielas izsauc suņos izbailes, ja tās tur viņiem
pie deguna. Dažām suņu rāsām osme atrodas uz tik aug-

stas attīstības pakāpes, ka mēs pat nevaram to pilnīgi ap-

tvert. Kāda liela nozīme ir osmei suņu dzīvē, tas ir kļuvis
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redzāms no Bi f i (Biffi) un ši f a (Schiff) izdarītiem

pētījumiem. Minētie pētnieki pārgrieza maziem kucēniem

osmes nervus un osmes kolbu. Pēc operācijas suņi līdzīgi
veseliem staigāja apkārt, bet mātes pupus atrast viņi ne-

spēja. Nekas cits neatlikās, ka viņus barot ar sūcamo.

Viņi mēģināja zīst pat kādu tuvumā atrodošos sasildītu

jēra ādu. Mātes tuvumu viņi nojauta tikai pēc pieskārša-
nās. Kad mazie kucēni sāka skriet, viņi bieži apmaldījās
un nespēja atrast savu midzeni. Daudzreiz viņi atstāja ne-

aiztiktu pienā ielikto gaļu un maizi, tāpat viņi nespēja at-

šķirt gaļu no maizes un nedeva pirmai priekšroku. Par

barību viņi ieguva priekšstatu tikai pateicoties acīm, tādēļ
viņi arī bieži pārskatījās visbrīnišķīgākā kārtā. Priekšmetu

mitrums un siltums atstāja uz viņiem pavisam savādu ie-

spaidu. Viņi atstāja sausu gaļu guļot, bet laizīja savus

mīzalus un ekskrementus. Uz sēra paskābi un citām stipri
smirdošām vielām viņi negrieza nekādu vērību. Amonjaks
un ēters izsauca gan šķaudīšanu, bet pēc daudz ilgāka laika

nekā pie veseliem suņiem. Kad viņi pieauga, viņi neizrā-

dīja nekādu pieķeršanās tieksmi attiecībā pret cilvēkiem.

Par suņu garīgām spējām var uzrakstīt veselas grā-
matas, tādēļ aprakstīt tās īsos vārdos nākas ļoti grūti.
Vislabāk man patīk šei 11 m a (Scheitlin) sniegtais suņu
dvēseles apraksts. „Cik lielas arī nebūtu dažādu suņu rāsu

ķermeņa dažādības," saka viņš, „tomēr garīgās dažādības

ir vēl daudz lielākas. Dažas suņu rāsas ir pilnīgi nespējī-

gas mācīties, citas turpretim visu iespējamo iemācās gan-

drīz acumirklī. Dažas rāsas var ātri pieradināt, citas gan-

drīz nemaz; tas, ko viena rāsa neieredz, otrai var būt vis-

patīkamākais. Pūdelis pats labprāt iet ūdenī, špicis tur-

pretim arvien grib palikt mājā. Dogu var iemācīt uzbrukt

cilvēkam, bet pūdeli piespiest to darīt ir neiespējami. Tikai

medību suņiem ir ārkārtīgi laba osme; tikai lāču suņi uz-

brūk lācim un kož tam pakaļkājās; tikai garais āpšu suns,

kuram ķermeņa vidū itin kā trūktu viens pāris kāju, ir

tik zems un ar tik līkām kājām, ka tas spēj ielīst āpšu alā.

Šo savu darbu taksis izdara ar tādu pat prieku kā miesnieka

suns, kad tam jādzen kopā teļi un govis.
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Ņufaundlendes suns nebaidās no vilkiem, tādēļ viņš
labi noder ganāmpulku apsargāšanai. Viņš prot arī veikli

rakt zemi, peldēt, nirt zem ūdens un izvilkt cilvēkus no

ūdens. Ar vilku uzsāk cīņu arī miesnieku suns, viņš ir arī

labs lopu sargs, prot izdzīt meža cūkas un citus lielākus

meža zvērus, ir saprātīgs un savam saimniekam uzticīgs,
bet ūdenī viņš iet tikai tad, kad to prasa apstākļi. Viņus
bieži lieto kā medību suņus, dažreiz pat neprātīgai rīdī-

šanai, kādēļ viņi tīri aiz psicholoģiskiem iemesliem kļūst
arvien niknāki un niknāki, sevišķi pret jauniem teļiem, jo
no tiem nav ko baidīties. Beigu beigās viņi pārvēršās par

īstām bestijām. Viņu asinskāre kļūst pretīga, bet viņu
kaislība kost, dzert asinis un pārēsties ar dzīvnieku pār-
palikumiem pieskaitāma pie viņu sliktākām īpašībām. Kur-

tus uzskata par tādiem, kam trūkst gandrīz viss saprāts,
kurus nav iespējams iemācīt un kuri savam saimniekam ne-

pieķeras, bet kuriem ir bērnišķa īpašība ļauties, lai tos

glāsta sveši cilvēki. Neskatoties uz visu to, viņus var pie-
radināt dzīt zaķus un citus dzīvniekus. Paipalu suns jau

pēc sava nosaukuma rāda, kādam nolūkam viņš pēc savas

dabas noder. Sunī tāpat kā citā dzīvniekā jābūt kādai

iedzimtai īpašībai, kura iegūst tālāko attīstību suni ap-

mācot. Boloņas un lauvu sunīšus dāmas tur pie sevis, lai

tos nēsātu apkārt, gulētu ar tiem uz viena divana, sildītu

tos savā klēpī, lai tie ņurdētu uz nepatīkamiem cilvēkiem,
lai varētu ar tiem dzert no vienas glāzes, ēst no viena šķīvja
un lai tos skūpstītu.

Pie medību suņiem sevišķi ciena labu osmi, daudz sa-

prāta un spēju ātri iemācīties un pieķerties savam saimnie-

kam. Ne mazāk saprātīgs un labs sargs ir mājas vai lopu

suns. špicis jeb Pomeranijas suns ir gudrs, viegli iemā-

cams, mundrs, izveicīgs un nikns. Viņš ir arī labs sargs,

bet dažas šīs rāsas varietātes ir ļaunas un viltīgas. Ziemeļu
iedzīvotāju suņiem ir raksturīga vispārēja pieķeršanās cil-

vēkiem, bet savu saimnieku viņi sevišķi nepazīst. Viņi ne-

baidās no sitieniem, ir nepieēdināmi, bet reizē ar to spēj
izturēt arī ilgu badu. Dogas atšķiras ar savu uzticību, bet

ne saprātu, viņi ir labi sargi, nikni un drošsirdīgi tie uz-
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sāk cīņu ar mežacūkām, lauvām, tīģeriem un panterām.
Savai dzīvībai viņi piegriež maz vērības; tie paklausa ne

tikai sava saimnieka vārdiem un rokas mājieniem, bet arī

skatieniem. Viņus var viegli pieradināt uzbrukt arī cilvē-

kiem; viņi nebaidās uzbrukt pat 3—4 cilvēkiem. Viņi ne-

piegriež nekādu vērību nedz šāvieniem nedz viņiem noda-

rītām brūcēm; ar citiem suņiem tie nikni kaujas. Dogas
ir ļoti stipri un spēj nogāst pat visstiprāko cilvēku, žņaudz
viņu vai arī notur to gulošā stāvoklī tik ilgi, kāmēr pie-
skrien saimnieks. Viņi spēj noturēt uz vietas aiz ausīm pat
saniknotu meža kuili. Dogas ir ārkārtīgi paklausīgi. Viņu
saprāts ir tomēr drusku lielāks nekā to parasti domā. Vis-

zemāk par citiem suņiem stāv, bez šaubām, mopsis. Viņš
ir radies caur garīgu pagrimšanu un pats sevi atjaunot,

protams, nespēj. Viņš nesaprot cilvēku un cilvēks viņu.
Pareizi attēlot suni zīmējumā vai arī viņu izbāst ir

ļoti grūti. Viņa dvēsele bez šaubām ir tik pilnīga, cik pil-
nīga vispār spēj būt zīdītāja dzīvnieka dvēsēle. Ne par

vienu dzīvnieku mēs tik bieži, kā par suni, nesakām, ka

viņam trūkst tikai valodas, lai kļūtu par cilvēku. Ne par

vienu dzīvnieku nav tik daudz nostāstu kā par suni. No-

stāstos un aprakstos suni tēlo kā saprātīgu, ar labu atmiņu
un lielām iedomāšanās spējām apveltītu dzīvnieku. Pie viņa
mēs varam novērot dažas pat tīri tikumiskas īpašības, kā-

das ir uzticība, maigums, pateicība, mīlestība pret savu

saimnieku, pacietība attiecībā pret viņa bērniem un nik-

nums pret sava saimnieka ienaidniekiem. Tādēļ arī ne-

vienu citu dzīvnieku tik bieži neuzstāda cilvēkam par pie-
mēru kā suni. Un cik daudz nostāstu neesam dzirdējuši

par suņu spējām daudz ko iemācīties! Suns dejo, sit bungas,
iet pa virvi, stāv sardzē, ieņem un aizsargā cietokšņus,
šauj no pistolēm, griež cepeša iesmu, velk ratus, pazīst no-

tis, skaitļus, kārtis un burtus. Viņš noņem cilvēkam no

galvas cepuri, pienes tam kurpes, līdzīgi kalpam palīds sa-

vam saimniekam novilkt zābākus un kurpes. Viņš sa-

prot cilvēka acu izteiksmi, sejas mimiku un daudz vēl ko

citu.

Taisni viņa samaitātība, viltība, skaudība, nesavalda-
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mlba, niknums, dusmas, naids, skopums, nepatiesība, strī-

dīgums, veiklība, viglprātība, tieksme uz zagšanu, viņa
spēja būt laipnam pret visu pasauli v. t. t. tuvina viņam
parasto cilvēku. Tārpus, vaboles un zivis nedz uz-

slavē nedz nopeļ, bet suni gan! leskata, ka ir

vērts pūļu, lai to vai nu nosodītu vai arī at-

algotu. Spriedumos par viņu lieto pat izteicienus, kurus

lietojam arī cilvēku raksturojot. Pateicoties viņa garīgām

un tikumiskām īpašībām, viņu tur par ceļa vai mājas bie-

dri, pat par mīļu draugu. Mūsu mīlestību un pieķeršanos
viņš atalgo ar pretmīlēstību un padevību. Daži ēd ar suni

pie viena galda, dod viņam vietu savā gultā, rūpīgi to baro

un kopj, ved to pie ārsta, ja viņš saslimst, un bēdājas, ja
tas nobeidzas, ceļ tam pat pieminekļus.

Neviens suns nav pilnīgi līdzīgs otram nedz miesīgā
nedz garīgā ziņā. Katram ir savi tikumi un netikumi.

Bieži viņu raksturos novērojami vislielākie pretstati, tā-

dēļ suņu īpašniekam ir iespējams sabiedrībā daudz par šo

jautājumu runāt. Katram ir kāds vēl gudrāks suns! Ja

kāds stāsta par savu suņa muļķīgiem jokiem, tad šos jo-
kus liek par pamatu raksturojumam, bet ja suns piedzīvo
kādu sevišķu likteni, viņa dzīves gaitu apraksta. Pat viņu
miršanā novērojamas īpatnības.

Tikai tas, kam nav acu, neredz viņa pirmātnējās un

iegūtās īpašības. Cik daudz dažādību mēs nevaram novē-

rot pie vienas pašas suņu rāsas! Katram pūdelim, piemē-
ram ir savas īpašības, savādības un neizskaidrojamas dī-

vainības Viņš pats sevi skolo, dara pakaļ cilvēkiem, grib

mācīties, mīl rotaļāties, ir atkarīgs no gara stāvokļa, vi-

ņam kaut kas ienāk prātā, viņš vairs negrib mācīties, dara

muļķības, sajūt garlaicību, grib būt aktīvs, ir ziņkārīgs v.

1.1. Daži nespēj mīlēt, citi nav spējīgi ienīst, daži prot pie-

dot, citi atkal nē. Viņi var palīdzēt otram briesmās, steig-
ties tam palīgā, sajust līdzjūtību, smieties vai arī raudāt un

asaras liet, no priekiem gavilēt, aiz mīlestības pret nozu-

dušu saimnieku bēdāties, neēst, aizmirst viņa dēļ visas sā-

pes. Viņi spēj nolasīt no sava saimnieka acīm visas viņa
vēlēšanās. Pūdelis prot kaunēties, izprot laika un telpu no-
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zīmi, pazīst sava saimnieka balsi un soļus, zin, kā viņa saim-

nieki zvana pie durvīm, ar vienu vārdu sakot — viņā ir

vismaz puse vai pat divas trešdaļas no cilvēka. Viņš lieto

savu ķermeni tikpat apzinīgi kā cilvēks un ar savu saprātu
prot lietderīgi rīkoties nospraustos mērķus realizējot; bet

viņam trūkst cilvēka beidzamās trešdaļas.
Mums jāpieņem, ka suņos mājo dažādas dvēseles,

špica dvēsele nav līdzīga pūdeļa dvēselei. Mopsis domā

un dara citādi nekā taksis. Mopsis ir muļķis, lēns un

flegmātisks. Miesnieka suns ir melanholisks un asinskā-

rīgs, špicis ātrs, dusmīgs un šaursirdīgs un līdz pat nā-

vei nesaticīgs. Pūdelis vienmēr ir dzīvs un mundrs, viņš
mīl sabiedrību un ir draugs ar visu pasauli, dažreiz tas ir

uzticīgs, dažreiz atkal neuzticīgs, labprāt arī padodas bau-

dām. Tāpat kā bērns viņš mīl pakaļdarīt, viņa simpātijas

pieder visiem bez izņēmuma, turpretim špica simpātijas

pieder tikai viņa mājai, miesnieka suņa — tikai kusto-

ņiem, takša — tikai zemes alām, kurta — tikai skriešanai,

dogas — savam saimniekam un putnu suņa — tikai put-

niem. Vienīgi pūdelis sadraudzējas ar visām lietām, ar

savu pretstatu kaķi, ar zirgu, ar saviem pavadoņiem, ar

savu saimnieku, ar savu māju, ar ūdeni, no kura viņš lab-

prāt nes ārā iesviestos akmeņus, ar putniem, pēc kuriem

viņš palecas, lai tos noķertu, ar karietēm un ratiem, aiz

kuriem tam jāskrien. Dogas turpretim pazīstami kā sargi,

kareivji un slepkavas; viņi gūsta un nožņaudz cilvēkus.

Kurtiem un mednieku suņiem ir jau iedzimtas mednieka

dāvanas. Cik viegli viņus pieradināt pie meža zvēriem, cik

uzmanīgi viņi ir pret šāvienu un katru mednieka norādī-

jumu! Cik labi viņi pazīst katra meža zvēra skaņu un

kustības; cik veikls ir putnu suns, kā viņš prot atrastus

putnus norādīt un tos saistīt, cik labi viņš zin, kāda kāja
tam jāpaceļ vai jāizstiepj atkarībā no tā, kādu putnu viņš
ieraudzījis. Daudz ko viņam iemāca pate daba, un cilvēkam

nebūt nav viņam jāiemāca viss pārējais — daudz ko viņš
iemācās arī pats. Pūdeļi tomēr paši iemācās vēl daudz

vairāk. Viņi nedara muļķības, vai arī dara tās tikai tad, kad

paši to grib. Citās suņu rāsās vairāk dominē dziņas, bet
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pūdeļos saprāts. Ar kādu kaislību mednieka suns pieķe-
ias medibām un cik nikni un neatlaidīgi viņš seko meža

zvēriem! Ar kādām dusmām doga uzbrūk ienaidniekam!

Ar kādu prieku un labsajūtu miesnieka suns ar izkārtu

mēli un viltīgām acīm skrien apkārt ap izbijušos teļu baru;
cik rupji viņš tiem uzbrūk, ja viņi novirzījušies sāņus,
cik vienaldzīgs viņš ir pret viņu sāpēm, liekas pat, ka viņam
patīk redzēt viņu sāpes! Ar kādām dusmām putnu suns

uzbrūk sašautam putnam, cenšoties viņu nokost! Nevienu

no šīm negodīgām un nekaunīgām īpašībām nesastopam

pūdelī, ja tas nav caur nepareizu audzināšanu samaitāts,
bet viņa audzināšana atstāta viņa paša ģēnijam. Pūdelis

pēc savas dabas ir labs; katrs slikts pūdelis ir no cilvēka

padarīts slikts."

Cik daudz mēs vēl varētu sacīt par suņa saprātu!
Patiesība bija Zaratustra vārdos, kad viņš teica, ka ši-

nīs dzīvniekos ir apvienots viss dzīvnieciskais godīgums
un pilnīgums. Mums jāatzīst, ka suņi ir mūsu visdārgākie

draugi no visiem dzīvniekiem. Ar viņiem mēs spējam pat
sarunāties.

„Es esmu pazinis suņus," saka Lenčs, „kuri izprata
katru sava saimnieka vārdu, uz viņa pavēli atvēra un aiz-

vēra durvis, atnesa uz pavēli krēslu, galdu vai arī solu, no-

ņēma vai arī atnesa cepuri, uzmeklēja un atnesa

noglabātus kabatas lakatiņus, pēc smakas uzmeklēja no

veselas cepuru kaudzes norādītā viesa cepuri un t. t. Vis-

pār ir liels baudījums novērot gudru suni. Interesanti ir

noskatīties kā suns kustina acis un ausis, kad tas gaida
sava saimnieka pavēles. Cik priecīgs viņš ir, ja viņam
atvēl iet līdz, un cik sāpīga ir viņa sejas izteiksme, ja vi-

ņam jāpaliek mājā. Cik gudri viņš skatās uz visām pu-

sēm, kad viņš uz krustceļa stāv un pārliek,, uz kādu pusi
viņam jāskrien. Cik apmierināts viņš ir pēc kāda laba

darba un cik kaunīgs pēc kādas izdarītas muļķības. Ļoti
interesanti ir novērot suni, kas izdarījis kādu nerātnību

un nav pilnīgi pārliecināts, vai to saimnieks ir redzējis
vai nē. Viņš nogulstas, žāvājas, izliekas itin kā gulētu,
lai tikai novērstu no sevis katras aizdomas. Laiku pa
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laikam viņš uzmet savam saimniekam baliigu skatu. Suns

ātri iemācas pazīt mājas draugus, viegli atšķir kārtīgi ap-

ģērbtu cilvēku no klaidoņa un sajūt savādu naidu pret

übagiem. Ir patīkami skatīties, kā suns meklē savam

saimniekam trufeļus, pret kuriem pats pēc savas dabas ne-

jūt nekādas tieksmes, kā suns palīdz savam saimniekam

vilkt ratiņus, piespiežoties jo vairāk, ja viņš redz ka saim-

nieks pats pieliek visas pūles."
No visa tā redzam, ka viena suņu rāsa atšķiras no

otras ar savām garīgām īpašībām tāpat kā ari miesīgām.

Viņu garīgās būtības galvenās pazīmes ir sekošas: nesa-

tricināma uzticība un maiga pieķeršanās savam saimnie-

kam, pilnīga paklausība un padevība, pazemība, uzmanīga

apiešanās, pakalpība un draudzība. Neviens suns sevī vienā

laikā neiemieso visas šīs īpašības; vienā īpatnī izceļas vairāk

viena vai otra īpašība. Viņu attīstībā audzināšana spēlē
daudz lielāku lomu, nekā to parasti domā. Tikai labi cilvēki

var suņus labi izaudzināt un tikai vīrieši spēj suņus piera-
dināt pie kautkādas saprātīgas un izprotamas darbības.

Sievietes nav nekādas audzinātājas, tādēļ klēpju sunīši pa-

rasti ir izlutināti, niķīgi un nereti arī viltīgi radījumi. Suns

ir sava saimnieka pareizs spogulis; jo draudzīgāk, mīlīgāk,

uzmanīgāk ar viņu apietas, jo tīrīgāk viņu tur un jo vairāk

ar viņu nodarbojas, jo gudrāks viņš kļūst. Slikta apieša-
nās suņa raksturu ļoti maitā Zemnieka suns ir rupjš, ne-

veikls, bet godīgs draugs, lopu suns saprātīgs gans, med-

nieka suns labs mednieks, kurš medības mākslā rīkojas

pats uz savu roku. Bagātu sliņķu suņi ir tikpat slinki kā

viņu kungi un patiesību sakot viņi ir daudz mazāk attīstīti

nekā rupjais neaudzinātais zemnieka suns. Katrs suns

pieņem tās mājas noskaņu, kurā viņš dzīvo. Ja viņš dzīvo

pie saprātīgiem cilvēkiem, arī viņš ir saprātīgs. Suns kļūst
par iedomīgu nerru, ja viņa saimniekam sava tukšā galva

jāpiepilda ar iedomātu lepnību. Suns ir laipns pret katru,

ja viņa saimnieka mājā valda saticīgs gars. Suns kļūst

par drūmu vientuli, ja tas dzīvo noslēgtā vecpuišu vai vec-

meitu sabiedrībā. Suns spēj iejusties visdažādākos apstāk-

ļos un arvienu nodoties cilvēkam ar visu savu dvēseli. Ši«
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viņa augstais tikums diemžēl parasti netiek atzīts un tā-

dēļ vēl tagad zem izteiciena „kā suns" saprot negodīgu uz-

vešanos, lai gan šo izteicienu būtu jālieto pavisam pretējā
nozīmē. Suņu vispārīgās spējas paceļ tos augstāk par pā-

rējiem dzīvniekiem. Uzticība pret cilvēkiem padara tos

par cilvēku neaizvietojamu draugu. Viņi pilnīgi pieder
savam saimniekam. Nereti suns spēj pat sevi upurēt sava

saimnieka labā. Paklausība, ar kādu tas izpilda katru sava

saimnieka pavēli, gatavība izpildīt pat visgrūtākos darbus,

pastāvīgā cenšanās kalpot un darīt labu savam saimniekam

visādos apstākļos — tās ir īpašības, kas sunim dara slavu

un godu. Ja suni nolamā par līdēju un astes luncinātāju,
tad nevajag piemirst, ka šādu sevis pazemošanu un līšanu

viņš izrāda tikai pret savu saimnieku un labdari. Attiecībā

pret svešnieku viņš katrā acumirklī prot ieņemt stāvokli

un, ja vajadzīgs, parādīt arī zobus.

Dažas parašas ir raksturīgas visām suņu rāsām. Visi

suņi, piemēram, rej un kauc uz mēnesi, kaut gan mēs ne-

varam to izprast. Viņi skrien pakaļ katram kustošam ķer-
menim, vai nu tas būtu cilvēks, zvērs, rati, bumba, akmens

vai kaut kas tiem līdzīgs, viņi cenšas to saķert un saturēt

pat tad, ja viņi labi zin, ka priekšmets viņiem pilnīgi ne-

derīgs. Pret dažiem dzīvniekiem suņi ir ārkārtīgi naidīgi

noskaņoti, neskatoties uz to, ka viņiem nav nekāda pamata
dzīvot ar tiem naidā. Tā, visi suņi neieredz kaķus un ežus.

Viņiem sagādā prieku mocīties un kost eža asās adatās, lai

gan viņi labi zin, ka tas nedos nekādus panākumus, bet

tikai veltīgi izsauks viņu purna asiņošanu.

Jāpiezīmē, ka suņi ir apbalvoti ar stipru laika priekš-

sajūtu. Pateicoties šai priekšsajūtai viņi spēj izjust laika

maiņas tuvošanos. Kad tuvojas lietus, viņi atdala pretīgu

smaku, pēc ka arī cilvēks var dabūt nojēgu par priekšā
stāvošo laika maiņu.

Savās attiecībās ar cilvēkiem suņi izrāda tik lielu pa-

zīšanas spēju, ka ta daudzreiz izsauc izbrīnu. Ka suņi ātri

pazīst un ārkārtīgi neieredz ādu dīrātājus, to zin katrs,

šiem cilvēkiem viņi seko ar vislielāko niknumu. Tāpat ir

zināms, ka suņi acumirklī nojauš, vai cilvēks ir viņu draugs
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vai ienaidnieks. Nav apšaubāms, ka dažu cilvēku izgaro-

jumi suņiem ir patīkami, citu atkal pretīgi. Dažus cilvēkus

euņi, tikko tie ieiet kādā mājā, saņem ar vislielāko drau-

dzību, neskatoties uz to, ka viņi šos cilvēkus redz pirmo reizi.

Es pazīstu sievietes, pie kurām, tikko tās atsēdušās, pēc
kāda laika saskrien visi mājas suņi. Attiecībās ar cilvē-

kiem suņu sejas izteiksme mainās, kā to katrs var novērot.

Suņa augstās gara spējas skaidri ir izteiktas viņa sejā.

Neviens, domāju, negribēs noliegt, ka katram sunim ir

savāda sejas izteiksme un ka divas suņu sejas sajaukt ir

tik pat grūti, kā divas cilvēka sejas.
Savā starpā suņi dzīvo ne sevišķi draudzīgi. Ja sa-

tiekas divi sveši suņi, viņi vispirms viens otru aposta, pēc

tam atņirdz zobus un uzsāk cīņu, ja viņu starpā negūst

pārsvaru citas maigākas jūtas. Tādēļ vēl jo vairāk ievē-

rības cienīgas ir tās patiesi dziļās draudzības attiecības,
kādas dažreiz novērojamas starp viena dzimuma suņiem.
Šādi draugi nekad neķildojas, viņi cenšas būt arvien kopā
un vajadzības gadījumā savstarpīgi izpalīdzas. Dažreiz

suņi līdzīgu draudzību noslēdz arī ar citiem dzīvniekiem.

Dažreiz izrādās par nepareizu pat parastais sakāmais

vārds: „dzīvo kā suns ar kaķi".
Suņu dzimuma tieksmes ir ļoti attīstītas un pie visām

suņu rāsām tas parādās stipras kaislības veidā, kura padara
tos dažreiz lielākā vai mazākā mērā smieklīgus. Ja seksuā-

lās dziņas netiek apmierinātas, suns pie dažiem apstākļiem
var kļūt slims vai pat traks. Seksuālās tieksmes ir tikpat

stipras pie tēviņiem kā pie mātītēm, lai gan pie pēdējām

šīs tieksmes parādās citādā gaismā. Katru gadu suņu

mātītēm ir divi riesta periodi, pa lielākai daļai februārī un

augustā. Katru reizi riesta laiks ilgsta 9—14 dienu, šinī

laikā ap viņu salasās visi kaimiņu vīriešu kārtas suņi, pat

no lielāka attāluma. Kā viņi sajūt, ka tuvumā atrodās

mātīte, tas ir tiešām apbrīnojami. Nevaram pieņemt, ka.

viņi sajustu mātīšu klātbūtni no tik liela attāluma pateico-
ties savai osmei, tomēr atrast citus izskaidrojumus mums

arī nav iespējams. Abu dzimumu attiecības ir tikpat pie-

vilcīgas kā atbaidošas, viņas rada mūsos reizē labpatiku un
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riebumu. Suņu tēviņš seko mātītei uz katra viņas soļa
un ar visvisādiem paņēmieniem cenšas iegūt viņas labvēlību.

Viņa kustības ir apgarotas, lepnas un īpatnējas. Pie šādas

viņa uzvešanās pieder apostīšanās, draudzīga saskatīšanās,
galvas pacelšana, maigie skatieni, astes luncināšana un

lūdzošās skaņas. Attiecībā pret citiem suņu tēviņiem viņš
ir slikti noskaņots un greizsirdīgs. Ja uz viena ceļa satiekas
divi vienāda stipruma suņi, iesākas nikna plēšanās. Ja barā
ir vairāki suņi, kaušanās nenotiek, jo visi pārējie vīriešu

kārtas suņi uzbrūk tam suņu pārim, kas patlaban kaujas,
un ar to izjauc viņu cīņu. Pret mātītēm visi izturas mīlīgi,
pret saviem sāņcenšiem turpretim naidīgi, tādēļ arī pastā-

vīgi dzirdama rūkšana, riešana, strīdi un kodieni. Mātītes

parasti ir ārkārtīgi nepieejamas, viņas kož katram tēviņam,
kas tām tuvojās, rūc, rāda zobus un ir ļoti nemierīgas. Ar

to viņas pacietīgo mīlētāju nebūt nesadusmo nedz apvaino.
Beidzot liekas tomēr, ka viņas noslēdz ar to mieru un dod

savām dabīgām tieksmēm vaļu. Kā visu zīdītāju mātītes,
arī suņu mātītes dzīvo daudzvīrībā: viņas atļauj kopoties
ar sevi vairāk nekā vienam tēviņam; tā tad nav pareizi,

ja šei 11 m s apgalvo, ka tikai pie cilvēkiem novērojama
šī „pretdabīgā" parādība, ka vienai sievai ir vairāki vīri.

Tikko riesta laiks beidzies, visi suņi mātītei kļūst ja ne

vienaldzīgi, tad vismaz viņa pret tiem neizrāda nekādu

mīlestību.

63 dienas pēc pārošanās suņu mātīte dzemdē kādā

tumšā vietā 3—lo, parasti tomēr 4—6 kucēnus. Retos

gadījumos viņa dzemdē pat pāri par 20 kucēnu. Kucēni

piedzimst ar attīstītiem priekšzobiem, bet akli, un paliek
tādi 10—12 dienas. Māte tos ļoti mīl, zīda tos, apsargā, ap-

laiza, sasilda, aizstāv un pārnēsā tos no vienas vietas uz

otru. Nesot viņa saņem tos ar saviem zobiem pie mīkstās

kakla ādas. Viņas mīlestība pret saviem pēcnācējiem ir

tiešam aizkustinoša. Jr pazīstami nostāsti, kas rada ne

tikai lielu cienību, bet pat apbrīnošanu. Tāßechšteins

atstāsta sekošu gandrīz neticāmu gadījumu. „Kāds Valter-

hauzenas aitu tirgotājs katru pavasari Eichsfeldē iepirka
aitas. Viņa suns to katrreiz pavadīja šinī 18 jūdzes garā
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ceļojumā. Reiz sunim svešumā piedzima 7 kucēni, tādēļ
aitu tirgotājs bija spiests to atstāt. Bet lūk, pusotras
dienas pēc savas atgriešanās viņš atrod suņu māti ar visiem
saviem septiņiem kucēniem pie savas mājas durvīm. Ku-

cēnus viņa bija nesusi vienu pēc otra pa gabaliņam uz

priekšu; tādēļ viņai viss garais ceļa gabals bija jānoskrien
13 reizes. Neskatoties uz spēka zaudējumu un lielo nogu-

rumu, grūto darbu viņa bija izvedusi līdz galam."
Parasti suņu mātītēm no piedzimušiem kucēniem at-

stāj 2—3, augstākais 4 kucēnus, lai viņas galīgi nenomo-

cītos ar kucēnu barošanu. Mazājiem radījumiem ir vaja-

dzīgs daudz barības, bet māte tikko spēj piegādāt tiem to.

Protams, ka cilvēkam, kā dzīvnieku aizstāvim, suņu mātī-

tes pa kucēnu zīdīšanas laiku labi un spēcīgi jābaro. Katrs

suņu īpašnieks nākamai suņu mātei jau iepriekš ierīko

kādā klusā siltā vietiņā mīkstu guļas vietu; viņš ir tai arī

visādā veidā palīdzīgs pie kucēnu barošanas. Kāmēr suņu

māte zīda savus bērnus, viņas sirds ir pilna lielas mīlas,

tādēļ viņa pacieš pat, ja pie viņas pieliek citu suņu vai pat
citu dzīvnieku, kā kaķu un trušu mazuļus. Es to vairākas

reizes esmu darījis ar suņu mātītēm, tomēr es novēroju,
ka kaķis, kad tas zīda savus bērnus, izturas pret audžu

bērniem daudz laipnāk nekā suņu māte līdzīgos gadījumos.

Suņu mātes parasti pie visas labsirdības nespēj noslēpt

savu neapmierinātību.
Parasti kucēniem atļauj zīst sešas nedēļas. Ja suņu

māte ir spēcīga, zīdīšana var turpināties kādas pārs nedēļas
ilgāk, tas var nākt kucēniem tikai par labu. Ja grib kucē-

nus atradināt no zīšanas, viņu māti kādu laiku ļoti slikti

baro, lai tai aptrūktu piena. Pēc tam viņa pate vairs ne-

ļauj kucēniem zīst. No šī laika kucēnus sāk pieradināt pie
tīrības un ēst vieglu barību. Trīs vai četru mēnešu ve-

cumā notiek pirmo zobu maiņa. Kad kucēni sasniedz 6 mē-

nešu vecumu, tie par savu māti nemaz vairs neinteresējas.
Pēc desmit mēnešiem, dažreiz pat pēc deviņiem mēnešiem,

viņi paši ir spējīgi vairoties. Ja jaunos suņus grib mācīt

vai, kā saka, dresēt, uz vēlāku laiku to nevar atlikt. Vecu

mednieku un suņu dresētāju uzskats, ka suns līdz viena
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gada vecumam ir par mazu un vāju, lai mācītos, ir nepa-
reizs. Ādolfs un Kārlis Milleri (Mūller), divi

tikpat labi mednieki kā novērotāji, sāk savus medību suņus
mācīt, kad tie tikko kā sākuši skriet, un viņi iegūst tiešām

spīdošus rezultātus. Viņi savus audzēkņus nesit, reti pat
kad tiem uzkliedz, tikai stingrs vārds tiek pielietots, un no

suņiem izaug labi mednieku draugi un palīgi. Ar jauniem
suņiem jāapietas kā ar bērniem, bet nevis kā ar norūdītiem

vergiem. Visi viņi bez izņēmuma ir uzcītīgi un spējīgi

skolnieki, drīz viņi sāk uzmanīgi reaģēt uz katru sava sko-

lotāja vārdu un izpilda visu daudz labāk aiz mīlestības nekā

no bailēm. Cilvēki, kas māca suni ar pātagu un spieķa si-

tieniem, ir neveikli mocītāji, bet nevis saprātīgi dresētāji.
Kas jau no bērnības nav pieradis dzīvniekus mācīt, dara

vislabāk, ja viņš dresēšanu uztic kādam lietpratējam šinī

nozarē.

Ar divpadsmit gadiem suns ir jau sirmgalvis. Vecums

parādās ne tikai miesīgi, bet arī visa suņa uzvešanās rāda,
ka viņš ir kļuvis vecs. Uz pieres un uz deguna mati paliek

sirmi, āda zaudē savu gludenumu un skaistumu. Zobi top
neasi vai izkrīt. Dzīvnieks kļūst flegmātisks, slinks un

vienaldzīgs pret visu to, kas viņu agrāk vai nu iepriecināja
Vai arī izsauca viņā nepatīkamas sajūtas. Daži suņi ve-

cumā zaudē gandrīz pilnīgi arī savu balsi. Nereti vecumā

viņi kļūst arī akli. Tomēr ir zināmi gadījumi, kad suņi no-

dzīvo 20, 26 vai pat 30 gadus. Šie gadījumi tomēr ir rets

izņēmums. Ja suņi nenobeidzas no vecuma, tad viņus ieved

kapā daudzās slimības, no kurām viņi cieš.

Viena no visvairāk izplatītām suņu slimībām ir kašķis.
Jauniem suņiem bieži nākas ciest no suņu mēra, lipīgas

slimības, kura rada gļotādiņas iekaisumu. Šī slimība vis-

biežāk uzbrūk 3—9 mēnešus veciem kucēniem. No šīs

slimības nobeidzas vismaz puse no visiem Eiropas suņiem
vai arī slimība atstāj uz suņiem neizdzēšamas sekas. Viena

no visšausmīgākām slimībām, bez šaubām, ir trakuma

sērga, kura ir bīstama ne tikai suņiem un citiem mājas

kustoņiem, bet arī cilvēkiem.
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sarā, kad ir ļoti karsts, vai ziemā, kad valda nikns sals.

Pirmās šīs šausmīgās slimības pazīmes ir tās, ka suns maina

savu parasto uzvešanos, kļūst viltīgi draudzīgs un rūc pat
uz savu saimnieku, kļūst neparasti miegains un skumjš;
viņš pastāvīgi meklē siltu vietu. Bieži tas iet pie ēdiena,
bet to neēd, kā izslāpis dzer bieži ūdeni, bet arvien nelielos

daudzumos. Vispār viņš kļūst stipri uzbudināts. Par rak-

sturīgu slimības pazīmi uzskatāma balss mainīšanās, rē-

jiens pārvēršas aizsmakušā kaucienā. Suns zaudē ēstgribu,
rodas grūtības barību norijot, tek siekalas, acis kļūst ne-

skaidras. Bieži viņš aiziet no mājas, laiza un norij ēšanai

nederīgus priekšmetus. Līdz ar slimības attīstību suns

kļūst niknāks, kož bez kāda iemesla. Daudzreiz trakiem su-

ņiem jācieš no cieta vēdera. Ausis paliek ļenkanas, aste

nokarājas, acis šķielē. Vēlāk acis iekaist un top sarkanas.

Suns nepadodas vairs glāstiem un neklausa sava saimnieka

pavēles. Viņš top arvien nemierīgāks un bailīgāks, skatās

dedzīgi un cieši, galva tam zemu nokarājas. Vaigos un

ap acīm rodas uzpampumi; mēle top stipri sarkana un iz-

karas no mutes. No mutes tek lipīgas gļotas. Riet viņš
vairs nerej, bet tikai ņurd. Tas nepazīst cilvēkus un uz

slimības beigām nepazīst pat savu saimnieku. Viņš stipri
cieš no slāpēm, kādēļ bieži iet dzert, ūdeni norīt viņš to-

mēr nav spējīgs. Pat ar varu ieliet ūdeni nav iespējams,

jo rīkles muskuļi sarauj oties to nepieļauj. Suns sāk bai-

dīties no ūdens un citiem šķidrumiem. Viņš nekad vairs

nenoguļas un pastāvīgi klejo ar nolaistu asti no vienas

vietas uz otru.

Tikai tagad slimība sāk parādīties klusā vai straujā
trakuma veidā. Klusā trakuma pazīmes ir: iekaisušās acis,

nekustošais un neskaidrais skatiens, zilganā, no mutes iz-

karājusies mēle; mutes kaktiņi pārklāti baltām putām;
mute vienmēr atvērta, apakšžoklis paralizēts un bezspēcīgi

nokarājas. Asti ievilcis un nokāris galvu suns streipuļo-
dams skrien jūdzēm tāļu, kozdams katram, kas tam gadās

ceļā. Sevišķi labprāt viņš kož citiem suņiem. Ja viņš skrie-

not uzduras uz šķēršļiem, kas tam neļauj skriet iesāktā
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virzienā, viņš sāk uz vietas griesties riņķī, bieži krīt zemē

un ķer gaisu.
Ja suns saslimis ar straujo trakumu, viņam spīd acis,

redzoklis ir izplēties, atvērtā mute vāji pārklāta siekalām,

zilganā mēle izkarājās no mutes. Jau pašā slimības sā-

kumā suns paliek ļoti viltīgs un nikns pat pret savu saim-

nieku. Viņš ķer mušas un visu, kas tam tuvumā atgadās,
uzbrūk mājas putniem un tos saplosa, lai gan pats tos neēd.

Ar viltu tas pieaicina sev klāt citus suņus un pēc tam tiem

uzbrūk, rāda zobus, skrāpē seju, smilkst, laiza ar iekaisušo

mēli lūpas, plikšķina ar mēli, pie kam no mutes sāk tecēt

ūdeņainas siekalas. No ūdens viņš izvairās, dažreiz tomēr

viņš pārpeld strautus un dīķus. Kozdams viņš uzbrūk

katram, kas tam ceļā atgadās, nereti pat nedzīviem priekš-
metiem. Tā, piemēram, traks ķēdes suns sāk kost ķēdi, pie

kuras tas piesiets. Liekas, ka šausmīgās sāpes viņu ārkār-

tīgi moca, jo mirstot viņš stipri raustas. Suns nobeidzas

parasti sestā vai septītā, dažreiz arī ceturtā, bet retos

gadījumos arī devītā dienā.

Kā vispareizākā pazīme, kura norāda, ka suns ir vesels,

jāuzskata mitrais un aukstais suņa deguns. Ja purna gals

kļūst sauss un auksts, acis paliek neskaidras un ēstgribas

nav, tad varam būt pārliecināti, ka suns ir slims. Ja viņa
veselības stāvoklis nemainās un no laba ārsta izrakstītās

zāles drīz nelīdz, izredzes uz izveseļošanos ir ļoti niecīgas,

jo nopietnas slimības spēj pārciest tikai nedaudzi suņi.
Visādi ievainojumi tiem ātri un labi sadzīst pat bez kādiem

pafiglīdzēkļiem. Attiecībā pret suņu iekšķīgām slimībām

pat ārsts ir nespēcīgs, jo tās norit ļoti ātri un drīz noved

suni kapā.
Visiem suņiem daudz jācieš no parazītiem. Visvairāk

viņiem jācieš no utīm, blusām un dažos apvidos arī no

ērcēm. Suni no utīm atsvabināt ir diezgan viegli; jānober

zem salmu paklāja, uz kura suns guļ, pelni vai arī jāierīvē

suņa āda ar persiešu kukaiņu pulveri. Ērces, no kurām su-

ņiem visvairāk nākas ciest, var izdzīt, ja uz tām pilina deg-

vīnu, sālsūdeni vai arī tabakas ūdeni. Viņas ar varu izraut

nav ieteicams, jo daudzreiz rētā paliek parazīta galva, kura
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var radīt pūžņošanu vai pat augoņus. Daudz grūtāk tr i&

dzit lentas tārpus. Sevišķi no lentas tārpiem nākas ciast

medību suņiem, jo viņi bieži, ēdot trušu un zaķu gaļu un

iekšas, apēd arī lentas tārpu dīgļus un tā inficējas. Izdzīt

lentas tārpus tāpat kā citus tārpus nākas ļoti grūti. Dau-

dzos gadījumos tomēr ekstrakts, kas iegūts no abesiniešu

kusso ziediem, dod labus rezultātus. Bez tam ieteic suņiem
kopā ar barību dot meža rožu ogas līdz ar riekstiņiem
(„sēklām") un matiņiem.

Labums, ko atnes suns kā mājkustonis, ir gandrīz ne-

aprēķināms. Kāda ir viņa nozīme civilizētām un izglītotām

tautām, to zin katrs lasītājs no paša piedzīvojumiem; bet

gandrīz vēl vairāk viņš pakalpo neizglītotām vai mežonīgām
ciltīm. Viņa gaļu ēd Dienvidjūras salās, tāpat arī tunguzi,

ķīnieši, ņamņami, grenlandieši, eskimosi un Ziemeļamerikas
indianieši. „Afrikas Zelta krastā", tā stāsta Bosma tin s,

„kārtīgi barotu suni ved uz tirgu un viņa gaļu vairāk cieni

nekā visas citas pārējās, tāpat arī Angolā, kur dažreiz par
vienu suni ir doti vairāki vergi; tāpat, pēc Šveihfurta

ziņām, arī ņamņamu zemē Āfrikas vidienē. Uz Jaunzēlan-

des un Dienvidjūras mazajām salām suņa cepeti tura par
labāku gardumu nekā cūkas gaļu. Ķīnā bieži var redzēt

miesniekus, kas apkrāvušies ar kautiem suņiem, bet tiem

arvien jāaizsargājas pret citu vēl brīvi apkārt skrējošu

suņu uzbrukumiem, kuri tiem uzbrūk veseliem bariem.

Āzijas ziemeļdaļā suņa āda dod materiālu apģērbam, un

pat Vācijā suņādas izstrādā cepurēs, somās un uzma/ās.

No kauliem un cīpslām gatavo līmi; sīksto un plāno mņ-
ādu, miecētu ar koku mizām, lieto dejas kurpēm, bet balti

miecētu — cimdiem; spalvas izlieto polsterēšanai. Suņu
taukus lieto riteņu un citu lietu iesmērēšanai, agrāk viņus

turēja par mājas līdzekli pret plaušu diloni. Pat suņa

mēsli, kurus sauc par „grieķu baltumu" (Album graecum),

jo grieķi pirmie aizrādīja uz viņu izlietošanu, bija agrāk

pieprasīts ārstniecības līdzeklis.
Jau no senseniem laikiem atzina un slavēja suņa liet-

derību, tomēr apiešanās, kādu suņi piedzīvoja, un cieņa,
kādā tie stāvēja, bija ļoti dažāda. Sokrātam bija pa-
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radums zvērēt pie suņa, AleksandrsLielais bija tā

noskumis par kāda sava mīļākā suņa pāragru nāvi, ka viņš
tam par godu lika celt veselu pilsētu ar tempļiem; Ho~

m er s apdzied Argusu, Odiseja suni, patiesi aizgrāb-

jošā veidā; Plutarchs cildina Melampitosu, kāda Ko-

īintus tirgotāja suni, kurš peldēja savam kungam pakaļ
pa jūru; uzticīgais Fileross ir padarīts nemirstīgs grieķu
kapu uzrakstos; romiešu rakstos piemin kāda notiesātā

suni, kurš ar bēdīgām gaudām peldēdams sekoja sava

kunga Tiberā iemestam līķim. Soters, vienīgais pie dzīvī-

bas palikušais suns no tiem sargsuņiem, kuri bija aiz-

stāvējuši Korintu, uz valsts rēķina saņēma sudraba kakla

saiti ar uz tās iecirstiem vārdiem: „Korintus aizstāvis un

glābējs". P1 mi j s augstu stāda suņu tēviņus un stāsta

par viņiem daudz ievērojama. No viņa mēs dabūjām zināt,

piemēram, ka kolofonieši savu pastāvīgo karu dēļ uzturē-

juši lielus suņu pulkus, ka suņi uzbrukuši arvien pirmie

un nevienā kaujā nav atteikušies pakalpot. Kad Alek-

sandrs Lielais atradies gājienā uz Indiju, tad Albā-

nijas karalis viņam dāvinājis kādu milzīga lieluma suni,
kurš Aleksandram ļoti paticis. Tāpēc viņš uzlaidis tam

lāčus, meža cūkas un līdzīgus kustoņus, bet suns gulējis
mierīgi un nav gribējis pat piecelties. Aleksandrs nodo-

mājis, ka suns esot slinks un tāpēc licis to nogalināt. Kad

to dabūjis zināt Albānijas karalis, tas nosūtījis vēl otru tās

pašas sugas suni un licis teikt, ka Aleksandram nevajagot

pret dogu sūtīt vājus kustoņus, bet gan lauvas un elefan-

tus; viņam, karalim, esot bijuši tikai divi tādi suņi; ja
Aleksandrs likšot arī šo nogalināt, tad viņam vairs cita

tāda nebūšot. Tad Aleksandrs Lielais to laidis virsū lauvai

un pēc tam elefantam, bet suns nogalinājis abus. Ju-

st i n s pastāsta, ka karaļi Habiss un Ciruss jaunībā
tikuši baroti no suņiem. Nav iespējams saskaitīt visus

rakstniekus, kuri slavē suņa uzticību. Spartieši ziedoja
kara dievam arī suni; jauni, zīdoši suņi drīkstēja ēst no

ziedojuma gaļas. Grieķi tiem uzstādīja statujas, tomēr

neskatoties uz to vārds „suns" pie viņiem bija lamas vārds.

Senie ēģiptieši lietojuši suņus medībām un tos turējuši ļoti
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augstu, kā to var redzēt no attēlojumiem uz pieminekļiem.
Turpretim pie jūdiem suns bija nicināts, kā to pierāda
daudzas vietas no bībeles; un mūslaikos pie arābiem tas

nav gandrīz nemaz citādi. Augstu cienīts suns bija pie
seniem vāciem. Kad kimbri 108. gadā pr. Kr. tika uz-

varēti no romiešiem, tad pēdējiem vēl bija jāiztur sīva

cīņa ar suņiem, kuri apsargāja kimbru mantas. Pie seniem

vāciem suns pēdu dzinējs bija divpadsmit šiliņus vērts,

turpretim zirgs tikai sešus. Kurš pie seniem burgundiem

bija zadzis šādu suni pēdu dzinēju vai kurtu, tam vajadzēja
atklāti noskūpstīt sunim pakaļu vai maksāt septiņus šiliņus.
Perū, pēc Humboldta ziņām, suni pie mēneša aptum-
šošanās tik ilgi situši, kamēr aptumšošanās atkal pagājusi.

Jautrību saceļ tas, ko senie rakstnieki vēl pieved par

suņa izlietošanu ārstniecības nolūkiem. Viss suns īstenībā

bija tikai ārstniecības līdzeklis. Sevišķi nenogurstošs ir

P1 mi j s suņa dažādo dziedinošu spēku uzskaitīšanā, to-

mēr bez viņa savu tiesu pieved arī Sekstus, Hippo-

krats, Galens, Favencijs, Marellus, Bon-

cijs, Eskulaps un Amatos s. Dzīvs suns, uzlikts

pie krūšu sāpēm, izdara teicamus pakalpojumus; ja viņu
uzšķērž un uzsien uz galvas grūtsirdīgai sievai, tad tas

droši palīdz pret grūtsirdību. Pēc Sekstus viņš dziedina

pat liesas kaiti. Savārīts ar visādām zāļu piedevām, viņš
der kā līdzeklis pret krītamo kaiti, bet tad tam jābūt zīdī-

jošam sunim, kas sagatavots ar vīnu un mirrēm. Jauns

medību suns līdz pret aknu kaiti. Ja sieva, kas agrāk ir

jau dzemdējusi bērnus, top neauglīga, tad vārīta suņa gaļa,
kuru viņa bauda bagātīgā mērā, tai līdz pret viņas vājumu.

Cīpslaina gaļa turpretim ir aizsargājošs līdzeklis pret suņa

kodumu. Pulverī sadedzināta suņa pelni līdz pret acu

sāpēm, un ja ar tiem ierīvē uzacis, tad pēdējās iegūst vis-

skaistāko melnumu. lesālīta traku suņu gaļa der kā līdzek-

lis pret suņu trakumu. Vesela suņa galvas kausa pelni
izdzen visu lieko gaļu, dziedina vēzi, sargā no trakuma

sērgas, ar ūdeni ieņemti mazina dūrēju sānos un visāda

veida pampumus v. t. t., traka suņa galvas kausa pelni ir

lal>i pret dzelteno kaiti un zobu sāpēm. Suņa asinis arī
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daudzkārt pielietotas. Pret kašķi viņas ir teicamas, zirgiem

viņas izdzen aizdusu; iedzertas bagātīgā daudzumā, viņas
ii pretinde, kas visur derīga; ja ar viņām nokrāso māju,
tad tās aizsargā pret visdažādākām slimībām. Suņa taukus

izlieto iedzimtu zīmju un sejas plankumu nodzīšanai un

lai neauglīgas sievas darītu auglīgas: bet priekš tam jā-
savāra viss suns un tauki jānosmeļ no viruma virsus; pret
trieku viņus lieto smēres veidā: bet tad viņiem jābūt iegū-
tiem no jauniem suņiem; maisīti ar vērmelēm viņi dziedina

kurlumu. Suņa smadzenes, uztrieptas uz audekla, izdara

labus pakalpojumus pie kāju lūzumiem, bet līdz arī pret
acu vājumu. Suņu kaulu smadzenes izdzen uzkaulus un

pumpas. Liesa ir teicama pret liesas iekaisumu un liesas

sāpēm; vislabāk viņa darbojas, ja to izgriež no dzīva suņa.
Jēlas aknas ieteic pret trakuma sērgu, bet tad arvien viņām
jābūt ņemtām no tās pašas kārtas suņa, pie kuras pie-
derēja iekodušais. Pret to pašu slimību lietoja arī tārpus
no traka suņa maitas. Mītu ādu lietoja pret kāju svīšanu;

trīskārtēja kakla saite no viņas sargā pret kakla iekaisumu.

Suņa spalvas, ietītas vadmalā un uzsietas uz pieres, rem-

dina galvas sāpes, aizsargā arī pret trakuma sērgu un to

dziedina, ja tās uzliek uz brūces, kuru nodarījis traks suns.

žults, maisīta ar medu, ir acu smēre, tāpat līdz pret ēdēm,
un ja to uztriepj nevis ar roku, bet ar spalvu, tad arī pret

podagru, labi noder arī ēdes aptriepšanai. Piens ir ļoti
labs, ja viņš tiek dzerts; maisīts ar zalpēteri tas līdz pret

spitālību, maisīts ar pelniem izsauc matu augšanu un pa-

līdz grūtās radībās. Jaunusuņu mīzali, ja pēdējie ir tīrīti,
ir līdzeklis nodzīt liekus matus. Ar zobiem rīvē maziem

bērniem žokļus un ar to atvieglo zobu nākšanu. Ja aug-

šējo plēsējzobu iemet ugunī, tad pāriet zobu sāpes, tiklīdz

dūmi izgaisuši; ja zobu sarīvē pulverī un samaisa ar medu,
tad šis maisījums dod līdzekli pret tām pašām sāpēm. Mēsli

dod teicamu plāksteri pret augoņiem; viņus var lietot pat

pret kakla iekaisumu un asinssērgu — un kas vēl to visu

var saskaitīt! levērības cienīgs ir tas, ka vēl mūsu dienās

daži no šiem māņticīgajiem līdzekļiem atrodas lietošanā,

sevišķi pie lauciniekiem.
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Neievērojot visu pakalpojumu atzīšanu, kurus mums

izdara suņi, un to pateicību, kuru mēs viņiem esam parādā,
es nevaru apņemties sīkāk ielaisties visu viņu gandrīz ne-

skaitāmo rāsu apskatīšanā; mēs apskatīsim tikai vissvarī-

gākās. Rāsu mācība neietilpst šī darba plānā un pašlaik

viņa vēl par daudz nepietiekoši noskaidrota, lai prātojumu
vietā varētu nostādīt pamatotu pētījumu rezultātus. Tā-

pēc es tikai garāmejot došu svarīgāko formu pārskatu un

atturēšos no neauglīgiem spriedelējumiem par viņu rašanos

un attīstīšanos.

Vēj suņ v jeb kurtu galvenās pazīmes ir: ārkār-

tīgi slaiks, graciozs, krūtīs paplašināts, mīkstumos ierauts

ķermenis, iesmaila, smalki būvēta galva, tievi, gari locekļi
un gandrīz arvien īsspalvaina, gluda āda. Gari izstieptais

purns, diezgan garās, šaurās, uz galotni saasinātās, pus-

stāvās pret galotni nohektās un īsām spalvām apklātās

ausis, īsās un cieši sakļautās lūpas piešķir galvai īpatnēji

graciozu izskatu un tanī pašā laikā noteic jūtekļu dažādo

attīstību. Kurts dzird un redz teicami, bet viņam ir tikai

vāja osme, jo deguna dobums tievā purnā nespēj pienācīgi

izplesties un tā šī jutekļa nervu attīstība nevar sasniegt
tādu pakāpi, kā pie citiem suņiem. Pie izstieptā ķermeņa
sevišķi uzkrīt krūtis. Viņas ir platas, lielas, izplestas un

dod telpas samērā ļoti lielām plaušām, kuras arī pie stei-

dzīgās kustībās ārkārtīgi pastiprinātas asiņu riņķošanas
spēj uzņemt pietiekoši daudz skābekļa asiņu tīrīšanai. Mīk-

stumi pierauti līdz pēdējam, it kā lai atdotu vajadzīgo līdz-

svaru no krūtīm noslodzētam ķermenim. To pašu ķermeņa
būvi mēs varējām atzīmēt pie garroču pērtiķiem un tai

līdzīgu pie geparda, un mēs viņu vēl sastapsim pie dau-

dziem kustoņiem, kā nešaubāmu zīmi par spēju uz ātrām

un ilgstošām' kustībām. Neparasti smalki būvētas ir kurta

kājas: uz viņām var redzēt katru muskuli un sevišķi arī

stiprās cīpslas, ar kurām šie muskuļi nobeidzas. Bet arī

uz krūšu kurvja var samanīt visus ribu starpmuskuļus,
un daži kurti izskatās, itkā viņu muskuļi no veikla anatoma
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būtu jau atpreparēti. Aste ļoti tieva, puslīdz gara un tālu

sniedzas zem papēža locītavas, tiek nesta nolaista vai arī

atpakaļ atstiepta un drusku uz augšu uzliekta. Visbiežāk

cieši pieguļošā, smalkā un gludā spalvu sega pie atsevišķām
rāsām pagarinājās un tad pa lielākai daļai pieņem citādu

krāsu, kamēr pie lielākā rāsu skaita tā ir skaisti sarkan-

dzeltena. Taisni vistipiskākie kurti, proti no Persijas un

Centralafrikas, gandrīz bez izņēmuma nes tā krāsotu spal-

vojumu. Plankumotie kurti ir daudz retāki un āmen

vājāki nekā vienkrāsainie.

Garīgo īpašību ziņā kurts atšķiras no pārējiem suņiem.
Viņš ir augstākā mērā savtīgs radījums, visbiežāk nemēdz

pieķerties savam saimniekam ar sevišķu uzticību, bet ļaujas
katram glaudīties un piekļaujas katram, kas pret viņu ir

draudzīgs. Glāstus viņš saņem tik labprāt, kā neviens cits

suns, bet tikpat viegli ļaujas arī aizkaitināties un pie ma-

zākās ķircināšanas jau klabina zobus. Uzpūtību un zināmu

lepnumu viņam nevar noliegt; pazemojumus viņš necieš.

Dzīvā uztraukumā viņa sirds pukstieni top neticami ne-

kārtīgi un ātri, pie tam viņš bieži trīc pie visas miesas.

Visas šīs īpašības viņu padara tikai aprobežotā mērā derīgu
cilvēka sabiedrībai. Ja viņam ir saimnieks, kas to pastāvīgi

glāsta, tad viņš jūtas labi un parāda arī zināmu pieķerša-
nos ; viņa neuzticība tūlīņ top manāma, tiklīdz kāds cits iz-

rādās pret viņu draudzīgāks nekā viņa paša saimnieks. Bet

starp kurtiem ir arī slaveni izņēmumi, kuri pieķērībā un

uzticībā gandrīz nemaz nestāv iepakaļ citiem suņiem un

arī šinī ziņā mūs samierina ar šo rāsu. Ir iespējams, ka

kurti visā visumā pelna, ka tos jau no paša sākuma at-

taisno, jo svarīgi pamatojumi runā par labu tam, ka suņa

lielāka vai mazāka pieķērībā stāv sakarā ar viņu osmes da-

žādu attīstību.

Kā kurts izturas pret cilvēkiem, tāpat viņš uzvedas

arī pret citiem suņiem. Viņš tos nemīl, tie viņam ir vien-

aldzīgi; bet ja sākas plēšanās, tad viņš droši ir pirmais,

kurš iekož, un tad viņš var tapt bīstams. Jo par spīti

savam slaidam stāvam viņš ir spēcīgs, un tiklīdz sākas

košanās, viņš izlieto savu lielumu, arvien tur pretniekam
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purnu pār muguru un to cieši sagrābj, tiklīdz pēdējais sāk

kustēties, mēģina viņu pacelt uz augšu un to tā purina, ka

tam zūd visa samaņa. Pie tam viņš izturas tik zemiski,
ka uzsāk ķildu arī ar maziem suņiem, pret kuriem citi cēli

domājoši suņi arvien izturas ar zināmu pieļāvību un vismaz

nekad tos nekož; diezgan bieži gadās, ka vēj suns nedaudzos

acumirkļos mazākus suņus sapurina līdz nāvei. Visas kurta

nepatīkamās īpašības tomēr nevar kaitēt viņa nozīmei.

Daudzāmtautībām viņš tikpat nepieciešams, kā putnu suns

eiropiešu medniekam vai lopu suns aitu ganam. Daudz

vairāk nekā ziemeļos viņu lieto dienvidos, sevišķi visās

stepju zemēs. Tatāri, persieši, mazaziati, beduini, kabiļi,
arābi, sudanieši, indieši un citas Centralafrikas un Āzijas
tautības viņu ciena pārlieku augstu, vērtībā bieži to pie-
līdzinot labam zirgam. Starp tuksneša jeb taisnību sakot

tuksnešainu Saharas malai pieguļošu stepju arābiem ir

izplātīta paruna:

„Labs vanags, ātrs suns un dižens zirgs ir vairāk vērts

nekā divdesmit sievas." šīs parunas pamatojumu saprot

katrs, kas dzīvojis starp šiem ļaudīm.

Lai dotu kādu piemēru par laba kurta ātrumu, šeit būs

vietā kāds no angļiem izdarīts novērojums. Pulciņš kopā
sasietu vēj suņu, pēc Da n i c ļ a, sekojot no migas izceltam

zaķim, divpadsmit minūtēs noskrēja vairāk kā četras angļu
jūdzes taisnā virzienā, atrēķinot visus līkumus un cilpas,
kuras zaķis savās briesmās meta. Tas apmēram līdzinās

pasažieru vilciena ātrumam uz mūsu dzelzsceļiem. Zaķis
bija noskrējies līdz nāvei, iekams kurti to panāca.

Kamēr ziemeļos kurti daudzkārt atšķiras cits no cita

ar savu ķermeņa uzbūvi un savu spalvu, tikmēr dienvidu

vēj suņi, kā šķiet, vairāk vai mazāk pieder vienai rāsai,
kuru mums uzrāda stepju kurts. Viņš ir tikpat dižciltīgs
cik piemīlīgs kustonis, viņa spalva ir mīksta kā zīds, viņa
krāsa palsa, kura nereti pāriet bālganā, bet biežāk satumst

līdz īstai stirnas krāsai. Šo rāsu atrod notēlotu uz veciem

ēģiptiešu pieminekļiem starp citiem, sevišķi plankumotiem

vēj suņiem, no kā redzams, ka šis teicamais kustonis izlie-
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tots jau sirmā senātnē. Es no savas puses esmu viņu mā-

cījies pazīt Kordofonā.

Visi stepju iedzīvotāji, un proti uz vietas dzīvojošie

tāpat kā apkārtklejojošie, godina vējsuni savādā veidā.

Man nebija iespējams tur dabūt pirkt kurtu, jo ļaudis ne-

pavisam negribēja uz tirdzniecību ielaisties. Sevišķas pa-

rašas, kas tapušas par likumu, zināmā mērā noteic ši ku-

stoņa vērtību. Es pievedīšu kā piemēru, ka Jemenā pēc

vecas ierašas un tiesības, katram, kas nositis vējsuni, par
salīdzināšanu jādod tik daudz kviešu, cik vajadzīgs lai ap-
klātu suni, kad tas piekārts pie astes tā, ka purns tikko

skaras pie zemes. Pie samērā augstām cenām, kādas pa-

stāv uz kviešiem šinī apgabalā, tas prasa pavisam ārkārtēju
summu.

1848.gadā es pavadīju vairākas nedēļas Melbesas sādžā

Kordofonā un man šeit bija daudzkārtēja izdevība novērot

Centralafrikas vējsuni. Sādžas iedzīvotāji pārtiek galvenā
kārtā no lopkopības un medībām, lai gan viņi audzina arī

labību. Šī iemesla dēļ viņi tur tikai aitu suņus un kurtus,

pirmos pie ganāmpulkiem, pēdējos sādžā. Bija patiess

prieks iet caur sādžu, jo katras mājas priekšā sēdēja trīs

vai četri lieliski kustoņi, kuri skaistuma ziņā pārspēja cits

citu. Viņi bija ļoti modrīgi un jau ar to ļoti atšķīrās no

saviem radniekiem. Viņi sargāja sādžu arī pret hijenu un

leopardu nakts uzbrukumiem, tikai cīņā ar lauvu tie ne-

ielaidās. Dienā viņi izturējās mierīgi un klusi, pēc nakts

iestāšanās sākās viņu īstā dzīve. Tad viņus redzēja kāpe-

lējam apkārt pa visiem mūriem; viņi kāpa pat uz dokhalu

jeb apaļo būdiņu konusveidīgiem salmu jumtiem, laikam,
lai tur iegūtu sev piemērotu vietu priekš izlūkošanas un

ausīšanās. Viņu veiklība kāpelēšanā sacēla manī taisni

izbrīnēšanos. Jau Ēģiptē es biju novērojis, ka sādžas suņi
tur nakti vairāk uzturas uz mājām nekā uz ielām, bet tur

visi būdiņu jumti ir gludi un līdzeni; turpretim Melbesā

tādu jumtu bija nedaudz, tomēr arī šeit likās, ka suņi augšā

jūtas tikpat brīvi kā apakšā uz līdzenas zemes. Kad nu

iestājās nakts, tad no sākuma gan šur un tur bija dzirdama

nemitīga kvekšķēšana un riešana; bet tomēr drīz palika
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gluži mierīgi un, lielākais, varēja dzirdēt troksni, kuru sa-

cēla suņi, skrējot pār jumtiem, zem kuriem gulējām. Tomēr

visas manas uzturēšanās laikā nepagāja neviena nakts,
kad tie nebūtu atraduši izdevību pakalpot cilvēkam. Hijena,
leopards vai gepards, savvaļas suņi un citi plēsīgi zvēri ik

nakti tuvojās sādžai. Viens no suņiem, ieraudzījis ienīstos

viesus, stipri un īpatnēji īsi ierējās. Acumirklī viss suņu
bars atdzīvojās: ar nedaudziem lēcieniem katrs suns no-

lēca no savas paceltās vietas, acumirkli uz ielas izveidojies

suņu bars steidzīgi brāzās ārā no sādžas, lai izturētu cīņu
ar ienaidnieku. Parasti jau pēc ceturtdaļstundas visa sa-

biedrība bija atkal salasījusies kopā: ienaidnieks bija aiz-

dzīts un suņi griezās atpakaļ kā uzvarētāji. Tikai lauvai

parādoties tie izrādījās par bailīgiem un kaukdami ielīda

kādā zeriba jeb sādžas ērkšķainā apžogojuma stūrī.

Katra nedēļa atnesa šiem kustoņiem pārs svētku dienu.

Agri no rīta sādžā dažreiz dzirdēja taures skaņu, un tā iz-

sauca suņu starpā pavisam neaprakstāmu rosību. Kad es

pirmo reiz dzirdēju šo taures īpatnējo skaņu, tad es ne-

zināju, ko tā nozīmē, bet suņi saprata ļoti labi, ko tai vaja-

dzēja nozīmēt. Ar mežonīgiem lēcieniem no katras mājas
izsteidzās trīs vai četri no viņiem, dzinās pakaļ skaņai,
un nedaudzās minūtēs ap taurētāju bija salasījies piec-
desmit līdz sešdesmit suņu liels bars. Kā nepacietīgi zēni

tie drūzmējās ap šo vīru, slējās viņam klāt, kauca, kvekš-

ķēja, rēja, smilkstēja, skraidīja pa baru šurp un turp, rūca

cits uz citu, greizsirdīgi dzina tos projām, kas stāvēja vīram

vistuvāk, īsi sakot, katrā kustībā un skaņā izrādīja, ka viņi
visaugstākā mērā uztraukti. Kad es redzēju no lielākās

māju daļas iznākot jaunus vīrus ar šķēpiem, dažādām

auklām un valgiem, tad es, zināms, sapratu, ko taures ska-

ņas gribēja teikt: ka viņas ir medību signāls. Tagad ap

suņiem salasījās visi vīri un katrs izmeklēja no sajukušā

pūļa savējos. Viens vīrs arvien veda piecus vai sešus no

viņiem, un tam bieži vien bija grūti nepacietīgos kustoņus
kaut zināmā mērā savaldīt. Tabija drūzmēšanās, uz priek-
šu traukšanās, kvekšķēšana un riešana bez sava gala!
Beidzot viss medību gājiens, sakārtojies, devās ārā no sā-
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džas, sagādādams patiesi skaistu skatu. Tāļu tie gāja tikai

retumis, jo arī jau tuvākie meži deva izdevīgas medības,

un tās, pateicoties suņu cītībai un veiklībai, priekš vīriem

bija samērā vieglas. Nonākuši pie biezokņa, tie ielenca

no visām pusēm plašu aploku un tad laida suņus vaļā.

Pēdējie devās biezokņa iekšienē un saķēra gandrīz visus

medījamos meža kustoņus, kas tur atradās. Man pienesa

trapes, pērļu vistas, frankolinus, pat stepju vistas, kuras

bija noķēruši suņi. Vairāk gan man nebūs jāstāsta, lai

pierādītu šo teicamo kustoņu veiklību. Antilope tiem ne-

kad neizbēg, jo tad tie katrreiz apvienojas kopā pa četriem

vai sešiem, lai viņai dzītos pakaļ. Parastais medījums bija

antilopes, zaķi un vistas, bet tika samedīti arī citi kustoņi,
piem. meža suņi, stepju lapsas un citi plēsīgi kustoņi; man

apgalvoja arī, ka katrreiz no vējsuņiem jākrītot vienam

leopardam, gepardam vai vienai hijenai.
Šie suņi ir stepju iedzīvotāju lepnums un tāpēc arī

ar zināmu nenovēlību netiek izlaisti no rokām. Pie Nīlas

ielejā uz vietas dzīvojošiem arābiem tie nav atrodami, un

tikai retumis kāds stepju iedzīvotājs nonāk līdz Nīlai ar

šiem saviem diviem vai trim mīļākiem kustoņiem un tādā

gadījumā parasti zaudē kādu no saviem suņiem, un proti

krokodīļu dēļ. Pie Nīlas un viņas iztekām dzimušos un

tur uzaugušos suņus nekad nepārsteidz krokodīļi. Gribē-

dami dzert, suņi tuvojas upei ar vissaprātīgāko uzmanību,
bet nekad nepieiet tai akli klāt kā stepju suņi, kas nepazīst

apstākļus.
Ar tuksneša rietumdaļas kurtiem mūs var iepazīstināt

ģenerālis Domā (Daumas). „Saharā tāpat kā citās arābu

zemēs parastais suns nav nekas vairāk kā neievērots kalps,
kurš ir par nastu un kuru katrs no sevis atgrūž, lai arī cik

daudz labuma nenestu viņa amats, vienalga, vai viņam
jāapsargā dzīvoklis vai jāaizstāv lopi; tikai kurts bauda

sava saimnieka draudzību, ievērību un maigumu. Bagātais

tāpat kā nabagais uzskata viņu par nešķiramu biedri visās

bruņnieciskās izpriecās, kurās beduini piedalās ar tik lielu

prieku. Šo suni katrs sargā kā savu acuraugu, dod viņam
savu sevišķu barību, ļauj viņam ēst tā sakot no vienas
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bļodas ar sevi un ar lielu rūpību skatās, lai rāsa tiktu už-

turēta tīra. Saharas vīrs labprāt noceļo savas divdesmit,
trīsdesmit jūdzes, lai atrastu dižciltīgai kucei piemērotu
dižciltīgu suni!

Vislabākās sugas vēj sunim īsā laikā jāpanāk bēgoša
gacele. „Slugujs", ieraudzījis gaceli, kas ganās, to noķer
ātrāk, nekā tā paspēj norīt kumosu, saka arābi, lai uzska-

tāmi iztēlotu savu sunu ātrumu un labumu.

Ja gadās, ka kurtu kuce ielaižas ar kādu citu suni un

top grūta, tad arābi nogalina viņai mazuļus vēl mātes

miesās, tiklīdz tie zināmā mērā attīstījušies. Tāda ne-

rātna kuce zaudē ne tikai savus bērnus, bet pie apstākļiem
arī savu dzīvību. Viņas īpašnieks bez žēlastības liek to

nogalināt. „Kā," viņš izsaucas, „tu, audzināta kuce, diž-

ciltīga dzimuma kuce, pati pazeminājies un ielaidies ar

rupjo pūli? Tā ir tāda rupjība, kurai nav līdzīgas, —

mirsti ar savu noziegumu!"
Kad kucei atnesas mazuļi, tad arābi, nekavējot ne-

vienu acumirkli, mazuļus pienācīgi novēro un glāsta. Ne-

reti pienāk arī sievas un ļauj tiem zīst no savām krūtīm.

Jo lielāka ir kuces slava, jo vairāk apciemojumu viņa saņem

pa savu nedēļu laiku un visi nes viņai dāvānas, citi pienu,
bet citi kuskusu.

Ar četrpadsmito dienu jaunos kurtus atšķir no mātes,
tomēr neskatoties uz to, viņi dabon vēl kazu vai kamieļu
pienu, cik tik viņi spēj, un vēl klāt dateles un kuskusu. Ne-

reti redz arābus, kuri priekš jauniem, no mātes atšķirtiem
kucēniem tur piesietas pienīgas kazas, lai šie ļoti cienītie

kustoņi varētu pie tām zīst.

Kad vēj suns palicis trīs vai četrus mēnešus vecs, tad

sāk nodarboties ar viņa audzināšanu. Zēni viņa priekšā

ļauj skriet lēcējpelēm un rīda jauno ķērēju šim medījumam
virsū. Nepaiet ilgs laiks, kad dižciltīgais kustonis izrāda

jau lielu prieku uz tādām medībām, un pēc nedaudzām

nedēļām viņš ir ticis jau tik tāļu, ka viņu var lietot arī

citu lielāku grauzēju ķeršanai. Piecu vai sešu mēnešu ve-

cumā sāk jau zaķu medības, kuras rada daudz vairāk grū-

tību. Kalpi iet kājām, vezdami jaunos vējsuņus pie rokas
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uz iepriekš izlūkotu zaķa nometni, izceļ gulētāju, ar klusu

saucienu uzskubina suni sekot un to tā turpina, kamēr vēj-
suns ir izmācījies ķert zaķus. No tiem pāriet uz jaunām
gacelēm. Visai uzmanīgi tuvojas viņām, kad tās atdusas

savām mātēm pie sāniem, modina suņa uzmanību, tos uz-

mudina, kamēr tie top nepacietīgi un tad laiž tos vaļā. Pēc

dažiem vingrinājumiem kurts kaislīgi nododas medīšanai

arī bez sevišķa uzmudinājuma.
Šādos vingrinājumos dižciltīgais kustonis paliek gadu

vecs un sasniedz gandrīz visu savu spēku. Neievērojot to,

sluguju vēl nelieto medībām. Kad viņš palicis piecpadsmit
vai sešpadsmit mēnešus vecs, tad viņu lieto tāpat kā pārē-

jos. Bet no šī brīža no viņa prasa gandrīz neiespējamo,
un šo neiespējamo viņš arī izpilda.

leraugot trīsdesmit vai četrdesmit antilopu lielu baru,
šis suns tagad trīc no uzbudinājuma un prieka un lūdzoši

skatās uz savu saimnieku, kurš iepriecināts mēdz viņam
teikt: „Tu, jūdu dēls, nesaki man vairs, ka tu neesi viņas
redzējis. Es pazīstu tevi, draugs, bet es labprāt gribu da-

rīt tev pa prātam." Tagad viņš noņem savu ādas maisu

un apslapina jūdu dēlam un draugam muguru, vēderu un

dzimuma orgānus, pārliecībā, ka tas vairāk stiprinās suni,
kā viss cits pārējais. Vēj suns no savas puses ir pilns ne-

pacietības un lūdzoši vērš savas acis uz saimnieku. Beidzot

viņš redz sevi brīvu, iegavilējas no prieka un kā bulta metas

uz savu laupījumu, arvien izvēlēdamies sev skaistāko

un staltāko no visa bara. Tiklīdz viņš noķēris gaceli vai

citu antilopi, tūliņ viņš dabū savu medību tiesu, proti gaļu
virs ribām.

Vēj suns ir gudrs un viņam ir ļoti daudz uzpūtības.

Viņa audzinātāji to tā ir izlutinājuši, ka viņš prasa vislie-

lāko apkopšanu. Kamēr citiem suņiem nepasniedz gandrīz
nekādu barību, bet tiem liek vairāk pārtikt no maitām

un kauliem, ko vējsuni neēd, un kamēr tos nikni grūž ārā

no telts un dzen projām no galda, tikmēr kurts guļ uz

paklājiem pie sava kunga sāniem, nereti arī vienā gultā

ar savu saimnieku. Viņu ģērbj, lai tas neciestu no auk-

stuma, un apklāj ar segu kā dižciltīgu zirgu; viņu pūlas
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uzjautrināt, kad tas saīdzis; visu to dara tāpēc, ka viņa
nerātnības, kā mēdz teikt, ir dižciltīguma pazīme. Tie

atrod prieku viņu nokarot ar visādām rotas lietām, viņam
apliek kakla saites un gliemežvākus, viņu nokar ar talis-

maniem, lai pasargātu no „ļaunās acs"'; par viņa barību

gādā ar lielāko rūpību un vispār ēšanai viņam pasniedz to,
ko paši tur par gārdumu. Un ar to vēl nepietiek: vēj suns

pavada savu saimnieku, kad tas iet ciemā, un tāpat kā tas

saņem pilnā mērā viesmīlību un dabon pat savu tiesu no

katra ēdiena.

Dižciltīgais kurts medī tikai ar savu saimnieku. Tāda

pieķeršanās un kustoņa tīrība atlīdzina pūles, kas viņam
pieliktas. Kad pēc dažu dienu prombūšanas saimnieks at-

kal atgriežas, tad kurts gavilēdams izdrāžas no telts un

ar vienu lēcienu uzlec uz segliem, lai glāstītu sāpīgi no-

žēloto prombijušo. Tad arābs saka viņam: „Mans mīļais
draugs, atvaino mani, man bija nepieciešams tevi atstāt;

bet tagad es iešu ar tevi, jo man vajaga gaļas, dateļu
ēšana mani ir nogurdinājusi un tu taču būsi tik labs un

man sagādāsi gaļu." Suns tā uzņem visas šīs laipnības,
itkā viņš saprastu vārdu pa vārdam viņu pilnu nozīmi.

Kad kurts mirst, tad lielas bēdas iziet pa visu telti.

Sievas un bērni raud, itkā viņi būtu zaudējuši kādu dārgu

ģimenes locekli. Un diezgan bieži viņi patiesi daudz zaudē,

jo suns bija tas, kas uzturēja visu ģimeni. Slugujs, kurš

medī priekš nabaga beduina, nekad netiek pārdots, un tikai

ārkārtīgi retos gadījumos beduins ielaižas tik tāļu, ka viņu
uzdāvina kādam radniekam vai marabutam, pret kuru

viņš sajūt lielu godbijību. Sluguja cena, ja tas ķer lielākas

gaceles, līdzīga kamieļa cenai; par vējsuni, kas nogalina

lielākas antilopes, labprāt samaksā tik pat daudz, kā par

skaistu zirgu."
Persieši savus kurtus, kuri ārkārtīgi līdzinājās Āfrikas

vēj suņiem, tāpat lieto galvenā kārtā antilopu medībām, bet

viņi tiem kā teicamus palīgus dod savus medību vanagus.

Visi persiešu augstmaņi kaislīgi mīlē jauktās medības ar

suņiem un patiešām šausmīgos jājienos bez apdomāšanās
riskē ar savu dzīvību. leraudzījuši savā līdzenumā kādu
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antilopi, tie tūliņ ļauj pacelties medību vanagam un pēdē-
jais ar nedaudziem spārnu vēcinājumiem panāk bēgošo
zīdītāju kustoni un īpatnējā veidā to piespiež apstāties.
Veikli izvairīdamies no smailā raga grūdiena, viņš slīpi
no augšas šaujas antilopei uz galvas, iecērt tur savus va-

renos nagus, turas cieši par spīti visai purināšanai un sa-

mulsina kustoni ar spārnu sitieniem, kamēr tas vairs ne-

zin, uz kuru pusi viņam jāgriežas. Antilope streipuļo
riņķī, kamēr pieskrien vējsuni, lai to saķertu priekš sava

saimnieka. Bez tam kurtus lieto mežkuiļa un arī mežēzeļa
medīšanai, kas medniekam un viņa ātram četrkājainam
palīgam sagādā daudz pūļu. Sekodams savai dabiskai dzi-

ņai, izbiedētais mežēzelis acumirklī steidzas uz klinšainām

nokārēm, kurās viņš pavada sava mūža lielāko daļu, un

viņa prakse kāpelēšanā padara viņa stāvokli daudz izdevī-

gāku nekā persiešu zirgam. Tikai tik veikli radījumi, kādi

ir iedzimto kurti, var viņam sekot šinīs apgabalos. Bet

arī viņiem nereti jāatsakās no sava laupījuma, lai gan bē-

gošā ēzeļa vajāšanai izlieto pārmaiņus vairākus suņu

barus.

Kurtu grupas krāšņākais loceklis ir itaļu s v n s. Sa-

līdzinot ar citiem vēj suņiem, viņš ir īsts pundurītis, tomēr

ārkārtīgi skaisti noaudzis, kuram katra ķermeņa daļa at-

rodas vispareizākās attiecībās. Viss viņa svars reti pār-
sniedz sešas vai septiņas mārciņas un visteicamākie svel-

pāt tikai četras mārciņas, par spīti viņu 40 centimetru

augstumam. Pēc veida un krāsas viņi pilnīgi līdzīgi īstam

vējsunim.

Ir mēģināts iemācīt šo glīto radījumu trušu medīšanai.

Tomēr priekš tā viņš daudz mazāk noderīgs nekā klēpj-
sunīša vai dāmu mīluļa lomās, jo itāļu kurts ļaujas vieglāk

un pamatīgāk izlutināties nekā jebkurš cits suns. Sievie-

tes sirds, kura prasa mīlestību un ar prieku nododas audzi-

nāšanai, atrod viņā ļoti teicamu priekšmetu, būtni, kas īsā

laikā ietiepības, smalkjūtības un jūtelīguma ziņā pārsniedz
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šis skaistais un glezni veidotais suns ir patiesi valdzinošs

radījums: katra viņa ķermeņa daļa ir glīta un smalki vei-

dota, katra viņa kustība viegla, patīkama un piemīlīga.
Gludi pieguļoša, plānā spalvu sega un ar to sakarā

stāvošais vēj suņa salīgums norāda tāpat, kā viņa biežā sa-

stopamība Āzijā un Āfrikā, ka viņa pirmdzimtene jāmeklē
siltās zemēs, un ka viņš jāuzskata kā tuksnešainu stepju
kustonis, kurš pie mums ievests vispirms no turienes.

Lielākā rāsu daļa paturēja arī ziemeļos visas kurta ārējā
izskata īpatnības, kamēr atsevišķas rāsas piemērojās vai

tika piemērotas mūsu klimatam. Pie pēdējām pieder Sko-

tijas jeb vilku vējsuns. Šis kustonis ir tik pat liels kā viņa
radnieks, ārkārtīgi skaists, tikpat glīti noaudzis un apbal-
vots tikpat smalkiem locekļiem, kā tas, bet atšķiras ar sa-

mērā biezāku spalvu. Viņa kopgarums sasniedz pilnīgi

1,5 metrus, pie kam uz asti jārēķina apmēram 40 centi-

metri, skausta augstums apmēram 75 centimetri. Spalva
nav sevišķi gara, lai gan vairāk kā trīsreiz garāka kā vēj-

sunim, bet bieza un tik vienmērīga, ka kažoks sastāda pret

ziemeļzemju aukstumu aizsargājošu ģērbu. Astes karogs
ir garš un noslēgts, krāsa dažāda, melna vai brūna un

balta, nereti arī sarkanbrūna un pelēki lāsaina.

Kā kurtu, es gribu piebilst, arī kā vairāku citu suņu

rāsu, izdzimumu var uzskatīt kailo suni. Viņu sauc arī

par Āfrikas suni, jo pieņem, ka viņš vispirms dzīvojis Āfri-

kas iekšienē un no turienes ticis izplatīts uz Ziemeļafriku
un caur Gvineju uz Manilu, Ķīnu, uz Antiļu un Bahamu

salām, kā arī uz Dienvid- un Vidusamerikas kontinentiem.

Ķermenis ir drusku izstiepts, kalsnējs; mīkstumos stipri

ierauts, mugura stipri izliekta, purns diezgan garš, uz

priekšu sašaurināts un saīsināts, vidēji garās, drusciņ
platās, saasinātās un pa pusei stāvās ausis ir kailas tāpat
kā viss pārējais ķermenis un pret galotni drusku noliektas,

lūpas īsas un cieši sakļautas. Augstas, diezgan slaikas un
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tievas kājas, ļoti tieva, mēreni gara aste un pakaļkāju
pakaļējo pirkstu trūkums ir viņa pārējās pazīmes. Tikai
astes tuvumā, ap muti un uz kājām atrodas dažas spalvas;
citādi pārējā āda ir pilnīgi kaila, un tāpēc šis suns ir riebīgs
kustonis. Jo arī melnā pamatkrāsa, kura pie mums pēc
kāda laika pāriet pelēkā un dažās vietās apklājas ar miesas

krāsas plankumiem, ir neglīta. Ķermeņa garums 65, astes

25 un skausta augstums 35 centimetri, šis apraksts attie-

cas uz kurtiem līdzīgu formu, blakus kurai, kā jau piezī-

mēts, sastopami vēl citi, patiesi riebīgi šuneļi, kurus tikai

samaitāta garša atradīs par ciešamiem.

Mūsu klimatā kailo suni viņa vārīguma un jūtelības

dēļ pret sliktu laiku var turēt vienīgi kā istabas suni, un

parasti viņš ilgi neiztur. Viņa jūtelība pret laika iespaidiem
ir tik liela, ka viņš dreb pat siltākās dienās. Arī pie vis-

rūpīgākās kopšanas un par spīti visiem mākslīgiem līdzek-

ļiem, kurus izlieto, lai viņu aizsargātu no slikta laika, viņu
bieži nomāc slimības, kuras viņš dabū no saaukstēšanās.

Varbūt šeit ir vietā iespraust kāda suņa notēlojumu,
kuru Henz c 1 s nesen aprakstījis sekoši:

„Ir medījums, brazilieša mīļākais medījums, kurš nav

nomedams pat ar viņa vislabākiem parastiem suņiem. Tā

ir stirna. Tas deva ierosinājumu izveidot jaunu rāsu, ko

brazilieši patiesi ļoti teicami veikuši. Brazilijas stirnu suns

pieder pie vislabākiem, kurus mēs pazīstam, lai gan brazi-

lieši aiz iedzimtas kūtrības neko nedara rāsas uzlabošanai,
un tāpēc tai vēl bieži trūkst izlīdzinātības.

Stirnu suns ir vidēja lieluma, drīzāk mazs nekā liels,

apmēram kā aitu suns, bet ar augstākām kājām, viņa
galva ir smaila, ausis ļoti lielas, saasinātas un stāvas,

sprands stiprs, krūtis ļoti dziļas, vēders augstu ierauts,
ciskas spēcīgas un muskuļainas, aste gara un tieva, krāsa

dažāda, parasti stirnas krāsā. Viss ārējais izskats ir no-

teikti kā kurtam, un es dzirdēju, ka kāds vācu kolonists

saviem Brazilijā dzimušiem bērniem rādīja vienu no ma-
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niem suņiem par kurtu. Par spīti šai līdzībai stirnu suņa
osme ir tomēr ārkārtīgi smalka, un es redzēju suņus, kuri

vēl stundu pēc tam, kad stirna bija uzmanīgi pārgājusi pār

ceļu, uzņēma tās pēdas. Ar šo viņš ievērojami atšķiras no

kurta, no kura viņš paturējis vienīgi šauro formu, rējīgumu
un izturību skriešanā.

Pie stirnu suņa teicamām īpašībām pieskaitāms viņa
ātrums, kurš izpaužas vienīgi izturībā, jo viņš medī lēnām,
kā to prasa mūža meža daba. Parasti medībās lieto divus

suņus, kuri viens otru pazīst, pabalsta un paskubina. Vai-

rāki suņi cits citu traucē, viens pats suns labāk atteicas no

medībām. Stirnu suņiem ir paradums medīt pašiem uz

savu roku, kas nepiemīt pārējiem Brazilijas suņiem. At-

raisīti, tie tūliņ atstāj mednieku un viņš tos atkal neredz

ātrāk, kā pēc medību nobeigšanas, bieži tikai nonācis savā

dzīves vietā, dažreiz vēl tikai otrā dienā. Tiklīdz suņi pa-

laisti vaļā, tie uzsteidzas uz pakalnēm un drīz dzen šurp

stirnu, kura ielejā arvien bēg uz ūdens pusi. šeit ir no-

stājušies šāvēji, kuriem stirna nereti pienāk pa šāvienam.

Pretējā gadījumā medības turpinās un pie labiem suņiem
ilgst tik ilgi, kamēr tie stirnu nokausē un nokož. Tad viņi
no tās pieēdas un dodas mājup, nemaz nejautādami pēc
mednieka. Dažreiz pie nelabvēlīgas zemes, daudzām gra-

vām un necaurejamiem biezokņiem medības ilgst stundām,

jo stirna atrod laiku, lai atkal atpūstos. Ja viņa nenonāk

medniekam pa šāvienam, tad viņa priekš mednieka ir zu-

dusi uz visiem laikiem, arī ja suņi viņu beidzot nokož,

īsts mednieks tomēr to neuzskata par nelaimi, jo galvenā
lieta arvien paliek pate medīšana. Ar aizturētu elpu,
drusku saliecies uz priekšu, viņš klausās suņu riešanā, kas

kā zvana skaņas tīri un skaidri plūst ielejā. Lēnām, bet

pastāvīgi tuvojas dzīšana. Labs suns nedrīkst būt dedzīgs,

jo tad viņu ievainos biezokņu neskaitāmie dzeloņi un tas

viegli pazaudēs pēdas. Eiropas suns šeit nederētu, viņš
drīzāk no karstuma nogurtu, tiktu ievainots no dzeloņiem
un drīz paliktu nelietojams. Stirnu sunim te palīdz viņa

vieglums un veiklība, tomēr tāpat kā kurts viņš izvairās

no ūdeņa.



Cik labprāt stirnu suns dzen, tik pat nelabprāt viņš
apstājas meža kustoņu priekšā. Ja viņš nevar tos nokost,
tad viņš tos drīz pamet. Tāpēc viņš nav tik derīgs arī

bizamcūku vai tapira medīšanai, jo pirmējās nobēg zem

klintīm vai cauros kokos un tapirs iebēg no suņa ūdenī.

Turpretim stirnu suņa un parastā medību suņa krustošana

bieži dod ļoti vērtīgus pēcnācējus lielāku meža kustoņu
medīšanai."

Kā kurta un vēršu suņa vienkāršu krustojumu var uz-

skatīt lielo d a ņ v s v n i. Vācijā viņu reti redz, Angli jā.viņš
biežāk sastopams kā uzticīgs zirga un ratu pavadonis.
Viņš ir liels, skaists, cēlas formas kustonis, ar slaikām

kājām un gludu asti, šaurām un īsām ausīm un lielām,
skaistām acīm; purns saasināts, tomēr tāpat kā viss ķer-

menis, vēl daudz pilnīgāks nekākurtam. Viņa krāsa atsitas

brūnā, peļu krāsā vai melnganā; tomēr krūtis un pakakle
arvien ir baltganas.

Dāņu suns ir uzticams un modrīgs kustonis. Vācijā

viņš jāpieskaita pie tām rāsām, kuras nekur nav izplatītas,
bet visur sastopamas tikai pa vienam. Agrākos laikos

viņu lietojuši stirnu un briežu medīšanai un tāpēc arī vairāk

audzējuši; pašlaik viņu dažās vietās tur kā greznuma suni.

Par viņa īpašībām un dabu es neko nezinu teikt.

Otra suņu grupa aptver dogas.

Vēršusuņu ķermenis ir īss, resns, mīkstumos tikai

nedaudz ievilcies, viņu mugura nav ieliekta, krūtis platas

un dziļi guļošas, diezgan īss un resns kakls, galva ieapaļa,

augsta, piere stipri izliekta, purns īss, uz priekšu slaidāks

un ļoti truls. Lūpas abās mutes pusēs pārkarājas pāri

(priekšā tomēr cieši noslēgtas) un pastāvīgi siekalu sa-

slapinātas; ļoti garās un vidēji platās ausis ir ieapaļas, pa

pusei saslietas, pret augšgalu atliektas un atkārušās. Spē-

cīgās kājas ir vidēji garas; pakaļkājai trūkst pēdējā naga.
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Aste savā pamatā ir resna, uz galu paliek tievāka, ļoti gara
un stiepjas pat līdz ķetnas locītavai, tomēr reti kad izstiepta
taisni un uz pakaļpusi, bet gan parasti pacelta uz augšu
un atliekta atpakaļ. Krāsa ir vai nu bāla vai brūni dzel-

tena, vietām ar melnu nokrāsu vai arī brūna; pieres, lūpu
un ausu augšmalas ir melnas; bet, kā tas ir pie visiem su-

ņiem, arī še sastopami dažādi izņēmumi.
Par vēršu suņu īsto dzimteni var uzskatīt Īriju; vis-

maz tur sastopamas pašas īpatnējākās rāsas, kādas vien

pazīstamas. Sakarā ar šo dzīvnieku smagumu un neveik-

lumu viņu skrējiens nav ne ilgstošs, nedz ātrs. Turpretim
viņi ir ārkārtīgi spēcīgi, uzņēmīgi un neparasti dūšīgi, var

pat teikt, ka ar retiem izņēmumiem tos var uzskatīt par

pašiem dūšīgākiem no visiem dzīvniekiem. Spēcīguma dēļ
vēršu suņi noderīgi grūtām un bīstamām medībām un

cīņām ar meža zvēriem. Vēl šī gadusimteņa sākumā angļi
rīkoja sacīkstes starp vēršu suņiem un vēršiem; pat ar

lāčiem un lauvām šie suņi dažkārt laimīgi cīnās: tikai pret
vienu lāci rēķina trīs, bet pret vienu lauvu četrus suņus.

Vēršu suņiem nav tik izteiktas saprāta spējas kā citiem

gudrākiem suņiem, bet viņas nav tik zemu stāvošas, kā to

parasti pieņem. Vēršu suns jau allaž ir uzskatīts kā dzīv-

nieks ar milzu spēku un šis uzskats vienmēr ir ticis saistīts

ar citu uzskatu — ka saprāta ziņā šie dzīvnieki'neka nav

spējīgi veikt. Tomēr šis uzskats ir nepamatots, jo katrs

vēršu suns pierod pie cilvēka un bez lieka apdoma upurē

savu dzīvību viņa labā. Kā māju sargs un uzraugs viņš

ļoti noderīgs, jo izpilda viņam uzticēto amatu tiešām ar

neredzētu dūšu. Kā ceļa pavadonis bīstamos, vientuļos
apvidos viņš ne no viena dzīvnieka nav aizvietojams. Stāsta,

ka viņš ar lieliem panākumiem ir aizsargājis savu saim-

nieku pret pieciem līdz sešiem laupītājiem, un ir zināmi

pat nostāsti, kur viņš ir izgājis kā uzvarētājs no šādām

nevienādām cīņām, neskatoties uz daudziem gūtiem ievai-

nojumiem; arī'kā sargu ganāmpulkos to pielieto; viņš arī

pašu mežonīgāko lopu spēj nomierināt, jo ir pietiekoši

veikls, lai vajadzīgā brīdī ieķertos pretinieka purnā un tik

ilgi cieši tur turētos, līdz kamēr lops paklausīgi atzīst suņa
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pārspēku. Cīņai ar lieliem plēsoņiem, kā lāčiem, vilkiem,
meža cūkām v. c, viņš viegli pieradināms un tādēļ stāv jo
lielā cieņā pie visām tām tautām, kurām darīšana ar šiem

plēsīgiem zvēriem. Jau senās cīņās ar sumbriem un citiem

lieliem meža dzīvniekiem viņš daudzkārt pielietots. Ame-

rikā vēl tagad viņu izmanto lopu cīņās. Pretēji citiem

suņiem viņš uzvedas ļoti pieklājīgi. Reti kad pats uzsāk

strīdu un ilgi pacieš sevišķi mazo suņu uzbrukumus. Arī

kaitināšanu tas pacieš ilgāku laiku; tomēr ja šī uzbudinā-

šana turpinās, tas bez sevišķa iepriekšēja brīdinājuma,
daudz nerej ot un arī bez kādas viltības, tieši no priekšas
uzbrūk savam pretiniekam, bet apmierinās, nosviedis pie

zemes, ja tas nemēģina tāļak pretoties; savam saimniekam

tas ir uzticīgs un viņam pieķeras; svešiem cilvēkiem viņš
vienmēr ir bīstams, vai nu atrodas brīvē vai arī pieslēgts

ķēdē, un ja to rīda uz cilvēkiem, tad tas tiešām ir briesmīgs.

Viņam ļoti tuvu stāv īstie dogas, ļoti lieli un

spēcīgi dzīvnieki ar īsu, resnu un priekšā trulu purnu, kura

virslūpas, kaut gan tās sānos nokarājas uz leju, muti no

priekšas tomēr neaizsedz, tā ka zobi pastāvīgi redzami.

Nāsis nereti ir šķeltas; spalva ir īsa, parasti sarkanā krāsā,
bieži tomēr arī raiba. Agrākos laikos, kad zeme bija daudz

nedrošāka nekā tagad, dogas turēja lielā daudzumā; tagad
tos sastopam tikai pie suņu mīļotājiem.

„Angļu dogas," saka fon F1 emmi ng s savā „īstā
vācu medniekā", „lielkungi sākumā ar lieliem izdevumiem

pārveda no Anglijas un Īrijas, tagad tos audzē arī Vācijā.
Un pašiem lielākiem un skaistākiem suņiem tiek dots no-

saukums istabu suņi, jo tos naktīs tur guļamistabās, gadī-

jumam, ja laupītāji uzbruktu, lai suņi šos briesmoņus sa-

plosītu, bet savu kungu pasargātu. Bez šiem vēl citus

angļu dogas nosauc par māju suņiem un pieradina medībām

uz briežiem, meža cūkām un vilkiem. Pie tam tie jāiemāca

tā, lai uzbruktu meža zvēram nevis no galvas puses, bet

gan no sāniem un aiz ausīm tos saķertu un pievarētu. Jo

citādi lācis tos saplosītu, briedis uzmestu tos uz saviem

ragiem un sabadītu, mežcūka tos sadurtu, vilks saķertu un



295

sakostu. Kūtis viņi katrs atsevišķi pieķēdēti un barība

katram tiek dota atsevišķi. Lāču suņi jeb buļļplēši ir mi-

nētās sugās sevišķa šķira — resni un smagi dzīvnieki, zvēru

ķeršanai tomēr neparasti sakaitināmi. Viņi izskatās ļauni
un viltīgi, un parasti tos pielieto Podolijas un Ungārijas
bifeļu ķeršanai un dažreiz arī lāču medībām. Sākumā tos

rīda uz vidējām meža cūkām, vēlāk uz maziem lāčiem.

Dogas, kad tie cieši ieķērušies un iekodušies savā laupī-

jumā, vajaga viegli rīklē kutināt ar lielu rupju zosspalvu,
tad viņi paši to atlaiž vaļā. Lācis met pļaukas ap sevi, līdz

kungiem tas apnīk, tad suņi tiek atsaukti un lācis novietots

vai nu kastē, vai arī aplikts ar dzelžiem; tad klātesošie

mednieki pūš meža ragos."
Ar šiem vecā autora vārdiem dogas ir gandrīz pilnīgi

aprakstīti. Pie mums parasti redz tikai vienu vidēja lie-

luma rāsu, kura sasniedz augstākais vidēja putnu suņa

lielumu, bieži tomēr pusi no viņa lieluma, šī dzīvnieka

krāsa parasti ir gaiši dzeltena, tomēr ir sastopami, kaut gan

reti, dogas, kas krāsā ir tumšāki. Spēcīgie kauli, platās
krūtis un jo sevišķi īpatnējā un labi attīstītā galva vien

jau ļauj dogas atšķirt. Galva pakaļdaļā ir plata un resna,

purns īss, deguns iespiests un tādēļ riebīgs, vai arī šķelts,
tā ka katrs nāsu caurums liekas pilnīgi atsevišķi guļošs;
priekšzobi bieži vien nevienādi sakārtoti, piem., daži zobi

zemāk par citiem; apakšžokļa gals ir izstiepies ārā zem

virsžokļa; ilkņi un dzerokļi ir spēcīgi; lielajām acīm ir

drūma izteiksme.

Anglijā bieži tur buldogus jeb bokserus.

Viņus uzskata par vēl mežonīgākiem, nepieietamākiem un

aprobežotākiem dzīvniekiem nekā vēršu suņus, kaut gan

visas šīs sliktās parādības viņam var piešķirt tikai

nelielā mērā Savam saimniekam buldogs ir uzticīgs

un tam pieķeras; tomēr cilvēkam tas ir pilnīgi jā-

pazīst un jāzin, vai tas spēj savus miesas spēkus
noturēt zem sava gara jūga, jo citādi buldogi nereti mē-

ģina darīt ar cilvēku to pašu, ko tie dara ar visiem dzīv-
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niekiem. Neparasti niknajam un valdīgajam buldogam ir

liels prieks citu dzīvnieku nokost. Un pie tam jāatzīst, ka

viņa dūša ir vēl daudzreiz lielāka par viņa tiešām bries-

mīgo spēku. Viņš uzbrūk katram dzīvniekam, pat pašam
bīstamākam: mežonīgs vērsis, izbadojies, bīstams vilks,

pat lauva buldogam neizliekas nebūt nepārvarams preti-
nieks ; vismaz tas mēģina dabūtpār tiem virsroku. Lenčs

atstāsta vairākus notikumus, no kuriem vienu še pievedīšu.

~1850. gadā Gotā es apskatīju zvēru izstādi, kur atradās arī

liels, skaists vilks. Nākošā dienā vilks izlauzās no sava

krātiņa, radīdams tā skatītājos lielas izbailes. Visu to no-

vēroja kaktā mierīgi guļošais zvēru īpašnieka buldogs; pie-

pēži tas uzlēca no savas vietas un ieķērās vilkam rīklē.

Tas deva laiku cilvēkiem no virves pagatavot cilpu, kuru

tad uzmeta vilkam kaklā. Cilvēks un suns kopīgi nu no-

gādāja vilku atpakaļ krātiņā; bet tur vilks nonāca tikai

jau beigts, jo doga savā cītībā to bij nokodis."

Ko boksers reiz saķēris, to tas tik drīz neatlaiž vaļā.
Viņu var ar spieķi vai drēbi kaitināt, ar šiem priekšmetiem
to uz augšu celt vai uz muguru sviest, kā arī citu ko ar

viņu darīt — savus zobus tas tomēr neatver.

Par šī dzīvnieka slepkavošanas prieku Lenčs stāsta

sekošo: „Es ieguvu mazākas rāsas pieaugušu buldoga mā-

tīti, kuru bija atvedis kāds Ķelnes ormanis; no bada ta iz-

skatījās pavisam nožēlojama un, kā liekas, sastāvēja tikai

no ādas un kauliem. Es noglāstīju šo pie visas miesas dre-

bošo bēdīgo radījumu un izteicu tam savu līdzjūtību, un

tā ka tai reizē pasniedza labu barību, dzīvnieks

to bez apdomāšanas pieņēma. Pēc tam gribēju to

novietot kūtī, pie kam bij jāiet cauri telpai, kur es turēju
trušus. Tiko es tur iegāju, jau acumirklī nelietis ar tīģera
niknumu metās virsū lielam trusim un saķēra to mutē.

Nākošā acumirklī es saķēru nezvēru aiz apkakles un pa-

cēlu gaisā; ar kreiso roku mēģināju izraut trusi, bet iz-

vilku to jau tikai lupatās saplēstu. Tad gaisā paceltai

grēciniecei devu spēcīgu pļauku, kuru tā uzņēma it kā ne-

maz neievērotu, truša atliekas izmetu pa durvīm laukā

un nosēdināju savu buldodziņu zemē, cerēdams uz viņa la-
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bošanos, jo tas atkal sāka drebēt un trīcēt. Tikko pie-
skaries zemei, tas taisīja divus lēcienus, un atkal viņa mutē

bija trusis, kura kaulus es sadzirdēju nokrakšķam. Tū-

liņ atkal nelabojamo grēcinieci satvēru aiz kakla, atrāvu

tai laupījumu, iepļaukāju to vairāk reizes un lūkoju turp-

māk, kā trušu kūts būtu aizslēgta. Maniem putniem suns

nedarīja nekā ļauna, un kaķu, pret kuriem, kā to vēlāk

pieredzēju, tas bija naidīgi noskaņots, man toreiz nebij.
Citā ziņā ar mani tas uzvedās priekšzīmīgi, pie labas ba-

rības izskatījās ļoti atspirdzis un nāca man līdz pie pazi-

ņām un draugiem žurkas ķert. Šinī amatā tas uzrādīja

sevišķu uzcītību, kā tas, piemēram, redzams no sekošā:

es uzstādīju lielu dziļu mucu ar krītamo vāku, un drīz vien

jau tur atradās milzīga žurka. Mucu es iznesu klajā laukā;

salasījās daudz skatītāju, un es steidzīgi uzmeklēju savu

suni. Kādam no skatītājiem to vajadzēja turēt pie kakla

saites. Tad piegāju mucai, lēni nocēlu nost vāku, aiz-

metu to prom un gribēju jau lēni gāst mucu tā, lai

žurka spētu izlēkt laukā visiem apkārtstāvošiem par prie-
ku. Tikko es sāku gāst mucu, suns jau bija manijis ce-

peti, atrāvās vaļā, augsti pār manu galvu ielēca mucā,

zināmu laiku tur plosījās ar pa kāju starpām skrejošo
žurku un to nonāvēja, kamēr daudz galvu bij pārlieku-
šās pāri un ar apbrīnošanu vēroja, kas notiek mucas di-

benā.

Vēl rupjāk uzvedās divi lieli buldogi, kuri kādam

manam bijušam skolniekam, kad tas bija prūšu jātnieku

virsnieks, bij piesūtīti kā dāvana no kāda drauga. Viņi
bija saistīti un līdzi tiem bija pavadvēstule, kurā bija rak-

stīts, ka „viņu līdzšinējais kungs tos nevar uz labu vadīt

un grib no tiem vaļā tikt." Arī virsnieks nevēlējās saņemt
mežonīgos negantniekus un jau nākamā rītā kāpa zirgam

mugurā, laida suņus brīvē sev līdz un devās pie kāda at-

tāļāka muižas pārvaldnieka, lai tam tos piedāvātu. Pa

cejam viņiem gadījās cūku bars. Suņi tam uzbruka, lai

iegūtu gabalu gaļas, tomēr piesteidzās ļaudis un vienu no

suņiem pavisam nosita, bet otrs palika pusdzīvs. Brītiņu
virsnieks uzkavējās, atlīdzināja ļaudīm par padarīto zau-
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dējumu, jāja tālāk un bija priecīgs, ka ticis vaļā no bries-

mīgiem pavadoņiem. Pa to laiku pusdzīvais suns bija jau
atkal kājās, nejutās drošs notikuma vietā un tad nedroši

devās savam kungam pakaļ. Aiz līdzcietības kungs jāja
lēni. Un tomēr sunim bija grūti tam sekot; tas šķērsām
nogulās zirga priekšā, lai to apstādinātu. Kungs apjāja
tam apkārt un turpināja jāt lēni uz priekšu. Tas pats at-

kārtojās vairāk reizes. Beidzot sunim tas apnika; tikko

zirgs tam pagāja garām, viņš uzlēca zirgam pie purna un

cieši tur iekodās. Kungs izvilka pistoli un to nošāva."

Dogu īpašības bija jau romiešiem pazīstamas un tika

augsti vērtētas, jo viņus vairāk par visiem citiem suņiem
varēja pielietot cirkus asiņainās izpriecās. Pēc tam, kad

Anglija bija kļuvusi Romas province, tur tika ievesti se-

višķi ierēdņi, kuru uzdevums bija apmācīt un uzmeklēt uz

Romu sūtāmos dogas. Tur, tautai par izpriecu, viņi cīnījās

ar daudziem meža zvēriem, un šīs romiešu izpriecas pārgāja
arī uz vēlākiem laikiem, jo Anglijā vēl Elizabetes un Jē-

kaba I. laikā tika rīkotas lielas zvēru cīņas. Sto v s

(Stow) apraksta kādu cīņu starp trim dogām un lauvu.

Pirmais suns tūlīņ tika saķerts aiz skausta un nobeigts;
otram negāja labāk; turpretim trešais pieķērās zvēru ka-

ralim pie lūpas un cieši te turējās, līdz lauva bija spiesta
laist darbā savus nagus; šis suns, kaut arī pats smagi ievai-

nots, vienīgais pārdzīvoja uzvaru par pretinieku, kurš tikko

ticis vaļā, noguris un tālākai cīņai nederīgs, pārlēca pāri

sunim, lai meklētu glābiņu krātiņa attālākā kaktā.

Ne visi dogas ir patīkami cilvēka pavadoņi. Ir zināmi

piemēri, kur tie ir ielenkuši savu saimnieku, nelaizdami to

no vietas ne par soli tālāk. Ir uzglabājies kāds ļoti komisks

nostāsts. Kāds vientuļi dzīvojošs vecpuisis bija nopircis
lielu buldogu un priecīgs, ar agrākā īpašnieka palīdzību,
to veda uz savu istabu. Otrā rītā tas grib no gultas pie-

celties, bet tanī acumirklī doga lec tam virsū, piespiež abas

kājas gultai un tik saprotami draud ar saviem briesmīgiem

zobiem, ka tas noprot, ka tikai lielākais miers paglābs viņu
no šī lopa. Tikko tas atkārto mēģinājumu apģērbties, at-
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kārtojas tas pats no jauna, un tā suns viņu piespiež mierīgi
gulēt. Un pagadās nu, ka to dienu viņu neviens neapmeklē
un tas ir spiests savam skaistajam sunimpar patiku pava-

dīt gultā izsalcis un izslāpis veselu dienu. Agrākais suņa
saimnieks to beidzot izglābj no ši bīstamā dzīvnieka.

Un te nu top saprotams, kādēļ buldogi tik maz tiek

tagad turēti. Tik nesaprātīgi, kā parasti par tiem domā,
viņi nebūt nav, starp viņiem ir jau arī atsevišķi dzīvnieki,
kuri saprāta ziņā sacenšas pat ar pūdeļiem. Es pazinu
vienu tādu suni, kurš ar savu saprātu sagādāja vienmēr

daudz jautrības. Viņš bija izmācīts visam iespējamam un

saprata, varētu teikt, katru vārdu. Viņa saimnieks varēja
to izsūtīt pēc dažādām lietām un visu to viņš atnesa. Ja

tam teica: „Ej, atved važoni!", tas tūdaļ aizsteidzās uz

važoņu stāvēšanas vietu, ielēca ratos un rēja tik ilgi, kamēr

važonis bija spiests braukt. Ja tas brauca nepareizi, suns

no jauna sāka riet un skrēja ratiem pa priekšu līdz sava

saimnieka durvīm. Tas pats suns ļoti labprāt dzēra Bavā-

rijas alu un arī prata to atšķirt no citām alus šķirām. Ja

tas bija iedzēris lielāku alus daudzumu, viņš bija piedzēries

un uzjautrināja katru ar dažādām palaidnībām. Kāds cits

boksers, ar kuru iepazinos tikai pēdējā laikā, nav tikai sava

kunga mīlulis vien, bet arī kundzes klēpja suns; kundzei

tas pieķeras ar lielu uzticību un ir arī iemīļots un mīlošs

sava kunga zirgu draugs. Kaut gan no ārienes ļoti no-

pietns, šis doga ārkārtīgi mīl rotaļas un jokus,
dara dažādas palaidnības un tikai ar savu joku nepiemēro-
tību apgrūtina dažreiz cilvēkus. Viņam uzticēto mantu

tas apsargā ar centību un apzinību, dienā labprāt pastaigā-

jas ar savu kungu, naktī, kā kundzes apsargātājs, ne zem

kādiem apstākļiem neatstāj savu sargvietu; maziem bēr-

niem tas ir mīļšs rotaļu biedrs, uz pavēli pasniedz sev

draudzīgajam zirgam sausijas vai cukuru un vispār uz-

rāda daudz labu īpašību; man liekas, ka šī tik ļaunā iz-

skata suņu raksturs ir labsirdīgs un ar audzināšanu no

viņa var izveidot tiklab patīkamu kā bīstamu cilvēka palīgu.

Pie dogām pieder, ja varētu tā teikt, suņu karikatūra
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— mopsis, īsteni vēršu suns miniatūrā ar ļoti savādi

trulu purnu un skrūvveidigi satītu asti. Viņa īsā spēcīgā

ķermeņa uzbūve un viņa neapmierinātais, drūmais raksturs

padara to ārkārtīgi līdzīgu buldogiem.

Agrāk jo plaši izplātīts, mopsis tagad ir gandrīz iz-

miris, itkā apliecinājums tam, ka rāsas rodas un zūd. Ta-

gad šis dzīvnieks sevišķi Krievijā vēl sastopams nelielā

daudzumā; Vācijā arī vietām to audzē, tomēr grūti tam

būs radīt atkal vispārēju cieņu; jo līdz ar suņiem ir arī

ļaužu garša uzlabojusies. Mopsis bija īstais vecmeitu suns

un pilnīgs tādu sieviešu atspoguļojums, kurām nosaukums

~vecas jaunavas" bija lamu vārds; viņš bij slinks, nerātns

un augstākā mērā izlepis, katram saprātīgam cilvēkam at-

baidošs. Pasaule neko nezaudēs, ja šis riebīgais dzīvnieks

līdz ar saviem pēctečiem drīzi izzudīs.

Agrākos laikos kādu lielu vēršu suņu rāsu izmantoja

visriebīgākā kārtā. Šos suņus mācīja ķert cilvēkus, tos

gāst gar zemi un pat nobeigt. Jau pie Meksikas iekaroša-

nas spānieši izmantoja tādus suņus pret indianiešiem, un

viens no tiem, vārdā Becerillo, ir pat slavens palicis. Vai

tas piederējis pie X v b a s dogām, kuri ir bastardi starp
vēršu suņiem un asinssuņiem, nav vairs nosakāms. Viņu
apraksta kā vidēja lieluma dzīvnieku, sarkanā krāsā, tikai

ar purnu līdz acīm melnā krāsā. Viņa dūšība un saprāts

bijuši tiešām apbrīnojami. Starp pārējiem suņiem tas

ieņēma augstu stāvokli un arī saņēma divreiz tik daudz

ēdiena kā pārējie. Uzbrukumā ejot, to sūtīja pašās biezā-

kās indiāniešu rindās, lai tas saķertu pretinieku pie rokas

un tā sagūstītu aizvestu prom. Ja saķertie tam paklausīja,
suns ar gūstekni nekā vairāk nedarīja, ja tie liedzās ar viņu
iet, tūdaļ acumirklī gūsteknis tika nogāsts zemē un nogali-
nāts. Indianiešus, kuri bija padevušies, viņš labi prata at-

šķirt no ienaidniekiem un tos neaiztika. Cik briesmīgs
un mežonīgs tas arī nebija, viņš tomēr izturējās daudz

cilvēcīgāk par saviem kungiem. Kādu rītu, kā stāsta, kara-

vadonis Jago dc Senadza gribēja sarīkot riebīgu

izpriecu — likt, lai Becerillo saplosītu vecu sagūstītu india-
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niešu sievu. Viņš iedeva tai gabaliņu papira ar uzdevumu
nonest šo vēstuli salas pārzinim, ar aprēķinu, ka suns tūliņ
pēc vecās aiziešanas tiks palaists vaļā, saķers to un sa-

plosīs. Kad nabaga vājā indiāniete ieraudzīja vaļā palaisto
briesmīgo suni uz sevi skrējām, izbaiļu pārņemta ta no-

sēdās zemē un lūdza ar aizkustinošiem vārdiem to saudzēt.

Pie tam viņa rādīja sunim papiru un apgalvoja, ka nes to

virspavēlniekam un ka viņai savs uzdevums jāizpilda. Pie

šiem vārdiem suns apstājās un pēc īsas apdomāšanās drau-

dzīgi tuvojās vecītei. Šis notikums pildīja spāniešus ar

lielu izbrīnu un likās viņiem pārdabīgs un noslēpumains.

lespējams, ka vecā indiāniete taisni tādēļ no salas pārziņa
tika atlaista brīvībā. Savu dzīvību Becerillo beidza kādā

sadursmē ar karaibiem, kuri to nogalināja ar saģiftētu
bultu. Ka tādi suņi no indianiešiem tika uzskatīti par div-

kājaino velnu četrkājainiem palīgiem, ir viegli saprotams.
Kubā šos bīstamos dzīvniekus vēl jaunākos laikos pielie-

toja izbēgušo nēģeru vai arī laupītāju un zagļu ķeršanai,
tāpat arī savvaļas vēršu pievarēšanai un lopu cīņās kā

dzīvnieku sakaitinātāju. Ļoti lielu vērību piegrieza tīras

rāsas uzglabāšanai un par sevišķi labiem dzīvniekiem mak-

sāja ārkārtīgi augstu cenu. šī suņa krāsa ir dzeltenbrūna,

ap purnu melna.

Kāds cits, arī jau seniem romiešiem pazīstams doga ir

Tībetas doga, lielisks, skaists un liels dzīvnieks, tie-

šām ar cienību iedvesošu ārieni. Viņa ķermenis un visi

locekļi ir stipri un spēcīgi; aste, kuru tas parasti nes stāvu,
ir kupla; ausis nokarājas uz leju; lūpas no priekšas neaiz-

sedz muti, bet tālu nokaras uz leju purnaabās pusēs. Ādas

kroka, kura sākas mutes kaktā un stiepjas līdz purnam,

stāv sakarā ar kādu citu kroku, kura šķībi nokarājas pār

uzacīm; šīs krokas piešķir visai viņa sejai bailes iedvesošu

izskatu.

Grieķi un romieši sniedz šī suņa sīku aprakstu un ar

apbrīnošanu izsakās par viņa spējām cīņā ar turu, meža

kuili un pat lauvu. Jaunākās ziņas par šiem dzīvniekiem

ir no pagājušiem gadu desmitiem, un vēl nesen kāds Tībetas

doga dzīvs nogādāts Anglijā. No viņa uzbūves redzams,
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ka šis doga ir īsts milzis citu suņu starpā un sevišķi izceļas
kā ar savu skaisto augumu tā ari ar savu ķermeņkrāsu.
Pēdējā pa lielākai daļai melna, tik purns un uzaču vietas

iedzeltenas, spalva gara un rupja.
Savā dzimtenē šis lieliskais dzīvnieks ir noderīgs kā

ļoti paklausīgs un tādēļ arī viņu var sastapt visās Tībetas

kalnu sādžās gankā māju, gankā ganāmpulku sargu. Ļoti
bieži notiek, ka vesela tībetaniešu sādža tiek atstāta šī

suņa apsargāšanai tanī laikā, kad visi vīrieši atrodas pie
ganāmpulkiem, laukos vai arī medībās. Tad šie suņi noder

par aizsargu sievām un bērniem un uztur viņus pilnīgā
drošībā.

Suņu grupa, kura no dogām ļoti atšķiras, ir tak š i

jeb āpšus v ņ i. Viņi pieskaitāmi īpatnējākiem un ievē-

rojamākiem suņiem. Viņu garais, velteniskais, uz apakšu
izliektais ķermenis ar ieliektu muguru atbalstās uz četrām

īsām sagriestām kājām; liela galva, liels purns ar labiem

zobiem, nokārušās ausis, lielas ķetnas ar asiem nagiem un

īsa, gluda un cieta spalva ir viņu pazīmes. Ļoti īsās kājas
ir neveiklas, bet spēcīgas; abu priekškāju locītavas ir ie-

liektas uz iekšu, gandrīz blakus viena otrai, bet zemāk tas

atkal izliecas uz āru; pie pakaļkājām novērojams augstāk

par citiem stāvošs, ar nagu apbruņots pakaļējais pirksts.
Aste pie pamata ir resna un uz galu paliek arvien tievāka;
ta sniedzas uz leju gandrīz līdz kāju locītavai, tiek turēta

augsti uz priekšu un uz sāniem saliekta, bet reti kad pil-

nīgi taisni izstiepta. īsā spalva ir rupja, bet gluda, ar bieži

mainošos krāsu; parasti ta ir vai nu melna, brūna vai arī

iedzeltena, dažreiz pat pelēka vai laukumota. Parasti virs

acīm ir pāris gaiši rūzgansarkanu plankumu, bet līdzīgi

plankumi bieži vien sastopami arī pie citiem suņiem.

Vēl ir pavisam neskaidrs, no kurienes āpšu suns ir

cēlies, kaut gan parasti pieņem, ka viņa pirmatnējā dzim-

tene ir jāmeklē Spānijā. Tomēr tas apstāklis, ka Spānijā

tagad nevar atrast nevienu āpšu suni, slikti sakrīt ar šo
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uzskatu. „No kāda paziņas še ievestie taksi," -raksta man

mans brālis, „nobeidzās divu līdz trīs gadu laikā, kaut gan
sākumā tie jutās ļoti labi un pat vairojās. Redzamu pa-
matu šim apstāklim vēl līdz šim nevar atrast." Samērā ar

savu nelielo augumu takši ir ārkārtīgi spēcīgi un šo spēku
vēl jo labi papildina viņu lielā dūša. Uz medībām iekairi-

nātu, viņu vairāk par katru citu suni varētu piemērot ik-

viena meža zvēra medīšanai, ja tik vien tam nebūtu sliktā

īpašība, savu saimnieku maz vai nemaz neklausīt un medī-

jumu parasti sākt ēst. Visiem takšiem ir ļoti laba osme,

augstākā mērā laba un ārkārtīgi smalka dzirde, dūša un

saprāts, varonība un izturība, un tādēļ tos arī var pielietot
katrās medībās; pat uz mežcūkām tas iet kā negudrs un

prot no trakojošā kuiļa labi aizsargāties, jo pateicoties
mazam augumam to grūtāk saķert nekā lielāku suni. Takši

ir gudri, padodas dresūrai, uzticīgi, jautri, patīkami un

mundri, svešam tos grūti par draugiem iemantot; par no-

žēlošanu tomēr tie ir arī viltīgi, zaglīgi, vecumā nopietni,
neapmierināti, kodīgi un bieži vien ļauni: viņi rāda zobus

pat savam saimniekam. Ar citiem suņiem viņi ir sevišķi
ķildīgi un draiskulīgi, strīdas gandrīz ar katru, kas tiem

tuvojas, pat ar lieliem suņiem, no kuriem viņiem tiešām

būtu jābaidās, šādos cīniņos ar lieliem suņiem viņi izrāda

tiešām lielu viltību, un tikko pretinieks mēģina uzbrukt,
taksis metas uz muguras un mēģina kost pretiniekam viņa
ķermeņa vārīgākās vietās, lai to vai nu sabaidītu, vai pie-

spiestu no tālākās cīņas atsacīties.

Medībās ar viņu ir tīrais posts. Ar neticamu kaislību

taksis dzenās pakaļ medījumam un ātri dodas pašos dziļākos
biezokņos, kuri var sastāvēt vienalga no kādām koku su-

gām ; pateicoties saviem izcilus maņu orgāniem tas jo drīzi

vien arī atrod medījumu: bet nu tas arī aizmirst visu. Kaut

tas agrāk par nepaklausību būtu arī ļoti daudz pēriena

dabūjis — vienalga: mednieks var svilpt,-saukt, to meklēt

— nekas nelīdz; tik ilgi, kamēr medījamais tam acu priekšā
vai arī tas pēc pēdām dzenas viņam pakaļ, tas iet savu ceļu
ar tādu patvaļu, kādu pie suņiem gandrīz nesastopam.
Stundām ilgi viņš seko iztraucētam zaķim, stundām ilgi
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viņš kārpjas.un rokas ap alu, kurā iebēdzis trusis; nepie-
kusdams tas dzenas pakaļ briedim, aizmirsdams laiku un

telpu. Ja viņš piekusis — tas noliekas zemē, atpūšas un

tadatkal turpina tālāk savas medības. Ja tas iegūst medī-

jumu, piemēram trusi, tādai uzplēš to un labākā gadījumā

apēd ta iekšas, bet ja viņš sevišķi izbadojies, tas apēd arī

pašu dzīvnieku. Viņš zin, ka par to tiks sodīts, viņš labi

zin, ka dara to, kas nav atļauts — viss tas viņam vienal-

dzīgs — medības kaislība apmāc tam visas bailes no soda,
visas labākās jūtas. Tādēļ arī āpšu suņus var pielietot tikai

vienās medībās: apakšzemē dzīvojošos dzīvniekus dzīt ārā

no viņu alām. Jau viņa ķermeņa zemā būve, saliektās kājas
un spēcīgās, asiem nagiem apveltītās ķetnas liecina to,
ka tas labi piemērots rakšanai un līšanai pa apakšzemes
alām; viņa dūša, spēks un izturība apsola viņam vislielākās

sekmes. Takši ar ļoti izliektām kājām ir mazāk derīgi nekā

tādi, kam taisnākas kājas. Viņi nespēj ātri skriet un arī

ātrāk piekūst; mednieki tos tomēr ciena, varbūt tādēļ, ka

tādos vislabāk izteiktas āpšu suņu īpašības.

Āpšu suni nav vajadzīgs daudz dresēt. Jāsagādā tikai

jaunje takši no ļoti labiem vecākiem, un tad jātur tos va-

sarā brīvā iežogojumā, ziemā — siltā kūtī; jāizsargas no

visa ta, kas tos varētu iebiedēt, jo viņu iedzimta dūša

katros apstākļos ir jāpavairo vai vismaz ta jāuztur, gal-
venam nolūkam," saka Lenčs, „tas ir āpšu un lapsu alu

apmeklēšanai, āpšu suni pielieto ne agrāk, līdz tas sasnie-

dzis vienu gadu vecuma. Maija mēnesī to saitē piesietu
vai kurvī noved pie lapsu mājokļa, kurā atrodas jaunie

lapsēni; viņam pa priekšu alā laiž labu vecu suni un tad

jauno, to paskubinot saucieniem. Ja tas kavējas doties

alā, nekādā ziņā nevajaga to piespiest; tad paņem nost to

no alas, dziļi ierokas lapsas mājoklī, līdz jaunās lapsas top

redzamas, un laiž tad lejā suni, lai tas viņas saķer. To at-

kārto vairāk reizes, un pēc tam var laist suni vienu pašu.
Tiklīdz tas nāk no alas laukā, lai apskatītos pēc sava saim-

nieka, to paņem uz brīdi rokās. Tas piespiež viņu jo kais-

līgāk doties atkal alā. Tikai pēc ilgākas dresūras to var

laist uz vecu lapsu.
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Bieži esmu medījis ar diviem āpšu suņiem, kuri bija tik

mazi, ka abi blakus viens otram varēja ieiet lapsas alā.

Viņi tomēr bija tik stipri, ka katru lapsu neizbēgami iz-

dzina ārā. Kādu lapsu reiz tie izdzina no alas, kura bija
apaugusi ar bieziem krūmiem. Lapsa atradās man priekšā
tā, ka šautenes gals atradās tuvu virs viņas galvas, tomēr,
no abiem punduriem spiesta, lapsa nekādi nevarēja tikt

atpakaļ. Lapsa apstājās un stīvi mani uzskatīja. Ne-

varēju izšķirties tūlīņ nolaist šautenes gaili un tādēļ no-

vēroju lapsu apmēram pusotras minūtes; lapsas sejā at-

spoguļojās katrs kodiens, ko tai no pakaļpuses darīja suņi.
Beidzot nospiedu gaili un sadragāju lapsai galvu. Kādu

citu reizi tie paši suņi izdzina atkal no alas lapsu; viens

no viņiem tik cieši bij iekodies lapsai gurnā, ka lapsai nācās

vilkt gabalu to sev līdzi, kamēr ta pate tika nošauta.

Āpsis un lapsa dažreiz mūsu suni ļoti stipri sakož; tas

viņu tomēr nebūt neatbaida: viņš ir pardaudz dūšīgs, lai

ievērotu slavenos, cīņā iegūtos ievainojumus, un no jauna

deg nepacietībā, lai atkal ātrāk dotos pakaļ ienīstajiem ra-

dījumiem. Ir pašam jāredz, ar kādu kaislību viņš izdara

šīs apakšzemes medības, par ko, neskatoties uz dažām ne-

patīkamām īpašībām, šis dzīvnieks top mums mīļš un pa-

tīkams. Viņš ir nepacietīgs, ja tūlīņ nevar doties alā, un

nelaimīgs, kad otrs viņam līdzīgs pa priekšu tiek ielaists

alā. Pie visas miesas drebot, no medību kaisles pārņemts,
tas klusu un bēdīgi smilkst un vērš pret katru tuvāk stā-

vošu mednieku lūdzošus skatus un citas laipnības, lai mīk-

stinātu stingro pavēlnieku un ļautu viņam vismaz apskatīt,
vai viņa ienīstais ienaidnieks atrodas savā mājoklī vai ne.

Kā vēlētos tas viņu plucināt un plēst, neatvairāmi to gāst

gar zemi, cieši viņu apsēst un droši izdzīt no alas! Beidzot

tak pielaists pie sava karsti ilgotā mērķa, tas vēl skrejot
aiz pateicības laiza roku savam pavadonim un tad ātri pa-

zūd alā un strādā tur rejot un kašņājot vai elpu zaudēdams.

Gludā skaistā spalva ir tapusi putekļaina un smilšaina, acis,

nāsis un lūpas no netīrumiem apņemtas, mēle sausa, kad

taksis parādās no alas laukā, lai ieelpotu svaigu gaisu; bet

arī tikai uz vienu acumirkli: skriešus no jauna tas dodas

A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" IV.
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atpakaļ ala un arvien dobjāk un dobjāk no turienes laukā

atskan viņa dzīvais „hau, hau," un ja nu tas beidzot aiz-

racies līdz alā gulošam āpsim vai lapsai, tad tiem vairs ne-

līdz nekāda pretīmturēšanās. Ja arī pirmais mēģinātu to

apdraudēt ar zobiem vai ķepām, ja arī otrs uzsāktu cīņu vai

mēģinātu noslēpties alā: šim vētrainam uzbrukumam, šai

neatlaidībai, šim cīņas sparam ilgi nespēj turēties pretim
ne āpsis ne lapsa. Tie abi jādabū laukā, dienas gaismā.

Ne mazāk dūšīgi āpšu suns nododas medībām arī virs-

zemē. Ar mednieka prieku atminos Hesenes kalnos daudz-

reiz atkārtotās medības, kuras ne tikvien bij skaistas un

apgarotas caur mīļu draugu klātbūtni, bet pateicoties šiem

suņiem tapa par jo sevišķi lieliskām. Cik jauki ir sarkano

skābaržu mežāji ar savām rūdeņaināmsārtām lapām klusās

oktobra dienās, cik saistošas ir medības, neskatoties uz

meža dzīvnieku nabadzību šinī apgabalā! Viena nabaga

zaķa dēļ — cik skaļi top meži! Skaļi sadzirdams skrejošo

āpšu suņu rējiens, drīz tuvodamies, drīz attālinādamies,
te itkā klusāks palikdams, te no jauna atkal uzgavilēdams,
skatoties pēc ta, kā skrien un griežas apdraudētais zaķis,
viltīgā lapsa un itkā negribot no mazājiem mocītājiem

bēgošā stirna. Ar lielu uzmanību tad katrs seko dzīšanas

gaitai, pirmām šāvienam; ar īstu labpatiku auss un acs

seko dūšīgajam līkkājainajam palīgam, kurš apskata katru

krūmu, katru biezokni, desmitām reizēm izmeklē vienu

apgabalu, kas no vietas nava pārskatāms. Un kad takši,
kā pieņemts, pēc pabeigtas dzīšanas, atgriežas pie saviem

vadoņiem un ļaujas atkal saistīties, tad labprāt gribas aiz-

mirst visus viņu nedarbus, kā saķertā, ievainotā vai uzietā

beigtā medījuma uzplēšanu, vērtīgā lapsas kažoka mežo-

nīgo saplucināšanu, viņu cīņas kāri, viņu strīdīgumu, ne-

novēlību un naidu uz citiem suņiem un vēl citas sliktas

īpašības. Ja, visas viņas taču pa lielākai daļai pamatojas

uz strauju medību trauksmi.

Cik ķildīgi var būt āpšu suņi, novēroju pie kāda takša,
kas piederēja manam tēvam. Suns bija noteikts ienaid-

nieks visiem citiem radījumiem, kas atradās mūsu sētā.
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Ne ar vienu dzīvnieku tas nedzīvoja mierā, visbiežāk tomēr

plūcās ar kādu pinčeri, kura nožēlojamā bailība vienmēr

garantēja taksim uzvaru. Kad nu abi suņi viens otrā bij
iekodušies, arī pinčers nepadevās, un lieta nonāca tik tāļu,
ka abi satinās kamolā, kurš vēlās ne tikvien pa trepēm lejā,
bet pat pārvēlās sētai pāri, vēlās tālāk gar dārza dobēm un

kūleņiem nobrauca gar visu kalnu lejā, bet tomēr viņu cīņa
tik ātri neapklusa, līdz kamēr to aizturēja dārza sēta, ļau-
nākā gadījumā strauta ūdens, kurā tad bieži abi kopā
ievēlās un še tika atvēsināti. Šis nāvīgais ienaidnieks reiz

noderēja par zālēm saslimušajam taksim. Pēdējais bēdīgs

gulēja un vairāk dienas nekā neēda. Bez sekām bija pali-
kuši visi līdzšinējie mājas līdzekļi; kā likās, suns ātri tu-

vojās savam galam. Mājās, neskatoties uz daudzām slik-

tām šī suņa īpašībām, valdīja dziļas skumjas, sevišķi mana

māte ar lielām bēdām noraudzījās viņa bojā ejā. Beidzot

viņa nāca uz domām, izdarīt vēl vienu mēģinājumu. Viņa
nolika šķīvi, pilnu ar garšīgu barību, slimā suņa guļas
priekšā. Taksis piecēlās, žēlu izteiksmi apskatīja garšīgos

cāļu kaulus un gaļas gabaliņus, bet bij tomēr par vāju un

par slimu, lai tos ēstu. Tad māte ienesa iekšā otru suni un

pavēlēja tam šķīvi tukšot. Acumirklī slimais piecēlās, līgo-
damies streipuļoja uz priekšu un atpakaļ, izstiepās garāks
un taisnāks un ieguva tūlīņ arī jaunu dzīvību; kā negudrs
tas metās pinčerim virsū, ņurdēja, rēja, sprausloja no

dusmām, cieši iekodās savā pretiniekā, no pēdējā dūšīgi
tika sapurināts, pat līdz asinīm ievainots, un šādi uzbudi-

nāts, sadusmots un uztraukts, taksis sākumā itkā beigts
nokrita pie zemes; tomēr stunda pēc stundas pagāja un pēc

neilga laika suns jau bij atspirdzis no sava drudža.

Francijā un Lielbritānijā audzē iesmu suņus,

angļu „turnspit". No mūsu parastām rāsām tie atšķiras
ar savu drukno augumu, lielo galvu, īso purnu, taisnām

priekškājām un garu tievu asti. Pēc savas būtības tas ir
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īsts taksis: straujš, kustīgs un, kā viņam līdzīgie — ķildīgs.
Retāk to pielieto medībās, nekā māju un sētu apsargāšanai
un mechaniškās iesma ierīces griešanai. Šim nolūkam to

iesēdina bungām līdzīgā griežamā ratā un liek tam še

strādāt. Franču pilsētu viesnīcās un ēdnīcās to jo bieži

redz pie sava darba. Bez ņurdēšanas viņš padodas pienā-
kumam, kad viņa rinda ir klāt, tomēr ne uzmudinošie vārdi,
ne sods nepiespiedīs to strādāt ilgāk par viņam noteikto

un jau par parašu palikušo laiku.

Ūdru suns, pēc Skye salas par skye- terrier no-

saukts, pēc dažu domām krustojums starp iesmu suni un

sprogaino pinčeri, tomēr stāv pēdējam tuvāk par pirmo,
ir spēcīga auguma, ar garu galvu, smailu purnu, garām no-

kārtām ausīm, izstieptu ķermeni, taisnām kājām, vidēju

garumu, ar strupu un dažādi krāsotu spalvu. Tagad to

izmanto galvenā kārtā medībām, no kā arī cēlies viņa
nosaukums; agrāk to pielietoja arī zaķu medībām, un tā-

dēļ to vēl tagad sauc arī par „Velsh harrier". ūdru suns

ir drošsirdīgs, dūšīgs, kustīgs dzīvnieks un tiek pielietots
ūdru medībās. Sunim, dzenoties pakaļ ūdrim, bieži nākas

būt ūdenī, tāpēc tam jābūt labam peldētajam un nirējam.
Viņam jābūt dūšīgam, jo viņa pretinieks spēj laist darbā

asus un spēcīgus zobus un bieži vien uzbrucējam nodara

smagākas brūces, nekā suns viņam. Pie tam ūdris, šis

gludspalvainākais no cauņu dzimtas dzīvniekiem, spēj no

suņa pat vēl tad izbēgt, kad tas viņu jau sagrābis. Bet lieli-

skais suns ir apveltīts visām īpašībām, kas tam garantē
arvien laimīgu iznākumu. Izņemot vēršu suņus un bul-

dogus, nav daudz dzīvnieku, kuri cīnītos ar tādu dūšu, kā

ūdru suns. Pat apgalvo, ka viņa uzbrukums, cik pats viņš
arī mazs un neievērojams nebūtu, ir bīstāmāks par bul-

doga uzbrukumu. Buldogs to, ko tas saķēris, tik drīz ne-

laiž vaļā un taisni tādēļ ir bīstams; ūdru suns kož vismaz
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tikpat dziļi kā buldogs un pie tam ļoti bieži kodiens seko

kodienam, tā radot ne tikvien daudz, bet arī ļoti nejaukas
brūces.

Ūdru suns var pārciest vissliktākos laika apstākļus
un saltuma pārmaiņas, kā arī panest atkārtotu peldēša-

nos ledaini aukstā ūdenī pašā aukstākā gada laikā. Viņa
cietā, asā un nekārtīgā spalva, kura ir ļoti izturīga pret

aukstumu, dara tam vispār ļoti lielus pakalpojumus; ieraša,

protams, arī dara savu tiesu. Sevišķi Hebridu klintīs, kur

piemājo ļoti daudz ūdru, šos suņus plaši pielieto. Med-

nieki laivās piebrauc kādai no mazājam salām un še pa-

laiž savus suņus vaļā. Tie rāpjas pa klintim un izokšķerē
visas alas. Tikko suns ūdri atradis, tas dzen to no paslēp-
tuves ārā un ķer cieti; citi suņi steidzas palīgā. Notiek

mežonīgs, trokšņains cīniņš; ūdrs briesmīgi aizstāvās, bei-

dzot no dūšīgā suņu bara tiek nokosts un piegādāts med-

niekam. Pēdējais atrodas netālu jūrā, lai nogriestu bēgo-
šiem izbiedētiem dzīvniekiem ceļu.





Satura rādītājs.

Ceturtā šķira: plēsēji (Carnivora) 5

Pirmā dzimta: kaķi (Felidae) 11

Lauvas (Leo) 21

Kuguari (Puma) 51

Tīģers (Tigris) 63

Miglas parders (Neofelis) 84

Pardeļi (Leopardus) 84

Lūšu kaķi (Catolynx) 113

Kaķi (Felis) 117

Meža kaķis 119

Mājas kaķis 129

Lūši (Lynx) 159

Medību leopardi (Cynailurus) 183

Fretkaķi 187

Otrā dzimta: suņi (Canidae) 189

Pirmsuņi (Canis) 195

Vilki (Lupus) 198

Šakāļi 217

Zelta vilki (Chrysocyon) 222

Šakāļu lapsas (Lycalopex) 223

Māju suņi (Canis familiaris) 231

Dingo 243

Pāriju suņi 246

Kurti 279

Stepju kurti 284

Itālijas kurti 288



Vilku kurti 289
Kailie suņi 289
Stirnu suņi 290
Danu suņi 292
Vēršu suņi 292

Buldogi 295

Mopši 300
Kubas dogas 300
Tībetas dogas 301
Āpšu suņi 302
lesmu suņi 307
Ūdru suņi 308
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