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Septiņdesmito gadu sākumā franču konsuls S i m o n s

atsūtīja no Ningpo uz Franciju dzīvu kādu Ķīnā izplatītu

greznuma zivi, ikais vērsa 'uz sevi visu dabasmīļotāju un

pētnieku uzmanību. Pirmajiem šī zivs bija gluži nepazī-

stama, kamēr pēdējie viņā tūliņ pazina makropodi, ko

Lasepēds (Lacēpede) aprakstījis jau pag. gadusim-

teņa sākumā. Tas ir pirmais mēģinājums ieaudzināt kādu

no labirintzivīm Eiropā.
Lielspvr i s (Makropodus viridiauratus), ko viņa

mīļotāji sauc par paradīzes zivi, bet parasti par makropodi,
ir garastaino zivju ģints (Macropodtis) priekšstāvis. Ķer-
menis viņam ir garš un plakans, mazie zobiņi pārklāj tikai

žokļus, muguras spura atbalstās uz 13 cietiem un 7 mīk-

stiem stariem, tūpļa spura uz 17—18 cietiem stariem un

15 mīkstiem, vēderaspurā ir viens visai garš ciets stars un

pieci mīksti stari, stipri lielā astes spura šķelta un izvei-

dota kā pusmēnesis. Brūnganā krāsa ķermeņa virspusē
uz apakšu pāriet pelēki zaļā krāsā. ledzelteni zaļas vai zil-

ganas šķērsšvītras, pārmaiņus ar iesarkanām, veido zīmē-

jumu; zaļos žaunu vākus rotā dzeltenas malas. Mātītēm

spuras ir vājāk attīstītas un bālākā krāsā. Visumā krāsas

ir stipri atkarīgas no ārējiem apstākļiem. Zivs garums

ir B—9 centimetri.

Ķīnā lielspurus bieži tur gūstā un apietas ar viņiem
tāpat, kā pie mums apietas ar zelta zivtiņām, tikai viņus
daudz vieglāk, nekā šīs var piedabūt slēgtā telpā pie vai-

rošanās. Tas, ka viņi spēj ilgi uzturēties maz skābekļa
saturošā ūdenī, un minūtes divdesmit vai vēl vairāk pat

ārpus tā, ļauj tos uzskatīt par piemērotākiem mājas dzīv-

niekiem, nekā jebkuru citu viņu klases radinieku. No

simts paradīzes zivīm, ko ž c r 6 (Geraud) ar kuģi izsūtīja
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no Ķīnas, viņš, neskatoties uz to, ka visā garā ceļojumā ne-

varēja tām sniegt ne ērtas telpas, ne piemērotu barību,
nedz vajadzīgo kopšanu, divdesmit divas saņēma dzīvas.

Par makropodu dzīvi gūstā jaunākā laikā ir daudz rak-

stīts un daži krietni novērojumi ir nākuši atklātībā; es

tomēr atteikšos gandrīz no visa, ko šai ziņā esmu lasījis

un aprobežošos ar Benekes (Benecke) izteiksmīgo tē-

lojumu, ko viņš sarakstījis speciāli priekš ~Dzīvnieku
valsts".

~1878. gada maijā," tā raksta man minētais pētnieks,

,? es ieguvu vienu makropodu pārīti, lai, saskaņā ar atklā-

tībā nākušiem ziņojumiem, ka tie nārstojot cauru vasaru

ik pēc četrpadsmit dienu starpbrīžiem, nmnā rīcībā katrā

laikā būtu svaigi zivju ikri, kas man bij vajadzīgi pētī-

jumiem par zivju attīstības gaitu. Es saņēmu šos dzīv-

niekus labi uzturētus, un novietoti apmēram 40 litru lielā

baseinā, tie tūliņ sāka darboties, iznīcinādami mazos vēzī-

šus, odu kāpurus un tārpus, kas peldēja starp ūdenī ieau-

dzētām elodejām. Viņu ēšanas kāri es sākumā novērtēju

pārāk zemu: par to es pārliecinājos, kad kādā dienā es

vairs nevarēju iegūt priekš viņiem nevienu vēzīti vai

kukaiņu kāpuru. Tagad tie ar redzamu labpatiku ēda ne-

tikvien ļoti mazas, bet arī lielas sliekas, kādus s—B cm

garas un 2 mm resnas. Lielākās sliekas es tiem devu,

iepriekš sagriezis tās gabalos, un bij jauki noskatīties,
kā zarnu saturu viņi neaprija vis līdzi, bet saķēruši tārpa

gabalu pie viena gala, to pamazām vilka mutē un kožļājot
spieda ārā zarnā atrodošos netīrumus, pie tam katru reiz:

izpūšot mazu mākonīti. Uzlasot tārpus no zemes vai sa-

ņemot tos stipri netīrus, viņi vienmēr pūlējās atšķirt ne-

vajadzīgās vielas: vispirms tie tārpu dažas reizes no-

purināja, tad palaida to atkal vaļā, uzmeta gaisā, lai

nokratītu pieķērušās smiltis un līdzīgas vielas, un tikai

pēc tam tiecās to aprīt. Ja laupījums pretojās, viņi to

dūšīgi sita pret ūdenī augošiem stādiem vai sava trauka

sienām.

Drīz pēc tam, kad zivis bij novietotas baseinā, tās,
visbiežāk priekšpusdienas stundās, kad rīta saule brīžiem
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iespīdēja viņu traukā, uzsāka savas mīlas spēles. Kad es

viņas izņēmu no trauka, ar kuru tās bija atsūtītas, viņas

izskatījās diezgan neuzkrītošas, vienmērīgā bāli brūnganā

krāsā; bet visai drīz tās kļuva tumšākas, papriekš tēviņi,
tad mātītes, un pamatkrāsai sabiezējot košāk izdalījās arī

tumšās, zeltzaļās švītras. Viņu krāsas, tāpat kā pie citām

zivīm, kļūst košākas un pilnīgākas, kamēr dzīvnieki savā

starpā spēlējas, un paliek bālākas, kad tos vienu no otra

atdala. Tēviņš pa lielākai daļai turās kopā ar kādu zināmu

mātīti, tomēr dažreiz viņš nododas arī vairākām. Tai

tuvojoties viņš izpleš asti un visas spuras tādā veidā, kā

tas parādīts mūsu zīmējumā, pie tam pieņemot manāmi

tumšāku krāsu, kamēr mātīte novietojas puslīdz stāvu,
nolaiž uz leju pēc iespējas visas spuras un lēni griežas

riņķī, vai arī ieņem citu stāvokli un peld līdztekus tēvi-

ņam, tikai tam pretējā virzienā. Pēdējā gadījumā abi

lēni griežas viens aiz otra riņķī, pie kam vienam galva
vērsta pret otra asti, tēviņš, tāpat kā agrāk, ar pēc iespē-

jas izplestām spurām. Kad abi no spēles ir sevišķi iekai-

suši, tēviņš trīc un piepūšas gluži tādā pašā veidā, kā gai-
lis, kad tas, griežoties ap vistu, klāsta tai savu mīlestību,
un bieži vien tad arī mātīte atdarina tēviņa trīcošās

kustības.

Apmēram trīs nedēļas pēc tam, kad es zivis saņēmu,
mātītes ķermenis kļuva pilnīgāks, un tēviņš ķērās pie
darba, lai ierīkotu ligzdu, šim nolūkam viņš uzpeldēja
ūdens virspusē, ieņēma pilnu muti gaisa un tad izpūta to

ūdenī, kā mazus, ar siekalu plēvīti apņemtus burbulīšus,

kuri, pacēlušies augšā, nogulās uz ūdens, saistīdamies

puslīdz ciešā kārtā, kas bieži tika no jauna papildināta.

Tēviņš tad parasti uzturējās zem šīs burbulīšu kārtas

vienā trauka stūrī, bet mātīte novietojās taisni "pretējā
pusē; tomēr uzsākot savas spēles, tie abi iznāca trauka

vidū, kas bij no stādiem brīvs.

Manas cerības, tagad drīz vien redzēt zivis nārstojam,

par nožēlošanu, tomēr nepiepildījās; jo kādā rītā es atradu

tēviņu, kas bija pārlēcis pār diezgan augsto trauka malu,

guļam uz zemes nedzīvu. Sakarā ar to es aizrakstīju, lai
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man izsūta otru tēviņu, bet varēju dabūt tikai veselu pā-

rīti, un abus jaunos pienācējus ielaidu traukā pie atrait-

nes, īsā laikā zivis bij tā iekārtojušās, ka abas mātītes

dzīvoja trauka pretējos stūros un tēviņš viesojās drīz pie

vienas, drīz pie otras. Abas mātītes tomēr sadzīvoja itin

labi, dažreiz pat spēlējās gluži kā pārītis, ieņemot viens

otram pretēju stāvokli, izplešot spuras un trīcot.

Kādā no nākošām dienām tēviņš šķita ļoti uzbudināts,

pastāvīgi uzpeldēja augšā, ņēma gaisu mutē, izpūta to

ūdenī daudzās sīkās pērlītēs, pa daļai caur muti, pa daļai
caur žaunu spraugām, peldēdams pie tam straujiem grūdie-
niem šurp un turp un apstājoties katru reizi sacēla vēdera

spuras. Viena no kopā ar viņu novietotām mātītēm dar-

bojās tādā pašā veidā. Kad zivtiņas kādu laiku bij spēlē-

jušās, tēviņš pēkšņi traucās mātītei virsū; abi atvēra mu-

tes un satvēra viens otru pie lūpām. Tā cieši kopā saistī-

jušies, viņi 20—40 sekundes ilgi peldēja apkārt pa trauku,

sparīgi kustinādami astes un griezdamies reizēm vairāk

uz kreiso, reizēm vairāk uz labo pusi. Drīz tēviņš, drīz

mātīte satvēra pretējo pusi pie augšlūpas un reti kad lai-

dās vaļā pirms uzrādītā laika notecēšanas. Viņu spēles
bij tik spēcīgas, ka abiem mīlētājiem ap muti nokarājās

atplēstas ādas strēmeles un tēviņš vairākas dienas nēsāja
uz augšlūpas nelielu virsādas satūkumu. šo darbošanos

es nevarēju uzlūkot citādi kā pārāk sirsnīgu skūpstīšanos,
un tādēļ biju drusku pārsteigts, redzot ka vēlāk vairākus

mēnešus no vietas tas vairs neatkārtojās, lai gan dzīvnieki,
kā agrāk, tā arī tagad, bij vislabākā stāvoklī.

Ar laiku mātītes savu izturēšanos mainīja. Viņas
kļuva tik nesaticīgas, ka man vajadzēja mazāk spēcīgo at-

dalīt par sevi, lai novērstu ķildas, kuru sekas bij saplēstas

spuras un aste, kautgan tās drīz atkal sadzija. Sākumā es

mēģināju viņas nošķirt, ielaižot traukā starp tām stikla

plati; tomēr abas mātītes triecās viena pret otru ar tādu

niknumu, un savā tieksmē nokļūt kopā aizmirsa visu citu

tādā mērā, ka man bija jāpadomā padarīt stikla plati ne-

caurredzamu, aizsedzot to ar drānu. Kopā ar tēviņu no-

vietotā mātīte tomēr drīz vien nomanīja, ka labi aizse-
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dzošo aizkaru var apiet un tagad tā, nostādamās starp
stikla sienu un drānu, raidīja savai sāncensei niknus, drau-

dupilnus skatienus. Tad es ievietoju traukā necaurredzama

stikla plati, tomēr jau tikai atraitnes ēna vien, ko varēja

saredzēt, kad traukā iespīdēja saule, pārīti tā uzbudināja,
ka biju spiests aizlipināt necaurredzamo stiklu vēl ar pa-

pīru. Es cerēju, ka tagad beidzot iestāsies miers un kār-

tība. Bet kas notika? Kādu dienu es atradu abas mātītes

nikni plēšamies: atraitne bij pārlēkusi vairāk kā 12 centi-

metrus augsto starpsienu. Tā man neatlikās nekas cits, kā

novietot viņu atsevišķā traukā."

Benekem nebij lemts piedabūt savus gūstekņus
pie ikru laišanas, un tādēļ es mēģināšu, vai nu labi, vai

slikti, attēlot pašu nārstu no tiem aprakstiem, kādi man

kļuvuši zināmi.

Tāpat kā divas mātītes, arī viena pārīša tēviņš un

mātīte nereti nopietni ķildojas savā starpā; izraudzītais

tēviņš dažreiz pat var palikt par bīstamu varmāku. Ne-

apmierināts ar to, ka viņa pūles pie ligzdas ierīkošanas

paliek bez panākumiem tas neatlaidīgi un pa lielākai daļai
ļoti rupjā veidā vajā mātīti, saplēš tai spuras, izrauj acis,
un ja vien kopējs neiejauktos viņu starpā, viņš to pēdīgi
droši vien nonāvētu. Bet ja ikri mātītes ķermenī attīstās

īsā laikā, vai vismaz saskaņā ar tēviņa prasībām, tad pē-
dējais par naidu un ķildām nedomā, bet vienīgi par to,
lai savam nākošam perējumam sagādātu labu kopšanu.
Pēc Benekc s aprakstiem, mātīte, sagatavojusies ikru

laišanai, noguļas slīpi uz muguras un tēviņš peld virs tās

tādā augstumā, ka abiem dzimumu orgāni saskaras. Pēc

tam tie apķeras viens otram ar garajām astes spurām,

tēviņš ilgi īpatnējā veidā trīc, tad palaiž mātīti vaļā, tā

noslīgst bez spēka uz zemes un izdēj lielu skaitu olu. Pē-

dējās tomēr tikai izņēmuma gadījumā nokrīt uz zemes,
bet parasti paceļas augšā un paliek karājamies vai peldam
zem putu ligzdas, zem kuras darbība vienmēr norisinās.

Ja olas tomēr nogrimst dibenā, tēviņš tās paceļ augšā un

nogādā ligzdā. Pēc kāda laika tikko aprakstītā darbībaat-

kārtojas no jauna, un tā joprojām, mazākais reizes desmit
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dienā. Starpbrīžos un tāpat arī vēlāk līdz kamēr izšķiļas

mazuļi, tēviņš nepārtraukti labo ligzdu un sakārto olas,

novietojot pa vienai olai zem katra putu burbulīša, un rū-

pīgi ar lielu nodošanos apsargā perēkli. Apmēram 24

stundas pēc ikru laišanas oliņu bāli dzeltenā dzeltenumā

var saskatīt tumšus žaunu plankumiņus un dienu vēlāk —

kā iesāk pukstēt sirds; kādas 12—18 stundas pēc tam no

ikru oliņām izšķiļas jaunās zivtiņas, pašā sākumā vēl bez

mutēm, ļoti mazus kurkulēnus. Pēc piecām
vai sešām dienām tās pieņem savu vecāku izskatu; savas

dzīves astotā mēnesī tās ir jau pieaugušas. Kamēr viņām
ir vajadzīga vecāku palīdzība, tēviņš rūpējas par tām ar

uzupurēšanās pilnu gādību. Lielsp'uris tāpat kā stagaru

tēviņš, savu jauno nepieaugušo bērnu baru tur cieši kopā

stingrā kārtībā. Tiklīdz kāda no jaunajām zivtiņām at-

tālinājās, viņš to saķer purnā, norij un atkal izspļauj ārā

sargājošā putu ligzdā. Kad jauniem viņa palīdzība vairs

nav vajadzīga, viņš netikvien izturās bezrūpīgi pret to

likteni, bet pat bez mazākās apdomāšanās, tāpat kā to

dara arī mātīte, tos pie gadījuma aprij. Mazuļi sākumā

pārtiek no ligzdas putām, vēlāk no ārkārtīgi sīkām, ar

neapbruņotu aci nesaredzamām influzorijām, pēc tam no

dažādiem tārpiem, kas saredzami jau ar brīvu aci, un pē-

dīgi no tiem pašiem dzīvniekiem, kā viņu vecāki,

Lieispuri ir silti ieteicami visiem zivju mīļotāj i err,

nevien aprakstītās izturēšanās dēļ, bet arī aiz viņu pār-
steidzošās auglības. Kāds šo zivju pārītis, ko kopa Vin d-

šte ig s (Windsteig), esot vienā vasarā sešas reizes lai-

dis ikrus un uzaudzinājis katru reizi 400—600 mazuļus,
tā laizdams pasaulē ne mazāk kā 3000 pēcnācējus. Sprie-
žot no visa tā lielspuriem droši ir paredzama ievērojama

nākotne, un iespējams, ka viņiem būs lemts zelta zivtiņu

ar laiku izskaust, ja arī ne pilnīgi, tad katrā ziņā pa daļai.*

Par mugi1v zivīm (Mugilidae) dēvē labi. veidotas

jūras zivis ar stieptu, apaļu ķermeni un lielām, arī galvu

) Tas tagad liela mera jau piepildījies. — Red.
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sedzošām zvīņām, divām tālu viena no otras novietotām

muguras spurām, no kurām pirmajā ir tikai 4 stari, tū-

liņ aiz krūšu spurām stāvošu vēdera spuru, šķērsisku, stū-

rainu, biezlūpainu muti un maziem smalkiem zobiem, ja
tādi vispār mutē atrodami. Mugilu zivis dzīvo kā ar jūru
savienotos saldūdeņos, tā seklos jūras līčos, ostās un citos

piekrastes ūdeņos. Arī viņas parasti sastāda lielus barus

un savienojas kopā ar jūras barbām un citām zivīm, šādu

biedru pavadītas tās, pēc Sarkanās jūras zvejnieku iztei-

cieniem, ar paisumu pienāk krasta tuvumā un ar bēgumu

atgriežas atpakaļ jūrā, uzmeklē tā tad arvien seklus ūde-

ņus, kur tām nevar sekot viņu dabīgie ienaidnieki, lielākās

plēsējzivis. Iziet atklātā jūrā tās neuzdrošinās, tāpat
nekad tās nenolaižas ievērojamos dziļumos, bet arī tad,
kad atstājušas seklus ūdeņus, uzturās ūdens virsējās kār-

tās. Dažreiz te tās iesāk rotaļas, izdarīdamas lēcienus

pār ūdens līmeni. Viņu barība ir dūņas un smiltis, īsti

gan, protams, abos atrodamās augu un dzīvnieku barības

vielas. Tur, kur jūrā iegāžas kāds duļķains, vadi uz laiku

no lietus sadungļots strauts, tās parasti salasās lielā dau-

dzumā. Tās rakņājas pa dibenu, līdzīgi mūsu karpām un

savu ķermeni pie tam tur līmeniski. Viņu nārsta laiks

Sarkanā jūrā sākas marta beigās, pie Ziemeļeiropas kra-

stiem vasaras sākumā, un velkas apmēram divus mēne-

šus. Pirms nārstošanas mugilu zivis parasti parādās ļoti
lieliem bariem, pēc nārsta turpretim pa lielākai tiesai ma-

ziem pulciņiem pa apmēram desmit zivīm. Viņu gaļa ir

laba un to ēd kā svaigu tā sālītu. Viņu ķeršanai nepie-
ciešami veikli zvejnieki un arī sevišķi tīkli, jo priekš ci-

tām zivīm tik kļūmīgiem tīkliem tās bieži pārlec pāri.
Bez cilvēka mugilu zivis vajā visi plēsēji, kas vien ēd zivis.

Kāda šo zivju suga, kas sastopama Vidusjūrā un

Atlantijas okeānā, tāpat arī Ziemeļjūrā, pa reizēm ieklīz-

dama arī Baltijas jūrā, ir jūras alata (Mugil capito).
Šī zivs sasniedz 40—45, augstākais 50 cm lielu garumu;

mugura tai ir tumši zilganpelēka, vēders un sāni sudrab-

balti, viscaur ar melnām gareniskām švītrām.

X a v č s (Couch) ir sīki novērojis jūras alatu un de-
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vis lielisku viņas dzīves un parašu, kā arī viņas zvejas

veidu aprakstu, šī suga, kuru angļu zvejnieki sauc par

pelēko alatu, sastopama lielā daudzumā pie Kornvolas un

Devonširas krastiem, bet to ķer pie Lielbritānijas un Īrijas

krastiem arī citās vietās. „Nekur," tā stāsta Kaučs,

~tā neattālinās tālu no cietzemes, vislabprātāk uzturas

seklā ūdenī, sevišķi labā un siltā laikā, kad to var redzēt

peldam tuvu gar krastu vai arī var pamanīt mīkstajā di-

benā, zivij rakņājoties atstātos padziļinājumos. Pa upēm

tā dažreiz paceļas uz augšu, bet ar bēgumu arvien atgrie-
žas atpakaļ jūrā." Kerjū (Carew) Kornvolas vēstur-

niekam, piederēja ar sāļu ūdeni pildīts dīķis, kurā tika

turētas jūras alatas. Tā ka tās ēdināja ikvakarus vienā

un tai pašā vietā, viņas pierada pie šīs vietas un pie sava

kopēja, tā ka pietika ar zināmu plaukšķināšanu, lai tās

saaicinātu kopā. Jūras alatas prot veikli izvairīties no

briesmām. Tiklīdz tās mana sevi ieslēgtu dibenā tīklā, tās

steidzas griezties atpakaļ, cik ātri vien iespējams un pa-
rasti lēc pār tīkla augšējo malu atpakaļ brīvā ūdenī; ja
kāda zivs no visas sabiedrības šo ceļu jau atradusi, pārējās
tai nekavējoši seko. šī lēkšanas māksla viņām ir jau
iedzimta; pat vēl nelieli mazuļi sviežas pār tīkla malu.

Kaučs pats bija par liecinieku, kā apmēram 2 cm gara

jūras alatiņa vairākkārt izlēca pār gandrīz 3 cm augstu
trauka malu.

Nereti jūras alatas iepeld vienā vai otrā Kornvolas

dīķī, kas stāv sakarā ar jūru; ja lielākās zivis šo ceļu
reiz atradušas, tās ietur to kārtīgi; bet tiklīdz paisums

plūst atpakaļ un slūžas noslēdzas, acumirklī tās pārņem
gūsta un baiļu sajūta. Tad tās pārmeklē krastu no visām

pusēm, top arvien bailīgākas, mēģina arī pārlēkt pār dambi

un te bieži vien iet bojā. Tāpat tās izturās plašā tīklā, ja
divas vai trīs no tām ir laimīgi aizbēgušas, bet pārējām

ceļš ir aizsprostots; tad tās apskata katru tīkla aci, katru

ielocījumu, un pēdīgi atiet cik vien iespējams tālu atpa-
kaļ, lai tad izmisušas mēģinātu izlausties caur tīkla acīm,

pie kam tās parasti galīgi satinas.

Mīkstas un taukas vielas ir viņu iecienītākā barība,
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sevišķi tādas, kas jau sāk pūt. Viņu lūpām laikam ir ļoti
smalka taustes sajūta, jo lielāko tiesai barības tās izvelk

no ūdens dibena. Kaučs domā, ka viņas ir vienīgās

zivis, kas parasti izvēlas sev par barību nobeigušos dzīv-

niekus un tikai izņēmuma gadījumos norij parasto smilšu

tārpu. Makšķerē tās ieķeras reti, jo ēsmu tās parasti ne-

aprij uzreiz, bet pirms to rūpīgi iztausta, bieži pat izspļauj
no sākuma vēl atpakaļ; bez tam, ja makšķeres āķis tās

arī jau saķēris aiz mutēsi, tās bieži vien tiek vēl vaļā pa-

teicoties savam ievērojamam svaram un pieliktajām pū-

lēm. Samērā viegli vēl izdodas tās noķert, ja uz makš-

ķeres āķa par ēsmu uzliek zivju iekšas vai gaļas zupā' no-

vārītas kāpostu lapas. Dīķi pie Langedokas krastiem ir

slaveni ar šīm zivīm. Garonnā, Luarā, Senā, Ronā, un

Sommā tās reizēm paceļas pa straumi uz augšu tik milzī-

gos baros, ka upes virsma liekas ar tām pārklāta un zvej-
nieki tikko spēj izvilkt no viņām pielīdušos tīklus; tāda

zivju pārpilnība gan turpinās parasti tikai divas vai trīs

dienas. Tīkli, ar kuriem ķer jūras alatas, sastāv no dau-

dziem atsevišķiem maisiem un tiek izgatavoti ar tādām

malām, kas paceļas pār ūdens līmeni. Dažreiz pielieto arī

ugunis, lai zivis pievilinātu, jo uguns atblāzmojums tās

pievelk. Viņu gaļu visur augsti ciena tās maiguma, trek-

numa un labās garšas labād; to lieto svaigu un sālītu.

Bez tam izņem viņu olnīcas, presē, iesāla un pagatavo no

tām ēdienu, kurš, sevišķi Provansā, ir ļoti iecienīts.

Nav ne mazāko šaubu, ka dzimumu dziņa ir tā, kas sa-

vāc un trenkā jūras alatas tādos lielos baros un liek tām

uzmeklēt upes vai jūras līčus. Vidusjūrā tās nārsto va-

saras sākumā, pie Anglijas krastiem parasti tikai jūlijā.
Ap 2 cm garus mazuļus te redz augustā milzīgiem bariem

upju grīvās vai arī pašās upēs, cik tāļ tanīs sniedzas pai-
sums; bet arī tie ar bēgumu atgriežas atpakaļ jūrā. Bet

mēs zinām arī, ka šī garšīgā zivs var dzīvot gluži labi arī

saldā ūdenī. Kāds Ar n ū (Arnould) lielu daudzumu

pirksta garuma jūras alatu ielaida ap 3 akru lielā dīķī un

pēc nedaudz gadiem izzvejoja no tā līdz 2 kgr. smagas

pieaugušas zivis, kas bij lielākas un taukākas nekā jūrā



izzvejotās, reizē atšķīrās no jūras zivīm arī ar drusku

citādu krāsu. Šis izmēģinājums pelna visplašāko ievērību,
sevišķi Vācijā, kur tik garšīga un pieticīga zivs būtu jā-
uzskata par vērtīgu ieguvumu.
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Lūpzivis. Šelzivis. Čūsku zivis.

Plakanzivis.





Dīvainas zivju formas.

I. Juras gailis (ar brīvo posmaino spuru staru palīdzību lodā pa
juras dibenu. 2. Zila dzeloņmakrele. 3. Plektrofona. 4. Jūras

tauriņš (arī loda veikli pa duņam bēguma laikā
L slēpdamies zem

akmeņiem). R. Solverens (zvīņu vieta bieza kā samts spalva).





Otrā šķira.

Rīkles žokļu zivis (Pharyngognathi).

Šķiras kodolu, ar kuru aplūkošanu es aprobežošos, sa-

stāda 1 ūp z i v i s (Labridae), dzīvnieki, kurus labi rakstu-

ro viņu izskats, zvīņas un košais krāsojums. Ar savu izska-

tu šīs zivis maz ko atšķiras no mūsu upju zivīm. Apvalks
sastāv no apaļām zvīņām; viena muguras spura turās gal-

venā kārtā uz asiem durekļainiem stariem, lai ganaiz tiem

pa lielākai daļai ir maza ādas bārkstiņa, vēderaspuras atro-

das zem krūšu spurām, žokļus apsedz gaļīgas lūpas, zobu

sistēma sastāv no truliem zobiem vai šķērsplatēm.
šī dzimta, kas izplatīta visās jūrās, dzīvo arī mūsu ze-

mesdaļā, it īpaši Vidusjūrā un Ziemeļjūrā, tādās vietās,
kur jūras dibens pārklāts akmeņiem un apaudzis jūras au-

giem. Savu lielāko attīstību tā tomēr uzrāda karstajā

joslā un abu mēreno joslu pierobežas daļās. Lūpzivis at-

šķiras kā ar savu košo krāsojumu, tāpat ar savu rosību un

straujumu, lai gan tās maz klejo apkārt, bet pastāvīgi uz-

turas jūras dibenaaudzēs, peldot no viena auga līdz otram.

Saskaņā ar savu zobu attīstību, vairums sugu pa lielākai

daļai pārtiek no gliemežiem, kuru čaules tās saspiež bez

pūlēm, tos nolasot ar savām mīkstajām lūpām no jūras
dibena vai stādiem; bet starp viņām ir arī augu ēdēji, kas

vārda pilnā nozīmē ganās, tomēr neatsakoties tādēļ arī no

dzīvnieku vielām. Nārsta laikam tuvojoties, kas parasti
iekrīt pavasarī, pieņemas netikvien viņu krāsu košums,
bet arī spējas savu ādas krāsu ievērojamā mērā mainīt.

Starp lūpzivīm šī vārda šaurākā nozīmē (Labri-
nae), bet jo vairāk starp līdzīga nosaukuma ģints (Labrus)
piederīgiem plašāku ievērību pelna svītrainā lūp-

A. Brems. „Dzīvnieku valsts" XXXI.
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zivs (Labras mixtus), jo tā sastopama arī ziemeļu jū-
rās. Viņu raksturo biezās gaļīgās divkāršās lūpas, konus-

veidīgi žokļu zObi, gludas, nerievotas, zvīņām pārklātas

priekšējās sejas un tādi pat žaunu vāki, un pieci stari

žaunu ādā, bet Vislielākā mērā tas, ka tēviņi un mātītes ir

stipri dažādā krāsā. Tēviņi ir brūni sarkanīgā pamat-
krāsā ar koši zilām garenšvītrām, pie kam pēdējo krāsa

bieži kļūst valdoša, bet mātītēm uz gaiši sarkanās pamat-
krāsas muguras pakaļgalā rotājas 3 tumši plankumi. Ga-

rumā zivs sasniedz kādus 30 centimetrus, reti kad vairāk,
svarā vienu kilogramu un pāri par to.

No Vidusjūras, ko uzlūko kā švītraino lūpzivju dzim-

teni, tās izplatās Atlantijas okeānā, uz ziemeļiem līdz Liel-

britānijas un Norvēģijas krastiem izvēlas, tāpat kā to

dara pārējās sugas, zemūdens klintis, uzturēdamās še vis-

biežāk ar jūras zāli aizaugušās klinšu spraugās un

mos, tomēr mainot savas uzturēšanās vietas atkarībā no

gada laikiem. Vasarā, kā ziņo Kaučs (Couch), tās bieži

ierodoties nelielos līčos un ostās, darbodamās še cieši gar

pašu jūras krastu, bet rudenī un ziemā tās atkal atgrie-
žoties vidēji dziļās vietās. Anglijas piekrastē viņas nārsto

martā un aprilī, Vidusjūrā turpretim, pēc Ri so (Risso)

ziņām, divas reizes gadā, kam, liekas, ir tikdaudz nozīmes,
ka nārsta laiks neiekrīt noteiktos mēnešos. Viņu iemīļotā
barība ir mazi vēzīši; bez tam tās pārtiek arī no zivīm un

jūras tārpiem. Viņu zveja nav saistīta ar lielām grūtī-

bām, jo visas švītrainās lūpzivis viegli ķeras uz makšķe-
res āķa. tomēr lielākos apmēros to nekad nepiekopj, jo

gaļa ir maz iecienīta un zvejniekiem tā noder vienīgi kā

ēsma citu vērtīgāku zivju ķeršanai.
Švītrainās lūpzivis Viņu skaisto krāsu dēļ bieži tur

gūstā; tās labprāt ēd gliemežus un tārpus, un savam nolū-

kam atbilstoši ierīkotos jūras ūdens baseinos nodzīvo ilgu
laiku un vispār apvieno sevī gūsta dzīvei tik daudz priekš-
rocību kā reti kāda jūras zivs. Visai saistoši ir novērot

viņu izturēšanos vairošanās laikā. Cik miermīlīgas viņas
ir pret sev līdzīgiem parasti, tikpat greizsirdīgas un plē-
šanās kāras tās ir pirms nārstošanās un pašā nārsta lai-
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kā. Tēviņš ne bez cīņas iegūst sev tiesību uz kādu mātīti,

un kurp vien tā negrieztos, viņš to uzticīgi pavada, un

vārda pilnā nozīmē tagad laistas visā krāšņumā un košu-

mā. Reiz noteikti izšķīries, viņš vairs necieš nevienu sān-

censi, ar lielu niknumu uzbrūk ikvienam tēviņam, kas tam

tuvojas, un cinās ar to uz dzīvību un nāvi. Bet kā mīla

viņu padarīja krāšņāku, tāpat greizsirdība to padara ne-

glītāku: viss viņa ķermenis izskatās vienmuļi pelēks, kad

tas sastopas ar kādu savu ienaidnieku.
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Treša šķira.

Mīkstspuru zivis (Anacanthini).

„Mīkstspuru zivīm ķermeņa iekšējā uzbūve ir tā-

da pat kā cietspuru zivīm. Peldpūslis, ja tāds ir, tā-

pat ir noslēgts, tikai šīm zivīm spuru stari ir mīk-

sti. Vēdera spuras, kad tādas vispār ir, atrodas uz

krūtīm vai kakla." Ar šiem vārdiem Jānis Mil-

lers (Johannes Mūller) raksturo mīkstspuru šķiru,
kuru viņš pats ieveda, un ja kā papildinājumu pie

iepriekšējā vēl min. ka apakšējie rīkles kauli parasti at-

dalīti par sevi, tad līdz ar to ir pateikts viss, ko par šai

šķirai piederošām zivīm vispār var teikt. Citāds ir stā-

voklis, ja ņem vērā, kāda nozīme priekš mums ir mīkst-

spuru zivīm. Cik maz dzimtu aptver šī šķira un cik apro-

bežots ir sugu skaits katrā dzimtā, tikpat ārkārtīga ir vi-

ņu nozīme zvejniecībā. Mīkstspuru zivis ir tās, kas gadu
no gada apgādā tirgus ar visvairāk pieprasītām un iemīļo-
tākām jūras zivīm, viņas ir tās, kuru dēļ tūkstošiem kuģu
dodas jūrā, kas simtiem tūkstošiem ļaužu dod nodarboša-

nos un peļņu. Viņu, dēļ katru gadu lielas flotes ierodas

noteiktās vietās, zvejnieki neskatās uz visniknākām vēt-

rām un visām ar tām savienotām briesmām. Kopš gadu
simtiem tirdzniecība ar šīm zivīm saista visattālākās tau-

tas, un atsevišķos apvidos un zemēs tās visus laikus ir bi-

jušas viņu iedzīvotāju labklājības galvenais avots.

Ceļotājam dodoties tālāk uz ziemeļiem, salu un šēru

juceklis, kas ciešā lokā tinas gar Norvēģijas piekrasti, rā-

da citu ainu, kad viņš sasniedzis tos zemes lodes platu-
mus, kur vasaras mēnešos pusnakts saule paceļas līdz kal-

nu galotnēm, bet ziemā par dienu liecina vienīgi blāva
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gaisma debesu dienvidpusē. Lielo salu vietā, kas reti kad

paceļas vairāk kā 100 metri virs jūras līmeņa, tagad re-

dzamas mazākās, kas paceļas virs jūras tūkstots un vairāk

metru augstumā, un viņu sniega pārklātās galotnes, ar

sudrabotām, uz leju slīdošām glečeru joslām, jau iztālēm

spilgti atdalās no tumšajām klintīm. Vidēji plata jūras

sprauga starp šīm salām;, kuras saucas par Lofotu salām,

un krastu, pat neskatoties uz stipro straumi, kāda tur ir

pastāvīgi, salīdzinot to ar gandrīz vienmēr vērtaino Ledus

okeānu, atgādina mierīgu ezeru. Jau uz tvaikoņa, kas

brīžiem tuvojas sauszemei, brīžiem atkal iegriežas atklātā

jūrā. izvadājot pastu, kas reti apdzīvotā Norvēģijā ir

tik priekšzīmīgi' iekārtots, ceļotājs noskārst, ka viņš at-

rodas salu jūrā, kur ikviena lielāka sala atgādina māti

ap kuru kā neskaitāms bērnu bars pulcējas mazākas sali-

ņas un šēras, kādas bij redzētas jau agrāk.
Kā jūrai, tā neskaitāmām salām trūkst dienvidu ba-

gātības ; tomēr nav teikts, ka tām nebūtu ne mazākā skai-

stuma, un it īpaši pusnakts stundās, kad saule asins sar-

kana un liela stāv zemu pie apvārfkšņa un viņas itkā aiz-

plīvurotais spožums, apmirdzot ledus klātos kalnus, at-

spoguļojas jūrā, brīnišķīgais skats ir burvības pilns. To

ievērojami pastiprina visur izkaisītās ~mājas", kā nor-

maņi saka — dzīvokļi, ar dēļiem apšūtas un velēnām seg-
tas koka ēkas, kas, laistīdamās reti skaistā asins sarkanu-

mā spilgti izceļas starp tumšajām kalnu grēdām un zil-

gano šļūdoņu ledu tālumā. Dienvidnieks, kam šī zeme

vēl ir sveša, ne bez pārsteiguma redz, ka šīs ēkas ir lie-

lākas, staltākas un ērtākas nekā lauku mājas auglīgās
Dienvidzviedrijas ielejās, lai gan ap viņām reti kad ir

lauki, jo četri mēneši garajā vasarā saule ne vienmēr spēj
labību nogatavot. Jā, un pašas lielākās un lepnākās ēkas

atrodas uz samērā nelielām saliņām, kur izņemot kūdru

un klintis cita nekā nav, kur uz nepateicīgās zemes labi

ja var atrast tikdaudz vietas, cik vajadzīgs nelielam dār-

ziņam.
šķietamā mīkla rod atrisinājumu, ja ievēro, ka še ne-

vis zeme ir tas tīrums, ko ar un sēj, bet gan jūra, um
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ražu ievāc nevis vasarā, bet ziemas vidū, taisni tajos mē-

nešos, kad polārā nakts viena valda pār zemi, kad saules

vietā vienīgais spīdeklis ir mēnesis un sārtās rīta un va-

kara blāzmas atvieto liesmainie kāvi. Starp šīm salām

atrodas Skandināvijas bagātākās zvejas vietas un šīs

ēkas ir tās klētis, kur uzglabā ievākto jūras ražu.

Vasaras vidū šis apgabals ir neapdzīvots, bet ziemā

jūra un salas mudž kuģu, laivu un nodarbināto ļaužu pār-

pilnībā. Vasarā miljoniem putnu acis raugās no kalna

lejup ūdenī; ziemā vismaz šo pašu kalnu pakājē strādīgas
cilvēku rokas darbojas dienu un nakti. Ap Ziemassvēt-

kiem še saplūst kopā visas apkārtnes zvejnieki, un cik

ērtas arī neizliktos viņu uzceltās ēkas, tās tomēr nespēj
sevī uzņemt lielo viesu skaitu. Liela ļaužu daļa paliek uz

kuģiem vai novietojas mazās, uz ātru roku uzceltās bū-

diņās, lai gan vispār nometnē uzturas tikai zināma daļa
no visiem vīriešiem, bet viņu lielais vairums atrodas jūrā,
ievācot ražu.

Mēnešiem ilgi turpinājās rosīgā dzīvība, mēnešiem

ilgst tirgus kņada. Līdz ar zvejniekiem ir ieradušies uz-

pircēji un tirgotāji, jo kuģi, kuru uzdevums ir nogādāt
ievākto zivju ražu prom, ir atveduši sev līdz dienvidu ra-

žojumus. Katrs lofotu salu iedzīvotājs tagad iemaina pret
jūras bagātībām dienvidzemju vērtības; tirgoņi, kas še

ieradušies, apgādājas ar precēm visam gadam, un tikai

tad, kad saule dienvidu pusē no jauna parādās pie debe-

sīm, atnesot pavasari arī šai zemei, tā paliek klusāka.

Piekrauti no dibena līdz augšai, kuģi viens pēc otra paceļ

enkurus, uzvelk buras un dodas uz dienvidiem; un kad

jūras putni atgriežas kalnos, ļaudis viņu pakāji ir jau at-

stājuši.
Ņufaundlendas piekrastē, jūras pretējā pusē, ap šo

laiku iesākas gandrīz tāda pat dzīve, tikai ar to starpību,
ka še satiekas visas zvejnieku tautas, kamēr uz Lofotu

salām sapulcējas galvenā kārtā norvēģi un viss tas no-

risinās tikai vienas vienīgas zivs dēļ.
Šī zivs ir menca, viena no svarīgākām pasaules zi-

vīm, kuru bez mitēšanās ķer jalu vairāk kā trīs gadu sim-
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tus, kuras dēļ ir izcīnīti asiņaini kari, kuru ikgadus saķer
simtiem miljonu gaibalu, un kas šo iznīcināšanas karu to-

mēr ir izturējusi, jo viņas neticamā vaislība mazākais līdz

šim ir aizpildījusi visus robus, ko viņu neskaitāmiem ba-

riem mantkārīgais cilvēks nodarījis.
šelzi vj lv dzimtai (Gadidae), kuras svarīgākais,

lai gan ne diženākais loceklis ir menca, ir vairāk vai ma-

zāk garš, ar mazām, mīkstām zobrievainām zvīņām klāts

ķermenis, viena, divas vai trīs muguras spuras, mazas,

pie rīkles novietotas vēdera spuras, viena vai divas tūpļa

spuras un plata, vairāk vai mazāk iedobta, retāk apaļīga
astes spura.

Visu šelzivju ģinti (Gadus) un līdz ar to

mencu jeb dorš v (Gadus morrhua), šo I—V/2 met-

ru garo un līdz vienam centneram smago zivi. raksturo

trīs muguras spuras un divas tūpļa spuras, astes spura,

kas nekad nesavienojas ar pēdējo muguras spuru un otro

tūpļa spuru, un ūsu pavediens apakšžokļa galā. Uz pe-

lēkās pamatkrāsas ir sīki iedzelteni plankumiņi, līdztekus

sānu līnijai iet baltas svītras, gaišais vēders ir bez plan-
kumiem. Mencas dzīvo Atlantijas okeānā sākot no 40.

ziemeļu platuma grāda un tālāk uz ziemeļiem, Ledus-

jūrā līdz 70. platuma grādam. Baltijas jūrā tās atvieto

kāda viņu forma. Vidusjūrā viņas pilnīgi trūkst.

Par pastāvīgām mencu uzturēšanās vietām uzska-

tami minēto jūru dziļākie ūdeņi, jo vienīgi tikai nārsta

laikā mencas ieceļo seklākos līčos vai sapulcējas uz lēze-

niem sēkļiem, kādi piemēram ir Ņufaundlendas un Roko-

las piekrastēs. Bet arī tad viņas izvairās no pavisam sek-

lām vietām, un nārstam aizvien vismīļāk izvēlas 25—40

asis dziļus ūdeņus. Grūti būs atrast zivi. kas ir vaislī-

gāka nekā menca. Lēvenhuks (Leeuwenhoeck) ap-
galvo, ka esot atradis kādai ikrainai mātītei ap 9 miljoni
ikru oliņas. Atlantijas okeāna un Ledusjūras austrumu

daļā nārsta laiks iesākas ļoti agri, jau februārī, un jau
sākot ar janvāri mencas ierodas šinīs piekrastēs, tas ie-

stājas vēlāk, tikai maijā vai jūnijā, neapšaubāmi tāpēc,
ka še Golfa straume nesūta savu dzīvinošo un oliņu ātrā-
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ku attīstību veicinošo siltumu. Pēc pusgada jaunās men-

cas ir sasniegušas garumā kādus 20 centimetrus; sākot

ar trešo dzīves gadu viņas ir spējīgas vairoties. Nārsta

laikā viņas parādās, kā norvēģi zīmīgi izsakās, veseliem

kalniem, tas ir, vairāk metru bieziem, cieši sablīvētiem

bariem, kas peld viens virs otra, ieņemot vienu jūras jūdzi

platus laukumus un vēl platākus, piepeld pie krasta vai

apmetas uz kāda smilšu sēkļa, darbojas še vairākas die-

nas, aizgājušo vietā arvien nāk klāt jaunas, un tad pa-

mazām visas atkal pazūd. Ziemeļamērikas piekrastē, upju

grīvās ieceļo divi dzīvnieki, kapelāns*) un tintes gliemenis,
kuriem seko mencu bari. Pirmais nārsto tanīs pašās vie-

tās un ir ārkārtīgi rijīgo mencu gandrīz vienīgā barība;

pēdējais ierodas tad, kad pirmais jau ir aizceļojis, itkā

viņa uzdevums būtu to atvietot, nogaidot savu laiku un

tad dot mencām sevi aprīt.

Zveja notiek nārsta laikā; mencu ārkārtīgā rijība pa-

dara to ļoti ienesīgu, šī zivs, kuras barība ir citas zivis,
vēži un gliemeži, ēd visu, kas vien viņai šķiet pa spēkam,
vismaz pēc tā sniedzas, saķerot pat pilnīgi nebaudāmas

lietas, ja vien tās ir spīdīgas, vai kā citādi saista viņas
uzmanību. Baltijas jūrā mencas parasti parādās tādās

vietās, kur parasti parādās siļķes, tomēr vajadzības ga-

dījumā tās pieblīvē savas mūžīgi izsalkušās iekšas ar

kazragiem ka vai plīst, uzlasa čaulainos dzīvniekus, mīkst-

miešus un vēžus, rij pat jūraszāli un aļģes un, pats par
sevi saprotams, ka nesaudzē arī savus mazuļus. Norvēģi-

jas piekrastē mencas zvejo ar tīkliem, turpretim visās

pārējās vietās lieto dibena velci un rokas makšķeri, kas

abi arī uz Lofotu salām spēlē ievērojamu lomu. Dibena

velce ir stiprs, apmēram divi tūkstoši metri garš valgs,
pie kura piestiprina ap 12 simtu makšķerauklu ar āķiem.
To izmet jūrā un ik pēc sešām stundām izceļ ārā, ievāc

zivis, vajadzīgam āķu skaitam atkal uzsprauž barību un

tad no jauna izmet jūrā. Pa starpām zvejnieki ķer ar

*) Kapelāns (Mallotus villosus) ir maza, Ledusjūra ārkārtēja
daudzumā dzīvojoša lašu zivs. — Red.



27

rokas makšķerēm, saņemot tās katrā rokā pa vienai, ātri

izvelk ārā, tiklīdz pamana, ka kautkas ir pieķēries un tū-

liņ atkal iegremdē ūdenī. Pie bezgalīgā zivju skaita nav

retums, ka katrs no vienas laivas zvejniekiem vienā dienā

iegūst 300—400 zivis. Bez tam zvejnieki cītīgi ķer ka-

pelānus, tintes gliemjus un dažās vietās siļķes, izlietojot
šo dzīvnieku gaļu kā ēsmu. Ja šādas mazas zivis nav da-

bonamas, tad līdzīgam mērķim noder saķerto mencU

iekšas.

Zivis tūliņ pēc zvejas sagatavo iesālīšanai. Vispirms
tām nogriež galvas, kuras samet īpašās mucās vai kub-

los, pēc tam izņem iekšas un ātri ar dažiem izveicīgiem
griezieniem, laižot tos līdz pašām muguras spurām, pār-
dala tās divās daļās, bet ļoti lielas zivis pat četrās. Ak-

nas saliek atsevišķos traukos, ikrus atkal par sevi; pārē-
jās iekšas bez kavēšanās sagriež, un vai nu tūliņ, vai drīz

pēc tam izlieto kā ēsmu citu mencu ķeršanai. Ziemas

zvejas laikā, vismaz tas tā ir uz Lofotu salām, sagatavo
vispirms tikai žāvētās mencas. Visi kuģi ved sev līdz

lielu daudzumu dakšu un stieņu un ar to palīdzību ierīko

jaunas kāršu celtnes, palielinot pastāvīgo stalažu skaitu.

Mencas, nomazgātas jūras ūdenī un iešķeltas līdz pašai

astei, tagad piekar žāvēšanai, uz lielākās daļas salu zem

klajām debesīm, vietām arī zem jumtiem, kas citādi ne-

traucē piekļūt gaisam un vējam. Pie stalažām piekārtas
zivis sažūst ļoti lēnām; ja laiks bijis daudzmaz nelab-

vēlīgs, tās redz tur karājamies vēl jūlijā*). Tikai pēc
tam, kad mencas ir sažuvušas ragā, tās pārnes noliktavās,
sasietas buntītēs līdzīgi žagariem, un tur tās, sabērtas

kārtām mājas augstumā, paliek līdz tālākai nosūtīšanai.

Ārkārtīgi laimīgos gados, kad īsā laikā tiek piekrautas
visas stalažas, vispēdīgi saķertās mencas kaltē. Šīs bei-

dzamās zivis sadala, izdarot griezienus līdztekus mugur-

kaula asakai un pēc tam vai nu iepriekš lielos kublos viegli
iesāla un tad izklāj uz akmeņiem, vai arī apkaisa ar sāli

turpat uz vietas. Ja mucu ir pietiekoši daudz, tad labu

*) Nordkapa apvidu tas ta ir pastāvīgi. — Red.
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daļu no visa ķēruma ietaisa kā laberdanu, t. i., gabalos

sagrieztās zivis kārtām saslānī mucās, virs katra gaļas

slāņa uzber kārtu sāls, un tiklīdz muca ir piepildīta, to

noslēdz. Žiemeļnorveģijā un Somijā zvejas laikā pa-

stāvīgi ierodas krievu kuģinieki no Archangeļskas, kuriem

ir savs labs paņēmiens kā iztikt bez visām mucām; sa-

pirktās mencas tie kopā ar citām zivīm bez lielas domā-

šanas saslānī kuģa telpās, turpat iesāla un ar juchtādas
zābakiem cieši nomīņā.

Norvēģijā mencu galvas izlieto gandrīz vienīgi kā

lopbarību; kad zveja ir pabeigta, aknas saber lielos kub-

los, kas, jūtīgiem dienvidniekiem par lielu nepatikšanu,
bieži vien tiek izlikti pašā pilsētas vidū un, viņu satu-

ram pūstot, izplata nepanesamu smaku. Eļļai līdzīgos
taukus jeb trānu, kas no tām atdalās, laiku pa laikam no-

smeļ, izkāš un iepilda vairākās mucās saskaņā ar viņa la-

bumu. Labākais, kā viegli saprotams ir tas, ko dabon

dažas dienas pēc pūšanas sākšanās, vissliktākās ir pēdē-

jās atliekas, kuras iegūst vārot*).

Mencas jeb doršas, kā viņas tur sauc, uz Lofotu sa-

lām ķer arī vēl pēc īstā zvejas laika un atkarībā no laika

apstākļiem zivis apstrādā šādā vai tādā veidā. Par to. kā

viņas zvejo uz Ņufaundlendas sēkļiem, pēc iepriekšējā
vairs nebūtu nekas sakāms, jo kā pati mencu zveja, tā

viņu apstrādāšana visumā dibinās uz tiem pašiem pa-
matiem.

1861. gadā uz Lofotu salām zvejā bij nodarbināti

vairāk kā 20.000 cilvēku, kas sastādīja kādu 5000 kuģu
im laivu ekipāžu, pie kam sažāvēja pāri par 9 miljoni
mencu, tikpat daudz zivju tika sakaltētas un iesālītas kā

laberdans, un apmēram viens miljons tika apēsts svaigā
veidā; 1877. gadā izzvejoja vairāk kā 25 miljoni mencu.

Uz Ņufaundlendas sēkļiem, pēc Xomak a (Cornak) zi-

ņām, jau šī gadsimta sākumā zveja deva pāri par 300 mii-

*) Tagad zivju aknu tranu iegūst aknas hidrauliski izspie-
žot. Arī šada gadījuma izšķir dažāda labumaspiedumus. Pirmais

no tiem dod pie bērniem „tik iemīļoto" zivju trānu. — Red.
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joni zivju, neieskaitot tos simtus miljonu, ko saķēra Sv.

Laurencija līcī. Salīdzinot ar šiem ieguvumiem, tie, ko

dod zveja Vācijas jūrās, izliekas gluži niecīgi.

Jarrcll s (Yarrell) stāsta, ka daudzos Skotijas ap-

gabalos mencas ilgāku laiku turētas saldūdeņu dīķos, sa-

sniedzot labus panākumus. Zvejas laikā tās no saķertām

zivīm, kas nebija pārāk noliesējušas, ielaida attiecīgi ie-

rīkotos baseinos un baroja tās še ar visāda veida glieme-
žiem un čaulu dzīvniekiem; īsā laikā viņas tā pierada pie
šaurās telpas, ka likās ļoti apmierinātas, tās zināja savas

barošanas stundas un kopējam tuvojoties izbāza no ūdens

savas izsalkušās mutes. Viena menca esot nodzīvojusi
šādā dīķī 12 gadus. Spriežot pēc novērojumiem pie tām

mencām, kuras es pats kopu, man nupat pievestās ziņas
izliekas ticamas. Neviena jūras zivs nepierod pie šau-

rām telpām gūstā vieglāk par mencu, neviena neuzstāda

mazākas prasības barības ziņā, neviena neēd tik daudz

un neaug tik ātri kā viņa. Ja vien ūdeni baseinā tur pie-
tiekoši vēsu un dod tām bagātīgu barību, tās netikvien

labi panes gūsta dzīvi, bet pat tādās telpās, kas acīmre-

dzot šķiet viņām par šaurām, nodzīvo vairākus gadus.
Šelz iv s (Gadus aeglefinus) atšķiras no mencas ar

mazāku augumu, slaidāku ķermeni, smailāku pirmo mu-

guras spuru un savu krāsojumu. Viņas garums ir 50—60

centimetri; svars var sniegties līdz 8 kilogrami. Mugura
ir brūnganā krāsā, sāni sidraboti pelēki; sānlīnija, kā arī

plankumi starp krūšu spurām un pirmo muguras spuru
izskatās melni. Ziemeļjūrā šelzivs nekur nav retums,
daudzās vietās sastopama pat ļoti lielā skaitā; turpretim
Baltijas jūrā tā sastopama tikai pa retam un vienīgi tikai

dienvidos, apmēram līdz Ķīlei, tā tad tikai samērā sāļos
ūdeņos. Arī viņas sadodas neskaitāmi lielos baros un, kā

liekas, pastāvīgi ceļo. Frīžijas piekrastē tās ierodas laikā

no marta līdz maijam, paliekot še varbūt arī līdz jūlija
sākumam un tad pazūd, katrā ziņā tādēļ, lai karsto gada
laiku pavadītu vēsākos ūdeņos, kur jūra ir vairāk kā 20

metru dziļa, un tad oktobra sākumā no jauna parādās sa-

vās agrākās uzturēšanās vietās, nodzīvojot tur līdz jan-
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vārim. Parasti tās tuvojas krastam vislielākais 4—5 jū-

ras jūdžu attālumā; tomēr februārī un martā, kad viņām

ir nārsta laiks, tās peld cieši gar pašu piekrasti, un tad

viņas lielā skaitā saķer. Ziemeļvācijas, Holandes, Nor-

vēģijas, Lielbritānijas un Ziemeļrietumfrancijas zivju tir-

gos viņas nekad netrūkst; nevienai citai viņu dzimtas soi-

gai nav mūsu jūrā tik liela nozīme kā tām. Viņu gaļa
ir balta, mīksta, garšīga un viegli sagremojama, tādēļ arī,

salīdzinot to ar mencas gaļai, tai vienmēr dod priekšroku.

Skotijā ierīkotos jūras ūdens baseinos, par kuriem jau

bij runa, novērots, ka šelzivis, atšķirībā no pārējām, ir

viegli pieradināmas, tās īsā laikā sadraudzējas ar savu

kopēju, un beidzot viņām priekšā turēto barību ņēma no

rokas.

Merlānu zivju jeb bezūsaino mencu pārstāvis, ir

merlāns (Gadus merlangUs), 30—40 centimetri gara

zivs, kuras svars tikai retos gadījumos sasniedz trīs kilo-

grami; tā ir bālā iesarkanbrūnā krāsā ar pelnu pelēku no-

krāsu, uz sāniem un vēdera šī krāsa pāriet sudraboti baltā

ar tumši plankumainu zīmējumu pie krūšu spuru locī-

tavām.

Rietumeiropas jūrās merlāns nekur nav retums; Zie-

meļjūrā un Baltijas jūrā viņas sastopamas ne tik bieži

un arī sabiedriskā ziņā stāv tāļu iepakaļ līdz šim aprak-
stītiem dzimtas radniekiem. Ziemeļos viņu izplatības ap-

gabala robeža, kā liekas, ir Orkneju salas; dienvidos tās

sastopamas līdz Portugāles piekrastei. Anglijas ūdeņos
tās dažreiz atrodamas ievērojamā daudzumā, lai gan vai-

rāk tikai pa vienai. Nārsta laikā, kas iekrīt janvāra un

februāra mēnešos, arī viņas apvienojas lielos baros un

tagad pienāk krastam līdz pus jūrasjūdzes attālumā. Viņu
barība ir čaulu dzīvnieki, tārpi un mazākas zivis, ne lie-

lākas par sardinēm; pēdējās ķerot viņas pat pamet savas

iemīļotās uzturēšanās vietas jūras smiltīs. Arī šīs zivis

ķer galvenā kārtā ar valgiem, retāk ar tīkliem, un viņu
zveju uzskata par ļoti ienesīgu, jo teicamā gaļa, kas ir la-
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bāka kā jebkurai citai mencai, ļoti labi garšo, viegli sa-

gremojama un pelna, ka to augstu vērtē.

Kāda cita šīs ģints suga, ko, viņas tumšās krāsas dēļ,
sauc par ogleni (Gadus virens), pieder vairāk ziemeļu

jūrām, lai gan tā atrodama vēl Atlantijas okeānā, Ziemeļ-

jūrā un pat Baltijas jūrā; gar Islandi. Grenlandi un So-

mijas piekrasti viņa nav nekāds retums, gar špicbergenu

salām, ja arī ne vienīgā, tad tomēr viena no visbiežāk sa-

stopamām un visbiežāk izplatītām zivīm. Rietumu vir-

zienā tā izplatās līdz Savienoto Valstu piekrastei. Par

savām uzturēšanās vietām tā, pēc Kauca ziņām, vismīļāk
izvēlas akmeņainu jūras dibenu ne pārāk lielā dziļumā,
vai klintis, pār kurām veļas trakojošas bangas, jo arī

viņa, tāpat kā dažas citas plēsīgas zivis mēdz labi novērot

ūdeni no kādas paslēptas vietas un, ieraugot kādu pie-
mērotu priekšmetu, vienalga, vai tas būtu dzīvs vai ne-

dzīvs, metas tam virsū. Toms on s atrada oglenēm kuņ-
ģī galvenā kārtā čaulaiņus, dažos gadījumos arī gliemežus,
bet mazāko zivju, it īpaši siļķu nārsta laikā, gandrīz vie-

nīgi tās. Oglenēm nārsta laiks ir no decembra līdz febru-

ārim; jaunizšķīlušos mazuļus redz maijā un jūnijā.

Oglenēm ir daudz sliktāka gaļa nekā pārējām men-

cām; it īpaši vecām zivīm gaļa ir mazvērtīga, tādēļ to pa-

rasti kaltē vai iesāla.

Dīķos ar jūras ūdeni oglenes ātri iedzīvojas jaunos

apstākļos, lēnām un cienīgi peld šurp un turp, kamēr sit

viņu barošanas stunda, nomesto barību kāri aprij, un,

sapratušas, ka pazemīga lūgšana palīdz bagātīgi iegūt
pārtiku, pastāvīgi piepeld pie krasta un pasniegto barību

ņem no kopēja rokām.

Vienīgā no visām šelzivīm, kas sastopama saldūdeņos,
ir plaši izplatītā vēdzele (Lota lota), vēdzeļu ģintas
(Lota) pārstāve; ģintas pazīmes ir garš, ļoti sīkām ma-

zām zvīņām pārklāts ķermenis ar mazu galvu, divas mu-

guras spuras, pie kam otrā ļoti gara, viena vidēji gara

tūpļa spura, apaļīga vai smaila astes spura, ūsiņas pie
žoda un vienā rindā novietoti zobi abu žokļu malās. Mu-
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gura, šāni un spuras ir gaišākā vai tumšākā eļļas zaļā krā-

sā, ar melni brūniem mākoņiem līdzīgiem marmora plan-

kumiem, kakls un vēdera spuras bālganas. Viņas garums

var sniegties līdz 60 centimetriem, svars līdz 8 kilogra-

miem; tik lielus īpatņus tomēr var atrast tikai dziļākos

ezeros.

Tikai nedaudzām zivju sugām izplatības apgabals
sniedzas tik tālu kā vēdzelēm. Lai gan viņas dzīvo arī

jūrā, piemēram nereti tās var sastapt Ziemeļjūrā, tomēr

galvenā kārtā tās apdzīvo Viduseiropas upes un ezerus, kā

arī Viduāzijas saldūdeņus, un esot sastopamas pat Indijā.

Viņu uzturēšanās vietas ir dziļāki ūdeņi, nelielas upes ti-

kai tad, ja tās šo prasību apmierina, ezeros parasti 30 līdz

40 asu dziļās vietās un vēl dziļākās. Otrā prasība, ko vi-

ņas uzstāda savai dzīves vietai, ir tā, ka ūdenim jābūt

dzidram, tādēļ kalnu apvidos tās sastopamas lielākā skaitā

nekā līdzenumos. Dienu tās pavada paslēpušās zem ak-

meņiem vai kādiem citiem ūdenī gulošiem priekšmetiem.

„Ja šādu akmeni," stāsta šincs (Schinz), „paceļ lēnī-

tiņām, viņa kādu laiku vēl paliek mierā, bet tad zibeņa
ātrumā aizdrāžas prom un noslēpjas zem kāda cita ak-

meņa vai dūņās. Vecākas zivis uzturas dziļumos, jaunās

pavisam seklos ūdeņos gar krastmalu. Pa naktīm vēdze-

les atstāj savas uzturēšanās vietas un klejo apkārt." Vē-

dzele ir viens no ļaunākiem ūdens plēsoņiem un visu ma-

zāko zivju, neatskaitot viņas pašas mazuļu, biedēklis.

Gūstekņi, kas ielaisti baseinos ar ūdeni,, ja vien viņiem
nedod pietiekoši daudiz barības, apēd pat viens otru. Jau-

nās pārtiek galvenā kārtā no zivju ikriem un tārpiem.
Kā nārsta laiku min laiku no novembra līdz martam ;

vairošanās tā tad, atkarībā no vietas un laba vai slikta

laika, jādomā, notiek dažādos gada laikos. Cik nesabied-

riskas šīs zivis parasti arī nebūtu, nārsta laikam tuvojo-
ties tās sapulcējas baros, bieži vien kopā kādi simts ga-
balu, un tad līdzīgi zušiem slīdēdamas viena gar otru at-

gādina čūskas pārošanās laikā. Vēdzeles vairojas ne diez-

cik ātri, jo lielāko daļu mazuļu apēd vecās vēdzeles un ci-

tas plēsīgas zivis. Kā liekas, viņu attīstība ir ļoti lēna.
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Ar vislabākiem panākumiem zveju piekopj nārsta lai-

kā, gan ar tīkliem un velcēm, gan ar murdiem. Uz āķiem
liek mazas zivtiņas un vēžus. Par gaļas labumu ir visai

dažādos uzskatos. Vācijā to vietām slavē, citur atkal

noliedz; Anglijā to visā visumā par sevišķi labu netur,
Šveicē tai vēl līdz šim, salīdzinot viņu ar vairumu citu

saldūdeņu zivju, dod priekšroku. No aknām iegūst pirmā
labuma trānu. Ar visai īpatnēju vēdlzeļu sastāvdaļu iz-

mantošanu iepazinās Ermans Sibirijā. Burjati vēdze-

les ādu izlieto logu stiklu vietā un kavašu jurtās kā vīri

tā sievas no šīs ādas pagatavo sev svārkus, bikses un

zābakus.
*

Ziemeļjūrās mūsu vēdzeli atvieto tai visai līdzīgā
molva (Molva vulgaris), kas atšķiras no viņas vienīgi
ar zobu sadalījumu un spuru stariem; tā kā atsevišķa su-

ga pieder pie līdzīga nosaukuma ģints (Molva), garumā
sasniedz līdz 2 metri, svarā līdz 25 kilogrami; mugura un

sāni tai ir pelēki ar eļļas dzeltenu mirdzumu, vēders baltā

krāsā, kuru tumšās, gar malām gaišākas spuras padara

stipri uzkrītošu.

Molva dzīvo Ledus okeānā, Ziemeļjūrā un Baltijas

jūrā. Viņa ir visgarākā savā grupā, un pieder pie vēr-

tīgākām ziemeļūdeņu zivīm, it īpaši priekš Skotijas, Ork-

neju salām, Islandes un Norvēģijas viņai ir ļoti liela no-

zīme. Parasti viņa uzturas ievērojamos dziļumos un še

medī vēžus un zivis, visvairāk tādas, kas guļ jūras dibenā,
kā mencas, jūrasgaiļus un tamlīdzīgas, bet pavasara mē-

nešos, meklējot nārstam piemērotas vietas, tuvojas kra-

stiem, un tad izdevīgos gadījumos viņu zveja var būt ļoti
ienesīga. Zvejas veids ir augstākā mērā vienkāršs, jo
molva, kas pieder pie rijīgākām zivīm, tiecas satvert visu,
kas vien ir ēdams vai viņai tāds šķiet. Labu daļu saķerto
zivju izlieto svaigas, pārējās apstrādā gluži tādā pašā vei-

dā kā mencas, tās žāvējot, kaltējot vai ietaisot kā laber-

danu; no aknām iegūst trānu.
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Pie čūsku zivju dzimtas (Ophididae) Gintcr s

(Gūnther) pieskaita svi 1 p i ņ v s jeb smilšu zušus

(Ammodvtes), garas, zušiem līdzīgas zivis bez vēdera spu-

rām Un peldpūšļa, ar ļoti garu muguras spuru, vidēji garu

tūpļa spuru, labi attīstītu astes spuru un mazām krūšu

spurām. Kā šīs ģints pārstāvi parasti min nigliņu jeb
Tobiasa zivi (Ammodvtes tobianus). Biežāk nekā šī zivs,
kas par godu svētam Tobiasam nosaukta viņa vārdā, sa-

stopams viņai tuvu radniecīgais lancetnigliņš (Am-

modvtes lanceolatus). Abas zivis atšķiras ar to, ka To-

biasa zivij muguras spura atrodas a i z krūšu spurām, bet

lancetnigliņam tā atrodas virs krūšu spurām, un pirmā
ir lielāka nekā otrā. Ķermeņa virspuse ir brūngana,

apakšpuse spīdīgā sudraba krāsā. Nigliņš sasniedz ga-

rumā līdz 40 centimetri, lancetnigliņš 26—31 centimetru.

Abas svilpiņu sugas dzīvo ziemeļu jūrās, pa lielākai

daļai seklās smilšainās piekrastēs, paisuma laikā bieži vien

lieli viņu bari steidzīgi peld apkārt, mēdīdami visādus tār-

pus un zivju mazuļus, siltos vakaros aiz tīra prieka lēcot

uz augšu parādās virs ūdens, bet iestājoties no jauna bē-

gumam ierokas smiltīs, paliekot tur līdz kamēr atkal at-

griežas paisums. Kā nārsta laiku min maija, augusta un

decembra mēnešus; apmēram desmit centimetri garus

mazuļus var ieraudzīt aprilī, un tos uzskata par pagājušā

gada perējumu.
Mūsu zvejnieki saķertos nigliņus izlieto kā mānekli

citām zivīm. Tomēr nav pareizi, ka viņu gaļu uzlūko kā

bezvērtīgu.

Ir pareizi, ja saka, ka simetrisks locekļu sakārtojums
ir viena no svarīgākām visu mugurkaula dzīvnieku pazī-

mēm. Cik nejauks arī nebūtu dlzīvnieka izskats, abas ķer-
meņa puses ir vairāk vai mazāk līdzīgas viena otrai. Ir

tomēr viena zivju dzimta, kuru raksturo tas, ka šis likums

uz viņu neattiecas. Pavirši aplūkojot kādu no šīm zivīm,
var likties, ka viņas ķermenis ir saspiests no augšas un

apakšas un sānos izstiepts, ibet apskatot, kā Gesners
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zīmīgi izsakās, tās nejauki novietoto," tas ir,

raksturīgi sašķiebto galvu, kāda tā nedrīkstētu būt, un

izpētot viņas kaulu uzbūvi, tomēr drīz jānāk pie slēdziena,
ka te ir darīšana ar gluži savādi veidotu radījumu.

P1<a kanzi vi s, kā viņas saucās jau Gesncr a

laikā, jeb sānpeildētājas (Pleuronectidae) raksturo plakans

ķermenis un tādējādi sagriesta galva, ka abas acis atro-

das vienā pusē, vai nu labajā vai kreisajā, kas tādā ga-

dījumā tiklab sugām kā atsevišķiem individiem arējā ap-

valka un krāsas ziņā mēdz ibūt savādāka nekā otra puse

un atšķiras no tās vēl ar to. ka spuras, ja tādas vispār ir,
te ir labāk attīstītas un pat kaulu uzbūve ir labāka. Mu-

guras spura ietver aso muguras šķautni, vēdera spura tik-

pat plāno vēdera malti; tāpat kā sāni, arī astes spura

katrā pusē ir sāvādākap lai gan viņas izveidojumu jāap-
zīmē par parasto. Mutē novietoti dažādi zobi, tomēr visā

visumā tie ir vai nu cieti, vai sukām līdzīgi.

No iepriekšējā var pieņemt, ka īpatnējā ķermeņa
uzbūve prasa no mūsu zivīm vairāk vai mazāk īpatnēju
dzīves veidu, vaii kā daži mēdz izteikties, tā ar šo dzīves

veidu ir izskaidrojama, šīs zivis, kas apdzīvo visu jūru

piekrastes ūdeņus un iepeld arī lielākās vai mazākās ūpēs,
kā še tā tur dzīvo jūras dibenā, ar vieniem sāniem atbal-

stoties uz zemes, otrus līdz ar acīm pagriežot uz augšu,
šādā veidā guļot tā uzglūn savam laupījumam, kustas gan-
drīz vienīgi par tik. cik vajadzīgs lai iegūtu laupījumu vai

noslēptos no lielākiem plēsoņiem. Cik bagāta šī dzimta

arī nebūtu, un cik ievērojamas arī nebūtu atšķirības ķer-
meņa uzbūves, zvīņu un krāsas ziņā, dzīves veids un dar-

bošanās visām plankanzivīm ir vienādi; pietiks, ja turp-
mākā aprakstā aprobežošos ar Vācijas piekrastē sastopa-
mām sugām, un pie viena, minot katras sugas īpatnības,
mēģināšu attēlot vispārēju viņu dzīves veida ainu*).

*) Sava jaunība viņastomer peld normali,_ tāpat kā citas

zivis, arī acis viņam tad vel atrodas abas puses.
_

Tikai viņām
tajak attīstoties viena acs pārvietojas uz otriem sāniem, kurus
parasti nepareizi devē par muguru. — Red.

A. Brems. „Dzīvnieku valsts" XXXI.
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Pie zirgmēļu ģints (Hippoglossus) pieder zi rg m ē1 c,

ko dēvē arī par svēto buti (Hippoglossus vulgaris), un kas

ir savas dzimtas milzis, jo viņas garums svārstās no pus-

otra līdz divi metriem un svars >no simts līdz divi simts

kilogramiem. Pontoppidans runā par kādu šīs su-

gas zivi, kas apklājusi visu laivu, un citi novērotāji šīs

ziņas neuzskata par meliem. Acu pusē krāsa svārstās no

gaiši brūnas līdz tumši brūnai; neredzīgā puse izskatās

tīri balta.

Par zirgmēles īsto dzimteni jāuzlūko Ledusjūra, lai

gan šis zivis ir atrastas arī Britanijas un Dānijas pie-

krastēs, šur un tur pat pastāvīgi; tomēr lielā skaitā viņas
sastopamas tikai tālākos ziemeļos gar Norvēģijas pie-
krasti un Islandi. Vācijas piekrastē viņas sastopamas

reti, tomēr pieskaitāmas tām sugām, kas visiem vietējiem

zvejniekiem ir labi pazīstamas, un tās ir saķertas pat

Baltijas jūrā.
Otes (Rhombus) ir visplatākās plakanzivis. Ot c i

jeb akmeņu butei (Rhombus maximus), kas ir ģints

vērtīgākā suga, acu puse ir asa, viņas krāsa nenoteikti

brūna, spuras gaišākas, zīmējumu veido sīki, kopā saplū-
stoši punktiņi un skaidrāk saskatāmi lielāki vai mazāki

gaiši plankumiņi; neredzīgā puse izskatās vienmērīgi bal-

ta. Garums var pārsniegt vienu svars sniedzas

līdz 35 kilogramiem.
Bez Ziemeļjūras un Baltijas jūras otes zvejo arī Vi-

dusjūrā. Visbiežāk tās saķer Ziemeļjūrā, un Lamanšā,
kā arī Francijas ziemeļrietumu piekrastē, bet Vācijas pie-
krastē līdz Austrumfrīzijai, gar Norderneju un Helgolandi,
Vezeras lejgalā un Gestē, turpretim Rietumšlezvigas pie-
krastē tās sastopamas tikai paretām un Baltijas jūrā, īsti

ņemot, viņas atrodamas pastāvīgi tikai Ķīles līcī.

Zem vārda butes jeb plek ste s (Pleuronectes),
ko bieži lieto visas grupas apzīmēšanai, saprot sugas ar sa-

šķiebtu, četrstūrainu vai Olveidīgi apaļu ķermeni. No

Vācijas piekrastē sastopamām šīs ģints sugām, mūsu

zvejnieki pareizi novieto pirmā vietā zelta buti (Pleu-
ronectes platessa). Viņas garums reti kad pārsniedz seš-
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desmit centimetrus, un tikai izņēmuma gadījumos tā sver

vairāk kā 7 kilogrami. Krāsa un plankumi ir atkarīgi no

apgabala, bet acu pusē tā parasti uz brūna pamata izrai-

bota pelēkiem punktiem un apaļīgiem dzelteniem planku-

miem, kas izplatās arī viz mugurspuras, tūpļa spuras un

astes spuras, neredlzīgā puse turpretim ir vienmērīgi ie-

dzeltenā vai pelēcīgi baltā krāsā.

Izplatības apgabals aizņem lielu Atlantijas okeāna da-

ļu, Vidusjūru, Ziemeļjūru un Baltijas jūru. Ziemeļjūrā
zelta butes sastopamas itvisur, ja arī ne vienmēr vienlīdz

lielā skaitā; Baltijas jūrā viņas atrod līdz Stokholmas

šērām.

Šinīs pašās jūrās kā vietējās zivis gandrīz vēl lielākā

skaitā sastopamas parastās butes jeb plekstes

(Pleuronectes tflesus), vienas no tām zivīmi, kas bieži ap-

meklē arī saldūdeņus. Butes reti kad ir garākas par

pusmetru un tikai izņēmuma gadījumos sver vairāk kā 3

kilogrami. Krāsa svārstās no tumši brūnas līdz gaiši brū-

nai, zīmējumu veido tumšākas krāsas plankumi, spuras
ir aizvien gaišākas nekā ķermenis, bet tāpat kā ķermenis
tumši plankumotas. Neredzīgā puse ir gaiši dzeltenā vai

iedzelteni baltā pamatkrāsā ar smalkiem melniem punkti-
ņiem un sīkiem plankumiņiem. Acis pa lielākai daļai at-

rodas labajā pusē; tomēr Vitmaks (VVittmack) no seš-

desmit četrām vienā paņēmienā izzvejotām zivīm atrada

veselas septiņas, kurām tās bij pretējā pusē.

Klīšas (Pleuronectes limanda) pazīmes ir: asas.

zobrievaimas, nevienmērīgas zvīņas, virspuse izskatās vien-

mērīgā bāli zaļā krāsā, apakšpuse balta; garumā zivs sa-

sniedz 25—30 centimetri, sver 2—3 kilogrami. Viņa dzī-

vo Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Britanijas un Islandes

piekrastēs, uzturas arī šlezviigas krastmalā, tomēr Bal-

ti j'as jūrā iepeld reti un še nesniedzas arī tik tāļu uz rie-

tumiem un ziemeļiem, kā bute.

Beidzot, par mēļu butēm (Solea) sauc iegarenās
plekstes ar apaļīgu, knābim līdzīgu purnu. Jūrasmēle

(Solea vuligaris) ir augstākais kādus 60 centimetrus gara,
līdz 4 kilogrami smaga plankanzivs ar melnu ķermeņa
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virspusi, melniem krūšu spuru galiem un brūnganu apakš-

pusi. Sākot ar Vidusjūru līdz Ledusjūrai visā Vakarei-

ropā nav tādas piekrastes, kur nebūtu jūrasmēļu. Ziemeļ-
jūrā viņas sastopamas lielā skaitā un iepeld arī tur iete-

košās upēs; turpretim Baltijas jūrā tās sastopamas tikai

rietumu daļā un še neizaug arī tik lielas kā tur.

Visas augstāk aprakstītas plakanzivis, izņemot zirg-

mēli, mīl seklus ūdeņus, vispatīkamākās tām ir smilšainas

vai vismaz cietas vietas, t. ir tādas, kur jūras dibens nav

pārklāts mīkstu dūņu kārtu. Vairākas sugas, it īpaši pa-

rastās butes un jūrasmēles, labprāt uzturas gar upju grī-

vām; pirmā reizēm pat uzņemas tālus ceļojumus zemes

iekšienē, peldot pret straumi uz augšu. Elbas lej galā un

Vezerā, arī Remā līdz Holandes robežai butes sastopamas

pastāvīgi; bet viņas ir vairākkārtīgi saķertas arī šo upju

augšgalos, piemēram Ellbā vēl augšpus Magdeburgas, Rem-

ā pat tuvu Maincai. arī Mozelā um Mainā. Tiešām, cik

kūtras plakanzivis mums arī neizliekas, tikpat labprāt
tās ceļo.

Ar saviem tikumiem un parašām, bet visvairāk ar

pārvietošanās veidu plakanzivis pilnīgi līdzinās viena ot-

rai. Tās guļ savās uzturēšanās vietās, līdtz pašām acīm

vairāk vai mazāk ierakušās smiltīs un, izņemot acis, citu

neko nekustina, līdz tās izvilina kāds laupījums vai aiz-

trenc kāda plēsīga zivs. Viņas ierokas ar apbrīnojamu
ātrumu, viļņveidīgi kustinot muguras un tūpļa spuras;
tā īsā laikā tiek izrakta sekla bedrīte, un līdz ar to tūpļa
un muguras spuras nedaudz pārklājas smiltīm. Lai smil-

šu kārtu vēlāk nokratītu un paceltos augšā pietiek tikai

ar vienu spēcīgu kustību; pēc tam, turpinādama viļņvei-
dīgi kustināt abas galvenās spuras un spēcīgo asti, pla-
kanzivs peld uz priekšu, turot neredzīgo pusi pagriestu uz

leju, bet muguras pusi uz augšu. Kad plakanzivis grib
strauji pārvietoties, tad tanī pašā brīdī sāk darboties
astes spura, zivs palecas uz augšu un dzīta ar šī galvenā
kustības locekļa spēcīgiem sitieniem, kā arī vadīdamās
ar tūpļa un muguras spurām, viņa kā bulta šaujas pa
ūdeni. Ja zivs peld lēnām, viļņveidīgajās muguras un
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tūpļa spuras .kustībās dalību ņem viss ķermenis; zivij

stipri steidzoties redz darbojamies tikai astes spuru.

Tiešām saistoši ir novērot pleksti, kad tā pa pusei
ierakusēs smiltīs. Nevienādi lielās, košās acis, viņai at-

šķirībā no citām zivīm, pastāvīgi kustas. Tās var netik-

vien kā patvaļīgi- griezties, bet arī tāpat kā vardēm pa-

bīdīties viz augšu vai izspiesties uz āru, kustēdamās vis-

dažādākos virzienos un ieņemot pret ķermeņa virspusi

jebkuru leņķi. īsti plakstiņi, kas ir labi attīstītas mirkšķ-

plēves, tās labi aizsargā. Spilgtā acu krāsa, stingri ņe-

mot, ir vienīgais, kas no smiltīs paslēpušās zivs sare-

dzams. Acu pusē ķermeņa krāsa tādā pašā mērā pie-

kļaujas ūdens dibenam kā zaķa spalva tīrumam vai sniega
vistas tērps Alpu sniega laukiem, un tāpat kā pēdējiem,
šī krāsa mainas atkarībā no laika un vietas, tikai ar to

starpību, ka viņa nenotiek tikai divas reizes gadā, bet ie-

stājas pie katrreizējas vietas pārmainīšanas. Visu, kas

par hamēlioniem ir sadzejots, mēs atrodam pie plankan-
zivīm īstenībā. Ja zivs apguļas jūras dibenā smiltīs, tad

necik ilgā laikā viņas krāsa un zīmējums atbilst šim jū-
ras dibenam: tumšā krāsa pazūd un tās vietā parādās dzel-

tena krāsa. Ja to pašu zivi novieto uz citāda dibena, kas

mazākos baseinos viegli izdarāms, piemēram uz granita,
tad redzīgie sārni drīz vien pieņem to krāsu, kādā ir šī

dibena vieta: bute, kas pirms tam izskatījās iedzeltena,

tagad kļuvusi pelēka. Katrai sugai īpatnējais krāsu sa-

dalījums un maisījums pie tam gan neizzūd, tomēr tik

stipri mainās, ka novērotājs noteikti gūst pārliecību, ka

lielu vērību uz viņu krāsu griezt nevar. Zvejnieki it labi

zin, ka viena un tā pati plakanzivju suga, būdama vienā

jūras daļā, saskaņā ar dibena krāsu, aizvien tumšas kādā

citā vietā izskatās gaiša. Tā, Anglijā par pērļu butēm

sauc tās zelta butes, kuras ķer Suseksa piekrastē, tā sauk-

tos pērļu sēkļos, jo tās atšķiras no pārējām ar savu koši

brūno krāsu un spožiem plankumiem, kurii pilnā saskaņā
ar šīs piekrastes jūras dibenu, rada tik vienmērīgu krā-

sojumu un zīmējumu, ka, ja vien nebūtu zināma viņu
krāsu nepastāvība, varbūt uzlūkotu par patstāvīgu sugu
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vai pasugu. Ar šo zivju īpatnējām spējām pielaikot savu

tērpu apstākļiem, gan visvairāk viņu nesa-

mērīgi lielais daudzums. Viņas nav vaislīgākas par citām

zivīm un, zīmējoties uz ikru oliņu skaitu, tās ar dažiem

citiem radiniekiem nemaz nevar mēroties ; tomēr no da-

žādu plēsoņu uzbrukumiem jaunās prot izsargāties

labāk, nekā to varētu iedomāties, lMz ar to sasniegdamas
tādu vecumu, kas viņām1 dod iespēju pašām aizsargāties.
Jo arī plankanzivis ir laupītāji, lielās sugas, kas uzdro-

šinājās uzbrukt pat tik lielām zivīm, kā mencām, ir droš-

sirdīgi plēsoņi, mazākās, kas apmierinās ar dažāda veida

vēžiem, gliemežiem un tārpiem, vismaz rijīgas plēsējzivis.

Slepkavošanas prieks un laupīšanas kāre vienlīdz piemīt
kā lielajām tā mazajām. Vajādamas laupījumu, kuru

tās grib iegūt, viņas nekautrējas uzbukt arī savas sugas

vājākām zivīm: norvēģu zvejnieki ir pārliecināti, ka

plakano sānu un astes bojājumi, ko pie viņām bieži var

novērot, ir viņu pašu sugas spēcīgāko īpatņu darbs.

Vairošanās laiks plakanzivīm iekrīt dažādos, bet vi-

sumā vienmēr vislabākā gada laikā, proti pavasarī vai

vasaras sākumā. Zirgmēlēm kā tādu min mēnešus no

maija līdz jūlijam, otēm un zelta butēm — no marta

līdz maijam, parastai butei — no janvāra līdz jūnijam,
jūrasmēlei — no maija līdz jūlijam. Minētos laikos ol-

nīca aizņēma mātītes ķermeņa tukšumu lielāko daļu, un

tēviņiem piebriedušas sēklnīcas ir pieņu pilnas. Ikrus

izlaiž turpat, kur zivs kādu laiku uzturas, tā tad pa lie-

lākai daļai jūras dibena smiltīs, bez tam starp jūras
zālēm vai citiem jūras augiem, arī uz

ilgāku laiku ūdenī gulošiem zvejas tīkliem. Mazuļus var

ieraudzīt vasaras beigās, it īpaši bēguma laikā, jo viņi,
tāpat kā vecās zivis, bieži vien ir par kūtriem, lai bēgu-
mam iestājoties pamestu seklās vietās, bet ierušināju-
šies smiltīs nogaida paisuma atgriešanos. Grūti ir iedo-

māties ko piemīlīgāku par jaunu plakanzivi. Ja neņem

vērā viņas augumu, citādi tā ir tā pati vecā zivs, kā at-

tiecībā uz dzīves veidui, saviem tikumiem un parašām, ti-

kai viņa ir daudz glītāka, kustīgāka un tādēļ arī pievil-
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cīgāka. Maz zivju būs gūsta dzīvei vairāk piemērotas,

kā plakanzivis, jo tām ne vienmēr vajadzīgs jūras ūdens,

tās viegli pierod pie mūsu saldūdeņu ezeriem un upēm,

un ja vien viņām netrūkst barības, jaunos apstākļus pa-

nes teicami. Zivju mīļotājiem es gribētu noteikti ieteikt

taisni viņas, t. i. mūsu plekstes, akmeņu butes, jūras-
mēles.

Mājsaimniecībā plakanzivīm ir liela nozīme. Visām

sugām ir garšīga, dažām pat ļoti laba gaļa, bez tam vis-

pārējai lietošanai tā ir jo piemērotāka vēl tamdēļ, ka viņu
var dienām ilgi uzglabāt un sakarā ar to tāļu pārvadāt.
Piekrastes zemēs to pa lielākai daļai ēd tikai svaigu; bet

tālos ziemeļos, kur ar vasaras ražu jāpārtiek visu ziemu,
vismaz lielākās zivis ietaisa uzglabāšanai, vispirms sa-

griež tās sloksnēs un pēc tam iesāla, kaltē gaisā vai žāvē

dūmos. Sevišķi iecienītas ir zelta butes, klīšas un ak-

meņu butes, bet arī pārējās nekur neuzskata par maz-

vērtīgām. Vistreknākā gaļa ir vasaras beigās, visslik-

tākā, reizēm pat pilnīgi nelietojama tā ir vēHā rudenī, lai

gan taisni šai laikā izzvejo daudz plakanzivju.

Plakanzivju zvejas veidi ir visai dažādi, atkarībā no

vietas, zivju daudzuma un viņu sugas. Pēc mežoņu zve-

jošanas veida izklausās šur tur lietotais paņēmiens, bē-

guma laikā bradāt kailām kājām pa piekrastes peļķēm,
pie tam kājām sataustītās zivis nominot un vēlāk tās sa-

lasot. Izdevīgās piekrastes vietās šādā visai vienkāršā

ceļā bieži gūst bagātus lomus*). lenesīgāks ir kāds

cits zvejas veids. — plekstu duršana. Zvejnieks klusā

laikā apbraukā ar laivu pārplūdušās vietas, un uzietās pla-
kanzivis nodur ar šķēpu vai met uz tām daudzžuburainu

duramo, kam svara palielināšanai piestiprināts svina ga-

bals, un pēc tam ar auklas palīdzību izvelk to no ūdens

līdz a
t
r zivi. Kur jūras dibens ir lēzens, tur lieto sevišķu

velkamo tīklu, dziļos ūdeņos zvejo ar makšķeri vai dibena

velci.

*) Austrumfrizija dumbrainās piekrastes vietās zvejnieki
bēguma laikā uz mazām koka kamaniņām apbraukā izskalotās

vietas un pārpalikušās ūdens peļķēs atrod bagātīgus lomus.—Red.
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Plakanzivis var turēt gūstā vieglāk kā jebkuru citu

viņu Masēs radinieku, tās visai ātri pierod pie šaurās

telpas, izvēlas sev pastāvīgu apmešanās vietiņu, iemācās

pazīt savu kopēju un pat barošanas stundas un nebīstas

ņemt pasniegto barību no kopēja rokas.



Cēlās zivis.
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Ceturtā šķira.

Cēlās zivis (Physostomi).

I. Millers (Johamnes Mūller), izpētot sīkāk no

Kivjē (Cuvier) zem ~mīkstspuraino" nosaukuma apvie-
notās zivis, atraida, ka to liela daļa atšķiras no pārējām

ar gaisa eju, kas atiet no peldpūšļa. Uz šis iezīmes viņš

nodibināja zivju šķiru, kuru mēs tagad apskatīsim; uz šo

iezīmi attiecas arī šīs šķiras zinātniskais nosaukums

(Physostomi). Es šo šķiru apzīmēju par ~cēlajām zivīm",

jo pie viņas tiešām pieder diženākās no visām zivīm un

lielākā tiesa mūsu upju zivju, šīs grupas zivju tālākās

iezīmes ir mīkstas spuras, vēdera spuras stāvoklis 1
,

ja
vien tā vispār ir, aiz krūšu spurām., un ģērbs, kurš pie
visām zvīņu pārklātām sugām sastāv no apaļām zvīņām.
Ķermeņa veids attaisno manis izvēlēto nosaukumu ikvienā

nozīmē. Cēlās zivis ir ar ļoti saskaņotu ķermeņa uzbūvi,
pie kam šis ķermenis ir izstiepts, velteniski apaļš vai

saspiests; galva un spuras ir pareizās attiecībās ar ķer-
meņa lielumu. Zvīņojums un krāsas gan neatšķiras ar

kādu sevišķi uzkrītošu izveidojumu vai greznumu, bet

tomēr ir patīkami.

Cēlo zivju priekšgalā nostādīsim samus (Siluridae).
Masīvs, lempīgs ķermenis, kas nekad nav apklāts zvīņām,
bet vai nu kailu ādu vai kaula vairogiem, liela galva ar

platu muti un dažādi veidotām ūsām ir šīs dzimtas iezīmes.

• Sami lielā daudzumāun formu dažādībā apdzīvo Ame-

rikas, Āzijas. Okeānijas un Āfrikas ūdeņus, bet Eiropā ir

reprezentēti tikai ar vienu sugu. Tie mīl rāmi plūstošus
vai stāvošus ūdeņus ar dūņainu dibenu, bet neiztrūkst arī
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ātrāk plūstošos, apmetas pat kalnu strautos un te paceļas
tikpat augstu virs jūras līmeņa kā jebkura cita zivs.

šādai izplatībai atbilst uzturēšanās vietas. Kamēr vienus

atrod visbiežāk upju grīvās, kur tie guļ uz smilšainā vai

dūņainā dibena, citus redz dzīvojam uz klinšaina dibena,

paslēpušos, līdzīgi vēdzelēm starp un zem akmeņiem; ka--

mer vieni, kā liekas, dzīvo tikai upēs, otri apdzīvo vienīgi

ezerus, bet trešie sastopami kā te tā tur. Lielās sugas

ir savās kustībās tikpat smagas, cik neveikli (būvēts to

ķermenis, mazākās sugas turpretim ir ātras un veiklas

živis; daži sami atšķiras no citiem savas klases radinie-

kiem ar to priekšrocību, ka tie, līdzīgi labitrinta zivīm un

čūskgalvjiem var uzņemties ceļojumus par mitru, dūņai-
nu un pat sausu zemi, vajadzības gadījumā arī ierakties

dūņās un te pavadīt laiku, kamēr atkal atgriežas ūdens.

Visi sami ibez izņēmuma pieder pie plēsēju zivīm.

Lielākā tiesa guļ nekustoši, uzglūnot laupījumam, kustina

savas ūsas, tā pievilina citas zivis sev klāt un īstajā brīdī

tās sagrābj un aprij; dažiem piemīt spēja dot elektriskus

triecienus un ar to apdullināt savu upuri. Viņu vairoša-

nās, kā liekas, ir samērā lēna, kaut gan mātītes izlaiž

lielu daudzumu ikru, arī mazuļu attīstība ir lēna, bet toties

mūsu zivis sasniedz lielu vecumu. Cilvēka mājsaimnie-
cībā tās pie mums nespēlē lielu lomu, kamēr atsevišķos
Āzijas, Āfrikas un Amērikas apgabalos tās pieder pie

parastākām un iecienītākām ķēķa zivīm.

Šīs dzimtas tīps. mūsu sams (Silurus glanis), samu

(Siiluirus) ģintas priekšstāvis. uzrāda sekošas iezīmes, kas

tam kopējas ar dažiem Āzijas radiniekiem: kails ķermenis,
īsa muguras spura bez dzeloņa stariem, ļoti gara tūpļa

spura, plata mute un rindās sakārtoti linu sukai līdzīgi
zdbi uz istarpžokļa, apakšžokļa un lemeša kauliem. „šo
nejauko dzīvniekul," saka mūsu vecais draugs Gesne rs,

~var nesaukt par vācu valzivi. Tā ir ļoti nejauka, liela

zivs, tai ir neganti plata mute un rīkle, liela galva ne-

viena zoba, bet tikai skarbi žokļi, visā augumā tā drusku

līdzīga vēdzelei, ja tik lielus dzīvniekus var ar tādiem

maziem salīdzināt, un tai nav zvīņu, bet tikai gluda, sli-
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dena āda." Patiesi, par skaistu vai slaidi veidotu samu

saukt nevar, un vārds ~vācu valzivs" arī nav slikti izvē-

lēts, jo sams ir tiešām lielākais no visām Eiropas zivīm.

Donavā tas, pēc Hek cļ a un Knera, būdams tik

resns, kā divi vīri var tikko to apkampt, nereti sasniedz

3 metrus garumā un 200 līdz 250 kilogramu svarā. Pa-

kausis, mugura un spuru apmales ir zilga.nmelnast, sāni

zaļganmeīni, pret vēderu uz gaišāka pamata apklāti eļļas

zaļiem plankumiem; apakša ir iesarkana vai dzeltenbalta

ar zilganmelnu marmora zīmējumu; vēdera un tūpļa spu-

rām vidū ir gaišāka iedzeltena josla; divas augšžokļa

ūsiņas ir bālganas, četras īsākas apakšžokļa ūsiņas iesar-

kanas.

Sams ir izplatīts sākot no Dienvidzviedrijas pa visu

Vidus- un Austrumeiropu, arī pa kādu Rietumāzijas daļu,
bet šur un tur nav sastopams, piemēram Reinas un Ve-

zeras apgabalos tas iztrūkst pilnīgi, tāpat tā nav Francijā,

Spānijā, Portugālē un Itālijā. Sevišķi bieži tas sasto-

pams Donavas lejgalā, bet atrodams arī šīs upes augš-
galā, tās pietekās un ar tām sakarā stāvošos ezeros, gluži
kā tas, būdams Remā vislielākais retums, ir atrodams

Bodenes ezerā. Mūsu jūras tas, kā pierādīts, neapmeklē,
izvairās pat no vāji sāļajām Baltijas jūras jomām, kamēr

Melnā un Kaspijas jūrā tas neiztrūkst, bet abās ir pat

svarīgs zvejniecības priekšmets. Mierīgi dziļumi ar dūņu
dibenu ir sama uzturēšanās vietas. Te tas aiz akmeņiem,

nogrimušām siekstām, kuģu atliekām un līdzīgiem priekš-
metiem slinki glūn uz savu medījumu, kustina savas ūsi-

ņas un ķer pēc viņām tīkojošās zivis, ēd arī bez tam vē-

žus, vardes, ūdensputnus, vispār visu, ko tas var aizsniegt
un aprīt.

„
JaU no šī dzīvnieka izskata," turpina Gesners,

var redzēt viņa tirānisko, nikno un rijīgo dabu. Tā, kād-

reiz viņa kuņģī atrasta cilvēka galva un labā roka ar di-

viem zelta gredzeniem; tāpat tas ēd visu, ko vien var da-

būt, kā zosis un pīles, nesaudzē arī lopus, kad tos ved

peldināt vai dzirdīt, pat zirgus dažbrīd novelk dibenā un

noslīcina un tāpat netaupa cilvēku, kur to var iegūt."
Pēdējais nav nekāds pārspīlējums, jo ir zināmi vairāki
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gadījumi, kas apstiprina Gesnera datus. Pēc He-

keļa unKnera, kāda pie Presburgas noķerta sama

kuņģī atrada kāda zēna atliekas, kāda otra vēderā bija

pūdelis, trešā — zosis, kuras tas bij noslīcinājis un ap-

rijis. „Donavas apgabalu un arī citu vietu apdzīvotāji,"
saka minētie pētnieki, „tāpēc no sama bīstas, un, pēc

zvejnieku agrākās māņticības, zvejniekam bij jāmirst,
kad tas izvilka samu." Citās vietās spriež par to lab-

vēlīgāk, ieskatot samu par laika pareģi, laikam gan tāpēc,
ka tikai pērkona gaisā tas atstāj ūdeņu dziļumus un pa-

ceļas augšup.
Sama nārsta laiks iekrīt laikā no maija līdz jūlijam.

Kamēr turpinās nārsts, samus sastop pa diviem kopā. Tie

tad tuvojas krastam, lai niedlrās un meldros laistu ikrus

un paliek arī veselām dienām guļam seklā ūdenī, ko tie

parasti nedara. Pēc izdarītiem skaitījumiem, mātīte iz-

laiž tikai ap 17.000 oliņu, no kurām pēc septiņām līdz

desmit dienām iznāk mazuļi ; tie ir visai dīvaini

kuriem ir tiešām pārsteidzoša līdzība ar kurkulēniem. Ja

ūdens turās augstu, tad mazuļi jau pirmā gadā sasniedz

svarā trīsceturtdaļas kilograma, turpretim, ja ūdens ir

zems, tad pirmā gadā to svars ir lielākais ceturtdaļu kilo-

grama, otrā — vienu klgr. Piedzīvojuši ungāru zvej-
nieki, pēc Hek cļ a un Kne ra, uzdod samu mūža ga-
rumu līdz 10 un 12 gadiem, bet bez šaubām nepareizi, jo,
kā Baldners piemin, savā laikā IMā pie Strasburgas
noķerts apmēram pēdu garš sams, kurš no 1569. līdz

1620. gadam kādā dīķī audzināts, pie kam zivs šinī laikā

sasniegusi pusotra metra garumu. Ja arī var pieņemt,
ka sagūstīti, šaurā telpā iesprostoti sami aug daudz lēnāk,
nekā tie, kas Donavā vai kādā citā lielā upē var pēc savas

patikas medīt, skraidīt un baroties, taču var domāt, ka

līdz 3 metrus gariem milžiem būs aiz muguras daudz lie-

lāks gadu skaits. Laikam gan par laimi mūsu ūdeņiem
tikai nedaudzi sami sasniedz šādu lielu vecumu. Lielākā
tiesa mazuļu, kas izlobās no bojā neaizgājušām oliņām,
tiek sava mūža pirmajā laikmetā aprīti no vēdzelēm un

citām plēsēju zivīm, lielākos laikam gan noēd arī viņu
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pašu vecāki, bez tam daudzi sava mūža ziedu laikā krīt

zvejnieku rokās, un ne mazāk iet bojā no visādām slimī-

bām, kuras, lielam siltumam pastāvot, pieņem epidēmiju
raksturu.

Kaut gan sama gaļu ne sevišķi augsti ciena, jo tā

zivij jaunai esot ir par tauku, bet vecumā top sīksta un

bagāta ar trānu, samus tomēr ķer, jo gaļa atrod pielie-

tojumu kā speķis vai arī tiek izmantota pie ādu apstrā-

dāšanas, tāpat pūsli laiž tirdzniecībā vai pārstrādā līmē.

Jaunus samus ķer pa lielākai tiesai ar makšķeri, vecus

galvenā kārtā pa nārstu laiku nakts zvejā, parasti ar du-

ramo. Lieli sami zvejniekiem sagādā arī lielas pūles.
Rich te r s apgalvo pats redzējis, ka kāds liels, makš-

ķerē ieķēries sams ar astes sitieniem apgāzis laivu.

Kā vispār lielākā daļa samu, arī Eiropas sams bez

ļaunām sekām var izturēt ilgāku laiku arī ārpus ūdens,

kāpēc tas viegli pārsūtāms un ieviešams ūdeņos, kur viņa
līdz tam nēbij. Arī šaurāku gūstu -"auni sami, ja vien

tos labi baro, iztur pietiekoši labi.

*

Viens no šīs dzimtas ievērojamākiem locekļiem ir

elektriskais sams (Malapterus electricus), arābu

~naš", kurš atšķiras ar savu spēju dot elektriskus trie-

cienus. Ārēji tas nošķiras no citiem samiem tikai ar mu-

guras spuras iztrūkumu, tās vietā atrodošos tauku spuru
un bezstarainajām krūšu spurām; iekšēji elektriskais

sams atšķiras ar plānu, tauku kārtai līdzīgu audu slāni,

kas atrodas starp ķermeņa ādu un muskuļiem; šie audi

sastāv no sešām vai vairāk viena pār otru gulošām ādām,

starp kurām paliek telpa galertveidīgai masai; audus baro

sevišķa artērija ar venu un vada daudzkārt sazarojies
nervs. Gludās, ļoti gļotainās ādas krāsa ir grūti aprakstā-
mi pelēka; zīmējumu izveido nenoteikta veida melni plan-
kumi, kuru daudzums pieņemas ap sānu liniju un kuri

saredzami arī uz spurām. Garums ir 30—50 cm.

Elektriskais sams, ja tam ar roku pieskaras, dod ap-

zinātus triecienus, kas līdzinās galvaniskā staba triecie-
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niem un ir dažāda stipruma. Kamēr dažreiz zivi var sa-

ķert, nemaz nesaņemot trieciena, citreiz pie mazākā pie-
skāriena sajūt zivs nepatikas iespaidu; šo .samu pat at-

sevišķas personas var ilgāku laiku turēt rokā, kamēr nā-

košās to paņēmušās personas tūliņ saņem triecienu. Pē-

dējais nav sevišķi sāpīgs un var tapt bīstams laikam tikai

mazākiem dzīvniekiem.

Forksals atrada elektrisko samu Nilā, Adan-

sons Senegalē. Atsevišķās vietās, šur un tur, tas nav

retums; uz smilšaina dibena, kā liekas, tas iztrūkst, šī

sama gaļu ēd, kaut gan ciena ne sevišķi; turpretim au-

diem, no kuriem izplūst elektriskā enerģija, piešķir dzie-

dinošas īpašības.

No characiniju dzimtas (Characinidae) Eiropā nav

neviena priekšstāvja; tās locekļi pieder Dienvidamērikas

un Āfrikas saldūdeņiem. Te dažas vietas upēs tie apdzīvo

milzīgā daudzumā, vieni iedzīvotājiem par labumu, citi

— tiempar postu.
Serrosalmu zivju (Serrosalmo) ģintā apvieno sugas

ar augstu un plakanu ķermeni, kurām abos žokļos ir lieli,

griezīgi, trīsstūraini, rindā sakārtoti zobi un līdzīga rinda

zobu arī augšlejās; zvīņas tām ir ļoti mazas, ar sāņu lē-

verēm, muguras spura ir augsta, tālu ķermeņa pakaļgalā
stāvoša, tūpļa spura gara, pie kam tūpļa spuras priekšā ir

divi dzeloņi un muguras spuras priekšā viens dzelonis.

Viens no šīs ģintas pazīstamākiem priekšstāvjiem ir

karaibu zivs jeb pir aj a (Serrosalmo piraya) ar ļoti aug-

stu un samērā īsu ķermeni, īsu un strupu purnu. Tās

garums ir apmēram 30 cm, ķermeņa virspuse ir zilganā,

apakšpuse dzeltenā krāsā ar tumšiem plankumiem.
Visas serrosalmu ģintas zivis dzīvo Dienvid- un

Vidusamērikas upēs, reti vai nekādi grīvu tuvumā, bet

gan caurmērā 40—60 jūras jūdžu no jūras augšup, vietās,
kur upēs nav krāču un straujumu, galvenā kārtā līčos,
kuri apņemti klintīm vai arī uzrāda klinšainu dibenu. Pa-

rasti tās uzturās upes dibenā, bet, kolīdz pamanījušas



Koraļļu rifu zivis.

(Spej krāšņas krasas strauji mainit, piemērodamas apkārtnei).
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laupījumu, parādās tūkstošiem ūdens virspusē. Lielākās

upēs viņas pavada vai ielenc laivas, lai īstajā brīdī būtu

tūliņ klāt. „Ja viņām," saka Beitss (Bates), „neko

nepasviež, tad var redzēt augstākais nedaudzas peldam
izklaidus šur un tur, ar gaidās uz augšu pavērstām gal-

vām ; bet tiklīdz no laivas iekrāta ūdenī kādu atkritumu,
ūdens top tumšs no viņu bara, nikna cīņa iesākas ap ieme-

sto kumosu, un bieži vien vienai izdodas vēl nozagt ba-

rību, kuru otra jau gandrīz norijusi. Ja kāda bite vai

muša skrien tuvu ūdens līmenim, tās ar troksni metas

uz šo laupījumu, pie tam tik vienlaikus, itkā tās būtu

ķēris elektrisks trieciens." Humboldts jau ilgi pirms
Beitsa ir stāstījis līdzīgas lietas. ~Ja ūdenī," viņš
saka, ielej pārs pilienus asins, tad tās paceļas tūkstošiem

augšup pat tādās vietās, 'kur upe bija gluži skaidra un

pirms tam nebij redzama neviena zivs. Ja mēs metām

ūdenī mazus asiņainus gaļas gabaliņus, tad nedaudz minū-

tē® salasījās lieli karaibu zivjn bari un strīdējās ap šo

ēsmu."

Šomlburgks ar pilnu tiesību tās apzīmē par sald-

ūdeņu rijīgākām plēsējzivīm un saka, ka viņas var nosaukt

par šo ūdeņu hijenām. Tomēr, salīdzinot ar viņām, pat
hijenas un grifi ir nekaitīgi un godīgi radījumi. Piraju
rijība pārsniedz visu iedomājamo: tās ir bīstamas kat-

ram citam dzīvniekam, kas iedrošinās parādīties viņu
valstībā un uzbrūk pat zivīm, kas desmit reiz lielākas par
tām. „Ja tās," tā ziņo minētais ceļotājs. ~uzbrūk kādai

lielākai zivij, tad viņas vispirms nokož tai astes spuru
un ar to savam pretiniekam nolaupa galveno kustēšanās

ierīci, kamēr pārējās zivis kā harpijas metas virsū upu-
rim un to līdiz ar visu galvu saplosa un apēd. Neviens

zīdītājs, kas peld pār upi, neizvairās no viņu laupīšanas
kāres; pat ūdensputnu un bruņu rupuču kājas un alligato-
ru pirksti nav droši no viņām. Ja šīs zivis uzbrūk kai-

manam, tad pēdējais parasti apveļas uz muguru un izceļ
vēderu pār ūdens virsmu."

Viņu laupītāju dabas noteiktāko pazīmi šom-

burgks redz tanī apstāklī, ka tās nesaudzē pat savus

A. Brems. „Dzīvnieku valsts" XXXI.
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ievainotos biedrus. „Kad es kādu vakaru makšķerēju/
viņš turpina, „es izvilku krastā kādu stipri lielu piraju

(Serrosalmo niger). Kad es viņu pēc vairākiem stipriem
sitieniem pa galvu domājos esam nogalinājis, es to noliku

sev blakus uz klints; pēkšņi tā tomēr vēl izdarīja dažas

kustības, un pirms es to varēju aizkavēt, ielēca ūdenī un,

kaut arī apdullusi, peldēja pa ūdens virsmu apkārt. Acu-

mirklī ap to sapulcējās sešpadsmit līdz divdesmit tās

biedru, un pēc dažām minūtēm no zivs atlika vairs tikai

galva."
Nereti, pēc Gurnilas, viņu pirmā aprakstītāja,

vārdiem, notiekot, ka vērsis, tapirs vai kāds cits liels

dzīvnieks, kas peldot nonāk šo briesmīgo zivju barā, tiek

no tām apēsts. Asinszaudējums, kurš ceļas no neskaitā-

miem ievainojumiem, dzīvniekam atņem spēkus, tas ne-

var vairs glābties un noslīkst. Šādi dzīvnieki ir redzēti

ejam bojā upēs, kas ir tikai 30—40 soļu platas; ja arī

dzīvnieki sasniedza otru krastu, tie te nokrita zemē, pa

pusei par skeletu pārvērsti. Pie upēm dzīvojošie kustoņi
pazīst briesmas, kas tiem draud no pirajām, un 'bailīgi uz-

manās, lai dzerot nesakustinātu vai nesajauktu ūdeni un

tā neataicinātu savus rijīgos ienaidniekus. Neskatoties

uz šo uzmanību, tiem tomēr vēl diezgan bieži pirajas no-

plēš kādu gabalu no deguna vai lūpām. Gumilas

ieskatu, ka šīs zivis saudzē cilvēku, atspēko jau Dobric-

hofers (Dobrizhofer), kurš ziņo, ka diviem spāņu ka-

reivjiem, kad tie cēlās pār kādu upi, peldot kopā ar sa-

viem zirgiem', uzbrukušas pirajas un tos nonāvējušas.
Humboldts saka: „Karaibu zivs (Serrosalmo rhom-

beus) uzbrūk cilvēkam mazgājoties vai peldot un bieži

tiem izplēš lielus gabalus no miesas. Ja arī no sākuma

cilvēks ir tikai neievērojami ievainots, tad tomēr tam ir

grūti izkļūt no ūdens bez bīstamiem tālākiem ievainoju-
miem. Daudzi indiāņi rādīja aizaugušas, dziļas rētas gur-

nos un ciskās, kuras bij cēlušās no šiem mazajiem dzīv-

niekiem." Pēc šīm savā starpā pilnīgi saskanošajām zi-

ņām ir saprotams, ka no pirajām bīstas vairāk nekā no

ikviena cita plēsēja, vairāk pat kā no indīgām čūskām.
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Par šīs rindas diženākiem priekšstāvjiem mēs drīk-

stam apzīmēt lašu zivis (Salmonidae). Tās ir zvī-

ņām klātas zivis ar stieptu, apaļīgu ķermeni, ar vienu bez-

starainu tauku spuru aiz muguras spuras un līdz rīklei

turpinošos žaunu spraugu; viņu purnu ierobežo vidū starp-

žoklis, bet no ārienes — augšžoklis, pie kam viņu mutē

dažos gadījumos nemaz nav zobu, citos ir ļoti smalki zobiņi
un vēl citos gadījumos tā apbruņota visai spēcīgiem zo-

biem. Zobu izveidojuma ziņā lašu zivis iedalās divās asi

norobežotās grupās: vienām viņu mazajā mutē ir tikai

niecīgi, ātri bojā ejoši zobi, otrām turpretim visi zobi ir

spēcīgi attīstīti. Pirmās atgādina karpas un siļķes; otrās,
kuras jāuzskata par dzimtas kodolu, jāpieskaita īstām

plēsējzivīm. Atsevišķo sugu krāsa mainās ne tikai atka-

rībā no vecuma, bet pārgrozās arī pirms un pēc nārsta

laika.

Ar ļoti niecīgiem izņēmumiem, lašu zivis pieder vie-

nīgi ziemeļu puslodei. Tās apdzīvo kā sāļos tā saldos

ūdeņus, ja vien tie ir tīri, pie kam ziemeļu ūdeņus tās ap-

dzīvo lielākos daudzumos, nekā dienvidus apgabalu ūde-

ņus. lepriecinošā daudzumā tās atdzīvina Ledusjūru un

Klusā okeāna ziemeļu daļu, mazākā skaitā Ziemeļjūru un

Baltijas jūru, kā arī Atlantijas okeānu ziemeļu daļu. Vi-

sas lašu zivis pa nārsta laiku izceļo no jūras upēs, upītēs
un strautos, lai te vairotos, pie kam katra atsevišķa zivs

atgriežas atpakaļ uz to pašu upi vai vismaz uz to pašu ba-

seinu, kurā tā dzimusi. Ceļošanas dziņa ir tik stipra, ka

pa straumi uz augšu ejošā zivs nebaidās ne no kādiem

šķēršļiem, un patiesi nepārvaramiem kavēkļiem mēģina
tikt pāri pat ar dzīvības briesmām. Visas pa upēm uz

augšu ejošās lašu zivis laiž ikrus kādā pašu izraktā seklā

bedrītē smiltīs vai grantā, un izvēlas šo vietu ar lielu

veiklību. Citas sugas tikai izņēmuma gadījumos pa nārsta

laiku atstāj jūras, kurās tās piemājo, tādos gadījumos
arī uzmeklēdams jūrā ieplūstošas upes, bet biežāk gan
izvēlas ikru laišanai seklus krastus; vēl citas pa nārsta

laiku parādās ūdens virspusē milzīgām masām, nebēdāda-

mas par to, vai ūdens dziļums ir tikai dažus centimetrus
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vai arī daudzus metrus, saspiežas cieši kopā, vēderu pret

vēderu pagriezušas, paceldamās tā pat virs ūdens līmeņa,

un izlaiž ikrus un pieņus, pieduļķodamas ūdeni plašā ap-

gabalā.
Lašu zivis ar vājiem zobiem barojas vairāk līdzīgi

karpu zivīm, nekā plēsēj zivīm, citiem vārdiem, ēd dažā-

dus tārpus, gliemežus, gliemjus un līdzīgus dzīvniekus, arī

augu vielas; sugas ar spēcīgiem zobiem turpretim tikai

savas dzīves pirmos gados apmierinās ar tārpiem un ku-

kaiņiem, bet lielākā vecumā uzbrūk citām zivīm, kuras

tās domā pievarēt. Dzimtas pašas lielākās sugas tomēr

nav reizē pašas plēsīgākās: sudrablasis, piemēram, jau

savu ievērojami vājāko zobu dēļ stāv stipri pakaļā taimi-

ņam, ja arī ne ēdelUbā, tad vismaz laupīšanas kārē.

Cilvēka saimniecībā lašu zivīm ir ļoti liela nozīme.

Viņu garšīgā gaļa, kuru nepārspēj nevienas citas zivs

gaļa, atšķiras ar savu skaisto krāsu, ir bez asakām, pa-

tīkama pēc garšas un arī viegli sagremojama, tā kā to

var baudīt pat slimnieki. Zivīm nabadzīgajā Vācijā šīs

zivis gan diemžēl pieder pie retiem kāruma kumosiem,
vismaz visos tanīs apgabalos, kuri neatrodas tieši pie

upēm, kalnu strautiem vai kalnu ezeriem; jau Skandinā-

vijā, Krievijā un Sibirijā turpretim šīs zivis ir svarīgs

tautas pārtikas līdzeklis. Tiem cilvēkiem, kas dzīvo Klusā

okeāna un Ledusjūras krastos, lašu zivis ir galvenā ba-

rība; šo ļaužu svarīgākais darbs ir lašu zveja. Pa vasaru

zvejo, žāvē, kvēpina, iesāla un uzkrāj šo jūras bagātību,
kuru tagad sniedz upes, un pielieto visus līdzekļus, lai

iegūtu ziemai nepieciešamo barības daudzumu.

Sūdzēšanās par mūsu ūdeņu zivju bagātības samazi-

nāšanos attiecas galvenā kārtā uz šīs dzimtas zivju skaita

krišanu gadu pēc gada. No pagājušiem gadusimteņiem ir

ziņas, kuras vienbalsīgi apliecina, ka agrāk ūdeņu bagā-
tību nevarēja paspēt izmantot; bet arī šie ziņojumi savu-

kārt piemin vēl senākus laikus, kuros zivju bagātība bijusi
vēl lielāka. Jau pirms gadusimteņiem izdoti likumi šo sva-

rīgo zivju aizsardzībai, jo šīs zivis var vieglāk par citām

izskaust no ūdeņiem, vismaz no zināmām upēm. šie liku-
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mi tomēr agrāk aprādīto iemeslu dēļ ir maz līdzējuši, un

mūsu nolaidība un vienaldzība pret tādu svarīgu barības

līdzekli ir rūgti mums atriebusies : mūsu dienās mēs visur

esam spiesti spert stingrus soļus pret ļaunuma tālāku pa-

dziļināšanos. No tā laika, kopš pazīst zivju mākslīgo

audzēšanu, un prot to pielietot, ir jau vismaz šur un tur

kas labojies. Skotijas sen iztukšotajās upēs cilvēka

iejaukšanās svētīgais iespaids ir manāms jau tagad

iepriecinošā kārtā; Vācijā vismaz jau sāk pielikt roku,

lai kļūdas izlabotu. Ko še var sasniegt, to pierāda izde-

vušies mēģinājumi aizsūtīt dažādu lašu sugu apaugļotos
ikrus uz citām zemes daļām un no šiem ikriem iznākušās

zivis ieaudzēt pat tādos apgabalosl, kuri ievērojami atšķi-
ras no šo zivju dzimtenes. Tā arī šinī ziņā ir redzams

progress.

Par lašiem (Salmo) šaurākā nozīmē mēs saucam tās

šīs dzimtas sugas, kurām ir iespējami cēlākais zivs ķer-

meņa veids, kuras apklātas mazām zvīņām, kuru platajā,
līdz acij iegrieztajā mutē ir labi attīstīti zobi un ķermeņa
apakšā īsa tūpļa spura ar mazāk kā 14 stariem.

Par ģintas diņenālko locekli mūsu zvejnieki apzīmē
sudrablas i (Sallmo sailar). Viņu raksturo visai stipri
garumā stiepts, no sāniem vairāk vai mazāk saspiests ķer-
menis, samērā ar pēdējo ļoti mazā galva ar tievu, gari iz-

stieptu purnu, lemeškaUla bezzobainā, īsā, piecstūrainā
plātne un lemeša kāta kaula vienrindīgie. agri izkrītošie

zobi. Mugura ir zilganpelēka, sāni sudrabspīdoši, apakš-
puse balta un spīdīga; vairoties spējīgas zivs zīmējumu
sastāda nedaudzi melni plankumi. Muguras, tauku un

astes spuras ir tumšpelēkā, pārējās bālā krāsā; izņēmu-
ma gadījumos muguras spura uzrāda atsevišķus apaļus
melnus laukumus. Garumā lasis var sasniegt pusotra

metra, svarā — līdz 45 kilogramus; tik lieli īpatņi mūsu

dienās gan sastopami tikai Krievijas ziemeļu upēs; pārējā
Eiropā šādi milži jau sen izskausti. Mūsu laikos te metru
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garu un 15—16 kilogramu smagu lasi jau uzskata par

ļoti lielu.

Par laša dzimteni mums jāuzskata Ziemeļu Ledus-

jūra un Atlantijas okeāna ziemeļdaļu līdz ar Ziemeļjūru
un Baltijas jūru, kaut gan šī zivs vairāk uzturas saldūde-

nī nekā jūrā, pavadīdama upēs savu pirmo jaunības laiku

un ikgadus no jūras paceldamās pa upēm uz augšu cik

tāļu vien spēj. Vācijā sudrablasis apmeklē galvenā kār-

tā Reinu un tās pietekas, Oderu un Vislu, neiztrūkstot to-

mēr arī Vezerā un Elbā. Pa savu ceļojumu laiku viņš pa-

rādās visu minēto upju lielākās pietekās, ja vien te viņam
ceļu neaizsprosto dambji vai ūdenskritumi. Biežāk nekā

Vācijā tas sastopams Lielbritānijas, Krievijas, Skandinā-

vijas, Islandes un Grenlandes upēs.
Kā lasis pavada savu laiku jūrā. mēs nezinām, cik rū-

pīgi arī viņš, vērtīgākais no visām saldūdens zivīm, nav

novērots. Tikai tikdaudz mēs drīkstam droši pieņemt, ka

tas nekad neaiziet tālu no savas dzimtās upes, tā tad ne-

kad neuzņemas ceļojumus līdz pat ziemeļpolam, kā to se-

nāk pieņēma, bet gan augstākais, sākot no upes grīvas,

ielaižas apkārtējos jūras dziļumos un te barojas tā, ka tam

pat starp zivīm nav citu līdzīgu piemēru. Pēc zviedru

zinātnieku pētījumiem viņš, uzturēdamies jūrā, laupa vi-

sādus čaulainos dzīvniekus, dažādas zivis, sevišķi smilšu

zušus, stagarus, domājams arī siļķes, bet laikam gan ne-

ierobežo savas maltītes karti ar minētiem dzīvniekiem

vien, bet ēd visu, ko vien var iegūt. Gluži citādi tas uzve-

das pa savas uzturēšanās laiku saldūdenī. Vispār viņš
maz atšķiras no saviem radiniekiem, sevišķi no abām lie-

lajām forelēm, kuras tam ir ļoti līdzīgas arī pēc izskata.

Viņš peld ar to pašu veiklību kā tās un pat pārspēj tās

lēkšanā; tāpat kā citi laši, tas labprāt dzīvo sabiedrībās,

bet saldūdeņos tikai savā jaunības laikā ēd tikpat kāri

kā forele, un pirms nārsta, pa pārošanās laiku, kā arī pēc

tā, vispār tik ilgi, kamēr tas, no jūras nākdams, uzka-

vējas saldos ūdeņos, atturas gandrīz pilnīgi no barības.

Viņa ceļojumi tāpēc ir viņa dzīves nepieciešamība: jūra to

baro. saldūdeņi padara iespējamu viņa vairošanos.
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Kautgan ikkatrā gada mēnesī upēs var novērot uz

augšu peldošus lašus, viņu ceļojumi uz cietzemes iekšieni

tomēr notiek galvenā kārtā gada pirmos mēnešos. Pacel-

šanos pa straumi uz augšu valdošie laika apstākļi vai upes

siltums var aizkavēt vai paātrināt, bet caurmērā tā iekrīt

martā, aprilī un maijā. Kad upju ledus ir izgājis, laši sa-

biedrībās pa 30—40 galvu tuvojas upju grīvām un te uz-

turas, itkā tiem vajadzētu no sākuma pierast pie saldūde-

ņa, ar paisumu ieiet upē, bet ar bēgumu atkal atgriežas

jūrā, kamēr nesākas īstais ceļojumus. Lr novērots, ka mā-

tītes ieiet upēs agrāk par tēviņiem un kā jaunās zivis, ku-

ras pirms nedaudzām nedēļām vai mēnešiem izgājušas jū-

rā, atgriežas upēs ātrāk par vecām zivīm.

Sudraibiaši cenšas pārspēt katru šķērsli ar varu, lien

pa tīklu apakšu vai saplēš tos, lēc pāri krācēm, ūdenskri-

tumiem un dambjiem. Te tie attīsta apbrīnojamu spēku,
veiklību un izturību. Pielietojot visus spēkus tie iespiežas

visstiprākajā straumē zem krāces, atbalstās arī ar astes

spuru pret kādu akmeni, lai iegūtu atbalstu, sit tad ar

visu sparu pret ūdeni un tā izlec 2 līdz 3 metrus gaisā, ap-

rakstot 4 līdz 6 metrus garu loku. Lēciena neizdošanās

tos neattur no jauna lēciena izmēģināšanas, un nereti tie

savu stūrgalvību samaksā ar dzīvību, arī ja tie neielēc vi-

ņiem uzstādītajos tīklos, bet krīt uz cietajām klintīm. Ver-

tikāli krītoši ūdenskritumi, ja tie ir ievērojama augstu-

ma, protams, sprauž robežas viņu tieksmēm tikt uz augšu;
krāces turpretīm tie pārspēj viegli. Uz šī pamata dibi-

nātas ar sekmēm pielietotās ierīces, tā saucamās lašu tre-

pes; tās ir tiešām īstas trepes šīm zivīm: dabīgā vai

mākslīgā upes gultnē pārmaiņus te vienā, te otrā pusē
ierīko klintī iestiprinātas koka vai dzelzs plātnes, pret ku-

rām salūst krītošā ūdens spēks un kuras rada atpūtas vie-

tas uz augšu ejošiem lašiem. Laši arvien dodas cauri eze-

riem, pa kuriem tek upes, jo viņu ceļojums turpinās arvien

līdz augšējām pietekām. Neskatoties uz savām peldēša-
nās spējām, tie līdz upju augšgalam arvien nonāk tikai

pēc diezgan liela laika, tā tad ceļo nesteigdamies un lē-

nām. Tā. piemēram, tie jau aprilī no jūras iepeld Reinas
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upē, bet tikai maijā parādās pie Bazeles un tikai retumis

pirms augusta beigām pamanāmi mazajās upēs. Reinas

apgabalā tie kārtēji apmeklē Limmatas upi, no šejienes

izpeld cauri Ciriches ezeram, iet tālāk pa Zintu, pa Val-

lenštates ezeru un tad pa Zēcas upi paceļas vēl uz augšu.
Otra daļa lašu apmeklē Reusu un Āru, krusto četru Meža

kantonu ezeru un Tunas ezeru un tad pa minētām upēm

paceļas uz augšu, tā, Rensā, pēc Č v d i, dažreiz līdz 1300

metru virs jūras līmeņa, kautgan te tiem jāpārspēj neskai-

tāmi kritumi un ūdens virpuļi. Vezeras apgabalā viņu

ceļojums beidzas tikai Fuldā, Verrā un to pietekās. Arī

Elbas baseinā tie paceļas tāļu uz augšu, vienā pusē līdz

Fichtelas kalniem, otrā pusē pa Moldāvu un tās pietekām
vēl uz augšu. Gluži tas pats jāsaka par tām upēm, kas

ietek Baltijas jūrā; starp tām laši sevišķi bieži apmeklē
Nemanas upi. No jauna uzcelti dambji bez lašu trepēm
gandrīz pilnīgi pārgroza agrākās attiecības; bet arī lašu

trepes dzīvnieki pieņem ne tūliņ, bet gan laikam tikai pēc
tam, kad no upju augšgala uz jūru ceļojušie laši tās jau
ir izlietojuši.

Pret nārsta laiku ar lašiem notiek arī ārēji redzamas

pārmaiņas: tie apģērbj kāzu uzvalku, nokrāsojas tumšāki

un uz ķermeņa sāniem un žaunu vākiem bieži iegūst tum-

šus plankumus. Gluži veciem tēviņiem, pēc Zībo 1d a

(Siebold), nārsta laikā attīstās krāšņs krāsu ģērbs; vēders

pieņem purpursarkanu krāsu un uz galvas izveidojas līču

loču līnijas, kuras sastādās no viena otrā pārejošiem sar-

kaniem plankumiem un asi nodaļas no zilganā pamata; arī

tūpļa spuras pamats, vēdera spuras priekšējā mala un

astes spuras augšējā un apakšējā mala iegūst sarkanu no-

krāsu. Tai pašā laikā top biezāka muguru un spuras pār-
sedzošā āda.

Laikā no oktobra līdz februārim mātīte, kuru parasti

pavada viens pieaudzis un daudzi jauni tēviņi, izvēlas

seklu, smilšainu vai grantainu vietu tā saucamās gultas

ierīkošanai; šī gulta ir plata, bet nedziļa bedre ikru uz-

ņemšanai . Bedres rakšanas darbus izdara mātīte viena

pate ar savas astes palīdzību, pie kam tēviņš stāv sarga



63

vietā, lai dzītu prom sāncenšus. Kad mātīte taisās laist

ikrus, tēviņš steidzas klāt, lai ikriem uzlaistu virsū pie-

ņus, pēc kam ar jaunām astes kustībām ikri tiek atkal ap-

klāti. Nereti redz arī, ka mātītei ir apkārt vairāki tēviņi,
kuri tikko tapuši vaislas spējīgi un vēl ne reizes nav bi-

juši jūrā un kuri tagad ņem dalību apvaislošanas darbā.

Atsevišķi novērotāji šiem jaunlašiem piešķir visai svarīgu

lomu. Ir zināms, ka katrs vecāks tēviņš greizsirdīgi uz-

mana mātīti, kura gatavojas laist ikrus, un cenšas visus

savus sāncenšus aizdzīt. Ja kāds jauns lasis tuvojas, tad

vecais cīnās ar to, līdz tas atstāj cīņas lauku; dažreiz cīņa
ir tik sīva, ka vecā vai jaunā tēviņa asinis nokrāso ūdeni

sarkanu un pat viens no tiem zaudē savu dzīvību. Mātīte

par šīm cīņām neliekas ne zinis. Acīmredzot, apmierināta

no jaunlašu klātbūtnes, tā turpina ikru laišanu, ik pēc da-

žu minušu liela starpbrīža metās no bedres vienas malas

uz otru, katru reiz izspiež daļu ikru un atkal apgriezdamās

agrāk izlaistos ikrus apsviež ar plānu smilšu kārtu, kamēr

jaunlaši cenšas tos steidzīgi vēl pirms tam apaugļot. Te

jaunlaši spēlē to pašu lomu, kāda staltbriežu cīņās bieži

piekrīt jaunajiem briežu tēviņiem pa veco tēviņu cīnīša-

nās laiku. Neskatoties uz to, jaunlaši neapmierina mātīti

kā biedri; mātīte tūliņ pārtrauc ikru laišanu, kolīdz vecais

tēviņš noķerts vai kritis cīņā. aizpeld uz tuvāko bedri un

dabū no turienes kādu citu vecāku tēviņu, lai tad tā uzrau-

dzībā turpinātu ikru laišanu. Jan gs (Young) novēroja,
ka kāda mātīte atveda sev līdz vienu pēc otra deviņus tē-

viņus, un kad arī pēdējais tēviņš bija no ūdens izķerts,
atnāca ar kādu viņai sekojošu lielu foreli. Ikrus mātīte

nekad neizlaiž reizē, bet ar starpbrīžiem, pie kam visa ikru

laišana beidzas triju līdz četru, pēc citiem novērotājiem
pat astoņu līdz deviņu dienu laikā.

Pēc pabeigta nārsta laši ir tā noguruši, ka tie nevar

ne medīt, ne peldēt. Vairāk no ūdens nesti, nekā patstā-

vīgi peldēdami tie slīd pa straumi uz nākošo bedri un pa-

vada tanī tik ilgu laiku, līdz tie zināmā mērā ir atpūtušies

un spēj stāties pie garā ceļojuma atpakaļ uz jūru. Ar

ziemas vai pavasara palu ūdeņiem tie tad lēnām, no kri-
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tumiem un krācēm izvairīdamies, peld tālāk un tālāk pa

straumi uz leju un izdevīgā gadījumā, pēc tam, kad tie

vēl zināmu laiku uzkavējušies grīvas pussāļajā ūdenī,

sasniedz atkal jūru. Līdz tam tie, kā man ziņo Pīčs

(Pietsch), laikam atturas no jebkādas barības; vismaz

šinī laikā noķērto lašu kuņģos nekad nevar atrast barības

gabalus. ~Viņa gaļa, kas peldot augšup bija skaistā sar-

kanā krāsā, tagad top netīri balta un izsmalcinātai garšai

gandrīz nebaudāma. Tumšie plankumi uz ķermeņa vairo-

jas, pieaug plašumā un top sarkanāki, parādās arī uz spu-

rām. Āķis žokļa galā top garāks un atspiež augšžokli tik-

tāl atpakaļ, ka zivis vairs nevar kārtīgi aiztaisīt savu muti,
tā tad nevar arī ne savu laupījumu saķert, ne to pienācīgi
sasmalcināt. Tāpēc laši top tik bezspēcīgi, ka tie bieži, ne-

mēģinādami izbēgt, ļaujas pat ar roku saķerties, vismaz

katrā ziņā viegli uzdurami. Liela daļa ceļojošo zivju pa

sava ceļojuma laiku uz jūru iet bojā. Pēc ledus iziešanas

uz smilšu soliem un krastiem var redzēt lielu daudzumu

šo diženo dzīvnieku." Ja laši laimīgi sasniedz jūru, tad

tie uzlabojas pārsteidzoši ātri. iztīra savas žaunas no bal-

tiem tārpiņiem un citiem liekēžiem, kas tiem saldūdenī pie-

ķērušies, bet sāļā ūdenī iet bojā, izstiepj savus žokļus ga-

rumā, zaudē nārsta laika sarkanos plankumus, ēd rijīgi,
un līdz nākamam ceļojumam ir atkal tikpat spēcīgi kā

agrāk.

Oliņas, skatoties pēc laika apstākļiem, attīstās agrāk
vai vēlāk; caurmērā tomēr paiet ap četri mēneši, līdz ma-

zuļi izlobās. Mazuļu garums tūliņ pēc tam, kad tie ir pa-
tiesi iegājuši dzīvē, ir apmēram divi centimetri. Galva

un acis ir ļoti lieli; dzeltenuma pūslis ir vēl ievērojams.

Ķermeņa krāsa ir bāli brūna, ar deviņām vai desmit tumš-

pelēkām, iešķībi gar sāniem ejošām plankumu svītrām.

Novērojot mazuļus audzinātavās, ir atrasts, ka pirmajā
vasarā tie sasniedz garumā augstākais 10 centimetrus, bet

turpmāk aug drusku ātrāk, un 16 mēnešu vecumā jau
sasniedz ap 40 cm. lielu garumu, šinī laikā jaunības
ģērbs mainās pieaugušas zivs apģērbā, un nu sāk parādī-
ties arī ceļošanas dzenulis: jaunās zivis dodas uz jūras
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pusi. Viņu ceļojums uz leju notiek lēnām, un pirms tās

ieiet sāļā ūdenī, tās vēl nedēļām ilgi pavada pie upju grī-

vām, jo ātra pāreja, kā liekas, tām ir bīstama. Jau-

ni laši, kurus no upju ūdens ielaida tieši uzreiz sāļā

ūdenī, nobeidzās visi īsā laikā, kautgan ūdens bija

pilnīgi tīrs un caurspīdīgs. Uzturēšanās jūrā, kā mēs re-

dzējām, lašiem nav absolūti neizbēgama dzīves nepiecie-

šamība, bet liela nozīme tai ir tomēr. Te laši, redzams,

atrod neparasti bagātīgu barību, jo īsā laikā tie uzkrītoši

pieņemas lielumā un svarā.

Lielbritānijā ilgu laiku jaunos lašus aiz nepazīšanas

sajauca ar citām zivīm un tā nodarīja neatsveramus zau-

dējumus. Mazos lasēnus, kuri vēl valkā jaunības ģērbu,

turēja par citas sugas zivīm, un pat tanīs zivis, kuras jau

mainīja savu ģērbu, vēl negribēja pazīt vērtīgos lašus, un

tāpēc nemaz nekautrējās jaunos lasēnus ar smeļamiem
smelt no ūdeņiem ārā un, ja tos citādi nevarēja izmantot,

meta kā mēslojumu uz tīrumiem. Džemss Hogs (Ja-
mes Hogg), kāds aitu gans, bija pirmais, kurš pierādīja

izplatītā uzskata nepareizību. Savas aitas ganot tam

daudzkārt bija izdevība novērot zivis, tāpat tas bija iegu-
vis arī lielu veiklību zivju zvejā. Tādā kārtā tam nāca ro-

kās jauni laši, kuri patlaban ieguva savu otro jaunības

ģērbu, un tāpat tādi, kas šo pēdējo jau mainīja pret pie-

augušo zivju ģērbu. Reiz pret to uzmanīgs tapis, viņš
nolēma izdarīt novērojumus, apzīmēja noķērtās zivis, pa-

laida tās vaļā un vēlāk tās atkal izvilka ar makšķeri kā

neapšaubāmus lašus. Viņa atradumu uzņēma ar neticību

un izsmieklu, līdz pēdīgi radās dabaszinātnieki, kuri uz-

ņēmās šo lietu pētīt tālāk un, sevišķi ar mākslīgās zivju
audzēšanas palīdzību, gana datus atrada par pareiziem.
No tā laika, protams, domā citādi, un jaunos lašus, kuri

līdz tam bija pilnīgi neaizsargāti, cenšas cik iespējams pa-

sargāt, kas mūsu dienās jau arī dod patīkamus rezul-

tātus.

Lašu zveju izdara visai dažādi, ar dažādiem tīkliem,

murdiem, lašu krītamiem tīkliem, kurus piestiprina augš-
pus dambja tādēji, ka zivs lēcot pār dambi iekrīt tanīs, arī
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ar duramiem jeb tā saucamiem žebērkļiem, ar kuriem la-

šus dur no laivām, kad zivis ar uguns palīdzību ir pievili-

nātas, bet galvenā kārtā ar makšķerēm, kuras speciāli ie-

rīkotas lašu ķeršanai un ar kurām sevišķi veikli rīkojas

angļi. Nevienā citā zemē lašu zveja nav tādā cieņā, kā

Anglijā, un nekur nav tik daudz un tik cītīgu zvejnieku
kā te. Ne tikai savā dzimtenē, bet pie ikkatras upes, ku-

rā atrodami laši, pa to laiku, kad šīs zivis dodas augšup,

var redzēt angfus. Augstu ziemeļos, Nordkapa tuvumā,

pie Tana-Elfas, es esmu redzējis viņus sēžam, šos nesatri-

cināmos zvejniekus, ar svēto spīdumam līdzīgu odu mākoni

ap galvu, ietinušos biezos plīvuros, lai kaut drusku izsar-

gātos no šiem asinskārajiem kukaiņiem. Krāču tuvumā

tie bija uzcēluši teltis, bērzu mežu vidū apgādājušies uz

nedēļām ar visiem nepieciešamiem pārtikas līdzekļiem un

ar izturību, kā varoņi, pacieta vēja un negaisu, vientulību

un odus, sausu pārtiku un sabiedrības trūkumu, arī bez

ierunām normaņiem maksāja tūkstošiem marku lielu no-

mas naudu par tiesību sešu nedēļu laikā makšķerēt, un

bez tam lielāko daļu no sava medījuma izdalīja par velti

apkārtējo māju īpašniekiem.
Lašu gaļu ar pilnu tiesību skaita pie labākām, kādu

dod mūsu upju zivis, bet to tomēr pārsniedz jau jūras
foreles un taimiņa gaļa, un vēl vairāk tā paliek pakaļā
strautu foreles, alatas un marenas, bet jo sevišķi sarkanās

foreles gaļai. Lašu gaļa ir vērtīga tikai tik ilgi, kamēr tā

ir sarkana; kad tā tapuse balta, tad pazinēji to ne tikai

ieskata par nevērtīgu, bet pat par kaitīgu.

*

Divas mūsu apgabalu lašu zivju sugas ir grūti atšķi-

ramas, kāpēc arī daudzkārt viena ar otru sajauktas. Vie-

na no tām ir ezeru forele (Salmo lacustris). To

sauc arī par dibena foreli, un vēl mūsu dienās tā ir neno-

skaidrota suga, par kuru zivju pazinēju domas stipri

šķiras.
Pēc Zībo 1d a (Si-ebold) pētījumu rezultātiem, dzi-

muma ziņā piinīgi attīstīta ezera forele ir pazīstama pēc



67

sava resnākā un neveiklākā ķermeņa. Viņas galva samērā

ar pārējām ķermeņa attiecībām ir ievērojami liela; purns

ir samērā strups, zobi ir ļoti stipri un stāv priekšā pa lie-

lākai tiesai vienkāršā, bet pakaļā divkāršā rindā. Zaļi vai

pelēkzili krāsotā mugura un sudrabspīdīgie sāni uzrāda

dažreiz vairāk, dažreiz mazāk melnas krāsas apaļus vai

stūrainus plankumus, kuriem dažreiz ir izplūduse oranž-

dzeltena apmale. Jaunām zivīm sānos var redzēt arī at-

sevišķus oranždzeltenus plankumus. Krūšu, vēdera un

tūpļa spuras jaunākām zivīm izskatās bālas, vecākām tur-

pretim ir stiprākā vai vājākā pelēkā krāsā, salīdzinot ar

muguras un astes spurām, kuras ir arī gan pelēkas, gan

uzrāda vēl tumšāku krāsu. Muguras spurā var arvien re-

dzēt daudzus apaļus melnus plankumus, kamēr astes spura

tikai dažos gadījumos apklāta atsevišķiem izplūdušiem
tumšiem punktiem.

Gluži citādi, nekā šīs auglīgās ezera foreles, attīstās

neauglīgās foreles, kuras Bodenes ezerā dēvē par augšā

peldošām forelēm un Austrijā — par maija forelēm. „Vi-

ņu ķermenis ir daudz vairāk no sāniem saspiests un slai-

dāks, jo tanī izveidojas mazāk gaļas nekā dibena foreles

ķermenī; purns ir stipri izstiepts garumā; mute ir dziļāk
iešķelta, un astes spura, zivij pieaugot, tik ātri nezaudē

savu izgriezumu. Lielā vecumā tēviņi neuzrāda purna

pagarinājumu kā sava dzimuma ārēju iezīmi, tāpat apakš-
žokļa galā tiem neizveidojas āķveidīga piedeva. Visuzkrī-

tošāk neauglīgās foreles atšķiras krāsas ziņā. Viņu zaļā
vai zili pelēkā mugura nekad nav izrotāta tik tumšiem un

pat melniem plankumiem kā auglīgās ezera foreles mugu-

ra; tāpat šo plankumu nekad nav tik daudz, bet gan pa
lielākai tiesai to ir nedaudz. Sānos ir ļoti nedaudzi, atse-

višķi izplūduši melni plankumi, kuru bieži iztrūkst pavi-

sam; pēdējā gadījumā žaunu vāki un ķermeņa sāni uz-

rāda brīnišķu, ne no kā nepārtrauktu sudrabbaltu spīdu-
mu. Garāk un smailāk izvilktās pāra spuras tāpat kā

tūpļa spuras ir bezkrāsainas un tikai retumis vecākām zi-

vīm drusku melnigsnējas; muguras un astes spuras ir

tumšpelēkas, un uz pirmās ir pa lielākai tiesai mazāk apa-
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ļu melnu plankumu, nekā uz auglīgās foreles muguras

spuras.''' Lielums ir ievērojams: ezera foreles 80 cm. ga-

rumā un 12—15 kilogramu svarā nav nekāds retums;

dažreiz noķer arī metru kuras sver 25 līdz 30 ki-

logramu.
Var noteikti sacīt, ka aprakstītā suga apdzīvo Alpu

un Alpu priekškaļņu ezerus un te sastopama visos lielākos

un dziļākos ūdeņos līdz 1500 metru virs jūras līmeņa; tā-

pat jāpieņem, ka Linne j a m, kas šai zivij deva nosau-

kumu, pie sugas aprakstīšanas bija acu priekšā eksemplāri

no zviedru un nevis Šveices ūdeņiem; un pēdīgi mēs drīk-

stam pieņemt, ka sastapsim šo foreli arī Skotijas lielākos

un dziļākos ezeros. Alpu ezeros tā uzturas parasti ievē-

rojamos dziļumos, reti kad seklāk par 20 asīm un vēl vai-

rāk, jo šādos dziļumos dzīvo repši, viņu mīļākā barība.

Bez tam gan ezera forele medī arī visas mazāko zivju su-

gas, bet vecumā tomēr vairāk cienī šo savu tauko un gar-

šīgo radinieku; jauna būdama tā turpretim pārtiek visvai-

rāk no jugliņiem. „Ja ezera foreles," saka Heke 1 s

(Heckel), „sastop šo pēdējo baru, tad tās tā iekarst vajā-

šanā, ka nonāk līdz pavisam seklām krasta vietām. Jugli-

ņu bars bēg bultas ātrumā, izklīstot uz visām pusēm un

mēģina glābties ar lēcieniem pār ūdens līmeni, tomēr velti:

ne mazāk ātrais ienaidnieks saķer laupījumu no sākuma

aiz astes un tad ar ātra pagrieziena palīdzību aprij to tā,

ka galva slīd uz leju pirmā." Ja ezera foreles sasniegu-
šas 12 līdz 15 kilogramu lielu svaru, tad tās vairs neap-
mierinās ar tik mazām zivīm, bet medī gandrīz jau kilo-

gramu smagas.

Ap septembra sākumu ezera foreles atstāj savus dzim-

tos ūdeņus un paceļas pa upēm uz augšu lai laistu ikrus.

Auglīgajām forelēm spēja vairoties attīstās jau agrā jau-
nībā un parādās, tāpat kā pie vecākām zivīm, krāsas un

ādas segas maiņā. Proti, foreles pieņem ļoti tumšu krāsu

un apakšpusē no zoda līdz astes galam izskatās gluži tum-

šas, tāpat arī dziļākie ādas slāņi spīd cauri oranždzeltenā

krāsā, kāpēc šādus eksemplārus Chimezerā sauc par „zelta
lašiem". Ceļojumi notiek sabiedrībām, tomēr lielākie īpatņi
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mēdz ierasties pa priekšu. Uz augšu ceļojums notiek lēnā

gaitā, jo, kā liekas, zivīm nav no sevišķa svara nonākt

ātri gala punktā. Tomēr tās paceļas pa upēm ļoti tālu

uz augšu, tā, pēc č v d i, Reinas apgabalā līdz 800 metru

pār jūras līmeni, Irmas apgabalā vēl ievērojamākos aug-

stumos, jo te tās apdzīvo ezerus vēl 1600 metru augstumā.
Mazos strautos tās tomēr nemēdz ieiet, bet pa lielākai tie-

sai ikru laišanai uzmeklē grantainu dibenu straujās upēs.

Ezera foreles laiž ikrus tāpat kā strauta foreles. Izlaiz-

damas savus zirņa lielumā, dzeltenos, lipīgos ikrus, tās

izrok smiltī muldām līdzīgas bedres, pie kam ap 10 kilo-

gramu smagas zivis izrok tik garas un dziļas bedres, ka

tanīs varētu iegulties cilvēks, šādas bedres labprāt iz-

manto arī citas atnākušās foreles, un tāpat tās labi pazī-
stamas visiem zvejniekiem. Labu laiku pēc nārsta fore-

les atgriežas atpakaļ savos ezeros, lai te pavadītu ziemu

un vasaru, kamēr tanī pašā vai iepriekšējā gadā izšķīlu-
šies mazuļi pavasari un vasaru pavada upēs un tikai sava

mūža otrā ziemā dodas uz ezeriem.

Ezera foreļu gaļu, kā mumis stāsta jau vecais Ges-

ner s, vērtē ļoti augsti. Zvejas apmēri ir ievērojami.
Lielāko tiesu ezera foreļu, kā tas viegli saprotams, noķer

pa viņu ceļojuma laiku pa upēm'uz augšu; upes ar pinumu

palīdzību sašaurina līdz pašam vidum, lai te radītu sevišķi
stipru straumi, kurā tad ieliek murdus. Pietekās, kur

ūdens ir dzidrāks, lielākās zivis nošauj ar lodi.

Ezera forelles tuvākais radinieks ir 1a š v forele,
tumšais lasis, taimiņš jeb jūras forele

(Salmo trutta). Lielā līdzība ar ezera foreli apgrūtina asu

iezīmju uzstādīšanu abu sugu nošķirošanai. Krāsā tai-

miņš, pēc Zībolda, līdzinās maija forelei. Viņa zili

pelēkā mugura un sudrabainie sāni apklāti tikai nedau-

dziem melniem plankumiem, dažreiz ir arī pilnīgi bez tiem,

apakšpuse ir tīri balta; pāra spuras un tūpļa spura ir bez-

krāsainas, bet krūšu spuras vecākiem īpatņiem ir pelēkas,
muguras un astes spuras tumšpelēkas; uz pirmām ir arī
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atsevišķi melni plankumi. Laikam arī starp taimiņiem ir

neauglīgi īpatņi; vismaz tās zivis, kuras atšķiras ar su-

drabgaišu krāsu, dziļi izgrieztu astes spuru un viegli no-

krītošām zvīņām, uzskata par tādām.

Taimiņš ir tas pats jūrām, kas ezeru forele lielajiem

iekšzemes saldūdeņu krājumiem. Jūra dod viņam pa-

jumti vasaras otrajā pusē, un no jūras tas paceļas uz

augšu pa upēm un upītēm, lai laistu ikrus. Viņa izplatības

apgabals sakarā ar to ir ievērojami lielāks, nekā viņa ra-

diniecei. Taimiņš apdzīvo Baltijas jūru, Atlantijas okeā-

na ziemeļdaļu, ieskaitot jūras šaurumus ap Lielbritāniju,

Ziemeļjūru'un Ledusjūru līdz Baltai jūrai, sastopams pie
vācu krastiem nereti, bet Skandināvijas, Anglijas, Skoti-

jas, Laplandes un Krievijas krastos un attiecīgās upēs ār-

kārtējā daudzumā. Vairošanās notiek tādā pašā kārtā, ka

pie šīs ģintas pārējām sugām.

No visām Vācijas lašu zivīm strautu forele,

nī g a jeb nīga nt s (Salmo fario) uzrāda visdruknāko

ķermeņa būvi. Tās viduklis ir vairāk vai mazāk no sā-

niem saspiests, purns īss un ļoti strups, lemeškaula priek-

šējā īsā plātne trīsstūraina, šķērseniskajā pakaļmalā ar

trim vai četriem zobiem, garais izcilnis uz sekli izdobtās

augšleju virsmas apbruņots divrindīgiem, ļoti stipriem zo-

biem. Par ķermeņa krāsu dot kādus visos gadījumos de-

rīgus norādījumus ir absolūti neiespējams, ču d i sauc

nīgu jeb strautu foreli par chameleonu starp zivīm, bet

būtu varējis vēl piemetināt, ka tā mainās daudz plašākās
robežās, nekā šīs ar savu krāsu maiņu pazīstamais rāpulis.
Mēs laikam nebūsim tālu no patiesības, ja pieņemsim, ka

dažādā krāsa ir tikai apdzīvojamo ūdeņu apkārtnes krāsu

atdari jums, ko jūrās dzīvojošā plekste, kuras ģērbs pie-

mērojas jūras dibena krāsai.

Ļausim, lai šos jau Gcs ne r a sniegtos datus papil-
dina Čud i. ~Mēs esam apjukumā," saka Čud i, „ja gri-
bam uzdot strautu foreles krāsu. Bieži vien melniem

plankumiem izraibotā mugura ir olivpelēka, sāni zaļgan-
dzelteni, sarkaniem punktiem, zeltā zaigojoši, vēders bāl-

gani pelēks, vēdera spura spilgti dzeltena, muguras spura
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ar gaišu malu, punktiem klāta; bieži viscaur valda diez-

gan tumša krāsa, reti pavisam melna; bieži punkti ir mel-

ni, sarkani un balti, kā piemēram dažām Alpu ezeros no-

ķertām forelēm, pie kam gan mainās arī acu gredzena
veids un krāsa; 'bieži valda dzeltenā krāsa, bieži arī iesar-

kanā un bālganā, un šīs novirzības sauc te par Alpu fore-

lēm, te sudraba un zelta forelēm, te melnajām un balta-

jām forelēm, arī akmeņu un mežu forelēm, bez kā būtu

izdevies nodalīt vienu no otra šīs ārkārtīgi dažādās zai-

gojošās krāsas pārejas. Parasti tomēr mugura ir tumša,

sāni gaišāki un punktiem izrotāti, vēders visgaišāks. Jo

dzidrāks ūdens, jo gaišāka arī parasti ir krāsa. Tāpat ir

ar gaļas krāsu, kura pie gaišākajām, zeltaini un sarkani

punktainajām zelta forelēm ir iesarkana, citos gadījumos
arī iedzeltena, bet parastos gadījumos sniegbalta un no

vārīšanas nemainās. Nīgas no Berninas Baltā ezera, kura

ūdeņi no glečera ūdeņiem un uzskalotām smiltīm ir gandrīz

piena baltā krāsā, ir 'bez izņēmuma gaišāk krāsotas, nekā

nīgas no tuvajiem, uz kūdraina pamata gulošajiem Melna-

jiem ezeriem. Abu gaļa tomēr ir vienlīdz balta, kamēr

Pošiavo ezera slavenās tumšās foreles dod arvien sarkan-

dzeltenu gaļu. Ir novērots, ka foreles ar balto gaļu tādos

ūdeņos, kas satur maz skābekļa, iegūst sarkanu gaļu, un

S o s ī r s (Saussure) stāsta, ka ženevas ezera bālās mazās

foreles iegūstot sarkanus punktus, kad tās paceļoties
augšup pa dažiem Ronas strautiem; citos tās topot gluži
melnzaļas un vēl citos paliekot baltas. īsi sakot, šīs zivs

krāsas mainīgums un dažādība var novest novērotāju līdz

izmisumam."

Nīgas vēdera un krūšu spuras ir izstieptas platumā
un noapaļotas; astes spura maina savu veidu līdz ar ve-

cumu: jaunām forelēm tā ir dziļi izgriesta, vecākām taisni

nogriesta, vecām pat drusku uz ārieni noapaļota. Tēviņi
atšķiras no mātītēm pa lielākai tiesai ar lielāku galvu un

daudziem izkaisītiem, bet stipriem zobiem; arī augšžokļa
gals ar vecumu tiem paceļas uz augšu un top šķībāks. Lie-

lums tāpat kā krāsa atkarājas no uzturēšanās vietas. Ma-

zos, ātri plūstošos strautos, kur forelei jāapmierinās ar

A. Brems. „Dzīvnieku valsts" XX.\I.
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nedaudz ūdeņa, tā tikko sasniedz 40 cm garumā un aug-

stākais vienu' kilogramu svarā, kamēr dziļākos ūdeņos, eze-

ros un dīķos pie bagātas barības tā var pieaugt garumā

līdz 90 cm. un vairāk, kā arī sasniegt 5 līdz 6 kilogramu

lielu svaru. Ka šādiem milžiem ir daudz gadu aiz mugu-

ras, var apgalvot gluži noteikti. Zvejnieki mēdz dot fo-

relēm augstākais 20 gadu lielu vecumu, bet ir zināmi pie-

mēri, kuri pierāda, ka tās var tapt daudz vecākas. 01 i-

v c r s piemin kādu nīgu, kura turēta 28 gadus kādas pils

grāvī un pa šo laiku neparasti pieraduse pie cilvēkiem,

Mossops atzīmē kādu citu, kas līdzīgos apstākļos iztu-

rējuse 53 gadus.
Mūsu līdz šim izdarītie pētījumi vēl ir nepietiekoši,

lai norobežotu foreles izplatības apgabalu; taču mēs zinām,
ka piemērotās vietās tā sastopama visā Eiropā no Nord-

kapa līdz Tarifas zemesragam, tāpat Mazāzijā un varbūt

arī vēl citās Āzijas zemēs. Viņas dzīves nepieciešamie no-

teikumi ir dzidrs, tekošs, ar skābekli bagāts ūdens. Tā-

pēc tā sastopama visos kalnu ūdeņos, sevišķi upēs un

strautos, bet arī ezeros, kuriem ūdeni pievada caurplūsto-
šas straumes vai viņos izplūstoši bagātīgi avoti. Jaunākā

laikā tik daudzkārt izdarītie audzēšanas mēģinājumi ir

pietiekošā kārtā pierādījuši, ka skaidrs ūdens, kas atrodas

pastāvīgā kustībā, forelei ir pietiekoši labs, vienalga, vai

tas ņemts no svaigiem avotiem un strautiem, vai arī

dīķiem.
Kalnos, pēc čud i, nīga paceļas līdz alpinai joslai;

augstāk par 2000 metriem virs jūras līmeņa tā Šveicē to-

mēr nav sastopama. Tā, viņa vēl dzīvo skaistajā Lu-

cendro ezerā uz Gotharda masiva, kur 30 metru zemāk par
šo ezeru ir Reusas upes izteka; tāpat tā ir sastopama dau-

dzos Savojas un lielākajā tiesā Retijas augstkalnu ezeru

un vispār gandrīz visos Alpu ezeros alpinā joslā šaipus un

viņpus kalniem, tomēr brīnišķā kārtā gandrīz arvien tikai

tādos ezeros, kuriem ir redzama noteka, un tikai retāk

tādos, kas savus ūdeņus novada pa zemes apakšu. Kādā

kārtā forele nonākuse šinīs augstkalnu ezeros, kuri parasti
ar stāvu ūdenskritumu palīdzību savienojas ar dziļāk lejā
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gulošiem ūdeņiem, to mēs noteikti zinām tikai par tiem

ezeriem, kā piemēram Augšējo Elegi ezeru, 1400 metru

virs jūras līmeņa, Engstles ezeru, 1800 m. virs jūras lī-

meņa un vēl citiem, kuros foreli ielaidis cilvēks. Forele

ir gan mundra un dzīva zivs un, kā tas karstās vasaras

dienās ir visur novērojams, uzrāda lielu lēkšanas spēku;
Šteinmillers (Steinmūller) pat apgalvo pats esam

redzējis, ka Mirčenalpē kāda forele uzlēkuse augšā pār

augstu ūdenskritumu un pa lēciena laiku tikai pārs reizes

apsviedusies; 'bet ir daudz foreļu ezeru, kuros iekļūšana ar

lēcienu palīdzību no apakšas ir pilnīgi neiespējama. Tā-

pēc mums tomēr jāpieņem, ka cilvēks šinī ziņā ir darījis

ļoti daudz; sevišķi pirms reformācijas ir gudrā kārtā gā-
dāts par gavēņa dienām un daudz zivju mazuļu ielaists

ezeros un dīķos. Tirolē forele paceļas 300 līdz 500 metru

augstāk, un Sjerra dc Gredos vai Sjerra Nevadās strautos

tā atrasta vēl līdz 3000 metru virs jūras līmeņa, jo te

sniega līnija atrodas augstāk.

Vācijas vidienes kalnu strautos un upītēs nav manā-

mas nekādas uzkrītošas svārstības uzturēšanās vietas ap-

stākļos. Netāl no manas dzimtenes kādā starp vidēji aug-
stiem kalniem gulošā ielejā sit no zemes bagātīgi avoti,
kuri apvienojas strautiņā, kas ir pietiekoši spēcīgs, lai

grieztu sudmalu ratu. šis avotu strautiņš ietek Rodas

upē un dzidrina pēdējās dažbrīd ļoti netīros ūdeņus. Te,
kamēr vien ļaudis atceras, dzīvo nīgas, bet tikai vienā pa-
šā, augstākais 8 kilometrus garā upes gabalā; augšpus
un lejpus no tā foreles upē kārtēji vairs nav sastopamas,
un tikai pa nārsta laiku notiek, ka tās savu parasto mītni

atstāj un ceļo pa Rodas upi uz augšu, lai uzmeklētu ikru

laižamās vietas, kaut gan viņas tikpat labi šādas vietas va-

rētu atrast arī savas pastāvīgās uzturēšanās apgabalā.
Tīros kalnu ūdeņos, protams, foreles uzturēšanās vietas ir

plašākas; par īstu ceļojošu zivi forele tomēr Vidusvācijā

nepaliek. Citādi tas liekas esam Šveicē. Arī zivis savu

dzīvi iegroza pēc apstākļiem.
■ Veiklībā un kustību ātrumā foreli pārspēj augstākais

daži viņas radinieki, bet laikam gan neviena no pārējām
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upju zivīm. Foreli laikam jāpieskaita tām zivīm, kas dar-

bojas naktīs; vismaz visi novērojumi runā par to, ka tā

tikai pret vakaru attīsta visu savu mundrumu, un savu

galveno darbu, barības meklēšanu, paveic vislabprātāk
naktīs. Pa dienu tā labprāt noslēpjas zem pārkārušamies
krasta akmeņiem vai vispār alās un tumšos kaktiņos, kā-

dus izveido viņas mītņu ūdeņos atrodošies akmeņi; bet ja

apkārt viss ir gluži mierīgi, tā arī pa šo laiku kustās ap-

kārt pa brīvo ūdeni, sevišķi ar galvu pret straumi pagrie-
zusies un te vai nu ceturtdaļstundām ilgi un vēl ilgāk šķie-
tami turas vienā vietā, patiesībā tomēr ar spuru palīdzību
tikdaudz kustēdamās, cik vajadzīgs lai noturētos straumē

uz vietas, vai arī tā kā bulta dodas pa ūdeni, ar apbrīno-

jamu veiksmi sekodama ūdens galvēnai strāvai, tā atraz-

dama ceļu arī vēl seklos strautos, kur peldēšanu uz priekšu
varētu jau turēt par neiespējamu. Izbiedēta tā mēdz, ja
vien iespējams, tūliņ pagriezties kādam slepenam kakti-

ņam un tur noslēpties, jo tā pieder pie biklākām un uzma-

nīgākām zivīm. Pa upi uz leju tā nokļūst divējādi, vai

nu, galvu pret straumi pagriezuse, ļaujas straumei lēnām

sevi nest, vai arī, pielikdama visus spēkus, tā šaujas caur

ūdeni ar tādu ātrumu, kas tālu pārsniedz straumes ātru-

mu. Kad tā atrodas mierā, viņa pastāvīgi glūn un rūpīgi

pārskata savu medību apgabalu, kā ūdeni sev priekšā un

apkārt, tā ūdens virsmu un gaisu virs sevis. Ja vietai,

kur tā stāv, tuvojas kāds kukainis, vienalga, liels vai

mazs, tad tā vēl arvien ir gluži nekustīga, līdz kukainis pie-
nācis lēciena attālumā; tad forele pēkšņi ar astes spuru
dod vienu vai vairākus spēcīgus sitienus pa ūdeni un lec

virsū savam upurim, vai nu šaudāmās uz priekšu pa ūde-

ni, vai izlēkdama pār ūdens līmeni. Kamēr tā jauna, viņa
medī galvenā kārtā kukaiņus, tārpus, dēles, gliemjus,
zivju mazuļus, mazas zivis un vardes, bet kad tā sasnie-

guse vienu vai pusotra kilograma svaru, tad tā sacenšas

rijībā ar katru viņas lieluma plēsējzivi. vismaz tikko pa-
liek pakaļā līdakai, un uzdrošinās uzbrukt visam kas dzīvs

un ko tā var cerēt pārspēt, savus pēcnācējus neizslēdzot.

Bet arī tagad vēl kāpuri vai pieaugušā veidā ūdenī dzīvo-
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jošie kukaiņi un mazie vēžveidīgie sastāda viņas maltītes

galveno daļu.
Foreles nārsta laiks sākas oktobra vidū un pie ap-

stākļiem turpinās līdz pat decembrim. Jau 20 centimetru

garas un 150 gramu smagas zivis ir spējīgas vairoties;

daudzas nīgas tomēr paliek neauglīgas un nelaiž ikrus.

Viņu dzimumorgāni, pēc Zībo1d a, gan ir noteikti sa-

skatāmi kā sēklenīcas un olnīcas, bet paliek joprojām ne-

gatavības pakāpē, šādu foreļu ikri nekad nav lielāki par

prosa graudiņiem, arī no olnīcām var redzēt, ka tās ne-

kad nav noraisījušas gatavas oliņas. Neauglīgās foreles

atšķiramas no auglīgajām arī ārpus nārsta laika. Pate

ikru laišana notiek seklā ūdenī uz grantaina dibena vai

aiz lielākiem akmeņiem, tur, kur var sajust strauju ūdeni.

Vietu meklējošām mātītēm parasti seko vairāki tēviņi, pa

lielākai tiesai par mātīti mazāki, un ne tikai ar nodomu

izlaistos ikrus apaugļot ar pieņiem, bet gan arī lai mātītes

izlaistos ikrus pa daļai apēstu. Pēc zvejnieku apgalvoju-

miem, mātīte vienam no tēviņiem izrādot lielāku pieķer-
šanos nekā pārējiem, un šos pēdējos dzenot prom, laikam

zinādama, ka vairāki tēviņi ikriem ir bīstami. Pirms ikru

laišanas mātīte ar sparīgām astes kustībām izrok lielāku

vai mazāku paseklu bedri, ļauj tanī iekrist ikriem un tad

tūliņ dod vietu tēviņam, kurš tai pašā laikā vai tūliņ pēc

uzlaiž ikriem zināmu daudzumu pieņu. Ar tālākām astes

kustībām ikri tiek viegli pārsegti un tad atstāti savam

liktenim. Nekad mātīte neizlaiž visus ikrus uzreiz; ikru

laišana turpinās ar starpbrīžiem astoņu dienu laikā un,
kā no iepriekšējā saprotams, arvien naktī un visbiežāk

mēneša gaismā.
Pēc apmēram sešām nedēļām vai, atkarībā no valdošā

laika, attiecīgi agrāk vai vēlāk, no oliņām izlobās mazuļi
un vispirms izturas vairāk vai mazāk nekustīgi vai aug-

stākais kustina tikai vēl neattīstīto krūšu spuru, kamēr tie

izlietojuši pie ķermeņa karājošos dzeltenuma pūsli un sāk

sajust vajadzību pēc citas barības. No sākuma tiem pie-
tiek ar vissīkākiem ūdens dzīvnieciņiem, vēlāk tie uzdro-

šinās ķerties klāt tārpiņiem, vēl vēlāk kukaiņiem un zivju



mazuļiem, un līdz ar vecumu pieaug viņu plēsīgums. Trīs

mēnešus pēc oliņas atstāšanas no toreizējā bezveidu radī-

juma ir izveidojušās graciozas zivtiņas, kas, tāpat kā lie-

lākā tiesa pārējo lašu zivju, ir tērptas jaunības apģērbā

ar tumšbrūnām šķērsšvītrām. Ap šo laiku viena laiduma

mazuļi sāk izklīst katrs uz savu pusi, uzmeklē sev paslēp-
tuves un dzīvo apmēram tāpat kā viņu vecāki.

Mazuļus apdraud daudzi ienaidnieki. Vēl pirms no

apaugļotajām oliņām izšķīlušās mazās zivtiņas, dibena zi-

vis, galvenā kārtā vēdzeles, stiprā mērā posta ikrus; arī

krūšu putns uzlasa vienu vai otru oliņu; pat nevainīgā cie-

laviņa apēd kādas no tām. Vēlāk, kad mazuļi jau izšķī-
lušies, bez vēdzelēm arī pārējās plēsējzivis, sevišķi pašas
vecās foreles, noēd dažu labu jauno zivtiņu, un ja pēdējās

jau tiktāļu kļuvušas, ka pašas top par plēsējiem, tad tām

vēl ir tādi ienaidnieki, kā cirslīši, ūdensžurkas un ūdri, ku-

riem tās nevar atturēties pretī.
Ir uzkrītoši, ka senie autori, kuri, kā zināms, bija lieli

gardēži, nemin ne vārda par foreli, jo kā pirmais to piemin
tikai Au zoni j s (Auisonius), un pat itkā tie šo

zivi nebūtu pazinuši vai nav pratuši cienīt. Vēlākos laikos

nīga nonāca pelnītā godā, jo ~foreles ir ieslavētas pie vi-

sām tautām un katrā gada laikā, jo sevišķi aprilī un mai-

jā. Var teikt, labākā zivs no saldiem ūdeņiem ir taisni

viņa, tā kā to atļauj ēst arī pie dažādām slimībām."

Dibinātā žēlošanās par mūsu saldūdeņu zivju daudzu-

ma samazināšanos, diemžēl, attiecas arī uz foreli; tomēr

taisni viņu vēl vispirmā kārtā ir iespējams ieaudzēt piemē-
rotos ūdeņos, kā arī to attiecīgi saudzēt un audzināt. Ne-

viena cita lašu suga nav tādā mērā noderīga audzēšanai

kā viņa, jo avotiem bagātos dīķos tā attīstās tikpat labi kā

strautos, pieaug ātri un dod garšīgu gaļu.

*

Viduseiropas kalnu ezeros tāpat kā tālos ziemeļos,
Ziemeļkrievijas un Skandināvijas kalnu ezeros dzīvo lie-

lākā vai mazākā daudzumā kāds ar pilnu tiesību ārkārtēji
iecienīts mūsu ģintas loceklis — sarkanā forele

78
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(Salmo salvelinus). Krāsa ir ļoti mainīga. Visbiežāk,

pēc Zībo1 da, sastopama šāda krāsa: muguras zilganais

pelēkums gar sāniem uz leju pāriet vairāk vai mazāk ie-

dzeltenā baltā krāsā, bet pēdējā savukārt uz vēdera pār-

iet spilgtā oranžu krāsā, kas parādās sevišķi nārsta laikā;

gar ķermeņa sāniem bieži ir novietoti apaļi gaiši planku-

mi, kuri vēdera tuvumā, skatoties pēc pēdējā krāsas, ir

gan bālgani, gan dzeltenīgi, gan oranžsarkani; šādi plan-
kumi dažreiz sastopami arī muguras spuras lejas daļā;

jaunām zivīm plankumi dažreiz pieskaras viens otram un

tad izveido marmora zīmējumu. Vēdera oranždzeltenā

krāsa var tapt pat cinobersarkana, bet mugura satumst

līdz brūnganzaļai. Garumā sarkanā forelē sasniedz 80

centimetrus, svarā līdz 10 kilogramus; parastais garums
tomēr ir apmēram 30 cm. un svars ap puskilograma.

Sarkanās foreles piemīt tikai īstos alpinos ezeros, Ei-

ropas Alpos līdz apmēram 200 metru augstumam; viņas
pat nārsta laikā nepaceļas augšup pa ezerā ieplūstošajām
upēm. Tāpat kā repši, viņas uzturas savu dzimto ūdeņu
dzelmēs un tāpat kā tie medī galvenā kārtā mazus dzīv-

nieciņus, sevišķi dažādus parazitu vēžus. Blakus tam

viņas tomēr nenicina arī mazākas zivtiņas, un ļoti lielas

sarkanās foreles droši vien galveno tiesu pārtiek no tām.

Nārsta laiks sākas ap oktobra beigām un turpinās līdz

Jaungadam, šinī laikā sarkanās foreles paceļas līdz sek-

lākām piekrastēm un te izlaiž ikrus. Tomēr, pēc Jarr c I-

la (Yarrell), vismaz Skotijas ezeros, tās dažreiz ieiet ari

upēs un paceļas pa tām augšup ievērojamus gabalus, lai

tur vairotos. Viņu vairošanās ir diezgan spēcīga, bet tās

aug lēnāk par forelēm, ar kurām viņas bieži vien dzīvo

kopā vienā ezerā, labprātīgi ar tām tomēr nesajaukda-
mās. Ar mākslīgās zivju audzēšanas palīdzību mūsu dienās

bieži iegūst krustojumus starp strautu fore-

lēm un sarkanām forelēm; šiem krustojumiem pie-
raksta ļoti labas īpašības, sevišķi ātrāku augšanu nekā

sarkanām forelēm un maigāku, garšīgāku gaļu nekā strau-
tu forelēm. Ar zivju audzēšanas palīdzību sarkano fo-

reļu bagātība dažos ezeros ir ievērojami pacelta.
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Sarkanās foreles gaļa ir neapšaubāmi labākā, kādu

var dot saldūdeņu zivis, kāpēc tā pelnītā kārtā stāv lielā

cieņā. Kad Admontas benediktiniešu klostera mūki štei-

ermarkā atsacījās no viņu klosterim piederošām zvejas

tiesībām, tie sev tomēr paturēja noteikti visus tos ezerus,

kuros dzīvo sarkanās foreles. Izsmalcinātai garšai sar-

kanā forele ir tikpat labāka par strautu foreli, cik pēdējā

par lasi.

Donavas lasim jeb hucho (Salmo hucho) ir

gari izstiepts veltenisks ķermenis, kas galvas virspusē un

uz muguras ir zaļgani tumšbrūns vai zilganpelēks, bet uz

vēdera sudrabbalts, vienai krāsai pakāpeniski otrā pār-

ejot. Galva un viduklis klāti lielākā vai mazākā mērā

sīkiem tumšpelēkiem vai melniem punktiņiem, starp ku-

riem, sevišķi uz pakauša, žaunu vākiem un muguras, at-

rodas lielāki melni plankumi; šie plankumi uz leju un pa-

kaļgalu pamazām pieņem pusmēneša izskatu. Ļoti ve-

cām zivīm pamatkrāsa top bāli sarkana. Plankumiem ne-

apklātās spuras ir bālganā krāsā, kura uz muguras un

astes spurām izskatās dūmakaina. Garums ir pusotra
līdz divi metri, svars 20 līdz 50 kilogramu.

Hucho lašus mēs pazīstam tikai no Donavas apgabala,
un ir pat iespējams, ka tie sastopami vienīgi pašā Do-

navā un viņas no Alpiem plūstošās pietekās. Dažreiz viens

otrs hucho lasis ir gan noķerts arī tanīs Donavas pie-

tekās, kas nāk no ziemeļiem, bet tie ir tikai izņēmuma

gadījumi. Savā būtībā šī zivs ir tāda pat kā īsts lasis,

tomēr rijībā, samēra ar savu lielumu tā pārspēj visus sa-

vus radiniekus. Devi (Davy) no kāda noķerta Donavas

laša izņēma vienu ālantu, vienu alatu, vienu jugliņu un

divas mazas karpas; Zīboldam zvejnieki stāstījuši, ka

uzšķēržot lielus hucho lašus tie vairākkārt atraduši tam

vēderā ūdensžurkas. Nārsta laiks, pretēji citiem radinie-

kiem, iekrīt aprilī un maijā, bet pie laba laika var sā.kties

jau martā, šinī laikā Donavas lasis atstāj savu iemīļoto
uzturēšanās vietu, stipru straumi, un uzmeklē seklas un

grantainas vietas upē; te tas ar asti izrok bedres un pa
ikru laišanas laiku ir tik kurls un akls, ka tam var braukt
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pāri laivā, to neaizbiedējot. Mazuļi pieaug ātri un sa-

snieguši divu kilogramu svaru spēj jau vairoties.

Bālganā gaļa garšīguma ziņā vērtējama jūtami ze-

māk par laša gaļu un taimiņa gaļu. Zveja notiek ar lielu

tīklu vai makšķeru palīdzību; to dur arī ar žebērkli, kad

zivs mierīgi guļ dzelmē, vai nonāvē ar šautenes lodi. Devi

sauc Donavas lasi par biklu un gudru un apgalvo, ka tas

otrreiz makšķerē nekožot; tāpēc to varot iegūt tikai pa

nārsta laiku un rudenī, bet ne vasarā.

Pie lašu zivīm pieder arī salaka (Osmerus eperla-

nus), kuru pieskaita salaku lašu (Osmerus) ģintai. No

pārējām dzimtas sugām šī ģinta atšķiras ar savu priekš-

stāvju zobiem un zvīņām. Starpžoklī un augšžoklī ir vien-

kārša rinda ļoti smalku zobu, kamēr apakšžokļa ārējā rin-

dā ir smalki, bet iekšējā lielāki un rupjāki zobi; pēdīgi
vēl stipri asi zobi atrodas arī uz lemeškaula, augšlejām un

spārnkaula. Zvīņas ir vidēji lielas, maigas un vaļīgi pie-
stiprinātas. Vidukļa un galvas formā, lielumā un krāsā

salaka uzrāda stipras svārstības. Mugura ir parasti pe-

lēka, sāni sudraba krāsā ar zilganu vai zaļganu zaigojumu.
vēders iesarkans. Garums svārstās starp 13 un 20 centi-

metriem; izņēmuma gadījumos atrod arī salakas, kas ir

25 līdz 30 cm garas.

Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā šī zivs liekas sastopama
visbiežāk, bet arī Lamanšā tā vēl ne visai reti sastopama
un arī jomās un lielākos ezeros apmetusies lielākā vai ma-

zākā skaitā. Tās salakas, kas dzīvo jūrās, atšķiras no

ezeru salakām ne tikai ar savu ievērojamo lielumu, bet arī

savā dzīves veidā. Kā vienas tā otras Vācijā sastopamas
vietumis, un dažādos gados viņu skaits ievērojami svār-

stās. Tā saucamā jūras salaka sevišķi bieži sastopama
Elbas un Vezeras grīvās, turpretim reti gar visu Hol-

šteinas, Meiklenburgas un Pomeranijas krastu, kamēr Kū-

ru jomā tā atkal sastopama bieži ārkārtējā daudzumā.

Pēdēji minētajā jomā dzīvo arī tā saucamā upes salaka,
kura citās vietās jūrā neparādās un apdzīvo sevišķi Au-
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strumprūsijas, Pomeranijas, Brandenburgas, Meklenbur-

gas un Holšteinas ezerus. Kā vienas tā otras salakas pa-

stāvīgi izveido lielas sabiedrības, pa ziemu uzturas noslē-

pušās dzelmē un tikai martā un aprilī parādās ūdeņu aug-

šējos slāņos, lai vairošanās nolūkos sāktu ceļojumu uz

upēm. Nārstojošās sabiedrības neceļo tik tāļu, kā lielās

lašu sugas, bet tomēr dziļi cietzemju iekšienē, piemēram,

pa Elbu līdz Anhaltei un Saksijai, pa Vezeru līdz Minde-

nai, pa Sēnu līdz Parīzei. Dažu gadu no jūras ceļojošās
salakas parādās milzīgos daudzumos upju grīvās un jo-
mās, citām reizēm turpretīm to parādās visai maz, bez

kā būtu zināmi šādas svārstības dziļākie iemesli. Pēc

Bēr/boma (Beerbohm), citas zivis, zušus un ķīšus at-

skaitot, aiziet no Kūru jomas, kad te dzīvojošās salakas

lielām masām ierodas ikru laišanas vietās. Apriļa sā-

kumā salakas izlaiž savas mazās dzeltenās oliņas smiltai-

nās vietās un atgriežas atpakaļ uz jūru vai uz ezeriem.

Augsts ūdens, kas pieturas ilgāku laiku, sekmē oliņu at-

tīstību, turpretīm pie ūdeņu agra atplūduma miljardiem

oliņu nenonāk līdz tai stādijai, kad izšķiļas mazuļi. Ja

viss norit labi, tad vecajām salakām augustā seko jaunās,
tomēr līdz jūrai nonākušas tās, pēc Jarrella, vēl kādu

laiku uzkavējas upju grīvās, ar paisumu paceļoties upēs,

ar bēgumu atkal atgriežoties jūras ūdeņos.
Pa to laiku, kad salakas paceļas pa upēm uz augšu,

tās izzvejo neticamos daudzumos un lielos daudzumos pie-

gādā tirgiem, kur pircēju netrūkst, jo salaku gaļai ir

lieliska garša. Salakas zvejo ļoti dažādā kārtā, un zveja
arvien ir sekmīga, jo, pateicoties šo zivju neaptveramam
daudzumam, var ar panākumiem pielietot ikvienu smalku

tīklu.

*

Zem repš v (Coregonus) nosaukuma mēs saprotam
vidēji lielas un mazas lašu zivis ar sānos drusku saspiestu
ķermeni, mazu, šauru, bezzobainu vai ļoti smalkiem, ātri

pazūdošiem zobiem apbruņotu muti. vidēji lielām, viegli
nokrītošām zvīņām, mazu tauku spuru un augstu mugu-
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ras spuru, kura sākas tūliņ aiz vēdera spuras augstuma.
Pie šīs ģintas piederošās lašu zivis, kuras lielā sugu un

īpatņu daudzumā apdzīvo ziemeļu puslodes ūdeņus, ķer-
meņa izskatā un dzīves veidā līdzinās savā starpā tik ār-

kārtēji, ka viņas, neskatoties uz rūpīgiem pētījumiem, vēl

arvien nav izdevies ar pietiekošu drošību nošķirot pēc su-

gām un pasugām, šo zivju apslēptais dzīves veids, — tās

tikai zināmos laikos paceļas no dzelmēm, kur norit viņu
dzīve, lai laistu ikrus, — grūtības, ar kādām saistīta ne-

pieaugušu mazuļu iegūšana, un par dažādām uzskatīto

sugu savstarpējā līdzība izskaidro to uzmanīgo atturību,

pie kādas mūsu laikos pieturas zinātnieki, kad tie runā

par repšiem. Turpmākam atstāstījumam es lieku pamatā
Z ī b o 1 d a pētījumus un aprobežošos ar šīs ģintas Eiropā

dzīvojošo priekšstāvju aprakstīšanu.
Zilais jeb Vartmaņa repsis (Coregonus

Wartmanni) ir izstieptāku ķermeni nekā visas pārējās
Vācijas repšu sugas. Viņa galva ir samērā maza un zema,
tievais purns galā taisni nostrupināts, mute maza, un bez-

zobaina, ja neskaita sīkiem susekļa zobiem apklāto mēli,
muguras spura uzrāda lielāku augstumu nekā garumu,

ģērbs sastāv no lielām, maigām, viegli nokrītošām zvīņām.
Galvas virspuse un mugura dod uz gaišzila pamata sudra-

ba spīdumu, kamēr galvas un vēdera sāni uzrāda tikai šo

spīdumu; sānu līnijas ir ar melniem punktiem, spuras

dzeltenbaltas, ar platu melnu apmali. Svarā mūsu zivs

var sasniegt vienu līdz divus kilogramus.
Zilais repsis apdzīvo lielāko tiesu Šveices, Bavārijas

un Austrijas ezerus, kas atrodas Alpu ziemeļu pusē un Al-

pu priekškalncisi, bet dažos no tiem viņš iztrūkst, piemēram

Karāļezerā un šlīras ezerā; tomēr arī zviedru un britaņu
ezeros ir sastopami līdzīgi repši, par kuriem vēl nav skaid-

rības, vai tie pieder pie zilo repšu sugas vai arī, kā to dara

ziemeļu speciālisti, uzskatāmi par atsevišķu sugu.
Parasti zilie jeb Vartmaņa repši, ka vispār lielākā

tiesa viņu radinieku, uzturas ezeru visdziļākās dzelmēs,
nereti līdz 10 pēdu zem ūdens virsmas, tikai izņēmuma ga-
dījumos 20 līdz 50 pēdu dziļos slāņos. Upēs tie nekad
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neiet, ari tā tad neceļo no viena ezera uz otru. Viņu ba-

rība sastāv galvenā kārtā no sīkiem ūdens dzīvniekiem,

kuri dzīvo ezeru dziļumos un no kuriem daudzi kļuvuši

pazīstami pētniekiem tikai izmeklējot zivju kuņģu saturu.

Bez tam mūsu zivis ēd ezeru dibenā guļošās gļotas, kuras

sastādās no zemāko augu un dzīvnieku pirmām attīstības

stadijām. Pie viņu medījuma jāskaita arī mazi vēzīši,

ūdens gliemji, tārpi un kukaiņu kāpuri.
Pa nārsta laiku zilie repši uzvedas gluži tāpat kā

siļķes. Vairošanās dziņa tos nodarbina tādā mērā, ka tie

pilnīgi groza līdzšinējo dzīves veidu. Tāpat kā citi laši,

tie, pēc Z ī b o 1 da, pirms un pa nārsta laiku nedēļām ilgi
neēd ne nieciņa. Viņu iekšas tāpēc ārkārtēji sarūk, un

tie izskatās gluži citādi, nekā savā medību un ēšanas lai-

kā, jo atsevišķo ķermeņa daļu apmēri un samēri ievēroja-
mi pārmainās. Skatoties pēc laika, apstākļiem, kas ie-

spaido nārsta laiku, zilie repši no novembra vidus līdz

decembra otrai nedēļai, tā tad apmēram triju nedēļu laikā,

parādās milzīgām sabiedrībām uz ezeru virsmas, dažreiz

tik tuvu ūdens līmenim, ka var saredzēt viņu muguras

spuras, dažreiz atkal, izbiedēti no virsējo ūdens slāņu

aukstuma, sniegputeņiem, ledus blāķiem, vai līdzīgām

parādībām, vairāku metru dziļumā; te tie spiežas tik cieši

kopā, ka beržoties viens otram sabojā sānus, noberž ādas

izaugumus un pat zvīņas un ar tām saduļķo un pārklāj
ūdeni. „Pie Neienburgas ezera", stāsta Kārlis Fogts
(Vogt), „es bieži biju šo zivju nārsta aculiecinieks, kad

tās bij sanākušas pie krasta seklākām vietām. Tās tu-

rējās pa pāriem kopā un, vēderu pret vēderu pagriezušas,
lēca līdz metra augstumam par ezera spoguli, pie tam iz-

laizdamas ikrus un pieņus. Mēneša naktīs, kad nārsto

daudz zivju, šo sudrabaino dzīvnieku zibeņātrā šaudīšanās

virs ūdens rada augstākā mērā īpatnēju ainu." Apaugļotie
ikri lēnām nogrimst dibenā.

Nav šaubu, ka šāds apaugļošanas veids var dot tikai

augstā mērā nepietiekošus panākumus, ka no miljoniem
oliņu, kuras zivis izlaiž, tikai neliela daļa tiek apaugļota
un nonāk līdz zivtiņu izveidošanai. Neskatoties uz' to,
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zilo repšu vairošanās ir ievērojama; vismaz līdz mūsu

dienām nav novērota kaut cik jūtama viņu skaita mazinā-

šanās.

No Kārļa Fogta audzēšanas mēģinājumiem ir

secināms, ka zilais repsis ir droši un bez sevišķām grū-

tībām ieaudzināms ezeros, kuros līdz šim viņa nav. Pa-

teicoties tai rosībai, kādā pašreiz atrodas zivju audzēša-

nas lieta, nav grūti no Šveices zvejniekiem iegūt pietie-
košu daudzumu apaugļotu ikru un no tiem izaudzēt ma-

zuļus ielaišanai ezeros. Vartmans ļoti pareizi piezīmē,
ka Bodenes ezeram repši ir tas pats, kas jūrai siļķes.

Tanīs pašos ezeros, kur dzīvo zilais repsis, piemājo
ari dibena repsis (Coregonus fera), kas atšķiras no

iepriekšējā ar īsāku un strupjāku purnu, kā arī īsāku un

druknāku asti, bet mazāk ar krāsu, kura visumā līdzinās

zilā repša krāsai, atskaitot tikai to, ka muguras tumšā

krāsa nav tik dziļa un vairāk ierobežota uz ķermeņa pašu

augšpusi. Lielumā šī suga bieži ievērojami pārsniedz zilo

repsi.

Dibena repsis. kurš ar mākslīgās zivju audzēšanas pa-

līdzību ir ieaudzināts arī piemērotos Prūsijas, Poznaņas
un Podolijas ezeros, savai mītnei izvēlas apmēram 40 pē-
du dziļumu, kaut gan pie gadījuma tas nolaižas arī pašos
dziļākos ezera slāņos. Barība ir tā pati. kuru minējām
jau pie zilā repša, tomēr dibena repši vasarā bieži iznākot

uz ezera virsmu, lai te ķertu kukaiņus. Pie tam atgadās,
kā gaiss peldpūslī izplešas par daudz ātri, tā kā zivs tiek

izcelta uz ūdens virsus un spiesta te kādu laiku palikt,
bet vēlāk, kā Šincs apgalvo, spēj atkal ienirt dziļumā.
Ja zvejojot to pēkšņi ceļ uz augšu, tad notiek gluži tas

pats, un zivi tad mēdz dēvēt par „guzaini". jo viņas vē-

dera dobums, sevišķi vēdera plašā un elastīgā priekšējā
daļa guznai līdzīgi izplēšas. Novembrī dibena repsis pa-
ceļas augšup, lai nārstotu un dodas uz seklām piekrastēm,
vislabprātāk uz dibena nogāzēm, kur seklais ūdens mai-

nas ar lielāku dziļumu. Te zivs izlaiž ikrus uz klinšainā
vai grantainā dibena, no ka cēlies šī repša nosaukums.
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Gaļas garšīguma ziņā ieskati nesaskan. Daži tur di-

bena repsi par garšīgāku zivi, nekā zilo repsi, kamēr citi

atkal gluži otrādi. Pēdējiem pievienojas arī Zībo 1ds,

kurš apgalvo, ka dibena repšu gaļa labuma un maiguma

ziņā paliek tālu pakaļā zilā repša gaļai, kāpēc to arī mazāk

ciena.

Vēl nav izdevies droši noteikt, vai marena, kura dzīvo

Madi ezerā starp štetinu un štargardu un šālas ezerā

Lauenburgā, kā arī no pirmā ieaudzēta daudzos citos

Brandenburgas un Pomeranijas ezeros, uzskatama par

patstāvīgu sugu vai tikai par dibena repša pasugu. Ķer-

meņa izskats un dzīves veids liekas runājam par labu pē-

dējam ieskatam; izšķirības, kādas atrastas starp šīm di-

vām tuvām zivīm, ir mazas.

Lielā marena (Coregonus maraena) pēc Zī-

b o 1 d a, tikai purna kontūrās drusku atšķiras no Dienvid-

vācijas dibena repša; viņas mutes daļa ir daudz druknā-

ka un platāka, abi starpvāciņi neiet šķībi uz leju un at-

pakaļ; abi augšžokļa kauli ir drusku garāki, nekā dibena

repsim. Abu zivju krāsa ir vienāda; mugura izskatās

zilgana, vēders sudrabains, uz sānu līnijas ir balti punkti.
Garums ir 60 centimetru un vairāk, svars 7 līdz 8 kilo-

grami.

Gluži kā dibena repsis, marena pastāvīgi dzīvo ezeru

ievērojamos dziļumos un atstāj tos tikai ap novembra vi-

du, kad tā nārsto. Arī viņa ikru laišanai izvēlas samērā

seklas vietas nelielā attālumā no krasta. Viņas barība

sastāv no tādiem pat dzīvniekiem, kādus ēd citi repši.
Marenas zvejo galvenā kārtā ziemā zem ledus ļoti lie-

liem tīkliem, dažos gados arī pavasarī un rudenī. Izvilk-

tās zivis ārpus ūdens tūliņ nobeidzas, bet, ja tās ieliktas

sniegā un ledū, viņas var aizsūtīt diezgan tālu; tāpat tās,
līdzīgi dibena repšiem, iesāla un žāvē. Pavasarī viņu gaļu
ieskata par sevišķi garšīgu.

Parasto repsi jeb pundur m arēnu (Core-
gonus albula) atšķir no visiem pārējiem viņa Viduseiropas
radiniekiem pēc apakšžokļa, kurš stāv uz priekšu un tā-

dēji smakru izveido par purna galu. Krāsa ir tāda pat kā
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citām sugām: mugura ir zilipēlēka, sāni un vēders spī-

doši sudrabbalti; muguras un astes spuras izskatās pelē-

kas, pārējās bālganas. Garums parasti ir tikai 15 līdz

20 centimetru, bet izņēmuma gadījumos var sasniegt 25

cm un vēl vairāk. Vācijā parasto repsi, kuru te sauc ari

par mazo jeb pundurmarenu, atrod galvenā kārtā Au-

strum- un Rietumprūsijas, Pomeranijas, Silezijas, Bran-

denburgas, Meklenburgas un Holšteinas ezeros.

Savās ierašās un dzīves veidā parastais repsis līdzi-

nās saviem radiniekiem. Ārpus nārsta laika tas uzturas

tikai ezeru dzelmēs; novembrī un decembrī tas cieši sa-

spiestiem bariem parādās pie ūdens virsmas, kustas ar

tālu sadzirdamu čabēšanu, pa laikiem arī izceļo uz citiem

ezeriem, pievilkts no pēdējo lielākās ūdensplatības. Ikrus

tas izlaiž tieši ūdenī. Nelabvēlīgi laika apstākļi maina arī

viņa izturēšanos pa vairošanās laiku.

Parasto repsi ar tiesību ieskata par visai garšīgu zi-

vi, kura attaisno zvejai pieliktās pūles. Pomeranijā un

Meklenburgā to ķer galvenā kārtā ziemā zem ledus, Ma-

zuru ezeros pa viņu ceļošanas laiku no viena ezera otrā.

Izzvejotos repšus, ja ir jau dabūjams ledus un sniegs, sa-

krauj pēdējos un izsūta uz tālākām vietām vai arī uz vie-

tas rūpīgi notīra no zvīņām, izņem iekšas, nomazgā aukstā

ūdenī, ieliek uz vienu nakti sāls ūdenī, pēc tam saver uz

smalkām viciņām un kvēpina dūmos 8 līdz 10 stundas,' ka-

mēr zivis pieņem zelta dzeltenu vai brūnganu krāsu. Kur

nav kvēpināšanai vajadzīgās krāsnis, viņu vietā izlieto

tam nolūkam lielas mucas. Parastais repsis ir agrāk par
citām cēlajām zivīm mākslīgi ieviests un ar sekmēm au-

dzināts tanīs ezeros, kur viņa agrāk nebija.
Pie tiem repšiem, kas dzīvo jūrās un no tejienes pa

nārsta laiku kārtīgi ieiet upēs, pieder sīga jeb jūras
repsis (Coregonus oxyrhymchus), kuru var viegli pazīt
pēc augšžokļa, kas tālu pārsniedz apakšžokli un izveido

mīkstu, koniski pagarinātu purnu. Sīga sasniedz garumā
40 līdz 50, augstākais 60 cm, svarā trīsceturtdaļas

'

līdz
vienu kilogramu, un tās krāsa nārsta laikā ir zilganmelna.
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Ziemeļjūra un Baltijas jūra jāuzskata par sīgas dzim-

teni. No šīm jūrām tā jau maijā, tā tad vēl ilgi pirms nār-

sta laika, kas iekrīt no septembra līdz decembrim, ieiet

lielākiem vai mazākiem bariem ar jūru savienotās jomās

un upēs, lai pa tām dotos augšup, šie ceļojumi notiekot

zināmā kārtībā, un ceļotāji, līdzīgi dzērvēm, izveidojot

trīsstūri; pats ceļojums tomēr velkoties ārkārtīgi gausi
un bari diennaktī noceļojot tikai vienu kilometru. Nelab-

vēlīgā laikā sīgas ienirst dzelmē un te atpūšas; vēlāk tās

sapulcējas atkal, lai savu ceļojumu turpinātu. Pēdējais
no lašu ceļojumiem atšķiras ar to, ka sīgas reti kad ieiet

upēs tālu, Elbā, piemēram, augstākais līdz Magdeburgas
un Torgavas apvidiem, Vezerā līdz Verras un Fuldas sa-

plūšanas vietai, Remā līdz špeierai. Pēc nārsta sīgas ag-
rāk vai vēlāk atgriežas atpakaļ jūrā; arī mazuļi seko ve-

cajām zivīm, kad tie sasnieguši 8 cm garumu, bet pieau-
guši parādās atkal upēs.

Sīgas balto, maigo un garšīgo gaļu ļoti ciena un bau-

da kā svaigu, tā sālītu un žāvētu; šī zivs tāpēc visā Zie-

meļvācijā sastāda svarīgu zvejas Objektu.

*

Muguras spura, kas sākas tālu pirms vēdera spurām

un ir ļoti liela, augsta un gara, vidēji lielas, stīvas un

stingri sēdošas zvīņas, maza mutes sprauga un žokļu, le-

meškaula un augšleju kaula smalkie zobi raksturo alatas

(Thvmallus), kuru mūsu ūdeņos reprezentē plaši iz-

platītā alata (Thvmallus vulgaris). Viņas gal-
va ir maza, augšžoklis stāv pār apakšžokli, mu-

guras spura divreiz pārsniedz garumā tūp-

ļa isipuiiu. Krāsa ievērojami mainas atkarībā no

uzturēšanās vietas, gada laika un vecuma. Ķermeņa virs-

pusē parasti valda zaļgani brūna krāsa, kas sānos pāriet

pelēkā un uz vēdera spīdošā sudrabbaltā krāsā; galva

augšpusē ir brūngana, gar sāniem ar melniem planku-
miem uz iedzeltena pamata, un šie plankumi turpinās
arī uz vidukļa priekšējās daļas vai ar zvīņu rindām sa-

kārtojas brūnganpelēkās gareniskās svītrās. Muguras
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skaistumu; viņas pamatkrāsa ir purpursarkana, kura at-

viz kā spogulis un kuru vēl sevišķi izceļ trīs vai četras

plankumu joslas; pāra spuras izskatās netīri dzeltensar-

kanas, bet tūpļa un astes spuras ir violetas. Garums pa-

rasti maz pārsniedz 30 centimetrus, bet var sasniegt arī

60 cm. Svars svārstās starp trīsceturtdaļām un pusotra

kilograma.

Starp Eiropas lašu zivīm alata pieder pie izplatītākām

sugām, jo tā sastopama visā Vidus- un Austrumeiropā,

Alpu ūdeņos tāpat kā Ziemeļvācijas un Krievijas līdzenu-

mu ūdeņos, uz cietzemes tāpat kā Lielbritānijā un arī vēl

Obas apgabalā, kaut gan te tā sastopama tikai kalnu upēs

un strautos. Savai uzturēšanās vietai tā izvēlas apmēram
tādus pat ūdeņus, kādus mīl forele; bet tomēr ne visos

strautos, kur ir foreles, sastopamas arī alatas, un otrādi:

Šveicē pastāv uzskats, ka alata aizdzenot foreli no saviem

ūdeņiem.
Alata ir īsta upes zivs, kura izvairās no ezeriem un

lieliem dīķiem, stāvošos ūdeņos pat, kā to rāda Anglijā
izdarītie mēģinājumi, nemaz neaug, vismaz nenonāk līdz

vairošanās iespējamībai. Kalnu ūdeņos tā iztrūkst reti,
līdzenumos tā turpretīm sastopama tikai tur, kur ir dzid-

ras, ne sevišķi dziļas upes un strauti ar akmeņainu di-

benu. Tā mīl upes, kuru ūdens nav ne par aukstu, ne

par siltu, kurās straujas vietas mainās ar rāmām un kuru

dibens sastāv no granta, merģeļa vai māla, nebaidās arī

no neskaidriem ūdeņiem, bet pa upēm nepaceļas tik tālu

uz augšu, kā nīga. Viņas ierašām ir daudz līdzības ar

strautu foreles paradumiem. Gluži kā tā, alata peld uz

priekšu neparasti ātri, kad tā kustas, un tāpat viņa stun-

dām ilgi stāv uz vienas vietas, galvu pret straumi pagrie-
zusi, tik. mierīgi, ka to var ar rokām izņemt no ūdens. Vi-

ņas barība sastāv no dažādu kukaiņu kāpuriem un šiem

kukaiņiem pašiem; tā arī ēd sīkus ūdens gliemjus un glie-
mēžus, tāpat nenicina tārpus un nesaudz pat zivju ma-

zuļus. Tāpat kā forele, tā lēc pēc garām skrējošiem ku-

kaiņiem, tāpēc arī viegli ķeras makšķerē. Pa nārsta laiku

A. Brems. «Dzīvnieku valsts" XXXI.
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tā greznojas kāzu tērpā, kas atšķiras ar krāsu pastipri-

nātu krāšņumu un zaļganzeltaini zaigojošu, pār visu ķer-

meņa virspusi izplatītu spīdumu, kas laikam izskaidrojams

galvenā kārtā, gluži kā pie citām lašu zivīm, ar šinī laikā

pastiprinātu ādas darbību. Labvēlīgos pavasaros alata

jau martā sāk ikru laišanu; nelabvēlīgā laikā šis darbs

aizkavējas līdz apriļa beigām. Pāris, kas tagad kārtīgi

turas kopā un pa samērā nelielu apgabalu peld augšup

un lejup, smilšainajā dibenā ar astes spurām izrok bedres;

mātīte tanīs ielaiž ikrus, tēviņš tos apaugļo, un abi tad

kopīgi pārsedz ikrus ar smiltīm un maziem akmetiņiem.

Mazuļi parasti izlobās jūnijā un no sākuma turas ūdens

seklākajās vietās, bet pieaug ļoti ātri un drīz vien sāk

dzīvot tāpat, kā viņu vecāki.

Alatām uzbrūk daudzi ienaidnieki, sevišķi lielākās

radniecīgās zivju sugas un daži ūdensputni, un tikpat cī-

tīgi arī cilvēks, kurš viņu gaļu pielīdzina labuma ziņā fo-

reles gaļai un ar tiesību to pieskaita lielākiem gārdumiem.

Visas 'līdaku (Esocidae) dzimtā piederošās sugas

apdzīvo saldūdeņus, un lielākā tiesa šo sugu dzīvo ap-

mēram tāpat kā mūsu līdaka (Esox lucius), Eiropas
ezeru un upju bīstamākā plēsējzivs, ~saldūdeņu haizivs".

Ģintu, pie kuras līdaka pieder, raksturo pilnīga zobu si-

stēma un mazas, cieši sēdošas zvīņas; blakus žaunas nav

redzamas, vēdera spuras piestiprinātas vēdera viducī, mu-

guras un tūpļa spuras — ķermeņa pakaļgalā, netāl no ļoti
lielās, vidū drusku izgriestās astes spuras. Līdaku se-

višķi raksturo bez tam vēl no augšas saspiestā galva un

platam knābim līdzīgais purns ar platu muti. Krāsā un

zīmējumā mūsu zivs ļoti stipri mainas, un vispār var ti-

kai norādīt, ka mugura ir melnīgsnēja, sāni pelēki un vē-

ders balts; mugura ir vairāk vai mazāk vienkrāsaina, bet

sāni apklāti marmora plankumiem un šķērslaukumiem,
kamēr uz vēdera ir melni punkti. Krūšu un vēdera spu-
ras izskatās iesarkanas, muguras un tūpļa spuras brūn-

ganas; astes spurai augšējā malā parasti ir melni plan-
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kumi. Garumā līdaka nepaliek pakaļā nevienai no lašu

zivīm svarā — augstākais lasim un Donavas lasim; viņas

garums var sniegties līdz 2 metriem un svars līdz 35 kilo-

gramiem, kautgan jau 130 centimetrus garas un 25 kilo-

gramus smagas līdakas jāapzīmē par retu parādību.
Līdaka sastopama visos Eiropas saldūdeņos, šur un

tur laikam arī jūrās, pēc Pallasa, tāpat Kaspijas kā

Ledusjūrā, pēc mūsu novērojumiem vismaz Obas upes

platajā lejgalā. Alpos līdaka paceļas līdz 1500 metru virs

jūras līmeņa, Dienvideiropas kalnos vēl augstāk. Reta

tā nav nekur, pa lielākai tiesai visai bieži sastopama, bet

laikam gan nekur ne tik parasta, kā Obas upē un tās pie-

tekās, kuras apvieno sevī visus līdakas labklājības notei-

kumus. Līdaka tomēr prot ierīkoties atkarībā no vietas

apstākļiem un. kā liekas, seklā purvainā ūdenī jūtas tik-

pat labi kā dziļā, dzidrā ezerā. Spēks un veiklība peldē-
šanā, ievērojams maņu asums un neparasta laupīšanas
kāre ir viņas uzkrītošākās īpašības. Dzīta no spēcīgās

airēs, kuru sastāda muguras un tūpļa spuras, tā peld kā

bulta cauri ūdeņiem, skatās asu skatu uz visām pusēm

un metas ujz medījumu ar gamdirīz nemaldīgu noteiktību:

viņas rijīgums pārspēj visu citu saldūdens zivju ēdelību.

Tai nekas nav par sliktu. Viņa rij visu sugu zivis, sev

līdzīgas neizņemot, bez tam vardes, putnus un zīdītājus,
kurus vien tā ar savu plaši ieplēsto muti var aptvert, sa-

ķer pie reizes, kā to pierāda kāds Anglijā izdarīts novē-

rojums, ūdenī izbāsto gulbja galvu un nelaiž to vaļā, kā

šis lepnais un spēcīgais putns arī neturētos pretīm, un

nožņaudz to, cīnās ar ūdri, ķer pēc ūdenī stāvošas vai

veļu mazgājošas sievietes kājas vai rokas, uzbrūk aklā

rijībā pat lielākiem zīdītājiem. ~Kādreiz notika," stāsta

Ges ne r s, ~ka kādu mūli kopā ar citiem dzina dzirdi-

nāt; kad mūlis jeb zirgēzelis sāka dzert, viņam apakšlūpā
iekodās kāda līdaka, tā kā mūlis sabijies aizbēga no ūdens

un izrāva pie lūpas karājošos līdaku līdz; mūļu dzinējs
līdaku noķēra dzīvu un pārnesa mājā." Jaunas zosis, pī-
les, ūdensvistas un līdzīgi putni ir bieži atrasti līdakas

vēderā, arī čūskas, bet nekad ne krupji. Zivis ar dzelo-
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ņainām muguras spurām, kā asarus, līdaka nenorij tūliņ,
bet tur tās starp zobiem, līdz tās nobeidzas; stagaram

turpretīm tā ļauj mierīgi spēlēties savā tuvumā un neuz-

drošinās tam uzbrukt; tādai uzmanībai ir savi iemesli:

Blochs atrada kādu jaunu, nepiedzīvojušu līdaku ar

stagaru mutē, pie kam stagara muguras dzelonis bij izur-

bies oauri augšlejām un rēgojās ārā pie nāsīm.

No barības daudzuma, kuru līdaka noēd, var iegūt

priekšstatu, ja šo plēsēju tur gūstā un mēģina apmieri-
nāt viņa mūžīgo badu. „Astoņas līdakas," stāsta J c s s c,

~katra apmēram divus kilogramus smaga, triju nedēļu
laikā apēda ap 800 grunduļu. Viņu apetīte bij taisni ne-

piesātināma. Kādu rītu es vienai no tām iemetu vienu

pakaļ otrai piecas apmēram 10 centimetru garas raudinās;
tā aprija četras gabalas, saķēra arī piekto, paturēja kādu

laiku savā mutē un tad arī nolaida lejā." Nav brīnums,
ka pie šādas rijības dzīvnieki aug neparasti ātri, tā kā tie

jau pirmā gadā sasniedz svarā vienu kilogramu, otrā —

līdz divi, bet pie pietiekošas barības pat četrus un piecus

kilogramus.
Līdaku nārsta laiks iekrīt pirmajos pavasara mēne-

šos, sākas bieži jau marta sākumā, bet var novilcināties

arī līdz maijam. Pārņemta no vairošanās dziņas, citādi

diezgan uzmanīgā līdaka ir kurla un akla un ļaujas no-

ķerties rokām. Vienas 4 kilogramu smagas mātītes ikros

izskaitītas ap 150.000 oliņas. Ikrus līdaka izlaiž seklās,
niedrām un citiem ūdensaugiem aizaugušās vietās, un no

oliņām jau pēc nedaudz dienām izlobās mazuļi. No jauna-

jām zivtiņām laba daļa atrod sev kapu veco līdaku kuņģos,
otra daļa, varbūt ne mazāka, krīt par upuri saviem pašu
brāļiem un māsām, kuri pieaug jo ātrāk, jo vairāk barī-

bas atrod. Saka, ka līdaka varot sasniegt ļoti lielu ve-

cumu: agrākie autori runā par līdakām, kuras esot no-

dzīvojušas pāri par simts gadu.
Romiešu laikos līdakas gaļu turēja par mazvērtīgu,

kā to Auzo ni j s atstāsta. Bet vēlākos laikos nonāca

pie citas pārliecības, un veseliem gadusimteņiem līdakas

gaļu, vismaz Anglijā, uzskatīja par labāku nekā laša gaļu.
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Arī mūsu dienās labi pagatavotu līdaku tur godā, un sa-

karā ar to vajā šo plēsējzivi ne tikai tādēļ, kā tā ūdeņos
nodara daudz posta. Ķeršanas veidi ir dažādi. Bez tīk-

liem un murdiem pielieto galvenā kārtā makšķeri.

Dīķsaimniecībai līdaka labi piemērota, ja vien, pro-

tams, to novieto tur, kur tā nevar nodarīt zaudējumus,
vai arī tai nodod lietošanā pietiekošu daudzumu zivju.
Līdaka pacieš kā cietu tā mīkstu ūdeni, tikai viņu nevar

laist ūdenī pa nārsta laiku, jo tad tā viegli nobeidzas.

Karpu dīķos to tur, lai tā uzmundrinātu slinkās karpas;
te tomēr jāuzmanās un jālaiž ūdenī vienīgi mazas līdaci-

ņas, kuras nevar nodarīt zaudējumus, pie kam izzvejojot

dīķi tās rūpīgi jāuzmeklē un jāizņem.

Pie JāņaMillera uzstādītās mānl īdak v dzim-

tas (Scomberesocidae) pieder vēja zivs (Belone vul-

garis), kura ir savā ģintā pazīstamākā, jo izplatīta visās

Eiropas jūrās un vēl tālāk. Vēja zivs sasniedz līdz vienu

metru un vēl lielāku garumu, bet reti kad vairāk kā kilo-

gramu svarā; virspusē tās ķermenis ir zilganzaļš, apakš-

pusē sudrabbalts. Viduklis ir izstiepts līdzīgi zutim, starp-
žokļi pagarināti garā, asiem zobiem apbruņotā knābī.

Eiropas krastos vēja zivs parādās parasti kopā ar

makrelēm, kāpēc to arī uzskata par makreļu vadoni. Ska-

toties pēc vietas, tā sastopama lielākā vai mazākā dau-

dzumā. Vidusjūrā tā ir parasta, Ziemeļjūrā un Baltijas
jūrā bieža parādība. Pēc Kauca (Couch), tā tuvojas
krastiem parasti lielos baros, peld tuvu ūdens virsmai, lo-

cīdamies, ātri uz priekšu un rotāļājoties izdara milzīgus
lēcienus, kurus dažreiz tā atkārto ļoti bieži. Viņas lēk-

šanas veids, kā to Balls uzsver, ir ļoti īpatnējs, proti,
zivs izlēc no ūdens stateniski gaisā un atkrīt ūdenī at-

pakaļ ar asti uz priekšu.
Kaut gan vēja zivs, kad to izņem no ūdens, izdod ļoti

nepatīkamu smaku un gaļa tai liesa un sīksta, tā kā to

vislabāk izlieto makšķeres ēsmai, šo zivi ķer tomēr ļoti
daudz. Pie Baltijas jūras krastiem to ēd svaigu, ietai-
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sītu un žāvētu. Zvejai izlieto siļķu tīklus, makšķeri vai

duramo žebērkli ar apmēram 20 zariem; duramo lieto tikai

naktīs, uguns gaismā, kura zivi pievelk. Jonijas salās,

pēc Tonna, pielieto no trim bambuka kārtīm taisītu trīs-

stūrainu braucamo ierīci, kuras vidū novieto mastu ar

latiņu buru. Zemes vējam pastāvot, zvejnieks dodas uz

kādu uz priekšu izvirzītu stāvā krasta klinti, sagatavo

savu dīvaino laivu un laiž to jūrā, ciktāl to atļauj tieva,

gara aukliņa, kas uz krasta stāvošam zvejniekam paliek
rokā. Uz šās aukliņas vienas vai divu pēdu atstātumā

piesieti korķa gabali, bet pie tiem piestiprināti smalkās

aukliņās makšķeres āķi ar ēsmu. Kad vēja zivs iekožas

makšķerē, tā velk korķa gabalus spēcīgi uz leju, bet pēc

tam, kā liekas, padodas savam liktenim un tādā kārtā at-

ļauj zvejniekam gaidīt, līdz uzkodušās kādas 10 vai 12 zi-

vis; tad zvejnieks aukliņu velk krastā, noņem zivis no

āķiem, uzliek uz tiem jaunu ēsmu un laiž laiviņu atkal

jūrā. Tonns apgalvo, ka tas Pakso krastā noskatījies
kādā zēnā, kurš pusstundas laikā tādā kārtā izvilcis 50

līdz 60 vēja zivis.

*

Lidojošās zivis, kuras ceļotājs dabū redzēt atklātās

jūrās, gandrīz visas pieder vienai ģintai, kura nosaukta

par lidz iv ī m (Exocoetus). Viņu galvenās iezīmes ir

ārkārtēji attīstītās spuras, sevišķi paasinātās krūšu spu-

ras kuru garums sastāda divas trešdaļas un platums ap-
mēram vienu trešdaļu no visa ķermeņa garuma; šīs spu-

ras piestiprinātas pie ļoti stipras kaula jostas, kas atrodas

zem muskuļiem, un var kustēties brīvāk nekā citām zi-

vīm. Pretīm platajai muguras spurai atrodas tūpļa spu-

ra ; vēdera spuras piestiprinātas zem krūšu spurām, astes

spura ir dziļi šķelta un apakšējā daļa ir lielākā par aug-

šējo, žokļus bruņo ļoti mazi zobiņi; augšlejas un mēle ir

bez zobiem. Ārējā veidā lidzivīm, atskaitot spuras, ir

zināma līdzība ar siļķēm, un nosaukums „lidojošā siļķe"
tā tad nav slikti izvēlēts.

lekšējos orgānos, kā to pirmais uzsvēra Hu m-

bold ts, uzkrīt peldpūšļa milzīgie apmēri; 16 centimetru
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garai zivij, kuru šis visu aptverošais pētnieks izmeklēja,

peldpūslis bij 9 cm garš un 25 milimetrus plats, tā tad

saturēja ap 16 kubikcentimetru gaisa. „Pūslis ieņem pusi

no ķermeņa tilpuma un laikam sekmē zivs svara pamazi-

nāšanu. Varētu sacīt, ka šīs gaisa tvertnes zivij kalpo

daudz vairāk lidošanai nekā peldēšanai, jo mēģinājumi,

kurus izdarīja Provensals (Provenzal) un es, pierā-

da, ka šis orgāns tām sugām, pie kurām tas sastopams,

nav nepieciešams lai paceltos uz augšu līdz ūdens virs-

mai." Milzīgajam peldpūslim ķermenī ir vēl sevišķi sa-

gādāta telpa ar vairāku astes skriemeļu šķērspiedevu
gredzenveidīgu izliekšanos; šāda ierīce, nav novērota ne

piie vienas citas zivs.

Dažādās lidzivju sugas, cik liekas, visas dzīvo apmē-

ram vienādu dzīvi. Viņas apdzīvo starp saulgriežu lo-

kiem vai arī mērenajā joslā esošās jūras, sevišķi okeā-

nus, neskaitāmā daudzumā, un ne tikai krastu ūdeņus,
bet burtiski visas jūras daļas; tālu no krasta tās pat sa-

stopamas lielākā daudzumā nekā viņa tuvumā. Retumis

tās iemaldās arī mūsu ūdeņos.

Viņu parādīšanās virs ūdens ir ļoti īpatnēja. Ja no-

kļūst viņu apdzīvotos apgabalos, tad redz kuģus no vi-

ņām ielenktus no visām pusēm, tas ir, ciktāl acs redz, bez

pārtraukuma atsevišķas vai vairākas zivis paceļas gaisā
un atkal nogrimst jūrā. Humboldts saka, ka viņu
kustības gluži pareizi salīdzinātas ar plakana akmeņa ku-

stībām, kurš, nokrisdams uz ūdens un atkal atsizdamies,
lēc vairāk metru augstu pār viļņiem. Lidzivis tā tad īste-

nībā parasti lēc. un, kamēr tām nav kāds sevišķs iemesls

kustību pastiprināšanai, izlēc pusotra līdz divus metrus

pār ūdens līmeni, vienā paņēmienā arī neaizlēc tālu. bet

tūliņ atkal iekrīt ūdenī; bet viena zivs seko otrai tik ātri,

ka izskatās, itkā pirmā arvien tikai aizskārtu ūdeni, no

jauna atsistos un izdarītu otru lēcienu, kamēr patiesībā
lēc viena zivs aiz otras. Nereti gadās arī, ka no ūdens pa-

ceļas reizē liels daudzums zivju, simtiem vai pat tūksto-

šiem. Tad var redzēt, ka laba daļa gaisā pacēlušos zivju
pēc īsa lēciena krīt atkal ūdenī, kamēr pārējās savu skrē-
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jienu turpina un tikai daudz lielākā atstatumā atkal skar

viļņus. Atstatums, kuru tādā kārtā zivs nolido, var būt

ļoti dažāds. Mierīgi laižoties zivis paceļas apmēram met-

ru pār ūdeni, tā kā tās sllīd pār vi]ņu šķautnēm, un, no-

skrējušas ap 6 metrus, atkal iekrīt ūdenī. Pielietojot
vairāk spēka tās paceļas līdz 6 metru augstumā un slīpā
lokā nolido 100 līdz 200 metru lielu gabalu. Gandrīz ar-

vien lēciens notiek taisnā līnijā uz priekšu, bet zivis to-

mēr spēj izdarīt arī pagriezienus. Lēcot tās krūšu un

vēdera spuras tur taisni izplestas, tomēr nesit ar viņām

pa gaisu, kā to dara putni. Pagriezienu gaisā zivs iz-

dara tikai augstākās nepieciešamības gadījumā, piemē-

ram lai izvairītos no sadursmes ar kādu citu priekšmetu
vai no kāda jūras laupītājputna, jo pagriezienam nepie-
ciešamā astes spuras savilkšana lidojošo zivi izved no

līdzsvara un nospiež tūliņ uz leju ūdenī. Līkas līnijas
zivs apraksta citādā kārtā, izdarīdama vienu pakaļ otram

daudzus mazus lēcienus, katru apmēram metru garumā,

un katrreiz pēc ielaišanās ūdenī attiecīgi mainot lēciena

virzienu. Kamēr nedraud briesmas, tā saucamais lido-

jums ir ļoti drošs un noteikts, tiešām līdzīgs putna lido-

jumam; 'bet kad lidzivi vajā ienaidnieki vai izbiedē kuģis,
tad lēciens kļūst bailīgs, nekārtīgs, stīvs un neveikls, kā

ķepurošanās; zivs pie tam arī bieži krīt ūdenī, bet tikai

lai nākošā acumirklī atkal no jauna paceltos un tādlā pat
kārtā svaidelētos tālāk.

„Lidzivis," turpina Humboldts, „lielu daļu no savas

dzīves pavada gaisā; bet viņu nožēlojamā dzīve ar to

nekļūst vieglāka. Kad tās atstāj jūru, lai izvairītos no

rijīgajām zelta makrelēm, tās sastop gaisā fregatu put-
nus, albatrosus un citus jūras lidotājus, kuri tās lidojot
saķer." Arī Kitlics (Kittlitz) tam piekrīt. „šo zivju
lidojums," viņš saka, „liekas esam pēdējais līdzeklis, ko

tās pielieto, lai izbēgtu no saviem vajātājiem, kurus redz

pastāvīgi pēc viņām lēcām. Liels ir lidzivju skaits, un

tikpat neskaitāmi ir arī uzbrukumi viņām no plēsējzivju

puses, šo zivju vairošanās spēja ir laikam ārkārtēja, ka

pie šādas vajāšanas viņu skaits vēl tomēr ir ievērojams.



97

Bennct s tomēr ceļ ierunas pret Humboldta un

X i t'l i c a, kā arī visu to ieskatiem, kas runā par šīm va-

jāšanām. ~Es no savas puses," viņš tieši saka, „gribu šo

lietu apšaubīt; jo ja arī šādas medības uz lidzivīm var

dažreiz būt novērotas, tad tomēr es esmu redzējis lielus

viņu barus paceļamies pār ūdeni, bez ka tās būtu vajājusi
kāda zivs vai kāds putns gaisā, kamēr viņas pašas gan bij
nodarbinātas ar medībām, bij tā tad uzbrucēji un nevis

upuri."
Uz lielā kuģu vairuma nejauši sagūstītas, tas ir, uz

klāja uzlēkušas lidzivis neēd; bet pie Vidus- un Dienvid-

amērikas krastiem viņu gaļu visur, un protams ar pama-

tu, uzskata par lielisku ēdienu.

Dzimtas pazīstamākā suga ir bezdelīgu zivs

(Exocoetus volitans), kura dzīvo Vidusjūrā. Viņas1 ga-

rums ir augstākais 50 centimetru. Virspuses krāsa ir de-

besszila, apakšpuse ir sudrabbalta; krūšu spuru ādai ir

skaista, caurspīdīgi zila nokrāsa.

Lielākā tiesa Dienvideiropas un tāpat laba daļa Āzijas,
dažu Āfrikas apgabalu un Ziemeļamērikas cietzemes ūde-

ņos mājojošo saldūdeņu zivju pieder dzimtai, kuru mēs,

par godu dzimtas svarīgākajam loceklim, sauksim par

karpu dzimtu (Cvprinidae). Tās ir iegareni olveidīgi
veidotas zivis ar mazu muti, lielām apaļām zvīņām klā-

tas, ar vājiem, bezzobainiem žokļiem, kuru malu sastāda

starpžoklis, aiz kura atrodas virsžoklis. žokļu zobu vietā

attiecīgi veidojumi atrodami atrodami apakšējā rīkles

kaulā; šiem zobiem pretī stāv zem galvaskaula novie-

tots, pa lielākai tiesai raga plates pārklāts galvaskausa
piedēklis, tā saucamais karpas akmenis. Starp šīm iezī-

mēm mutes izveidojums un rīkles kauli dzimtas sadalī-

šanā ir no sevišķa svara. Muti vai nu apņem biezas ga-

ļīgas lūpas, vai arī smalkas, griezīgas, bieži skrimšļa pār-
klātas žokļu malas; rīkles zobi atšķiras pēc sava veida,
skaita un stāvokļa, un šīs atšķirības ir tik pastāvīgas un

drošas, ka tās ir piemērotas, lai ar viņām raksturotu atse-

višķās sugas.
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~Ka zvīņu ziņā izdzimušās karpas", saka minētais pēt-

nieks, „proti ar nedaudzām ,nesamērīgi lielām zvīņām klā-

to spoguļu karpu un gluži bezzvīņaino ādas karpu jāuz-
skata tikai par formām, un ne, kā agrāk domāja, par at-

sevišķām sugām, pie tā jau ir sen pierasts; bet ka karpu

rāsas var uzrādīt arī pārmainītas ķermeņa kontūras, kā

tas pie mūsu siltasiņu mājas kustoņiem bieži ļoti uzkrī-

tošā veidā redzams, tam pat dažs zivju speciālists negri-
bēs ticēt. Karpa, kuras ķermenis pamattīpā ir iegarens

un no sāniem drusku saspiests, zem zināmiem iespaidiem

var stiepties garumā un uz pazeminātās muguras no sā-

niem noapaļoties, vai atkal zem citiem iespaidiem var

tapt īsāka un iegūt stāvāku un vēl vairāk saspiestu mu-

guru. Vienu no šīm rāsām, pie kuras nupat minētās pār-

maiņas sasniegušas ļoti lielus apmērus, Hekels uzska-

tīja par atsevišķu sugu un apzīmēja par ezeru karpu.

Vidējā forma starp mazāk stiepto dīķa karpu un tikko

minēto ir arī no Bonaparta par atsevišķu sugu uz-

skatītā un par karpu karalieni apzīmētā forma. Otra

rinda novirzību, kādas dod dīķa karpa, aptver formas ar

īsu ķermeni un augstu muguru; starp tām Hek cļ a un

Kner a aprakstītā smailkarpa ir visīsākā forma ar vis-

stāvāko muguru, šī rāsa apdzīvo Donavu, Neizīdleras un

Plates ezeru." Gluži tas pats ir ar vairākām citām tā

saucamām „sugām", kuras uzstādījuši citi pētnieki: arī

tās nav vairāk nekas kā novirzītas formas.

Sekli, dūņaini, cik iespējams maz apēnoti, šur un tur

ūdensaugiem bieži aizauguši dīķi un ezeri karpai patīk

vislabāk; ne sliktāk tā dzīvo upju ietekās vai arī pašās
upēs, kad tās plūst rāmi un tām ir dūņains dibens; no

ātri plūstošiem dzidriem ūdeņiem tā izvairās pilnīgi. Sa-

vām ganībām tā prasa dūņainu dibenu un dzīvo tikai tad,
kad viņas mītnes ūdens atrodas pēc iespējas ilgi saules

staros un kad tanī ieplūst upītes ar mīkstu ūdeni. Pa

vasaru un pēc nārsta laika tā barojas priekš ziemas, un

šinī nolūkā, pa lielākai tiesai ciešos baros, pārstaigā sa-

vas mītnes ūdeņu seklākās vietas, meklēdama starp
ūdensaugiem kukaiņus un tārpus, lūkodamās pēc dažādām
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augu vielām vai arī, līdzīgas lietas meklējot, pārrakņāda-
ma dūņas. Viņas galvenā barība gan laikam ir sīki dzīv-

nieki, sevišķi tārpi, kukaiņu kāpuri vai arī pat abinieki

Un līdzīgi ūdeņu apdzīvotāji; tomēr tā nekāda ziņā neiero-

bežo jas ar šo barību vien, bet ēd arī labprāt augu vielas,

satrūdējušas ūdensaugu daļas, iepuvušus augļus, ceptus

kartupeļus, maizi un tā tālāk. Audzējamos dīķos to mēdz

ēdināt ar aitu mēsliem, kas, stingri ņemot, nozīmē tik-

daudz, ka ar mēsliem pievilina kukaiņus un tārpus, jo tie

un ne mēsli, kurus zivs gan arī līdzi norij, dod tai pie-
mērotas barības vielas. Rakņājoties dūņās, tā uzņem arī

zemes daļas, un tās liekas viņas gremošanai pat nepiecie-
šamas. Jūrā tā pārtiek laikam galvenā kārtā no tārpiem

un maziem gliemežiem.
Pie pietiekošas barības karpa jau sava mūža trešajā

gadā spēj vairoties. Piektā dzīves gadā, pēc 810 ch a

pētījumiem, mātīte izlaiž jau ap 300.000 oliņu; šis skaits

vēlāk pieaug vairāk nekā divkārtīgi. Pa nārsta laiku tē-

viņiem gļotainajā ādas pārklājā uz galvas vidus, vai-

giem un žaunu vākiem attīstās daudz mazas, nekārtīgi
izmētātas bālganas kārpiņas, kuras parasti parādās arī

uz krūšu spuru iekšējās un priekšējās puses. Tiklīdz kar-

pa apģērbj šo kāzu uzvaJlku, tai uznāk ceļošanas prieks
un tā mēģina pacelties pa upi augšup, ciktāl vien iespē-
jams, pie tam uzveic bieži arī ievērojamus šķēršļus. Ikru

laišanai karpa izvēlas seklas, ūdensaugiem bieži aizaugu-
šas vietas, un tikai, kad tā šādas vietas atrod, zivju au-

dzētājs var sagaidīt izdošanos karpu vairošanās ziņā. Bet

ne visas karpas uzrāda to apbrīnojamo auglību, kuras dēļ
tās savā laikā uzskatīja par cienīgām svētīt mīlestības

dievei; daudzas paliek neauglīgas un pie tam visu savu

mūžu. Jau Aristotelim šis fakts bij zināms, un tas

zināja arī, ka šīs karpas ir taukākas un tām labāka gaļa,
nekā visām citām. Viduslaiku autori šādas karpas dēvē

par „vaļiniecēm" un noteikti uzsver, ka tās jāslavē aug-
stāk par citām. Anglijā pat mākslīgi sabojā karpām
sēklu dziedzerus un olnīcas, lai radītu šādas neauglīgas
zivis un tā iegūtu maigāku gaļu.
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Ezeros un upēs karpas zvejo ar tinēm, tīkliem un

murdiem, iepriekš arī dažās vietās noliek par ēsmu vārī-

tus zirņus, vai arī ķer karpas uz makšķeres ar tārpu,

mazu gaļas gabaliņu vai sausu augļu palīdzību. Tomēr

šāda veida zvejai brīvā ūdenī nekur nav sevišķas nozīmes,

jo mazāk taisni Vācijā, kur karpa jāuzskata par dīķsaim-
niecības svarīgāko zivi.

Karpu audzēšanai nepieciešami vismaz divējāda veida

dīķi, proti, seklāki ūn dziļāki, jeb tā saucamie audzēja-

mie, un galvenie jeb pārdošanas dīķi. Pirmajos jāatro-
das kalrtvei dīgām padziļinājumam, kurā zivis, neciezdla-

mas no sa.la, var pavadīt ziemu, pārējā daļā šie dīķi to-

mēr nedrīkst būt dziļāki par diviem metriem. Vēl seklā-

kas, ar zāli aizaugušas vietas arī ir absolūti nepiecieša-

mas, jo uz tām karpas laiž savus ikrus. Kārtējs mīksta

ūdens pieplūdums arī ir viens no noteikumiem, jo dīķos
ar aukstu ūdeni karpa nedzīvo, vismazāk tādos, kuros ir

stipri avoti vai kuros ietek šādu avotu ūdens. Ja ir vai-

rāki dīķi. tad seklākos no tiem Izvēlas par ikru laižamiem

dīķiem, dziļākos un lielākos par audzējamiem dīķiem; bet

arvien jāgriež vērība uz to, lai ikvienā atsevišķā dīķī at-

rastos dziļākas vietas, kuras neaizsalst līdz dibenam, jo
citādi nāktos pa ziemu zivis ikreizes ielaist citā dīķī. Ap
200 aru lielā ikru laižamā dīķī novieto parasti 5 karpas,
4—12 gadu vecumā, no tām vienu tēviņu un 4 mātītes,

bet. kā tas viegli izskaidrojams, labākus panākumus sa-

sniedz, ja dzimumu attiecības vairāk izlīdzina, ielaižot ap-
mēram tikpat daudz tēviņu, cik mātīšu. Neskatoties uz

karpu ārkārtējo vairošanās spēju, no vienas karpu mātītes

tikai labvēlīgos apstākļos iegūst 1200 līdz 1500 mazuļus,
laikam gan tāpēc, ka līdz šim vēl arvien piegriež par maz

vērības noderīgu ikru laižamo vietu ierīkošanai. Piedzī-

vojuši zvejsaimnieki, kuri dīķos 20 centimetru dziļumā
lika guļus no vītolu viciņām pītus pinumus un virspusē
tiem novietoja ļoti daudzas mazas egļu skuju slotiņas,
atrada, ka karpas labprāt šādas vietas izlieto savu ikru

laišanai, ka daudz vairāk oliņu apaugļojās un ienākums

ievērojami palielinās.
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Pa nārsta laiku audzējamā dīķa ūdens jāuztur cik

vien iespējams vienā un tai pašā augstumā, lai oliņas
uz laiku nenokļūst sausumā un neaiziet bojā. Pēc ma-

zuļu izšķilšanās jāgriež galvenā vērība uz to, lai mazuļus
izsargātu no daudzajiem zivju ienaidniekiem. Labvēlīgos,
siltos laika apstākļos mazuļi pirmā vasarā sasniedz 8 līdz

12 cm garumā; nākošā gadā, ja dīķī nav ielaists par
daudz zivju vai tās netiek pietiekoši barotas, mazuļi sa-

sniedz jau 30 cm garumā un vēl vairāk; sākot no trešās

vasaras, tos jau 'uzskata par tirgus preci, novieto galvena-

jos jeb nobarošanas dīķos un ļauj te tiem palikt vēl vienu

vai divus mēnešus.

Karpu dīķos pa lielākai daļai mēdz ielaist vienu vai

vairākas līdakas, par kurām domā, ka tās slinkās karpas
uztur mundras un tā sekmē viņu augšanu. Bet pie šo

trenkātāju izvēles ir ļoti jāuzmanās, jo līdaka, kura dīķī
atrod bagātīgu barību, īsā laikā pieaug tādā mērā, ka

karpu starpā nodara šausmīgu postu. Daudzi zivju au-

dzētāji skatās stingri uz to, lai bez karpām dīķī neatra-

stos nekādas citas zivis, jo tie gluži pareizi apgalvo, ka

šīs svešās zivis katrā gadījumā atņem karpām daļu no

viņu barības; šie zivkopji to pašu iemeslu dēļ necieš dīķos
zaļās vardes un rūpējās par šo abinieku skaita samazi-

nāšanu, izmetot malā viņu kurkuļus. Karpas, kuras au-

dzē mazos parka dīķīšos un kārtīgi baro, ātri pierod pie
barības vietas un pie sava kopēja, iemācās sekot saucienam

vai citai padotai zīmei, piepeld piemēram klāt, kad zvana

ar mazu zvaniņu vai svilpj, un ielenc barošanas vietu,
gaidīdamas uz viņām sniedzamo barību.

*

Purna galā novietota mute bez ūsiņām, četri lāpst-
veidīgi, vienā rindā novietoti rīkles zobi un pa vienam

pakaļpusē zāģzobainam kaula staram muguras un tūpļa
spurā ir karūsas (Carassius) ģintes iezīmes; mūsu

ūdeņos pie šīs ģints pieder parastā karūsa (Carassius
vulgaris). Pēdējai ir ļoti strups, šaurmutains, šaurām

lūpām apņemts purns, ļoti plata piere un viegli izgriezta
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astes spura. Krāsa, kura bieži ir mainīga, ir vairāk vai

mazāk tumši misiņa dzeltena, kas uz muguras pāriet

tēraudzilā krāsā un uz spurām uzrāda iesarkanu atsitumu.

levērojamus apmērus karūsa nesasniedz; tikai retumis tā

top garāka par 20 cm un smagāka par 700 gramiem.
Ekstrēms (Eckstrom) ir ieguvis kādu kilogramu

smagu un Jar cll s kādu vēl drusku smagāku karūsu,
kura bija 25 cm garumā un 12 cm augstumā. Arī karū-

sas kultūrā uzrāda uzkrītošas pārmaiņas. Tā, piemēram,

karpu karūsa ir krustojums starp karpu un karūsu.

Karūsas izplatības apgabals sniedzas pār Vidus-, Zie-

meļ- un Austrumeiropu. Tā ir bieži sastopama Reinas un

Donavas apgabalu upēs, ezeros un dīķos, Austrum- ūn

Rietumprūsijā, visā Krievijā un Sibīrijā, mīl stāvošus

ūdeņus, sevišķi ezerus ar purvainiem krastiem vai lielāku

upju neplūstošās attekas, bet dzīvo arī mazos dīķos, dūk-

stīs, bedrēs un purvos, vispār spēj apdzīvot visdažādāko

un visnetīrāko ūdeni ūn apmierināties ar netīrāko dūņu
barību. Arī karūsa pārtiek galvenā kārtā no tārpiem,

kāpuriem, trūdošām augu vielām un dūņām, sakarā ar ko

lielāko tiesu no savas dzīves pavada pie ūdeņu dibena, kur

tā paliek arī auksto gada laiku; pēc Pa 11 asa, tā var pat
iesalt ledū un vēlāk tomēr atkal atdzīvoties. Tikai nārsta

laikā, kas Dienvideiropā iekrīt jūnijā, bet Ziemeļeiropā
jūlijā, tā bieži parādās pie ūdens virspuses, sevišķi seklās,
augiem aizaugušās vietās, klejo te bariem apkārt, ķer,

lūpām čāpstinot, pēc ūdens virsmas, joņo un spēlējas, līdz

sākas ikru laišana.

Pēc izdarītiem novērojumiem, mātīte laiž līdz 200.000

oliņu, rada kārtēji bastardus ar karpām ķer arī karpu

mazuļus, kāpēc to no seniem laikiem necieš karpu dīķos.
Mazuļi pieaug lēni, tomēr jau otrā gadā ir spējīgi vai-

roties un sasniedz no 6—lo gadu lielu vecumu.

Dīķsaimniecībā karūsai ir nozīme tikai tādos apgaba-
los, kur ūdeņi karpu audzēšanai ir par netīriem, šāds

ūdens karūsas gaļas garšai nekaitē, kamēr karpas gaļu
tas padara gandrīz nelietojamu. Bez tam tā ar sekmēm

turāma foreļu dīķos, jo tā šīm diženajām plēsējzivīm, kuru
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vērtība ir nesalīdzināmi augstāka par karūsu vērtību, no-

der par barību, tā tad var tapt labi izmantota netiešā

ceļā. Karūsu ārkārtēji sīkstā dzīvība atļauj tās pārvadāt

katrā gada laikā. Tās stundām ilgi dzīvo ārpus ūdeņa

un, sniegā ieliktas, vai mitrās lapās ietītas, ir pārsūtāmas
tālus gabalus. Karūsa ir ļoti iecienīta Krievijā, kur tā

lielā daudzumā apdzīvo stepju ūdeņus.
Vecais Kempfers (Kāmpfer) kā pirmais runā par

kādu sarkanu, pie astes krāšņi zelta dzeltenu zivi k i n g-

j o, kuru Ķīnā un Japānā tur dīķos un zināmā mērā uz-

skata par māju kustoni. Diha 1ds (Dv Halde) savā

Ķīnas vēsturē vēlākos laikos vēsta par šo zivi ļoti sīki.

Debesu valsts augstmaņi un varenie liek savos dārzos

priekš tās rakt īpašus dīķus vai tura to krāšņās porcelāna
vāzēs.

King-jo, mūsu zelta zivt iņ a, no Ķīnais laikam

vispirms nonāca Portugālē un, še ieviesusies, vēlāk pama-

zām izplatījās pa visu Eiropu. levešanas gadu uzdod

visai dažādi. Daži autori min 1611., citi 1691., vēl citi

1728., gadu. Skaidri ir zināms tikai, ka pazīstamās Pom-

paduras laikā šī zivtiņa jau bij Francijā, jo ir uzgla-

bājušās noteiktas ziņas, ka tai uzdāvāta zelta zivtiņa, ko

toreiz uzskatīja par sevišķi neparastu dāvanu. Anglijā
zelta zivtiņu esot ievedis 1728. gadā Filips Uerts

(Worth). Mūsu laikos šī zivtiņa izplatījusies pa visu

zemeslodi, ciktāl to apdzīvo kultūras cilvēki, un mērenās

joslas siltākos apgabalos pārgājusi savvaļā. Mauricija
salā, kur to ieveda franči, viņa tagad apdzīvo visas upes.
ezerus un dīķus, un tāpat to sastopot savvaļā Portugālē.
Zelta zivtiņu arī audzē lielā daudzumā, sevišķi dienvidus

un rietumu Francijā, šo zivtiņu audzē tāpat kā karpu,
tikai tai nepieciešami mazāki dīķi un stingrāka uzraudzība.

Zelta zivtiņai (Carassius auratus) ir galvenos
vilcienos karpas ķermeņa veids; tā sasniedz 25 līdz 30,

augstākais 40 cm garumu un uz cinobersarkanās pamata
krāsas uzrāda krāšņu zelta spīdumu. Ir sastopamas to-

mēr ļoti daudzas novirzības, arī ar izlasi un piemērotu
audzēšanu var iegūt vairāk vai mazāk pastāvīgas rāsas,

A. Brems. ..Dzīvnieku valsts" XXXI.
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kā piemēram plīvurastes un teleskopa zivis, kuras ķīnieši,
kas šinī ziņā lieli meistari, audzē jau kopš gadusimte-

ņiem.
*

Līņi (T i n c a) ir mazas karpu zivis sīkām zvīņām,

purna galā novietotu muti, divām ūsiņām, kuras novie-

totas mutes kaktiņos., un vālveidīgiem, vienkāršā rindā

stāvošiem, pa četriem un pieciem vienā un otrā pusē no-

vietotiem rīkles zobiem; viņus raksturo arī ļoti. bieza,

caurspīdīga, gļotaina virsādas kārta.

Vienīgais Eiropā sastopamais šīs ģintas priekšstāvis,
līnis (Timca vulgaris), garumā sasniedz augstākais 70

cm un svarā no 3—5, retos gadījumos arī no 5—6 klgr.
Krāsa mainās vairāk kā pie citām karpu zivīm, sevišķi
pēc uzturēšanās vietas. Parasti līņa tērps ir tumši eļļas
zaļš ar mirdzošu zelta spožu zaigo jumu; šī krāsa sānos

pāriet gaiši vai iesarkani pelēkā ar violetu atzaigojumu.
Gaišākas krāsas individi ar vāju zelta spožumu arī ir ne-

reti sastopami; atsevišķos apgabalos, sevišķi Bohemijā

un Augšsilezijā audzē krāšņu pasugu, kuru droši var

skaitīt par krāšņāko no visiām Eiropas zivīm: tas ir zelta

līnis. Tā zvīņas ir lielākas, nekā dīķa līņa zvīņas, plānas
un caurspīdīgas, spuras maigas un plānādainas, lūpas ro-

žu sārtas, vispār krāsa ir zelta dzeltena vai sarkana; zīmē-

jumu sastāda vairāk vai mazāk kopā saspiesti tumši plan-

kumi, kuri turpinās arī uz spurām. Tēviņi no mātītēm

atšķiras ar spuru izveidojumu un krāsu. Pirmie caur-

mērā ir gaišākā krāsā, pēdējām sevišķi stipri attīstītas

vēdera spuras, to otrais stars ir biezāks un platāks.
Starp Eiropas karpu zivīm līņi pieder pie visizpla-

tītākiem. Viņi apdzīvo lielāko Eiropas daļu no Dienvid-

italijas līdz Dienvid- un Viduszviedrijai un arī Krievijā
pieder pie parastākajām dīķu zivīm. Līņi mīl upes mazāk,
nekā stāvošus ūdeņus; starp tiem tie vairāk cienī ezerus,

dīķus un purvus ar dūņainu vai mālainu pamatu, kur aug

arī niedras, ja vien tās nav valdošais augs. Upēs viņi
vienmēr apmetas tādās vietās, kur ūdens tek lēni un dū-

ņas nosēstas pakāpeniski, jo no tām tas ņem sev barību.
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Sevišķi labprāt tie dzīvo mākslīgi ierīkotās un ar ūdeni

piepildītās mālu bedrēs. Līnis ir slinka un garlaicīga

zivs, kura gandrīz vienmēr uzturās dibena tuvumā; ziemā

tas ierokas te dūņās, un tikai ļoti labā laikā vai arī vairo-

šanās laikā uzpeld arī uz ūdens virsmas. Tāpat kā pīkste,
līnis jūtas labi vēl ūdeņos, kur citas zivis un pat karpas
vairs nedzīvo, jo viņa elpošanas vajadzība un vajadzīgā

skābekļa patēriņš ir ļoti mazi.

Pa ziemu līņi, līdzīgi citiem savas dzimtas radinie-

kiem, ierokas dūņās un te pussamaņas stāvoklī pavada
auksto gada laiku. Līdzīgi tie izturās arī dažreiz vasarā.

Daži līņi, kā to Zībolds novērojis, gaišā dienas laikā

paslēpušies dīķa dibenā dziļi dūņās un ļāvuši, lai tos ar

stieni no paslēptuves izrok, pie kam tie pat nepakustē-

jušies. Kad tos iznesa dienas gaismā, viņi gandrīz kā

beigti palika uz sāniem guļam, līdz vairāki nevisai maigi
dūrieni ar stieni tos beidzot uzmodināja no bezsamaņas
stāvokļa un tie aizpeldēja, lai atkal paslēptos dūņu dzi-

ļumā. ~Vai šādu līņu izturēšanos," prasa Zībolds, „ne-

var apzīmēt par līņu dienas vai vasaras miegu?"
Attiecībā uz barību līņi ir pilnīgi līdzīgi karpām.

Līņu nārsta laiks turpinās no marta līdz augustam.
Šinī laikā redz mātīti, kurai parasti seko divi tēviņi, pel-
dam no viena meldru vai niedru cera uz otru, lai te iz-

laistu ikrus. Vairošanās dziņa abus dzimumus tā iespaido
un aizņem, ka tie aizmirst visas bailes un ar parasto du-

kuru ir no ūdens izsmejami. Pēcßlocha novērtējuma,
divi kilogrami smaga līņu mātīte izlaiž ap pusmiljonu

ikru, vairošanās tā tad ir ļoti stipra. Mazuļi aug diezgan

ātri, — tomēr vienmēr paiet četri gadi, līdz tie ir vairo-

ties spējīgi. Pirmā gadā tie sasniedz svarā gandrīz 200

gr, otrā 750 gr, trešā gadā no 1—1.5 kg. Viņu mūža

garumurēķina no 6—lo gadu: novērtējums, liekas, ir par
zemu.

Atskaitot Ziemeļvāciju, citur līņus cienī par maz.

Viņu gaļu nevērtē augstāk par karūsu gaļu, lai gan tā bez

šaubām pārspēj pēdējo visās nozīmēs; līņi ir pieticīgākās
zivis uz visas zemes lodes. Atskaitot zuti, neviena cita
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zivs tādā mērā neder purvaino, augstākais tikai bezvēr-

tīgai karūsai noderīgo ūdeņu apdzīvošanai; jau aiz šī

iemesla vien viņus audzēt ir silti ieteicams.

Barbes (Barbus), kuras sastāda dzimtas lielāko

ģinti, nes pie augšlūpas četrus Ūsiņu pavedienus, mute tām

atrodas purna apakšpusē, muguras un tūpļa spuras ir īsas,

pie kam pirmajām ir diezgan resns kaula stars; mutē

atrodas katrā pusē trijās rindās pa divi, trīs un pieci

kopā savienoti rīkles zobi, kuri ir karotes veidīgi, citiem

vārdiem, konveidīgi un āķveidīgi atpakaļsaliekti, pakaļ-
pusē karotes veidīgi izgrebti.

Mūsu upes barbe jeb bārdas zivs (Barbus

fluviatilis), kas sasniedz garumā no 60—70 cm un svarā

no 4—5 kg, izņēmuma veidā pat no 9—12 kg, ir ar stieptu

ķermeni, mugura ir olivzaļa, sāni un vēders gaišāki, proti,

zaļganbaiti, pie pakakles balti; muguras spura ir zilgana,

tūpļa spura tādā pat krāsā, bet ar melnu apmali; pārējās

spuras izskatās iesarkanas.

Upju barbes apdzīvo visu Vācijas upju apgabalu un

pelna šo nosaukumu tiktāl, ka no stāvošiem ūdeņiem iz-

vairās. Tām sevišķi patīk upes ar smilšainu un grantai-
nu dibenu. Vasarā tās labprāt uzturās starp dažādiem

ūdens augiem; tiklīdz kā augi rudenī nonīkst, barbes

meklē upē dziļākās vietas un atrod te patvērumu zem un

pie akmeņiem, alās un līdzīgās vietās, ierokas arī krasta

malā, jo tās, kā vecais Gesn cr s izsakās, ~rokas kā

cūkas", šādos apstākļos notiek, ka sevišķi izdevīgās pa-

slēptuvju vietās barbes dažreiz salasās veselām kaudzēm,

burtiski sagulstas viena pār otru un te zināmā nozīmē

guļ ziemas miegu. 1811. gadā, pēc šin c a ziņām, ūdens-

rats pie kāda Ciriches tilta bij tik pilns ar barbēm, ka

nedaudzās stundās saķēra vairāk nekā desmit centneru,
nerēķinot mazās, kuras svieda atpakaļ ūdenī: tās gulēja
metru augstu viena pār otru.

Starp Vācijas karpu zivīm barbes pieder pie dzīvā-

kām un kustīgākām, lai arī tām vēl nevar noliegt labu
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daļu slinkuma. Dienu tās parasti guļ mierīgi; nakti tur-

pretīm viņas daudz kustas un meklē barību. Tā sastāv

no mazām zivtiņām, tārpiņiem, dūņām un dzīvnieku at-

kritumiem, ja pat cilvēku ekskrementiem. Hekels pie-

min, ka barbes bariem uzturoties Cvetelas klostera tu-

vumā tādas vietās, kur klozetu ūdens ietekot upē un pat
tikai tur dzīvojot.

Nārsts iekrīt maija un jūnija mēnešos; atsevišķi īpat-

ņi laiž ikrus jau arī martā un aprilī, vēl citi, varbūt jau
otro reizi, jūlijā un augustā, šinī laikā barbes izveido

barus no simtu un vairāk galvām, kuri garā rindā peld
viens pakaļ otram, pie kam vecākās mātītes gājienu at-

klāj, vecākie tēviņi tām seko, vidējie novietojas aiz tām

un jaunās zivis baru noslēdz. Vairošanās spēja šķiet to-

mēr ir maza: Blochs barbes mātītē saskaitīja tikai

80.000 oliņu. Rudenī mazuļi sasniedz garumā gandrīz
8 cm; ceturtā gadā tie jau ir no 700—1500 gr. smagi

un vairoties spējīgi.
Barbes gaļa nav katram pa garšai un ļoti asakaina.

Raksturīgi un līdz šim nenoskaidrots paliek tas, ka viņu
ikriem ir indīgas īpašības. ~Viņu ikri," saka vecais

Ge sne rs, „ir pavisam kaitīgi, jo tie ar lielām sāpēm no-

ved cilvēku dzīvības briesmās." Tas ir pilnīgi pareizi, lai

arī daži varbūt grib par to zoboties; es pats par šo pa-

tiesību esmu pārliecinājies pie sevis un savas ģimenes.

Dīķsaimniecībā barbe ir tiktāl noderīga, ka viņa var

aizvietot karpu dīķa līdaku, proti, uzmundrināt slinkās

karpas un tā pasargāt tār, kā domā, no slimībām. Ciešākā

gūstā tā iztur labi un iepriecē ar savu kustīgumu un

jautrību.

Grunduļi (Gobio) atšķiras no barbēm ar garajām
ūsām muteskaktiņos, lielākām zvīņām un abās pusēs divās

rindas pa ciivi vai trīs un pa pieci novietotiem āķveidīgiem
rīkles zobiem.

Grundulis (Gobio fluviatilis) sasniedz 12 līdz 15,
augstākais 18 cm lielu garumu un virspusē uz melnīgsnēja
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pamata ir apklāts tumšzaļiem vai melnziliem plankumiem,

sevišķi skaidri gar sānu liniju; apakšpusē tas ir sudrab-

spīdošs ar vairāk vai mazāk skaidru iesarkanu atspīdumu;

muguras un astes spuras uz dzeltenīgā pamata uzrāda

melnbrūnus plankumus, kamēr pārējās spuras ir vien-

krāsaini bāli dzeltenas vai sarkanas.

Būdams izplatīts pa Eiropas lielāko daļu un Rietum-

āziju, grundulis dzīvo galvenokārt ezeros, upēs un strau-

tos, atrodams tomēr arī purvos un pat pazemes ūdeņos,
kā piemēram Adelsbergas grotē. Vācijas upēs viņš pieder

pie parastām zivīm; Lielbritānijā un Īrijā tas ir tikpat

izplatīts, kā uz cietzemes, arī Krievijā nereta parādība,

Rietumsibirijā un Mongoli jā, pēc maniem paša novēro-

jumiem, piemēram, Altajos, viscaur ļoti bieži sastopams.
Tīru ūdeni ar smilšu vai oļu dibenu tas mīl vairāk par

citu. Gandrīz arvien to redz lielos ciešos baros. Viņa
barība sastāda zivju mazuļi, tārpi, trūdoša gaļa un augu

vielas. Tā kā viņš ļoti ciena maitas, tad to mēdz saukt

par līķu racēju. Kad pēc Vīnes aplenkšanas 1683. gadā
kritušos turkus līdz ar nogalinātiem zirgiem sasvieda Do-

navā, lai tiktu no tiem vaļā, vēlāk, kā Marsiļ j i (Mar-

sigli) stāsta, atrada ļoti daudz grunduļu līķu tuvumā vai

ķermeņu dobumos, pie kam novēroja ka cilvēku līķus tie

cienīja noteikti augstāk par zirgu maitām.

Pavasaros grunduļi bariem paceļas no ezeriem pa
upēm uz augšu, lai laistu te ikrus. Pa nārsta laiku grun-

duļa ķermeņa krāsa top tumšāka, un taī pašā laikā tēvi-

ņiem attīstās smalkgraudaini izsitumi uz galvas virsus,
muguras un sānu zvīņām un vēdera spuru stariem, bez

tam īpatnēji ādas ataugumi. Nārsts iesākas maijā un

turpinās ar starpbrīžiem apmēram 4 nedēļas. Mazās oli-

ņas izskatās zilas un no tām drīzi izšķiļas mazuļi, jo ikri

ir viegli pieietami saules dzīvinošiem stariem. Ap
divu centimetru garus mazuļus pamana augusta sākumā

bieži vien neticami lieliem bariem. Pēc nārsta laika grun-
duli atgriežas atkal dziļākos un stāvošos ūdeņos, tā tad

arī savos ezeros.

Ziemeļaustrumu Vācijā grunduļus vēlu rudenī kārtēji
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zvejo ievērojamā daudzumā. Pa vasaras laiku zvejo gal-

venā kārtā ar makšķeri, jo grundulis pieder pie tām zi-

vīm, kas atmaksā arī neveikla makšķernieka pūles. Angļi
pirms zvejas ar makšķeri mēdz dibenu uzkašņāt ar dzelzs

āķi, jo grunduļi, peldot garām,, tādās vietās mēdz apstā-

ties, lai uzmeklētu dzīvus dzīvnieciņus. Pie zināmas izvei-

cības nav grūti īsā laikā izvilkt malā vairākus dučus

šo piemīlīgo zivtiņu.
Garšīgās gaļas dēļ grunduli, neskatoties viz viņa sī-

kajiem apmēriem,, visur ciena. Bez tam viņš izmanto-

jams dīķsaiminiecībā kā barības zivs Labākām zivīm.

Kādai radniecīgai sugai, akmeņu grundulim

(Gobio uranosccpus). ir stieptāks ķermenis, garākas ūsas

un vēl augstāk pret šauro pieri uzbīdītas šķības acis; vi-

duklis un spuras tam ir vai nu pilnīgi bez plankumiem,
vai arī pāri mugurai un gar sānliniju stiepjas pa lielai

brūnai plankumu rindai, kā arī ik uz zvīņas ir divi melni

plankumi. Agas ies (Agassiz) akmeņu grunduli atrada

Izaras upē; vēlāk to atrada arī Zaleachā. Savā un Idrijā.

*

Pemp iņu (Rhodeus) ķermenis ir drukns, ar augstu

muguru, mute pa pusei apakšā novietota, bez ūsiņām;
virs vēdera spurām stāvošā un garumā tūpļa spurai lī-

dzīgā muguras spura iesākas ar gludiem kaula stariem;
rīkles zobi atrodas katrā pusē pa pieci vienkāršā rindā

un tiem ir no sāniem saspiesti, slīpi nogludināti vaiņagi.
Tikai nedaudzas mūsu upju zivis var ķermeņa būves

graciozumā un krāsu skaistumā sacensties ar p c m p i ņ v

jeb sp id iļķ i (Rhodeus amarus); laikam pat nebūs: par
daudz teikts, ja apgalvo, ka šī ap 5 cm garā pundurainā
karpu zivtiņa krāšņumā pārsniedz pat slaveno zelta ziv-

tiņu. Pēc izskata pempiņš atgādina karūsu. Krāsa ir

dažāda, skatoties pēc dzimuma un gada laika. „Ārpus
nārsta laika," saka Zībolds, kurš jaunākos laikos šo

zivtiņu visvairāk aprakstījis, ~abu dzimumu īpatņi ir vie-

nādā krāsā, proti ar pelēkzaļu muguru un sudrabā spīdo-
šiem sāniem. Ļoti raksturīga ir zaļa, mirdzoša gareniska
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svītra, kura velkas gar abiem ķermeņa sāniem no viduča

līdz astei. Spuras ir bālgansarkanā krāsā, muguras spura

viscaur, bet astes spura pie pamata apklāta melnīgsnēju
krāsu. Šī vienkāršā krāsa pa nārsta laiku pempiņu tē-

viņiem izzūd pilnīgi un dod vietu greznam kāzu uzvalkam,
kura krāsu krāšņums ir grūti pareizi aprakstāms. Nārsto-

jošiem tēviņiem ķermeņa virsma vizuļo visās varavīksnas

krāsās, pie kam sevišķi atdalās tēraudzilā un violētā krā-

sa, un smaragdzaļā sānu svītra izceļas vēl spilgtāk, ka-

mēr krūšu un vēdera puse pieņēmusi skaistu oranždzelte-

nu krāsu; arī muguras un tūpļa spura ir spilgti sarkanā

krāsā ar melnu apmali.
Līdz ar šī krāsainā ģērba attīstīšanos sāk parādīties

vēl otra dzimumatšķirība, kura atiecas uz pārmaiņām
ādā virs augšlūpas. Te abos augšžokļa ārējos galos pa-

mazām izveidojas apaļš izcilnis, kurš sastāv no 8 līdz 13

kopā sablīvētām nevienāda lieluma krīta baltām kārpiņām;
divas vai trīs gluži līdzīgas kārpiņas vēl bez tam izveido-

jas acu dobumu augšējās malās. Katra kārpiņa nav ne-

kas vairāk, kā cieši cita pār citu sablīvētas virsādiņas
šūnas. Pēc nārsta beigšanās šīs kārpiņas izzūd un at-

stāj savā vietā tikai paliekošas bedrītes, no kurām nā-

košā nārsta laikā atkal attīstīsies tādi pat kārpiņām lī-

dzīgi veidojumi.

Kautgan pempiņu mātītes arī pa nārsta laiku uz-

glabā savu bezkrāsaino ģērbu un tādēji uzkrītoši atšķiras
no saviem krāšņi izrotātājiem tēviņiem, tomēr arī tās šinī

laikā raksturo kāda īpatnēja ārēja iezīme, kuru, neskato-

ties uz tās uzkrītošo veidu, tikai vēl nesen Krauss kā

pirmais pamanīja. Tas ir garš iesarkans dējamais stobrs,
kurš mātītei attīstās nārstam sākoties; kolīdz oliņas olnī-

cās ir nogatavojušās, šis stobrs nokarājas no 5 centimetru

garu pempiņu pavēderes kā līdz 19 milimetru garš tārp-

veidīgs piedēklis, kurš piestiprināts pirms tūpļa spuras,

Lielākiem pempiņiem es šo dējamo stobru esmu redzējis
40 līdz 50 milimetru garu. šis orgāns tad bieži ar savu

galu stiepjas tālāk par astes spuru un, zivtiņai peldot,

piešķir tai neparastu izskatu; varētu iedomāties, itkā no
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tūpļa karātos ārā kāda norīta «lieka vai kāda zivtiņas

pašas zarna." šī stobra īpatnējo uzdevumu kā pirmais

izprata No 11s. Vairāki novērotāji 18. gadusimteņa pē-

dējos gadu desmitos un pagājušā gadusimteņa pirmajā

pusē lielo upes gliemežu žaunu krokās atrada vairāk vai

mazāk, dažos gadījumos līdz 40 zivju oliņu un no tām ārā

lienošus embrijus dažādās attīstības stadijās, nevarēdami

tomēr tikt skaidrībā, kādā kārtā šīs oliņas nokļuvušas
mīkstmieša žaunās. Tikai pēc tam, kad Zībolds bij

aprakstījis pempiņu ikrus kā dzeltenus olveidīgus ķer-
menīšus ap 3 mm garumā un 2 mm resnumā, No 11 s iz-

sacījās, ka pempiņam bez šaubām jābūt tai zivij,
„

kura

upes gliemēzim nodod savas oliņas uzglabāšanai, zināmā

mērā arī izperēšanai." Mēģinājumi, kurus izdarīja šis

pētnieks, apstiprināja šo apgalvojumu, kā arī tai pašā
laikā izteiktās domas, ka aprakstītais dējamais stobrs ir

tā ierīce, ar kuras palīdzību nārstojošā zivs spēj novadīt

savas oliņas līdz gliemēža žaunu krokām. Gliemēžus ar

iedētām zivju oliņām ielika sevišķos novērošanas rezer-

vuāros, un pēc kāda laika ūdens rezervuāru piepildīja jau-
nās, gliemežu žaunās izšķīlušās un līdz tam tur no visām

briesmām pasargātās zivtiņas; tāpat sagūstītiem nārst-

spējīgiem pempiņiem īstajā brīdī nodeva upes gliemežus,
pie kam novēroja zivju parašas un darbību līdz pat ikru

ielaišanai gliemezī, līdz katras šaubas bij izgaisinātas un

jautājums pilnīgi atrisināts.

Pēc No11a teicamiem pētījumiem, pempiņš ļoti pie-
rod pie attiecīgi ierīkota akvārija. No sākuma gan tas

pa dienu, cik vien iespējams, noslēpjas zem ūdens virs-

pusē peldošu lapu segas un tikai naktī ir mundrs un dar-

bīgs; bet jau pēc nedaudzām dienām tas, barības pievili-
nāts, parādās arī dienas laikā ārpus savas paslēptuves,
drīzā laikā pazaudē katru biklumu pret cilvēku un pēdīgi

atļauj tam visādas traucējošas lietas, nemaz par to neuz-

traukdamies. Veikli un droši tas saķer viņam pasniegtās

ūdensblusas, velk ārā no akvārija dibena strautu tārpiņus,

tāpat tomēr bez ierunām ēd arī skudru kūniņas, gaļas pi-
ciņas un maizes drumsliņas. Izsalkumu tas izrāda, cītīgi
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un ilgstoši pārmeklējot visas tās sava akvārija vietas, ku-

ras sola tam barību; nenovēlību barības ziņā tas izpauž

ar to, ka sev līdzīgus mēģina aizdzīt no barības kumosa ar

galvas sitieniem pa labi un pa kreisi. Rotaļājoties tēviņi
un mātītes dzenājas pa ūdeni un savā jautrībā izdara arī

mundrus lēcienus, kuri tiem neapsegtā akvārijā var gan

tapt arī bīstami.

Rosīga dzīve sākas ar nārsta laiku, kura tuvošanos

rāda tēviņa jau aprakstītais krāsainais ģērbs, kā arī mātī-

tes ķermeņa sānu pilnīgums un dējamā stobra attīstīša-

nās. Dējamais stobrs no sākuma pagarinās visai lēni, vē-

lāk ātrāk, vispēdīgi neparasti ātri, un tūliņ pēc ikru iz-

laišanas nedaudzu stundu laikā tā paīsinās, ka sastāda

vairs tikai nelielu daļu no agrāk? maksimālā lieluma. Tē-

viņu šī mātītes dējamā stobra pēkšņā palielināšanās ar-

vien noved lielā uztraukumā, kas, tāpat kā pie citam zi-

vīm, izpaužas ķermeņa krāsu pastiprināšanā un nemierā.

Saniknots viņš trenkā citus sava dzimuma pempiņus; tā-

pat viņš dūšīgi dzenā arī iecerēto mātīti, līdz pēdējā arī

pazaudē savu parasto vienaldzīgo mieru, nonāk tāpat dzīvā

uzbudinājumā un dodas pēdīgi uz tēviņa izraudzīto glie-

mezi, lai ielaistu oliņas. Kad oliņa ieiet dējamā stobrā,

pēdējais top stīvs un paliek tādā stāvoklī, līdz oliņa ir

izgrūsta ārā. Pirms ikru laišanas mātīte nostājas vertikāli

pār gliemēzi, pavērsusi galvu uz leju, apskata gliemezi il-

gāku laiku, un tai pašā acumirklī, kad oliņa ziibeņa ātru-

mā ieslīd dējamā stobrā, metas lejup uz gliemezi, kuram

jāspēlē bērnu kopējas loma, lai iespraustu dējamā stobra

galu gliemēža elpošanas spraugā, ielaistu tur Oliņu un

stobru atkal ātri izvilktu atpakaļ. Ne arvien zivtiņai iz-

dodas ievadīt vajadzīgajā vietā savu dējamo stobru un

nolaist oliņu; pēdējā tādā neizdošanās gadījumā atgrie-
žas ķermenī, un bieži paiet labs laiks, kamēr parādās at-

kal jauns uzbudinājums un visa norise atkārtojas. Tē-

viņš uzmanīgi noskatās oliņas dēšanas darbā un, tiklīdz

mātīte gliemēzi atstājusi, nolaižas uz to, paliek kādu acu-

mirkli pār to, pie visas miesas drebēdams un visas spuras

izplētis, un pēdīgi izlaiž pieņus pār gliemēža elpojamo
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spraugu, lai oliņu apaugļotu. Pēc pabeigta darba kā tē-

viņš tā mātīte noguruši ievelkas kādā ūdensaugu režģī

un te izturas bikli un bailīgi; tēviņš pazaudē savu krāšņo

tērpu un mātītei savelkas kopā dējamais stobrs; pēc zi-

nāma laika, ar vairāku dienu starpbrīžiem, norise atkār-

tojas, un tā tas turpinās, līdz nārsta laiks ir garām. Sav-

vaļā nārsts turpinās no apriļa līdz jūnijam, gūstā tas pa-

rasti sākas jau agrāk un mēdz arī agrāk beigties.
Ciktāl zināms, pempiņa izplatības apgabals sniedzas

pār visu Vidus- un Austrumeiropu un tāpat pār kādu

Āzijas daļu. Donavā un tās pietekās, Elbas un Vislas ba-

seinos tas vietām ir bieži sastopams, tāpat Taurijā kur

vien sastopami tādi ūdeņi, kas pempiņam tīkami. Tas

labprāt mīl dzidru, plūstošu ūdeni ar akmeņainu dibenu,
pēc Zībolda, sevišķi upju un strautu attekas. No lī-

dzenumiem tas paceļas līdz pakalnalniem apvidiem un pat
līdz nelieliem kalniem. Neparastais dzīvības sīkstums

tam atļauj turēties pretim kā aukstumam tā karstumam.

Jekels (JāCkel) redzēja to marta mēnesī mundri pel-
dam apkārt zem kāda sekla grāvja ledusi, pie kam iepriek-

šējā ziemā šim grāvim bij jābūt aizsalušam līdz pat di-

benam; tāpat šis pētnieks novēroja, ka pempiņš nemaz

necieta, kad tas kādā siltā rudens dienā tika bez ūdens

vai mitrām sūnām ielikts augu kārbiņā un veselu stundu

tā nests līdz.

Rūgtās gaļas dēļ, kas šo zivtiņu padara patiešām ne-

baudāmu, pempiņu ķer maz un parasti izlieto tikai kā

ēsmu uz makšķeres. Cik ļoti tas pelna mīļotāju ievērību

kā greznuma zivs, tas pēc iepriekš sacīt?, vairs nav se-

višķi jāaizrāda.
*

Viena no daudzajām karpu dzimtas ģintām ir brek-

ši (Abramis). Viņu ķermenis ir augsts, no sāniem sa-

spiests, šķībi novietotā mute ir bez ūsiņām; muguras spu-

ra krīt ļoti stāvu no priekšas uz pakaļpusi, tūpļa spura to

ievērojama pārsniedz garumā, astes spura ir nevienādām

daļām un dziļi dakšveidīgi iešķelta; muguras priekšējās
daļas zvīņas ir tā sakārtotas, ka viduslīnija te parādās kā
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zvīņām neapklāts garenisks padziļinājums, ko ietver no

abām pusēm tikai sīkas zvīņas; apakšpuse no vēdera līdz

tūpļa bedrītei izveido asu šķautni, kura arī ir bez zvīņām.
'

Par šīs ģintas tipu uzskata tās izplatītāko un pazīsta-
māko sugu, plaudi jeb breksi (Abramis brama), di-

žu karpu zivi no 60 cm līdz vienu metru garumā un no 4

līdz 10 kilogramu svarā; zivs viegli pazīstama pēc sava

stipri no sāniem saspiestā ķermeņa uti ievērojamā aug-

stuma. Mugura tai ir melnīgsnēja, sāni dzeltenbalti ar

sudraba spīdumu, kakls iesarkans, vēders balts, sānos ar

melniem punktiem, ar melnzilām spurām. Arī šīs sugas

tēviņi pa nārsta laiku uzrāda pārmaiņas, jo uz viņu ādas

izaug kārpiņām' līdzīgi veidojumi, šīm sabiezējušām un

sacietējušām virsādiņas šūnu kaudzītēm ir truli koniska

forma un no sākuma balta krāsa, kura vēlāk satumst dzin-

tara dzeltenumā.

Visa Vidus-, Ziemeļ- un Austrumeiropa ir plauža

dzimtene, Viņš lielā daudzumā apdzīvo visu galveno Vā-

cijas upju ūdeņus, sevišķi ar šīm upēm savienotos dziļākos
ezerus, uin te, kā jau Gcs ne r s zināja, atrodamas sevišķi
tādās vietās, kur ir mālains dibens, ~jo tāds dibens tam

vajadzīgs." Pēc Ekstrēma, ap Zviedriju un Norvē-

ģiju to zvejo arī jūrā, tomēr šādas plaužu mītnes pieder

pie izņēmumiem. Pa vasaras laiku zivs pavada dzelmēs,

sevišķi starp tā saucamo plaužu zāli, rakņājas te dūņās un

tā sadunglo lielus ūdens apgabalus, ši rakņāšanās dūņās
laikam notiek ar nolūku sameklēt pārtiku, kura sastāv no

tārpiem, kukaiņu kāpuriem, ūdensaugiem un pašām dū-

ņām.
šīs zivis gandrīz arvien sastop lielām sabiedrībām; ar

nārsta laiku, kas turpinās no apriļa līdz jūnijam, sabiedrī-
bas savienojas nepārredzamos baros. Krasta tuvumā,

seklās, zāļainās vietās no sākuma parādās vairāki tēviņi
uin vēlāk mātītes. Mātītes arī ir kāzu tērpā; Bavārijā vi-

ņas, to dzeloņaino izaugumu dēļ, dēvē par pērļu brekšiem.

Vienai no mātītēm, pēc Jarrella, parasti seko trīs vai

četri tēviņi, bet viss bars drīz vien tā sadrūzmējas, ka

pēdīgi var redzēt tikai vienu vienīgu zivju masu. Ikru
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laišana parasti notiek naktīs un to pavada tālu sadzir-

dama čaloņa, jo tagad loti uzbudinātās zivis dzīvi kustas,
sit ar astēm un čāpstina lūpām, kamēr mātītes izlaiž uz

ūdensaugiem savas mazās dzeltenās oliņas; katra mātīte

izlaiž ap 140.000 oliņu. Labā laikā ikru laišana nobeidzas

trijās vai četrās dienās, bet ja pēkšņi iestājas slikts laiks,

tad plauži atgriežas atpakaļ dzelmēs, ikrus neizlaiduši.

Nedaudzas dienas pēc nārstojošo zivju aiziešanas seklās

krastu vietas mudž no miljoniem izšķilušos mazuļu, kuri

vēl kādu laiku pavada savās dzimšanas vietās un tad seko

vecajām zivīm dzelmē. Laikam arī plauži daļu no ziemas

pavada dūņās miera stāvoklī.

Plaužu gaļu daži ārkārtēji slavē, citi atkal maz ciena.

Pirmie saka, ka plaudis blakus karpai ir mūsu labākā

saldūdeņu zivs, otri turpretīm izsakās, ka to gaļa daudzo

asaku dēļ esot tikko baudāma. Laikam gan spriedums at-

karājas no nomēģināto zivju lieluma un no vietas apstāk-
ļiem, kādos zivis dzīvojušas, jo lielāku plaužu gaļa ir la-

bāka nekā mazāku, un bez tam gaļa dabū zemes garšu,
kad zivis pirms izzvejošanas ilgāku laiku uzturējušās pur-
vainos vai ļoti dunglainos ūdeņos.

Plaudi visur cītīgi ķer. Lielbritānijā viņš ir mak-

šķerētāju iemīļotākā zivs, jo tas viegli kožas uz makšķe-
res; Vācijas ziemeļos un austrumos parasti zveju izdara

lieliem tīkliem un arvien ar labiem panākumiem. Labvē-

līgas zvejas gadījumā daudz plaužu iesāla un žāvē. Dīķ-
saimniecībā plaužus pielieto tikpat maz kā citas brekšu
zivis.

*

Par vimbu (Abramis vimba) zvejnieki sauc kādu

breksi, kurš izplatīts plašos Eiropas apgabalos, bet gal-
venā kārtā pieder ziemeļiem, un sastopams netikai saldos,
bet arī pussāļos un sāļos ūdeņos. Kamēr dažos saldūdeņu
krājumos vimbas, kā liekas, neceļo, no jūras tās pavasa-
ros paceļas pa upēm uz augšu, lai laistu ikrus, pavada
upēs vasaru un tad atgriežas dziļākos ūdeņos, lai te no-

dzīvotu ziemas laiku. Ezeros vimba parasti uzturas 10
līdz 20 asu lielos dziļumos, arvien kārtēji tur, kur dibens
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ir dūņains, jo arī tā, līdzīgi savam radiniekam, rakņājas,
barību meklēdama, dūņās, un tā sadunglo ūdeni, ka nodod

pati sevi ar to. Pa nārsta laiku vimbas savienojas ļoti
lielos baros un tad dod izdevību sekmīgai zvejai. Tā, pēc

Pali asa, visās Krievijas upēs, kas ietek Melnajā jūrā,
katru gadu ķer milzīgus daudzumus šo zivju, kuras tad

sāla, kaltē un vātīm sūta uz valsts attālākiem apgabaliem.
Vimbu gaļu labuma, ziņā pielīdzina plauža gaļai. Pēc

Bl o c h a, ikraina mātīte izlaiž ap 300.000 oliņu, nārstojot

upju seklās vietās uz smilšu, akmeņu vai olu dibena. Nār-

sta laiks ir kārtēji maijā un jūnijā, un nārstojošās zivis

tad izturas gluži tāpat kā plauži, sparīgi kustēdamās un

trokšņodamas ūdenī.

Vimba viegli pazīstama pēc pagarinātā un paresni-

nātā, tālu uz priekšu izvirzītā purna, apakšā novietotās

mutes un tālu ķermeņa pakaļgalā novietotās tūpļa spuras.
Galvas virsus un muguras krāsa ir netīri brūna vai zila,
sāni ir gaišāki, apakšpuse sudrabā spīdoša, muguras un

astes spuras zilganas, vēdera un tūpļa spuras dzeltenbal-

tas. krūšu spuras pie pamata sarkandzeltenas. Gluži ci-

tāda šī zivs ir kāzu tērpā, kuru tā apģērbj maija beigās
vai jūnija sākumā līdz ar nārsta laika sākumu. Ķermeņa

priekšdaļa, purns, galva, mugura un sāni vēl tālu zem

sānlīnijām tad, pēc Zībolda, ir pārklāti melnu krās-

vielu, un tumšāk krāsotājiem sāniem tad ir īpatnējs zīda

spīdums. No šīs tumšās krāsas spilgti atdalās oranžsar-

kanā krāsa uz lūpām, kakla, krūtīm, vēdera šķautnēm,
uz šauras apmales zem astes un uz pāru spurām. Vimbu

krāsu pārmaiņa, iet līdzteku vairošanās orgānu attīstībai

un nestāv sakarā ar uzturēšanās vietas maiņu pa nārsta

laiku." Pa nārsta laiku abiem dzimumiem ir vienāds

tērps; tēviņiem bez tam saredzami graudami izsitumi, kas

sastāv no daudziem sīkiem paaugstinājumiem. Lielumā

vimba neaizsniedz plaudi.

Kādu vimbai ļoti līdzīgu Donavā dzīvojošu zivi, ga-
reno vimbu (Abramis elongatus), daži zivju speciā-
listi uzskata par atsevišķu sugu, citi turpretīm, un lai-



119

kam pareizāk, tikai par vimbas pasugu. Ši zivs sastopa-

ma arī dažos Augšbavarijas ezeros.

Spari jeb durb v (Abramis ballerus), 30 līdz 40

centimetru garu un apmēram vienu kilogramu smagu zivi,

raksturo maza galva, slīpi uz augšu vērsta mute un liela

tūpļa spura, Krāsa ir tāda pat kā citām brekšu sugām.

Durbu atrod visās Viduseiropas galvenās upēs, visbiežāk

šo upju grīvu tuvumā, retāk upju augšgalā. Sevišķi lielā

daudzumā tā apdzīvo ūdeņus gar Baltijas jūru, pie tam

jomas tāpat kā jūras tuvumā stāvošos saldūdeņu ezerus,

kurus strauti vai upes savieno ar jūru. Durbas dzīves-

veids līdzinās jau aprakstīto radniecīgo sugu dzīvei.

Plītē (Abramis bjoerkna) atšķiras no citām brekšu

zivīm ar divās rindās pa divi, retāk pa trim vai pieci stā-

vošiem rīkles zobiem, kuru iekšējā rinda uzrāda uz vai-

ņagiem šķībi nogludinātu, šauru un vienkārši rievotu kod-

virsmu ar mazu paaugstinājumu gala tuvumā, un arī ar

purna galā novietotu muti. Plītē sasniedz garumā 20

līdz 30 centimetrus un svarā augstākais vienu kilogramu;

mugura tai zila ar brūnganu atzaigojumu, sāni zili ar sud-

raba spīdumu, vēders balts; tūpļa un astes spuras ir pelēk-

zilas, krūšu un vēdera spuras pie pamata iesarkanas.

Plītē pieder pie mūsu ūdeņu parastākām zivīm un

apdzīvo ezerus un dīķus, kā arī lēni plūstošas upes ar

smilšainu vai mālainu dibenu. Tā labprāt uzturas dzel-

mēs, ēd tārpus, citu zivju ikrus un augu vielas, izrakņā
arī dūņas, šās vielas meklējot. Maijā un jūnijā tā tuvo-

jas seklām krasta vietām, vislabprātāk tādām, kas aiz-

augušas ar grīšļiem, lai te nārstotu, un tagad uzrāda pa-
visam citādu dabu. Kamēr tā parasti ir bikla un uzma-

nīga pie mazākā traucējuma bēg prom un apslēpjas ūdens

dibenā, pa nārsta laiku tā ir tikpat dzīva cik neuzmanīga,
dažreiz ļaujas noķerties pat ar roku. Zībolds piezīmē,
ka plītēs kļūst ļoti agri dzimumgatavas, jo tas atradis 13

cm garu tēviņu un mātīti, kuri jau nārstoja. Blochs

izskaitīja oliņu skaitu kādas vidēji lielas mātītes ikros

un atrada to pāri par 100.000 lielu. Vecās plītēs ikru lai-

šanu sāk jūnijā sākumā un beidz šo darbu triju vai četru
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dienu laikā, ja neiestājas auksts laiks, kurš spiež zivis

ātrāk pabeigt nārstu. Apmēram nedēļu vēlāk parādās

vidēji lielās un pēc 8 dienām pašas mazākās zivis.

Pēc Ekštrēma datiem, plītē ir ēdelīgākā no visām

karpu zivīm, kāpēc tā ļoti vienkārši un viegli sagūstama,

jo tai noder katra ēsma, Lielos apmēros šo zivju zveju
tomēr nekur nepiekopj, jo kā pārtikas līdzekli plīti ne-

viens sevišķi neciena, jau tāpēc vien, ka to vairāk nekā

citas zivis moca lentas tārpi, atrazdamies bieži vien pa

6 vai 8 vienas zivs vēderā.

*

Par kazēm (Pelēčus) apzīmē kādu pie apskatāmās
dzimtas piederošu, tomēr no pārējām stipri atšķirīgu zivju

ģintu, kuru raksturo taisna mugura un stipri izliekts vē-

ders.

Kaze (Pelēčus cultratus), vienīgā šīs ģintas suga,

uzrāda stieptu, no sāniem saspiestu ķermeni; pakausis tai

ir tēraudzils vai zilganzaļš, mugura pelēkbrūna, sāni ar

sudraba spožumu, muguras un astes spuras pelēcīgas, pā-

rējās spuras iesarkanas. Kazes garums ir 40 cm, svars

sasniedz vienu kilogramu.
Kazes izplatības apgabals ir savā ziņā visai īpatnējs.

Viduseiropas ziemeļos tā apdzīvo tikai Baltijas jūru un ar

to savienotos lielos saldūdens krājumus un no šejienes
paceļas pa upēm uz augšu, bet bez tam dzīvo arī Melnajā
jūrā un sastopama kārtēji visās šinī jūrā ieplūstošās upēs.
Par īstu jūras apdzīvotāju kazi nevar saukt, bet tikpat
maz arī par upes zivi; liekas, ka tai patīk dzīvot tikpat
labi sāļā kā saldā ūdenī. Savai uzturēšanās vietai tā iz-

vēlas tīru, kūstošu ūdeni un krastu tuvumu. Savā labā

un barošanās veidā tā pielīdzināma citām karpu zivīm.

Nārsta laiks iekrīt maijā, un par vairošanos sakāms tas

pats, kas par iepriekšējām zivīm; vairošanās tomēr, ne-

skatoties uz 100.000 oliņām, cik, pēc B 1 o c h a, atrodams

vienas mātītes ikros, neliekas būt sevišķi spēcīga, jo šī

zivs, vismaz mūsu upēs, ir samērā reta.

Kazei ir nedaudz gaļas, bez tam tā ir mīksta un asa-

kaina, kāpēc zveja neatmaksājas; dažos Vācijas apgaba-
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lamu, jo zvejnieki kazi uzskata ar tādu pat māņticību, kā

putnu ķērāji zīdasti, un saka par to, kā tā parādoties tikai

reiz pa septiņiem gadiem un esot kara, bada, mēra un citu

nelaimju vēstnesis.
*

Jug 1 i ņ i c m (Alburno) izliektā muguras līnija ne-

uzrāda tik stipru izliekumu kā šķautnainā vēdera līnija;

īsā muguras spura stāv aiz vēdera spurām, garā tūpļa

spura aiz vai zem muguras spuras; stipri sudrabspīdošās,
ātri nokrītošās zvīņas uzrāda pār virsmu paceltus, no

viduspunkta izejošus starus; mute ir pavērsta uz augšu,

apakšžokļa drusku uz priekšu stāvošais gals iekļaujas vi-

dusžokļa padziļinājumā.

Svarīgāks par citām šīs ģintas sugām ir j v g 1 i ņ š

jeb ba 11 en c (Albumus lucidus). Ķermeņa, virspuses
tēraudzilā krāsa uz sāniem un uz vēdera pāriet sudrab-

spīdošā krāsā; muguras un astes spuras ir pelēcīgas, pā-

rējās spuras iedzeltenas. Neko noteiktāku krāsas ziņā
nevar uzdot aiz tā iemesla, ka jugliņš ārējās formas un

krāsas ziņā ir visai mainīgs, pat katrā ezerā vai upē tam

ir citāds izskats. Vairākas jugliņu pasugas ir tik pastā-
vīgas un noteiktas, ka tās devušas iemeslu uzskatīt viņas
par atsevišķām sugām. Garums svārstās starp 10 un 18

centimetriem.

Visās Vācijas upēs bez parastā jugliņa sastopama vēl

kāda otra suga, strautu jugliņš (Albumus bipunc-
tatus). šī zivs atšķiras no iepriekšējās ar druknāku ķer-
meni un īpatnēju krasu. Tumšpelēkā muguras krāsa sā-

nos pāriet sudrabpelēkā, uz vēdera tīrā sudraba krāsā;
sānlīnija augšā un apakšā ir ar šauru melnīgsnēju maliņu,
kāpēc izskatās pēc šuves jeb vīles un sagādājusi zivij da-
žās valodās skroderu zivs jeb skroderīša nosaukumu. Lie-
lumā strautu jugliņš apmēram līdzīgs parastam jugliņam.
Lielākajā Viduseiropas upju un ezeru daļā, kā austrumos
tā rietumos, tas ļoti bieži sastopams, gan ar to noteikumu,
ja ūdens ir dzidrs un nav par daudz mutuļojošs.

A. Brems. „Dzīvnieku valsts" XXXI.
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Jugliņi, būdami sabiedriskāki par daudzām citām zi-

vīm, izveido ļoti lielas, dažreiz nepārredzamas sabiedrības,

un siltā bezvēja laikā mundri peld apkārt pa ūdeni tuvu

virsmai, ķerot kukaiņus vai līdzīgu medījumu. Kā He-

k c 1 s unKners tos tēlo, tie nav bikli, bet gan ziņkārīgi
un ēdelīgi, tāpēc, kad viņu tuvumā kaut ko iemet ūdenī,

pēc acumirklīgas bēgšanas atgriežas atpakaļ, lai redzētu,
kas tas bija, ķer iesviesto priekšmetu ar muti un laiž to

atkal vaļā, ja tas nav lietojams. Makšķerētāji, kam no

galvenā svara ir tikai iegūt pēc iespējas daudz zivju, tos

tāpēc ieskata par pateicīgākām no visām zivīm, jo tie

kožas makšķerē ikvienos apstākļos un ņem par labu ik-

katru ēsmu. Viņu vairošanās laiks iekrīt maijā un jūnijā,

var tomēr sākties arī martā un tāpat arī turpināties vēl

līdz augustam. Nārsta laikā jugliņi sapulcējas lielos ba-

ros un paceļas pa upēm uz augšu, lai izvēlētos piemērotas
vietas ikru laišanai, šādām piemērotām vietām jābūt ar

aJkmeņainu dibenu vai jāatrodas starp dažādiem ūdens-

augiem; te jugliņi kustas dzīvāk nekā citkārt, izlēc bieži

pār ūdens virsmu un vispār ir ļoti uztraukti. Ikru laišana,
pēc mūsu uzticības vīru dātiem, notiek trijos paņēmienos
ar garākiem vai īsākiem starpbrīžiem; vecākie jugliņi
nārstu iesāk, jaunākie to noslēdz. Viņu vairošanās ir ār-

kārtēji spēcīga, bet viņu mūžs samērā īss, jo viņu turē-

šanās kopā baros un atrašanās ūdens virsējās kārtās tos

padara par plēsīgo zivju un ūdensputnu visbiežāko lau-

pījumu, kāpēc šie plēsēji un putni nepārtraukti seko jug-

liņu bariem. Ja kāds rijīgs asaris metās viņu barā, tad

tie izlēc pār ūdeni un tā bieži prot izvairīties no savu ie-

naidnieku vajāšanām. Bet gluži kā lidzivīm, arī jugliņiem
gadās, ka kaijas un ezeru bezdelīgas, viņu ne mazāk mod-

rie ienaidnieki, metas no augšas uz tiem un tā iegūst vi-

ņus sev par laupījumu. „Par to", saka Zībolds, „tie
aplaiž arī šos ūdensputnus ar kādu lentas tārpu, kurš brīvi

dzīvo viņu ķermeņa dobumā un nokļūst minēto putnu
zarnās."

Jugliņus visur uzskata par mazvērtīgu barības lī-

dzekli; šur un tur viņus tomēr kārtēji zvejo, jo vietām tos
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tomēr ēd, izlieto arī par makšķeres ēsmu citām zivīm un

no 18. gadusimteņa pielieto arī austrumu esences (Essence

d'Orient) pagatavošanai. Ar šīs esences palīdzību izga-
tavo neīstās pērles, kuras, kā zināms, pēc izskata tikpat
kā nav atšķiramas no īstajām pērlēm un pēdējo cenu ir

ievērojami nospiedušas uz leju. Izgudrojumu, apklāt
stikla pērles no iekšpuses ar smalki saberztām zivju zvī-

ņām un tā tām piešķirt pērļu spožumu, izdarījis kāds

franču kreļļu pagatavotājs pirms 18. gadusimteņa vidus,
un no tā laika šo izgudrojumu pielieto lielākā vai mazākā

mērā. Jugliņiem jeb baltenēm noņem zvīņas, novieto tās

traukā ar ūdeni un te saberž tik smalki, cik vien iespē-

jams, ūdeni, kurš drīz vien iegūst sudraba krāsu, nolej
lielā glāzē un pēdējo noliek uz vairākām stundām mierīgi

stāvēt, lai visa masa nosēstos dibenā. Kad masa ir no-

gulsnē jusi, tad tīro ūdeni, glāzi uzmanīgi liecot, nolej, ka-

mēr nekas vairāk nepaliek pāri, kā tikai eļļai līdzīga, bie-

za sula — austrumu esence. Esences pielietojums dibi-

nāts uz noberzto sudrabspīduma platīšu īpašību amonjakā
nemainīties. Pēc Zībo1d a Reinas vidienē ievāktām zi-

ņām, 50 kilogrami jugliņu dodot 2 kilogrami zvīņu; 500

gramu sudrabspīduma iegūšanai vajadzīgs 18.000 līdz

20.000 zivtiņu.
Ciešākam gūstam jugliņi ļoti piemēroti, jo tie ir

jautrākie un interesantākie no visām mazākām zivīm;
viņi pastāvīgi kustas, izrāda uzmanību pret visu ko, ķer
pēc katras sīkas mušas vai vispār pēc katra ūdenī iemesta

priekšmeta un liekas esam tikpat apmierināti cik neno-

gurstoši.

Ezeru jugliņš (Alburno mento) pārsniedz lie-

lumā parasto jugliņu; viņa garums ir 15 līdz 18, izņē-
muma gadījumos pat 20 līdz 25 centimetri. Ķermenis ir

izstiepts, no sāniem maz saspiests, mutes sprauga pa-
vērsta uz augšu, paresninātais smakrs izbīdīts uz priekšu.
Galva un mugura izskatās tumšzaļi un vizuļo tēraudzilā

krāsā, sāni un apakšpuse ir sudraba spīdumā, muguras
un astes spuras ir ar melnu apmali.

Sākot no Bavārijas ezeriem ezeru jugliņš izplatīts
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plaši pa Austrumeiropu, piemēram, apdzīvo arī Krimas

upītes. Zalckammergutas stāvošos ūdeņos viņš ir ļoti iz-

platīts. Dzidrs, auksts ūdens ar akmeņainu dibenu tam

ir vispatīkamāks. Te tas, pēc Hekeļa un Knera,
stāv lielus laikus mierīgi, pagriezies ar galvu pret strau-

mi, līdzīgi forelei, un tad pēkšņi ar apbrīnojamu ātrumu

šaujas uz priekšu. Pa nārsta laiku, kurš iekrīt maijā un

jūnijā, uz ezera jugliņu tēviņu ādas rodas izsitumi, kā

tas novērojams pie citām karpu zivīm. Tēviņi un mātītes

salasās, lai laistu ikrus seklos ūdeņos ar akmeņainu pa-

matu, sastājas cieši cits pie cita ar galvām stāvus uz

leju, izlaiž, astēm sisdami, ikrus un pieņus, un pēc tam

atstāj savu vietu, kuru tad ieņem otrs un pēc tam trešais

bars, lai darītu to pašu. Pa pārošanās laiku jugliņi, kā

lielākā tiesa viņu radinieku, ir daudz neuzmanīgāki nekā

citkārt, un tos var noķert lielos daudzumos; bet tā kā

viņi sastopami tikai tādos apgabalos, kuri bagāti citām,

vērtīgām zivīm, tad tiem neviens nepiegriež vērības.

*

Cik nevainīgas zivis arī karpas vispār nebūtu, starp
tām tomēr sastopamas atsevišķas plēsējzivis. Viena no

tādām ir sala te (Aspius rapax), kura pieder pie līdzīga
nosaukuma ģints. Salates iezīmes ir stiepts, no sāniem

viegli saspiests ķermenis, uz augšu pavērsts mutes cau-

rums, uz priekšu izbīdīts apakšžoklis, kurš arī iekļaujas
starpžokļa padziļinājumā, īsa, aiz vēdera spuras novietota

tūpļa spura un sīkas zvīņas. Salate sasniedz garumā 60

līdz 70 cm, svarā līdz 6 kilogrami. Mugura ir melnzila,
sāni zilganbalti, vēders tīri balts; muguras un astes spu-
ras ir zilas, pārējās spuras atsit iesarkanu krāsu.

Šī zivs novērota visās lielākās upēs un ezeros no Vi-

duseiropas līdz Laplandei; Lielbritānijā, kā liekas, tur-

pretīm viņas pavisam nav. Bavārijas un Austrijas eze-

rus tā apdzīvo lielā daudzumā, Donavā ir bieži sastopama,
atrodama arī visā Ziemeļvācijā un no šejienes izplatās uz

austrumiem pa visu Krieviju, kuras ūdeņos tā dažreiz

sasniedz milzīgus apmērus. Dzidrs, tomēr lēni plūstošs
ūdens ir viņas parastākā mītne, jo viņas barība ir tiklab
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augu vielas un sīki dzīvnieciņi, kā zivis. Jugliņus tā bieži

piemeklē un vajā tik sparīgi, ka tie mēģina glābties izlēk-

dami uz krasta, un arī salate aklā niknumā pie tam izlēc

uz sausuma. Pret nārsta laiku, kurš iekrīt aprilī un maijā,
bet var sākties jau martā un turpināties vēl jūnijā, arī

salate sāk ceļot, paceldamās no ezeriem pa upēm uz augšu,
vai vismaz iznāk no dzelmēm uz sēkļiem. Tēviņiem tad

arī rodas uz ādas izsitumi, kuri sastāv no maziem puslod-

veidīgiem graudiņiem un klāj galvenā kārtā muguru,

apakšžokļa atzarojumus, vaigus, žaunu vākus, muguras

zvīņu pakaļējo malu un astes •zvīņu brīvo daļu. Ikru lai-

šanu salates izdara baros, un tā turpinās', pēc zvejnieku

vārdiem, trīs dienas. Zivs pieaug ātri, bet tai ir trausla

dzīvība un tāpēc to nevar pārcelt uz citiem ūdeņiem.
Salates zvejo ar tīklu un makšķeri, un zveja, sevišķi

nārsta laikā, dod bagātīgus lomus, jo salate tad nav tik

bailīga kā citā laikā. Apgalvo arī, ka pa nārsta laiku

ķerto zivju baltā un garšīgā gaļa vārot tik ātri neizjūkot,
kā tas notiek ar to parastā laikā.

*

Mēreni stiepts un tikai viegli no sāniem saspiests ķer-
menis, platpieraina galva, purna galā stāvoša, šķībi ie-

griezta mute, tūpļa spura, kas sākas aiz muguras spuras

gala, un abās pusēs trijās rindās pa trīs un pieci novietotie

rīkles zobi, kuru vaiņagi ir no sāniem saspiesti un galā
āķveidīgi saliekti, raksturo ālantu zivis (Idus), no kurām

pazīstamākā ir ālants (Idus melanotus). Arī ši zivs

pieder pie lielākām karpu zivju sugām un var sasniegt
garumā 50 līdz 55 centimetrus un svarā pāri par trim kilo-

gramiem, kauču parasti tā ir mazāka. Ālanta krāsa ir

stipri svārstīga atkarībā no uzturēšanās vietas, gadalaika,
zivs vecuma un t. t. Pavasarī un pa nārsta laiku zivs

mugura ir pelēkmelna, ar zelta spīdumu, sāni gaišāki, vē-

ders sudrabā spīdošs, galva un žaunu vāki zelta krāsā;
muguras un astes spuras atsit pelēkzilu līdz violētai krā-

sai, pārējās spuras ir sarkanas. Rudenī krāsa top tum-

šāka; muguras krāsa tad pāriet no zilizaļas melnīgsnējā,
un zeltainais spīdums top dzeltenbalts. Zem zelta
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ālanta nosaukuma (Idus miniatus) jau no Gesnera

laikiem pazīst kādu parastā ālanta pastāvīgu pasugu, kura

krāsu krāšņumā var sacensties ar zelta zivtiņu. Mugura

un sāni tai ir spilgti oranždzelteni vai sarkani, apakšpuse

sudrabspīdīga; plata, neasi norobežota vai izplūstoša ga-

reniska lenta iet pa sāniem un šķir spilgtāk sarkano mu-

guras daļu no bālāk sarkanās vēdera augšpuses; spuras

ir pie pamata sarkanas un galos baltas.

Ālants sastopams Eiropas un Ziemeļaustrumāzijas vi-

dējos un lielākos ezeros, kamēr zelta ālantu kā audzējamu
zivi atrod vairākās upītēs, strautos un dīķos, tā piemē-

ram, Dirkelsbīlas apkārtnē Vidusfrankonijā, bez tam vēl

šur un tur pie Reinas un Mainas, bet Ziemeļvācijā tas

līdz šim vēl nekur nav audzināts. Parastais ālants, pēc

Ekštrēma, dzīvojot arī jūrā, piemēram Norvēģijas

šērās, un te esot tikpat parasts kā Skandināvijas dzidrajās

upēs un ezeros. Tīrs, auksts un dziļš ūdens, kā liekas, pie-
der pie viņa dzīves noteikumiem. Tikai retumis tas iznāk

pie sekliem krastiem, vakaros dažreiz uzpeld līdz mierīgai
ūdens virsmai. Pa ziemu ālants uzturas ūdeņu dziļākās
vietās. Viņa barība ir tārpi un kukaiņi, varbūt arī mazas

zivtiņas; plēsējzivs, kā salate, tas tomēr nav. Maija sā-

kumā tēviņiem sāk parādīties izsitumi uz ādas; drīz pēc
tam ālants no ezeriem iepeld viņos ietekošās vai cauri

plūstošās upēs un meklē te smilšainas vai ūdensaugiem
bagātas vietas ikru laišanai. Labvēlīgos pavasaros tas

notiek agrāk, aprilī, dažreiz pat martā, dažos apstākļos
arī vēlāk, jūnijā, jūlijā un pat augustā. Pa šo laiku ālan-

tus ķer ar tīklu un makšķeri. Ēsmai lieto siseņus, mēslu

vaboles vai mazas zivtiņas. Gaļu skaita par garšīgu un,
neskatoties uz daudzajām asakām, ēd labprāt, bet daudz

par to nekur nemaksā. Arī zelta ālantu arī šur tur izlieto

ķēķī, biežāk gan, pēc Jekeļa (Jāckel), kā „karpu sar-

gu", jo ši zivs labprāt peld apkārt pa ūdens virsējām
kārtām, kāpēc agrāk par karpu ierauga pār ūdeni slīdošo

zivju ērgli un īstā laikā nobēgdama dziļumā brīdina un

baida karpas. Jaunākos laikos to izlieto arī kā zelta ziv-

tiņu, lai izgreznotu nelielus dīķus un strūklaku baseinus.
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Dinkelsbīlas apgabalā tagad ar to dzīvi tirgojas un sūta

viņu uz tāliem apgabaliem zem neīstās zelta zivtiņas vai

zelta ālanta nosaukuma.

*

Gandrīz visās Eiropas zemēs dzīvo rūdu 1i s (Scar-

dinius ervthrophtalmus), kurš pieder pie sarkano karpu

ģintas (Scardinius). Tā ir no 25 līdz 30 cm gara zivs, no

500 līdz 800 gramu smagumā, un viņas krāsa ir ļoti da-

žāda. Parasti mugura ir brūnganzaļa, sāni spīdoši misi-

ņa dzelteni, vēders sudrabbalts, kamēr vēdera un tūpļa
spuras, retāk arī muguras spura, bet parasti astes spuras

gali asinssarkani.

Lēni tekošos ūdeņos vai ezeros un dīķos līdz 1600

metru virs jūras līmeņa rūdulis mājo labprātāk par ci-

tiem ūdeņiem, jo viņš dzīvo tāpat kā karūsa un līnis, un

bieži pat šo zivju sabiedrībā. Rūdulis ir ātrs savās ku-

stībās, uzmanīgs un bikls, pārtiek no ūdensaugiem, ku-

kaiņiem un tārpiem un uzmeklē tos galvenā kārtā dūņās.
Pa nārsta laiku krāsas top tumšākas un apklāj tēviņa gal-
vas virsu un muguras zvīņas ar lielu daudzumu sīku, cieši

kopā sēdošu graudiņu. Ikrus rūdulis laiž aprilī, maijā
un jūnijā zālēm aizaugušās vietās, vairākos paņēmienos;
mazuļi izšķiļas pēc nedaudzām dienām.

*

Līdz pat jaunākam laikam raudu mēdza sajaukt ar

rūduli. Patiesībā arī tiešām abām zivīm ir liela līdzība

savā starpā, un mazāk ievingrinājusies acs atšķir tās dro-

ši tikai pēc rīkles zobiem, kuri raudai sēž vienkāršā rindā,
pie tam uz kreisā rīkleskaula pa 6 vai 5, uz labā pa 5.

Priekšējo zobu vaiņagi ir konaveidīgi, pakaļējo — no sā-

niem saspiesti un uz kodvirsmas slīpi nogludināti.
Raudai (Leuciscus rutilus) ir no sāniem saspiests,

vairāk vai mazāk izstiepts ķermenis ar purna galā novie-

totu muti un ar lielām zvīņām; pēc uzturēšanās vietas

un barības apstākļiem tā tomēr var mainīties kā ķermeņa
kontūru tā krāsas ziņā un izveido pasugas, kuras ir vairāk

vai mazāk pastāvīgas. Mugura ir parasti zilgan- vai zaļ-
ganmelna, sāni gaišāki, pret vēderu sudrabspīdīgi; vēdera



128

un tūpļa spuras bieži ir tikpat sarkanas kā rudulim; krūšu

spuras'pelēkas ar iesarkanu atsitumu. Garums reti kad

pārsniedz 50 cm, svars mēdz būt līdz pusotra kilograma.

Rauda pieder pie izplatītākām un parastākām karpu
zivīm. Visa Viduseiropa, ieskaitot Lielbritāniju, un laba

daļa mūsu zemesdaļas austrumu, tāpat kā Ziemeļrietum-
āzija ir viņas dzimtene, un ezeri, dīķi, lielākas un mazākas

upes, kā arī vāji sāļas jūras ir viņas uzturēšanās vietas.

Ziemeļjūrā tā sastopama reti, Baltijas jūrā turpretīm ne-

parasti bieži. Raudas dzīves veids ir gandrīz tāds pat
kā rūdulim. Tā turas kopā bariem, pārtiek no tārpiem,

kukaiņiem, zivju ikriem, mazām zivtiņām un ūdensau-

giem, rakņājas pa dibena dūņām, peld ātri, ir dzīva, bikla,
bet ne sevišķi gudra, un jaucās, ne katrreiz sev par lar

bumu, labprāt citu zivju baros, tā kā tā devusi pamatu

pat sakāmvārdiem. Līdaku, savu niknāko ienaidnieku,
tā pazīst ļoti labi, jo cik omulīgi tā jūtas citu zivju sa-

biedrībā, tikpat nemierīga tā top, kad pamana šo mūsu

saldūdeņu bīstamāko laupītāju. Rauda nārsto maijā un

jūnijā, dažreiz arī jau martā un aprilī, tāpat arī vēl jūlijā,
un šinī laikā ciešos baros atstāj dziļākos ezerus, kuros tā

pārziemojusi, paceļas pa upēm uz augšu un zālēm aizau-

gušās vietās izlaiž savus ikrus, dzīvi šurp un turp peldot,

plikšķinot pa ūdeni un izlēcot pār tā virsmu. Pēc Lund a

attiecīgajās vietās raudas ierodoties kārtējiem bariem,

papriekšu 50 līdz 100 tēviņu, tad mātītes un aiz tām atkal

tēviņi, pēc kam sākas ikru laišana. Tēviņiem šinī laikā

uz galvas virsus un zvīņām ir atsevišķi sīki, koniski, bāl-

ganas krāsas mezgli. Raudu vairošanās ir ļoti stipra, jo

jau sīkas, vēl ne puspieaugušas zivis jau spēj vairoties.

Par raudu gaļu un tās pielietošanu jāsaka tas pats,
kas par rūduļa gaļu. Šo gaļu nekur nevērtē augstu un

maksā par kilogramu augstākais vienu vācu marku, caur-

mērā gan tikai 40 pfeniņus; tomēr šo visur izplatīto zivi

ķer lielā daudzumā, ēd to svaigu vai kaltētu un izlieto arī

citu zivju vai pat cūku barībai.
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~Zvīņām klāts spīguļo zāļainās smiltīs sapals;

Savādi maiga tam gaļa, tomēr tas asakām caurausts,

Ilgāk par sešām stundām nav arī mielastam derīgs."
Šādiem vārdiem A v z o n i j s apdzied mūsu sapalu

(Squalius cephalus), kurš bij pazīstams jau senajiem au-

toriem. Sapals ir parastākais no visā Eiropā, Āzijā un

Ziemeļamerikā izplatītās sapalu ģintas (Squalius) priekš-

stāvjiem un pazīstams pēc apaļīgā ķermeņa, samērā lielās

galvas, īsās muguras un tūpļa spuras, diezgan lielajām

zvīņām un divkāršā rindā stāvošajiem pa 2 un pa 5 no-

vietotajiem rīkles zobiem, kuru vaiņagi ir no sāniem sa-

spiesti un galā āķveidīgi izliekti. Pie sapala sevišķi uz-

krīt nesamērīgi lielā galva. Purns ir nospiests uz leju,

platumā izvilktā, purna galā novietotā mute ir iegriezta

ļoti dziļu uz pakaļpusi, viducis ir gandrīz apaļš, mugura

melni zaļa, sāni zelta dzelteni vai sudrabbalti, bāli sar-

kani zaigojošais vēders balts; vaigi un žaunu vāki uz

rožu sarkana pamata dod zelta atspīdumu, lūpas izskatās

iesarkanas; muguras un astes spuras ir ar iesarkanu at-

situmu uz melnīgsnēja pamata, tūpļa un krūšu spuras

spilgti sarkanas, visas zvīņas savā brīvajā pusē un pret
vidu apklātas neskaidru tumšu krāsu. Sapala garums

var sniegties līdz 60 cm, svars līdz 4 kilogramiem un vēl

vairāk.

Viduseiropas upēs un ezeros sapals pieder pie pa-
rastākām zivīm. Kamēr tas jauns, viņš pa lielākai tiesai

uzturas mazākos strautos vai upītēs ar oļainu un smil-

šainu dibenu, lēnās vietās simtiem apkārtpeldot un pie
katra trokšņa zibeņātrumā aizbēgot; vecumā tas apdzīvo
upes un ezerus, kā līdzenumos tā neaugstos kalnos. No

sākuma viņa barība pastāv no tārpiem un kukaiņiem, kas

sastopami ūdenī peldam vai lido zemu pār ūdens virsmu;
vēlāk, kad sapals vairāk pieaug un uzmeklē lielākus dzi-

ļumus Vai izceļo uz lielākām upēm un ezeriem, tas top par

plēsīgu zivi ši vārda pilnā nozīmē un uzbrūk mazākām

zivīm, vēžiem, vardēm un pat pelēm, kāpēc to šur un tur

dēvē par ~peļu ēdāju" un salīdzina ar kaķi. Pie bagātīgas
barības tas pieaug ļoti ātri, pēc piedzīvojušu zvejnieku
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datiem, ikgadus vismaz par 500 gramiem. Nārsta laiks

iekrīt maijā un jūnijā un ilgst gandrīz 4 nedēļas.
Laikam vēl vairāk izplatīts ir sapalam radniecīgais,

drusku mazākais balta issapals (Squalius leuciscus),

kas atšķiras ar drusku no sāniem saspiestu galvu un vi-

dukli, purnam apakšā, novietotu šauru muti, zvīņu izvei-

dojumu un krāsu. Uz muguras bieži valda spīdoša meln-

zila metāla krāsa, sāni un vēders ir gan iedzelteni, gan

spīdīgi balti; pāra spuras uzrāda bāli dzeltenu vai oranž-

sarkanu, muguras un astes spura — tumšu krāsu. Ga-

rums laikam gan tikai retos gadījumos pārsniedz 25 cm.

Baltā sapala izplatības apgabals stiepjas pār dažā-

diem Viduseiropas upju baseiniem un ietver arī Lielbritā-

niju. Gluži kā viņa radinieks, baltais sapals dzīvo vien-

līdz kā stāvošos, tā tekošos ūdeņos, izvēlas savai uzturē-

šanās vietai mierīgākās dzelmes, pārtiek no tārpiem un

kukaiņiem, ķer uz ūdens virsmas peldošas mušas vai ci-

tus nelaimīgā kārtā te iekritušus kukaiņus un kampj tos

ar tādu pat rijību kā forele. Viņa nārstu laiks, kura ie-

stāšanos pie tēviņiem vēsta ādas izsitumi, iekrīt martā

un aprilī; vairošanās ir ļoti spēcīga. Baltā sapala gaļu
cienī tikai makšķerētāji, jo tā izrādījusies par labu ēsmu

lielākām lašu sugām, bet ķēķī to ievēro maz.

*

Pie mūsu saldūdeņu mazākām karpu zivīm pieder
mailītes (Phoxinus). Viņu viduklis ir apaļš, purns

strups, ar mazu muti, zvīņas sīkas, muguras un tūpļa
spuras īsas, pie kam tūpļa spura sākas stateniski tūliņ aiz

vēdera spurām. Pie šīs ģintas piederošā zivju suga ir

plaši izplatīta un visur labi pazīstama, kā arī daudziem

vārdiem apveltīta. Tā, vācu valodā tai jau Gesn cr s

pieved kādus 15 nosaukumus, un bez tiem dažādos Vā-

cijas apvidos pazīstami ap 25 citi. Tāds vārdu daudzums

ir arvien zīme, ka attiecīgais dzīvnieks ir labi pazīstams

un vispār plaši izplatīts. Mūsu akmeņu mailīte

(Phoxinus laevis) ir tiešām pelnījusi to, ka viņu tik plaši
pazīst, jo tā ir viena no mūsu jaukākām un pievilcīgākām
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zivtiņām. Viņas krāsa ir ārkārtīgi dažāda. Muguras

pamattonis dažreiz ir olīvzaļš, dažreiz netīri pelēks, kuru

mazi tumši plankumi padara vēl tumšāku; dažreiz, kad

plankumi saiet ļoti cieši kopā, uz muguras vidus līnijas

izveidojas melna, no muguras līdz astes spurai tekoša,
dažreiz no atsevišķiem garumā sakārtotiem plankumiem

sastāvoša švītra; zaļgandzeltēniem sāniem ir stiprs me-

tāla spīdums; mutes kaktiņi ir karminsarkani, pakakle

melna, krūtis šarlaksarkanas, bez tam var redzēt zeltā

spīdošu garenisku švītru, kura sākas aiz acīm, tek gar

abām pusēm mugurai un stiepjas līdz astes pamatam;

spurām ir bāli dzeltena pamatkrāsa, kuru gan uz muguras,

tūpļa un astes spurām tumša krāsviela padara pelēcīgāku,
kamēr uz pāra spurām un izņēmuma gadījumos arī uz

tūpļa spuras tā var pāriet spīdošā purpursarkanā krāsā.

Pēc Z ī b o 1 da, šī krāsa nav atkarīga no nārsta laika, bet

pat ziemas vidū parādās kā pie tēviņiem, tā mātītēm, ka-

mēr ap nārsta laiku abiem dzimumiem parādās ādas iz-

situmi asu pauguriņu veidā uz galvas virsus, kā arī visas

zvīņas viņu pakaļējā malā sedz cieši satuvināti un ap-

malīti izveidojoši graudiņi. Atsevišķas zivtiņas sasniedz

garumā līdz 12 cm, lielākais vairums tikai 9 cm.

Mailītes uzturas dzidrās upēs ar smilšainu vai oļainu
dibenu, sākot ar šo upju augšgalu kalnos un līdz pat grī-
vai, vienalga, vai upes ir lielas vai mazas; dažos strautos

sastopamas tikai mailītes, jo viņas kārtēji uzturas arī

vēl tādās vietās, no kurām citas zivis izvairās vai kuras

tām nav pieietamas; mailīte arī te vēl jūtas, acīmredzot,
gluži labi. Atsevišķi peldam to redz visai reti, bet pa-
rasti gan lielos baros, kuri klīst pa ūdeni tuvu viņa virs-

mai, ārkārtēji veikli lēkā uz augšu un leju un bikli bēg
no katra trokšņa. Lielā karstumā mailītes dažreiz atstāj
kādu vietu, kura viņām lielāku laiku noderējusi par mi-

tekli, un tad vai nu paceļas pa upi uz augšu pretīm svai-

gam ūdenim, vai arī atstāj to pilnīgi un peld pa kādas

pietekas straumi uz augšu. Pie tam tās pārlēc pār šķērš-
ļiem, kuri, liekas, nestāv nekādā samērā ar viņu sīkā ķer-
meņa apmēriem un spēkiem, un kad viena šķērsli laimīgi
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uzveikusi, citas tai seko. Kāds Kornēlijam (Corne-

lius) pazīstams novērotājs atstāstījis tam šādus datus par

mailīšu ceļojumiem. Reinas zemēs mailītes parādās upēs

tikai pie vidēji augsta ūdens un skaidra laika, jo ūdenim

sekli stāvot daudzās fabrikas uz upēm tām liek ceļā pā-

rāk lielus šķēršļus. Ap šo laiku upju tiltus ielenc jau-

nātne, kura ar labpatiku seko šo mazo, skaisto dzīvnieciņu
gājieniem. Viens pats mailīšu bars var būt ap pusmetra

plats; viņā zivtiņas atrodas tik cieši viena blakus otrai un

viena pār otru, kā siļķes mucā. Vienam baram pēc īsa

starpbrīža seko otrs, un tā tas turpinās visu dienu. Se-

nas upē, kur šīs zivtiņas nārsta laikā šādā kārtā ierodas,

viņu skaits jāvērtē miljonos.
Mailīšu barību sastāda augu vielas, tārpi un kukai-

ņi, gan arī citas dzīvnieku vielas. Tā, kāds anglis novē-

roja mailīšu baru, kur visas zivtiņas bij sabāzušas galvas

kopā un ļāvās no ūdens nesties uz leju; tuvāk šīs sadrūz-

mēšanās iemeslu izpētot, viņš atrada, ka viduspunktā at-

radās kāda beigta mailīte, kuru viņas bara biedri centās

apēst. Nārsta laiks iekrīt pirmos pavasara mēnešos, pa-

rasti maijā, šur un tur gan arī vēl jūlijā. Ap šo laiku

zivtiņas izvēlas seklas, smilšainas vietas; katru mātīti

pavada divi vai trīs tēviņi, kuri gaida uz izdevīgu ikru

laišanas brīdi, lai izlaistu savus pieņus. No mēģināju-

miem, kurus izdarījis Devi (Davy), ir secināms, ka ma-

zuļi izlobās no oliņām pēc sešām dienām. Augustā ma-

zuļi sasnieguši jau apmēram 2 centimetrus garumā; no

šī laika nu tie aug ļoti lēni; tikai trešā vai ceturtā gadā

viņi top spējīgi vairoties.

Neskatoties uz mailītes niecīgiem apmēriem, to to-

mēr visur labprāt ķer, jo viņas gaļa, kaut gan tai rūgta
piegarša, atrod daudz cienītāju un noņēmāju. Lennas

upē, pēc augšminētā novērotāja vārdiem, to ķer maijā un

jūnijā, kad tā izdara savus gājienus; parasti to ķer se-

višķiem tīkliem, kuri izplēsti ar divu krusteniski saliktu

baltegles zaru palīdzību, pie kam zari piestiprināti nūjas
galā. šo tīklu tādās vietās, kur straume nav par lielu,
ieliek ūdenī un, kad pār tīklu atrodas kāds no ceļojošiem
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mailīšu bariem, to spēji ceļ uz augšu, šādu zvejas veidu

tomēr pielieto tikai jaunatne laika kavēšanai, galveno

zveju turpretīm izdara ar īpašiem zivju kurvjiem. Kurv-

jiem priekšgalā ir viens vai vairāki caurumi, kas līdzīgi

peļu drāšu slazdu caurumiem. Kārklu viciņu gali visi

pavērsti uz iekšieni, tā kā zivis viegli kurvjos iekļūst, bet

vairs nevar tikt ārā. šādus kurvjus, kuri tikai drusku

atšķiras no parastiem murdiem, Lennas upes vidū pie-

stiprina mierīgās vietās, ar caurumu pret straumi; kad

kurvji pilni, tos laiku pa laikam paceļ, lai zivis izņemtu.
Tā kā kopā ar mailīti murdos bieži iekļūst arī citas zivis,

sevišķi jauni lasēni, tad šāds zvejas veids mūsu zivkopī-
bai ir ārkārtēji kaitīgs un to vajadzētu stingri noliegt.

Mailītes noder arī makšķerniekiem kā iemīļota makš-

ķeres ēsma, tāpat arī lielāku plēsējzivju dīķos par zivju

barību; arī šaurākā gūstā mailīte iztur pārs gadus un te

iepriecē ar ,savu pieticību, veiklību un kustīgumu.

*

Karpu dzimtas beigās novieto skrimšļmutes
(Chondrostoma), pie kuriem pieder tikai nedaudzas su-

gas. Par degun zi v i (Chondrostoma nasus) Dienvid-

un Austrumvācijā dēvē kādu no šīs ģintas bieži sasto-

pamām sugām. Degunzivs ir gari izstiepta, apaļīga, no

sāniem maz saspiesta un apklāta sīkām zvīņām, viņas
krāsa ārpus nārsta laika uz muguras ir melnganzaļa, uz

sāniem un vēdera spīdoši sudrabbalta, uz spurām, atskai-

tot tumšās muguras spuras, iesarkana. Nārsta laikam

tuvojoties, visas ķermeņa daļas kļūst košākas, it īpaši
skaista, oranždzeltena krāsa parādās abos mutes kakti-

ņos un pie krūšu spuru locītavām; mugura kļūst tumšāka

un izskatās melni švītrota. Zivs garums var sasniegt
15 cm, svars pusotra klgr.; tomēr tik lieli īpatņi ir retums.

Vācijas ziemeļos degunzivs ir maz pazīstama, turpre-
tīm viņas dienvidos un Šveicē tā ir stipri izplatīta; arī

Oderā un Vislā tā sastopama ievērojami lielā skaitā; Do-

navas un Reinas apgabalos tā dzīvo gandrīz visās upēs
un ezeros. Degunzivs dzīvo sabiedrībās, visbiežāk apvie-
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nodamās kopā ar citām lielos baros, uzturās gandrīz aiz-

vien upes dibenā, tur, paliekot ilgāku laiku uz vienas

vietas, veļas apkārt un tad, kā aizrāda šincs (Schimz),

viņas ķermeņa sudraboti spīdīgā apakšpuse mirdzot pa

lielu gabalu. Vasarā degunzivs ierodas pie krasta no-

stiprinājumu mūriem un veļas pa akmeņiem, kurus ūdens

tikko sedz. Līdzīgi tam viņas rāpo pa trepju apakšējiem

pakāpieniem, kas ved ūdenī, un kaķi, izmantojot šo ap-

stākli savā labā, ar lielākiem un mazākiem panākumiem

tās šādās vietās ķer. Viņu barība ir augu vielas, it īpaši
dažādas aļģes, kas aug ūdenī uz akmeņiem un citiem

priekšmetiem, un kuras tās ar saviem asiem žokļiem viegli

noplūc. Vircburgā šīs zivis, kā ziņo Zībolds, sauc par

spļāvējiem", jo tās, izvilktas no ūdens, parasti izspļauj
daudz dūņu, jādomā, tās pašas gļotas, ko viņas sagūstī-
šanas brīdī vēl turējušas mutē.

Tuvojoties nārsta laikam, kas parasti iekrīt apriļa un

maija mēnešos, degunzivis sapulcējas kopā un neskaitā-

miem bariem dodas no galvenām upēm pietekās, pa tām

ierodas mazākās upītēs un meža strautos, pat tādos, kur

ūdens ir neskaidrs, uzmeklē še straujas, akmeņainas vie-

tas un lielā skaitā izlaiž savas oliņas. Tagad viņām, tā-

pat kā daudzām citām karpu zivīm, uz ādas parādās iz-

situmi, kas pārklāj galvas virspusi, žaunu vāku augšdaļas,
kā arī mutes sānus un seju. Viņu mazuļi izšķiļoties pēc
14 dienām un tad pamazām iepeldot lielākās upēs.

Degunzivis ķer ar makšķerēm, ņemot kā barību ista-

bas mušas, tomēr gan ne viņu izmantošanai, bet vairāk

aiz tīra prieka. Nārsta laikā, kad tās lieliem bariem sa-

pulcējas kopā. viņu zveja varētu būt ļoti izdevīga. Ver-

tachas upē, pie Augsburgas, kā ziņo Grundauers,
to ikgadus 2—3 nedēļu laikā izzvejojot līdz 15 tūkstoši

klgr. un pat vēl vairāk. Arī Birsas upes grīvā un pie
Glatos ietekas Remā katru gadu velk līdzīgus lomus.

Tuvu radniecīgas karpām ir smerles (Acanthop-
sidae). Viņām ir garš ķermenis un maza galva, kas līdz

pat šaurajām žaunu spraugām pārklāta ar ādu; starpžokļa
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kauls viens pats izveido augšžokļa malu, apakšējie acu

gredzeni un dažos gadījumos arī žaunu vāki nobeidzas

ar vairākiem asumiem; muti apņem sūcējlūpas ar Ūsi-

ņam, īsai muguras spurai ir tikai mīksti stari, apvalku

veido sīkas zvīņas, šī dzimta izplatīta kā Vecā tā Jaunā

pasaulē, Eiropā viņu pārstāv tikai viena vienīga ģints

(Cobitis), ar kuras aplūkošanu mēs še aprobežosimies.
Trīs Vācijā sastopamās šīs ģints sugas izplatītas arī

pārējā Viduseiropā, bet Lielbritānijā viena no viņām iz-

trūkst. Vienas mīl stāvošus ūdeņus, citām atkal patīk
dzidras straumes. Visas sugas pa dienu parasti mierīgi

guļ ūdens dibenā, paslēpušās dūņās vai zem akmeņiem,
un saulei noejot vai laikam apmācoties, sāk medīt ūdens

tārpus plašā apkārtnē. Divas no šīm sāgām ir ļoti neiz-

turīgas, bet trešā var nelabvēlīgus apstākļus, kā piem.

sabojātu ūdeni, vieglāk panest. To viņa iespēj ieelpojot

gaisu savādākā veidā, nekā vairums citu zivju. Zināmos

apstākļos tā žaunu vietā kā elpošanas orgānu izlieto savu

kuņģa zarnu, šim nolūkam, kā ziņo Zībolds, zivs uz-

peldot augšā, izbāžot muti no ūdens, ieņemot zināmu dau-

dzumu gaisa un tad, cieši saspiežot kopā žaunu vākus,
iedzenot gaisu īsajā, taisnajā gremošanas zarnā, tai pašā
laikā ar troksni izgrūžot caur tūpļa caurumu daudz sīku

gaisa burbulīšu. Pēc Zībo 1d a novērojumiem, arī pārē-
jās smerles, tāpat kā dūņu pīkste, varot izlietot savu

kuņģa zarnu kā elpošanas orgānu. Svaigā, ar skābekli

bagātā ūdenī viņas to dara reti, brīvībā tas nav pie vi-

ņām vēl nekad novērots, turpretim gūstā, ja tām pastā-

vīgi neatjauno ūdeni, viņas drīz vien ir spiestas to darīt.

Domā, ka savās pastāvīgās uzturēšanās vietās viņas elpo
caur zarnām tikai tad, kad apkārtējie ūdeņi izsīkst un

tās spiestas ierakties dūņās vai dumbrāju gļotās. Uzkrī-

toši, ka Jek cļ a (Jāckel) koptās pīkstēs svaiga ūdens

trūkumā nobeidzas vēl ātrāk nekā viņa rūduļi un līņi.
un šmerliņi, tāpat kā akmeņgrauži, līdzīgos apstākļos iz-

rādījās vēl neizturīgāki. Zīmējoties uz pēdējo, tas pats
sakāms arī no maniem novērojumiem; turpretim attiecībā

uz pīksti, manas domas izteiktas viņas turpmākā aprakstā.



136

Neraugoties uz smerļu neievērojamo lielumu, vismaz

divas viņu sugas labprāt ēd un pat audzē īpašos dīķos.

Viņu gaļu tiešām var apzīmēt par lielu gārdumu, pie no-

teikuma,' ka zivis, tiklīdz tās saķertas, cik ātri vien iespē-

jams, liek uz uguns.

Pīks te i (Cobitis fossilis) pie mutes ir 10 ūsiņas,

no kurām četras atrodas uz augšlūpas, sešas uz apakšlū-

pas ; ķermenis ir melnganā pamatkrāsā ar piecām dzelte-

nām un brūnām garenšvītrām, vēderu uz gaišā pamata
raibo sīki melni plankumiņi. Garumā zivs sasniedz ap

30 centimetri.

Pīkstēs izplatītas lielā Ziemeļeiropas un Austrum-

eiropas daļā, bet sastopamas vienīgi upēs un ezeros ar dū-

ņainu dibenu, īsti sakot, peld šurp un turp, pastāvīgi

ierijot gaisu, šādā veidā viņa sāk darboties jau divdes-

mit četras stundas pirms negaisa, tā tad pilnīgi pareizi
nes savu vārdu ~laika zivs".

Viņas barība ir visāda veida mazi tārpiņi, citi ūdens

dzīvnieciņi un zivju ikri, arī trūdošas augu atliekas; tā

tad zināmā mērā tiešām dūņas, kādēļ viņas vācu nosau-

kums „dūņu rijējs" kļūst saprotams.
Lai gan šī skaistā zivs aprilī un maijā izlaiž piekra-

stes ūdenī ap 140 tūkstošu oliņu, viņa tomēr vairojas lēni,

jādomā, aiz tā iemesla, ka lielākā daļa pārējo upes zivju
to izlieto savai barībai. Cilvēks viņu maz apgrūtina, jo
to ne labprāt cieš viņas gļotu dēļ un arī tāpēc, ka gaļai ir

purva piegarša.

Aprobežotās ūdens krātuvēs pīkstēs panes gūstu la-

bāk kā jebkura cita zivs. Ar glāzi ūdens, kuras dibenā

iebērta collu bieza smilšu kārta, atjaunojot ūdeni divas

vai pat vienu reizi nedēļā, un dažām drusciņām baltmaizes,
tai pilnīgi pietiek.

Šmerliņš jeb ūsainais grundulis (Cobitis barba-

tula) sasniedz garumā desmit, augstākais piecpadsmit
centimetrus; mugura viņam ir tumši zaļa, sāni iedzelteni,
ķermeņa apakšpuse gaiši pelēka, galvu, muguru un sā-

nus raibo nevienādi punkti, plankumiņi un svītras; mugu-
ras spura, astes spura un krūšu spuras ir plankumotas,
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tūpļa un vēdera spuras iedzelteni baltas, bez plankumiem.

Pie'mutes ir sešas ūsiņas.
Šmerliņš, tāpat kā viņa radinieki, izplatīts lielā Eiro-

pas daļā. Sevišķi lielā skaitā viņš dzīvo Saksi jā, Bran-

denburgā, Hesenē, Šveicē un Tirolē, lai gan arī pārējās

zemēs uz ziemeļiem no Alpu kalniem tas nav retums. At-

šķirībā no pīkstēm šmerliņš dzīvo, ja ne vienīgi, tad to-

mēr pa lielākai daļai tikai upēs, vismīļāk nelielās seklās

upītēs ar akmeņainu vai smilšainu dibenu un ātru strau-

mi, še viņš visu dienu mierīgi guļ paslēpies zem vaļējiem

akmeņiem; tikai izņēmuma gadījumos viņš labprātīgi uz-

drošinās atstāt drošo paslēptuvi, lai saķertu pamanīto

laupījumu. Ap saules rietu sākas viņa medību laiks, un

tagad, kā liekas, viņš visu nakti klejo apkārt. Pateicoties

lielajai astes spurai, viņš peld ļoti labi, lai gan vienmēr

tikai ar pārtraukumiem, un lielākus gabalus peld ne lab-

prāt. Ja lēnām paceļ akmeni, zem kura viņš paslēpies,
tas dažus mirkļus mierīgi paliek uz vietas, tad kā bulta

metas prom, pēkšņi pagriežas sāņus vai negaidot pieplok

pie zemes un paslēpjas kādā līdzīgā, labi sargājošā sprau-

gā. Arī viņš, negaisam tuvojoties, kļūst nemierīgs. Pre-

tēji pīkstēm šmerliņi ir visai neizturīgi: izņemti no ūdens,
tie nobeidzas jau dažās minūtēs; tāļu pārvadāt viņus tā tad

nevar. Viņu barība ir ūdens tārpi, kukaiņu kāpuri, ku-

kaiņi, zivju ikri un, kā liekas, arī augu vielas, vismaz

tos, kurus audzē sevišķos baro linsēklu raušiem un

magoņu sēklām. Nārsta laiks iekrīt pavasara pirmos
mēnešos: martā un aprilī viņu olnīcas ir pilnas neskaitāmu

mazu oliņu; laikā no maija līdz jūlijam, ūdens zināmās

vietās vai mudž no viņu mazuļiem. Pēc Lem is a (Leu-
nis) ziņām, tēviņš izrokot smiltis bedrītē, kurā mātīte

ielaižot ikrus, tad viņš tos apaugļo un paliek pie ligzdas
līdz tam laikam, kamēr jaunie izšķiļas.

„Šo vērtīgo zivju gaļa," saka Gesncr s, „ir lielā

cieņā: jo to var ēst ar baudu." šīs patiesi vērtīgās gaļas
dēļ vietvietām, kā piem. čekijā, ierīko sevišķus dīķus;
pa lielākai daļai tie ir nelielas, metri trīs garas, vienu
metru dziļas un attiecīgi platas bedres, pārklātas ar klūgu

A. Brems. „Dzīvnieku valsts" XXXI.
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pinumu, un starp pēdējo un bedres sienām novieto aitu

mēslus, lai veicinātu kukaiņu attīstīšanos. Lai šie pus-

gūstekņi varētu dzīvot, nepieciešams pastāvīgi piedot vi-

ņiem svaigu ūdeni. Par nožēlošanu, šmerliņiem ir vērtība

tikai turpat uz vietas: viņu gaļu uzskata par sliktu pat

tad, kad tie nostāvējuši tikai dažas minūtes. Vislabākā

tā ēst tad, ja viņiem ļaujot nobeigties vīnā vai pienā. Viņu

pagatavošana ēdienā ir atkarīga no katra mīļotāja gar-

šas. Šur tur sevišķi ciena sutinātus šmerliņus, ietaisītus

ar vīna etiķii, citur dod priekšroku ceptiem; ilgāki uzgla-
bāšanai tos ietaisa arī tādā veidā, kā nēģus.

Bez cilvēka, šmerliņus vajā vēl ūdenscirslīši un udens-

žurkas, pīles un daudzi purvu putni, bet visvairāk zivju

dzenītis, kas savas barības lielāko tiesu, kā liekas, iegūst
no viņiem. No zivīm šmerliņiem ir bīstamas tās sugas,
kuras tāpat kā viņi dzīvo upes dibenā.

Labi ierīkotos baseinos šmerliņš nodzīvo gūstā ilgu
laiku. Daudz prieka viņš gan nesagādā. Arī še, tāpat kā

brīvībā, lielāko dienas daļu viņš noguļ trauka dibenā, pa-

rādās tikai laikam apmācoties un tad, spēcīgi luncināda-

mies, uzpeld uz ūdens, ieelpo rī svaigu gaisu, izlaižot to

caur kuņģa zarnu atkal ārā, kādu laiku uzturās ūdens

virspusē, tad pasmagi, visā garumā nolaižas atkal dibenā,

reizēm tik neveikli, ka krīt no viena akmeņa uz otru.

Cik šmerliņš ir rijīgs, par to tikai tad dabon pareizu
jēdzienu, kad viņu tur šādā traukā. Viņš apēd neticami

daudz tārpu un līdzīgu dzīvnieciņu, pie tam darbodamies

tā, itkā viņam būtu darīšana ar diez' kādu milzīgu lau-

pījumu. Proti, saķēris savu upuri, tas spēcīgi kārpās
pa trauka dibenu ar krūšu un vēdera spurām, pie tam tā

saduļķodams ūdeni, ka viņu nav iespējams vairs saredzēt,
apēd savu laupījumu, un tad pēkšņi metas no saduļķotās
vietas prom uz kādu iemīļotu paslēptuvi.

Mazākā no visām mūsu smerlēm ir akmeņgrau-
zis (Cobitis taenia), kas sasniedz garumā augstākais
10 cm un ir ārkārtīgi piemīlīgi izraibots. Uz oranždzel-

tenā pamata ir rindās sakārtoti, apaļīgi, melnas krāsas

plankumiņi; ķermeņa vidū ir lielāku plankumiņu rinda,
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otra, no mazākiem plankumiņiem veidotā svītra atrodas

starp pirmo svītru un muguras vidu, bez tam vēl sānus

un asti rotā mazi nevienmērīgi plankumiņi un punktiņi,
rīkle, krūtis un vēders ir bez plankumiem, virs acīm,

iepretim augšlūpai, iet brūni melna svītra, kas sniedzas

līdz žaunu vāku galiem; otra svītra iet līdztekus pirmai

un tālāk turpinājās uz vaigiem; uz astes spuras šķērsām
ejošās rindās novietojas tumši punktiņi, krūšu spuras,

vēdera spuras un tūpļa spura izskatās bāli dzeltēnas.

Akmeņgrauzis ir vienīgā savas ģints suga, kas sasto-

pama arī uz dienvidiem no Alpiem, un izplatās līdz Dalma-

cijai. Ziemeļos viņa izplatības apgabals sniedzas līdz jūras

piekrastei, austrumos līdz Krievijai, rietumos līdz Angli-

jai. Viņa uzturēšanās vietas ir upes, strauti, ūdens bed-

res, dīķi un ezeri, viņa atpūtas vietas — alas starp akme-

ņiem, viņa barība — kukaiņi, tārpi un līdzīgi dzīvnieciņi.
Nārsta laiks ir no apriļa līdz jūnijam. Viņa gaļu maz

cienī, jo tā ir liesa un sīksta, bet neraugoties uz to, dažās

vietās pirms nārsta laika viņu ēd; pastāvīgi zvejot šo mazo

zivtiņu tomēr nekur neatmaksājas.

Zivju nozīmi mājsaimniecībā var pietiekoši sapro-
tami izteikt ar vienu pašu vārdu siļķe. Bez žāvētām

mencām cilvēks var dzīvot, butes un vairums citu jūras
zivju atnes kādu labumu vai peļņu galvenā kārtā tikai

piekrastes iedzīvotājiem, saldūdeņu zivis pieder pie saus-

zemes iedzīvotāja retākām maltītēm; bet siļķe un viņas
radinieki aiznes jūras ražas svētību līdz pašai attālākai

būdiņai. Ja kāda zivs ir pelnījusi, ka to sauc par naba-

dzīgo ļaužu zivi, tad tā ir viņa, kas pat vistrūcīgākiem
vēl ir pieietama un ļoti daudzās mājās vai pilnīgi aizpilda
gaļas vietu. Nav citas zivs, kas būtu mums tikpat ne-

pieciešama, kā viņa.
Par godu siļķei nosauktās siļķu zivis (Clupei-

dae), dzimta ar vairāk kā 200 sugām, ir zvīņām pārklā-
tas zivis, bez tauku spurām; mutes vidu veido starpžok-
lis, mutes sānus augšžoklis; viņām ir visai labi attīstītas
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žaunas, pie kam acīs krīt nevien platie žaunu caurumi,

bet arī žaunu stari, kas, cieši piegulēdami un sānos sa-

zarodamies zobiem līdzīgos izaugumos, izveido priekšzī-

mīgu sietu. Zobu veidojums mainās atkarībā no ģints.

Parasti atrodamais peldpūslis dažām sugām ar īpašu gaisa
vadu savienots ar labirintu.

Ne visas siļķu sugas dzīvo jūrās; daži dzimtas lo-

cekļi ceļojot pret straumi uz augšu, pastāvīgi iepeld upēs

un še laiž ikrus. Sakarā ar to mainās arī viņu dzīves

veids. Par dzimtas svarīgākiem locekļiem visumā tomēr

var teikt, ka savā būtībā viņi atgādina repšus, viņi ir

jūrai tas pats, kas repši iekšzemes ezeriem. Liekas, visi

bez izņēmuma ir plēsīgas zivis, kas uzbrūk netikvien ma-

ziem ūdensdzīvnieciņiem, bet arī citām zivīm.

Siļķe (Olupea harengus), kas pieder pie līdzīga no-

saukuma ģints (Clupea), reti kad ir lielāka par 30 centi-

metriem, viņai ir mazas, šauras krūšu un vēdera spuras,

vidēji gara muguras spura, stipri atpakaļ aizbīdīta, šaura

tūpļa spura, dziļi ierobota astes spura un lielas, viegli no-

krītošas zvīņas; muguras virspuse ir skaistā jūras zaļā
vai zaļi zilā krāsā, ķermeņa apakšpuse un vēders sudraboti

baltā krāsā, ar dažādām nokrāsām, tūpļa spura tumša,

pārējās gaišas.
Atlantijas okeāna ziemeļdaļa, ieskaitot Ziemeļjūru un

Baltijas jūru, un Ledus okeāns, ir siļķu dzimtene. Pēdējo

agrāk visi uzlūkoja par to vietu, no kuras siļķes katru

gadu izdara savus ceļojumus, iekams tās nonāk mūsu

jūrās. Jau B1 oc h s bij citādos uzskatos: viņš apšaubīja,
vai siļķes laikā no pavasara līdz rudenim ir spējīgas veikt

tik tālu ceļu, un, ievērojot to, ka tālos ziemeļos tās ir

daudz retāk sastopamas, nekā Ziemeļjūrā un Baltijas

jūrā, pie kam pēdējā to ķer cauru gadu, viņš pieņēma,
ka šīs zivis paceļas līdz ūdens virsējiem slāņiem, uzpel-
dot no lielākiem dziļumiem. Viņa uzskatam pievienojās
vēl citi pētnieki, un tagad vairs nav divu domu par to,

ka 810 ch a spriedums ir pilnīgi pareizs. ~lr uzkrītoši,"
saka Kārlis Fogts (Kari Vogt), „kā zvejnieki un

romānu rakstnieki, aprakstot šīs, Ziemeļjūrā tik plaši iz-
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platītās zivs dzīvi, to dīvainā veidā pārspīlē un attēlo ne-

pareizi. Milzīgu siļķu baru pēkšņa parādīšanās pie Eiropas

un Ziemeļamerikas krastiem, šo baru ierašanās zināmos

gada laikos, viņu noslēpumainā pazušana no dažām tā-

dām vietām, kur tās agrāk uzturējušās lielā daudzumā, —

viss tas devis vielu dažādām pasakām, kas, neraugoties
uz lietas vispilnīgāko apgaismojumu no dabaszinātnieku

puses, vēl arvien pastāvīgi atrodamas populāros rakstos

un skolas grāmatās.
Nav taisnība, ka siļķes dzīvotu galvenā kārtā polārās

jūrās, tāpat arī tas, ka viņas tālu ceļotu. Viņas dzīvo to

pašu jūru dziļumos, kuru piekrastēs tās nārsto, pa retai

viņas tur saķer visos gada laikos, īpaši ar tādiem zvejas

rīkiem, kas aizsniedz dziļākus ūdeņus, un uzpeld augšā
tikai nārsta laikā, meklējot piekrastes vietas, kur varētu

atstāt savas oliņas. Nārsta laiks, kad zveja notiek vis-

lielākos apmēros, iekrīt ziemas mēnešos, tomēr, kā liekas,
atkarībā no laba vai slikta laika un citiem vēl maz izpē-
tītiem apstākļiem, bieži vien iestājas dažas nedēļas un

pat mēnešus agrāk vai vēlāk. Par siļķu baru tuvošanos

zvejnieki spriež pēc daudzām pazīmēm; tās visas tomēr

ir ļoti nenoteiktas, un holandieši saka, ka viņi ar prieku
dotu veselu mucu zelta tam, kas droši uzrādītu laiku un

vietu, kad un kur siļķes ieradīsies. Ir arī visai dažādi

gadi. Dažā ziemā viņas parādās zināmās vietās milzīgā
daudzumā, kamēr nākošā ziemā tikai nedaudzas zivis ieiet

tīklos.

Viegli pierādāms, kā iedomātie lielie siļķu ceļojumi
no polārapgabala jūrām nemaz nenotiek, un grūti būs šos

pierādījumus atspēkot. Starp siļķēm izšķir arī daudzas

pasugas, lai gan atsevišķu sugu pazīmes tomēr nav nosa-

kāmas. Baltijas jūras siļķes ir mazākās un vājākās, Ho-

landes un Anglijas siļķes jau lielākas, bet Skotijas un

Norvēģijas siļķes ir vislielākās un vistreknākās. Piekra-

stes zvejnieki un tāpat arī tie, kas upju grīvās nodarbo-

jas ar lašu zveju, labi prot atšķirt krastu siļķes, kuras

uzturas gar krastmalu un, lai gan ir treknākas, tomēr

ne tik garšīgas, kā jūras siļķes, kas ierodas pie krastiem
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no lielāka attāluma. Ja jau apgalvojums par siļķu izce-

ļošanu no kāda kopīga punkta Ledusjūrā būtuppareiz s vai

tad būtu iespējams, ka tās tik noteikti sadalītos pēc lie-

luma, izskata un dabas, zināmos laikos līdzīgi karaspēka

pulkiem un bataljoniem ierodoties savās sapulcēšanās vie-

tās, un, neraugoties uz visuvareno mīlu, savā starpā ne-

sajauktos. Bet katru pamatu šim apgalvojumam atņem

no vienas puses tas, ka ziemeļu apgabalos viņu bari ir sa-

mērā reta parādība, un no otras puses tās starpības laika

ziņā, kādā viņas parādās dažādās vietās. Grēnlandes pie-

krastē, gar kuru taču vajadzētu iet lielas siļķu daļas ce-

ļam uz Amēriku, siļķe ir tik reta lieta, ka daudzi dabas-

pētnieki viņu starp šīs zemes vietējām sugām nemaz ne-

min. Pie Islandes krastiem, kur viņu bariem vajadzētu

saskaldīties, siļķes gan ir pazīstamas, tomēr nekad nav

sastopamas tik lielā skaitā, lai varētu piekopt īpašu siļķu
zveju, un tas pats sakāms arī par Norvēģijas Finmarku,
kur siļķes zvejo tik niecīgā skaitā, ka to pat neatliek iesā-

līšanai, kamēr Norvēģijas dienviddaļā, starp Trondjemu

un Lindesnesas ragu, bet it īpaši Stavangeras un Molde-

fjorda apkārtnē, siļķu zveja ir piekrastes iedzīvotāju vie-

nīgais ienākuma avots. Kā gan šāda sadalīšanās būtu

iespējama, ja siļķes nāktu no ziemeļiem, kā to mēdz apgal-
vot? Ja viņas tiešām nāktu no ziemeļiem, vai tad būtu

iespējams, ka dienvidu piekrastēs, pie Holandes un Sta-

vangeras, tās parādās agrāk, nekā Skotijas un Īrijas kra-

stos, kas tomēr ir bieži novērots. Un beidzot, var tikai

tādējādi izskaidrot, ka jaunākās un vecākās zivis nārsto

dažādos laikos; par pilnīgi noslēgtiem pētījumus šai ziņā
tomēr nevar uzlūkot. Visā visumā varētu pieņemt, ka

nārsta laiks pa lielākai daļai iekrīt ziemā, tas sākas jan-
vārī un turpinājās līdz martam vai aprilim; otrreiz nārsts

iestājas jūlijā un ilgst līdz decembrim. Pamatotas ir

domas, ka arī siļķes aizvien nārsto tanīs pašās vietās, kur

tās dzimušas. Dažādi ārēji apstākļi, kā piem. laika pār-

maiņas vai straumes novirzīšanās,' var būt par iemeslu

tam, ka citos gados viņu ierašanās zināmās vietās pilnīgi
izpaliek, tāpat visai jūtīgas tās ir pret notikušām pār-
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maiņām viņu nārsta vietās, vēlāk gadiem ilgi izvairoties

no tādām vietām, kur dibenā augošās jūraszāles vai citi

ūdens augi kādreiz izpostīti. Tas norāda, ka viņu nārsta

vietām un tāpat arī pašām zivīm dažreiz ir nepieciešami

vajadzīga aizsardzība.

Vairums siļķu, kuras gadās novērot ūdens virsējos

slāņos, vai tur saķer, neapšaubāmi ierodas tur nolūkā

laist ikrus. Nārstojošie dzīvnieki uzpeld augšā milzīgām

masām, darbojas jūras virspusē kādas 2—3 dienas, spiez-
damies kopā ciešā barā, it īpaši, ja laiks ir vētrains, un,

izmetuši savus ikrus un pieņus, dodas tālāk. Dažreiz ga-

dās, ka siļķes izlaiž ikrus un pieņus tādā daudzumā, ka

ūdens jūrā paliek duļķains un zvejas tīkli pārklājas ar

plānu kārtu jeb čaulu; pretīga smaka tad izplatās plašā

apkārtnē, un ūdens virsējie slāņi ir piesātināti ar tēviņu
sēklu, lai lielākā daļa ikru oliņu varētu apaugļoties.

lekšzemju iedzīvotājiem būs grūti iedomāties šos ce-

ļojošos siļķu barus, jo aculiecinieku ziņojumi viņiem iz-

liksies pārspīlēti un neticami. Bet visu aculiecinieku ziņo-
jumi ir savā starpā tik saskanīgi, ka mums nav iemesla

šaubīties. „Piedzīvojuši zvejnieki," saka ši 11mg s

(Schilling), kurus es pavadīju jūrā, rādīj? man krēslai

metoties jūdzēm garus un platus ceļojošu siļķu barus,
kas tomēr neatradās pašā ūdens virspusē, bet par kuriem

liecināja atspoguļotais mirdzums gaisā. Zivis kustas tik

cieši saspiedušās kopā, ka var būt bīstami nokļūt ar laivu

viņu barā, un izslienot šai dzīvajā masā garu airi, tas pa-
liek tur stāvus karājamies." Līdzīgi izsakās arī citi no-

vērotāji, daži pat apgalvo, ka laivas, peldot šādam ņu-
dzeklim pāri, tiekot paceltas uz augšu.

Atkarībā no tā, cik silts ir ūdens, jaunās siļķītes izšķi-
ļas agrāk vai vēlāk; maijā varbūt pēc kādām 14—18 die-

nām, augustā pēc 6—B dienām. Caurspīdīgie un tādēļ tik-

ko saredzamie mazuļi, atstājot oliņu, ir kādus 7 milimetrus

gari; olu apvalka saturu tie izēd B—lo dienās, tad sāk

darboties, un viņu miriadiem lielie bari vēl ilgi pilda dzim-

to vietu ūdeņus. Visu cauru gadu tos var novērot krastu
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tuvumā, un atkarībā no viņu vecuma tie ir dažāda lieluma;

gluži jaunas zivtiņas, pēc Ši 11 mg a ziņām, uzturās maz

sāļos upju grīvu ūdeņos vai ar jūru savienotos iekšzemes

ezeros, lielākās tālākos piekrastes ūdeņos, un par viņu
attīstības gaitu tā tad var spriest tieši pēc vietas dziļuma.
Savas dzīves pirmajā mēnesī, kā ziņā Videgrens

(Widegren), viņu caurmēra garums ir kādi 15 milimetri,

otrajā mēnesī ap 25 mm un trešajā kādi 37 mm. Pēc

viena gada viņu garums ir apmēram 9 centimetri, vēl

gadu vēlāk tās jau sasniegušas 15—18 cm, un trešajā

gadā, kad viņas kļūst spējīgas vairoties, tās ir ap 20 cm

garas.

Cik milzīgi ir siļķu bari, tikpat neskaitāmi ir ienaid-

nieki, kas viņas vajā. Kamēr viņas darbojas ūdens vir-

sējos slāņos, visas plēsīgās zivis un gandrīz visi jūras

zīdītāji pārtiek vai vienīgi no tām. Norvēģi iepriekš no-

saka siļķu ierašanos, spriežot pēc uzklīdušiem vaļu ba-

riem, un ne mazums turienes zvejnieku domā, ka vaļi ir

tie, kas zivis atdzen. Cik lieli ir zaudējumi, ko jūras plē-

sēji nodara siļķu bariem, nav pat aptuvēm novērtējami;
mēs tomēr varam droši apgalvot, ka viņi nav nemaz sa-

līdzināmi ar tiem postījumiem, kādus siļķu bariem nodara

cilvēks.

Siļķu zvejas māksla bijusi pazīstama jau viduslaiku

sākumā. Par to min veci Anglijas dokumenti un senie

likumi, kas šai zvejā ienesuši kārtību. Līdz holandieša

Brei kc ļ a jeb Breikelsena (Breukel, Breukelsen)

laikiem, kas dzīvoja 14. gadsimta beigās, siļķu zveja, lai

gan tai jau bija zināma nozīme, tomēr atradās vēl savā at-

tīstības sākumā; bet sākot ar šo laiku, kad iemācījās vai

atcerējās vecos paņēmienus, kā šīs viegli bejājošās zivis

iesālīt, tādējādi rodot iespēju tās nosūtīt zemes iekšienē,

viņu zveja strauji uzplauka. Pirmie, kas to piekopa lie-

los apmēros, bij holandieši, vēlāk viņā piedalījās Hanza

un Norvēģija; bet angli, kas tagad ir pārspējuši visas

citas tautas, iesāka sūtat siļķu zvejai arī savus kuģus
tikai kopš kādiem pāris simts gadiem.
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Norvēģu zvejnieki bez parastajiem tīkliem lieto vēl

sevišķus tīklus, sauktus par vatiem, jeb brideņiem, ar ku-

riem aizsprosto fjordus un līčus pēc tam, kad tur iepeldē-

jušas siļķes, un tādā ceļā nereti vienā paņēmienā gūst
neticamus lomus. ~Ārzemniekiem," saka Pontoppi-
d a n s, „tas varbūt liksies neticami, bet man, kas šo rak-

sta, var apliecināt vai visa Bergene, ka Sundfjordā vienā

paņēmienā izdevās saķert tikdaudz siļķu, ka ar tām pie-

pildīja 100 bureniekus, citi saka nat 150, bet es labāk

pieņemšu mazāko skaitli, pie kam katrā bureniekā no-

vietoja pa 100 tonnu zivju." lesprostotās zivis paliek
līčos tik ilgi, kamēr tās paspēj nogādāt drošā vietā un

iesālīt, un tāpēc pēdējās zivis ir gluži noliesējušas un

sliktas. Bieži atgadās, ka aiz lielā siļķu daudzuma viņas

paliek aizsprosto jumā 2—3 nedēļas un pa šo laiku dau-

dzas novājē un liela daļa nobeidzas, pildot līča gaisu ar

pretīgu smaku. 1748. gadā Svanoē draudzes zemnieki

augšminētā veidā bij iesprostojuši milzīgus daudzumus

pavasara siļķu. Kāds Bergenas pilsonis bij tās nopircis

par 100 valdības dālderiem un mucu degvīna, pēc tam

piekraujot, kā stāsta, 80 jachtas pilnas ar siļķēm un vēl

vairāk pametot uz zemes nosprāgušas. Tagad visā Norvē-

ģijā, un galvenā kārtā jūras piekrastē starp Trondjemu
un Lindesnesu, siļķu zveju piekopj ar lielāku noteiktību

izliek lielus tīklus, ar kuriem vienā paņēmienā iegūst

1—1,5 miljonu siļķu, lai gan vēl arvien labprāt pielieto
arī brideņus, un, pēc B1 o m a ziņām, atgadās, ka ar tādā

veidā saķertām zivīm piepilda vairāk tūkstošu mucu, skai-

tot katrā mucā pa 24 tūkstošu gabalu. Taisni pie siļķu
zvejas parādās-, ka visas tautas ir ko iemācījušās un sa-

vus zvejas rīkus uzlabojušas. Tikpat ievērojama, kā nor-

vēģu, mūsu dienās ir arī holandiešu zveja, lai gan tā jau
daudz gadus pastāvīgi ir samazinājusies un vēl joprojām

samazinās, tādā pašā mērā, kā pieaug angļu zveja. *

Tuvākais siļķes radinieks; kurš dzīvo mūsu jūrās, ir

brē 11 iņ š (Clupea sprattus), apmēram 15 cm gara zivs.

Tā šķautnē saspiestais vēders ir zobains, mugura tumš-

zila ar zaļu vizumu, pārējais ķermenis sudrabbaltā krāsā;
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muguras un astes spuras izskatās tumšas, krūšu, vēdera

un tūpļa spuras ir ibaltas.*)
Kaut gan brētliņām cilvēka mājturībā ir daudz niecī-

gāka nozīme, nekā siļķei, tomēr tas pieder pie svarīgākām

Ziemeļu un Baltijas jūru zivīm, un uz šo jūru piekrastes

tas apdzīvo milzīgā skaitā. Viņa dzīves veids līdzinās

siļķes dzīves veidam, viņš mitinās tāpat kā tā ievērojamā

dziļumā un ikgadus parādās neskaitāmos pulkos piekra-
stes tuvumā vai arī seklākā ūdenī, šī uznākšana tomēr

neatkarājas no nārsta laika, jo tikai reti brētliņus ķer
nārsta laikā, kad viņu ikri ir pilnā attīstībā. Šā apstākļa

dēļ zvejnieki atbalsta ieskatu, itkā brētliņi esot tikai

jaunās siļķes. Nav šaubu, ka pie brētliņu zvejas jau-
nās siļķes patiesi tiek saķertas līdz simtiem tūkstošu un

miljoniem.

Ķeršanai lieto smalkacainus tīklus, kuros saķeras
visas, pat niecīgākā lieluma zivis, bet kas nu reiz tīklā ir

iekļuvušas, tās arī pārdod zem brētliņu nosaukuma, kaut

arī, kā tas Anglijā bieži noticis, tās tiktu izlietotas pat
lauku mēslošanai. Britanijas piekrastē ziemā parasti ar

šo zveju nodarbojas daudz simtām laivu un izzvejo daudz

tūkstošiem tonnu. Ziemā no 1829. uz 1830. gadu brētliņu

bij tik daudz, ka Londona varēja veikt tikai niecīgu daļu
no loma, un tūkstošas un simtiem tūkstošas zivtiņas iz-

meta uz lauka. Arī mūsu, sevišķi Baltijas jūras piekra-

stē, saķer ikgadus daudz brētliņu; pie Evernferdas vien

to saķer caurmērā ap sešpadsmit miljonu, un lielāko daļu
žāvētus un tad zem Ķīles šprotu nosaukuma izsūta pa
visu pasauli, turpretī tās pašas zivis, kas Norvēģijā ietai-

sītas, laiž tirgū zem „ančousas" nosaukuma.

*) No ta laika ir ievērojami pieaugnšas mūsu zināšanas par
siļķi un viņas dzīves veidu, kā arī gājusi attīstībā zveja ar zvejas
tvaikoņiem, kuri musu dienās še spēlē galveno lomu. Siļķes pē-
tīšana sevišķi lieli nopelnn ir Heinkem (Heincke). Ar noteiktu
statistisku pētījumu palīdzību ir panākta veselas rindas siļķu rāsu

atšķiršana, kuram visam ir savs uoteikts izplatības apgabals un

līdz ar to arī citas dažādas iezīmes, Red.
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No Eiropas jūrās dzīvojošām siļķēm lapreņģes iero-

das nārstot upēs. Maijla preņģ c (Alausa vulgaris)
izliekas nezinātājam par tuvāko siļķes radinieci. Mugu-

ras krāsa tai ir skaisti metalspīdoši olivzaļa; sāni spīd

zeltaini; garās žaunu spraugas augšējā stūrī ir liels,

tumšs, izplūdis plankums olivzaļā krāsā, tāpat kā trīs līdz

pieci mazāki plankumi; spuras no tumši graudamas krās-

vielas ir vairāk vai mazāk melnganas. Garums sniedzas

līdz sešdesmit un vairāk centimetriem, svars no pusotra
līdz trīs ar pus kilogramiem. levērojami mazāka ir pirmai

radniecīgā lapreņģe (Alausa finta), kura no maijlap-

reņģes atšķiras ar nedaudziem atsevišķi stāvošiem īsiem

un resniem piedēkļiem uz žaunu loka izdobtās puses, bet

krāsā viņai gandrīz pilnīgi līdzīga.

Dzīves veids abām lapreņģēm ir līdzīgs. Viņas apdzī-
vo visas Eiropas krastus apskalojošās jūras, turās šeit

puslīdz lielā dziļumā, pēc tam, kad upes vairāk vai ma-

zāk skaidras, ierodas tanīs un dodas uz augšu, lai nār-

stotu, šinī ceļojumā viņas apmeklē bieži visu upes ap-

gabalu, jo tās iet arī pa mazākām upēm uz augšu cik

vien var. Savu nosaukumu maijlapreņģes dabūjušas no

viņu kārtējās ierašanās. Zvejnieki pazīst viņas ļoti labi,

jo tās kustās trokšņaināk, nekā citas zivis, aizpeldēda-
mas tās turās tuvu pie ūdens virsmas un dažreiz saceļ
troksni, „itkā vesels cūku bars atrastos ūdenī". Lap-
reņģe mēdz uzsākt savu ceļojumu četras nedēļas vēlāk

nekā maijlapreņģe, bet izturās ceļojumā tāpat kā tā. Pa

trokšņa laiku, ko tās saceļ ar savām astēm un par kuru

nevar sacīt, ka tas nelīdzinātos cūku rukšķināšanai, nār-

stojošās zivis ūdens virsmas tuvumā izlaiž savus ikrus un

atgriežas pēc tam lēnām jūrā atpakaļ, pa lielākai daļai
uzkrītošā kārtā novājinātas un bezspēcīgas, tā kā viņu
gaļa, būdama jau bez tam mazvērtīga, ir tikko vairs bau-

dāma. Ne mazums viņu nobeidzas no piepūlēšanās, un

viņu līķi dažreiz masām peld pa upi uz leju. Jaunās zivis,
ap pieci centimetri garas, var novērot upēs oktobrī, ap

piecpadsmit cm garumā vēl tikai nākošā pavasarī, kad tās
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dodas uz jūru. Viņu barība sastāv no mazām zivīm un

mīkstčaulainiem vēžveidīgiem.

Svarīgāka nekā maijlapreņģe un lapreņģe ir sa r -

dīne (Alausa pilchardua), kas no izskata līdzīga siļķei,
bet mazāka un resnāka, no 18—20, lielākais 25 cm gara,

virspusē zilganzaļa, sānos un uz vēdera sudrabbaltā krāsā;

žaunu vāki tai zeltaini vizuļojoši un tumšāk švītraini.

Sardīnes pieder galvenā kārtā Rietumeiropas ūde-

ņiem; tās ir atrodamas uz dienvidiem no Anglijas un gar

Francijas un Ziemeļspānijas piekrastēm līdz pat Gibral-

tāra jūras šaurumam. Kornvolas piekrastē tās uzturas

cauru gadu gan dziļākā, gan seklākā ūdenī. Arī par viņām

agrāk domāja, ka tās ir ceļojošas zivis, kuras no tālo zie-

meļu jūrām ceļo uz dienvidiem, kamēr mūsu laiku rūpī-

gākie novērojumi deva iespēju viņu dzīvesveidu labāk

noteikt. Pēc Kauca (Couch) pētījumiem, janvārī sar-

dīnes dzīvo samērā izklaidus pa jūras dibenu, bet uz marta

mēnesi jau vienojas pulkos, no kuriem te izklīst, te atkal

salasās, līdz kamēr uz jūliju tās paliek zināmā apvienībā.
Pie šām apvienībām un tāpat pie ceļojumiem, ko pulki

izdara, tos noved lielā mērā barības pārpilnība kādā no-

teiktā vietā jūrā un vairošanās. Sardīnes pieder pie vis-

rijīgākām zivīm, tomēr ēd gandrīz vienīgi vēžveidīgos,

sevišķi kādu pundurkrabu, kuru bieži tūkstošiem var at-

rast līdz beidzamam' piepildītajā zivs kuņģī. Šī vēzīša

dēļ sardīnes uzturās jūras dibenā un, tāpat kā karpas,

pārmeklē smiltis vai dobumus starp akmeņiem seklā

ūdenī. Ka šī mūsu zivs nenicina arī citus dzīvniekus, var

ar noteiktību pieņemt: viņa ķeras pie makšķerēm, uz

kurām ir uzlikti tārpi, vai arī ļaujas pieviļināties ar

izmestiem žāvētu mencu ikriem. Viņu nārsta laiks iekrīt

rudens mēnešos; tomēr atsevišķos gados var atrast jau

maijā nārstspējīgas sardīnes, kādēļ par stingri noteiktu

vairošanās laiku patiesībā nevar runāt.

Britānijas piekrastē sardīņu zveja notiek ievērojamos
apmēros. Dažreiz ar vienu pašu tīklu vilcienu tās izvelk

no ūdens neticamos daudzumos. Kāds zvejnieks bij stā-

stījis mūsu uzticības vīram par kādu zivju lomu, pie kura
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tas bija klāt bijis un kurā esot izvilkts 2200 tonnu sar-

dinu; pat zin piemēru, kad ar vienu vilcienu ir izvilkts

desmit tūkstošu tonnu, kas sastāda divdesmit piecus mil-

jonus šo zivju, šinī zvejā ir daudz īpatnēja, jo tikai mazu

daļu sardīņu izzvejo viņu nārsta laikā, lielāko tiesu tur-

pretī izvelk no dibena, šeit ir no svara uz noteiktāko iz-

pētīt apkārtni, kurā tieši zivju bars atrodas, un tās ne-

aizbaidot aizsprostot tām ceļu. Zveja ar lielajām dibenu

vilcēm, kuras te dod vislabākos panākumus, zināmā mērā

atgādina tunču zveju. Kā šeit tā tur viss atkarājas no

zvejnieka izveicības; lai sev nodrošinātu bagātu lomu,

viņam ir arī še jāķeras pie visdažādākiem līdzekļiem.
Daudz sardīnes iesāla, bet lielāko skaitu, pēc tam, kad

tās ir ilgāku vai īsāku laiku sālījumā gulējušas, vēl vāra

eļļā un liek ar to skārda kārbās un pārdod kā „sardīnes".

Senie autori nepazina ne siļķes, ne sardīnes, ne arī

brētliņa, bet gan sardeli jeb ančousu (Engraulis

encrasicholus), kuru uzskata par atsevišķas ģints (En-

graulis) priekšstāvi, ņemot vērā viņas saspiesto ķermeni,
gludo vēdera šķautni, plaši, vēl aiz acīm iešķelto muti,

strupā smailē uz priekšu izspiesto purnu, mazos acu plak-
stiņus, šauros, taisnām linijām veidotos virsžokļa kau-

lus un ļoti smailos zobus uz dažādiem mutes kauliem;

viņas garums sniedzas lielākais līdz 15 cm; krāsa virs-

pusē brūnganzila, sānos un uz vēdera balta, uz galvas
zeltaina.

Ļoti lielā daudzumā sardeles apdzīvo Vidusjūru, bet

no šejienes izplatās gar Eiropas krastiem Atlantijas okeā-

nā līdz Ziemeļu jūras ziemeļu daļai, iespiežas pat Baltijas
jūrā. Izplatības apgabala ziemeļu daļā šai vērtīgai zivij
nav sevišķas nozīmes. Bet jau Britānijas sardeļu zveja
ienes miljonus; no Vidusjūrā dzīvojošām zivīm šo zivtiņu
skaita par visvērtīgākā starp viņas klases locekļiem. Dzī-

ves veidā sardele maz atšķiras no citām siļķu zivīm.

Arī sardeles bieži sastopamas tik lieliem bariem, ka

vienā paņēmienā izzvejo vairāk kā 40 tonnas jeb 7000—
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8000 gabalu. Saķertām zivīm nogriež galvas, izņem iek-

šas un pēc tam tās iesāla vai ietaisa. Pēdējo darbu iz-

dara galvenā kārtā zvejnieku sievas, kas ar rūpīgi koptā

īkšķa naga palīdzību apbrīnojami veikli atrauj tām galvas,

pie viena aizķerot iekšas, kuras aizmet līdz ar atdalīto

galvu. Sālītās zivis parādās tirgū zem sardeļu nosaukuma,
ietaisītās sauc par ančousām. *)

Bagāto zušu zivju dzimtu (Anguillidae) raksturo

garš, čūskai līdzīgs, vairāk vai mazāk apaļīgs, astes galā

pa lielākai daļai plakans ķermenis kas pārklāts mīkstām,
viena otru nesedzošām, robainām zvīņām vai ir kails, šīs

zivis mīt siltā un mērenās joslās. Dažas sugas gan iz-

platās aiz polārā loka, tomēr viņu skaits tur strauji krīt,

un vēl dažus platuma grādus tālāk uz ziemeļiem tās pilnī-

gi izzūd. Viņas dzīvo kā jūrā, tā saldūdeņos. Par savām

uzturēšanās vietām viņas pa lielākai daļai izraugās ūde-

ņus ar dūņainu dibenu, jo še tās atrod sev visvairāk ba-

rības un var paslēpties no lielākām plēsēju zivīm. Visas

viņas bez izņēmuma arī pašas pieskaitāmas plēsoņiem,
daudzas pie izveicīgākiem un rijīgākiem, la gan viņu vai-

rums apmierinājās ar mazākiem dzīvnieciņiem. Mājsaim-
niecībā viņām jau no seniem laikiem ir nozīme, kuru ne-

drīkst vērtēt pārāk zemu, tādēļ arī viņu zveju visur cītīgi

piekopj. Viņu gaļu visur uzskata par teicamu barības

vielu; šo zivju vērtību vēl paceļ viņu vaislība, plašā iz-

platība, sīkstā dzīvība un tas, cik viegli tās pārvadājamas
kā svaigas, tā kaut kādā veidā ietaisītas.

Upes zušu (Anguilla) priekšstāvi, zuti (Anguilla

vulgaris), raksturo ļoti šauras žaunu spraugas pie krū-

šu spurām, tieši astes spurā pārejošās muguras un tūpļa
spuras un zobi, kas pārklāj starpžokli un apakšžokli, kā arī

lemeškaulu. Galva aizņem apmēram astoto daļu no visa

ķermeņa garuma; acis ir mazas un pārvilktas ar ādu, lū-

*) īstas ančousas, protams, ir šīs, ko gannevar teikt par tam,
kas iegūtas pārstrādājot bretliņus. Red.
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pas biezas un gaļīgas, nāšu caurums tikai viens; žaunu

caurumi izskatās kā pusmēneša veidā uz priekšu izliektas

spraugas, žaunu stari, skaitā desmit, saistīti ar galvas
ādu. Muguras spura aizņem gandrīz divas trešdaļas no

ķermeņa garuma, sākumā tā ir zema, bet astes virzienā

kļūst arvien augstāka un tad, savienodamās ar astes spu-

ru nepārtraukti pāriet tūpļa spurā; olveidīgi iegarenās
krūšu spuras ir īsas. Zvīņu klājs veidots no ārkārtīgi

mīkstām, plānām, caurspīdīgām, garām un šaurām raga

plātnītēm, kas biezajā un glumajā ādā novietojas divos

virzienos tādējādi, kā izliekas, itkā starp viņām būtu

gandrīz taisns leņķis, pie kam brīvās starpas, kas tur iz-

veidojas, aizpilda līču loču ejošās ādas krokas. Ķermeņa
virspusē krāsa ir tumši zaļgana, vistumšākā, ar brūnganu

nokrāsu, tā ir uz galvas, apakšpuse izskatās balta ar ne-

spodru sudraba mirdzumu; muguras spura, astes spura un

tūpļa spura izskatās vēl tumšākas nekā mugura, krūšu

spuras ir brūngani melnas ar spilgti melnām malām. Ga-

rumā zutis reti kad sasniedz vairāk par 130 centimetriem,
un tikai izņēmuma gadījumos sver kādus 6 kilogramus;
Jarr cll s tomēr min divus zušus, kas kopā svēruši 25

kilogramus. Zuša izskats mainās atkarībā no dažādiem

attīstības stāvokļiem un vecuma, ar ko arī izskaidrojams,
ka viens otrs pētnieks., aprakstot dažādas zušu formas,
uzlūkojis tās par atsevišķām sugām.

„Visā vācu zemē un arī pārējās zemēs zutis ir pazī-
stams dzīvnieks, lai gan jāpiezīmē, ka dažās upēs viņš
nav sastopams, arī Donavas upē nav neviens no viņiem
saķerts, pat šādās upēs ielaisti tie nedzīvo, bet gan drīz

nobeidzas." Kas zīmējas uz Donavu, tad te vecajam
Gesneram ir pilnā mērā taisnība, šinī upē, kā arī vi-

sās viņas pietekās nedzīvo neviens zutis, un gadījumā, ja
tur kādu saķertu, var pilnīgi droši teikt, ka tas nokļuvis
upē nejauši. Zutis vienmēr dod priekšroku dziļiem ūde-

ņiem ar dūņainu dibenu; tomēr viņš nekādā ziņā nesai-
stās pie tiem pastāvīgi, bet apmeklē, kā jau liels klejo-
tājs, arī tādus, kur apstākļi ir pilnīgi pretēji.

Ziemu zutis pavada paslēpies dūņās un iekrīt ziemas
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guļā, vismaz nenodarbojas ar barības medīšanu; siltam

gada laikam iestājoties viņš sāk savu vasaras dzīvi, ļoti
ātri peld šurp un turp dažādos ūdens dziļumos, atgādinā-

dams ar savām kustībām čūsku, ar apbrīnojamu izveicību

lien pa alām un stobriem, piemērām pastāvīgi iekļūst tādu

lielpilsētu ūdensvados, kur ūdens netiek pietiekoši labi fil-

trēts. Vēl arvien apgalvo, ka viņš pa naktīm apmeklējot
sauszemi, medīdams zirņu un vīķu laukos tārpus un glie-

mežus, šis uzskats, kā aizrāda Zībolds (Siebold), bija

pazīstams jau Albertam Magnusam (Albertus

Magnus), kas savā grāmatā par dzīvniekiem raksta: jau-
tis naktīs izrāpjoties arī no ūdens ārā uz tīrumiem, kur

tas atrodot iesētus zirņus, lēcas vai pupas;" domājams,
ka šis aizrādījums ir pārgājis no vienas grāmatas vai at-

stāstījuma otrā, jo arī tagad to atkārto apmēram tiem pa-

šiem vārdiem, šādus zušu ceļojumus tiešām varētu ie-

domāties, jo, kā mēs jau redzējām, arī citas zivis tādus iz-

dara, bet iedomājoties to, cik reti šādiem ceļojumiem ir

jānotiek, ja pat piedzīvojumiem bagāti zvejnieki, dibino-

ties uz pašu novērojumiem, nezin par tiem neko stāstīt,
mums rodas šaubas; šaubas rodas arī tad, ja ņem vērā,

cik ļoti ir iespējams, ka zuši, kuri itkā esot uz lauka at-

rasti, — manis pēc lai tas tiešām tā arī būtu — palikuši
tur pēc notikušiem plūdiem, šaubas pastiprina vēl citi

fakti. Spalancani dara mūs uzmanīgus uz to, ka

Komakio apkārtnē, kur jau kopš seniem laikiem lielos ap-

mēros piekopj zušu zveju, vēl neviens zvejnieks neesot

atradis zuti uz lauka, un vēl uz to, ka ūdenim sabojājoties,
Komakio lagūnās bija nobeigušies daudzi zuši, un tomēr

neviens nebija uzdrošinājies, pārejot zemi, glābties tuvējā
jūrā vai Po upē, kas atrodas turpat blakus. Ja jau zuši

reizēm apmeklētu sauszemi mazāk svarīgu iemeslu dēļ,
tad viņi, būdami šādās dzīvības briesmās, neapšaubāmi
savas spējas arī izlietotu gluži tāpat, kā to dara labirint-

zivis un sami; pierādījumu tam netrūktu un uzticami lie-

cinieki nebūtu nemaz jāmeklē. Tas, ka arī zutis elpo at-

mosfēras gaisu un sakarā ar to var veselu dienu un pat

ilgāk uzturēties ārpus ūdens, gan ir taisnība, bet ar to
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laukiem.

Barībai zutis galvenām kārtām izvēlas zemākos dzīv-

niekus, kā tārpus un čaulaiņus; bet arī viņš uzbrūk var-

dēm, mazākām zivīm un tamlīdzīgiem dzīvniekiem un lab-

prāt ēdot pat maitu. Viņa rijība ir liela.

Cik nepilnīgas mūsu zināšanas par zušu vairošanos

pagaidām arī nebūtu, tomēr, pateicoties jaunāko pētnieku

rūpīgiem novērojumiem, mēs varam noteikti apgalvot tik-

daudz, ka arī šīs zivis attīstās no ikru oliņām. Par pašu
nārstu vēl līdz šim nav nekādu ziņu. Mēs zinām tikai to,

ka pieaugušie zuši atstāj upes un lieliem bariem peld uz

jūru, kur droši vien arī nārsto. Viņu ceļojumi, kā tas no

seniem laikiem jau zināms, notiek rudenī, no oktobra līdz

decembrim, un pa lielākai daļai tumšās vētrainās naktīs.

Šaī laikā, kā to pierādījuši jaunākie pētījumi, viņi vēl nav

spējīgi vairoties; bet jau apriļa beigās, vēlākais maija sā-

kumā, iesākas zušu atgriešanās upēs, tikai šie vēl ir gluži

jauniņi, kādus deviņus centimetrus gari un tārpa resnu-

mā, tā tad ļoti iespējams, ka viņi, īsi pirms tam rudenī

aizceļojušo veco zušu pēcteči. lepriekš pieņemot šī uzska-

ta pareizību, jānāk pie slēdziena ka nārsta laiks iekrīt

no decembra līdz februārim. Vai tiešām visi zuši, kam tu-

vojas nārsta laiks, dodas uz jūru, ko viņu lielais vairums

neapšaubāmi dara, jeb vai daži laiž ikrus arī saldūdeņos,
kā to atsevišķi pētnieki pieņem, jeb vai, beidzot, kā domā

vēl citi, vecās zivis, atbrīvojušās no saviem ikriem, nārsta

laikam izbeidzoties, upēs vairs nemaz neatgriežas, bet no-

beidzas jūrā, — visi šie jautājumi pagaidām paliek neat-

risināti.*)
'

*) Pateicoties itāļu un dāņu dabaspetniekiem, mīklainais

jautājums par zušu vairošanos tagad ir daudzmaz atrisināts. Visi

Eiropas zuši, kas kļuvuši vairošanas spējīgi — viņi tad ir 7—tl

gadus veci
_—

atsakoties no turpmākas barības uzņemšanas un ar

zināmam pārmaiņām krasa un acīs ceļo uz jūru, tāļu Atlantijas
okeānā, kur pusceļā līdz Amerikai, uz rietumiem no Acoru sa-

lam, pazūd jūras dziļumos un tur, mums arvien vēl nezināmā

veida pabeidz savas nārsta gaitas. Turpat divu gadu laikā at-

A. Brems. „Dzivnieku valsts" XXXI.
145
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Jauno zušu ceļojumi pret straumi ir vairākkārt novē-

roti un notiek visās lielākās upēs. Jau Re d i stāsta, ka

katru gadu, sākot ar janvāri un līdz apriļa beigām, zušu

mazuļi ceļojot pa Arno upi uz augšu, un ap 1667. gadu
kādā sls upes vietā, netālu no Pizas, piecu stundu laikā

esot saķerti ap 3 miljoni šādu zušu, kuru garums bija

3—12 centimetru. Komakio lagūnās, ka ziņo Spala n-

cani un Koste (Coste), no februāra līdz aprilim atver zi-

nāmas slūžas, ielaižot jaunos zušus aizdambētos dīķos, no

kuriem vēlāk, pēc 5—6 gadiem, tos izzvejo. Arī Orbitelo

līcī vētras laikā, un proti martā, aprilī un maijā, ieceļojot
miljoniem jauno zušu, kas ir apmēram auklas resnumā.

~Marta un apriļa mēnešos," saka Kārlis Fogts (Kari

Vogt), „pa naktīm' upju grīvās ieceļo miriadi mazu, kādus

5 centimetrus garu zivtiņu. Dažās vietās, kā piemērām

Francijas upēs, kur šo parādību sauc „montēe", viņi sati-

nas ciešās masās, kuras zvejo ar sietiem un kausiem; ziv-

tiņas tad, saceptas ar olām, ēd kā pankūkas, šie ir tie

paši zušu mazuļi, kas ieradušies no savām nārsta vietām,

peld pret straumi uz augšu un pēc diviem gadiem būs

kādus 60 centimetrus gari." Reizēm, itkā bez redzama ie-

mesla, viņi peld upei šķērsām pāri, no viena krasta uz

otru. Nonākuši pie upju satekas, viņi sadalās: viena daļa
dodas uz pieteku, bet otra, pārvarējusi satekas straumi,

peld gar galvenās upesl krastu tālāk, šādā veidā viņu bari

pamazām saskaldās, līdz beidzot pilnīgi izklīst pa dažādām

vietām. Visi kavēkļi tiek pārvarēti, un tie simti tūkstoši

kas pie tam aiziet bojā, neierauj viņu miljardiem kaut cik

jūtamu robu. Reinas kritums pie šafhauzenas nespēj vi-

ņus atturēt turpināt savu ceļu uz Konstancas ezeru. Tik-

tīstas arī zušu kāpuri, un vel pusgadu velak tie parādās mūsu

piekraste ka ta sauktie stikla zuši. Caurspīdīgos, vītola lapai
līdzīgos jaunos zušu kāpurus agrāk uzskatīja kā īpašu zivju sugu
(Leptocephalus brevirostris). Jaunie zuši ierodas pie mums mil-
zīgiem bariem, — viņu skaits vērtējams miljonos — ieceļo upēs
un pamazam pieaug par īstiem zušiem. Amerikas zuši arī nārsto

Atlantijas okeāna, tikai vairāk uz rietumiem no mūsu zušiem,
Meksikas juras līcī. Pētījumi, pateicoties kuriem zušu mīkla ir
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pat maz viņus aizkavē Ronas kritums. Pēc Nils on a

(Nilsson) ziņām tie agrāk nav varējuši nokļūt pāri Trol-

hetas kritumam, bet kopš tā laika, kad tur kuģniecības vei-

cināšanai ierīkoja slūžas, viņi ieviesās arī Veneras ezerā

un visās air viņu savienotās upēs. „Kādā rītā ap jūnija

beigām vai jūlija sākumu," ziņo Ēlers (Ehler), „mēs,

uzkāpūši Drēnhauzenas sādžas dambī, kas atradās pašā

Elbas krastā, ieraudzījām gar visu upes piekrasti melnu

švītru, kas virzījās uz priekšu, šī parādība, tāpat kā viss,

kas vien norisinājās uz upes vai viņas ūdeņos, vērsa uz

sevi Elbas māršu iedzīvotāju uzmanību, un tad izrādījās,
ka tumšās Svītras bija neskaitāms daudzums jaunu zušu,

kas cieši gar ūdens virsmu devās pa upi uz augšu, turēda-

mies tik tuvu krastmalai, ka aizpildīja visus krasta dobu-

mus un izliekumus, šīs zivju vadītās švītras platums tanī

vietā, kur mēs to novērojām, varēja būt kādi 30 centimetri;
cik dziļu tā sniedzās ūdenī uz leju, palika nenoskaidrots.

Bet visi jaunie zuši peldēja tik cieši kopā, ka katru reizi,

iesmeļot no upes ūdeni, tur atradās daudz zivju, kas ap-

kārtējos iedzīvotājus stipri apgrūtināja, jo visu laiku, ka-

mēr vien zivju ceļošana turpinājās, nebija iespējams ie-

smelt spaini ūdens, lai tas nebūtu pilns mazām zivtiņām.
Jauno zušu garums caumērā bija kādi B—lo centimetri

un tie bija apmēram tik resni kā zoss spalva. Pa starpām

gadījās arī ievērojami lielāki zuši; tomēr garāki par 20

centimetriem neviens no tiem, liekas, nebija, šī brīnišķā
zušu ceļošana ilga nepārtraukti un tikpat spēcīgi cauru

nakti un turpinājās vēl visu nākošo dienu, bet trešās die-

nas rītā vairs nevienu jauno zuti nevarēja ieraudzīt."

Visi lielākie zivju ēdēji dzīvnieki zušus cītīgi vajā, lai

tik talu atrisināta, prasījuši ārkārtīgas pulēs un lielus izdevumus.

Dāņu biologs Šmi d t s personīgi sarīkoja ekspedīcijas, tādejādi
zušu ceļojumiem zināmā mērā izsekodams. Kā ceļa rādītāju viņš
izlietoja to apstākli, ka jaunās zivis bij to tālāk, jo mazākas, līdz

beidzot viņš mazākas vairs neatrada, lai gan, par nožēlošanu,
vismazākās viņš tomēr nebij atradis. Še tās pazuda okeāna ne-

izdibināmos dziļumos, kas pašu svarīgāko noslēpumu glabā sevī

vel līdz šim. - Red.
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gan pēdējie bieži vien sagādā viņiem nepatīkamus pār-

steigumus. Visai dīvains ir skats, kad izsalkušam, gūstā

turētam ūdrim iemet viņa dīķī kādu duci nelielu zušu.

Viņš tūliņ metas ūdenī, izvelk vienu zuti, pārkož tam gal-

vu un atstāj to ūdens malā, tad no jauna metas ūdenī, no-

ķer otru zuti, ierodas ar to vecajā vietā un ne bez pārstei-

guma redz, ka iedomātais mironis jau sen ir aizrāpies un

dzīvo pa ūdeni itkā nekas nebūtu noticis. Saniknotais plē-

sējs tagad dusmās iekož otram zutim vairākas reizes un

atkal metas viļņos, lai saķertu pirmo; bet pa to laiku arī

otrs ir aizbēdzis, un tā šī spēle velkās tik ilgi, kamēr ūdris

nenāk pie slēdziena, labi ātri pārs šo tārpiem līdzīgo, grūti
nobeidzamo zivju apēst.

Šo zivju sīkstā dzīvība visumā dara raizes netikvien

zvēriem, bet arī cilvēkam. Katra zivju pārdevēja, katra

ēdiena pagatavotā ja zin, ko nozīmē zuti nogalināt. ~Kādā

piejūras pilsētā," stāsta Lenčs (Lenz), ~es, apmeklējot

zivju tirgu, lielos zušus pastāvīgi redzēju novietotus ūdens

kublos, kamēr tie, kas bija kādus 60 centimetrus gari, kau-

dzēm gulēja uz lieliem galdiem, visu laiku nepārtraukti
kustēdamies un viens otru spiezdami. Kad zivju sievas

nebija tieši nodarbinātas ar pārdošanu, tās vienu pēc otra

uz galda novietotos zušus ņēma pie galvas, gredzenveidīgi
uzgrieza pie tās ar nazi ādu un tad novilka to līdz pašai
astei. Nelaimīgais dzīvnieks pa to laiku un vēl ilgi pēc
tam ļodzījās nožēlojamā kārtā."

Zušu zveju visur cītīgi piekopj. Viņu gaļa skaitās

par vienu no vislabākām, ko mūsu upju zivis sniedz, un

tādēļ tai ir daudz noņēmēju. Mūsu piekrastes zemēs zu-

ši, tiklab svaigi, ka žāvēti vai iesālīti, ir svarīgs tirdznie-

cības priekšmets.
*

Jūras zušiem (Conger), kas visumā līdzīgi upes

zušiem, atšķirībā no tiem ir garāka muguras spura, kas,
sākdamās virs krūšu spurām vai nedaudz aiz tām, aizņem
gandrīz visu ķermeņa virspusi, augšžokļi ir garāki par
apakšžokļiem, gļotainā āda ir bez zvīņām.

'

Eiropas piekra-
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stēs dzīvo šīs ģints pazīstamākais priekšstāvis, jūras
zutis (Conger vulgaris), ļoti liela zivs, kas garumā

sasniedz vairāk kā metru un sver, pēc Jarrella ziņām,
dažreiz pāri par 15 kilogrami. Ķermeņa virspuse viņam ir

bāli brūnā krāsā, muguras un tūpļa spuras bālganas ar

melnām malām; sānlīnija, pateicoties savai gaišai krāsai,
izdalās skaidri.

Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā jūras zutis dod priekšroku
klinšainiem krastiem, slēpdamies še klinšu spraugās un

plaisās, kamēr tur, kur jūras dibenuklāj smiltis, viņš prot
labi noslēpties ierokoties zemē. Tas ir neparasti rijīgs

dzīvnieks, kas sekojot citu plēsīgu zivju paradumam, ne-

taupa pat sava paša sugas vājākās. Kādam jūras zutim,
kas svēra 12 kilogrami, Jarr cll s atrada kuņģī trīs bu-

tes un vienu, apmērām metru garu jūras zuti. žokļi viņam
ir tik spēcīgi, ka gliemēžus tas sakož bez kādām grūtī-
bām. Nārsta laiks iekrīt decembrī vai janvārī. Klinšai-

nās piekrastēs jaunos var ieraudzīt vasarā.

Lai gan jūrasl zušu gaļa nav neko sevišķi iecienīta,

viņus tomēr zvejo plašos apmēros, jo tos, kā lētākus, pie-

prasa nabadzīgākie ļaudis. Agrāk Anglijas piekrastē šīs

zivis lielos daudzumosžāvēja izvešanai uz Spāniju un Dien-

vidfranciju, kur viņu gaļu vietvietām, sabērztu rupjos
miltos, lietoja zupu un līdzīgu ēdienu pagatavošanai.

Sagūstītie jūras zuši pat nelielos traukos ātri pierod

pie gūsta dzīves, savai uzturēšanās vietai izvēlas kaut kā-

du, piemērotu paslēptuvi, attiecīgā gadījumā paslēpjas arī

zem dzīva jūras bruņu rupuča, un pavada tur visu dienu

kūtrā mierā, turpretīm naktī viņi darbojas gandrīz bez

pārtraukuma. Viņu mūžam neapmierināmais izsalkums

tos drīz tā sadraudzē ar viņu kopēju, ka ieraugot priekšā
turētu barību, tie pat dienā atstāj savas paslēptuves un

vispēdīgi nebīstas ņemt pasniegto barību no rokas.
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Piektā šķira.

Pušķžaunu zivis (Lophobranchü).

Pušķžaunu zivis ir dīvaini veidoti radījumi, kam žau-

nas sastāv nevis no ķemmveidīgām lapiņām, bet gan no

maziem, pie žaunas loka pa pāriem novietotiem pušķiem.
Purns viņām cauruļveidīgi pagarināts, ģindenis no īstiem

kauliem, pūslis samērā ar ķermeni izliekas sevišķi liels.

Pušķžaunu zivis apdzīvo vienīgi jūras, vairāk uz dienvi-

diem stāvošās, kā viegli saprotams, lielākā dažādībā un

skaitā nekā ziemeļu juras, uzturās parasti krasta tuvu-

mā, visvairāk starp jūras augiem, un pārtiek no maziem

čaulas dzīvniekiem, tārpiem un varbūt arī no citu zivju
oliņām. Par viņu vaislošanos tiepās ilgu laiku. Tagad
mēs zinām, ka oliņas tiek piestiprinātas pie tēviņa ārpusē
un šeit attīstās.

Jūras adatu dzimta (Svngnathidae) ir visievē-

rojamākā šinī šķirā. Pirmā vietā mēdz stādīt jūras
adatas (Svngnathus), jo viņas izveido pārmaiņām un

sugām visbagātāko grupu un apdzīvo visplašāko apgabalu.
Viņu iezīmes meklējamas neparasti stieptā viduklī, kam

ar to vienā plāksnē gulošā galva ir tiešs turpinājums.
Muguras spuras pamats arī nepaceļas augstāk par mugu-

ru; astes spura attīstīta skaidri atšķirami un olu maiss

apakšā ir vaļā.
Viena no parastākām un visplašāk izplatītām šīs ģints

sugām ir divās pasugās sastopamā jūras adata (Svng-
nathus acus un tvphle), visai tieva zivtiņa, kas garumā
var sasniegt līdz 16 cm un izskatās uz bāli brūna pamata
izraibota tumšbrūnām joslām. Jūras adatas izplatības ap-
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gabals ietver visu Atlantijas okeānu austrumdaļu, sākot

no Ziemeļeiropas līdz Labās Cerības ragam, un arī vēl ci-

tus ar to sakarā stāvošus ūdeņus, it īpaši Vidus un Melno

jūru, Ziemeļu un Baltijas jūru. Viņas iemīļotākās uztu-

rēšanās vietas ir zemūdens pļavas, tie lēzenie, seklie jūr-
malas purvi, kur teicami aug garlapaina jūras zāle zo-

stera. šeit viņas redzamas starp minētiem jūras au-

giem, bieži sabiedrojušās lielos baros un visdažādākos stā-

vokļos, dažas ar galvu uz augšu, citas uz leju, pirmās slīpi,
otrās līmeniski, un visas lēnām peld uz priekšu. Tā kā

ķermenis ir ļoti garš un krūšu un astes spura maza, tad

kā pārvietotājs loceklis krīt svarā vienīgi muguras spura

un pārvietošanās notiek šai spurai nepārtraukti viļņojo-
ties — citādi es to neprotu izteikt—, pie kam šāda darbība

pastāvīgi un vienmērīgi virza ķermeni uz priekšu.
Šī jūras adata bija tā, pie kuras Ekštrēms (Eckstrom)

pirmo reizi novēroja, kā notiek viņu vaislošanās. Tēviņam
ir trīsstūraina rieva, kas sākas pie astes un iet tai visga-
rām līdz divām trešdaļām garumā. Šai rievai ir drusku

izliektas sieniņas, un viņu aiztaisa divi garenskā virzienā

blakus stāvoši, plāni vārstuļi, to malām pieguļoties pareizi
vienai pie otras. Rudenī un ziemā vārstuļi plāni un rieva

sakritusies; bet aprilī, kad tuvojas nārsta laiks, tie uz-

tūkst un rieva piepildās gļotām. Pret maiju mātīte iedēj
savas olas pavedienos, vienu pie otras šinī rievā; malas

aizveras, un dīgļi apmēram līdz jūlija beigām paliek rievā.

Ir visai savādi, ka tēviņu ir daudz mazāk nekā mātīšu,
kamēr pārējām zivīm, tāpat kā visiem citiem mugurkaul-
niekiem vispār, samērs mēdz būt pretējs. Pēc Uolk ota

(VValcott) novērojumiem jūras adata ir spējīga vaisloties

jau, kad tā sasniegusi 10 līdz 12 cm garumu.

#

Jūras zirdziņš (Hippocampus brevirostris),
tā paša nosaukuma ģints (Hippicampus) priekšstāvis, ar

savu galvu, kas stāv zem leņķa pret stipri plakano vidukli,
un ar bezspuraino tinasti iezīmējas tik raksturīgi, ka viņu
grūti samainīt ar kādu citu. Purns samērā īss, mazā mute
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atvērta puslīdz vidū, galva izgreznota bārdveidīgiem un

skrimstalainiem izaugumiem, bet astei sānos novietoti dze-

loņi ; uz ķermeņa atrodas plati vairogi, uz astes četri pla-
kani gredzeni ar ciļņiem un bieziem pavedieniem. Vispā-

rīgā krāsa bāli pelēkbrūna un, gaismas stariem zināmā

virzienā krītot, zalgo zilā un zaļā atspulgā. Garums svār-

stās no 15—18 cm.

Sākot no Vidus jūras, ko uzskata par jūras zirdziņa
īsteno dzimteni, viņš ir izplatīts pa Atlantijas okeānu līdz

Biskajas jūras līcim un vēl tālāk uz ziemeļiem, pa vienam

sastopams arī Lielbritānijas ūdeņos un Ziemeļjūrā. Līdzī-

gi kā radniecīgā jūras adata, viņš uzturās tikai tur, kur

jūras dibenu apklāj bagātīga stādu valsts; jo starp šiem

augiem viņš meklē un atrod sev barību. Šeit viņš redzams

gandrīz nekustīgi sēžam pie augiem vai lēnām peldam ap-

kārt. Kā viņa kustības, tā arī dabu un izturēšanos pēc

novērojumiem par gūstā turētiem jūras zirdziņiem labi ir

aprakstījis Luk is. ~Peldot," raksta viņš, „tie turās

svērteniskā stāvoklī un tinaste ir gatava izpildīt savu īpat-
nējo uzdevumu; viņi ar to ātri aptinas ap jūras zāli, pēc
tam nevēro apkārtējo ūdeni, glūnēdami uz laupījumu, un,
to pamanījuši, ļoti veikli skrien tam pakaļ. Ja divi pienāk
viens otram klāt. tad bieži satinās astēm un velkas un

raujas, lai tiktu atkal vaļā, pie tam tie ar savu žodu arī

pa lielākai daļai pieķeras pie jūras zālēm, lai varētu labāk

atsperties. Acis viņiem kustās tāpat kā chamēleoniem

neatkarīgi viena no otras, un tas līdz ar krāsas maiņu va-

reni pievelk aplūkotāju." Pēdējais būs teikts laikam drus-

ciņ par daudz, es viņus turu par garlaicīgiem un muļķī-
giem radījumiem; bet viņu dīvainais augums, neparastā
izturēšanās, lēnās pastāvīgās, it kā svinīgās kustības, kā

arī viņu, gan aprobežotā, krāsas maiņa tomēr saista aplū-
kotāju. Viņu barība ir galvenā kārtā ļoti sīki, ar neap-

bruņotu aci nesaredzami vēzīši un mīkstmieši, ko viņi lasa

no jūras zāļu un aļģu lapām. Vaislošanās norit tāpat kā

jūras adatām. Mātīte dēj oliņas tēviņam uz vēdera; šeit

tās pielīp stipri klāt, tēviņš tās apaugļo, un tagad, ādai



172

apaugot, izveidojas kabata, kurā tās attīstās un paliek,
līdz kamēr izšķiļas mazuļi.

*

Austrālijas jūrās blakus jūras zirdziņam, pa daļai

to atvietodama, dzīvo īpaša ģints (Phyllopteryx), ko mēs

nosauksim par lēveru zivīm*). Viņas apvieno sevī

tā sakot visas dzimtas dīvainības un iezīmējas sevišķi ar

neparasti lielu skaitu dzeloņveidīgu izaugumu un lentvei-

dīgu un tamlīdzīgu piedēkļu, kas atrodami gandrīz uz vi-

siem vairogiem un nokarājas lejup, kā drēbju lēveri vis-

apkārt ķermenim. Muguras spura atrodas vienmēr uz

astes daļas. Atskaitot skaidri atšķiramo muguras spuru

un mazo krūšu spuru, visas pārējās izskatās sarukušas

un atvietotas ar šiem piedēkļiem; pēdējie kalpo laikam ko

pieķerties pie jūras aiugiem. Lēveru zivs (Phvllo-

pteryx eques) dzīva izskatās sarkana, bet žāvēta līdzīga
miecētai ādai. Dzīves veids tāds pats kā citiem jūras zir-

dziņiem.

*) Še mums ir darīšana ar zivim galīgi iespējamo piemē-
rošanos dzīvei aļģu pļavās. Viņas izskatās pēc gabalos saplosītas
aļģes. Red.
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Otrā rinda:

Ganoīdzivis (Ganoidei).

Sestā šķira.

Emaljzvīņu skrimšļu zivis (Chondrostei).

Pa daļai skrimšļains ģindenis un mīksta muguras

daļa no skriemeļiem izveidotam mugurkaulam iezīmē

emaljzvīņu skrimšļu zivis. Senākos radīšanas laikmetos

ari viņas bija sastopamas daudz dažādās sugās; tagad

viņu ir tikai nedaudz veidi. Storēm (Acipenseridae) ir

stiepts viduklis, snuķveidīgs, vairāk vai mazāk noasināts

purns ar muti apakšā un tērps no piecās gareniskās rin-

dās savirknētiem kaula vairogiem. Ģindeņa plecu daļas
paliek skrimšļainas; mugurkauls turpinās līdz astes spu-
ras augšējā, pagarinātā lēvera galam.

Stores apdzīvo zemes lodes mēreno ziemeļjoslu un no

tās uz ziemeļiem un dienvidiem nav izplatītas tālu. Viņas
mājo atklātās jūrās vai plašos cietzemes ūdeņos, bet no-

teiktā gada laikā tās tos atstāj un iet uz tanīs ietekošām

upēm, un uzturas te mēnešiem ilgi. Viņas visas pieder
pie plēsīgām zivīm un ir ļoti rijīgas, tomēr tikai nedaudzas

uzbrūk puspieaugušiem lielākiem dzīvniekiem, kamēr ma-

zākās apmierinās ar tārpiem, mīkstmiešiem, zivju oliņām
un tamlīdzīgām vielām. Viņas vaislojas ļoti stipri, tomēr

gadu no gada mazinās skaitā, jo viņu zveja tiek piekopta
ar visu zvejniekiem piemītošo neprātīgo nesaudzību.

No septiņām storu (Acipenser) sugām, kas sasto-

pamas Eiropas lielajās un vidējās upēs, pirmā vietā es

stādu visplašāk pazīstamo. Storei (Acipenser sturio)
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ir mēreni stiepts purns, šaura virslūpa, uzpūsta, vidū da-

līta apakšlūpa, vienkārši bārdas pavedieni, cieši cits- pie

cita sarindoti lieli sānu vairogi un priekšā un pakaļā zemi,

bet vidū augsti muguras vairogi. Virspusei krāsa varāk

vai mazāk tumši brūna, brūnpelēka vai brūndzeltena,

apakšpusei spīdīgi sudrabbalta; vairogi izskatās neskai-

dri balti. Garumā store var sasniegt līdz 6 metri, parasti

tomēr sasniedz ne vairāk kā 2 metri.

Atlantijas okeāns no vienas puses, Vidus, Ziemeļu un

Baltijas jūra no otras puses ir storei dzimtene. Remā

viņa iet uz augšu tikai retumis līdz Maincai un vienīgi

izņēmuma gadījumos līdz Bāzeiei; Vezerā viņa sastopa-

ma tikko līdz Verras un Fuldas satekai; Elbā viņa ceļo

uz augšu līdz Bohemijai, ierodas pat Moldāvā un tās pie-

tekās; no Baltijas jūras viņa apmeklē Oderu un Vislu

un to pietekas.
Ster 1c tu (Acipenser ruthenus) Dienvidvācijas

pētnieki samainījuši ar nupat kā aprakstīto radinieci, lai

gai viņu viegli var pazīt pēc garā, tievā purna; arī diez-

gan garie bārdas pavedieniem iekšpusē bārkstis; virs-

lūpa šaura un mazliet ieliekta, apakšlūpa vidū dalīta; mu-

guras vairogi priekšā paceļas nedaudz ,pret pakaļpu§i vis-

augstāk un nobeidzas ar asu galotni. Mugurai krāsa tumši

pelēka, vēderam gaišāka, krūšu spurām, muguras un astes

spurai pelēka, vēdera un tūpļa spurai neskaidri balta, mu-

guras vairogiem tāda pati kā mugurai, sānu un vēdera

vairogiem bālgana. Garumā sterlets sasniedz reti kad

vairāk par metru, svarā daudz ja 12 kilogrami. Sterlets

apdzīvo Melno jūru un no tās dodas uz augšu pa visām

tanī ietekošām upēm, tā tad arī pa Donavu, un apmeklē
gandrīz visas to pietekas. Bez Melnās jūras viņš dzīvo

vēl Kaspijas jūrā un tāpēc atrodams arī tanī ietekošās

upēs, bez tam arī Sibirijas lielajās upēs, it īpaši Obē.

Vairākkārt, līdz šim tomēr vēl bez panākumiem, ir mēģi-
nāts viņu aklimatizēt Ziemeļvācijā.

Retāk nekā sterlets Donavas vidus daļā ierodas viņam

līdzīgā un tanīs pašās jūrās mājojošā zvaigžņainā
store, ko sauc arī par smaildeguni, zvaigžņu zivi un
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Krievijā par sevrugu (Acipenser stellatus). Tā ir apmē-

ram 2 metri gara un līdz 25 kilogrami smaga zivs, ko

viegli var pazīt pēc viņas ļoti garā un smailā, zobenveidīgā

purna, vienkāršajiem bārdas pavedieniem, ieliektās virs-

lūpas, gandrīz pilnīgi sarukušās apakšlūpas un cits no ci-

ta šķirtiem sanu vairogiem. Gaiši iesarkanbrūnā mugura

bieži atsitas zili melnā krāsā; purna apakšpuse ir miesas

krāsā, sāni un vēders balti, vairogi neskaidri balti.

Svarīgākā par visām iepriekšminētām ir baltzivs jeb
lielā store (Acipenser huso), milzenis pārējo dzimtas

un ģints priekšstāvju starpā, zivs, kas garumā var sa-

sniegt, senāk vismaz ir sasniegusi, 8 metri un svarā 1600

kilogramu un ko var pazīt pēc viņas īsā, trīsstūrainā pur-

na, plakanājiem bārdas pavedieniem, vidū dalītās apakš-

lūpas, priekšā un pakaļā zemiem, vidū augstākiem mugu-

ras vairogiem un mazajiem, cits no cita šķirti stāvošiem

sānu vairogiem. Virspuse parasti izskatās tumši pelēka,
vēders neskaidri balts; purns iedzelteni balts; vairogiem
krāsa tāda pati kā vēderam. Dzimtene lielajai storei ir

vienīgi Melnā jūrā, no kuras viņa ierodas dažādās tanī ie-

tekošās upēs.
Mūsu pašreizējās zināšanas par šo zivju dzīvi atļauj

pieņemt, ka dažādās stores vispārīgi dzīvo vienādi. Viņas
ir, kā jau minēts, īstenībā jūras iemītnieces un upēs iero-

das tikai uz kādu laiku vaislošanās nolūkos vai nogulēt
savu ziemas miegu. Kā viņas dzīvo jūrā pašā, cik dziļi

viņas šeit nolaižas lejā un kādu barību meklē sāļos ūdeņos,
to mēs nezinām; bet tikdaudz var skaitīt par droši zinā-

mu, ka arī jūrā mīkstu, smilšainu vai dūņainu dibenu vi-

ņas cienī vairāk nekā katru citu un šeit, tāpat kā upēs,
līdz pusei iegulušās dibenā, lēnām, drīzāk līzdamas nekā

peldēdamas, kustas uz priekšu, ar smailo purnu uzvandī-

damas dūņas un smiltis un uz priekšu izstieptām lūpām
pārmeklēdamas dibenu un lasīdamas attiecīgo barību. To

storu kuņģos, kas bija jau ienākušas upēs, blakus minētai

dzīvnieku barībai ir atrastas arī pa daļai sadalījušās augu

atliekas; tomēr tās' varēja būt tiklab nejauši iekļuvušas
kuņģī, kā arī ieņemtas ar nodomu. Katrā ziņā mums vi-
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sas stores jāuzskata par plēsīgām zivim; par dažām no

pazīstamākām mēs noteikti zinām, ka nārsta laikā, viņas

medīdamas seko pakaļ upēs pret straumi ejošām karpu
dzimtas sugām un pārtiek gandrīz vienīgi no tām. Savos

ceļojumos viņas tomēr paceļas tuvāk virspusei stāvošos

ūdens slāņos un tanīs tad kustas samērā ātri. Dažas su-

gas ceļo puslīdz vienā laikā, proti no marta līdz maijam

un arī vēlā rudenī un pie tam sabiedrībās, kuru lielums

mainās pēc vietas un apstākļiem. Upēs, kur stipri pie-

kopj zveju, stores visas ir ievērojami samazinājušās skai-

tā, un šī samazināšanās top jo manāmāka, jo vairāk tiek

uzlabotas zvejas ierīces; turpretīm citās lielupēs viņas sa-

stopamas vēl arvien ļoti bieži, jo šo ūdeņu plašuma dēļ nav

iespējams viņām visur izsekot. Stores visas pieder vis-

auglīgākām zivīm, kādas vien zināmas. Ir noķertas lie-

lajo storu mātītes, kam pie 1400 kilogramu kopsvara bija
400 kilogrami smagas olnicas. ledamas pret straumi, zi-

vis oliņas izlaiž uz dibena un pēc tam diezgan ātri atgrie-
žas atpakaļ uz jūru; turpretī mazuļi paliek šeit lielajās
un vidējās upēs, kā liekas, vēl ilgu laiku un šeit pavada
varbūt savu pirmo un otro dzīvības gadu.

Gaļa visām storu sugām ir garda, dažām pat pilnīgi

līdzvērtīga visgardāko zivju gaļai; tāpēc arī storu gaļu
visur pieprasa un ēd pa daļai svaigu, pa daļai sālītu un

dūmos žāvētu. Pie senām tautām store bija lielā cienā:

„Sniedzat jel acipenzeru uz palatiniešu galdiem,
Mielastu smaržīgo greznos šis retajais ēdiens,"

dzirdam mēs no Marciāla (Martial). Romas bagātie
viesību rīkotāji šo zivi cēla galdā skaisti izgreznotu un

puķēm izpušķotu. Grieķijā to skaitīja par visteicamāko

barību; Ķīnā stores radinieces taupīja ķeizara galdam;
Anglijā un Francijā paturēt stores savām vajadzībām bi-

ja valdnieku un bagātāko augstmaņu privilēģija; Krie-

vijā bija maz ko citādi. Tomēr storu sugas ķer ne tik-

daudz gaļas, cik oliņu un pūšļa dēļ. No pirmajām gatavo,
kā zināms, kaviāru, bet no pēdējā teicamu līmi. Olnicas,
no kurām grib iegūt kaviāru, vispirms dauza ar rīkstēm,
tad spiež caur sietiem, lai oliņas atbrīvotu no plēvēm, pēc
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tam stiprāk vai vājāk sālī, liek mucās un tā pārsūta. Vis-

sliktākā šķira ir presētais kaviārs, kas attīrīts tikai no

rupjākām šķiedrām, ir žāvēts ar sāli saulē uz segām un

tad iemīņāts ar kājām. Par labāku ne par velti skaitās

graudainais kaviārs, ko sāla garās silēs, tad mazliet žāvē

uz sietiem vai tīkliem un pēc tam iepresē mucās. Visla-

bāko liek ļimu maisos un tanīs kādu laiku tura sāls šķidru-
mā, tad pakar žāvēties, drusku nospiež un tikai pēc tam

iepilda mucās. Visteicamāko kaviāru dod dzimtas mazā-

kās sugas, it īpaši zvaigžņainā store un sterlets.

Vācijā šai zvejniecības nozarei tagad maza nozīme:

Elbas un Vezeras grīvā sazvejo ikgadus ja daudz dažus

tūkstošus storu. Donavas lejgalā, kas senāk apgādāja

ar storu gaļu un kaviāru Maģāriju un Austriju, jau tagad
ir sajūtamas tās neprātīgās zvejošanas sekas, kādu pie-

kopa līdz šim. šo zivju vL>ai stiprā vaislošanās vairs ne-

spēj aizpildīt tos robus, ko viņām sit nepiepildāmais

cilvēks.*)

Vislielākā mērogā storu zveju jau no seniem laikiem

piekopa Krievijā, it īpaši tanīs lielupēs, kas ietek Mel-

najā un Kaspijas jūrā. Svarīgākās Ponta zvejniecības at-

rodas pie lielo upjiu, Dņestras, Donavas grīvām un Jeni-

kāles un Kaffa jūras šaurumos, šos lielajos ieteku šauru-

mos, pie kuriem salasās tās zivis, kam dažādām dzīves

vajadzībām nepieciešams tiklab sāļš, kā arī salds ūdens.

Tāpēc visos punktos ir radušās pa daļai pastāvīgas zvej-
nieku sādžas, pa daļai tā saucamās zvejas nometnes, kas

pavasarī tiek uzceltas un rudenī atkal noārdītas. Kāds liel-

krievs vai grieķis, kas sevi sauc par zvejas nometnes

saimnieku, no tuvējā zemes īpašnieka norentē kādu pie-
krastes gabalu, uzceļ jūrmalā lielu būdu no niedrām, sa-

pērk zvejnieku laivas, tīklus un visu citu, ka® vajadzīgs,
uzlūdz par līdzdalībniekiem zināmu skaitu citu krievu vai

grieķu, tatāru, moldaviešu un poļu, atkarībā no tā, kāda

tauta dzīvo tuvumā, un kopā ar tiem uz vienu vasaru ap-

*) Tadeļ viņas nolemtas izmiršanai. Visi saudzēšanai sper-
tie soļi, mākslīga audzināšanaun 1.1. tagad jau nākpar vēlu. Red.
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metās jūrmalā, šo ļaužu būdais ir ļoti plašas un lielas un

atrodas tuvu pie zemā jūras krasta, tomēr aiz vislielākā

paisuma robežas. Tanī stāv gultas zvejniekiem, kuru rei-

rēm ir 12 līdz 20, dibenā zivju kubli, lielas sālīs mucas un

dzirnas sāls malšanai; bet par visām lietām ļaudis gādā,
lai būtu svētbilde. Abās pusēs durvīm karājas vienmēr

pildīti ūdenstraUki. Ārā viņi ir ierakuši zemē pavardu,

un kāds vecs kalps, kas vairs neiet līdzi uz ūdens, pastā-

vīgi nodarbināts ar vārīšanu, ūdens nešanu, sāls malšanu

un t. t. Ja zivis lien tīklā skaisti un kuplā skaitā, tad

viņi iegādā sev arī citas lietas, nopērk suņus savu bagātību

apsargāšanai, baru vistu, ikas kladzina tā kā dzird uz

ūdens, un aitas svētdienas cepetim; bet parasti tomēr jū-
ra ir viņu pieliekamais kambaris, no kura nāk viss, kas

pilda viņu katlu. Tuvu klāt pie bangu - malas viņi ierīko

augstu mastu drusku slīpi pār jūru; galā tam piestipri-
nāts zināma veida masta grozs, un šinī vērotavā sež viens

un skatās, vai nenāk zivis, un tūliņ dod ziņu par bara tu-

vošanos, lai zvejnieki varētu taās saņemt. Šie tuvojošos
zivju barus nomana jau no liela attāluma un vienmēr prot
izšķirt, ar kādu sugu ir darīšana. Zivis viņi iedala vis-

pirms sarkanajās un baltajās, un zem pirmajām saprot
stores.

Tādās vietās zvejai lieto galvenā kārtā tīklus. Pavi-

sam citādi stores zvejo citā laikā un it īpaši ziemā, kad

ledus apklāj upes un stores, kā Lepechins saka, gal-
vas iebāzušas dūņās un astes sacēlušas gaisā kā biezu

mietu mežu, guļ ziemas miegu. Zvejnieki ievēro
,

pēc
Pa 11asa, dziļākās vietas upē, kur stores rudenī rindām

sagulās blakus, vēlāk janvārī sapulcējas' kopā un, izņē-
muši atļaujas zīmi zvejošanai, norunā, kad, kur un kā

zvejot. Uz zīmi, ko dod ar lielgabala šāvienu, viņi kama-

nās cik ātri vien iespējams sabrauc ierādītā vietā. Ķera-

mais rīks viņiem ir dzelzs kāši, kas piestiprināti pie 6 līdz

10. pat 20 metri gara kāta ar dzelzs svaru. Nonākuši at-

tiecīgā vietā, tie katrs izcērt ledū vienu āliņģi; iztraucē-

tās zivislnu sāk iet pa upi uz leju, dodas pāri iegremdētiem
kāšiem un ar tādā kārtā radītu satricinājumu dod zvejnie-
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kiem zīmi raut kātu ātri uz augšu un, ja iespējams, vienā

dienā izvilkt no ledus aipakšas desmit un vairāk lielas' sto-

res; >bet dažs cits nostāv uz ledus vairāk dienas, nedabū-

dams manīt pie sava kāša pat nevienu pašu, un mēneša

laikā iegūst tikai tikdaudz, ka tik tikko spēj segt sagata-
vošanās izdevumus. Hanstens (Hansteen), iepazi-
nies ar zvejas veidu. Urāla upē, apgalvo, ka apmēram
4000 kazaki divu stundu laikā šādā kārtā noķerot zivis

par vairāk kā 40000 rubļiem. Pirmo zivi parasti uzdāvina

baznīcai; pārējās cik ātri vien iespējams liek kamanās

un ved prom. Ap šo laiku sarodas tirgotāji no vistāļākiem
valsts apgabaliem, kas noķertās stores tūliņ uzpērk, iz-

strādā gaļā un ikros, abus iesaiņo un cik ātri vien iespē-

jams aizved. Ja pieturās sals, tad nesāla; bet ja uznāk

atkusnis, tad to dara tūliņ.
lenākums no zvejas ir ļoti ievērojams. Pa 11asa

laikos Melnajā un Kaspijas jūrā noķertās storu sugas ie-

nesa ikgadus divus miljonus rubļu; tagad, neraugoties
zivju samazināšanos, ienākums ir pieaudzis līdz pieciem
miljoniem rubļu.
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Trešā rinda:

Skrimšļu zivis (Selachu).

Septītā šķira.

Haizivis (Plagiostomata).

Milzīgajiem rāpuļiem, kas senākās radīšanas dienās

apdzīvoja saldūdeņus un jūru, piebiedrojās varenas zivis,

no kurām nedaudzas uzglabājušās līdz mūsu dienām. No

daudz atliekām, it īpaši, no pārakmeņotiem zobiem, ko

atrod ļoti bieži, var spriest, ka šīs zivis bijušas sastopamas

daudz dažādās sugās, un tāpat domā, ka var pieņemt, ka

lielumā viņas ievērojami pārsniegušas savus vēl tagad dzī-

vojošos radiniekus, pat gandrīz vai pilnīgi līdzinājušās va-

ļiem. Formā un ārējā, kā arī iekšējā būvē, viņas, kā šķiet,
ievērojami nav atšķīrušās no tām sugām, kas palikušas

vēl. tā tad viņām lielākā vai mazākā mērā ir bijušas visas

mūsu tagadējo haizivju un raju iezīmes.

Nevar sacīt, ka skrimšļu zivis attīstībā stāvētu iepakaļ
kaulu zivīm. Viņām patiesi ģindenis gan nesasniedz to

kaula izturību, kāda ir kaulu zivju ģindenim, tas paliek
vienmēr skrimšļains, tomēr smadzeņu un iekšu uzbūve,

vaislošanās un mazuļu attīstība stāv uz tikpat augstas pa-

kāpes kā pārējām zivīm. Vaislošanās ziņā skrimšļu zivis

atšķiras no visām pārējām. Notiek īsta apvaislošanās, un

tikai nedaudzas dēj oliņas: savādas, plakanas, četrstērbe-

lainas kapsulas, kas aptvertas cietām raga čaulām un stū-

ros apbalvotas vītveidīgi sagriestiem pavedieniem; tur-

pretī lielākā daļa dzemdē dzīvus mazuļus, kas attīstās ol-

vadā īpašā paplašinājumā.
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Saskaņā ar ārējo izskatu izšķir haiz iv i s un ra-

ja s. Pirmās (Selachoidei) ir skrimšļu zivis ar vārpstvei-

dīgu, resnastainu vidukli, žaunu spraugām kakla sānos

un no galvas pakaļdaļas šķirtām krūšu spurām, dzīvo tikai

jūrā, izplatītas pa visām zemes lodes joslām, pārtiek vie-

nīgi no citiem dzīvniekiem un pa lielākai tiesai dzemdē

dzīvus bērnus. Mēs viņas dibināti skaitam par kaitīgiem
un arī briesmīgiem dzīvniekiem. Blakus nedaudziem galv-

kājiem, kas sava lieluma dēļ devuši iemeslu teikai par kra-

kenu (jūras nezvēru), viņas ir vienīgie plēsīgie tie jūras

dzīvnieki, kas patiesi uzbrūk cilvēkam nolūkā to iegūt par

laupījumu, šādi plēsīgi radījumi visās malās ir sacēluši

mūsos atriebības jūtas un padarījuši mūs par saviem ne-

pielūdzamiem ienaidniekiem. Citas zivis ķer labuma dēļ,
ko no viņām iegūst; bet, lielākās haizivis ķerot, vērību

griež ne tikdaudz uz iegūstamo labumu, cik ūz to, lai šos

dzīvniekus pēc iespējas vairāk iznīdētu.

Bīstamākas par visām citām ir cilvēku haizivis

(Carchariidae), vareni un pārdroši, plēsīgi un briesmīgi

rijīgi radījumi, kas iedveš bailes kuģniekiem un visu sil-

tāko jūru krastmalu iedzīvotājiem. Galva viņām plakana,

purna priekšdaļa izstiepta tālu uz priekšu; nāšu caurumi

stipri attīstīti. Lieli, trīsstūraini, smaili un griezīgi, malā

pa lielākai tiesai zāģvedīgi ierobīti zobi sakārtoti vairāk

rindās un apbruņo plato rīkli.

No cilvēku haizivīm šaurākā nozīmē viena no visvai-

rāk pazīstamām ir zi 1ā haizivs (Carcharias glau-

cus). Garumā viņa sasniedz 5 līdz 6 metri, varbūt arī

vēl vairāk. Purns viņai ļoti smails; virsžoklim zobi sakār-

toti četrās šķībās rindās, apakšžoklim tie ir slaiki un jau-
nībā trīsstūraini, bet vecumā šķēpveidīgi. Garās, sirpvei-

dīgās krūšu spuras sniedzas līdz mugUras spuras sāku-

mam, bet muguras spura ir tomēr tuvāk vēdera spurai
nekā viņām; astes spura slaika. Galvas, muguras un mu-

guras spuru virspuse, lielāka daļa astes, kā arī krūšu spuru

un vēderu spuru virsējā daļa skaistā zilā šifera krāsā, kur-

pretī vidukļa un apakšējo spuru apakšējā daļa izskatās

balta. Sākot no Vidusjūras, ko uzskata par šīs cilvēku
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haizivs īsto dzimteni, viņa izplatīta pa lielu Atlantijas oke-

āna daļu, uz ziemeļiem līdz Lielbritānijas un Skandināvi-

jas piekrastēm.
Visas lielākās cilvēku haizivis dzīvo vienādi. Viņas

uzturas visvairāk, lai gan ne vienīgi, krasta tuvumā un

blandās iapkārt parasti pa augšējiem ūdens slāņiem. Pa-

rasti viņas ierauga jau par diezgan lielu gabalu, jo viņas
mēdz peldēt tik tuvu līmenim, ka vēl laba daļa muguras

spuras rēgojas ārā no ūdens 'un uz viņām, kā es to bieži

esmu darījis, ar panākumiem var izšaut lodi no šautenes.

Kamēr viņām acu priekšā nav noteikta laupījuma, tikmēr

viņas peld vienādi un puslīdz ātri; bet, vajādamas kādu

dzīvnieku, viņas attīsta tādu ātrumu, ka gandrīz neko ne-

paliek iepakaļ delfīniem. Lunkanībā viņas patiesi gan

stāv stipri iepakaļ citām zivīm, piemēram nespēj izdarīt

straujus pagriezienus, tomēr ir daudz veiklākas nekā pa-

rasti pieņem un ar uzbrukuma lielo ātrumu atsver to, kas

viņām patiesi trūkst lunkanībā. Maņas viņām attīstītas,
kā liekas, labi; vismaz tikdaudz ir droši zināms, ka viņas
ļoti labi redz, un ar diezgan lielu drošību var pieņemt, ka

arī osme viņām smalkāka nekā citām zivīm.

No haizivju izturēšanās noteikti redzams, ka spējas

viņām neapšaubāmi lielākas nekā visām pārējām zivīm,

lai gan bieži vien izliekas, ka viņu nesavaldītā laupīšanas
kāre un neapdomība, kas parādās laupījumu ieraugot, runā

tam pretī. Uz viņu spējām norāda pēc plāna izdarītās me-

dības, noteiktā kārtība, ar kādu viņas apmeklē zināmas

vietas, atmiņa, ko tādos gadījumos viņas pierāda, dažā ziņā
arī viņu jau pieminētās attiecības pret loču zivīm, kuru

pakalpojumus viņas prot izmantot sev par labu, neatlaidī-

ba, ar kādu viņas pavada kuģus, no kuriem viņām vienmēr

kas atkrīt, mīlestība, ko viņas izrādot pret saviem mazu-

ļiem, un arī vēl cits. Zināms gan, viņu neapmierināmais
badīgums un neticamais rijīgums, bieži vien stipri aizēno

minētās īpašības un liek viņām rīkoties taisni neprātīgi.
Ēdelību, kā tas pietiekoši pārliecinoši bija redzams no ie-

priekšminētā, varam apzīmēt par vienu no tādām īpašībām,
kas piemīt visām zivīm; bet šīs ēdelīgas tautas starpā
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haizivis visādā ziņā ir visēdelīgākās. ~Viņas samērā ar

savu augumu," ļoti pareizi saka vecais Gess ne r s par

cilvēku haizivīm, „ir gluži ātras skrējējas, plēsīgas un vil-

tīgas, nārstīgākas par visām citām zivīm, rijīgas, ļoti skai-

stas, staltas un 'bezkaunīgas, tā ka zvejniekiem reizēm

arī izēd zivis no murdiem un tīkliem." Kad runājam par

viņu nepiepildamību, tad tā jāsaprot burtiski. Viņas moca

patiesi nekad neapmierināms, liels izsalkums. Visas barī-

bas vielas, kG tās aprij, iziet atkal ārā tikai pussagremo-

tas, un tāpēc viņas ir spiestas ātri iztukšojošos kuņģi pil-
dīt arvienu no jauna. Viņas ēd visu, kas ēdams, pat visu,
kas tikai liekas ēdams; jo no viņām izņemti arī nesagre-

mojami priekšmeti. Kādas baltās haizivs kuņģī atrada

pusi no šķiņķa dažas aitu kājas, cūkas pakaļdaļu, vēršu

suņa galvu un priekškājas, daudz zirgu gaļas, gabalu mai-

su drēbes un vienu kuģa skrāpi. Citas haizivis ir redzētas

aprijam visdažādīgākos priekšmetus, kurus viņām no-

svieda no kuģa, tiklab apģērba gabalus kā speķi vai rot-

šķēres un tamlīdzīgas vielas, aug*u vielas ar tādu pašu kā-

ri kā dizīvnieku vielas, kas patiesi derīgas uzturam. Ben-

nets (Bennett) viņas salīdzina ar strausu un domā, ka

esot ka viņu sagremošanas spējai nekas nav ne-

iespējams, jo viņām taču vajagot tikt atkal vaļā no alvas

kannām, ko viņas aprijušas; Setti (Cetti) apgalvo, ka

tunču tīklos ķerot šīs sugas dzīvniekus, kas sverot pus-

otra līdz divi tūkstoši kilogramu, un piebilst, ka esot va-

jadzīgs bez šaubām ļoti liels ķermenis, lai uz vienu reizi

aprītu 8 līdz 10 tunčus, kā to spējot šīs haizivis. Tunču

tīklu īpašnieki viņu dēļ ir pastāvīgās bailēs, jo haizivis

starp tunčiem saimnieko šausmīgi un noķertas atnes la-

bumu, kas tikai kaut cik zvejniekiem atlīdzina izciestas

bailes. Selgā viņas savu lielo vēderu pilda ar daždažādiem

jūras dzīvniekiem, kas gadās priekšā. Kāda haizivs, kas

tika selgā nodurta un no Benneta izmeklēta, bija saVu

kuņģi galīgi piedzinusi ar visdažādīgāko sugu mazām zi-

vīm, kalmariem un citām tintes zivīm, parbrīnumiem mū-

su pētniekam, kas no sākuma nevarēja saprast, kā šim

milzenim iespējams tik veiklu laupījumu saķert tādā vai-
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rumā, un tikai vēlāk nāca pie slēdziena, ka haizivs nekādā

ziņā, kā to parasti pieņem, vis neuzgriežas uz sāna, lai

aprītu laupījumu, bet gan ar atplēstu muti dodas caur

viļņiem un rij visu, kas ieskrien mutē.

Tāda laime kā citkārt pravietim Jonam, mūsu dienās

cilvēkiem tiks piešķirta gan visai reti un tad arī ne tādā

apmērā. Turpretīm varētu skaitīt par pamatotu, ka sa-

ķertu cilvēku haizivs reizēm palaiž atkal vaļā, un arī, ka

vīri. peldēdami pa ūdeni, ar sekmēm ir izturējuši cīņu ar

šo zivi. Vēl tagad apgalvo, ka pie Āfrikas rietumpdekra-
stēs esot nēģeri, kas ar nazi rokā uzbrūkot jūrā haizivij un

uzšķēržot tai vēderu, un D i k so n s (Dixon) sakās pats

redzējis, ka Sandviču salinieki cīnījušies ar haizivīm dēļ
cūku iekšām, ko matroži iemetuši ūdenī. Sīkāk apskatīt
tos daudzos gadījumus, kas šādiem dēkainiem piedzīvo-

jumiem runā taisni pretī, es neatrodu par vajadzīgu l
,

jo

gandrīz katrs ceļotājs, kas ilgāku laiku bijis uz jūras, par

tādiem zina ko pastāstīt. Jau Gessners stāsta, ka da-

žās haizivīs esot atrasti veseli cilvēki, ~Mārsilijā reiz vienā

vesels apbruņots vīrs"; jaunāko laiku zivju pētnieki va-

rētu pastāstīt simts un vairāk tādu gadījumu. Cilvēks,
kas karstā joslā vai pat vēl Vidusjūrā iekrīt no kuģa jūrā,
gandrīz vienmēr atrod sev kapu haizivju vēderā, un ja
pēdējās reiz ir dabūjušas norīt cilvēku, tad viņas paliek ne-

ticami pārdrošas. Kamēr es biju Aleksandrijā, nebija ie-

spējams iet jūrā peldēties, jo kāda haizivs turpat pie pil-
sētas namiem īsā laikā citu pēc cita bija aiznesusi vairāk

cilvēkus. Sarkanās jūras dienviddaļā uzskrēja uz sēkļa
viens no šiem nezvēriem vajādams kādu peldētājos, kas

vēl laikā ieraudzīja ienaidnieku un cik ātri vien spēdams
izlēca uz sauszemes, vajāts līdz turienei. Kuģim sekojo-
šās haizivis garākas jūras ceļojumos novērotājam patīka-
mi pakavē laiku; bet kad uz kuģa plosās dzeltenais drudzis

un pēc īsiem starpbrīžiem viens pakaļ otram ir jāmet jūrā
līķi. tad viņas ir spējīgas arī drošu sirdi pildīt ar bailēm

un šaušalām. Jūras kaujā pie Abukires starp abu flotu

kuģiem bija redzamas haizivis, peldam apkārt un glūnam
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uz karotājiem, kas krita jūrā pār kuģu malu; viņas tā tad

nav aizbaidāmas pat ne ar briesmīgu lielgabalu dunoņu.
Par vaislošanos vēl arvien nekas noteikts nav zināms.

Par apiešanos pašu ziņas diezgan saskanīgas. Proti, tā

patiesi notiekot, haizivis tuvojoties krastam, vairāki tē-

viņi cīnoties dēļ mātītes un abi dzimumi pa pašu apieša-
nās laiku peldot tuvu ūdens virspusei. Oliņas, skaitā 30

līdz 50, attīstās mātes klēpī; mazuļi dzimst tiktāl attīstīju-

šies, kas spēj pārtikt paši, tomēr tos vēl ilgu laiku vadā-

jot un aizsargājot.

Haizivju iznīcināšanā rokas šautenēm nav gandrīz ne-

kādas nozīmēs. Jakādu no viņām ievaino ar šautenes lodi.

tad tā ar milzīgu ātrumu aizskrien prom, uin šāvējs paliek

neziņā, vai šāviens bijis nāvīgs vai nē. Tīkli arī nav tik

derīgi, jo viņas tos parasti sarauj vai sagriež ar saviem

šausmīgiem zobiem un tādā kārtā atkal atsvabinājās; to-

mēr gadās arī, ka viena vai otra šādā kārtā tiek saķerta.
Visnoderīgākā ir stipra makšķere, kam jābūt piestiprinā-
tai pie ķēdes. Ēsmai var ņemt kādu zivi vai speķa gabalu,

vajadzības gadījumā arī pakulu kušķi; jo nezvērs kampj
visu. ko viņām no kuģa nosviež. Kad Heig 1i n s (Heug-

lin) ceļoja pa Sarkanās jūras dienviddaļu, viņš nogalināja
vienu neveikļi, ko pakalpīgais bocmanis gribēja viņam at-

nest šurp, tādēļ ielēca jūrā, putnu arī patiesi dabūja ciet

un ar to sasniedza kuģi. Bet tiklīdz „vecā mūmija", no

jūras ūdens vēl pilēdama, bija nosēdusies atkal pie stūres,
tā pie kuģa pakaļgala parādījās haizivs un, laupījumu mek-

lēdama, šaudījās pa labi un kreisi gar kuģa māti. ~Raš-
š i d s, kuģa bocmanis, no izbailēm palika bez valodas un

tikai ar zīmēm darīja mani uzmanīgu uz nelūgto viesi. Pa

tam ar bultas ātrumu parādījās otra un tūliņ trešā hai-

zivs, apbrīnojami liela. Vienprātīgi tika nolemts uz šīm

jūras ~hijenām" sarīkot medības. Atnesa apmēram 30

cm garu dzelzs makšķeres kāsi ar attiecīgu ķēdi, pie tā

ēsmai piekāra pusizžāvētu jūras zivi. visu to piestiprināja
pie tauvas un no kuģa pakaļgala cēla priekšā rijīgām ne-

zvēram. Labeklis vēl ne puspēdu nebija iegrimis zem

ūdens, kad jau mazākā zivs taisnā līnijā peldēja uz to, sa-
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gāzās pussāņus un piekodās klāt. Matrozis, kas turēja

makšķeres tauvu sāka vilkt, bet drusciņ par agru, jo hai-

zivs atlaidās vaļā, kauču gan, tūliņ atkal pieķērās vēl la-

bāk un pilnīgāk. Ar gavilēm to tagad pievilka pie kuģa

priekšdaļas, tauvu apmeta ap skrituli un svaru kopīgiem

spēkiem uzcēla uz klāja, kur noķerto nezvēru apstrādāja

un apdullināja ķekšu, cirvju un rungu sitieniem, kas uz to

bira kā krusa. Uz makšķeres uzlika jaunu labekli un pie-
cas minūtes vēlāk ieradās otrs viesis pie kuģa sāniem,
kur to sagaidīja tāds pats liktenis. Pa tam lielākā zivs

bija pazudusi no redzes aploka un tikai pēc kāda laika pa-

rādījās atkal. Velti mēs viņai piedāvājām gabalu auna

gaļas; viņa mierīgi riņķoja tam apkārt, kā šķita, nemaz

nelikdamās par to zinis. Tagad makšķeri laida dziļāk un

dziļāk. Uzmanīgi haizivs tuvojās vēlreiz un arī piekodās
klāt. Dzīvu viņu vilkt uz klāju neuzdrošinājās, bet, ka-

mēr tā karājās starp debesīm un zemi, vispirms, izšāva tai

caur galvas kausu divas lodes, vienā no brūcēm iedūra

ķeksi un tad ar daudz pūlēm viņu beidzot uzcēla uz kuģa.

Viņa bija apmēram 3 metri gara, un viņas svaru kuģinieki
vērtēja vismaz uz 200 kilogramiem.

~Tā kā dzīvnieki vēl arvien nebija nobeigušies un

sita ar astēm uz visām pusēm ar tādu niknumu, ka kuģa
sienas trīcēja, tad matroži ielēja viņiem dažus kublus sald-

ūdens, apgalvodami, ka šļs līdzeklis nonāvējot uz vietas.

Zināms, reizē viņiem vēl iedauzīja arī galvas kausus un

tādā kārtā viņus patiesi nogalināja. Pēc tam ķērās pie
loma sadalīšanas gabalos. Aknas, kas vispēdīgi noķertai
zivij bija ne mazāk kā metru garas, izņēma ārā un iesai-

ņoja pašas haizivs kuņģī, lai no tām vēlāk iegūtu laivu

drīvēšanai noderīgo trānu. Krūšu, muguras un astes spu-

ras nogrieza nost, lai tās pārdotu Massanā, no kurienes šo

preci izved uz Indiju, kur spuras izlieto spodrināšanai

(pulierēšanai) un arī metālu priekšmetu apvilkšanai. Mie-

sas iemeta atpakaļ jūrā, jo lielu haizivju gaļu neēd."

Eiropas kuģinieki haizivis ķer tāpat, izceļ tās ar trī-

zuli tiktāl, ka žaunu spraugas visā garumā ir laukā no
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ūdens, ļauj tam šinī stāvoklī nogurt, tad uzvelk uz klāja,
šeit nocērt vispirms asti un izmanto līdzīgā kārtā.

Nomanījusi, ka ierīta makšķere, haizivs tūliņ paliek
kā negudra. Reizēm viņa ar apbrīnojamu ātrumu griežas

ap savu asi, kamēr pārgriež tauvu pušu vai pati tanī tā

sapinās, ka bez virves pušu griešanas viņu nevar izraisīt

ārā. No mazām laivām lielākas haizivis nedrīkst makšķe-
rēt, jo nedaudz vīri tādā laiviņā nespēj pārvarēt zivi.

Par šīs dzimtas haizivju izturēšanos gūstā man vēl

nav nekādu ziņu; es atceros tikai lasījis, ka Amērikā kādā

milzīgā baseinā tādas zivis esot kādu laiku uzturētas pie
dzīvības.

*

Gludajām haizivīm (Galeus) ir divas bezdze-

loņainas muguras spuras, pirmā starp krūšu un vēderu

spurām, viena tūpļa spura, iekšmalā gludi vai tikai ne-

daudz zāģveidīgi ieroboti, ārmalā nelīdzeni un robaini zobi,
gareni šļācāmie caurumi, virs mutes novietoti un līdz pu-

sei ar ādu apklāti nāšu caurumi un, atskaitot vareno astes

spuru, samērā mazas spuras.

šīs ģints priekšstāvis ir cū k v haizivs (Galeus

canis), vienu līdz divi metri gara un augšpusē puspelēka,

apakšpusē bālgana zivs, kas Vidusjūrā dzīvo ļoti lielā skai-

tā, sastopama arī Atlantijas okeānā un pie Britānijas kra-

stiem ir parasta parādība.
Senātnē un vēl Gesnera laikos turējās pie ieskata,

ka šai zivij ~piemīt tik sevišķi liela kāre pēc kailām, at-

segtām un baltām cilvēka miesas daļām, ka gadās sastapt

~zvejniekus bez kājām un ciskām, un šos nedarbus domā

kā padarījusi viena no viņām"; šobrīd no Viņām bīstas

mazāk kā no cilvēku kāju cienītājām, bet vairāk kā no

rijīgām, plēsīgām zivīm, kas nodara jūtamus zaudējumus

zvejniecībai.
*

īpatnēji zivs formas pārveidojumi, kas mums izliekas

pēc izķēmojumiem-, pie haizivīm nav nemaz tik reti; bet
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tāda .savādība, kāda novērojama pie āmura, haizi-

vīm (Zvgaena), visā mugurkaulaino dzīvnieku tipā
otrreiz vairs nav sastopama, šīs dīvainās zivis, kas jau no

senseniem laikiem ir vērsušas uz sevi visplašāko uzmanību,

spuru skaita un stāvokļa, mirkšķināmās plēves un šļācamo

caurumu trūkuma ziņā, līdzinās cilvēku haizivīm, bet at-

šķiras no tām un, kā nupat pieminēts, arī no visiem pārē-

jiem mugurkaulniekiem ar galvas kausa, it īpaši acu gre-

dzena kaula un skrimšļu izplešanos uz sāniem, caur ko

galva iegūst āmura veidu, kam abos galos novietotas acis,
kamēr nāšu caurumi atrodas tālu no tām galvas apakš-

galā, pakavveidīgā, trim līdz četrām zobu rindām apbru-

ņotā purna priekšā.
No šīs grupas sugām mums visvairāk krīt svarā ām u-

r a haizivs jeb āmura zivs (Zvgaena malleus),

jo viņa sastopama ne tikai Vidusjūrā, bet reizēm iemaldās

arī Ziemeļeiropas piekrastu ūdeņos. Garumā viņa sasniedz

2 līdz 4 metri un svarā 200 līdz 300 kilogramu ūn pat vēl

vairāk. Ķermenis ietērpts vāji graudotā ādā, kurai krāsa

virspusē iepelēki brūna, bet apakšā pāriet neskaidri baltā;

lielās, plakstiņiem aizsargātās acis izskatās dzeltenas kā

zelts. Zobi gari, asi, gandrīz trīsstūraini un malās robai-

ni kā zāģis.
Izturēšanās ziņā āmura haizivs, šķiet, maz ko atšķi-

ras no pārējiem lieliem apakššķiras priekšstāvjiem; ja

daudz, tad tanī ziņā domā atraduši starpību dzīves veidā,
ka dūņainu jūras dibenu viņas cienī vairāk nekā citādu,

kā spriež, tad tādēļ, ka viņas medī visvairāk rajas un bu-

tes. Tomēr viņas neapmierinās tikai ar šīm un citām di-

bena zivīm vien, bet uznāk arī seklākos ūdens slāņos, glū-
nēdamas dauzās ap kuģiem reidā un ir bīstamas pat cil-

vēkam.

*

Cauņu haizivs (Mustelus) iezīmējas galvenā
kārtā ar maziem bruģētiem zobiem; nāšu caurumi viņām
arī drusku lielāki un spuru novietojums drusku citāds1, šīs

grupas pazīstamāko priekšstāvi sauc par zvaigžņu
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haizivi (Mustelus vulgaris), jo iepelēkā mugura viņai
bieži izraibota baltiem, zvaigžņveidīgiem plankumiem.

Garums 1, ja daudz 1,5 metra.

Zvaigžņu haizivs, kas sastopama visās Eiropas jūrās,

pieder vismekaitīgākiem savas šķiras priekšstāvjiem, ir

kūtra, mierīga un sabiedriska un saskaņā ar saviem nea-

siem zobiem pārtiek visvairāk no mīkstmiešiem, it īpaši

no vēžveidīgiem, kurus viņa ar saviem zobiem vairāk sa-

berž nekā .saplosa. Tie tomēr var justies kautcik apmie-

rināti, jo viņa uzturās gandrīz vienīgi tikai dziļākos ūdens

slāņos, pēc Kauca (Couch) vislabāk uz smilšaina dibena.

Mazuļi, sīkaitā apmēram 12, dzimst novembrī jau labi at-

tīstījušies un drīz pēc dzimšanas dodas uz jūras dziļākām
vietām, no kurienes tie nāk augšā tikai nākošā gada maijā.

Tālo ziemeļu jūru dziļumos dzīvo haizivs, kas lielumā

pārspēj visas pazīstamās un tāpēc ar pilnu- tiesību tiek

saukta par milzu ha-iz iv i. Viņa pieder pie vaļu hai-

zivju dzimtas (Lamnidae) un īpaša ģints (Selache), kas

iezīmējas ar īsu, strupu purnu, maziem šļācamiem cauru-

miem, ļoti lielām žaunu šķirbām, gandrīz visapkārt -kak-

lam, maziem, samērā ar zivs augumu ļoti maziem, drusku

uz iekšu izliektiem zobiem šaura smaila veidā un arī ar

ādas zvīņām, kas apklātas daudzām smailēm. Garumā

milzu haizivs (Selache maxima) varot sasniegt 12

metru, bet svarā līdz 8000 kilogramu. Krāsa uz brūngani
melna pamata atsitas zilā, apakšā tā bālgana.

No Ziemeļu Ledus jūras nākdama, šī haizivs reizēm

ierodas Ziemeļjūrā un Atlantijas okeānā, it īpaši ja ilgāku
laiku ir pieturējušies vakaru vēji. Velsas, Kornvelsas.

Devonširas, Dorsetširas un Suseksas piekrastēs viņa ir no-

vērota bieži un Francijas piekrastēs arī vairākkārt no-

ķerta. 1787. gadā pie St. Malo nogalināja vienu milzu

haizivi, kas bija 11 metri gara un ne mazāk kā 8 metri

apmērā; 1802. gadā pie Buloņas noķēra vienu, kas pirms
tam 36 stundas bija cīnījusies ar valzivi. Ledusjūrā viņa
uzturoties lielajos dziļumos un šeit tāpat kā vaļi medījot
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visādus mazus jūras dzīvniekus, it īpaši medūza®, pēc
Rinka (Rinck), uzkrītot arī valzivju maitām un esot

viegli noķerama uz makšķeres. Norvēģu bīskaps Gu n-

n c r s sniedz dažas ziņas par viņas dzīves veidu, kas līdz

šim vēl nav atspēkotas. Pēc viņa apgalvojuma milzu hai-

zivij nepiemīt itin nekas no radinieču mežonības;, turpre-
tīm tā ir pilnīgi nekaitīga zivs, kas izrāda apbrīnojamu

kūtrību, vienaldzību un muļķību. Ja viņu vajā kāda lai-

va, tad viņa nemaz nesteidzas no tās bēgt; viņa to pie-
laiž klāt pat tik tuvu, ka līdz viņai var aizsviest metamo

šķēpu, un omulīgi saulītē gozēdamās un pa ūdens virspusi

apkārtpeldēdama, ļaujot pat sevi aizskart. Tikai sajusda-

ma ķermenī metamo šķēpu, viņa uzmet asti gaisā un ar

visu sparu ienirst zem ūdens. Nomanījusi, ka visas pūles

izbēgt paliek ibez panākumiem, viņa ar apbrīnojamu ātru-

mu šaujas prom un pie tam izrāda tādu spēku, ka 70 tonnu

kuģi velk prom pat pret vēju. Reizēm viņa zvejniekiem
liek nopūlēties veselas 20 līdz 24 stundas, iekam tie dabūn

Viņu pievarēt, šo haizivi medī tikai viņas aknu dēļ, kas,
kā Gvn ne r s apgalvo, svarā īsasniedzot 1000 kilogramu

un dodot ļoti labu trānu. Gaļa ir līdzīga miecētai ādai un

nepatīkamas garšas, tomēr neraugoties ūz to, viņu zieme-

ļos reizēm ēd vai vismaz sagriež strēmelēs, kaltē un izlieto

kā ēsmu citu zivju ķeršanai.

Skrimšļu zivīm, kas dēj olas, pieder suņa hai-

zivis (Scvlliidae), mazas haizivis ar divām tālu atpakaļ
novietotām muguras spurām un attīstītu tūpļa spuru, garu,

bezstaklaiinu, galā strupu astes spuru, šļācamiem cauru-

miem, piecām žaunu plaisām, no kurām pēdējā virs plato
krūšu spuru pamata, īsu, strupu purnu, mutes tuvumā no-

vietotiem nāšu caurumiem, kas rievas veidā turpinās līdz

lūpas malai un noslēdzami ar vienu vai diviem maziem

ādas lēveriem, un ar trīsstūrainiem, gar malām zāģzobo-
tiem zobiem, ar asu smaili.

Pie suņa haizivīm šaurākā nozīme (Scvllium), kam

pirmā mugurasspura novietotastarp vēdera un tūpļa spu-
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ru, bet otrā starp tūpļa un astes spuru, pieder divas Eiro-

pas jūrās plaši izplatītas un bieži sastopamas, viena otrai

ļoti līdzīgas zivis: suņaha izi v s un ka ķ a haizivs.

Pirmā (Scvllium canicula) garumā sasniedz 50, ja daudz

70 cm un augšpusē uz iesarkana pamata izraibota daudz

maziem brūniem plankumiem, bet apakšpusē balta; otrā

(Scvllium catulus) garumā sasniedz vienu metri un no

pirmās atšķiras ar ievērojami lielākiem plankumiem, kuru

daudz mazāk.

Dzīves veids abām sugām vienāds. Viņas apdzīvo sil-

tās un mērenās joslas jūras, Eiropas tuvumā, galvenā kār-

tā Vidusjūru, tomēr sastopamas arī Atlantijas okeānā un

Ziemeļu jūrā. uzturās mērenos dziļumos, parasti tuvu di-

benam un šeit uzbrūk visām zivīm, ko vien viņas spēj ap-

rīt, pārtiek turklāt arī no dažādu sugu vēžiem un varbūt

arī mīkstmiešiem. Kā viena, tā otra pieskaitāmas viis-

ļaunākiem siļķu ienaidniekiem., seko to bariem un, kur tās

ierodas kārtēji, tur drīz vien ārkārtēji savairojas zvejnie-
kiem par postu un dusmām. Jo nav tas vien, ka viņas
kaitē siļķu zvejai, bet ar zobiem vai savu neganto ārdī-

šanas viņas saplēš arī daudz tīklus. Uzdūrušās uz ceļo-
jošām siļķēm, viņas rijot tās, kamēr vairs nespējot, tad

izvemjot ārā, sākot no jauna un tā. te vēderu iztukšoda-

mas, te atkal piepildīdamas, to turpinot ilgi. Kad dau-

dzas suņa haizivis nodarbinātas ar siļķu ķeršanu un stai-

gā ap tīkliem, tad tālu izplatās skaidri saožama trāna

smaka; ūdens virspuse top gluda un spīd, it kā tā būtu

pārklāta ar eļļas kārtu. 1827. gadā Kanālā viņas bija tā

savairojušās, ka zvejnieki tikko vairs spēja viņas saval-

dīt. Tā paša gada oktobrī daži zvejnieki nobrauca uz

kādu mazu sēkli, kas atrodas apmēram 4 jūras jūdzes uz

rietumiem no Hastingas un 2 jūras jūdzes no krasta, ķert
kabeljavus. Viņi izmeta apmēram 4000 makšķeres un

dibena āķus un apmēram pēc pusstundas tos pārlūkoja:
gandrīz pie katra makšķeres kāša gaidītā kabeļjava vietā

karājās pa suņa haizivij. Viens kabeļjavs patiesi gan bija
arī pieķēries; bet no viņa bija atlikusies vairs tikai galva
un daļa no mugurkaula; pārējo bija noēdušas haizivis.
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Nevienai no noķertajām šīs sugas zivīm nebija nodarīta

ne mazākā kaite, no kā, šķiet, var spriest ka suņu hai-

zivis cita citai neuzbrūk.

Vaislošanās laiks sākās jau rudenī, bet turpinās, kā

šķiet, visu ziemu. Ja ap šo laiku izmeklē vecākas mātī-

tes, tad olnīcās un olvados atrod olas dažādos attīstības

stāvokļos, parasti pa divām vienādas, vistālāk attīstījušās

pret olvada izvadcaurumu. Olas pašas pazīstamas zem

nosaukiem: jūras meitu, kuģinieku vai jūras maki vai jū-

ras peles. Krāsa viņām bāli caurspīdīgi dzeltena kā rags;

daudzkārt savērptie, stīgveidīgie pavedieni stūros pār-

sniedz garumā apmēram 6 cm garo kapsulu; divas šķirbas
katrā galā dod iespēju piekļūt ūdenim. Ziemai sākoties,
mātīte šīs olas izdēj krastu tuvumā, parasti laikam starp

jūras augiem, kuru stīgās pavedieni ieķeras. Dīglis iz-

veidots jau tik tālu, ka var pazīt haizivs izskatu un no-

manīt viņa kustības. Pilnīgi attīstījies, tas pārplēš olas

čaulas un atstāj kapsulu ar dzeltenuma maisiņu, kas caur

īpašu trauciņu stāv sakarā ar zarnu un noder mazuļa turp-
mākai uzturēšanai. Pa tam izveidojas zobi un kad šinī

maisā līdzpaņemtais šķidrums apēsts, tad jaunā haizivs ir

jau spējīga pati medīt. Daži novērotāji saka, ka viena

mātīte katrā metienā laižot pasaulē 10—20 olas; citi uz-

dod mazāku skaitli ; bet visi ir vienis prātis tanī ziņā, ka

šī suga uzskatāma par samērā stipri vaislīgu. Apvaislo-
šanās notiek vairāk reizes gadā.

Sīksto, miecētai ādai līdzīgo gaļu ēd tikai trūkumā,

turpretīm ādu izlieto dažādām vajadzībām, galvenā kārtā

koka un dzelzs lietu gludināšanai. No aknām iegūst ļoti
labu trānu. Trānaino aknu ēšanai, kā apgalvo zvejnieki,
reizēm esot kaitīgas sekas.

Lai gan suņa haizivīm ir sīksta dzīvība, tomēr gūstu
viņas iztura slikti, šaurākā baseinā viņas kustas maz,

parasti turpretīm mierīgi guļ nz dibena un ļauj peldēt ga-

rām pat zivīm, tām neuzbrūkot, vai arī no savas gūstnie-
cības sākuma līdz beigām nerimstoši un bez atpūtas peld
apkārt, sagrūž sava purna priekšdaļu, apsmādē katru ba-

rību un nobeidzas nožēlojamā kārtā. Turpretīm lielā ba-
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seinā, kādu Kosts (Coste) bija izracis jūras krastā un

savienojis ar jūru, viņas jūtas ļoti labi, izrāda visas savas

īpatnības un ir pat vaislojušās. Kāda pārīša mātīte, kas

apriļa sākumā bija ielaista vienā no jūras dīķa nodalīju-

miem, pēc mēneša izdēja 18 oliņas, no kurām pēc apmē-

ram 9 mēnešiem izšķīlās veselīgi un moši mazuļi.

Dzeloņu haizivju dzimta (Spinacidae) aptver tās šīs

šķiras sugas, kam muguras spuras priekšpusē atbalstītas

uz diviem smailiem dzeloņiem un tūpļa spuras nav. Šļā-
camie caurumi viņām ir, zobi griezīgām malām, to vaiņagi
vienkārši, pa 'lielākai daļai trīsstūraini, plāni un sāniski

plakani.
Dzeloņu haizivij (Acanthias vulgaris), tā pa-

ša nosaukuma ģints (Acanthias) priekšstāvei, ir stiepts

augums un plakana, ķīļveidīga, priekšā šaura, galā apaļa
galva; nāšu caurumi atrodas vienādi tālu no mutes un no

deguna gala; šļācamie caurumi lieli. Pusmēneša veidā

atvērtā, pilnīgi apaļā mute apbruņota smailiem, malā ne-

daudz zāģveidīgi ierabītiem zobiem, kas sakārtoti trīsās

rindās. Krūšu spuras ļoti lielas, vēdera spuras mazas.

Virspuse vienādā pelēkā šifera krāsā, apakšdaļas iedzelteni

baltas ; mazuļi parasti izraiboti baltiem plankumiem. Ga-

rums reti kad lielāks par vienu metri; svars nepārsniedz
10 kilogramus.

Starp Eiropas jūrās mītošām haizivīm dzeloņu hai-

zivs sastopama visbiežāk. Britānijas ūdeņus viņa apdzīvo
apbrīnojamā daudzumā; krasta tuvumā, it īpaši paisumā
viņa sabiedrojas lielos baros, seko mazām zivtiņām, kas

nāk uz krastu nārstoties, un jūtamā kārtā kaitē to zvejai.
Pēc Kauca (Couch), viņa parādās reizēm patiesi neskai-

tāmā daudzumā par lielām dusmām zvejniekiem, jo nokož

makšķeres. 1858. gada martā uz rietumiem no Uigas pa-

rādījās tik ārkārtīgi liels bars šo zivju, ka jūra 20 līdz 30

jūras jūdzes uz augšu bija no tiesas viņām apklāta. Mi-

rijādi šo zivju peldēja pa ūdens virspusi katrā Ziemeļ-
skotijas ostā, katrā jūras līcī. Tādos apstākļos zvejnie-
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kiem nenākas grūti saķert tik daudz dzeloņu haizivju, cik

vien viņi spēj, un dažās stundās piekraut savas laivas

burtiski līdz malām. Ļoti sīksto un arī ne īsti gardo galu

pat Skotijā kaltē un ēd, no aknām iegūst trānu, ādu izlieto

spodrināšanai (pulēšanai) un atliekas izmanto kā mēslus.

*

Mezglu haizivīm (Laemargus) ir visas nupat
kā aprakstītās grupas iezīmes, izņemot dzeloņus krūšu

spuru priekšā, šīs grupas priekšstāve ir ledus hai-

zivs (Laemargus borealis), 4 līdz 6 metri gara, vienā-

das pelnu krāsas zivs, kas apdzīvo Ziemeļu Ledusjūru, šeit

uzturās selgā vai lielos dziļumos un piekrastes ūdeņos
ienāk tikai vajādama kādu laupījumu vai savkārt dzenāta

no kādas citas zivs.

Pārgalvībā, drosmē un rijībā viņa pēc saskanīgiem

ziņojumiem nestāv iepakaļ nevienai citai savas dzimtas

priekšstāvei. Viņa ēd, pēc Fabrīcija (Fabrieius) visu,

kas pagadās, it īpaši plieus, kabeļjavus un to radiniekus,

jaunas rajas un delfīnus, vaļus un, kā viegli saprotams,
arī cilvēkus, ~šī haizivs," saka Skors bi. j s (Scoresfov).

„ir viens no vaļa ienaidniekiem. Viņa to moca un kož, ka-

mēr tas dzīvs, un ēd no tā gaļas arī, kad tas beigts. Ar

saviem varenajiem zobiem viņa no milzīgā zīdītāja mie-

sām citu pēc cita izplēš puslodes veidīgus gabalus lielākus

par cilvēka galvu, kamēr ir piepildījusi savu kuņģi. No-

ķertas valzivs sadalīšanā gabalos viņa sacenšas ar cilvēku:

kamēr pēdējais sadala milzeni no muguras, tikmēr viņa

izplēš tam no vēdera gabalu pēc gabala." Laupīšanas kāre

viņai ir tik liela, ka viņa netaupa pat citas no savas sugas.
Kāds laps, kā ziņo L c c m s, pazaudējis pie laivas piesietu
ledus haizivi, pats to nemanīdams, drīz pēc tam noķēra
otru lielāku un pēdējās kuņģī atkal atrada pazudušo.

Noķert šo tik rijīgo dzīvnieku ir viegla lieta. Pie kā-

ša piesien, pēc Fabr ic i ja, maisu ar sapuvušu gaļu vai

roņa galvu un velk to iepakaļ kuģim; ledus haizivs peld ap

labekli, pamēģina to, bet atlaiž atkal vaļā. Ja labekli velk

prom, tad, kumosa zaudēšanu paredzot, zivī pamostās vi-
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ņas kāre; viņa pēkšņi šaujas tam virsū u/n aprij to. īsta

izprieca tagad ir noskatīties zīvs lēcienos, ko viņa taisa,

gribēdama tikt vaļā. Vispirms viņa mēģina noraut ķēdi,
ja tas neizdodas, viņa nikni gāžas tai virsū un ar kāsi bei-

dzot pati sev saplosa kuņģi. Pēc tam. ~kad matroži ir

diezgan izpriecājušies par viņas mokām," tie viņu velk

augšā, apmet viņai virvi ap ķermeni un, iekam viņu uz-

ceļ uz kuģa virsus, nocērt galvu un asti, jo ar pēdējo, pat
ja galva jau nocirsta, viņa vēl bīstami adīt uz visām

pusēm.

Savādi, ka šis tik pārdrošais dzīvnieks no potvaļa vi-

sai bīstās, peld uz krasta pusi. pat no tiesas uzskrien uz

sēkļa un nobeidzas un savādi arī, ka viņš nedrīkstot tuvo-

ties pat beigtam potvalim, kamēr tā radiniekus viņš kā-

ri ēd. Grenlandieši un islandieši atrod, ka viņai ir labāka

gaļa nekā citām haizivīm, un ēd' viņu svaigu vai žāvētu,

jeb iepriekš kādu laiku to pūdē.

Otrā apakškārtā (Batoidei) mēs apvienojam rajas,
haizivis ar plakanu ķermeni, pateicoties pārlieku attīstī-

tam, pie pašas galvas novietotām krūšu spurām, apakšē-
jiem, t. i. ķermeņa apakšpusē novietotām žaunu plaisām,
un aizvien garu, tievu, apaļu, pātāgai līdzīgu asti, pie ku-

ras parasti atrodas abas muguras spuras.

Cik tuvu radniecīgas ir haizivis un rajas, redzams pie

zāģa zivs (Pristis antiquorum), rajas haizivs izskatā,
kas ir līdzīgi nosauktas ģints (Pristis) un dzimtas (Pristi-
dae) pārstāvis. Garais, priekšā plakanais ķermenis, ga-
rais snuķis un spuru novietojums atgādina haizivi, bet

platā, šķērsā mute un plakanie zobi liecina par radniecību

ar rajām. Zāģa zivi raksturo garie augšžokļi, kas izstie-

pusies garā, šaurā, sānos ķīlveidīgiem zobiem apbruņotā
plātnē vai zāģī un salīdzinot ar pārējām šķērsmutes zivīm,
ir tā sakot visā pilnībā attīstīts snuķa skrimslis. Aiz acīm

divi mazi, klapēm noslēdzami elpošanas caurumi; tūpļa
spuras nav. Garums svārstās starp 4—5 metriem, no kā

apmēram vienu trešdaļu ieņem zāģis; rupjā āda ir vie-

A. Brems. „Dzīvnieku valsts" XXXII.
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nādābrūni pelēkā krāsā, un ķermeņa apakšpusē kļūst gai-
šāka. Zāģa zivis ir ļoti plaši izplatītas, viņas esot atra-

stas visās abu pusložu jūrās, no ekvatora līdz polu apga-

baliem. Sevišķi lielā daudzumātās mīt Vidusjūrā.
Par viņu dzīves veidu mums vēl līdz šim ir tikai trū-

cīgas ziņas; jo daudzi nostāsti par zāģu zivs mežonību un

viņas lielo asinskāri jāuzņem uzmanīgi. Tās esot viens no

visniknākiem vaļu ienaidniekiem, uzbrūkot viņiem no apak-
šas un ar saviem vareniem ieročiem uzšķēržot ne-

ganti sizdamas un trakodamas cīnoties stundām ilgi un

atstājot kaujas lauku tikai tad, kad ienaidnieks pieveikts,
vai arī pašas pazaudējušas cīņā savas bruņas. Mutes stā-

voklis un zobi norāda, vairāk nekā uz šādu cīņu iespēja-
mību uz to, ka zāģa zivs, līdzīgi cirtām rajām dzīvo tuvu

pie dibena, un še medī sīkas zivis, mīkstmiešus un tamlī-

dzīgus dzīvniekus. lespējams, ka kādreiz viņa ir sajaukta
ar zobenzivi, par kuru no drošiem avotiem ziņo līdzīgas
lietas.

Zāģa zivs, tāpat kā vairums pārējo šķiras radnieku.

laiž pasaulē jau pilnīgi attīstītus mazuļus. Pēc Benne-

ta novērojumiem, zāģis līdz ar zobiem attīstās iekams

vēl olas apvalks mātes miesās nav pārplīsis, bet tikai labu

laiku pēc dzimšanas tas iegūst cietumu un asumu. Līdz

tam laikam jauno zivi baro viņai piekārtais lielais dzeltenu-

ma maiss.

No pārējām rajām Eiropas jūrās pirmā vietā novie-

tojamas tās sugas, kas pateicoties savām spējām raidīt

elektriskus sitienus, jau sen vērsa uz sevi uzmanību un

saucās par elektriskām rajām. Arī viņas sastāda

īpašu dzimtu (Torpedinidae) un apdzīvo, kā tas jau sa-

gaidāms, galvenām kārtām zemes lodes karsto joslu. Tās

ir apaļīgas zivis ar kailu ādu, bez zvīņām un dzeloņiem,
vēdera spuras viņām atrodas tieši aiz krūšu spurām 1 uz

īsās, gaļīgās, pie pamata ieliektās, sānos šķautnainās
astes, ir divas vai viena muguras spura, bet reizēm nav

nemaz, un trīsstūrainā astes spura, ādā starp galvu un
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žaunām un krūšu spurām, novietoti viens otram blakus lī-

dzīgi bišu šūnām mazi ādaina, šķērssienām sūnās sadalīti

un ar nerviem savienoti elektriskie orgāni, un samērā asi

zobi. Pazīstamākā suga, raibā elektriskā raja

jeb torpēds (Torpedo marmorata), līdzīgi nosauktas

ģints (Torpedo) pārstāve, sasniedz garumā kādu pusotra

metra, platumā tikai nedaudz mazāk par metru un sver

25—30 kilogrami; ķermeņa virspuse tai brūna, ar sīkiem

brūnganiem un baltiem plankumiņiem, tā kā galvenā krāsa

dažreiz iznāk viena, dažreiz otra.

Elektriskā raja tiek bieži minēta senos rakstos ; tik-

pat bieži atrodami viņas attēli uz veclaiku traukiem; mēs

pat drīkstētu apgalvot, ka seniem grieķiem un romiešiem

par viņas dzīves veidu ir bijušas gandrīz tikpat sīkas zi-

ņas, kā tagad mums un arī viņas elektriskos orgānus tie

pratuši cienīt, neraugoties uz to, ka pēdējo darbību viņi
nav varējuši pareizi izskaidrot. „šīs zivis," saka Ge s-

ners, ~dzīvo vienīgi seklās un dubļainās vietās jūrā un

jūras peļķēs, peld lēnām un laiski, lietodamas abas paka-

ļējās spuras. Ziemas laikā tās paslēpjas jūras dziļumos.

Torpēda zivij iekšā ir atrodamas mīkstas olas un viņa iz-

laiž savās miesās un tad dzemdē dzīvu augli, jo olas bū-

damas mīkstas, ūdenī viegli varētu sasisties, un tādus bēr-

nus tā tūlīt ieņem visus iekšā caur muti, līdz ko izbailes

nāk vai kādas briesmas draud. Kauču arī no dabas tor-

pēda zivs ir gausas un laiskas peldētājas, bet daba tām de-

vuse irr tādu spēku un mākslu, ka aridzan visas veiklākās

zivis tā var iegūt savai maltītei un uzturam, jo, ko vien

viņa ir aizskārusi, tas tūlīt top bez spēka, un gurdens; un

tizls un nobeidzas.

Tamdēļ viņa aridzan guļ uz dibena, itin kā būtu

beigta, un nekustas: kas viņai nu tuvojas un pieduras,
vai arī citādi ūdenī un citās vietās tiek aiztikts no vi-

ņas, vai peld ap viņu apkārt, tās zivis visas top bez spēka,
gurdenas, nevar vairs kustēties, arī nobeidzas. Un šo

spēku viņa parāda nevien pie zivīm un dzīvniekiem, kas

ūdenī- uzturās, bet aridzan pie cilvēkiem, kuru tīklos tās

dažkārt iekļūst un tad laiž savu spēku pa auklām un vir-
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vēm līdz viņu miesām tā, ka tiem pretēji visai gribēšanai
auklas un āķi krīt no rokām un tālabad, ka šis spēks vi-

ņiem labi zināms ir. neviens to neaiztiek, jo kad tai ar ro-

ku pieduras vai arī citādi kā tiek ievainots un aiztikts, tad

tas loceklis kļūst bez spēka no tā lielā aukstuma, kas no

tādas zivs izplūst, top nejūtīgs un kā miriis. Aridzan ja
to ūdeni ap viņu aiztiek, kas viss pildīts! ai* to ģifti, kas

plūst zivij no visas miesas, tad arī tas loceklis' tiek bojāts

un zaudē spēku. Tāpat aridzan ja viņu aiztiek pa gabalu

ar kādu koku, rīksti vai iesmu, tad šāda ģifts ieejot kokā

un pa to nonākot līdz rokai. Bet šāds spēks un ģifts pie-
mīt tanī zivī tikai dzīvā, jo kad tā mirusi ir, to ņem rokā

droši. Vienu reizi bēgumā šī zivs bija palikusi pie krasta

un lēkdama labprāt gribēja atkal ūdenī tikt un kad nu

kāds jauneklis gribēja neapdomīgā kārtā viņas lēkšanu

kavēt un uzmina viņai ar kāju: tūdaļ viņa kājas sāka dre-

bēt, jo kad viņu aiztiek, tad zūd nevien spēks locekļos,, bet

tie sāk arī visai drebēt."

Ir tāpēc viegli saprotams, ka viņos vecajos brīnumu

pilnajos laikos ātri nāca uz domām, izlietot šo tik spēcīgi
un neizdibināmi iedarbīgo dzīvnieku tā sauktajā ārstēša-

nas mākslā. Domāja, ka sliktās gaļas baudīšanai esot lie-

liski panākumi un toreizējie ārsti par šīs zivs dziedinošām

īpašībām stāstīja tādas lietas, ka kaut ko līdzīgu tagad

varam dzirdēt no tagadnes homeopātiem un citiem pūšļo-
tājiem.

Re d i bija pirmais, kas ar elektriskām rajām' izdarīja
sīkākus mēģinājumus, novērojumus turpināja Reomirs

(Reaumur). Bankrofts (Bancroft), Humbolts un

žof rua (Geoffrov). šie pētījumi rāda. ka zivs elektri-

sko orgānu var pielīdzināt galvaniskam aparātam vai ne-

lielai baterijai. Visspēcīgāki sitieni ir ūdenī, un jo lielā-

kam laukumam pieskārās, jo jūtamāki tie ir. Dzīvnieks

var viņus raidīt pilnīgi patvaļīgi, un to uzbudinot var pa-
nākt, kad viņš tos laiž bieži vienu pēc otra; mazākus dzīv-

niekus tie apdullina vai pat nonāvē. Rajaii viņas elektri-

skais orgāns tā tad noder tiklab laupījuma iegūšanai, kā

arī aizsargājoties no lielākiem plēsoņiem.
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Visas pazīstamās torpēdas zivis laiž pasaulē dzīvus

mazuļus, 10—14 gabalus vienā reizē. Apvaislojoties abi

dzimumi tiešām, kā jau senos laikos bija zināms, pagrie-
žas viens otram pretī ar vēderiem un tūlīt arī mātītes ol-

vados attīstās oliņas. Vecos rakstos tiek minēts, ka mā-

tītes, ja mazuļiem drraud briesmas, ieņemot tos mutē ; jau-
nāku laiku novērotāji tādas Metas nav redzējuši.

Cilvēka īsaimniecībā elektriskām rajām nekādas lie-

las nozīmes nav; nekur pastāvīgi viņu zveju nepiekopj.

Rajām bez kādiem citiem apzīmējumiem (Rajidae)

plakanais ķermenis ir rombisks, purns garš un smails, aste

tieva un gara, ar divām muguras spurām tuvāk pie gala
un astes spuru pazīmēm galā, ibet vēdera spuras dziļi le-

vērotas, āda vairāk vai mazāk rupja, ar smalkiem

ērkšķiem, bet tēviņiem, it īpaši nārsta laikā, uz krūšu spu-
rām tā ar asiem dzēloņiem.

Šī dzimta izplatīta pa visām jūrām. Dzīves veidā tā

diezgan ievērojami atšķiras no elektriskām rajām, jo tām

jāiztiek tikai ar savu izveicību. Arī vairojas viņas citādi,

proti, dēj olas, no kurām tikai pēc ilgākas ūdens iedar-

bības izšķiļas mazuļi. Dažām sugām, neraugoties uz cieto

gaļu, zvejniecībā ir diezgan liela nozīme.

Gludā raja (Raja batis), viena no nedaudzām su-

gām Ziemeļjūrā, sasniedz garumā vairāk kā metru un sver

ap 50 kilogramu; ir ar puslīdz smailu snuķi, 52—56 zobu

rindām augšējā žoklī, ir ievērojami platāka nekā gara,

gludu vai tikai mazliet asu ādu ar dzeloņiem priekš- un

aiz acīm, kā arī uz astes, no citām sugām atšķiras
ar vienmērīgi tumšu olivbrūnu ķermeņa virspusi, kas re-

tākos gadījumos izraibota daudziem baltiem plankumi-
ņiem, un ar tumši pelēku, sīkiem melnganiem punktiņiem
izraibotu apakšu.

Daudz plašāk izplatītā dzeloņraja (Raja cla-

vata), kas dzīvo visās Eiropas piekrastēs un arī Baltijas
jūrā, Ziemeļu jūrā ir reti kad garāka par pusotra metra

un ap vienu metru plata, 'bet dienvidos tā sasniedzot ga-
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rumā 3—4 metri-, platumā 2—3 metri un sverot līdz 200

kilogramu. Aste nedaudz garāka par ķermeni, apakšā

plakana un galā ar spurām, vēdera spuras dalītas- divi ne-

vienādos lēveros, ķermenis plakans, no augšas izskatās pēc

četrstūra ar gandrīz taisniem leņķiem, āda rupja ar smal-

kiem dzeloņiem un vecākiem dzīvniekiem uz muguras un

vēdera dzeloņi līdzīgi rožu ērkšķiem. Ķermeņa virspusē

pamata krāsa ir patīkami brūna, zīmējumu dod neskaitā-

mi gaišākas krāsas plankumiņi, kas uz krūšu spurām daž-

reiz saplūst kopā; apakša izskatās tīri balta. Visas rajas
uzturas īpaši uz smilšainā vai dūņainā jūras dibena, še pa

lielākai daļai ierokas smiltī, novēro ūdeni sev apkārt un ja

tuvojas kādis laupījums, negaidot metas tam virsū. Zobu

uzbūve tam neļauj izdarīt uzbrukumus lielākām zivīm,

tamdēļ viņas apmierinājās ar visāda veida sīkiem vē-

žiem, it īpaši ar jaunām butēm un ar krevetēm. Nārsts

iekrīt pavasara sākumā, varbūt arī nedaudz agrāk; pava-

sara beigās vai vasarā viņas dēj olas, skaitā sešas vai asto-

ņas un vēl vairāk. Tās ir līdzīgas suņu haizivs olām. bet

tām tikai skaidrāka četrstūra forma un īsākas bārkstiņas
stūros. Jaunieattīstās olā tik ilgi, kamēr viņas satura lie-

lākā daļa ir apēsta, un tad izšķiļas. Kad tas ir noticis,

viņi uzsāk savu vecāku dzīvi.

Dažās vietās raju gaļu netur nekādā cieņā; citos ap-
vidos to uzskata par garšīgu. Viņu zvejai pa lielākai daļai
lieto dibena' makšķeres, liekot ēsmai vēžus, mīkstmiešus

un zivis. Taisni dzeloņrajas šādā veidā ķer tūkstošiem,

gaļu iesala un uzglabā ziemai.

Gūstā raja ir viena no vispievilcīgākām zivīm; kādas

var turēt nelielos baseinos. Viņas gan nepierod viegli, ne

vienmēr ņem pretīm barību un tādos gadījumos nobeidzas

bada nāvē; bet ja vien tās neatsakās no barības, tad no-

dzīvo daudzus gadus un ir visai saistošas, jo dod iespēju
izdarīt tādus novērojumus par viņu dzīves veidu, ko citādi

nevar iegūt. Atšķirībā no citām jūras dibenazivīm, viņas
nekad neguļ uz zemes cieši pieplakušas ar ķermeņa priekš-

galu, bet atbalstās uz krūšu spurām tā. ka vidū paliek tuk-

ša vieta. Priekšpusdienas un pusdienas stundas viņas pa-
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vada šādā stāvoklī, ierakušās ar krūšu spurām, pa daļai
arī ar ķermeni smiltīs vai rupjā grantī un tad kustība ap-

kārt viņas nemaz neuztrauc un tās bez ierunām ļauj kāpe-
lēt pa savu plato muguru pat lielākiem jūras dzīvniekiem.

Krēslai iestājoties, viņas atdzīvojas un darbojas visu cauri

nakti. Reiz sākušas darboties, tās peld cieši gar dibenu,

skarot ar spurām zemi, un šādā ceļā iegūst barību. Cik

nejūtīga viņām ir ķermeņa virspuse, tik pat jūtīga ir

apakša, ar kuru tās labi satausta smalkus priekšmetus.
Pieskārušās ar to savam laupījumam, viņas acumirkli ap-

griežas, uzguļas notvertam dzīvniekam vai pasviestai ba-

rībai virsū, saķer to zobiem un, spēcīgi gremodamas norij.
Tā viņas pārmeklē visu trauka dibenu, un jādomā, arī brī-

vībā noklejo lielus gabalus. Paēdušas, viņas paceļas ūdens

augstākos slāņos un izrāda še savu īpatnējo peldēšanas
mākslu. Cik neveiklas viņas izskatās, tikpat viegli un daiļi
tās peld ūdenī. Virzoties uz priekšu, raja viļņveidīgi sit

krūšu spuras, un vilnis sākas priekšgalā un no turienes

iet atpakaļ. Garā aste piepalīdz kā stūre, lai gan tiek lie-

tota reti. Viņu starpā ir laba saticība. Tās slīd viena

virs otras, reizēm pat uzguļas viena otrai virsū, kas tomēr

viņas neuzbudina un nepamudina aizstāvēties.

Vēl šo baltdien daži zvejnieki apgalvo to pašu, ko ve-

cais Gesners, un visā noteiktībā, ka dzeloņrajas ielai-

žot ar savu bīstamo leroci indi šī ieroča cirstās rētās. Cik

sāpīgas un bīstamas šīs rētas ir patiesībā, to varēs spriest
no sekojošā šomburka ceļojuma apraksta. ~Starp
daudzajām Takutu zivīm dzeloņraju bari ieņem pirmo
vietu. Ar savu plakano ķermeni viņas tā ierokas smiltīs

vai dūņās, ka tikai acis paliek ārā, tādā ceļā pat visdzidrā-

kā ūdenī novēršot no sevis bradājošo skatus. Ja nu ar

kādu gadās nelaime un viņš uzkāpj šim viltniekam virsū,
iztraucētā zivs ar tādu spēku iecērt ar asti savam pretnie-
kam, ka nodara tam visai nekrietnus ievainojumus, kas

netikvien kā saceļ briesmīgus krampjus, bet bieži vien ra-

da pat nāvi. Tā kā mūsu indiāņi savu bīstamo ienaidnieku
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labi pazina, tad katrreiz stumjot vai velkot laivas pār

seklām vietām iepriekš pārbaudīja ceļu ar airi vai mietu.

Neraugoties uz šādu uzmanību, vienu no mūsu laivinie-

kiem šī zivs tomēr ievainoja divas reizes lielā. Nožēloja-
mais ievainots aizstreipuļoja līdz sēklim, pakrita tur bez

spēka un sakodis lūpas aiz briesmīgām sāpēm valstījās pa

zemi, tomēr no viņa acīm nenobira neviena asara un viņa
mute neizdvesa nevienu sāpju kliedzienu. Mēs vēl bijām
nodarbināti ar cietušo, cik varēdami remdinot nabadziņam

viņa sāpes, kad skaļš sāpju kliedziens novērsa mūsu uz-

manību no viņa un piegrieza to kādam citam indiānim,
kuru tāpat zivs bija sadūrusi. Zēnam vēl trūka rakstura

stingrības, kā pirmajam lai savus sāpju kliedzienus ap-

spiestu; šausmīgi kliegdams viņš pakrita pie zemes, ba-

dīja ar seju un galvu smiltis un pat rija tās mutē. Nekad

nebiju redzējis, ka ar krītamo kaiti slims būtu tā raustī-

jies krampjos. Lai gan abi indiāņi bija ievainoti tikai

kājas lielā, īsti ņemot pašā pēdā, tomēr abi žēlojās par

stiprām sāpēm ciskās, sirdī un zem padusēm. Krampji,
kas jau pieaugušo indiāni sagrāba diezgan spēcīgi, pieņē-

ma pie zēna tik nelabu gaitu, ka mēs baidījāmies no vis-

ļaunākā. Kad viņu ievainojumi bija izsūkti, mēs tos pār-

sējām, pēc tam izmazgājām un tad pastāvīgi likām klāt

karstu kasava javu. Slimībai bija daudz līdzīgu pazīmju
kā pēc čūskas kodiena. Kāds spēcīgs un veselīgs strād-

nieks, ko īsi pirms mūsu aizceļošanas no Demararas ievai-

noja dzeloņraja, nomira briesmīgos krampjos." Šādi pie-

dzīvojumi pamudinājuši arī šomburku domāt, ka dze-

ioņrajas tiešām ir indīgas lai gan mēs varam droši un

noteikti apgalvot, ka vienīgi ieroča īpatnējais veids pa-
dara ievainojumus tik sāpīgus, saceļot vispārīgu nervu uz-

budinājumu. Tāds pats no tērauda taisīts dzelons, ie-

dzīts miesā ar apmērām tādu pat spēku, neapšaubāmi sa-

cels tikpat lielas sāpes un līdzīgas parādības.
Dzeloņraju (Trvgonidae) apakšdzimta izplatīta

visās jūrās. Visas še piederošās sugas visā visumā līdzī-

gas rajām, tikai viņām ir ļoti gara, tieva aste bez ādas

vīlēm sānos, un muguras spura ar vienu vai vairākiem, gar
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sāniem zobotiem dzeloņiem; galvu pilnīgi apņem krūšu

spuras, mutē olveidīgi iegareni zobi ar šķērsiem ciļņiem.
Gandrīz visās Eiropas jūrās dzīvo dzeloņrajas

(Trvgon pastinaca), apmēram vienu metru garas un 5—6

kg. smagas zivis, kam virspusē ir iedzelteni melnā, bet

apakša netīri baltā krāsā.

Pēc Kauca (Couch), viņas guļot smilšainā jūras di-

benā krastu tuvumā, vasarā labprāt ieklejojot arī gluži
seklos ūdeņos, kas bēgumā sarūk līdz nedaudzām peļķēm,
un še meklē savu barību, sīkas zivis, vēžus un mīkstmie-

šus. Saķerta vai izbiedēta, deloņraja mēdz cirst pretnie-
kam ar savu garo, lokano asti, iedzīdama aso dzeloni dziļi
miesā. Daudzi novērotāji apgalvo, ka viņas dzelonis,
vērsts pret zināmu mērķi, sasniedzot to bultas ātrumā.

Visi zvejnieki to labi zin un tamdēļ ļoti uzmanās aizkārt

zivi, kamēr tā vēl dzīva.

Viņas gaļa ir trekna, cieta, trāna pilna un ar nelabu

piegaršu, bet vietvietām viņu tomēr ēd. No aknām ie-

gūst trānu un asos dzeloņus Amērikas indiāņi labprāt liek

savu bultu galos.

Visās karstās un mērenās jūrās, līdz ar to arī Zie-

meļjūrā, dzīvo ērgļu raja (Myliobatis aquila), viņam
līdzīgi nosauktās ģints un dzimtas (Myliobatidae) pārstā-
vis, 1—1,5 metri plata un B—l2 kg. smaga zivs, kas daž-

reiz tomēr sasniedzot milzīgus apmērus un svērot 200—300

kg. Ķermeņa krāsojums ir tumši brūns, sānos nedaudz

gaišāks, bet apakša netīri baltā krāsā; lielo uz āru izspie-
dušos acu varavīksnene ir zaļi pelēkā krāsā, acu redzokļi
melni.

R i s s o saka, ka ērgļu rajas esot pastāvīgi sastopa-
mas Nicas apkārtnē, kur tās bieži saķerot. Zonnm i

(Sonnini) atrada viņas Ēģiptes piekrastē; angļu pētnieki
dabūja ērgļu rajas no vietējiem zvejniekiem kas tās bija
saķēruši pie pašiem Anglijas krastiem. Kaučs ieguva
arī viņu olas, ar tik lielā mērā attīstījušamies mazuļiem,
ka viņš tos spēja jau noteikt. Ar savu dzīves veidu šīs
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zivis liekas maz ko atšķiras no dzeloņrajām, tikai esot la-

bākas un veiklākas peldētājas. levainojumus no viņu
dzeloņiem tāpat arī uzskata par ļoti bīstamiem; Itālijā li-

kums pat noliedz, vest šīs zivis ar visiem dzeloņiem uz

tirgu. Viņu gaļu ēd vienkāršākie ļaudis, turpretim aknas

kā lielu gardumu pasniedz gardēžiem.
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Astotā šķira.

Jūras drakoni (Holocephali).

Ziemeļu jūrās dzīvo īpatnēja zivs, kas daudzējādā zi-

ņā atgādina haizivi, tomēr viņai ir tik raksturīgas pazī-

mes, ka tā netikvien kā pacelta līdz īpašas ģints un dzim-

tas stāvoklim, bet viņas dēļ nodibināta pat atsevišķa šķi-
ra. Radniecīgās sugas dzīvo Atlantijas okeāna dienvidos

un Klusajā okeānā. Visas sugas raksturo garš veltenisks

ķermenis, gara tieva aste, resna, konaveidīga galva, nepa-

rasti lielas krūšu spuras, diezgan liela, priekšā līdzīgi zo-

benam izliektiem dzeloņiem balstīta muguras spura, ļoti
gara otrā muguras spura, un divas astes spuras, pa vienai

katrā garās astes sānā, kā arī maza, šķērsām novietota

mute, apbruņota vienkāršām, līdzīgi knābim urz priekšu iz-

bīdītām zobu plāksnēm, kas pakaļpusē plakanas, priekšā
asas. Senos laikos jūras drakonu sugu ir bijis daudz vai-

rāk nekā tagad': viņu pārakmeņotās zobu plāksnes sasto-

pamas juras laikmeta atliekās ievērojamā dažādībā.

Šķiras vienīgās dzimtas pirmo ģinti, ko visbiežāk ap-

zīmē par jūras kaķiem (Chimaeridae), pārstāvis ir

c h i m ē r a, saukta arī jūras žurka (Chimaera monstrosa).
1—1,5 metri gara, īpatnēji skaista zivs. Stipri garais
ķermenis galā nobeidzas ar auklai līdzīgu asti, no kā cē-

lies zivs nosaukums ~jūras žurka". Purns stiepjas uz

priekšu konaveidīgā smailē, pakaļējā muguras spura ļoti
gara un tikko atdalās no astes spuras, vai pat saplūst ko-

pā ar to, kas tāpat stipri gara. Tēviņiem starp acīm pa-

ceļas tievs, uz priekšu noliecies kaula cilnis; viņa dēļ nor-

vēģi sauc chimēru par „karāļzivi". Gludā āda ir zeltdzel-
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tenā, brūnā vai baltā krāsā ar visdažādākām nokrāsām;
acis lielas, acu varavīksnene balta, redzokļi zaļi.

Gesners bija pirmais dabas pētnieks, kas chimēras

aprakstīja, un lai gan ne gluži labi, tad tomēr saprotami.
Linn ē j s deva tām viņu zinātnisko nosaukumu. Viņas
dzīvo Ziemeļjūras ziemeļdaļā un Ledus okeānā, vislabāk

tām tīkot uzturēties starp peldošiem leduskalniem un dzi-

ļumus tās atstājot reti, tomēr kopā ar siļķu bariem uzpel-
dot augšā un tad dažreiz gadoties, viņas saķert. Viņu ba-

rība ir gliemezi, vēži un mazākas dziļūdeņu zivis. Vairo-

jas no olām, kas nārsta laikā atrodamas mātītes olnīcā ie-

vērojamā skaitā un dažādās attīstības pakāpēs; visvai-

rāk olas ietvertas cietā raga čaulā. Gaļa sīksta un nav

ēdama, olas turpretīm uzskata par lielu gardumu. Norvē-

ģijā vairāk par visu citu cieni aknas. „Ja tās," saka

Pontopidans (Pontoppidan), ~novieto stikla traukā

un izliek siltumā, viņas pašas no sevis maz pamazām pār-
vēršas eļļā, un pēdējā esot tik teicams ierīvēšanas līdzeklis

visādos ievainojumos un kaitēs, ka kāds piedzīvojis aptie-
kārs man teica ja vien tam pašam būtu šāda vai tāda ārē-

ja kaite, viņš atmestu visus savus medikamentus un ķer-
tos pie šī līdzekļa."
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Ceturtā rinda.

Apaļmutainās zivis (Cyclostomata).

Devītā šķira.

Nēģi (Hyperoartia).

Salīdzinot īstās skrimšļu zivis ar kaulu zivīm būs

grūti pateikt, kura no šīm abām galvenām klases daļām
stāv augstāk. Citādi ir ar apaļmutēm (Cvclostomata).
Gan arī viņas ir skrimšļu zivis; bet tās atrodas uz tik ze-

mas attīstības pakāpes, ka pieskaitāmas viszemākām zivīm

un zemākiem mugurkaula dzīvniekiem vispār. Viņu ārē-

jās pazīmes ir tārpam līdzīgs, gandrīz visgarām vienādi

resns ķermenis, mīksta gļotaina āda, visu pāra spuru trū-

kums, tīra skrimšļa skelets bez ribām, kas stingri ņemot
sastāv tikai no mugurkaula stīgas un galvas. Platajā,
piltuvei līdzīgā mutē. ko apņem gredzenveidīgas lūpas, iek-

šā ir mazi smaili zobiņi, vai pareizāk ragam līdzīgi gļot-
ādas sacietējumi, kas atvieto zobus. Tam apstāklim, ka

pie še piederošām zivīm var tiešām novērot pārvēršanos,
ir liela nozīme viņu stāvokļa noteikšanai.

šinī šķirā ir tikai viena vienīga, līdzīgi nosaukta, vi-

sās jūrās izplatīta dzimta (Petromvzon tidae), par kuras

pazīmēm runājot vēl varētu minēt, ka stāvās spuras bal-

stās uz daudziem sikrimšļa stariem un ir septiņi apaļi žau-

nu caurumi.

Nēģi (Petromvzon) ir dzimtas svarīgākā ģints. No

visām trim mūsu ūdeņos sastopamām sugām, pirmā vieta

pieder jūras nēģim (Petromvzon marinus), jo viņa
garums sniedzas līdz vienam metram, svars līdz 3 kg.
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Starp tuvākiem radniekiem viņam ir visgarākais ķerme-
nis, bez tam viņu vēl raksturo smalkas bārkstiņas pie augš-

lūpas iekšējās malas gredzenveidīgi un cieši viena pie
otras. Mutes sūklim gar ārējo malu vairākas rindas vien-

kāršu sīku, pret vidu lielāku, diezgan asu zobiņu. Pirmā

muguras spura sākas aiz muguras vidus un ir kā garš, lē-

zeni lokveidīgs, nedaudz līks ādas lēvers, otro no pirmās

šķir diezgan liela starpa un tā sākumā ir augsta, tuvāk

astes galam nokrītas un turpinādamās šauras strēmeles

veidā tieši pāriet astes spurā, kas tālāk apņem plakano
astes galu un paliek platāka un ieapaļa, bet ķermeņa
apakšpusē sniedzas līdz tūplim. Krāsa zaļgani balta; zī-

mējums sastāv no sīkiem melni brūniem vai tumšiem oliv-

zaļiem plankumiņiem uz muguras un sāniem. Jūras nēģi
dzīvo visās Eiropas jūrās, izņemot Melno jūru, un bez tam

sastopami Rietumāfrikas un Ziemeļamērikas piekrastēs.
Lielāko dzīves daļu tie pavada jūras ūdeņos, bet pavasa-
ros nērst iepeld upēs pret straumi uz augšu.

Upes nēģis jeb zut i ņ š (Petromvzon fluviatilis)
reti kad ir garāks par 40 cm, izņēmuma gadījumos tomēr

sasniedz ap 50 cm. garumā un apmēram 100 gr. svarā.

Starp abām muguras spurām ir starpa; pirmā ir īsa, ie-

apaļa un nedaudz zemāka par otro, kas, tāpat kā jūras
nēģim, saplūst kopā ar astes spuru un tālāk ar šauro,
dažreiz tikai mazas maliņas veidā iezīmēto tūpļa spuru.

Ķermeņa virsa ir spīdīgā zaļgani zilā krāsā, sānos krāsa

pāriet iedzelteni baltā, uz vēdera sudraboti baltā; spuras

izskatās violētas. Arī upes nēģi dzīvo sāļos ūdeņos, tur-

klāt visās jūrās gar Eiropas, Ziemeļamērikas un Japānas
krastiem, un nērst arī viņi iepeld no jūrām upēs pret
straumi, tomēr dažreiz, kā liekas, ezeros un upēs uzturas

arī pastāvīgi.
Strautu jeb smilšu nēģis (Petromvzon pla-

neri), ir līdzīgs pēdējam radniekam, tomēr tik noteikti at-

šķiras no tā ar savu mazāko augumu, zobu uzbūvi un spu-

rām, ka tos nevar sajaukt. Pirmā muguras spura vai nu

tieši pāriet otrajā, vai atdalīta no tās ar nelielu starpu.
Krāsā viņš atšķiras no upes nēģa ar to, ka mugu-



ra vairāk atsit eļļas zaļganumu. Viņa garums ir 20—40

cm. Strautu nēģis, kas izplatīts Eiropā un Ziemeļamerikā,
pēc Jarcl 1 a (Yarrell), sastopams arī jūrās ; tomēr sald-

ūdeņos biežāk un gandrīz it visur, pat mazos strautiņos,
visur, kur upes dibens noderīgs, t. i., kur to Māj mīkstas

smiltis vai dūņas, viņi aizvien dzīvo lielā daudzumā.

Neraugoties uz vāji attīstītām spurām, nēģi peld ātri

un veikli. Kur straume nav nekāda lielā, viņi virzas uz

priekšu sāniski ļodzīdamies, straujos ūdeņos turpretīm vi-

ņi peld grūdieniem, pēc katra lēciena piesūcās pie kāda

cieta priekšmeta, šādā stāvoklī laiciņu atpūšas, lai pēc

tam steigtos atkal tālāk, un šādi rīkojoties tiek uz priekšu

pat ļoti ātrās straumēs. Nav šaubu, ka visi nēģi piesūcas
netikvien pie cietiem priekšmetiem, bet arī pie zivīm tie

ir bīstamākie starp visiem, kādi vien viņās var ieperināties.
Runājot par viņu barību, kā svarīgāko, parasti min tārpus,
sīkas zivtiņas un kukaiņus dažādos attīstības stāvokļos;
bet visi novērotāji ir vienis prātis arī tanī ziņā, ka bez

tam nēģi visvairāk pārtiek vēl no citu dzīvnieku, it īpaši

zivju gaļas un asinīm. Tikai izņēmuma gadījumos nēģis

piezīžas pie kāda priekšmeta pieturēties, bet parasti gan
tikai ēst. Piezīdies cieši pie zivs ārējā apvalka ar sūcēj-
muti, nēģis pārgrauž un pārvīlē ādu, urbjas arvien dzi-

ļāk, norīdams no nograuztās vielas un tā pamazām iz-

grauž zivs miesā dziļus caurumus, vienalga, vai tā būtu

dzīva vai nedzīva. Visbiežāk viņi piezīžas tādām zivīm,
kas karājušās pie dibena āķa; tomēr diezgan bieži viņiem
par upuri krītot arī pilnīgi veselas zivis.

Nārsts iekrīt pirmajos pavasara mēnešos un norisir

nājas īpatnējos apstākļos. „Viņi nērš," tā saka vecais

Baldners par jūras nēģi, „aprilī, vēsā ūdenī uz apme-

ņainas zemes, ar savām mutēm sanes gar bedres malu divi

mārciņas smagus akmeņus." Baldners novērojis arī mazo

nēģu nārstu. ~Viņi turās pie akmeņiem čupām viens

otram blakus tādās vietās, kur straume liela; tur viņi iz-

rok dziļas bedrītes, tur pāris sadodās nārstot kopā ar vē-

deriem, ko tā esmu novērojis tikai pie jo tie nērš

tur, kur ūdens nav dziļš un tamdēļ ir labi redzams."
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Augusts MiMers (MūHer), kuram bija izdevība

novērot šo nēģu nārstu Pankē, Berlīnes tuvumā, visos sva-

rīgākos vilcienos šos ziņojumus apstiprina. Viņš redzējis
strautu nēģus kopā pa 10 un vairāk un novērojis, ka daži

tēviņi piesūkušies mātītēm pie pakauša un pagriezuši savu

ķermeni puslokā uz leju, lai varētu apaugļot izlaistās oli-

ņas. Līdz tam laikam, kamēr Mi 11 er s nebija nācis kla-

jā ar saviem pētījumiem, nēģu nārsta vietās bija novērota

kāda tārpam līdzīga zivs, ko sauca par pīkstuli jeb

ņurņ ik v (Ammocoetes branchialis), kuru Ald ro-

van d i jau agrāk bija aprakstījis, šis dzīvnieks, būdams

ap 18 cm garš, parasti nav resnāks par spalvas kātu, ar

ļoti mazu galvu, ar tikko saredzamām acīm. dziļās gare-

niskās rievās gulošiem žaunu caurumiem, skaidri saredza-

miem posmiem ādā un nespodrā sudraba, bet uz spurām

iedzelteni baltā krāsā. Pīkstuli sastopami visur diezgan
lielā skaitā, uzturās tiklab ūdeņos ar dūņainu, kā arī smil-

šainu dibenu, un pēc dzīves veida vairāk atgādina tārpus
nekā zivis, kurām tos pieskaitīja tikai pēc tam, kad tie

bija rūpīgi izpētīti anatomiski. Pīkstulis tāpat kā tārps

ieurbjas dūņās un no laba prāta neatstāj tās gandrīz ne-

kad; savas spuras viņš lieto tikai tad, ja vajadzīgs no jau-
na ielīst dūņās vai kādā citā līdzīgā paslēptuvē. Dažās

vietās pīkstuļus ķer. nogriež tiem galvas, vāra tos vīnā,

sviestā un citrona sulā un kā retu gardumu ļoti ciena;
vienkārši ļaudis tomēr viņus ne par ko netur tārpam lī-

dzīgā izskata dēļ, un zvejnieki lieto tos vienīgi ēsmai ci-

tām zivīm, jo tiem ārkārtīgi sīksta dzīvība un pat grūti
ievainoti viņi nodzīvo vēl dienām ilgi, vismaz visu laiku

kustas. Visi dabas pētnieki uzskatīja pīkstuļus par nē-

ģiem stipri līdzīgu zivi; bet nevienam no viņiem neienāca

prātā, ka .tie varētu būt tiem vēl kas vairāk, nekā tuvi

radnieki.

Lai izpētītu strautu nēģa attīstību no acu priekšā ap-

augļotām oliņām, M Miers iegādājās šādus ikrus, ļāva
tiem attīstīties un pēc 18 dienām iegūva no tiem mazas

zivtiņas, kas viņam par lielu brīnumu ne ar ko neatšķīrās

no ņurņikiem, un paaugušās lielākas neapšaubāmi par tā-

214



Dzeloņraja.





diem izrādījās, šis fakts pamudināja novērotāju uz do-

mām, ka ņurņiks nav vis kāda īpaša zivju suga, bet nēģu

kāpuri. leinteresēts par strautu nēģa neparasto attīstību.

Millers turpināja pētījumus un viņam izdevās atrast

nēģus dažādos attīstības stāvokļos, sākot ar vēl neredzī-

giem ņurņikiem un beidzot ar pilnīgi attīstītiem strautu

nēģiem iar lielām acīm. Pēc visa tā nav gandrīz ne mazāko

šaubu, ka arī pārējo nēģu attīstība un pārvēršanās norism-

ājas gluži tāpat. No ikriem vispirms attīstās ņurņiki,
kas 3—4 gadu laikā izaug 18—20 cm gari un pēc
tam ļoti īsā laikā, proti dažās dienās, pārvēršas par pil-

nīgi gatavu zivi.

Kad šis fakts bija atrasts, radās vēl citi atklājumi par

mūsu zivju dzīvi. Jau vecāko laiku pētnieki zināja, ka

nārsta laikā nēģi „no pārmērīgām kustībām nonīkst un

nobeidzas, daži vēl pirms dzemdībām, t. i. ikru laišanas."

Viņiem bija vēl zināms arī, ka vasarā tos atrod reti, vai

arī neatrod nemaz, un beidzot daudzos gadījumos tie bija
atrasti peldam ūdenī nedzīvi; kāds itāļu pētnieks Pa-

n i c a (Panizza) pat saka, ka jūras nēģus pēc viņu nārsta

laika izzvejojot no upēm nedzīvus. Millers, kaut gan

meklēja, īsi pēc nārsta neatrada Pankē neviena no dau-

dzajiem nēģiem, bet vienīgi dažus līķus, un rūpīgi izpē-
tot olnīcas, viņš nekad nebija atradis olas dažādos attīstī-

bas stāvokļos, kā tas novērojams pie citiem dzīvniekiem,
bet vairāk kā tukšus kausiņus citu neko nevarēja saska-

tīt, kamdēļ viņš domāja pareizi spriežam, ka nēģi pēc nār-

sta nosprāgstot. Līdz ar to iznāk, ka šie tik zemu stā-

vošie mugurkaula dzīvnieki, līdzīgi daudziem bezmugur-
kaulainiem, lielāko dzīves daļu pavada kāpura stāvoklī un

tikai nedaudzas dienas dzīvo kā pieaugušas jeb pārveido-
tas zivis.

Nēģu zveju piekopj pa lielākai dajai ar doņu murdiem

ar vairākām nodaļām, izliekot tos upē īsti straujās vietās,
bez tam vietvietām lieto arī tīklus un (beidzot āķus tiem,
kas piezīdušies pie dibena. Pa lielākai daļai nēģus zvejo
pavasarī, kad tie iepeld upēs no jūras; upes nēģus zvejo
arī rudenī, jo tad1viņi atstāj upes un ceļo uz jūru. Tālāk-

A. Brēms. „Dzīvnieku valsts" XXXII.
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sūtīšanai nēģu® mazliet apžavē un iesāla, liekot klāt daudz

vircas un etiķa. Viņu gaļa pie mums ļoti iecienīta. Vi-

dus laikos Francijā par sevišķi teicamiem uzskatīja Nan-

tes nēģus, un bija tirgoņi, kas sūtīja uz Parīzi vienīgi
šīs zivis. Pieprasījumi bija tik lieli, ka karālim vajadzēja

aizliegt izbraukt šiem tirgotājiem pretīm un atpirkt preci

ceļā.
Gūstā nēģi pat labi ierīkotos ūdens baseinos nedzīvo

ilgi, jo neņem nekādu barību. Tiklīdz iespējams, viņi cieši

piezīžas pie kāda priekšmeta, pat pie gludā stikla, spēcīgi

un labi redzamām žaunu skrimšļu kustībām elpo, tomēr

labprātīgi savu vietu neatstāj un pēdīgi bez dzīvības no-

krīt traukā uz dibena.
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Desmitā šķira.

Miksines (Hyperotreta).

Tuvākie nēģu radnieki miksines kā pēc izskata,
tā arī pēc dzīves veida ir īsti tārpi. Viņas sastāda vienu

vienīgu, divās ģintīs iedalītu dzimtu (Myxinidae), kur pa-

zīstamas tikai 5 sugas; viņas savādības, tomēr ir tik rak-

sturīgas, ka Johanns Millers (Mūller) pacēla šo

grupu līdz šķiras pakāpei. Linn ē j s domāja dzimtas pa-

zīstamāko sugu, miks i n i (Myxine glutinosa), par iekšu

tārpu, un patiesībā šai savādai zivij, liekas, vairāk līdzības

ar tārpu, nekā ar zivi. Viņai līdzīgi nosauktās miksinu

ģints (Myxine) pazīmes ir sekošas: pie ieapaļās mutes ir

astoņas ūsiņas, uz mēles ir katrā rindā astoņi vai deviņi
kaula cieti zobi; acu nav; žaunu caurumi satek zem

ādas kopīgā caurulē, kam savukārt izeja laukā katrā sānā;
āda bagātīgi atdala gļotas. Miksines garums ap 20 cm;
krāsa grūti noteicama zilganbalta.

Miksines pieder ziemeļu jūrām, proti, viņas zvejo
Grenlandes, Norvēģijas, Zviedrijas un Anglijas piekrastēs,
lai gan arī Ziemeļjūrā, īpaši Oldenburgas piekrastē, pie-
mēram Jades līcī, tās sastopamas un pastāvīgi uzturas

lielos dziļumos un, kā liekas, pa lielākai daļai dūņainā jū-
ras dibenā, šis tārps starp zivīm, līdzīgi visnekrietnākiem

kuņģa tārpiem, ieperinājās kā parazīts savu klases radnie-

ku miesā un uz tās. Kā viņš darbojas, lai iegūtu laupīju-
mu, nav zināms, bet vienīgi gan tikdaudz, ka daudzām zi-

vīm, īpaši mencām, longām, svētajām butēm, storēm un

siļķu haizivīm tas ieurbjās muskuļos un iekšās un maz

pamazām grauž vai ēd līdz ādai un kauliem visu miesu.
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Spaidīgos apstākļos viņa apmierinājās ar kritušām zivīm,
bet tikai, ja viņa pati nav bijusi tām par nāves cēloni. Tā

vispār tārps dara un tas līdz ar to nostāda šos

zivju tārpus vai tārpu zivis, saistoša locekļa stāvoklī starp
abām šīm dzīvnieku grupām. Vairojas miksines no samērā

lielām dzeltenas krāsas olām ar cietu čaumalu un bārk-

stiņām, ar ko tās piestiprinājas pie citiem priekšmetiem.
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Piektā rinda.

Lancetnieki (Leptocardii).

Vienpadsmitā šķira.

Lancetnieki (Cirrostomi).

Mēs esam nonākuši pie viszemākās mugurkaulaino
dzīvnieku pakāpes, pie tām būtnēm, kuras īsaucas par zivīm

tikai tāpēc, ka viņas var pieskaitīt piektai dzīvnieku kla-

sei, bet kurām tomēr ar visiem pārējiem klases radniekiem

ir tik maz līdzības, ka viņas uzlūkojamas par īpašas ģints,

dzimtas, šķiras un rindas Ja miksines mēs

uzskatījām par viduslocekli starp zivīm un tārpiem, tad

lanoetniekus var uzskatīt par vidēju formu starp zivīm un

mīkstmiešiem, un 'liekas, ka ar pēdējiem viņam ir daudz

vairāk līdzības, nekā ar pirmajām.
īsi kopā saņemot, lancetnick v (Amphioxus lan-

ceolatus), vienīgo pazīstamo ģints (Amphioxus) un dzim-

tas (Amphioxidae) locekli, raksturo sekošas pazīmes: vi-

ņa apmēram 5 centimetri garais ķermenis' ir stiepts, šaurs,
šķautņains un abos galos diezgan vienmērīgi sašaurināts,

ķermeņa pakaļgalā ar vienu mīkstu, stāvu spuru, kas kā

šaura ādas vīle virspusē aizņem lielu daļu muguras, apakšā
sniedzas līdz tūplim un uz astes lancetveidīgi paplašinājās.
Ap muti ķermeņa priekšgalā pie apakšmēles skrimšļaini
izaugumi, (kurus kopā sabīdot zivs var noslēgt muti.

Līdz šim lancetnieka apraksti nav daudz nekas vai-

rāk, kā anatomisko pētījumu rezultāti. Par šī, starp pārē-
jiem mugurkaula dzīvniekiem viszemāk stāvošā radījuma
dzīves veidu mēs zinām vēl ļoti maz. Lancetnieka izpla-
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tības apgabals aptver visas karstās un abu mēreno joslu

jūras; viņa uzturēšanās vietas ir smalkas smiltis, kur tas

ierokas um pateicoties savai krāsai, kas līdzīga smilšu krā-

sai, tik labi paslēpjas, ka lai to ieraudzītu, tad vajag iz-

skalot smiltis caur smalku sietu. Jādomā ka visur, kur

lancetnieks sastopams, tas dzīvo daudz lielākā skaitā, nekā

parasti pieņem; vismaz izdevīgās vietās nav grūti ne-

daudz stundās saķert daudz. Ja viņš spiests atstāt smiltis,
tas sīki locīdamies bultas ātrumā nopeld kādu gabaliņu
ūdenī un nākošā acumirklī atkal ierokas smiltīs. Kau č s

(Couch) ļoti pareizi saka, ka peldot viņam galva ne ar ko

neatšķiroties no astes, Vilde (Wilde), ka gūstā lancet-

nieks stikla traukā kustoties līdzīgi zutim un neraugoties

uz vāji attīstīto redzi, ja vien par tādu vispār var runāt,
izvairījies no priekšā turēta pirksta vai cita kāda šķēršļa
un atdūries pret to, griežoties atpakaļ. „šiem sīkiem

dzīvnieciņiem," aizrāda pēdīgi minētais autors vēl, ~piem-
īt savādas spējas visai īpatnējā veidā pieķerties vienam

pie otra. Dažreiz tie salīp pikā, citreiz atkal 15—20 cm

garā virknē. Visa sabiedrība kustas kopīgi, pēdējā gadīju-
mā locīdamies līdzīgi čūskai. Peldot rindā tie vienmēr

pielīp viens otram ar sāniem, tā galvas gals sniedzas līdz

trešdaļai ķermeņa iepriekšējam peldētājam", šis savādais

radījums mūsu priekšā ir visu mugurkaulaino
beigu loceklis.
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Priv.- doc. Adolfs Meijers*).

Brēma uzskati par dzīvnieku dvēseli un

modernā dzīvnieku psicholoģija

Nereti dzird izteiktu uzskatu, ka Brēma dzīvnieku

valsts esot pilnīgi novecojusies un tāpēc tagadnes izglītī-
bā nelietojama, šinī ieskatā ir tik tālu patiesība, ka mūsu

dienās daudzu dzīvnieku, sevišķu putnu dzīve tiek gan c i-

tād i iztulkota un uztverta, nekā Brēms to ir darījis. Bet

citādi starp novecojušos un atkal novecojušos ir taču gan

īsti ievērojama starpība. Tas vien jau ir ļoti pārdroši un

vēsturiski nav nekādi attaisnojams, ja kāda acumirkļa ta-

gadne iedomājas, it kā viņa vien varētu pareizi izprast
kādu dabas parādību, ir taču agrākie laikmeti pratuši ļoti
daudz ko savā ziņā labāk par mums, modernajiem eiro-

piešiem — grieķu plastika, Rafaela un Rembranta glez-
niecības māksla, romiešu tiesības, Dantes, šekspira un

Ģetes dzeja ir senākos vēstures laikmetos tādi nekad vairs

nesasniegti augstumi! — un otrkārt, mums vajadzētu tad

arī ar mierīgu prātu pieņemt, kad tuvākā nākotnē mūs tā-

pat bez kādas apdomāšanās pieskaitītu pie vēsturiskās

makulatūras, kā šīs nesavaldītās slavas dziesmas tagadnei
to dara tik labprāt sevišķi ar tuvākās pagātnes darbiem.

Gara valstī ir radījumi, kas pielīdzināmi viendienas mušai

un krīt jau visniecīgākajam tā sauktam progresam par

upuri, un ir atkal darbi, kas visās uzskatu maiņās, kādas

norisinās šinī nozarē sīkumos vai pat visumā, paliek tomēr

*) Vācu izdevuma redaktors, no kura sniegts šis Brema

«Dzīvnieku valsts" tulkojums. Red. piez.
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mūžam jauni. Tiem visintīmākais, visciešākais sakars ar

visiem laikiem un tie audzē visas nākošās paaudzes arvienu

vien. Ja gribam runāt tikai par plašākām tautas masām

saprotamo zinātnisko literatūru, tad pie šādiem nevīsto-

šiem darbiem pieder tādas grāmatas, kā Gustava Freitaga

(Frevtag) „Ainas no vācu pagātnes" (Bilder aus der deu-

tscher Vergangenheit), kā Momzena (Mommsen) „Ro-
miešu vēsture" un beidzot par visām lietām arī mūsu

B rēm s.

Brēmam nāk klāt vēl īpašs moments, kas palīdz uz-

glabāt viņa darbam nevīstošu jaunību. Brēms, kā jau ie-

vadā minēts, licis dzīvnieku dvēseles tēlojumiem pamatā
cilvēka dvēseli, bet nebūt tik naivi un neapdomīgi, kā to

mums grib iegalvot daudzi modernie viņa kritiķi. Bet cil-

vēka gara dzīve ir gluži dabīgi izejas punkts katram, kas

grib saprast apkārtējās dzīvnieku valsts dzīvi. Pēc sava

ģīmja un līdzības veidojam mēs pasauli un no saviem cil-

vēciskajiem piedzīvojumiem mēs galu galā sākam, kad ap-

zinīgi gribam atšķirt nost no dabas objektiem to, kas te ir

specifiski un vienpusīgi cilvēcīgs un saprast tos tādus, kādi

tie ir paši par sevi. Un tā nu Brēma novērošanas māksla

ja ar' nepētām, cik ilgs tai vēsturiskais mūžs, paturēs
vienmēr vislielāko paidagoģisko nozīmi; un visiem tiem,
kas nodarbojas ar dzīvnieku valsti nevis kā speciālisti, bet

priecādamies par to, tā tad dabas draugiem vispār un dzīv-

nieku draugiem sevišķi, bet visvairāk cēlo medību un zve-

jas darbu piekopējiem Brēms paliks gan vienmēr grā-
mata par dzīvniekiem.

Ja nu mēs turpmākās rindās ņemamies īsumā skicēt

modernās dzīvnieku psicholoģijas pamatjēdzienus, kas pa

daļai ļoti stipri atšķiras no Brēma uzskatiem, tad tas ne-

notiek aiz aplami saprastas nepieciešamības, Brēmu aizstā-

vēt pret pārmetumiem novecošanā — pēc tikko aprādītā,
tā būtu īsti neprātīga un lieka pārdrošība —, nē. gan tikai

ar pretstatu palīdzību gribam Brēma lasītāju ievadīt ta-

gadnes dzīvnieku psicholoģijas galveno strāvu izpratnē un

visiem tiem, kas vēlētos paši tālāk iet, norādīt uz moder-

najiem ceļiem.



227

Modernajā dzīvnieku psicholoģijā varam izšķirt četrus

kardināli atšķirīgus pētīšanas virzienus: dzīvnieku psi-

choloģijā bez dvēseles jeb behaviorisms, kā ar ne-

pārtulkojama vārda palīdzību apzīmē amērikaņu pētnieks
šo sevišķi no amērikaņiem piekopto pētīšanasvveid s

m -

stin ktu jeb dziņu pētīšana, salīdznošā

psicholoģijā, pie kuras pārstāvjiem jāpieskaita arī

Brēms, un iekš- un ārpas avl c s pētīšana. Bez

tam mūsu dienās mēdz daudz runāt, un ar pamatu, par

evolūcijas psicholoģiju. Tomēr, šo zinātni mēs apskatīt
še nevaram, jo tā nodarbojas ar dvēseli, kad tā patlaban
vēl attīstās, bet vispār viņas pētījumiem var piegriezt vē-

rību katrs no četriem minētiem virzieniem, un tas tiem ir

jādara.

Apskatīsim vispirms behaviorismu. Amērika-

ņu psichologs J. B. Uotsons (VVatson)*) behaviorismu

nostāda pretstatā līdzšinējai psicholoģijai sekoši: „Gan
visvienkāršāk varēs apzīmēt kontrastu starp veco un jauno

psicholoģiju, ja teiksim, ka visas psicholoģiskās skolas,

izņemot vienīgi behaviorismu, ieskata par psicholoģijas

objektu ~apziņu". Behaviorisms domā turpretīm, ka cil-

vēka psicholoģijas priekšmets ir cilvēka izturēšanās jeb
darbība. Behaviorisms ir pārliecināts, ka ~apziņu" nedz var

definēt, nedz arī vispār tā ir kāds derīgs jēdziens; tas ir

tikai cits vārds tam pašam, ko vecie sauca par „dvēseli"."
Kas gan nebūtu piedzīvojis jau pats pie sevis, ka dažkārt

tiešam neko tik maz nepazīstam, kā paši sevi. Paškritika

vienmēr ir bijusi nepatīkama lieta, un par daudz cilvēks

jūtas tā, kā viņš vēlētos justies, un nevis tā, kā patiesībā
ir. Bet viens no galvenajiem psicholoģijas argumentiem
ir vienmēr bijusi un, neskatoties uz behaviorismu, paliks
arī turpmāk sevis paša novērošana. Tomēr pēc sacītā jā-
piekrīt behaviorismam tiktāl, ka še tad mūsu priekšā nav

vis kāds tīri psicholoģisku atziņu strauts, bet gan tikai

tāds, no kura smeļams ar lielāko uzmanību un kritiku.

Tāpēc tad arī behaviorisms grib likt saviem pētījumiem

r) Salīdz. J. B. Watson : Behaviorism, London. 1925.
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pamatā izturēšanosl un vispirms jau darbību, ko var kā

tādu Objektivi noteikt pie cilvēkiem un pie visām citām

dzīvajām būtnēm. Tas ir ~psicholoģijā bez dvēseles,"
kā ļoti zīmīgi ir par to teikts. Tie psicholoģiskie jēdzieni,
kuros ietilpst arī kas dvēselisks un kas attiecināmi uz ap-

ziņu", kā piem., sajūtas, priekšstats, fantāzija, vēlēšanās,

tēls, vajadzība un visvairāk domāšana, jušana un griba, ir

behaviorismam kā subjektivi apgrūtinoši augstākā mērā

aizdomīgi. Tāpēc tas radikāli dzēš tos no savas zinātnis-

kās vārdnīcas laukā. No subjektīvās psicholoģijas tas

grib iztaisīt objektivu bioloģiju. Tāpat kā fizioloģija ne-

runā par dāvanām un spējām, bet gluži objektivi, piem.

pēta gremojamo aparātu, asinsriņķošanas sistēmu, nervu

sistēmu un iekšējo sekrēciju, tā arī behaviorisms grib ob-

jektivi pētīt dzīvnieku izturēšanos visumā un viņu darbī-

bas un grib eksakti novērot, ..ko viss tas dzīvnieks dara no

rīta līdz naktij un no nakts līdz rītam" (Watson).
Nav šaubu, ka šis pētīšanas virziens ir atnesis lielu la-

bumu, dzīvnieku psicholoģijā vairāk nekā cilvēku, vis-

pirms jau kritiski tīrīdams visus subjektivi aplam izskaid-

rotus dzīvnieku novērojumus, visus dzīvnieku dzīves iz-

skaidrojumus pēc cilvēka līdzības un pēc cilvēka piedzīvo-

jumiem (antropomorfisms). Cik, piem., nav rakstīts par
laulības uzticību pie putniem. Taisni arī Brēmu lasot

arvien varam atrast, ka šis moments, novērtējot viņa mī-

luļu ~garīgās spējas", spēlē ne mazu lomu. Un tomēr, še

mēs redzam ne ar ko neatttaisnojamu cilvēcisko ētisko

motivu pārcelšanu pavisam nepiedienīgā, šiem motiviem

svešā pasaulē. Putnu ~laulības uzticība" nav parasti nekas

cits, kā ~uzticība vietai jeb ligzdai." ~Te nava", kā gluži
pareizi piezīmē Hempelmans*), ~vispirms galvenās nekā-

das draudzības vai mīlestības attiecības laulāto starpā;
tie sadodas arvien atkal kopā visvairāk tamdēļ, ka viņu
instinkts tos vienmēr dzen atpakaļ uz to vietu, kur tie

pirmo reiz taisījuši savu ligzdu." Vai atkal cits piemērs.
Brēms spriež par čūsku mazo jušanas spēju un par at-

*) Sal. Hempelmann, Tierpsvichologie, Leipzig. 1927.
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tiecīgām garīgām spējām" no tam, ka šie dzīvnieki ne-

rāda 'sāpēs savilktu «seju tādos gadījumoss kur cilvēks pa-

liktu vai traks. Arī tas ir tīrais antropomorfisms. Pietiek,

ka atceramies tikai čūskas mēles funkcijas, un tūflt mums

radīsies pavisam cits jēdziens par čūsku- jušanas spējām un

par viņu inteliģenci, čūskas nav nekādi! cilvēki; protams, tās

dzīvo pavisam citā pasaulē; cilvēks, būdams čūskas veidā, ja

mums atļauts šādu neiespējamu fikciju iedomāties, nebūtu,

saprotams, nebūt mazāks muļķis kā kāda čūska, par kuru

mēs spriežam no sava viedokļa. Tad arī sāpju pārdzīvo-

jumi katram dzīvam radījumam ir savādi. Par šo ļoti pa-

reizi piezīmē J. Ikskils (Uexkūll): ..Viņas — sāpes

— ir tikai tur, kur tām organisma plānā ir vieta un tamdēļ
arī vajadzīgas un derīgas". Līdzīgus piemērus par aplam

un vispirms jau par daudz cilvēciski iztulkotu dzīvnieku

dzīvi varētum minēt tūkstošiem. Tamdēļ varam tikai be-

haviorismam pateikties, ja viņš apsvērdams dzīvnieku iztu-

rēšanos, grib atmest kā maldīgas visas pēc cilvēka ģīmja
un līdzības radītās psicholoģiskās kategorijas. Un maldas

viņš tikai tad, kad palikdams tikai pie objekti vājiem tādas

vai citādas izturēšanās faktiem, neredz vairs, ka, neraugo-
ties uz visu šo, lieta tomēr vienmēr vēl grozās ap dvēseli

un dvēselisko. ~Psicholioģija bez dvēseles" ir uz mata tik-

pat aplama, kā uz visiem dzīviem radījumiem attiecinātā

cilvēka dvēseles psicholoģijā.
Pamata virzienā iekšķīgi behavaOrismam radniecīga

un vēsturiski ņemot viņa priekštece ir instinktu jeb
dziņu psichoii oģi j a. Tā tomēr nav ne tuvu tik

radikāla kā behaviorisms, tā neatmet visas parastās psi-
choloģijas kategorijas, bet galvenām kārtām vienīgi tās,
ko Brēms sauc par „garīgām spējām", un tamlīdz arī

tās, kas kaut kādi saistītas ar nolūka vadītu apziņu. In-

stinkts, kas no apziņas atšķiras, še der un še mēģina tam

piešķirt pat pamatjēdziena nozīmi, pie kura tad karājas
visa dzīvnieku vsicholoģija. Kopā ar Hempelmanu
mēs par instinktu saucam ~dabas iekārtojumu, kas

pavedina dzīvnieku darīt lietderīgo, savas darbības lietde-

rīgumu pašam nesaprotot." šinī nozīmē mēs izšķiram ie-
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dzimtus un iegūtus instinktus. ledzimta instinkta darbība,

piem., ir mūsu priekšā, kad tikko no olas izlīdis pīlēns do-

das tūlīt ūdenī un aizpeld. Turpretim iegūtu instinktu mēs

nodarbinām ikrītus, kad mēs mazgājamies un ģērbjamies,
tomēr sevišķi vairs neapzinādamies šo darbību lietderīgu-

mu, kaut gan tās mums bija varbūt jāiemācās ar mazā-

kām vai lielākām grūtībām. Bet vispār pilnīgi stingri at-

šķirt vienu instinktu no otra nav iespējams. Ja, piem.,

gūstā izauguši putni taisa savas ligzdas tāpat kā viņu ve-

cāki, kaut gan nav šo darbu redzējuši, tad tie klausa, bez

šaubām, iedzimtam instinktam; un tomēr atkal, taisīda-

mi savu ligzdu ceturto reizi, tie pratīs to daudz ātrāk un

labāk. Viņi tā tad bez šaubām ir piemācījušies kaut ko

klāt. kaut gan ceturto reiz taisīdami nesaprot no darbības

lietderīguma vairāk, kā pašā sākumā. Ka visa dzīvnieku

un cilvēku dzīve atbalstās visumā galvenām kārtām uz

dziņām jeb instinktiem, par to nevar būt nekādu šaubu.

Bez nomierinošās dziņu iedarbības noteikti nebūtu iespē-

jama nekāda dzīvība, nebūtu nekad izkopta nekāda aug-

stāka dzīve. Cik bezgala sarežģīts un smalks un dažkārt

pat tikai reizi uzliesmojošs var kāds instinkts būt un dar-

boties, tas redzams no sekošā Hempelmana tēlojuma.

Viņš stāsta par kāda lielkāju vistām piederīga, Bismarka

archipelagā un Solomonu salās mītoša Brēmam toreiz,
diemžēl, vēl nepazīstama termometra putna (Li-

poa ocallata) izšķilšanos (salīdz, krūmu vistu, XXIV.

sēj., 223. un turpm. lapp.) šī putna cālīšus ~ar tievgali
lejup izdētās olās izperē 45 dienu laikā rūgšanas siltums

no augu vielām un smilšu kārtām sastāvošā. 110 cm aug-
tā un 6 m platā kopiņā. Jaunais putnēns pārsit ar knābi

augšējo, resno galu un izlien laukā. Tā kā spalvas viņam
stāv uz leju, tad katra kustība ceļ dzīvnieku irdenajā smil-

tī uz augšu. Līdz ko viņš nokļuvis līdz kopiņas augšai, tas

nopurinās, nožāvājas un tek taisnā ceļā uz krūmiem. Tā

tad vienīgi mērķim derīgas darbības, ko dzīvnieks tūlīt

pirmo reiz izdara gluži pareizi. Bet ja nu šādu tikko izlī-

dušu cālīti iekāš vēl reiz kopiņā, tad viņš nespēj vairs at-

svabināties un izlīst laukā otrreiz, un smiltīs nosmok.
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Tas atgādina dažu kāpuru vērpšanas darbību, par kuriem

zinām, ka šie dzīvnieki arī nespēj vairs iesākt no agrākas

vietas, ja bij nokļuvuši jau līdz tālākai." Būs diezgan, lai

saprastu to gandrīz brīnišķīgo lomu, kāda dziņu vadītai

darbībai piekrīt dzīvnieka dzīvē. Dziņas dara dzīvnieka

dzīvē daudz, ļoti daudz, bet visu tomēr nē. To tūlīt re-

dzam, ja kādu dzīvnieku nostādām citādā stāvoklī, kas at-

šķiras no instinktā noteiktām robežām. Ja, piem., nolie-

kam barības trauciņu tieši aiz vistu kūts restēm un at-

stājam vistu kūts durvis vaļā, tad, kā to rāda šis nopel-
niem bagātā zoopsichologa Vo.Kē 1cr a (Kohler) mē-

ģinājums, visas vistas grib izlīst caur restēm tieši pie ba-

rības, un tikai tad), kad trauciņš ar barību nolikts tuvāk

durvīm, vienai vai otrai iešaujas prātā steigties pie ba-

rības pa nelielu aplinkus ceļu caur vaļējām durvīm. Tas

būtu vismaz neuzmanīgi darīts, ja tāpēc dzīvniekus sauk-

tum par dumjiem, jo šinī gadījumā dotajam uzdevumam,
kas priekš cilvēka ir vienkārša bērnu spēle, vistu dzīvē

nav nekādas jēgas. Bet tas rāda skaidri, ka ar aklās dzi-

ņas spēku vien nepietiek, lai varētu dzīvību nevien pasar-

gāt pret visādām apkārtnes iespējamībām, bet arī pacelt
augstāk un attīstīt, še vajadzīga, kaut gan daudz mazākā

mērā nekā mēs parasti arī pie cilvēka to pieņemam, tomēr

apzināta, no kāda nolūka vadīta darbība, un še, saprotams,
mums arī rūpīgi jāsargās no katra pārsteidzīga antropo-
morfisma. Jau slavenais angļu filozofs Herberts

Spensers ir apzīmējis dzīvi kā pastāvīgu iekšējo mo-

mentu pielāgošanos ārējiem, un ar vārdu „pastāvīgu" ir

jau teikts, ka instinkti vien to nespēj un ka zīmējoties uz

mūsu pašu gara dzīvi tas ir tas, ko saucam mērķim kalpo-
jošu, radošu apziņu. Brēms runā par dzīvnieku ..garī-

gajām spējām", un ja na viņš šo spēju darbību dzīvnieku

valstī bez šaubām gan pārspīlē, pastāvīgi nostādamies cī-

ņas stāvoklī pret vienīgi—dziņu psichologiem, tad tomēr

viņa tendence nav nebūt tik aplama. Par dziņu psicholoģiju
sakāms tāpēc tas pats, kas par behaviorismu, ka savās

piemērotās robežās tā sniedz skaistus izskaidrojumus, bet
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ja to grib pārspīlēt un nostādīt par vienīgo svētīgo metodi,
tadpētīšana noies uz neceļiem.

Kā nu saprotams, tad nevar dvēseli no dzīvnieku dzī-

ves nedz galīgi izdzīt, nedz arī pataisīt par tīru dziņu vien.

Tā atveras brīvs ceļš trešajam un vecākajam dzīvnieku

psicholoģijas virzienam, tā sauktai salīdzinošai

psicholoģijai. Kā jau to rāda viņa vārds, tas cen-

šas nākt gara dzīves likumiem uz pēdām tādā kārtā, ka

psichiskās parādības, kur vien tās redzamas, tiek savā

starpā salīdzinātas, lai tad atšķirtu visiem kopējo no īpat-

nēji atšķirīgā un tikai reizi dotā, kam pēdējam taisni dvē-

seliskajā piekrīt sevišķi svarīga loma. Tā kā cilvēka psi-

choloģiju mēs gluži dabīgi pazīstam vislabāk, un tas pa-

teicoties sevis paša novērošanai, kas vienīgi- še iespējama,
lai nu cik uzmanīgi arī te nebūtu jārīkojas, tad nav arī

vairs nekāds 'brīnums, ka cilvēka psicholoģijā dod vispārē-

jos pamatus salīdzinošai dzīvnieku psicholoģijai, un tālāk,

ka pēdējā savus visdrošākos rezultātus ieguvusi, pētīdama

zīdītāju, bet sevišķi pērtiķu um vispirms cilvēkveidīgo pēr-

tiķu gara dzīvi, tā tad strādādama tanīs gara apgabalos,
kas dzīvnieku valstī vistu vāki cilvēciskajiem, šinī salīdzi-

noši-psicholoģiskā pētījumu grupā ierindojama arī B rē-

ni a dzīvnieku psicholoģijā. še gūst tā vislielāko trium-

fu un še plaukst visburvīgākie viņas tēlojumi. Un še sa-

līdzinošai psicholoģijai ir arī pilnīgi neapstrīdama vieta un

tās vietā nevar likt ne dziņu psicholoģiju, nedz arī behavio-

rismu. Nevienam nenāks prātā, aprakstīt vēl garlaicīgi

objektivi sejas izteiksmi kādam pērtiķim vai sunim, kad

viņš būs lietojis katram cilvēkam no paša dvēseliskiem

piedzīvojumiem tik parasto izteicienu : pērtiķis vai suns

ir noskumis, priecīgs, šķelmīgs v. t. t. Gan absolūti droši

runāt par dzīvnieku iekšējiem gara pārdzīvojumiem mēs

nevaram, un nav tas viegli taču arī attiecībā uz līdzcilvē-

kiem un pat uz sevi pašu, bet, kā dibināti saka Hempel-

mans, „mūsu pašu izjūta spiež mūs tādu pieņemt pie
mūsu vistuvākajiem dzīvniekiem. Fo n Ale š s (Al-

lesch), aprakstīdams pirmos dzīvības brīžus kādai šimpan-

zei, izteicas uz savu novērojumu pamata pie mātes un
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mums tiešām grūti nedzīvot tiem garīgi līdz."

Nevis apkarot vienam otru vajadzētu šiem trim dzīv-

nieku psicholoģijas virzieniem, bet vajadzētu tiem visiem

pastāvēt un katram ļaut priekšroku tur, kur tas labāk par

pārējiem var sniegt izskaidrojumu. Salīdzinošai psicholo-

ģijai ir visvairāk vieta pie zīdītājiem, sevišķi augstāka-

jiem, bet pie bezmugurkaulniekiem un arī jau pie zemā-

kajiem mugurkaulniekiem ar to nevar panākt nekā. Te

vienīgi behaviorismam vieta, kurš nenāk ar gatavām do-

mām, bet objektivi konstatē, kas redzams un kas notiek,

un tikai tad taisa slēdzienus. Tālāk, dziņas ir visur kur

ir dzīvnieki, un viņu nozīmi dzīves risinājumā nevarēs vien

pietiekoši augsti novērtēt. Un tomēr viņas nava tas Aun

tas 0 dzīvnieku psicholoģijā, tām daudzkārt jāpacieš arī

citi dievi sev līdzās, jo dzīvei nav jānorisinās vien, bet jā-
iet arī uz priekšu un augšup. Visi trīs virzieni iegūst sa-

vu pareizo nozīmi tikai tad, kad tos dibina uz modernās

iekš- un ārpasaules pētījumu pamatiem (v. Uex k ū 11).
Te galu galā piepildās dziļā gudrība: „Kas der vienam,
tas nederēs vēl visiem." Katrs dzīvnieks dzīvo savā paša,

īpatnējā pasaulē, un viņa iekšējā pasaule reaģē tikai uz to.

Citas ārpasaules un citas iekšējās pasaules vienkārši ne-

pastāv priekš viņa. Suņa ārpasaulē smaržām pavisam
citāda loma nekā tam, kas redzams, un gandrīz otrādi tas

ir pie kaķiem un cilvēkiem. Gliemēzis, līzdams pa brīni-

šķīga meža teku, saprotams, nejūt nekā no apkārtnes ro-

mantikas, bet ievēro vienīgi piemērotus barības augus.

Tāpat tad arī iekšējā pasaule dažādiem organismiem ir da-

žāda. Ir taisnība, vienlīdz svarīga loma pie visiem dzīv-

niekiem ir vaislošanās un aizsargāšanās dziiņai, dziņai pēc
barības v. t. t., bet cik liela dažādība ir līdzekļos, kā šīs

mūžam nerimstošās dziņas apmierināt! Tas ir tā: ikkatrs

dzīvnieks mīt savā pasaulē, un ja nu grib viņa dzīvi pa-
reizi saprast un iztulkot, tad tā jāapsver vienīgi pēc viņa
mērķiem un jāmēro ar viņa mēru. Citādi būs aplam.
Minēsim tikai ežu, peļu, kurmju, šķirzutņu un čūsku dzi-

mumu un tad .sapratīsim, cik daudz cilvēce pret tiem no-

A. Brems. „Dzivnieku valsts" XXXII.
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grēko jusies, aplam saprazdama viņu dzīvi. Tāpēc ja gri-
bam tiešām dzīvnieku pasauli saprast, vispirms nepiecie-
šams izpētīt cik vien pamatīgi iespējams katra dzīvnieka

ārpasauli, un tikai tad tulkot un skaidrot viņa izturēšanos.

Saprotams, ka mēs cilvēki, paši dzīvodami mūsu īpatnē-

jām dzīves prasībām piemērotā un pielāgotā ārpasaulē,
varēsim to izdarīt tā, ka dzīvnieka ārpasauli projecēsim un

attēlosim paši uz savas. Bet ar to pilnīgi arī pietiek, jo
mēs taču spējam izprast tos likumus, kas valda telpisko

ķermeņu dzīvē, projecēdami uz vienas gluži noteiktas

plāksnes, šādā konformā attēlā savstarpējās ķermeņu at-

tiecības pilnīgi paliek; un vienīgi likumus rast ir dabas

pētnieka uzdevums, nevis to, kas aiz tiem slēpjas, še zi-

nātne ieiet jau dzejas un reliģijas novados, še nav vairs ie-

spējams stingri pierādīt, bet vienīgi tikai piedzīvot vai,
labāk sakot, iedzīvoties, un līdzdzīvot, un ticēt.
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Dr. N. Transehe

Par Latvijas faunu.

(Zooģeografisks apcerējums).

Visi un visi daždažādie dzīvnieki kādā dabīgām robe-

žām ietvertā zemes virspuses daļā ir šīs vietas „f aun a".

Ka faunas sastāvs katrai zemei un katram apvidum var

būt pilnīgi savāds, tas būs gan skaidrs katram, kas mēģi-

nās, kaut arī tikai gluži vispār, salīdzināt, piemēram, tropu

zemju un auksto joslu dzīvnieku valsti vienu ar otru, vai

arī mitru purva mežu, kalnu un tuksnešu dzīvnieku valstis

savā starpā. Faunas dažādīgumam par iemeslu ir vairāki

faktori, un vispirms jau apgabala klimats, kam savukārt

atkal noteicošs iespaids uz augu valsti („floru"). un īpaši
vēl uz augu segu (veģetacij'u). Un dzīvnieku valsts ir ta-

ču dziļi atkarīga no augu valsts, jo pēdējā tieši vai netieši

noder pirmajai par barību. Apgabala ģeoloģiskai
v zb ū v c i, ģeoloģiskai pagātnei (kontinentu pārbīdīšanās-
kalnu veidošanās v c), saprotams, aridzan noteicoša loma

faunas īpatnībās un to radīšanā agrākajos zemes periodos.
Ir vairākreiz mēģināts tagadējo zemes virsu (cietzemi un

ūdeņus) iedalīt „faunas reģionē s", t. i. tādos noro-

bežotos apgabalos, kur galvenos vilcienos fauna līdzīga.
Tā zinātnes nozare, kas ar visiem šiem jautājumiem no-

darbojas, saucas dzīvnieku ģeogrāfija (zoo-
ģeogrāfija). Lielāki, jūrām, augstākām kalnu grē-
dām vai tuksnešiem (stepēm) norobežoti apgabali gluži
dabīgi sastāda dabisku faunistisku vienību —re ģi o n i—,
tomēr, ja ievērosim tikai kādas vienas vai vairāku dzīv-

nieku grupu izplatību vēl īpaši par sevi, tad vienas reģio-
nes robežās varēsim izšķirt arī vēl sīkākus nodalījumus,
„ap akšreģ io ne s" (s übreģi o n es). Un rīkoties
kā tikko minēts ir iespējams pat jau uz neliela apgabala,
ja griežam vērību uz augsnes īpašībām: purvā un viršā-
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jas, pļavā un tīrumā — 'katrā no šīm vietām dzīvnieku

valsts sastāvs būs savāds; atcerēsimies tikai kukaiņu un

tārpu dažādību, bet, arī putnus un zīdītājus vērojot, mēs

redzam, ka katra suga meklē sev piemērotu dzīves vietu.

Tā tad apakšreģioņu skaitu varētu, vismaz teorētiski, ar-

vien palielināt; ņemdami par pamatu dažādu dzīvnieku

grupu izplatību, mēs varētu līdz šim pieņemtās un aprak-
stītās dzīvnieku reģiones skaldīt arvien sīkākās daļās. Tā

tad zināmos zemes gabalos ar līdzīgu ainavu („biotopos")

mājo noteikts dzīvnieku sastāvs (~biocenoze"), tāds, kam

taisni šādas vietas noder it īpaši, šos jautājumus apstrā-
dāt un noskaidrot ir īpašas zooģeogrāfijas nozares „o ik o-

-loģi j a s" uzdevums. Un taisni oikoloģiskā ziņā Lat-

vijas fauna ir izpētīta vēl maz un slēpj dažu labu inte-

resantu pētīšanas rezultātu.

Tuvākais zooģeogrāfijas uzdevums ir, atrast kādam

dzīvnieku izplatības apagabalam viņa dabīgās robežas un

izprast kāda apgabala dzīvnieku valsts sastāvu, raugoties
no viņas izcelšanās un no dzīvnieku izplatīšanas viedokļa,
un še tad' bieži vien ģeoloģisko pētījumu rezultātos varam

atrast derīgus norādījumus un izskaidrojumus. Kur dzīv-

nieku izplatīšanās tieksmēm patlaban nestāv ceļā nekādi

ģeogrāfiski šķēršļi (tuksneši, kalni v. c), tur nereti vien

daudzi dzīvnieki pakāpeniski ieņem arvien tālākus apgaba-

lus, sevišķi, ja tie spējīgi piemēroties. Tā Latvījā daži

putni pamazām vien izplatās ziemeļaustrumu virzienā,
piem. lauku irbes, stārķi v. c, un te, bez šaubām, norisinā-

jās piemērošanās klimata apstākļiem un dažādām

augsnes formām. Saprotams, ka tikko minēto laukirbju

izplatībā piekrīt, loma lauksaimniecības attīstībai. Ir tur-

pretim atkal mums noteikti pirmatnēji ziemeļnieciski put-
ni un tie pēdējos gadu desmitos mūsu apvidū stipri sama-

zinājušies skaitā, kā piem, lielais ķikuts, baltie purva teteri

v. c, un te vispirms vainojama perēšanai noderīgo vietu

iznīcināšana kultivējot purvus, tā tad vainojama tieši cil-

vēka darbība. Tā lasītājs redz, ka izplatības apgabals
kādam dzīvniekam nav nebūt nemainīgs. Bet nu ir arī

tādi gadījumi, kur tiešam uzkrītošā kārtā nav novērojama
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nekāda piemērošanās, kaut gan, kā šķiet, varētu būt pil-

nīgi iespējama. Lai man atļauts ņemt piemēru atkal no

mūsu putnu valsts: zvirbuļi (Passer domesticus un

Passer montanus) nedzīvo tādās mājās, kas atrodas lielu

mežu vidū, lai arī pie šīm mājām būtu dārzi un lauki. In-

tresants piemērs attiecībā uz perēšanas apgabala paplaši-
nāšanu Latvijā ir ar krauķi jeb sējas vārnu (Corvus

frugilegus): septiņdesmitajos gados pagājušā gadusim-
tenī krauķi bij Austrumbaltijas apgabalā sastopami vie-

nīgi ziemeļaustrumu daļā, kur dažas šī kaimiņu Krievijas

apgabalos ļoti pazīstamā putna kolonijas bij zināmas Pei-

pus- un Vircjerva ezera tuvumā, tāpat arī Igaunijas zie-

meļos. ' &ī gadu simteņa sākumā krauķu kolonijas varēja
novērot jaU Terbatā un tās apkārtnē, un putna izplatī-
šanās norisinājās tik nepārtraukti rietumu un dienvidrie-

tumu virzienā, ka mūsu dienās lielākas vai mazākas krau-

ķu kolonijas redzamas pat jau Rigā, Liepājā un Ventspilī
un šo pilsētu apkārtnē, kā arī citās vietās Vidzemēun Kur-

zemē. Nav vienmēr iespējams skaidri izprast iemeslus

šādai izplatības apgabala paplašināšanai, tomēr, kā jau

minēts, bieži vien še piekrīt loma tām pārmaiņām ainavā,
ko rada cilvēks kultivēdams purvus, izeirzdams mežus v.

t. t. („kulturas nīdēji" un „kulturas draugi" dzīvnieku,

īpaši augstāko, vidū; pie pirmajiem pieder, piemēram,

starp putniem lielākā daļa plēsīgo, mednis, melnais stār-

ķis, ūpis v. c, starp zīdītājiem brieži (aļņi), vilki, lāči v.

c; pie ~kultūras draugiem" pieder starp citu lauku irbes,
parastais stārķis, pelēkais zaķis, trusītis v. c). Daži aug-
stākie dzīvnieki var dzīvot, vairoties un izplatīties patei-
coties ne cilvēka kultūrai vien, bet arī tiešai akti-

vai cilvēka apsardzībai, un tas sakāms par vi-

siem medījamiem zvēriem un putniem, kā to kulturelās

valstīs patiesībā arī redzam, arī par zivīm nārsta laikā.

Kas nu attiecās uz tikko minēto krauķi, tad, ja vien ne-

traucē šo vārnu putnu viņa ligzdu kolonijās, viņš savas lig-
zdu vietas var izlietot arī turpmākos gados, — jo krauķis
ir taču gluži noteikts gāju putns, — un vienā, otrā gadī-

jumā dzirdētais ieskats, ka šo putnu pie mums (tā, pie-
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mēram, Kurzemē) būtu ieviesis kāds putnu mīļotājs mui-

žas īpašnieks vai kāds mežkopis, ir mildīgs, un ieviest viņu

jau arī nemaz nav iespējams taisni tamdēļ, ka lieta grozās

ap gāju putnu.
Lielo sauszemes dzīvnieku un lielākās putnu daļas iz-

platībai dabīgi šķēršļi ir tikai jūras, plaši tuksneši un kal-

ni, vidēja lieluma sugām bez tam vēl arī dažāda augstuma
kalnu rindasi, kā arī lielas upes, bet lielākai daļai sīko saus-

zemes dzīvnieku nepārvarams šķērslis viņu izplatībā ir

jau vidēji lielas un mazas upītes '.šādas dabīgasro-
bežas tad nu ir tās, kas liek šķēršļus
dzīvnieku tālākās izplatīšanās centie-

niem. Tas novestu mūs pardaudz tālu, ja mēs še gribē-
tu aprādīt visus tos līdzekļus, ar kuru palīdzību dzīvnieku

valsts pārstāvji spēj aktivi vai pasivi izplatīties. Arī cil-

vēks še ir savu daļu palīdzīgs daudzām sugām, apzinīgi

(mājkustoņiem, medījumam), vai arī neviļus (kaitīgiem

kukaiņiem, parazītiem). Dažus dzīvniekus vai arī viņu olas

izvazā arī citi dzīvnieki, kā piem. ūdens putni zivju, abi-

nieku un gliemežu oliņas, un minēto izplatības apgabals, tā

atkal paplašinājās. levērojams līdzeklis, piemēroties apdzī-

vojamā apgabala apstākļiem ir dažiem piemītošā spēja,
iekrist ziemas guļā vai arī sausuma sastingu-
mā (~vasaras guļa"); un līdzīga nozīme ir arī dažu zīdī-

tāju un jo sevišķi gāju putnu ceļojumiem. „Brēma"

lasītājs atradīs par to vairāk un sīkāk attiecīgo dzīvnieku

aprakstos.

Angļu zoologs L. Skl ēter s (Sclater) iedalīja (1858)
zemes lodes virspusi zooģeografiskā ziņā sešās reģionēs,

proti:
1. palaiartiskā reģione (Eiropa, Vidusāzi-

ja un Ziemeļāfrika līdz Sacharai),
2. aitio pis kā (etiopiskā) reģione (Āfrika uz

dienvidiem no Atlasa, Madagaskara, Dienvid-

arabija),
3. Indijas („a ust rv m v") reģione (Indija

uz dienvidiem no Himalajiem, līdz Dienvidķinai
un lielajām Zundu salām),
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4. Austrālijas reģione (Selebes, Lomboka,
sīkās austrumu saliņas, Austrālija un Dienvid-

jūras salas),

5. ne arktiskā reģione (Grenlande un Zie-

meļamērika līdz Ziemeļmeksikai), un

6. neotropiskā reģione (Dienvidmeksika,

Dienvidamērika, Antillas).

Šo iedalījumu, kas izdarīts dibinoties it īpaši uz p v t-

nu un zīdītāju izplatību, vēlāk (1876) pieņē-

ma arī pazīstamais angļu zoologs A. R. Uo 11 es s (Wal-

lace), bet viņš minētās reģiones saskaldīja vēl īpašos

apakšnodalījumos (subreģionēs). Ir izdarīts arī zooģeo-

grafisks jūras iedalījums, tomēr tas mūs atkal novestu par

daudz tāļu, ja to viisu še gribētu noskaidrot. Zem ~a rk-

ti,s kā apgabala" saprot aukstos, pa daļai lediem klā-

tos apgabalus ap ziemeļpolu, zem „antark tis kā ap-

gabala" atkal tos, kas stiepjas ap dienvidpolu. Vispār
ir ļoti ieteicams, studēt „Brēmu", ņemot palīgā

ģeogrāfisko atlantu: vienīgi tad aprak-
sti un tēlojumi taps dzīvāki un ierosinās lasītāju uz dažām

intresantām pārdomām.

Latvija tad nu pieder palaiartiskai fau-

nas reģionei (Eiropas subreģione). Floristiskā ziņā
mūsu dzimtene, kā to rāda prof. Kupf era pētījumi, ir

daļa no īpaša
„

A ustrumbaltijas apgabala".

Ziemeļos tā robeža ir Baltijas jūra un viņas līči, bet citādi

gan robežas (Peipus ezers, zemums no Lubānas ezera līdz

Daugavai...) nav tik skaidri izteiktas, ta kā tikai uz turp-
māko pētījumu pamata varēs konstatēt, vai šāds Austrum-

baltijsa apgabals atzīstams arī no faunistiskā viedokļa;
ir pamats pieņemt, ka tas tā tiešām gan arī izrādīsies.

Tā tad Latvijas fauna galvenos vilcienos līdzi-

nājās kaimiņzemju faunai. Pateicoties zemes virsmas

(reljefa) dažādībai, kas vērojama jau arī mūsu ainavās,
īsti bagātīga ir arī dzīvnieku valsts. Kultivētās vietas

un purvi, ezeri un upes, plašie sausie un mitrie lapu un

skuju koku meži
— visas šīs formācijas piešķir saviem
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dzīvnieku valsts iemītniekiem noteiktu raksturu. Kas nu

attiecās uz mūsu faunas pazīšanu, tad zinātniski tiešām

labi apstrādāta ir tikai mazākā grupu daļa.. Un tas sa-

kāms gandrīz vienīgi par tām klasēm un šķirām, kas se-

višķi 'uzkrīt vai nu izskata, vai dzīves veida pēc, kā piem.

putni, tauriņi un vaboles, vai atkal kas izmanto-

jamas saimnieciski, ir derīgas vai kaitīgas, kā piemēram

medījamie zvēri un putni, zivis, vai dažā-

di kaitēkļi, it īpaši kukaiņi.
Lieli nopelni mūsu faunas pētīšanā ir 1845. gadā di-

binātai „Rīgas dabas pētnieku biedrība i",
kuras plašās kolekcijas novietotas tā sauktājā ~Doma mu-

zejā"; biedrībai ir bagātīga bibliotēka, jo tā jau kopš dau-

dziem gadu desmitiem apmaina savus rakstus ar lielāku

skaitu zinātnisku biedrību un ar universitatu institūtiem.

Kopš Latvijas universitātes nodibināšanas

mūsu faunas pētīšanas iespējamība ir kļuvusi ievērojami

plašāka: universitātes zooloģiskajā institūtā lietpratēju
vadībā tiek izpildīti sistemātiski- faunistiski darbi, un arī

ikkarts interesents atrod še padomu un informāciju. 1923.

gadā nodibinātā „Latvijas dabas zinātņu mī-

ļotāju biedrība", kas patlaban pastāv zem nosauku-

ma „Latvi ja s dabas zinātņu biedrība", ir

stādījusi sev mērķi, izplatīt dabas zinātnes un šinī nolūkā

izdod žurnālu ~D ab a", kā arī sākusi krāt savas īpašas ko-

lekcijas. Ļoti pamācošas un mūsu faunas, sevišķi augstā-
ko dzīvnieku turpmākā pētīšanā svarīgas kolekcijas ir Iz-

glītības ministrijas Skolu muzejā, kas tiek vadīts ar saprā-

tīgu roku un ik ar katru gadu pieņēmās kuplumā. Ar ievē-

rojamiem pabalstiem Latvijas Kultūras fonds

daudz veicina atsevišķu pētnieku un biedrību darbību.

Lielākā Latvijas dzīvnieku valsts daļa, un sevišķi
zemākie dzīvnieki (tā piemēram tārpi, dažas posmkāju
klases, piem. vēži, dažas gliemju šķiras v. c.) sistemātis-

ki un jo sevišķi faunistiski ir līdz šim apstrādāti vēl ār-

kārtīgi trūcīgi vai pat nemaz, bet zooģeogrāfijā Latvija
sniedz dažu labu specialproblemu. Tā caur Latviju iet

dažiem dzīvniekiem patlaban viņu ziemeļaustrumu izplati-



bas robežas. Daugava ir normālā robeža veselai rindai

tauriņu, ja pat dažiem putniem Latvijā ir robežas, kurām

tie tikai retumis iet pāri. Turpmākās rindās domāts sniegt
tikai uz tālākām studijām ierosinošu pārskatu par mūsu

dzīvnieku izplatību, un tāpēc varēsim minēt vienīgi visvai-

rāk tipiskos un intresantos mūsu dzīvnieku valsts pār-

stāvjus.
Tā kā ūdens sāļums Baltijas jūras austrumu daļā un

jo sevišķi arī Rīgas jūras līcī ir niecīgs, tad dažu, citās

jūrās plaši izplatītu dzīvnieku tipu, kā piem.

sūkļu (Spongiae), dzeļsūnu zarndobumaino

(Cnidaria) un dzeļoņādaino (Echinodermata) še

nav pavisam; kaut ganaurel ij a s (Aurelia aurita) da-

žus gadus rudeņos tiek atdzītas līdz mūsU piekrastēm diez-

ganlielā daudzumā. Saldūdeņos piemērotās vietās viscaur

mājo pazīstamie saldūdenssūkļi (Spongilla) un

saldūdens polips (Hydra). Kas zīmējās uz tār-

piem, tad jāpiemin, ka īstā dēle (Hirudo medicinalis) ir

gan atrasta dažās vietās Kurzemē un Dienvidvidzemē, bet

kā domājams, še tā tikusi ievesta, tā tad nevarēs īsti iede-

rēt mūsu dabīgās faunas sastāvā. No gliemjiem jeb
mīkstmiešiem minēsim še divi sugas: vīna glie-
meži (Helix pomatia) un pērieni (Margoritana

margaritifera). Pirmais sastopams vienīgi dažās noteik-

tās vietās Kurzemē, tomēr bieži lielā daudzumā (piem.

Vircavā), retāk un tikai niecīgā daudzumā arī Vidzemē;
kā domā, tad to ieviesuši katoļu laikos mūki gavēņu ēdie-

nam un piemērotās vietās (kaļķu saturs augsnē, māls)
tas palicis dzīvot un vairojas. Pērle ne vēl pirms 100

līdz 150 gadiem bij atrodama ļoti bieži dažās Gaujas pie-

tekās, bet vēlāk tā diezgan izskausta un pēdējos gadu des-

mitos to atrod vairs tikai kā retumu un pērles, kas gadās,
ir mazas un nevērtīgas, šo dzīvnieku kā mūsu faunas re-

tumu, vajadzētu ņemt likuma apsardzībā. — Par Latvijas
kukaiņiem (insektiem) mēs varam smelties ziņas no

bagātīgākas literatūras: mums ir kādu 900 sugu di ž-

tauriņu (Macrolepideptera) un kāds 1200 sugu sīk-

ta uri ņ v (Microlepidoptera), kādi 1500 divspārņi
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(Diptera), ap 1200 vaboļu (Coleoptera) v. t. t. Mu-

gurkaulnieku skaits salīdzinot ar tikko minētiem

skaitļiem ir saucams par niecīgu. Zivis (67 sugas) pazī-
stamas labāk, kaut gan bioloģiskā ziņā daži jautājumi ir

vēl nenoskaidroti. Kas zīmējās uz abiniekiem, tad

rietumos labi pazīstamā lielā zaļā varde (Rana

ridibunda) pie mums konstatēta tikai dažus gadus atpakaļ
un kopš tā laika tiek atrasta nereti. Pie šī piemēra tad

arī redzams, ka novērodams un vākdams materiālus, pēt-
nieks arī patlaban vēl var iegūt dažus interesantus rezul-

tātus, šad un tad arvien atkārtotie ziņojumi par uguns

salamandras (Salamandra maculosa) atrašanu Kur-

zemē būs gan izskaidrojami tā, ka par minēto salamandru

še būs noturēta lielā šķirzutne (Triton cristatus),
kuras tēviņam nārsta laikā apakša ir it īpaši sarkanā krā-

sā. Minot rāpuļus jāaizrāda uz ārkārtīgi dažādo krāsu,
kādā parādās mūsu vienīgā indīgā (ģiftīgā) čūska, proti,
odze (Vipera bērus): var atrast sudrabpelēkus, iesar-

kani brūnus, tumšpelēkus līdz melnus eksemplārus, un nav

iespējams dot šai parādībai kādu izskaidrojumu vai norā-

dīt kādu likumību. Retā gludenā čūska (Coronella

austriaca), kurai līdz šim Daugava noderēja par robežu,

pēdējā laikā atrasta arī uz ziemeļiem no Daugavas Vid-

zemē, īsti dažādā krāsa un zīmējums, kādu varam novē-

rot divām mūsU ķirzakām, proti silu ķirzakai (La-
certa agilis) un pļavu ķirzakai (Lacerta vivipara),
pavedinājusi dažu nezinātāju uz maldīgām domām, it kā

Latvijā būtu sastopamas arī dienvidnieciskās sugas, zaļā
ķirzaka (Lacerta vividis) un mūru ķirzaka (Lacerta mura-

lis). Nedaudzie mūsu dzimtenē atrastie bruņu rupu-

či (Emys orbicularis), kā domājams, agrāk kādreiz ir iz-

bēguši no gūsta un tā kā šie dzīvnieki, kā tas pierādīts,

spēj sasniegt ļoti lielu vecumu (100—200 gadu! ir vairā-

ki gadījumi, kur vecums bijis vel lielāks, tā kāds gūstā
turēts milzu bruņu rupucis palika vairāk kā 300 gadus
vecs), tad ir arī palikuši; jauni bruņu rupuči līdz šim pie
mums nav konstatēti. — Kas nu zīmējās uz putniem,
tad visu Latvijā novēroto putnu skaits ir 300 sugu (ņemot
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līdz pat pēdējam laikam — 1928 — papildinātu sarakstu

— 304), kurpretim uz visas zemes lodes viņu skaitās vai-

rāk kā 12000, no tiem apmēram viena trešdaļa nāk uz Ei-

ropu. Starp mūsu putniem apaļos skaitļos ir: 50 sugu

nometnieku, kas tā tad paliek pie mums cauru gadu,
140 sugu gāju put nu, 60 sugu caurlidoņu, kas

tā tad ierodas tikai pavasaros un atkal rudeņos, 10 sugu

ziemas viesu, un 40 sugu tā saukto maldu vi e-

su. Robežas šo bioloģisko grupu starpā nav stingri no-

teiktas: dažas sugas varētu pieskaitīt arī kādām divām

šīm grupām. Visvairāk pazīstami ir medību putni, starp
kuriem medņi (Tetrao urogalms) un melnie teteri

jeb rubeņi (Tetrao tetrix) atrodami vēl gandrīz visās

viņiem piemērotās dzīves vietās; diemžēl skaitā stipri
mazumā gājuši ir baltie purva teteri (Lagopus),

un te, kā jau minēts, vainīga vispirms viņu dzīves vietu

kultivēšana. Pie dziedātāju putniem — plašākā nozīmē —

pieder kāds 100 sugu, starp tām krāsās krāšņais zivju
dzenis (Alcedo ispida) un retākais krūšu putns

(Cinclus melanogaster). No plēsīgajiem putniem šur tur

kā retumu sastop vēl lie 1ās ērgļu sugas, kaut gan

mūsu dienās Latvijā tikai kā caurlidoņus un ziemas vie-

sus, un pavisam retos gadījumos kā perētājus. Mūsu lielā-

kā pūce, proti, ūpis (Bubo), sastopams vēl visos lielākos

mežos un viņas dēļ Rietumeiropas dabas draugi pilnīgi di-

bināti mūs var apskaust. Starp maldu viesiem, ko kādreiz

iedzinusi pie mums vētra vai kas citādi kā še iemaldīju-
šies, jāmin: peli kā n s (Pelecanus onocrotalus un sp.),

stepju vistiņa (Svrrhaptes paradoxus), si g a

(Otis), melnā maitu līja (Vultur monachus),
rožu strazds (Pastor roseus), —■ visi tie pie mums

ir liels retums, un, tāpat kā arī pārējos maldu viesus, tos

nedrīkst pieskaitīt mūsu pāstāvīgajam faunas sastāvam.

Tuvāku ko par šām intresantajām sugām (tāpat kā arī

vispār par visiem še pieminētiem mugurkaulniekiem) la-

sītājs varēs atrast attiecīgās ~Brēma" nodaļās. Kā pēdī-

go un augstāko klasi lai apskatam zīdītājus, un tādu,
ierēķinot arī retumus, Latvijā ir 60 sugu. kamēr kaimiņos



244

Igaunijā tikai apmēram 45 sugas, kurpretim visā Eiropā
kādas 135 sugas. Taisni lielākos zīdītājus, un vispirms

jau medījamos, cilvēks viegli izskauž pavisam, ja tos ne-

sargā likums, kā to skaidri rāda piedzīvojami kara

un pēckara laikā. Tā stirnu skaits Latvijā bij samazi-

nājies stipri, un briedis jeb a1 n i s (Alces), kas gadu

simteņa sākumā nebij nebūt tik rets, pēc kara izrādījās

tikpat kā galīgi izskausta; nedaudzie vēl palikušie brieži

pateicoties patlaban labi noorganizētai mežu apsardzībai
ir zināmā mērā nodrošināti pret nošaušanu, bet ir iemesls

baidīties, ka tie izvirtīs, ja netiks atjaunotas asinis, ieve-

dot no citurienes jaunus briežus vaislai, kaut gan viņu
skaits pēdējā laikā iepriecinošā kārtā ir audzis. Arī stir-

nu skaits pēdējos gados ir pieņēmies, un proti, ievērojamā
mērā. Staltbrieži jeb ir š i (Cervus elaphus) ir sa-

stopami mežos Kurzemē, bet viņi cēlušies no tiem, kas

pirms kara tika turēti dažās muižās mežu parkos; tie vai-

rojas labi arī meža brīvībā, kā liekas, labāk, nekā aridzan

no meža parkiem patlaban jau savvaļā pārgājušie da m -

brieži (C. Dama). Dažas citas sugas, kā piem. lācis

(Ursus arctos) un bebrs (Castor fiber) ir Latvijā pavi-

sam iznīcinātas, pirmais priekš kādiem 50, otrs ap-

mēram priekš 75 gadiem; nākotnē redzēsim, vai Kurzemē

1927. gadā brīvībā palaistie (no Norvēģijas ievestie) beb-

ri arī vairosies pie mums un tā padarīs mūsu faunu par

vienu intresantu sugu bagātāku, vai nē. Ūdele (Lutre-

ola) un meža caune (Mustela martes) ir palikuši īsti

reti; arī āpsis (Meles taxus) šķiet pēc kara gājis mazu-

mā, vienīgi pēdējie gadi devuši atkal, kā rādās, niecīgu

pieaugumu. Pirms kara vienmēr retie lūši (Lynx) kara

gados bij acīmredzot skaitā auguši, pēdējos gados šķiet
atkal notikusi skaita samazināšanās. Tāpat manāmi sa-

vairojušies bij arī v i 1k i un tikai sekmīgās medības pēdē-

jā ziemā ir šo plēsīgo zvēru skaitu atkal samazinājušas.
Stipri savairojušās kopš kara gadiem ir meža cūkas,
kas izplatās nākdamas pa daļai no Kurzemes (kur tās

pirms kara aridzan tika turētas dažās muižās iežogotos

parkos medību nolūkiem), pa daļai, kā domājams, ienāku-



šas kara laikā arī no Polijas vai Lietavas apgabaliem un

nu pastāvīgi iet uz priekšu ziemeļaustrumu virzienā.

Uz Mežu departamenta rīkojumu Latvijas
mežos ikgadus tiek izdarīta meža zvēru un putnu skaitī-

šana. Saprotams, ir skaidrs, ka netiek jau ikkatrs zvērs

par sevi skaitīts, kas ar lielām sugām, kā piem. briežiem,
būtu ganarī iespējams; nē, tiek tikai uzdots pēc labākās

atziņas novērtētais skaits, balstoties uz vispārējiem novē-

rojumiem, uz pēdu konstatējumiem (tikko uzkritušā snie-

gā), spriežot pēc lapsu un āpšu alām, skaitot medņus un

teterus riesta laikā pēc rubināšanas un dziedāšanas ii. t.

t. Kļūdas, kas šādā
~
skaitīšanā" gribot negribot jāpielaiž,

sevišķi attiecībā uz sīkajiem dzīvniekiem (zaķiem, tete-

riem v. c). savā starpā viena ar otru izlīdzinājās, jo katrs

mežsargs iesniedz ziņas par savu apgaitu, un tā dabūtais

kopskaitlis rāda apmēram pareizu iznākumu, kura nozīmi

nevajag novērtēt par zemu. Tā tad mums ir iespējams ie-

gūt ainu par pieaugumu vai samazināšanos, vismaz attiecī-

bā uz medījamiem zvēriem. Sekošā, pēc Mežu departa-
menta datiem sastādītā tabula dod šinī ziņā pārskatu par

1924.—1927. gadu, un lasītājs no tās varēs smelties šo to

intresantu (skaitļi uzdoti katru gadu uz 1. aprili):

Dzīvnieku nosaukums

1924 1925 1926 1927

Meža cūkas

Brieži (aļņi, Alces)
Irši (brieži, Cervus)
Stirnas

Medņi
Teteri (melnie rubeņi)
Baltie teteri (baltie rubeņi)
Pelēkie zaķi
Baltie zaķi
Meža irbes

Apši
Caunes

326

53

103

9.833

2.020

25.786

645

123

360

16.000

3.936

46.615

5.785

41.205

19.945

62.645

3.923

1.530

9.199

392

74

516

895
786

587

102

405

21.907

4.599

57.588

5.619

53.559

24.429

69.412

4.425

1.503

9.834

207

51

608

711

911

648

112

457

25,175
6.434

49.597

5.874

48.421

25.077

69.311

4.664

1.545

9.142

156

48

513

626

671

ļ 49.374

Lapsas
Vilki
Lūši

Ūdri

Upji
Ērgļi (ieskaitot sīkās sugas;

ap 30.000

1.996

1.145

6.708

364
47

13
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Ņemt šos skaitļus v z mata tādus kā tie ir, va-

rētu izlikties smieklīgi, piem., ka 1927. gadā pa visiem

valsts mežiem saskaitīts 49.597 teteru vai 9142 lapsu v.

t. t. Bet ja apdomājam, ka katrs skaitlis ir apmēram 1500

atsevišķi uzdotu skaitļu summa, tad tomēr nevarēs viņam
noliegt zināmu stastistisku vērtību. — Lauku irbes

(Perdix) tabulā nav minētas tāpēc, ka viņas nav īstas me-

žu iemītnieces, bet mīl vairāk klajas vietas, tīrumus un

krūmājus. Laukirbju skaits ļoti atkarīgs no ziemas bar-

guma: aukstā un dziļā ziemā tās daudz nosalst vai arī

daudzas noķer plēsīgie putni, suņi, lapsas un cilvēki (!!).
Ja šo iecienīto medību putnu, kam Rietumeiropā piekrīt
liela loma, taupām un ziemu barojam, tad tas viegli savai-

rojas lielā daudzumā.— Bet arī daži citi dzīvnieki ir stip-
ri atkarīgi no laika, sevišķi no tam, kāda ir ziema un pa-

vasars, pa daļai arī, kāda ir vasara. Tas sakāms nevien

par zemākajiem dzīvniekiem (piem. kukaiņiem, kas pār-
ziemo vai arī pavasarī iznāk no kūniņām), bet arī par da-

žiem mugurkaulniekiem. Karstās un sausās vasarās

kurmju skaits iet stipri mazumā: viņiem trūkst barī-

bas, slieku un vaboļu kāpuru! —Ja mežos sevišķi daudz

riekstu un čiekuru, tad togad vairāk kā citad parādās v ā-

vēres, un tāpat arī riekstroži (Nucifraga), labos

ogu gados rudeņos redz sevišķi daudz strazdu v. t. t.

Nelabvēlīgs laiks var samazināt vienas vai otras dzīvnie-

ku grupas skaitu nevien netieši, traucēdams barošanos,
bet var arī tieši būt kaitīgs. Mitrajā un aukstajā 1928.

gada pavasarī un vasaras sākumā daudzas pīļu un kaiju
perējamās vietas applūda, olas ūdenī „noslīka", pēc kam

droši vien vairs tikai daļa pārīšu varēja stāties pie otrrei-

zējas olu dēšanas un perēšanas; šo pašu iemeslu — mitru-

ma un aukstuma dēļ, kā tas pierādījies, nobeigušies savās

ligzdās arī daudzi dziedātāju putnu bērni, šie nedaudzie

piemēri rāda gzīvniekū valsts atkarību no laika apstāk-
ļiem, un arī, ka piemērošanās spējas var būt tikai relati-

vas, līdz zināmam mēram. Un atkal: siltā un sausā pava-
sarī un vasarā savairojas daži kaitīgi kukaiņi tādā daudzu-

mā, ka tam var būt pat saimnieciskas sekas. Citiem dzīv-
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niekiem mitrs pavasars un mitra vasara ir turpretīm lab-

vēlīgi, tā piem. bīstamās aknu dēles jeb aknu blakts

(Distomum hepaticum) attīstībai, un no šī parazīta tādos

gados nobeidzas ne mazums aitu.

Tā redzam, ka locekļu skaits kādā dzīvnieku grupā nav

visus gadus tas pats, un tālāk varam pat konstatēt, ka pa-

ejot gadam, gadu desmitam vai vēl ilgākam laika sprīdim,
mainās pastāvīgi arī faunastiskā aina, pa daļai no tam, ka

daži dzīvnieki ieņem jaunus izplatības apgabalus, pa daļai
arī no tam, ka vienā vai otrā vietā tie izmirst paši vai arī

tiek izskausti. Pēdējais šolaik notiek aiz tiešas vai netiešas

cilvēka vainas. Tad arī Lat vi j ā blakus dabas pētī-
šanai lai tiek piekopta arī dabas aizsardzība,
ka būtu pasargātas tās retākās mūsu dzīvnieku sugas, kā-

das atrodamas mūsu pirmatnējā faunā ūn kam

mūsu plašie meži un purvi līdz šim varējuši dot nepiecie-
šamo patvērumu, tās sugas, kuru dēļ, kā jau minēts, Rie-

tumeiropas dabas draugi mūs apskauž. Skolai unpre-

s c i Uz to vajadzētu audzināt mūsu jaunatni, uz to arvien

aizrādīt vajadzētu arī visās mednieku biedrībās.

Arī mūsu medniecības un mežkopības prese

ir veicinājusi dabas aizsardzības ideju, ievietodama dažu

labu teicamu rakstu, un tas viss mūsu dabas un vi-

ņas sargāšanas labad.
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Vispārējais satura rādītājs 32 sējumiem

Aizrādījums: Treknais cipars nozīme sējuma numuru,_vienkār-

šais— lapas pusi ; viena zvagznīte cipara_ priekšā nozīme

attēlu melnā krāsa, divas — attēlu vairāk krasas; (sk.)
nozīmē, kā sīkāks satura norādījums atrodams zem tikko

iepriekš minētā vārda.

A

Abinieki 29, 81

Abramis 31, 107

— ballerus 111

— bjoerkna 111

— brama 108

— elongatus 110

— vimba 109

Acanthias 32, 191

— vulgaris 191

Acanthopsidae 31,
126

Acanthopteri 30,251
A c c c n to r 20, 292

— alpinus 294

— modularis 292

Accentorinae 20,292
A c c i p i ter 18,243, *241

— nisus 243, *241

Accipitres 18, 195

Accipitridae 18, 242

A c c r i n a 30, 257. *225

— cernua 257, *225

— schraetser 257

Acipenser 32, 171;

*31, 97

— huso 173

— ruthenus 172

— stellatus 172

— sturio 171; *31, 97
.

Ac i p c n s c r i d a e32,171
A cre dv 1 a 22, 294

— caudata 294

Acrobates 8, 283

— — pvmaeus 283

Acrocepbalūš 20,274
— aquaticus 282

— palustris 277

— phragmitis 279

— streperus 276

— turdoides 274

Acry Mium24, 207;*25,
17

— vulturinum 207; *25,
17

A c v 1 c a t a 8, 195

Adata, jūras 32, 167,**176

Adatu cūkas 8, 195

urzons 196

adatainās cūkas 200,

*209

A d d a x 10, 267

— nasomaculatus 267

A. Brems. ..Dzīvnieku valsts" XXXII.
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Aēdon galactodes

20, 233

Aēdoninae20, 233

Ac gi t h a 1 v s 22, 280

— pend'ulinus 280

Agama 28, 187

— colonorum 188

Agamas 28, 184

sarkangalves jeb nomet-

ņu agama 188

A ga m i d a c 28, 184

A g ap o m i s 15, 92

— roseicollis 93

Agaraoajs 4, 225

Agelainae 21, 130

Ag elai v s 21, 133

— phoeniceus 133

Aglossa 30, 175

A g o nu s 30, 265

— cataphractus 265

Agutis 8, 207

Ai' 8, 239

Aiai 2, 285

Ailurus 6, 317

— fulgens 317

Airkāji 13, 77

Aitas 11, 7, **16, *48

muflons 10, **16

stepju aita 14

argalis 15

resnragu aita 20

mājas aitas (sk.) 22

krēpainā aita *48

Aitu suns 5, 36

A i x 26, 181

— sponsa 181

Akmeņgrauzis 31, 130

Akmeņu bute, āte 31, 34

čakstīte 20, 213

grundulis 31, 103

zvirbulis 21, 69, *80

Aksolotls 30, 209, *224

Ālants 31, 117, *96

Alata 31, 80, **64

jūras alata 31, 11

A1 au d a 21, 5

— arborea 9

— arvensis 6

— sibirica 7

A1 audi d a c 21, 5

A1 aus a 31, 139

— finta 139

— pilchardus 140

— vulgaris 139

Albatross 26, 240

Albumus 31, 113

— bipunctatus 113

— lucidus 113

— mento 115

Alca 26, 291

— torda 291

Alcedinidae 16, 280

Alcedo 16, 280, **272

— ispida 281, **272

Alces 9, 109, *128

— palmatus 109, *128

A1 cid a c 26, 280

A1 aem o n 21, 15

— desertorum 15

Alectroenas 23, 43,

*64

— pulcherrima 43, *64

Aleksandra papagailis 15,

138, *128

Alks 26, 291
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Alligators 27, 121, *96

Alligator 27, 121, *96

— mississipiensis 121,
*96

Alnis 9, 103, *128

Alpu bezdelīga 22, 248

cīrulis 21, 18

kalnu kaza 11, 56

kovārnis 22, 185

murkšķis 7, 89, *96, *97,
*128

peļkājīte 20, 294

salamandra 30, 191

smilšu putns 25, 23

sniega vista 23, 144

suņi 4, 196

svīre 17, 47, *49

tārtiņš 24, 298

zaķis 8, 226

zīlīte 22, 291

Aluati 2, 225

Alytes 29, 131

— obstetricans 131

A1yti d a c 29, 131

Aļņu antilope 10, 271,*209

Amaconas papagailis. 15,

87, *128

Amadina 21, 112, *113

— fasciata 112, *113

Ammocoetes

Amazona 15, 87, *128

— amazonica 87, *128

Amblyrhynchus 28,

200

— cristatus 201

— subcristatus 201

Amblystoma 30, 209,
*224

— mexicanum 209,*224
Ammocoetes ib'ran-

c h i a 1 i s 32, 208

Ammodorcas 10, 243

— clarkei 243

Ammodytes 31, 32

— lanceolatus 32

— tobianus 32

Ammomanes 21, 17

— deserti 17

Am m o t r a g o s 11, 41

— laervia 42

Am p c 1 i d a c 22, 269

Am p c 1 v s 22, 269

— garrulus 269

Amphibia 29, 81

Amphioxidae 32,213

Amphioxus 32, 213

— lanceolatus 213

Anaba t i d ae 23, 11

Anabas jeb rāpotāju zivs

30, 310

Anacanthini 31, 20

Anakonda 28, 270

Anarrhichas 30,305;
*31, 33

— lupus 305; *31, 33

Anas 26, 168, *208

— boschas 173, 208

— crecca 178

— formosa 179

— penelope 171

— querquedula 177

— strepera 173

An a t i n a c 26, 168

Ančouss jeb sardele 31,141
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A n dr i a s Scheuch-

zeri 30, 215

Aneturae 2, 243

Angļu rikšotājs 9, 34

Angoras kaķis 3, 150,* 145

kaza 11, 79

A n gv i 11 a 31, 142

— vulgaris 142

An g v i 11 i d a c 31, 142

Anguis 28, 179

— fragilis 179

Ani 16, 254

Anksteru strazds 22, 166

Anoa jeb ģemžu bifelis 11,
106

Anserinae 25, 149

Anser 25, 151; *26, 208

— albifrons 158

— arvensis 156

— cinereus 151; *26,208

— obscurus 156

— segetum 156

Antechinus 8, 275

— flavipes 275

An t h i n a c 20, 306

Anthropomorpha 1,

73

An t i d o r c a s 10, 237

— marsupialis 238

Antilocapra ame-

ricana 10, 189

Antilocaprina 10,189

Antilope 10, 216

— cervicapra 217

— dorcas 227

— euchore 238

Antilopes 10, 216, **240,
*209, *272, *273, *288,

*289

briežkazu anlitope 217

gazeles (&k.) 220, **240

lēcējantilope (lēcējāzis)
237

lamas gazele 243

žirafes gazele 244

čiru jeb orango 244

govsantilopes (sk.) 246

sleju antilope 252

bongo 253, *273

Niala 253

Rietumāfrikas purvan-

tilope 256

niedru āzis 256

ūdensāzis 256

zirgu antilopes (5k.)260
mietāži (sk.) 262

Mendes antilope 267

kūdu 268

aļņu antilope 271, *209

žikara 274

kurtu antilope 276

zasa 279

serovs 282

baltkrēpainais serovs

282

mežkazu antilopes (sk.)
282

ģemze jeb gam5284,*272
takins 305

sniega kaza 306

saiga 309, *288

gnu 312, *288, *289

Anu r a 29, 97
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Apaļmutainās zivis 32,205

Apella, brūnais tinastes

pērtiķis 2, 242

Apkakles paradīzes putns

22, 180

dzeguze 183

putni2l, 160

Apodziņš 19, 147

Apogs 19, 147

Aptenodytes 26, 299

*289

— patagonica 299, *289

Ap te r i g y d a c 24, 262

Apteryx 24, 262, *209

— australis 262

— mantelli 262, *209

Aquila 18, 269, **272

— chrysaētos 269,**272
— naevia 281

— pennata 285

Aquilidae 18, 263

Ara 15, 121, **96, *64,
*128

— ararauna 123, **96,
*64

— chloroptera 123

— hyacinthina 122

— macao 122, *128

Arābiešu zirgi 9, 28

Arakanga 15, 122, *128

Araponga 23, 20

Arara 15, 121, **96, *64,

*128

hiacintu arara 122

arakanga 122, *128

zaļspārnu arara 123

ararauna 123, **96

Arara kakadu 15, 113,*129

Ararauna 15, 123, **96

Ar ch i b v teo 19, 56

— lagopūs 56

Arctitis binturong

6, 225

Arctocebus calaba-

rensi s 2, 276

Arctocephalina 13,
85

Arctocephalus ur-

sinus 13, 93, *96

Arctomy s 7, 86, *96,

*97, *128

— bobac 86

— marmota 89, *96,*97,
*128

Arctopitheci, 2, 251

Ardea25, 92, **112;*26,
208

— cinerea 92, **112;

*26, 208

— purpurea 93

Ar d c i d a c 25, 89

Ar d c 11 a 25, 102

—
minuta 102

Argalis 11, 15

Argus 24, 200, *208

— giganteus 200, *208

Argusfazāns 24, 200, *208

Ariranje 6, 242

Arnis jeb Āzijas, Indijas

bifelis 11, 110, **96

Arrau bruņu rupucis 27,

64

Ar v i c o 1 a 8, 177

—
arvalis 182

— terrestris 177
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Arvicolina 8, 175

Asala 28, 280

Asapans 7, 75, *17

Asaris 30, 252

jūras 256

Asinsžube 21, 113

Asio 19, 157, *112

—brachyotus 20, 165

— otus 19, 157, *U2

A s p i v s 31, 116

— rapax 116

Astainie abinieki 30, 181

A s t r ap i a 22, 181

— nigra 181

A s tu r 18, 250

— palumbarius 250

Asvaīls jeb lūpu lācis 6,
293

Aškoko 12, 204

At c les,2, 230, *219

— bartlettii 231

— beelzebuth 231

— criodes 231

— paniscus 231

— pentadaetvlis 231

Athene 19, 143

— noctua 143

Atraitņu pērtiķis 2, 246

A v c h c n i a 9, 84, *80

— huanaco 86

— lama 91, *80

— paco 93

— vicunna 94

Audējputni 21, 111, *113

svītru putns 112, *113

asinsžube 113, *113

zeltaudējs 117

kāpuru audējputns 118

Alekto audējs 121

lopu audējs 121

uguns audējs 124, *113

paradīzes vida 127, *113

Augļu putni 23, 16

Ausainie roņi 13, 77, *96

jūras lauva 86

jūras lācis 93, *96

krēpainais ronis 102

Avosete jeb zobenknābis

25, 48

Aythia 26, 193

— cristata 194

— ferma 193

— marina 194

— nyroca 194

— rufina 194

Ā

Ādlidoņi 7, 10

kaguangs 11

Āfrikas cibetkakis jeb ci-

veta 5, 125, *112, *113

degunradzis 13,13; *12,
273

elefants jeb zilonis 12,

254

gepards jeb fahadu 4,

183

kamēlis 9, 64

lakstīgala 20, 233
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suns jeb kailais suns 4,
289

Ālants 31, 117, *96

zelta 118

Āmrija jeb tinis 6, 220,
**208, *241

Āmura zivs, 32, 186

Āmuriņš 23, 20

Āpsis 6, 256, **256

Āpši 6, 256, **256

medus āpsis 254

smirdāpsis 255

Āpšu suņi 4, 302, *265

Āte, ote, akmeņu bute 31,
34

Āzijas bifelis, 11, 110,*:96

cibetkaķis 5, 128

gepards jeb cita 2, 183

kamēlis 9, 80

zebu 11, 151

B

Babakoto 2, 263

Babirusa jeb briežkuilisl2,
238

Babyrussa 12, 238

— babvrussa 238

— alfurus 239

Babui'ns 2, 197

Bada dzeguze 23, 7

Badaks 13, 13

Balaena 14, 300, **304

— australis 314

— glacialis 310

— mvsticetus 303,**304
— sieboldi 313

Balaenidae 14, 300

Balaenoptera 14,274

— acutorostrata 274

— borealis 276

— indica 287

— musculus 283

— physalus 278

— sulfurea 286

Balaenopteridae

14, 273

Baloži 23, 40, *64

papagaiļbalodis 41

kārpu balodis 43, *64

lauka balodis 44

meža balodis 49

klinšu balodis 52

klej balodis 57

ūbele 66

ūbelīte 70

pundurbalodis 72

cekula balodis 75

rūdasspārnu balodis 76

vaiņaga balodis 77, *64

vēdekļa balodis 78

Baltā cielava 20, 298

Baltais teteris 23, 137

Baltene jeb jugliņš 31,113

Baltimoras putns 21, 136

Baltvaļi 14, 241

Baltvēderis' jeb švukškis

26, 171

Baltzivs jeb lielā store 32,
173
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Banānuēdēji 16, 263

turako 264

Bankiva vista 24, 185

Bantengs 11, 140

Barals jeb nahurs, 11, 40,
*48

Barazinga 10, 165

Barba te 11 v s 2, 326

— communis 326

Barbus 31, 100

— fluviatilis 100

Baribals jeb melnais lācis

6, 287

Barigudo 2, 236

Bassaris astuta 5,

130

Bastardlakstīgalas 20, 260

Bastardmakrele 30, 293

B a s i 1 i s c v s 28, 193

— mitratus 194

Bazilisks, ķiveres 28,194
B a to i dc i 32, 193

Bārdainie vaļi 14, 268

Bārdas putni 16, 190

zeltbārdainais putns 191

pērļu putns 192

Bārdas zivs 31, 100

Bebrs 7, 107, **112

Bebru cirslīši 7, 25

vichuchols 25

Becoarkaza 11, 67

Beiza 10, 264

Belone 31, 85

— vulgaris 85

Beluga jeb baltvalis 14,242
Beršs 30, 256

Bezastainie abinieki 29, 97

Bezdelīga, jūras, jeb ņur-

dētājs 30, 266

Bezdelīgas 22, 240

bezdelīga 242

Alpu bezdelīga 248

purpura bezdelīga 258

Bezdelīgu lija 19, 14

vanags 18, 224

zivs 31, 89

Bezmēļi 30, 175

Bezzobji 8, 237

Bēdu rozis 22, 220

Bibos 11, 131

— banteng 140

— frontalis frontalis 137

gaurus 132

Bifeļi 11, 106, **96, *128

anoa jeb gemžu bifelis

106

mindoro bifelis 110

Āzijas bifelis jeb arnis

110, **96

mājas bifeli 113

kaferu bifelis 119, 124,
*128

sarkanais bifelis 121

īsragu bifelis 122

Simpsona bifelis 122

Kottona bifelis 122

Baltās Nilas bifelis 122

Biksainais apogs 20, 176

klijāns 19, 51

Binturongs *6, 225

Bison 12, 172, **192,
**208

— bonasus 172, **192

— bison 183, **208

athabascae 183
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Bišu dzeņi 16, 300, **272

bišu dzenis 302, **272

Nubijas bišu dzenis 305

Bizamcūka 12, 240

Bizamvērsis 11, 93

Bizoni 12,181, **208

bizons 181, **208

meža bizons 183

B 1 c n n i i d a c 30, 304

Blennius pholis

**30, 16

Bļauri 2, 223, *225

sarkanie bļauri 225,
*225

melnie bļauri 225

Boa 28, 264, *257

B o a 28, 264, *257

— constrictor 264, *257

Bobaks 7, 86

Bobolinks 21, 131

Boksers 4, 295, *264

Bolborhynchus 15,

144

— monachus 144

B o m b i n a tor 29, 138

— igneus 138

— pachypus 139

Bombinatoridae 29

136

Bongo 10, 253, *273

Bonito 30, 292

Boocercus 10, 253,
*273

— euryceros 253, *273

Bos 11, 104. *128; 12,

**192 *176

— bison 12,181,**208
athabascae 12, 183

— bonasus 12, 172,
**192

—
caffer 11, 119, *128

— grunniens, 12, 165,
*176

— primigenius 11, 145

minutus 11, 145

— zebu 11, 151

Bo taurus 25, 105; *26,
208

— stellaris 105;*26, 208

B o t h r o p s 29, 74

— atrox 76

— brasiliensis 76

— erythrurus 74

B o v i n a 11, 100

Brachyotus2, 321

Brachyurus 2, 244

— calvus 245

— melanocephalus 244

Braduli 24, 269

Bradypoda 8, 238

Bradypus 8, 239, *224

— didactylus 239, *224

— tridactylus 239

Branta 25, 159

— bernicla 159

— leucopsis 159

B r a s s i d a c 30, 260

Brekši 31, 107

Brevipennes 24, 235

Brētlinš 31, 137

Brieži' 9, 103, **96, *81,

*128, *129

alnis 9, 109, *128

ziemeļbriedis 9, 123,*81

dambriedis 9, 140
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staltbriedis 9, 144. **96

*129

vapiti 10, 165

barazinga 10, 165

Virdžinijas briedis 10,
167

pampasu briedis jeb

gvacui 10, 173

Brillu čūska jeb kobra 29,

17, *32

Bruans jeb malaju lācis 6,
292

Bruņu ķirzakas 27, 89

platgalvis 30, 265

Bruņu rupuči 27, 27, **32,

*64, *65

Grieķijas bruņu rupucis

'35, *64

starainais bruņu rupucis
39

ziloņa bruņu rupucis 43,
*65

terapēns 52

dīķu jeb purva bruņu

rupucis 57, *64

arrau bruņu rupucis 64

čūsku kakla bruņu ru-

pucis 72

karotes bruņu rupucis
82

mīkstbruņu rupucis* *32

Brūnais lācis 6, 274.**272,

*241, *289

Brūndzeltenais jeb klinšu

ērglis 18, 269, **272

Brūnkakle jeb raudava 26,
193

Brūnzivs 14, 231; *13, 129

lielā 14, 222

Buanzu 4, 196

B v b a 1 i s 10, 246

— caama 246

— pvgarga 246

— albifrons 246

— senegalensis 247

B v b a 1 v s 11, 103, *128

— antiquus 124

— baini 123

— bubalis 110, **96

— caffer 119, *128

aequinoctialis 122

brachyceros 121

cottoni 122

nanus 121

Simpsoni 122

— depressicornis 106

— mindorensis 110

— pallasi 110

Būbo 19, 152, **144

— ignavus 152, **144

Bucerotidae 16, 268

Bucorvus 16, 276,*240
— abyssinicus. guimeen-

sis, cafer 276, *240

Budengo 1, 155

Budorcas 10, 304

—
taxicolor 305

Buf o 30, 165; *29, 65

— calamita 173

— viridis 173

— vulgaris 168; *29, 65

B v f o n i d a c 30, 165

Buldogs 4, 295

Bullis, jūras, jūras skor-

pijs,' 30, 264, *225
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B v p h a g i n a c 22, 166

Buphagus 22, 166

— erythrorhyncha 166

Buselapus 10, 271,
�209

— oreas 271, *209

Bute jeb plekste 31, 35

B v te o 19, 51, *48

— desertorum 52

— ferox 52

— vulgaris 51, *48

Buteonidae 19, 40

Butes jeb plakanzivis 31,
33

svētā bute, zirga mēle34

ote, āte, akmeņu bute 34

zelta bute 34

bute, plekste 35

jūras mēle 35

c

Oacatua 15, 107, **32, *65,
*128

— leadbeateri 109.* ::32,

*65, *128

— moluccensis 108, *65

Caccabis 23, 150

Caccabis 23, 150

— saxatilis 150

C a c c i 1 i a 30, 224

— lumbricoidea 224

Calamoherpinae 20

274

Callipsittacus 15,

115

— novae-hollandiae 115

Ca 11 ith r i x 2, 245

— lugens 246

— personata 245

Calyptorrhvnchus
15, 110

— bonksi 111

—galeatus 110

Camelopardalis 10,

198

— giraffa 198

C a m c 1 v s, 9, 63

— bactrianus 80

— dromedarius 64

C a n i d a c 4, 191

Canis 4, 191, **200,

*216; 5, **48, *32, 64

*80, *81

— alpinus 4, 196

— aureus 4, 217, *216

— azarea 4, 225

— cinereoargentatus 5,

73, *80

— corsac 5, 76

— dingo 4, 243

— dukhunensis 4, 195

— familiaris 4, 231

domesticus 5, 35

— griseus 4, 216

— jubatus 4, 223

— lagopus 5, 78. *81

— latrans 4, 223
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— lupaster 4, 216, *216

— lupus 4, 198, **200

— mesomelas 4, 221

— primaevus 4, 196

— sumatrensis 4, 196

— vulpes 5, 49, **48,*64
— zerdo 5, 86, *81

Capella rupicapra
10, 284, *272

Capra 11, 46, *48 *49

— caucasica 48, *49

— — cvlindridricornis

48, *49

— falconeri 85

— hircus 67

— ibex 56

— nubiana 56

— pvrenaica 49

— severtzovi 56, *48

— sibirica 56, *48

Capreolus capreo-

lus 10, 175, **144

Capricornis 10, 282

— sumatrensis 282

— argvrochaetes 282

Caprimu 1 g i d a c 17,
5

Caprimulgus 17, 26.

*48

— clamator 27

— europaeus 26, *48

— ruficollis 27

C ap r i n a c 11, 7

Carangidae 30, 293

Caranx 30, 293

— trachurus 293

Carassius 31, 95

— auratus 97

— vulgaris 95

Carcharias 32, 179

— glaucus 179

C ar c h ar i i d a c 32,179

Cardinalis 21, 75,*81
— virginianus 75, *81

Carduelis 21, 50, **48

— borealis 61

— cannabina 57

— elegans 54, **48

— flavirostris 58

— holboelli 61

— linaria 60

— rufescens 61

— spinus 50

Carpodacus 21, 88

— ervthrin'us 88

Castor 7, 107, **112

— fiber 108, **112

Casuaridae 24, 257

Casuarius 24, 258

— galeatus 259

Cataphracti 30, 262

Catarrhini 1, 77

Cathartes 19, 122

— atrātus 123

— aura 122

— jota 122

C a t h c tu r v s 24, 222

— lathami 222

Catoblepas 10, 312,

*288, *289

— gnu 312, *289

— tauriņus 316, *288

Catoly nx 3, 113
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Caunes 5, 151,**128,**144

*113; *6, 193

meža, koku caune 5, 154,

**128, *113

akmeņu, mājas caune 6,

165, H93

isobolis 6, 170; **5, 144

Amērikas sobolis 6, 175

zivju caune 6, 175

harza-caune 6, 176

C a v i a 8, 204

— cobava 204

— cutleri 205

Cavicornia 10, 213

C a v i i n a 8, 204

C c b i d a c 2, 238

C c b v s 2, 238

— apella 242

— capucinus 239

— fatuellus 243

— hvpoleucus 239

— leucogenvs 239

— olivaceus 239

Cecilija 30, 224

Cekula pile jeb mazā ķer-

ra 26, 194

Cekulainais cīrulis 21. 12,
*80

Ceļinieku žagata 22, 223

Centronotus 30, 306

— gunellus 306

Ceplītis, īkškītis, jeb pa-

ceplītis 20,242, **256

Ceratophrys 29, 130,
**112

— cornuta 130, **112

Cerchneis 18, 234,

*240

— tinnunculus 18, 234,
*240

Cercoleptes 6, 314

— caudivolvulus 314

Cercopithecus 2,

165, *176, *177

— diana 179

— fuliginosus 179

— mona 179

— ruber 179

— sabaeus 178, *176

*177

Certhia 22, 307

— brachydactyla 307

—
familiaris 307

Certhiidae 22, 307

Ceru ķauķis 20, 279

vistiņa 25, 130

Cervi'dae 9, 103

Cervus 9, 143, **96,

*144, *129

— campestris 10, 173

— canadensis 10, 166

— capreolus 10, 175;
**9, 144

—
duvaucelii 10, 165

— elaphus 9, 144, **96

*129

— virginiana 10, 166

C c t a c c a 14, 181

Ceryle 16, 288

— rudis 288

Cēlās zivis 31, 43

Cibethiēna 5, 117

Cibetkakis .5, 125, *112,

*112, *113
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Āfrikas c, civeta, 5, 125,

*112, *113

Āzijas c. 128

Cicinnurus 22, 179

— regius 179

Ciconia 25, 72, *81

— alba 72, *81

— nigra 81

Cilvēkveidīgie pērtiķi 1, 77

gorilla, 78, **32, *48,
*49

šimpanze 1, .99, **80,

*49, *96, *105

orangūtans 1, 118,**112,

*49, *97, *128

Cimarrons 9, 11

C i n c 1 i d a c 20, 235

Cinclusaquaticus

20, 236, **256

Circaētus 19, 42

— gallicus 42

Circus 19, 27

— aeruginosus 34

—
cineraceus 33

— cvaneus 27

— Swainsonii 27

Cirrostomi 32, 213

Cirslīši 7, 13, **32

meža cirslītis 15

pundurcirslītis 18, **32

māju cirslītis 18

skropstainais cirslītis 19

ūdens cirslītis 20, **32

Citrinella 21, 49

— alpina 49

Citronžube 21, 49

Civeta 5, 125, *112, *113

Cīruļi 21, 5, *80

lauku 21, 6

Sibirijas 7

sila 9

cekulainais 12, *80

skrējēj cīrulis 15

kalandrcīrulis 16

tuksnešu cīrulis 17

Alpu cīrulis 18

Cielavas 20,. 298, **256,

*289

vagas jeb baltā 298

,sēru 298

kalnu 301, **256

piešu 303, *289

dzeltenā 303, *289

Cietspuru zivis 30, 251

C 1 a n g v 1 a 26, 196

— glaucion 196

Clupea 31, 132

— harengus 132

— sprattus 137

C 1 v p c i d a c 31, 131

Cobitis 31, 127, *96

— barbatula 128, *96

— fossilis 128

— taenia 130

Coccothraustes 21,

70

— vulgaris 70

Coccvginae 16, 247

— americanus 248

Coccystes 16, 235

— glandarius 236

C o c o n i d a c 25, 71

Coelogenys 8, 209,

*208

— paca 209, *208
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Colaptes 18, 182

— auratus 183

Co 11oca 1 i a 17, 64, *49

— nidifica 65, *49

Colobūs 1, 149, *129

— guereza 1, 157, *129

Colu ber 28, 291

— longissimus 293

Colubridae 28, 284

C o 1 v m b i d a c 23, 40

Columbinae 23, 44

Columbus 23, 44

— livia 52

— oenas 49

— palumbus 44

Colus tatarica 10,
309. *288

Colymbidae 26, 276

Colymbus 26, 276

— arcticus 276

— glacialis 276

— septentrionalis 276

Conger 31, 148

— vulgaris 149

C o nu r v s 15, 132

— carolinensis 132

Coracias 16, 308,
**304

— garrulus 311, **304

C o r a c i d a c 16, 308

Corvus 22, 188, *193

— corax 188

— cornix 195, *193

— corone 195

— frugilegus 200

— monedula 202

— scapulatus 194

Corythaix 16, 263

— buffoni 264

Coregonus .31, 74,
**g4

— albula 78

— fera 77

— Maraena 78

— oxyrhynchus 79

— VVartmanni 75, **64

Coro ne 11 a 28, 286

— austriaca 286

Corvidae 22, 184

Corvinae 22, 188

Cosmetornis 17, 28

— vexillarius 28

Cotingidae 23, 16

Cottus 30, 262, *225

— gobio 263

— scorpius 264 *225

Coturnix 24, 165; *23,
65

— communis 165; *23,
65

C o t y 1 c, 22, 253, *272

— riparia 256, *272

— rupestris 253

C r a c i d a c 24, 228

C r a x 24, 228

— alector 228

Crex 25, 118

— pratensis 119

Cricetus 8, 165, *129

— frumentarius 165,
:!: 129

Crocidura 7, 18

— araneus 18

— suaveolens 19
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Crocodilidae 27, 89

C r o c o d i 1 v s 27, 95, *97

— americanis

— niloticus *97

—■ palustris
— siamensis

Cross.ar c h v s ob -

scurus 5, 148

Crossopus 6, 20, **32

— fodiens 20, **32

C r o t a 1 i d a c 29, 59

Crotalus 29, 59, *64

— horridus 59, *64

— mutus 73

Crotophaga 16, 254

— ani 254

Crypturidae 24, 230

Cuculidae 16, 203

Cuculus 16, 210, *193

— canorus 211, *193

Cukura vāvere 8, 281

Cursorinae 24, 303

C v s c v s 8, 283

Cūkas .12, 208, **224,

*177, *240, *241

meža cūka 212, **224.

*240

svītrainā cūka 220, *240

papuasu cūka 221, *240

Sennaras cūka 222

Sardinijas cūka 223

Sumatras cūka *240

mājas cūkas (sk.) 224,
*241

mežu cūka 235

kārpu cūka 235

briežkuilis jeb babirusa

238

nabu cūka jeb pekari
240

bizamcūka 240

pinzeles cūka *177

Cjranocitta 22, 218

— cristata 218

Cyanocorax 22, 216

— chrjsops 216

Cyclopterus 30, 301,

*304

— lumpus 301, *304

Cyclosto m a t a 32,
205

C yg n i n a c 25, 142

Cygnus 25, 142; **26,
176

— atrātus .148; .**26,

176

— minor 145

— musicus 144

— nigricollis 148

— olor 144

Cynailur'us 4, 183

— jubatus 183

— Soemmeringii 183

Cynoceph a 1 v s .2,

192, *192, *224

— gelada 214

— hamadryas 205

— niger 197, *224

Cyno g a 1 c benettii .5,

134

Cyno m y s ludovr c i-

anu s 7, 84, *17

Cynonicteris 2, 316

— aegyptiacus 316

— stramineus 316
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Cynopithecini 1,
148

Cynopoda 5, 134

Cypri ni dae 31, 89

C y pr i nu s 31, 91

— carpio 91

Cy p s e1 i d a c 17, 43

Cypselus 17, 47, *49

— apus 58

— melba 47, *49

Cystophora 13, 127

— cristata 128

— probescidea 131;
**14, 192

Ch

Chalcopeleia 23, 72

— afra 72

Chamēleons 28, 205, **208

Chamaeleon 28, 208,
**208

— vulgaris 208, **208

Chamaeleontidae

28, 205

Characiniļdae 31,48
C h ar a d r i i d a c 24, 282

Charadriinae 24,286
C h ar a d r i v s 24, 295

— cantianus 302

— fluviatilis 301

— hiaticula 301

— morinellus 298

— pluvialis 296

— squatarola 295

Chasmarhynchus

23, 20

— carunculatus 20

— nudicollis 20

— tricarunculatus 20

— variegatus 20

Chelone 27, 72

— imibricata 82

— mydas 72

C h c 1 o n i a 27, 27

C h c 1 o n i i d a 27, 71

Chi m aera 32, 203, *193

— monstrosa 203, *193

Chimaeridae 32i 203

Chimēra jeb jūras žur-

ka 32, 203, *193

Chinchillina 8, 213.

Chirogaleus 2, 272

—fureifer 272

C h i r o m y s 2, 285

— madagascarensis 285

Chironectes 8, 279

— varigatus 279

Chiroptera 2, 291

Chlamydodera .21,

160

— maculata 22. 166

249

— truncatus 249

Choeropsis liberi-

ensis 13, 36

Chondrostei 32, 171

Chondr o s tļom a .31,
125

— nasus 125

A. Brems. „Dzlvnieku valsts" XXXII.
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Chordeiles 17, 40

— virginianus 41

Chrys(ococcyx ..16,
242

— cupreus 242

Chrysocyon 4, 222

Cļirys,oloph us 24,
196, *208

— amherstiae 197

— pictus 196, *208

C h r y s o p h r y s 30, 261

— aurata 261

č

čakma *2, 193

Čakstes 22, 227, *272

lielā 228

sirmā 232

brūnā .jeb .sētas 235,
*272

sarkangalvainā 238

Čakstīte, akmeņu 20, 213

lukstu 216

tumšā 217

Čameks 2, 231

čimborazo 17, 83

činčiljas 8, 213

činčilja 213

vilnas pele 213

Čipstes 20, 306, *289

čipste 307, *289

koku cīrulis 309

klinšu jeb tumšā čipste
311

brūnā čipste 311

lauku čipste 312

piešu čipste jeb ortolans

314

Čiru jeb orongo 10, 244

čita 4, 183

Čunčinš 20, 264

Čurkstes 22, 249, *272

klinšu 253

zemes 256, *272

Čūskas 28,. 227, **272,

*256, *257; 29, *32,

*33, *64

smilšu čūska 28, 262

boa 28, 264, *257

anakonda 28, 270

tīģerčūska jeb pedapo-
da 28, 271, **272

režģačūska jeb ularsava

28, 277

asala 28, 280

gludenā čūska 28, 286

Eskulapa čūska 28, 293

kaķu čūska 28, 314

melnā čūska 29, 13

kobra jeb brillu čūska

29, 17, *32

Ēģiptes briļļu čūska jeb

ureja č. 29, 30

rindu čūska 29, 35

airčūska 29, 36

divkrāsainā jūras čūska

29, 36, *33

odze 29, 42, *33

klaburčūska 29, 59, *64
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klaburčuska, mēmā 29,
73

sururuku 29, 73, *64

kokučūska 29, 74

šararaka 29, 76

labarija 29, 76

Čūsku ērglis 19, 42.

D

Dadzītis 21, 54, **48

Daf i 1 a 26, 182

— acuta 182

D am a 9, 140

— vulgaris 140

Dambriedis 9, 244

Dasypodina 8, 244

Das y p v s 8, 244

— sexcinctus 246

Dasyprocta 8, 207

Dasyuridae 8, 269

— aguti 207

D a s y M r us 8, 269, *256

— cynocephalus 269,
*256

— penicillatus 274

— ursinus 272

— viverrinus 273

Daudznadži 12, 199

Daudzrija jeb tinis 6, 220.

**208, *241

Dauvs 9, 53

Dāņu suns 4, 292

Dārzu ķauķis 20, 253

Deguna pērtiķis 1, 155

Degunlāči 6, 308, **304

koati 308, **304

baltsnuķainais 1. 309

Degunradži 13, 7; *12, 273

Indijas 13

vara 13

badaks 13

strupdegunradzis 13

Āfrikas 13; *12, 273

Degunzivs 31, 125

Delfini 14, 209, *224

Gangas delfins 209

inia 211

delfins 216, *224

Delphinapterus 14,
241

— leucas 242

Delphinidae 14, 213

Delphinus .14, 216,
*224

— delphis 216, *224

Dendrocitta 22, 223

— rufa 223

Dendrocopus 17,147,
**128, *113

— major 17, 147, **128,
*113

—
medius 17, 156

— minor 18, 166

—
numidicus 17, 148

Dendroica 21, 128

— virens 128



268

D c n d r o 1 a gv s 8, 303
.

—
ursinus 303

Pesmotus 2, 329

— rufus 329

Devexa 10, 193

Diana 2, 179

Dichoceros 16, 270

— bicornis 270

Didelphydae 8, 276

Didelphus 8, 276

— virginiana 276

Didriks 16, 242

Dingo 4, 243

D i o m c d c a 26, 240

— exulans 240

Dip od ida 7, 125

Dipsadidae 28, 313

Dipus 7, 127

— aegyptius 127

Discoboli 30, 301

Divragu putns 16, 270

Dižie ērgļi 18, 269

Dižknābis jeb svirnis 21,
70

Dižraibais dzenis 17, 147,

**128, *113

Dižvanagi 18, 203

Dobermanpinčers 4, 264

Dobradži 10, 213

Docimastes 17, 87,
*112

— ensifer 87, *112

Dogas 4, 292

Doli 4, 195

Dolichonyx 21, 131

— orvzivorus 131

Domicella .16, 167,
*128

— atricapilla 167

Donavas lasis 31, 72, **64

Dorša jeb menca .31, 23,
*32

Doru peles 7, 100

Draco 28, 185

— volans 186

Drakoni 28, 185

jūras 32, 203

Drom a c v s 24, 257

— novae-hollandiae 257

Dromedārs 9, 64

Dugongs, jūras jaunava
14, 168

Dumbra cālis 25, 116

Dumpis jeb ūdens vērsis

25, 105; *26, 208

Dumpji 25, 102; *26, 208

mazais dumpis 102

dumpis jeb ūdens vērsis

105; *26, 208

Duncka jeb mazā gaura

26, 201

Dupuris, ūdele jeb minkins

6, 212

Durba jeb spāre 31, 111

Dūdievinš jeb lauku tār-

tiņš 24, 301

Dūdotāji 23, 35

Dūķeris 26, 196

raibais 198
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Dz

Dzeguzes kalps 20, .256,
*193

Dzeguzes 16, 203, *193

medus dzeguze, indika-

tors 205

dzeguze 210, *193

roža dzeguze 236

koels 240

didriks 242

milzu dzeguze 245

lietus dzeguze 248

gaiļa dzeguze 251

ani 254

Dzeltenā cielava 20, 303

Dzeltenais vanags 18, 234,
*240

Dzeņi 17, 119, **128, *113

karaļdzenis 17, 137

kungu dzenis 17, 137

iskudru dzenis 17, 140

dižraibais dzenis 17,147,

**128, *113

vidējais dzenis 17, 156

mauru dzenis 17, 148

mazais dzenis 18, 166

zeltotais dzenis 18, 183

trīspirkstainais dzenis

18, 183

Dzērves 25, 109, *16

dzērve jeb kluicēns 110,
*16

sniega dzērve 110

Antigones dzērve 110,
*16

jaunavu dzērve 110

Dzērvju līja .jeb sekre-

tārs 18, 258, *304

Dzēse jeb zivju gārnis 25,

92, **112; *26, 208

Dzilna, melnā 17,129, *113

zaļā 18, 171

pelēkā 18, 178

Dzilnīši 22, 297

dzilnītīs 298

klinšu dzilnītis 303

Dziedātāji 20, 249

Dziedzergalvju ķirzaka 28.

201

Dž

Dželada 2, 214

Džerboa, djerboa 7, 127

Džigētajs jeb kulāns .9,

19, **48

E

Echidna hystrix 8

310, *305

Ectopistes 23, 57

— migratorius 57

E d c n t a t a 8, 237

Egretta 25, 96

— alba 96

— garzetta 96
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Eiderpīle jeb spilveniieks

26, 186

Eira 3, 60

Elanus 19, 11

— melanopterus 11

E 1 ap i d a c 29, 13

Elefants jeb zilonis 12,

249

Āfrikas 254

Indijas 259, *272

Elephantina 12, 247

Elephas 12, 247

— africanus 254

— maximus (indicus)

259, *272

— primigenius 247

Epimachus 22, 183

— speciosus 183

Eliomys, 7, 100

— nitela 100

Emaljzvīnu skrimšļu zivis

32, 171

Emberiza 21, 29, **32

— aureola 36

— caesia 34

— cia 35

— cirlus 32

— citrinella 32, **32

— hortulana34

—miliaria 30

— schoeniclus 29

Emberizinae 21, 26

Ernu 24, 257

Emys 27, 52, *64

— orbicularis 57, *64

Engraulis 31, 141

— encrasicholus 141

Entomophaga 8, 250

Epimachinae 22, 182

E qv i d a c 9, 7

Equus 9, 7, **48, *32,
*33

— asinus 42

— — hinnus 49

— — mulus 49

— burschellii 53

— caballus gmelini 8

— grevyi *33

— Hemionus 19, **48

— quagga 53

— taeniopus 41

— zebra 53

Erethizon 8, 196

— dorsatum 196

Erickiņi 20, 208, **224

melnais erickiņš 208

erickiņš 211

klinšu erickiņš **224

Erinaceus 7, 27, *16

— europaeus 29, *16

Eriomys 8, 213

— chinchilla 213

— lanigera 213

Eri'thacus. 20, 199,
*192

— cyaneculus 200

— leucocyanus 200

— rubecula 203, *192

— svecicus 199

Eryx 28, 262

— jaculus 262

Eskimosu suns 5, 40, *32

Esocidae 31, 82

Es o x 31, 82, *96

— lucius 82, *96
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Eudynamis 16, 240

— niger 240

E v d y p te s 26, 300

— chrysocome 300

E v m etop i a s 13, 86

— stelleri 86

E v ne c te s 28, 270

— murinus 270

Euplectinae 21, 124

E utox c re s 17, 81

— aquila 81

Ezis 7, 27, 29, *16

Exocoetus 31, 86

— volitans 89

E

Ērgli 18, 263, **272, *304,
*305

brūndzeltenais jeb klin-

šu ērglis 269, **272

mazais ērglis 281

pundurērglis 285

vanaga ērglis 290

harpija 293, *304

lielais zivju ērglis 296

baltgalvainais zivju ērg-

lis 297, *305

ķirlāns 305

Ēzeļi 9, 41

stepju ēzelis 41

mājas ēzelis 42

mūlis 49

mūlēzelis 49

F

Fabadu 4, 183

Falco 18, 203, **208,
*240

— aesalon 230

— articus 211, **208

— lanarius 213

— peregrinus 215, *305

— subbuteo 224

Faraonu žurka 5, 135

Fauna pērtiķis 2, 243

Falconidae 18, 203

— vespertinus 238

— tinnunculus 234, *240

Fazāni .24, 182, **176,
*208

monauls 182, **176

sudraba fazāns 188,
*208

dižais fazāns 190

ķēniņa fazāns 191

raibais fazāns 194

zelta fazāns 196. *208

dimanta fazāns 197

argusfazāns 200, *208

mikado fazāns *208



272

Feli s 3, 21, **16, **64,
**128, *48, *80,

*81, *144, *145

— catus 117, **128

— concolor 51

— lyra 60

— macroura 118

— maniculata 129

— angorense

150, *145

— — ecaudata 150

— marnil 128

— marmorata 113

— mitis 118

— nebuloso 84

— onza 85, *81, *96
'

— pajēros 119

— panthera 99

— pārdalīs 117

— pardus 98, *97

— serval 151, *144

— tigrina 117

— tigris 63, **64, *80

— undata 129

— variegata 99

— viverrlna 151

— vaguarundi 58

Felis leo barbari-

c v s 3, 22, **16, *48

— capensis 23

— googratensis 23

— persicus 23

— senegalensis 23

Feneks 5, 85, *81

F i b c r 8, 175

— zibethicus 175

Flamingo 25, 66, **48

Fleitas putns 22, 224

Forele, ezeru 31, 60

jūras jeb taimiņš 63

strautu jeb nīga 64

sarkanā 70

Formicariidae 23,

24

Fratercula 26, 287

— arctica 287

F re g a t a 26, 256

— aquila 256

Fregatas putns 26, 256

F re g a t i d a c 26, 256

F re g i 1 i n a c 22, 185

Frets 6, 186

Fringilla 21, 38,
**48

— coelebs 38, **48

— montifringilla 42

— spondiogenys 38

Fringillidae 21, 25.

Fringillinae 21, 38

Fulica 25, 134; *26, 208

— morrhūa 23, *32

— atra 134; *26, 208

Fulicidae 25, 127

Furnarius 23, 11

— rufus 12
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G

G a d i d a c 31, 23

Gadus 31, 23, *32

— aeglefinus 27

— merlangus 28

— virens 29

Gaigala 26, 224

Gajals 11, 137

Galago 2, 276

galago 276

komba 278

milzu galago 279

Galbula 16, 195

— viridis 195

Galbulidae 16, 194

Gale r i ta 21, 12, *80

— cristata 12, *80

Galeus 32, 185

— canis 185

Galleopithecus .7,
10

— volans 7, 11

Ga 11m a c 24, 185

Gallinago 25, 11, *17

— media 11, *17

— minima 19

— scolopacina 15

Ga 11inu 1 a 25, 130

— chloropus 130

Ga 11 v s 24, 185

— ferrugineus 185

Ganoidei 32, 171

Ganoīdzivis 32, 171

Garastīte 22, 294

Gargāles 26, 276

melngalvju gargāle 276

jūrasgargāle 276

brūnkakla gargāle 276

Garkaklis 26, 182

Garļakas 26, 270

cekulu garļaka 272

pelēkrīkles garļaka 274

ragainā garļaka 274

ausainā garļaka 275

mazā garļaka 275

Garroču pērtiķi 1, 136,

*137, **144

Garrulinae 22, 212

Garrtilus 22, 212,
**224

— glandarius 212, **224

Garspārni 26, 209

Gasterosteidae 30,
270

Gasterosteus 30,

270, »*272

— aculeatus 270, **272

— marinus 271

— pungitius 270, **272

Gauras 26, 200

mazā gaura jeb duncka

201

lielā gaura 202

garknābu gaura jeb

melgāle 203

Gaurs 11, 132

Gavialis 27, 92

— gangeticus 92

Gaviāls 27, 92

Gazeles 10, 220, **240

gāmurgazele 221

Pērsijas gazele 221

**224
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. Marikas gazele 222

Zemeringa gazele 225

Damgazele 225

Granta gazele 225,**240

Indijas gazele 226

Arābu gazele 226

Spīka gazele 226

Pelcelna gazele 226

Tomsona gazele 227

Sarkanpieres gazele 227

Kāpu gazele 227

Parastā jeb Dorkas- ga

zele 227

Gazella 10, 220, **240

— arabica 226

— bennetti 226

— dama 225

— dorcas 227

— granti 225, **240

— gutturosa 221

— leptoceros loderi 227

— marica 222

— pelzelni 226

— rufifrons 227

— soemmeringi 225

— spekei 226

— subgutturosa 221

— thomsonL227

Gārņi 25,89.**112; *26,208

zivju gārnis jeb dzēse

92, **112; *26, 208

purpura gārnis 93

sudraba gārnis 96

zīda gārnis 96

nakts gārnis 99

Gecinus 18, 171

— canus 178

— viridis 171

Geko 28, 218, *256

mūru geko 220, *256

kroku geko 220

rippirkstaine 221

Gekotidae 28, 218

Gelochelidon 26,219
— anglica 219

Geneta 5, 129

G c n n a c v s 24, 188,*208
— nvcthemerus 188,

*208

Geococcyx 16, 251

— californianus 251

Geotrygoninae 23,
74

Gepardi jeb medību leo-

pardi 4, 183

Āzijas g. jeb cita 183

Āfrikas g. jeb fahadu

183

plankumainais g. 183

Gibboni 1, 136, **144,*137

siamangs 136

huloks 138

lars 138

vauvau 138

Giraffidae 10,. 193,
*208

Girlics 21, 78

Glaucidium 19, 147

— passerinum 147

Glaucopinae 22, 223

Globicephala 14,236

— melas 236

Glodene 28, 179

Gluddeguņi 2, 317

Gludenā čūska 28, 286

Gmdvaļi 14, 300
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Gnu 10, 312, *288, *289

baltastainais 312, *289

svītrainais 316, *288

Gobiidae 30, 297

Gobio 31, 101

— fluviatilis 101

— uranoscopus 103

Gobi us 30, 298

— niger 298

Gorals 10, 283

Gorilla 1, 78, **32, *49

Gorilla 1, 78, **32, *49

— gina 1, 78, *48

G o v r a 23, 77. *64

— coronata 77, *64

— victoriae 78

G o v r i d a c 23, 77

Govju putns 21, 133

Govsantilopes 10, 246

kama 246

raibāzis 246

baltpieres āzis 246

Senegales antilope 247

Gra 11 atore s 24, 269

Grauzēji 7, 57

Gremotāji 9, 61

Grifi 19, 67, *49

bārdainais jeb jēru grifs

77, *49

maitas grifs 96

cepurainais grifs 104

vanagu grifs 106

zosu grifs 106

mūku grifs 111

ausainais grifs 113

plikgalvainais 113

kondors 116

karāļkondors 120, **80

tītaru grifs 122

urubu 122

kraukļu grifs 123

Grislilācis 6, 286

Grizons 6, 227

Grieķijas bruņu rupucis
27, 35, *64

Grieze 25, 119

Grozgalvis 18, 188

Gruidae 25, 109

Grunduļi 30, 297

melnais grundulis 298

dūņu grundulis 299,*304

grundulis 31, 101

akmeņu grundulis 103

Gr v s 25, 110, *16

— antigone 110, *16

— cinerea 110, *16

— leucogeranos 110

— virgo 110

Guacharo 17. 19

Guanako 9, 86

Gugatnis jeb zāļu šņībis
25, 27

Gulbis 25, 142; **26, 176

kuprainais 144

baltais 144

mazais 145

melnkakla 148

melnais 148; **26, 176

Gunels 30, 306

Gūrnards 30, 266

G v 11 c r a 24, 208

— cristata 208

— pucherani 208

Gvacui jeb pampasu brie-

dis 10, 173

Gvereca 1, 157, *129
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Gymnophiona 30,223

Gymnorhina 2, 317

Gymnorhina tib i-

c i c n 22, 224

Gypaētus 19, 76, *49

— barbatus 77, *49

Gypogeranus 18, 258

— serpentarius 258

Gyps 19, 106

— fulvus 106

— riippellii 107

Gyratores 23, 35

Ģemze jeb gams 10, 284, *272

H

Haematopodinae

24, 309

Haematopus 24, 309

— ostralegus 309

Haizivis 32, 178, *192

zilā haizivs 179

cūkas haizivs 185

āmura haizivs, āmura

zivs 186

zvaigžņu haizivs 186

milzU haizivs 187, *192

suņa haizivs 189

kaķa haizivs 189

dzeloņu haizivs 191

ledus haizivs 192

Haliaetus 18,296,*305

— albicilla 296

— leueocephalus 297,
*305

H a 1 c y o n i n a c 16, 291

Halichoerus 13, 127

— gypus 127

Halicore 14, 168

— cetacea 168

Hamadriji 2, 205

Hapale 2, 252

— argentata 253

— jacchus 253

— leonina 252

— oedipus 253

— penicillata 253

— pygmaea 254

— rosalia 252

Hapalemur 2, 271

— griseus 272

H ar c 1 d a 26, 198

— glacialis 198

— bistrionica 199

Harpija 18, 293, *304

H ar p y i a 18, 293, *304

— destructor 293, *304

Haterija jeb tilta ķirzaka

27, 136; *28,' 192

Hatteria 27, 136; *28,
192

— punctata 136; *28,

192

Hatteriadae 27, 137

Heliac t i nu s 17, 85,
112

—
corriutus 86, *112

Helotarsus 19, 8

— ecaudatus 8
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Helio t h r i x 17, 84,
*112

— aurita 84, *112

Hemidact y 1 v s 28,
221

, — turcica 221

Hemipitheci 2, 257

Hemitragus 11, 87

— hyloricus 88

— jayakari 88

— jemlachicus 88

Henicognathus 15,
130

— leptorrhynchus 132

Herpestes 5, 134

— cancrivorus 146

— griseus 142

— javanic'us 142

■
—

ichneumon 135

— taetonicus 145

— pen'icillatus 146

— viddringtonii 145

Heteralocha 22, 223

— acutirostris 223

Hiēnas 5, 101, *33, *65;

**4, 232

plankumainā h. 108, *33

seglainā h. 112

svītrainā h. 112, *65

Hiēnu suņi 5, 93, **96

Hippocampus 32,168,
**176

— brevirostris 168,
**176

Hippoglossus 31, 34

— vulgaris 34

Hi,pptopota m i d a c

13, 36

Hippopotamus 13,

36, **48

— amphibius 38, **48

— liberiensis 36

Hippotigris 9, 52

Hippot ragus 10, 260

— leucophaeus 260

— niger 260

Hirare 6, 226

Hirundinidae 22,240

H i r v n d o 22, 242

—
rufula 248

— rustica 242

— urbica 249

Hoko 24, 228

Holocephali 32, 203

H o p 1 o p ter v s 24, 293

— spinosus 293

Hulmanis, hunemanis 1,

151

Huloks 1, 138

Hyaena, 5, 101, *33.

*65; **4, 232

— brunnea 112

— crocuta 108, *33

— striata 112, *65

H y a s 24, 303

— aegyptia 304

H y dr i d a c 29, 35

Hydrobates 26, 245

—
leucerrhoa 245

— oceanica 245

— pelagica 245

Hydrochelidon 26,

220

— hybrida 220

— leucoptera 220

— nigra 220
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HydrochoerusB,2lo,
*208

— capybara 210, *208

Hydromedusa 27,69
— maximiliana 69

H y d r o p h i s 29, 36

— cyanocincta 36

H y d r o p s a 1 i s 17, 28

— forcipatus 28

H y 1 a 29, 106

— arborea 106

H y 1 i d a c 29, 106

Hylobates 1, 136,

**144, *137

— agilis 138

— hulock 138

— lar 138

— rafflesii 138

— syndactylus 136

Hylochoerus 12, 235

— meinertzhageni 235

— rimator 235

H y p c r m c t r a 17, 87

— gigas 87

H ypcr o ar t i a 32, 205

Hyperoodon am-

pu 11 at v s 14, 251

Hyperotreta 32, 211

Hyphantornis 21,117
— abyssinica 118

— galbula 117

H y p o 1 a i s 20, 260, *288

— icterina 260, *288

— polyglotta 261

Hypsiprimnus 8,304

— murinus 304

H y r a c i n a 12, 203

Hyrax abyssini-

c v s 12, 204

H y s t r i x 8, 200, *209

— cristata 200, *209

I

I b i d a c 25, 57

Ibijau 17, 15

I b i s 25, 57, *80

— aethiopica 57, *80

Ibiss 25, 57, *80

Ichneumoni (sk. mangu-

sti) 5, 134

Ichneumons jeb faraonu

žurka 5, 135

I c h t y o i dc a 30, 215

Icteridae 21, 130

Icterinae 21, 135

I c te r v s 21, 135

— 'baltimore 136

I d v s 31,117, *96

— melanotus 117, *96

— minutus 118

Iguana 28, 195, *193

— tuberculata 196,* 193

I gua n i d a c 28, 192

Inambu 24, 231

Inia 14, 211

Inia geffroyensis

14, 211
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I n d i c a to r 16, 205

— sparmanni 206

Indijas bifelis 11, 110,**96

degunradzis 13, 13

zilonis 12, 259, *272

Indri 2, 263

Inka kakadu 15, 109. **32,

*65, *128

Insectivora 7, 7

Inuus ecaudatus 2,
190

Irbes 23, 127, *97

meža 127

akmeņu 150

lauku 153, *97

Irbiss 3, 113

Itāļu suns 4, 288

ī

īkšķi tis 20, 242, **256

īsastainie pērtiķi 2, 244

kakajao 244

šarlaksejas pērtiķis 245

īsspārņi 24, 235

J

Jacchus 2, 253

Jaguārs 3, 85, *81, *96

Jaguarunds 3, 58

Jakamars 16, 195

Jako 15, 77, *128

Jaks 12, 165, *176

Jamains 196

Jaunās pasaules pērtiķi 2,
218

Jenots 6, 303, *225

Jēru grifs 19, 77, *49

Jostainie 8, 244

tatu jeb sešjostainis 246

jostainā pele 249

Jugliņi 31, 113

jugliņš jeb baltene 113

strautu jugliņš 113

ezeru jugliņš 115

Jurumi 8, 252

Jūras adata 32, 167, **176
alata 31, 11

asaris 30, 256

bullis jeb skorpijs 30,

264, *225

cūciņa 8, 204

cūka 14, 231; *13, 129

lielā 14, 222

gailis **31, 16

garļaka 26, 248

govs 14, 174

jaunava jeb dugongs 14,

168

kaķi 2, 165

ķirzaka 28, 201

lauva 13, 86

lācis 13, 93, *96
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mēle 31, 35

nēģis 32

repsis 31, 79

skorpijs jeb j. bullis 30,

264, *225

skrējējs 26, 245

stagaris 30, 271, **272

tauriņš **31, 16

ūdrs jeb kalans 6, 242,
*224

velns jeb makšķernieks

30, 304

vēdzele 30, 307

vilks 30, 305; *31, 33

zaķis 30, 301, *304

zirdziņš 32, 168, **176

zilonis 13,131; **14,192
zutis 31, 149

žagata 24, 309

žurka 32, 203, *193

Jy n gi d a c 18, 188

J y n x 18, 188

— torquilla 118

X

Kabav'u 1, 155

Kaguangs 7, 11

Kaijas jeb kaivas 26, 221,
*209

gaigala 224

polārkaija 225

sudrabkaija 225, *209

kaija jeb kaiva 225

lielā reņģu kaija 226

mazā reņģu kaija 226

laupītāju kaijas (sk.)
234

Kājots jeb prēriju vilks 4,
223

Kaka 16, 173

Kakadu 15, 101, **32, *65,

*128, *129

Moluku kakadu 108, *65

Inku kakadu 109, **32,
*65

cekula kakadu 110

kraukļa kakadu 111

arara kakadu jeb ras-

maloss 113, *129

korella 115

Kakajao 2, 244

Kakamicli 5, 130

Kakapo 15, 117, *128,*129

Kafeaulis, ķilda jeb karpa
26, 198

Kaķi 3, 11

Kaķis 3, 117, **128, *145

pardelkaķis 117

tiģerkaķis 117

chati 118

garastes kaķis 118

pampasu kaķis 119

meža kaķis il9, **128

manuls 128

pundurkaķis 129

palsais kaķis 129

Angoras kaķis 150, *145
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stulmastainais kaķis 150

vagati 151

servals 151, *144

Kaķu lācis jeb parīda 6,317

Kaķumaki 2, 272

valuvi 272

Kalans jeb jūras ūdrs 6,
'242, *224

Kalnu kazas 11, 56, *48

Sibirijas kalnu kaza 56,
*48

Nubijas kalnu kaza 56

Rietumka'ukāza kalnu

kaza 56, *48

Alpu kalnu kaza 56

Kamēļi 9, 63

dromedārs jeb Āfrikas

kamēlis 64

divkuprainais jeb Āzijas
kamēlis 80

Kanāriju putniņš 21, 83

Kančils 9, 99

Kaņepu putniņš 21, 57

kalnu 58

Kanuts 25, 21

Kapucins 2, 239

Karaju 2, 225

Kārākais jeb tuksnešu lū-

sis 4, 160. *145

Karakula aita 11, 32

Karančo 19, 61

Karalkondors 14, 120,**80

Kardināls 21, 75, *81

Karotes suņi 5, 90

Karpas 31,89
karpa 91

Karpa, ķilda jeb kakaulis

26, 198

Karūsa 31, 95

Kašalots 14, 256, *240

Kašmiras kaza 11, 80

Kašņātāji 23, 83

Kata 2, 270

Kazas 11, 46, *48, *49

Kaukāza turs 48, *49

Spānijas akmeņu kaza49

Kalnu kazas (sk.) 56,
*48

mājas kazas (sk.) 72

skrūvragu kaza 85

Kazragi jeb stagari (sk.)

30, 270, **272

Kazuāri 24, 258

Kāmju peles, kāmji 8, 165,
*129

kāmis 165, *129

Kārpu cūka 12, 235

Kea 16, 173

Ķenguru 8, 286, **272

milzu ķenguru 299

pademelons 301

zaķa ķenguru 301

kalna ķenguru 302

klinšu ķenguru 302

koku ķenguru 303

Ķenguru žurkas 8, 304

Kivi 24, 262, *209

Klaburčūska 29, 59, *64

Klijāni 19, 40, *48

čūsku ērglis 42

ķīķis 45

peļu klijāns 51, *48

ērgļu klijāns 52

stepju klijāns 52

biksainais klijāns 56

Klinšāpši 12, 203

A. Brems. „Dzīvnieku valsts" XXXII.
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Klinšu jeb brūndzeltenais

ērglis 18, 269, **272

Klinšu ložņa 22, 309

Klinšu putns 23, 17

Kloakas dzīvnieki 8, 309

Kluikis, kluite jeb kuitala

25, 51

Koaita 2, 231

Koals jeb Austrālijas lā-

cis 8, 285

Koati jeb degunlācis 6,

308, **304

Koboldmaki, spoks 2, 279,
*272

Kobra jeb briļļu čūska 29,

/ 17, *32

Kobus 10, 258, *209

— ellipsiprvmnus 258,
*209

Koels 16, 240

Koku cirulis 20, 309

lāči 6, 314

tinastes 1. 314

paipala 24, 171

Kolibri 17, 77, 84, 88,

**80, *112

ērgļa knābis 81

vientulis 82

mango 82

Čimborazo 83

topaza kolibri 83

ziedskūpstis 84, *112

kolibri 84

skaistā elfa 85, **80

astainā elfa 86, **112

karogu silfe 86, *112

sapfo 87

milzu kolibri 87

zobenknābis 87, *112

paramosāzītis 88

Kolsums 4, 195

Kondors 19, 116

Koraļļu rifu zivis 31, **48,
**128

Korella 15, 113

Kormorāni 26, 258, *288

kormorāns 259, *288

vārnu kormorāns 260

punduru kormorāns 260

Korsaks 5, 76

Kovārnis 22, 202

Alpu 185

Krauklis 22, 188

vairoga 194

Kraūķis 22, 200

Krēpainā aita 11, 41, *48

Krīklis, lošne jeb krikis

26, 178

Krokodīļi 27, 89, *96, *97

gaviāls 92

Amērikas jeb smailpur-

na krokodīls 95

Nilas krokodīls 101, *97

purva krokodīls 101

Siāmas krokodīls 101

alligators 121, *96

Krokodīla putns 24, 304

Krupji 30, 165, *65

krupis 168, *65

smilšu krupis 173

raibais krupis 173

Krupju vardes 29, 136

ķiploku krupis 138

sarkanvēdera krupis 138

dzeltenvēdera krupisl39
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Krustknābji, 21, 98, *112

priežu 98, *112

mazais 98

sarkansvītru 99

baltsvītru 99

Krūmu vista 24, 222

Krūšu putns 20, 236,**256

Kūdu 10, 268

Kueruks 3, 129

Kuguārs jeb puma 3, 51

Kuitala jeb kluikis, kluite
'

25,51

Kukaiņēdēji 7, 7

Kulans jeb džigetajs 9, 19,
**48

Kuma jeb apkakles lācis 6,

291

Kurmji 7, 43

kurmis 45

aklais k. 54

Kurols 16, 261

Kurti 4, 279

Kurtu antilope 10, 276

Kuskus jeb vangals 8, 283

Kuzimanza 5, 148

Kuzu, lapsu 8, 284, *257

Kvezals 16, 199

Ķ

Ķauķis, sīkraibais 20, 249,
*288

melngalvju ķ. 252

dārzu ķ. 253

pelēkais ķ. 258

iedzeltenais ķ. 260, *288

ziedu kaukis jeb svirlītis

263

vītites k. 263

bēdu ķ.'264
kalnu ķ. 264

dižknābja ķ. 265

zeltgalvja ķ. 269

dīķu ķ. 276

niedru ķ. 277

ceru k. 279

grīšļu k. 282

kārklu ķ. 283

upes ķ. 286

lakstīgalu ķauķis 289

Ķeģi 21, 60

ķeģis 60

kalnu ķeģis 61

garknābju ķeģis 61

pelēkais ķeģis 61

Kerastes pērtiķi 2, 230,
*219

koaita 231

marimonda 231

čameks 231

miriki 231

zeltpieres pērtiķis 231

Ķerra, lielā 26, 194

mazā jeb cekula pīle 194

Ķiku kaza jeb pērkona ka-

za .25, 15

Ķilda, karpa jeb kakaulis

26, 198

Kirlāns 18, 305
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Ķirzakas 27, 147, **144

zaļā jeb smaragda ķir-

zaka 27, 147, **144

parastā ķirzaka 28, 165

kalnu ķirzaka 28, 166

mūru ķirzaka 28, 168

pērļu ķirzaka 28, 171

Kivulis 21, 50

Kīkis 19, 45

Ķīris jeb kurliks 26, 228

mazais ķīris 228

Ķīrlis 26, 232

Ķīsis 30, 257, *225

Ķīvištārtiņš 24, 295

Ķīvites 24, 286. *273
'

ķīvite 286, *273

piešu ķīvite 293

L

Labarija 29, 76

La b r a x 30, 256

— lupus 256

Labridae31, 17

Labrinae 31, 17

Labrus 31, 18

— mixtus 18

Lacerta 27, 155, **144

— agilis 28, 165

— muralis 28, 168

— ocellata 28, 171

— viridis 27, 155, **144

— vivipara 28, 166

Lacertidae 27, 147

L a c h c s i s 29, 73, *64

— muta 73, *64

Laemargus 32, 192

— borealis 192

Lagonosticta 21,113,
*113

— minima 113. *113

Lagopus 23, 134

— albus 137

— mutus 144

— scoticus 138

Lagothrix 2, 236

— lagothricha 236

Lakstīgala, parastā 20,192,
*192

lielā 192, *192

Āfrikas 233

ezeru 274

Laktīgalas pusbrālis 20,

221

Lamantini 14,168

jūras jaunava, dugongs
168

manati 168

Lamas 9, 84, 91, *80

Lamas gazele 10, 243

Lam c 11 iros t re s 25,

139

L a m n i d a c 32, 187

Lampornis 17, 82

— mango 82

Lamprocolius 21,151
— chalvbaeus 151

Lamprotornis 21,

150

— aeneus 150
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L a mp r o tomi t( hīl n ae

21, 149

Lancetnieks 32, 213

L a n i i d a c 22, 227

L a n i ūs 22, 228, *272

— collurdo 235, *272

— excubitor 228

— minor 232

— senator 238

Lapdeguņi 2, 327

griezdeguņi (pundur-

zobji) 329

vārstuļdeguņi 330

vampiri 330

pakavdeguņi 331

Lapeņu putni 21, 157

Lapreņģe 31, 139

maljlapreņģe 139

Lapsa 5, 49, **48, *64

Lapsu kuzu 8, 284, *257

Laridae 26, 211

L ar i n a c 26, 221

Lars 1, 138

L ar v s 26, 224, *209

— argentatus 225, *209

— canus 225

— fuscus 226

— glaucus 224

— leucopterus 225

— marinus 226

— minutus 228

— ridibundus 228

Laši 31, 51, **64, *33

lasis, sudrablasis 53, *33

ezeru forele 60

taimiņš, lašu forele 63

nīga, strautu forele 64,
**64

sarkanā forele 70

Donavas lasis, hucho 72,
**64

Laucis 25, 134; *26, 208

Lauku balodis 23, 44

irbe 23, 153, *97

lija 19, 27

pele 7, 153

Laupītāju kaijas 26, 234

milzu laupītāju kaija jeb
skua 235

plataste jeb melnā kaija
236

kliju kaija 237

Lauvas 3, 21, **16, *48

Berberijas 1. 22

Senegales 1. 22

Kapzemes 1. 23

bezkrēpainais, Gucera-

tasl. 23

persiešu 1. 23

Lauvas pērtiķīši 2, 252

lauvas pērtiķis 252

sārtais pērtiķītis 252

pinču 253

zīda pērtiķītis 253

pinzeles, laūkais pērtiķī-
tis 253

zīda pundurpērtikītis
254

Lauvu un tīģeru bastardi

*3, 49

Lāči 6, 271, **272, **304,

*225, *241, *288

brūnais 1. 274, **272,

*241, *289
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grīslilācis jeb pelēkais L

286

baribals jeb melnais 1.

287

kuma jeb apkakles 1. 291

bruans jeb malaju I. 292

asvails jeb lūpu 1. 293

ledus lācis 294, *288

jenots 303. *225

koati jeb degunlācis 308,
**304

baltsnuķainais 1. 309

tinastes 1. 314

panda jeb kaķu 1. 317

Lāču maki 2, 276

Lāču paviāns *2, 193

Ledus lapsa, polārlapsa 5,

78, *81

Ledus lācis 6, 294, *288

Leguāns 28, 196, *193

Leitenis jeb pelēkais zaķis

8, 217, **192

Lemingi 8, 186

Lemur 2, 265, **256

— catta 270

— leucomastyx 269

— mayotensis 266

— niger 269

— ruber 269

— varius 269

Lemuri 2, 259, **256

indris 263

vaiņaga indris 263

diadēmas maki 265

maki 265

mājota 266

vari 269

lapsveidlgais maki 269

melnais maki 269

bārdainais maki 269

kata 270

Lemuridae 2, 259

Leopards 3, 98, *97

Leopardus 3, 84

Leopardus i rbis 3,
113

Lepordna 8, 216

Leptocardii 32, 213

L c p top t i 1 v s 25, 84,
*80

— crumenifer 85, *80

Leptosomidae .16,
261

Lepto somus 16, 261

— discolor 261

Lepus 8, 216, **192

— cuniculus 230

— timidus 226

— vulgaris 217, **192

Lestrinae 26, 234

Lestris 26, 234

— catarrhactes 235

— parasitica 237

— pomatorhina 236

Leuciscus 31, 119,*96
— rutilus 119, *96

Leuconoē 2, 321

— daubentonii 321

Levirostres 16, 179

Lēcēj peles 7, 125

tuksneša lēcēj pele 127

Lēcēju pērtiķi 2, 245

sahuasu p. 245

atraitņu p. 246

Lēlis jeb lēpis 17, 26, *48
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Lēļi 17, 5, *48

pūces bezdelīga 10

milzu lēlis jeb ibijau 15

taukais lēlis jeb guacha-
ro 19

lēlis jeb vakara lēlis, lē-

pis 26, *48

sarkankakla lēlis 27

raudošais lēlis 27

garastainais lēlis 27

lirastainais lēlis 28

karogspārņu lēlis 28

garspārnainais lēlis 29

nakts vanags 41

Lēpis jeb lēlis 17, 26, *48

Lēveru putns 22, 223

zivis 32, 170, **176

Lichanotus 2, 263

— brevicaudatus 263

— mitratus 263

Lidpūkis 28, 186

Lidsuni 2, 313, **304.*273,

*320, *321

lidsunis, kalongs 313,
*273

lidlapsa3l4, **304

Austrālijas lidsunis *2,
320

Malaju lidsunis *2, 321

lidvāveres 7, 73, *17

taguans 73

parastā lidvāvere 74

asapans 75, *17

Lidzivis 31, 86

Li gurinu s 21, 46

— chloris 46

Limnot rag v s 10, 225

— gratus 256

L i m o s a 25, 44

— limosa 44

— rafa 44

L i m o s i n a c 25, 44

Linsangs 5, 128

Liraste 23, 27, **16

Lithocranius 10,

244

— walleri 244

Līdaka 31, 82, *96

Līdējkaki jeb viverras 5,

'120, *112, *113

Līdējkaķu suņi 5, 91

Lījas 19, 7

māžs 8

plīvu līja 11

bezdelīgu līja 14

karāliskā līja 16

melnā līja 21

lauku līja 27

stepju līja 27

pļavu līja 33

niedru līja 34

Līju vanagi 19, 59

karančo 61

Līkšnībītis jeb pundūrtār-

tiņš 25, 23

Līnis 31, 98, *97

Liededznieki 25, 21

Lielkāju vista 24, 225

Lielspuris 31, 5

Lietuvainds 25, 57

Locus te 11 a 20, 283

— fluviatilis 286

— luscinioides 289

—
naevia 283

Longa jeb molva 31, 31,
*33
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Longipennes 26, 209

Lontru 6, 242

L o p h i v s 30, 303

— piscatorius 304

Lophobranchii 32,

Lophophorinae 24,

Lophophorus 24,182,
**176

— impeyanus 182,**176

Lophorina 22, 180

— superba 180

Lophornis 17, 85,**80
— ornata 85

Lori 2, 272, *273

slaidais lori,teivangs273
neveiklais lori 274, *273

Lori 16, 167, *128

Lor i ca ta 27, 89

L or i c v 1 v s 15, 97

— galgatus 97

Lota 1o t a 31, 29

Loxia 21, 98, *112

— bifasciata 99

— c'urvirostra 98

— pityopsittacus9B,*ll2
— rubrifasciata 99

Loxodonta 12, 254

—
africana 254

Lucioperca 30, 255

— sandra 255

— wolgensis 256

Lucis jeb lučiņš 30, 307

Lučiņš 30, 307

Lukstu čakstīte 20, 216

Lummes 26, 280

lumme 280

šaurknābja lumme282

briļļu lumme 282

polārlumme 283

Luscinia 20, 192, *192

— megarhyncha 192, *192

— philomela 192

Lūtra 6, 228, *224

— brasiliensis 242

— lutris 242, *224

— vulgaris 229

Lūpzivis 31, 17

svītrainā lūpzivs 18

Lūsis 4, 159, **168, *145

purva lūsis 159

•kārākais, tuksneša lūsis

160, *145

parastais 1. 161, **168

pardeļlūsis 181

polārlūsis 182

sarkanais 1. 183

Lycalopex 4, 225

Lyc a o n pie tu s 5, 94,
**96

Lyciscus4, 223

Lynx 4, 159, **168, *145

— canadensis 182

—caracal 160, *145

— chaus 159

— pardalis 181

— rufus 183

— vulgaris 161, **168
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Ļ
Lekanastainie pērtiķi 2

243

zirgastainais p. 244

baltgalvainais 244

pinkainais 244

M

Macacus 2, 179, *181,

*177, *191

— cvnoglossus 180

— nemestrinus 189

— silenus 189,*177,*191
Machetes 25, 27

— pugnax 27

Macrodipteryx 17,
29

— longipennis 29

Macropodida 8, 286

Macropod us 31, 5

— viridiāuratus 5

Macr opu s 8, 286,**272
— giganteus 299

—leporoides 301

— thetidis 301

M a cr o s c 1 i dc s 7, 11

— tvpicus 7, 12

Magots 2, 190

Mailīte 31, 122, *96

Maitas grifs 19, 96

Mājota 2, 266

Makaki 2, 179, *181. *177,
*191

makaks 180

cepurainais pērtiķis 185

rezus pērtiķis 186

cūku pērtiķis 189

bārdainais pērtiķis van-

dera 189,*177,*191

magots 190

Maki (sk. lemuri) 2, 265

Makrele 30, 282, *305

Makšķernieks jeb jūras
velns 30, 304

Malapterus 31, 47

— electricus 47

Mampalons 5, 134

Mamuts 12, 247

Manati 14, 168

M a n a t i n a 14, 168

Manatus 14, 171

— australis 172

Mandriļi 2, 215, **208

mandrils 215

drils 215

Mangusti jeb ichneumoni

5, 134

ichneumons, faraonu

žurka 135

mungo 142

zeltputeklu mangusts
142

melons 145

zebras mangusts 145

■krabu mangusts 146

lapsas mangusts 146
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M a n i s 8, 255, *225

— pentadactvla 258,
*225

— Temminckii 259

Marabu 25, 85, *80

Marena 31, 78

Marimonda 2, 231

Markati jeb mērkaķi 2,

165, *176, *177

zaļais pērtiķis 178, *177

diana 179

mūķeņu pērtiķis 179

huzāru pērtiķis 1179

moru pērtiķis 179

Marmorkaķis 3, 113

Marsu pialia 8, 263

Martes 5, 154, **128,

**144, *113; *6, 193

— abietum 5,154,**128

*113

— americana 6, 175

— flavigula 6, 176

— foina 6, 165, *193

— pennantii 6, 175

— zibellina 6, 170,**144

Mastodon gigante-
iu s 12, 247

Mastodons 12, 249

Mazlāči 6, 303

jenots 303, *225

Mājas aitas 11, 22, *48

Ankonas aita 26

Mošanās aita 26

Dinkas aita 27

Fesanas aita 27

Rēnas aita 28

Franku aita 28

Ševiotaita 29

•Dorsetširas aita 29

Daunas (Hempširas,

Šropširas, Oksfordši-

ras aitas) 29

Larzakas aita 29

Padujas aita 29

Merino aita 30, *48

Rambuljē 31

Karakula aita 32

Astrachanas aita 33

Kūdras aita 35

Nalpses aita 36

Vara aita 37

Viršāju aita 37

Maršu aita 38

Rītfrizijas piena aita 38

Taukgurnainā aita 38

Barvala aita 39

Hunia aitas 39

stulmastainās aitas 39

Mājas cūkas 12, 224,*240,
*241

papuāsu cūka 222, *240

kūdras cūka 226

poļu cūka 227

Besarabijas viennadžu

cūkas 228

Hanoverash Braunšvei^

gas cūka 229

pussarkanā Bavārijas
cūka 229

masku cūka 229, *241

īsausainā Ķīnas cūka

230

Jorkširas cūka 231

Berkširas cūka 231

Tamvotas cūka 232
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vācu augstrases cūka

232

Romāņu cūka 233

cirtainā cūka 234

Polandas-Ķīnas cūka234

angļu tauku cūka *241

Mangalikas cūka *241

Mājas kazas1 11, 72

kūdras kaza 74

pundurkaza 74

Švarcvaldes kaza 75

Rūdaskalnu kaza 76

Zānes kaza 76

Etiopijas kazas 77

Ēģiptes kaza 77

Mamberes kaza 77

Vallisas seglu kaza 78

Angoras kaza 79

Kašmiras kaza 80

Mājas kaķis 3, 129

Māju ragu lopi 11, 144,
*129

taurs jeb turs 145

pundurtaurs 145

stepju Mellopi 148

Āzijas zebu 151

Ostfrlžu govis 153,* 129

Angelnas g0vi5153,*129
Šorthornas govis 153,

*129

angļu parka govis 153

Simmentāles govis 155

pelēkbrūnās Alpu govis
156

Eringas govis 156

Cillertāles govis 156

Pustertāles govis 156

Devonas govis 156

Mājas suni 5, 35, *32; *4,
217

māju suns 35

aitu suns 36

špicis 38; *4, 217

eskimosu suns 40, *32

Māžs 19, 8

Medību suņi 5, 5

vistu, putnu suņi 6

briežu s. 15

lapsu s. 15

pēdu s. 18

asinss. 18

ūdenss. 20

Mednis 23, 100, **128,*96

Megalaema 16, 191

— flavigula 191

Megalaemidae 16,

190

Megalo<ba t r a c h; v s

30, 216; 29,**128

— maximus 216; 29,

**128

Megapodiidae 24,

222

M c gapo d i v s 24, 225

— tumulus 226

Megaptera nodosa

14, 288

Melanocorypha 21,

16

— calandra 16

Meleag r i n a c 24, 215

M c 1 c a gr v s 24, 215

— galopavo 215

— ocellata 216

Meles 6, 257, **256

_ taxus 257, **256
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Melgāle jeb garknābju

gaura 26, 203

Meliph a g i d a c 22,
304

Mc 11 ivo r a 6, 254

— capensis 254

Melnais strazds 21, 138,
*81

Melons 5, 145

Melopsittacus 15,
151

— undulatus 151

Menca jeb dorša 31, 23,*32

Mendes antilope 10, 267

Menu ra 23, 27, **16

— superba 27, **16

Menuridae 23, 27

Mephites 6, 246, *240

— javanensis 255

— suffocans 248, *240

— varians 248

Mērca pīle 26, 173

Merginae 26, 200

Merguļus 26, 286

— aile 286

Mergus 26, 200

— albellus 201

— merganser 202

— serrator 203

Merino aita 11, 30, *48

Merlāns 31, 28

Meropidae 16, 300

M cr o p s 16, 302

— apiaster 302

— nubicus 305

Meteorus 2, 322

— Nilssoni 322

Meža balodis 23, 49

cūka 12, 212,**224,*24()

dziedonis, zaļais 21, 128

irbe 23, 127

kaķis 3, 119

pīle 26, 173, *208

zoss 25, 151; *26, 208

Mežkazu antilopes 10, 282

garastainā kazu antilo-

pe 283

gorals 283

Mēdītāju strazds 20, 230

Microcebus 2, 276

— myoxinus 276

Microglossus 15,113
*129

—
aterrimus 113, *129

Miksine 32, 211

M i 1 v i d a c 19, 7

M i 1 v v s 19, 16

— nigrans 21

— regalis 16

Milzu alks 26, 293

čūskas 28, 252

Miminae 20, 230

Mimus polyglottus
20, 230

Minkins, dupUris, ūdele 6,
212

Miriki 2, 231

Miroņgalviņa 2, 246

Mizu'ložņas 22, 307

mizu ložņa 307

dārza mizu ložņa 307

Mīkstbrunu rupucis **27,
32

Mīkstspuru zivis 31, 20

Miega peles 7, 95 *128
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Mietāži 10, 262

pašaus 263

beiza 264

zobena antilope 264

Molobrus 21, 133

— pecoris 134

Moloch 28, 190, ::: 192

— horridus 190, *192

Molochs 28, 190, *192

Molva jeb longa 31, 31,*33
Molva 31, 31, *33

— vulgaris 31, *33

Monauls 24, 182, **176

M o no d o n 14, 246, *225

— monoceros 246, *225

Monotremata 8, 309

Montifringilla 21,
44

— nivalis 44

Mopsis 4, 300, *217

Mormon 2, 215,**208
— leucopheus 215

—
maimon 215

Moschidae 9, 95

Mo schus 9, 95

— moschiferus 95

Mošus brieži 9, 95

Mošus vērsis 11, 93

Mota c i 11 a 20, 298,

**256, *289

— alba 298

— citreola 303, *289

— flava 303, *289

— lugubris 298

— sulfurea 301, **256

Motacillidae 20, 297

Motacillinae 20, 297

Muflons 11, 10, **16

Mugil 31, 11

— capito 31, 11

Mugilidae 31, 10

Mulle, sarkanā 30, 259

Mv 11 id a c 30, 259

Mv 11v s 30, 259

— barbatus 259

— surmūletus 260

Multungula 12, 199

Mungo 5, 142

Murina 7, 134

Murkšķi 7, 86, *96, *97,
*128

bobaks jeb stepju murk-

šķis 86

Alpu murkšķis 89, *96,
*97 *128

M v s 7, 134, *65'
— agrarius 153

— barbarus 158

— deoumanus 137

— minutus 154, *65

—
musculus 147

— rattus 136

— sylvaticus 151

Mv s ca r d m v s 7, 104

— avellanarius 104

M v s c i cap a 22, 261

— atricapilla 264

— collaris 264

— grisola 261

— parva 267

Muscicapidae 22,260

Musophagidae 16,

263

Mustangs 9,13, *32
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M v st c 1 a barbara 6,

226, **208,*193,*241

— erminea 200

— gulo 220, **208, *241

— lutreola 212

—nivalis(vul garis) 191,
*192

— putorius 177, *193

furo 186

— sarmatica 177

— vison 213

— vittata 227

Mustelidae 5, 151

Mustelus vulgaris

32, 187

Mušu ķērēji 22, 260

mušu ķērējs 261

melnais mušu ķērējs264
baltkakla mušu ķērējs

264

mazais mušu ķērējs 267

Muzangs 5, 132

Mūlēzelis 9, 49

Mūlis 9, 49

Mycetes 2, 223' *225

— Caraya 225

— seniculus 225, *225

Myct eria 25, 82

— senegalensis 82

Myliobatidae 32,201

Myliobatis 32, 201

— aquila 201

Myodes 8, 186

— lemmus 187

Myogale 7, 25

— moschata 25

Myotus 2, 317

M y o x i na 7, 95

Myoxus 7, 96, *128

— glis 96, *128

Myrme c o b i v s 8, 275

Myrmecophaga 8.

251, **240

— fasciatus 275, *256

— jubata 252, **240

— tetradactyla 252

M y s t i c c t i 14, 268

Myxin i d a c 32, 211
.

Myxine 32, 211

— glutinosa 211

N, Ņ

Nagainie jeb vāveres pēr-

tiķi 2, 251

Nagkepainie jeb sivenzaki

8, 204, *208
'

jūras cūciņa 204

agutis jeb gutis 207

paka 209, *208

ūdenscūka 210, *208

Nahurs jeb barals 11, 48,

*48

Naia 29, 17, *32

— haje 30

— tripudians 18, *32

Naktspērtiķi 2, 248

Naktssuņi 2, 316

palmu lidsunis 316
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Nandu 24, 251

Nairmugo 2, 323

Narvalis 14, 246, *225

Nasicornia 13, 7.

Nasua 6, 308, **304

— leucorhyneha 309

— narica 308, **304

Nauclerusi 19, 14

— forfieatus 14

Naža zivs jeb gunels 30,
360

NemorhaedūslO, 282

—i caudatus 283

— goral 283

Neophron 19, 96

— percnopterus 96

— pileatus 104

Neopitheci 2, 218

Ne ot r g v s 10, 275

— Hempriehii 276

Nestor 16, 172

— meridionalis 173

— notabilis 173

Neveiklis 26, 254

Nēģi 32, 205

jūras nēģis 205

upes nēģis, zutiņš 206

strautu, smilšu nēģis 206

Niala 10, 253

Niga, nlgats, strautu fo-

rele 31, 64, **64

Nigliņi 31, 32

nigliņš 32

lancetnigliņš 32

Nilzirgi 13, 36, **48

pundurnilzirgs 36

nilzirgs jeb upes zirgs

38, **48

Nira jeb dūķeris 26, 196

Nirēji jeb spurspārni 26,
'269

Nisaētu s 18, 290

— fasciatus 290

Niedru āzis 10, 256

cālis jeb ormanītis 25,
121

ķauķis 20, 277

lija 19, 34

No taug es 21, 154

— chrvsogaster 154

— superbus 154

Nucifraga 22, 205

— caryocatactes 205

Numenimae 25, 50

Numenius 25, 50

— arquatus 51

— phaeopūs 51

Num i d m a c 24, 206

Nyala 10, 253

— angasi 253

Nyctale 20, 176

— tengmalmi 176

Nyctea 19, 138

— nivea 139

Nyļc ter efu tes pr o -

c y o n i dc s 5, 91

Nycti b i v s 17, 15

— grandis 15

Nycticorax 25, 99

— nycticorax 99

Ny ctiļpi'thecu 52,249
— trivirgatus 249

Ņufaundlendes suns 5, 22

Ņurdētājs 30, 266.

Ņurniks 32, 208
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o

Odina vista 25, 31

Odoiboenus roāma-

ru s 13, 135, *97

Odont o c c 11 i 14, 209

Odontophorj(nae24,
171

Odze 29, 42, *33

Odžu zivs 30, 268

Oedemia 26, 192

— fusca 192

— nigra 192

Oedicneminae 24,

283

Oedicnemus 24, 283

— crepitans 283

Oglene 31, 29

Okapi 10, 194, **192

Okapia johnstoni

10, 195, **192

Oļvelis 24, 307

O p h i d i a 28, 227

O p h i d i d a c 31, 32

Ophiosaurus 28. 176

— vertralis 176

Oposums 8, 276

Opesumpele 8, 283

Orangutāns 1, 118, **112,

*49, *97, *128

Or ci nus 14, 223, *241

—- orca 224, *241

Oreomnos ameri-

canus 10, 306

Oreotragus 10, 279

— saltatrix 279

Oreotrochiiuis 17,
83

— chirnborazo 83

0 r i o 1 i d a c 22, 275

Oriolus 22, 275, **256

— galbula 275, **256

Ormanīši 25, 121

ormanītis jeb niedru cā-

lis 121

mazais ormanītis 124

pundurormanītis 124

Ornithorhvnchus

pa r a d o x v s 8, 313,
*304

Orongo jeb čicru 10, 244

Orthotomus ben-

ne 11 i i 20, 290

Ortolans jeb piešu čipste

20, 314

Ortvgometra 25, 121

— parva 124

— porzana 121

— pvgmaea 124

0 rt y x 24, 171

— virginianus 171

Oryx 10, 262

— gazella 263

— beisa 264

— leucoryx 264

Osmerus 31, 73

— eperlanus 74

Otaria 13, 86, *96

— jubata 102

— ursina 93, *96

Ote, āte, akmeņu bute 31,
34
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Otididae 24, 270

Otis 24, 273, *272

— tarda 273, *272

— tetrax 280

O to c y o n caf fc r 5, 90

Otoliļcnus 2, 277

— agisymbanus 278

— crassicaudatūs 278

— galago 277

O vibos 11, 93

— mosehatus 93

O v i'ibovi n a c 11, 93

Ovis 11, 7, **16, *48

— ammon 15

— canadensis 20

— musimon 10, **16

— vignei 14

— — cycloceros 15

O xypogon 17, 88

—
Lindeni 88

p

Paceplītis jeb īkškītiis, cep-

lītis 20, 242, **256

Pademelons 8, 301

Paipala 24, 165; *23, 65

Paguma jeb kāpuru caune

5, 133

Paka 8, 209, *208

Pako 9, 93

Palaeornis 15, 138,
*128

— torquatus 138, *128

Palmu caunes 5, 131

Indijas palmu c. 132

muzangs 132

paguma jeb kāpuru cau-

ne 133

Panda jeb kaku lācis 6,
317

Pandion 18, 305

— haliaētus 305

Pangolins 8, 258, *225

Pa nu g o 2, 325

5, 133

*128

ne 133

Pa nu r v s 22, 296

— barbatus 296

Panteris 3, 99

Sunda p. 99

Pa n t h o 1 o p s 10, 244

— hodgsoni 244

Papagaiļgarļaka 26, 287

Papagaili 15, 53, **32,**96
'

*64, *128, *129

jako 77, -128

Amaconas jeb zaļais pa-

pagailis 87, '*128

vēdekļa papagailis 91

rožu papagailis 93

zilvainad'zinš 97

kakadu (sk.) 101, ::: *32,

*64, *128, *129

kakapo 117, *128, *129

arara (sk.) 121, *64,
**96

garknābainaiis papagai-
lis 132

Karolinas papagailis 132

A. Brems. ..Dzīvnieku valsts" XXXH.
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Aleksandra jeb kakla

saites p. 138, *128

mūku papagailis 144

viļņspārnis 151

rozelīa 16, 165

archilori 16, 167, *128

daudzkrāsainie lori 16,
170

kaķa 16, 173

kea 16, 173

Papio 2, 197

— cvnocephalus 197

Paradisea 22,173,*192
— apoda 173, *192

— papuana 173

— rubra 174

Par a d i s c i d a c 22, 171

Paradiseinae 22, 172

Paradīzes putni 22, 171,
*192

paradīzes putns 173,
*192

papua paradīzes p. 173

sarkanais paradīzes p.

173

karaliskias paradīzes p.

179

apkakles paradīzes p.

180

starotais paradīzes p.

180

paradīzes žagata 181

pavedienu dzeguze 182

apkakles dzeguze 183

Paradīzes vīda 21, 127,
*113

žagata 22, 181

Paradoxurus 5, 131

— fasciatus 132

— hermaphroditus 132

— larvatus 133

Paralcion 16,292, *241

— gigas 292, *241

Paralcions 16, 292, *241

Pardeļi (leopardi) 3, 84

Parders, miglas 3, 84

Pa r i d a c 22, 278

Pāriju suņi 4, 246

Par o t i a 22, 180

— sefilata 180

Pa rv s 22, 283, *273

— ater 289, *273

— atricapillus 291

— borealis 291, *273

— camtschatcensis 292

— cinctus 292

— coeruleus 287, *273

— cristatuis 293, *273

— cyanus 287

— lugubris 292

— major 283, *273

— palustris 291

Pasans 10, 263

Passer 21, 64, *80

— domesticus 64, *80

— hiispaniolensis *80

— montanus 68, *80

Passerinae 20, 185

Pastor 21, 144

— roseus 144

Paviāni 2, 192, **192,

*193, *224

melnais paviāns 197,
*224

babuins 197
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mēteļu paviāni jeb ha-

madriji 205

dželada 214

Pa v o 24, 201

—
cristatus 202

Pavoninae 24, 199

Pāvi 22, 199

'spoguļa pāvs 201

pāvs 202

Pecari tajacu 12,240

Pedapoda jeb tiģerčūska

28, 276, **272

P c di c v 1 t i 30, 303

Pekari 12, 240

Pelam is 29, 36, *33

— bicolor 36, *33

Pelecanidae 26, 263

Pelec a n us 26, 263,
**256

— crļspus 264

— onocrotalus 263,
**256

Pelēčus 31, 112

— cultratus 112

Peles 7, 134, *65

māju pele 147

meža pele 151

lauku pele 153

pundurpele 154, *65

berberu jeb svītrainā

pele 158

Pelēkais strazds 20, 219

Pelikāni 26, 263, **256

pelikāns 263, **256

cekulainais pelikāns 264

P c 1 o b a tes 29, 136

— fuscus 136

Peļkājītes 20, 292

peļkājīte 292

Alpu peļkājīte 294

Peļu klijāns 19, 51, *48

Pempinš jeb spidiļkis 31,
'

103

PeramelesB, 279

— nasuta 279

Peramelidae 8, 279

P cr c a 30, 252

— fluviatilis 252

Percidae 30, 251

Pc r d i c i n a c 23, 149

P c r d i x 23, 153, *97

— cinerea 153, *97

Periophthalmus 30,

299, *304

— koelreuteri 299, *304

Per isoreus 22, 220

— infaustus 220

P c m i s 19, 45

— apivorus 45

Peri dieti cūs 2, 275

— Potto 275

Peršerons 9, 35

P c t a v r v s 8, 281

— sciureus 281

P c t r o g a 1 c 8, 302

— penicillata 302

— xanthopus 302

P c t r o m y z o n 32, 205

— fluviatilis 206

— marinus 205

— planeri 206

Petromyzontidae
32, 205

Petr onia 21, 69, *80

— stulta 69, *80,
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Pērkona kaza jeb ķīku ka-

za 25, 15

Pērļu putns 16, 192

Pērļu vistas 24,206 ;*25,17

grifa pērļu vista 207;

*25, 17

ragainā pērļu vista 208

cepurainā pērļu vista2oB

Pērtiķi 1, 63

cilvēkveidīgie (sk.) 77

suņu pērtiķi (sk.) 148

markati, mērkaķi (sk.)

2, 165

makaki (sk.) 2, 179

paviāni (sk.) 2, 192

mandriļi (sk.) 2, 215

platdeguņi 2, 218

bļauri (sk.) 2, 223

kerastes jeb zirnekļu p.

(sk.) 2, 230

tītenastainie p. (sk.) 2,

236

tinastainie p. (sk.) 2,
238

lekanastainie p. (sk.) 2,

243

Isastainie (sk.) 2, 244

lēcēju p. (sk.) 2, 245

īsaimiri (mirrongalviņa)
2, 246

naktspērtiķi 2, 248

nagainie jeb vāveres p.

2, 251

lauvas pērtikīši (sk.) 2,
252

puspērtiķi 2, 257

Pētera vīriņš jeb fjezings

30, 268

Phacochoerus 12,235
— africanus 236

Phaē to n 26, 253

— aethereus 253

Phaētornidae 26,253

Phaē tornis 17, 81

— superciliosus 82

Phalacrocoracid ae

26, 258

Phalacr oco r a x 26,

259, *288

— carbo 259, *288

— graculus 260

— pygmaeus 260

Phalangista 8, 283,
*257

— maculata 283

— vulpina 284, *257

Phalangistidae 8,

281

Phalaropodinae 25,

31

Phalaropus 25, 31

— hvperboreuis 31

Phalascomydae 8,

305

Phalascomys ur-

sinus 8, 305

— wombat *8, 257

Phaps 23, 75

— chalcoptera 76

— lophotes 75

Pharomacrus 16, 199

— mocinno 199

Phascolarctus 8,285
— cinereus 285

Phasianidae 24, 179

Ph a s i anina c 24, 188



301

P h a s i a nu s 24, 190

—
colehicus 190

— revesii 191

— versicolor 194

Phileremus 21, 18

— alpestris 18

Phoca 13, 124, *128

— groenlandica 124

— vitulina 124

Phocaena phocaena

14, 231; *13, 129

Phocina 13, 104

Phoenicopterida c

25, 66

Phoenicopterus 25,

66, **48

— roseus 66, **48

Ph ol i d au ges 21, 155

— leūcogaster 155

Phonigaminae 22,
223

Phoxinus 31, 122, *96

— laevis 122, *96

P h y 11 o p ne v s te 20.

263

— bonellii 264

— collybita 264

— magnirostris 265

— sibilatrix 263

— superciliosa 269

— tristis 264

— trochilus 263

Phyllopteryx 32,

170, **176

— eques 170, **176

Phylloscopinae 20,
260

Phy 11 ost o m a 2, 330

— spectrum 331

Phy s eter. 14, 255,*240
— catodon 256, *240

Physostomi 31, 43

P i c a 22, 209

— caudata 209

P i ci 17, 119

Picidae 17, 129

Picoides 18, 186

—- tridactylus 186

Picus 17, 129, *113

— formicivorus 140

— imperialis 137

— martius 129, *113

— principialis 137

Pinčeri 5, 32; *4, 264

buldogpinčers 5, 33

pērtiķu p. 34

Pinču 2, 253

Pingvini 26, 299, *289

milzu, jeb karaļa ping-
vīns 299, *289

zelta pingvīns 300

Pinicola 21, 96

— enucleator 96

Pinnipedia 13, 77

P i o n i a s 15, 91

— accipitrinus 91

Pipa 30, 175

—
amēricana 175

Pipargrauži 16, 183

Piraja 31, 48

P i s c c s 30, 229

P i t h c c i a 2, 243

— hirsuta 244

— leucocephala 244

— satanas 244
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Pithecus 1, 118, **112,

*49, *97, *128

— satyrus 118, **112,

*49, *97, *128

Pithesciurus2, 246

— sciureus 246

Pitoni 28, 276, **272

Pīkste 31, 128

Pīles 26, 165, *208

jūras pīle 165

baltvēderis jeb švukškis

171

mērca jeb meža pīle 173

pelēkā jeb meža pīle 173,
*208

prīšķe 177

krīklis, lošne jeb krikis

178

skaistpīle 179

Karolinas pīle 181

garkaklis 182

platknābis 184

eiderpīle jeb spilvenieks
186

melnā pīle 192

vella pīle 192

raudava jeb brūnkakle

193

baltaču pīle 194

sarkanknābja pīle 194

lielā ķerra 194

mazā ķerra jeb cekula

pīle 194

nira jeb dūķeris 196

raibais dūķeris 198

apkakles pīle 199

Pīļknābis 8, 313, *304

Piekuni 18, 215,**208,*305

piekuns 215, *305

medību piekuns 211,
**208

Piena aita, Rītfrizijas, 11,
38

Plagiostomata 32,

178

Plakanknābji 16, 294

todi 294, *241

raibais todi 295

Plakannadži 12, 203

Plakanzivis jeb butes 31,
33

P1ata 1 c a 25, 63

— leucorodia 63

Plataleinae 25, 62

P1atan i s t a 14, 209

— gangetica 209

P1 atanis t i d a c 14,

209

Platgalvis 30, 263

bruņu 265

Platknābis 25, 63

Platknābis 26, 186

Platvcercus 16, 165

— estimus 165

Platydactylus- 28,

220. *256

— fascicularis 220,*256

Platypodinae 26,186

Platyrrhini 2, 219

P1 atur v■u■ s 29, 35

— laticaudatus 35

Plaudis jeb breksis 31,108

Plaudis, zelta 30, 261

Pļautu s 26, 293

— impennis 293
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Plectrophanes 21,26
— lappondcus 26

— nivalis 27

Plectropona R i-

chardsoni **31, 16

Plekste jeb bute 31, 35

Plektropona **31, 16

Pieurodelesi 30, 193

— waltlii 193

Pleuronectes 31, 34

— flesus 35

— limanda 35

— platessa 34

Pleuronectjdae 31,
33

Plēsēji 3, 7

Plēsīgie putni 18, 197

Plicis jeb plītē 31, 111

Plictolophinae 15,
101

Plītē jeb plicis 31, 111

Plīvura pūce 20, 179, *113

Plocei dae 21, 111

Ploceinae 21, 116

Pktkšķis 20, 220

Pļavu 'līja 19, 33

Podarguns 17, 9

— humeralis 10

Podiceps 26, 272

— auritus 275

— cornutus 274

— cristatus 272

— griseigena 274

— minor 275

Podicipidae 26, 270

Podniekputns 23, 12

P o d oc ne m i s 27, 63

— expansa 64

Poē jeb tuī 22, 305

Polārlapsa 5, 78, *81

P o 1 y b o r i d a c 19, 59

P o 1 y b o r v s 19, 61

— tharus 61

Polyplectron 24,201
— bicalcaratum 201

Pompeo 16, 197

Porphyrio 25, 127

— veterum 127

Potamochoerus pe-

ni cUI at v s *12, 177

Potopuspērtiķi 2, 275

Pratincoia 20, 216

— rubetra 216

— rubicola 217

Prēriju suns 7, 84, *17

Prerijū vilks jeb kājots 4,
223

Primāti 1, 63

P r i s t i d a c 32, 193

Pristis 32, 193, *193

— antiquorum 193,*193

Prīšķe 26, 177

Pr o'bosci d ea 12, 247

Proc c 11 ar i a 26, 243

— glacialis 244

Procellaridae 26,240

Procyon 6, 303, *225

— lotor 304, *225

P r o g ne 22, 258

— purpurea 258

Propithecus 2, 265

— diadēma 265

P r o si m i i 2, 257

Prosthemadera 22,

305

—
novaseelandiae 305
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Proteidae 30, 217

Protejs 30, 218, *224

Protelis Lalandi 5,
117

Proteus 30, 217, *224

— anguineus 218. *224

Pseud c c h i s 29, 13

— porphyreus 13

Ps eud ois 11, 39, *48

— nayaur 40, *48

Pse v d o pus 28, 174

— apus 174

Psittaci dae 15, 53

Psittacinae 15, 77

Psittaci ni 15, 53

Psittacus 15, 77, *128

— erithacus 77, *128

P te r o c 1 i d a c 23, 87

P teromy s 7, 73, *17

— petaurista 73

— volans 74

— volucella 75, *17

Pteropina 2, 310

P te r o p o d a 28, 252

Pteropus 2, 313. *320,
*321

— celaeno *2, 321

— edulis 313, *273

— medius 314

— poliocephalus *2, 320

Ptilonorhynchū'S

21, 157

— holosericeus 157

P t y c h o z o o n 28, 220

— homalocephalum 220

P v f f i nu s 26, 248

— anglorum 248

Puma jeb kuguārs 3, 51

*321

Punduralks 26, 286

Punduru maki 2, 276

miega peļu maki, 276

Pundurmošus brieži 9, 99

Kančils 99

Purpura vista 25, 127

Purvaantilope 10, 256

Purvu pūce 20, 165

Pusaitas 11, 39, *48

barals jeb nahurs 40,
*48

Puskazas 11, 87

nilgiritārs 88

Arabijas tārs 88

tārs 88

Puskuitalas 25, 44

sarkanā 44

melnā 44

Puspērtiki 2, 257, **256,

*272, *273

lemuri (maki, sk.) 259,
**256

pusmiaki 271

kaķu maki (isk.) 272

lori (sk.) 272, *273

poto 275

lāču maki 276

punduru maki 276

galago (sk.) 276

koboldmaki jeb spoks

279, *272

aiai 285

Pušķžaunu zivis 32, 167

Putni 15, 7

Py tilinae 21, 75

Pūces 19, 127, **144, *112,
*113

svītrainā pūce 19, 135
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vanagu pūce 19, 135

sniega pūce 19, 139

apogs 19, 143

apodziņš 19, 147

ūpis 19, 152, **144

ragu jeb ausainā pūce

19, 157, *112

purvu pūce 20, 165

mazā ragu pūce 20, 167

meža pūce 20, 169

garastes pūce 20, 174

ziemeļu pūce 20, 175

biksainais apogs 20, 176

plīvuru pūce 20,179,*113
Pūdelis 5, 28; *4, 265

Pyriglena 23, 25

— dominicella 25

Pyromelana 21, 124,
*113

— franciscana 124,*113

Pyrrhocorax 22, 185

— alpinus 185

Pyrrhula 21, 90

— europaea90

— major 91

Pyrrhulinae 21, 78

Py thon 28, 276, **272

— molurus 276, **272

— natalensis 279

— reticulatus 277

— sebae 280

R

Racējpeles 8, 175

bizamžurkas jeb onda-

tra 175

racēj žurkas 177

lemingi 186

Ragu dzīvnieki jeb dobra-

dži 10, 213

Ragu lopi 11, 100; **96,

*128, *129; 12, **192,
**208, *176

bifeli (sk.) 11, 106,**96,
*128

gaurs 11, 132

gajals 11, 137

bantengs 11, 140

mājas ragu lopi (sk.)

11,144, *129

jaks 12, 165, *176

sumbrs 12, 172, **192

bizoni 12, 181, **208

Ragu jeb ausainā pūce 19,

157, *112

Ragu putni 16, 268, *240

divradžu putns 270

raga krauklis 276, *240

R a j a 32, 197

— batiis 197

— clavata 197,

Rajas 32, 193, **208

raibā elektriskā raja,

torpeds 195

gludā raja 197

dzeļonraja 197, 201,
**208

ērgļu raja 201

R a j i d a c 32, 197
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Rallidae 25, 115

Rallus 25, 116

— aquatlcus 116

Rambuljē 11, 31

Ramhunu 4, 196

Rana 29, 117, *65

— esculenta 117, *65

— mugiens 127

— temporaria 124

Rangif er 9, 123, *81

— tarandus 123, *81

R a n i d a c 29, 114

Rasa 5, 128

R a s o re s 23, 83

Rauda 31, 119, *96

Raudava jeb brūnkakle 26.

193

Rāpotāja zivs 30, 310

Rāpuļi 27, 7

Recurvirostra 25,48
— avocetta 48

Recurvirostri n a c

25, 47

Redunca 10, 256

— eleotragus 256

Regulu s 20, 269

— cristatus 269

— ignicapillus 270

Repši 31, 74, **64

zilais repsis 75, *64

marena lielā 78

dibena repsis 77

parastais repsis 78

sīga, jūras repsis 79

Re p t i 1 i a 27, 7

Rezus pērtiķi 2, 186; *1,
128

Rhachionectes

glaucus 14, 293

Rhacnemididae 20,
192

Rhacophorus 29, 113

— reinvvardtii 113

Rhamphastidae 16.

183

Rhamphastus 16,

183, *192

— erythrorhynchus 184

— temmninckii 184

— toco 183. * 192

R h c a 24, 251

— americana 251

R hc i d a c 24, 251

Rhino ceros 13, 7; *12,
273

— bicornis 13; *12, 273

— simus 13

— sondaicus 13

— sumatranus 13

— unicornis 13

R h i no c c r o t i d ae 13,
7

R hi no 1 o p hv s 2, 331

— ferrumequinum 333

— hipposideros 331

Rhinopoma 2, 330

— microphvllum 330

Rhodeus 31, 34

— amarus 103

Rhombus 31, 34

— maximus 34

Rhynchotus rufes-

cens 24, 231

Rhytina 14, 173

— stelleri 174
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dactyla 5, 147

Rissa 26, 232

— tridactyla 232

Rīkles žokļu zivis 31,17
Riekstrozis 22, 205

Rodentia 7, 57

Rokspārni 2, 291, **304,
*273

lidsuni (sk.) 2, 310,

*273, **304

gluddeguņi (sk.) 2, 317

lapdeguni (sk.) 2, 327

Roni 13, 104, *128; **14,
192

ronis 124

Grenlandes ronis 124

Halichoerus 127

cepurainie roņi 127

jūras zilonis 131; **14,
192

Rozella 16, 165

Rozis, riekstu 22, 205

zilais 218

bēdu 220

Rubenis jeb teteris 23,117,

*96

Rudulis 31, 119

Ruminantia 9, 61

R upi c o 1 a 23, 16

— crocea 17

Ruti c i 11 a 20, 208

— phoenicurus 211

— titys 208

s

Sabulis, sobolis 6, 170,

**144

Sagittaridae 18, 258

Saiga 10, 306

Saiga tatarica 10,

309

Salamandra 30, 187,
**192

— atra 191

— maculosa 187, **192

Salamandras 30, 184,

**192; **29, 128

salamandra, uguns s.

187, **192

"Alpu, melnā a 191

ribu s. 193

milzu & 216; **29, 128

S a 1 a m a n d r i d a 30,

184

Salaka 31, 73

Salangana 17, 65, *49

Salate 31, 116

Salmo 31, 53, **64, *33

— fario 64, **64

— hucho 72, **64

— lacustris 60

— salar 53, **33

— salvelinus 70

— trutta 63

S a 1 m o n i d a c 39, 51

Sami 31, 43, *32

sams 44, *32

elektriskais sams 47

307
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Sapals 31, 121

baltais 122

Sarcorharapus 19,

116, **80

— grvphus 116

— papa 120, **80

Sardele jeb ančouss 31,

141

Sardīne 31, 140

Sarkanrīklitis 20, 203,* 192

Sarkanspārnis 21, 133

Šauri» 27, 129

S a x i c o 1 a 20, 213

— oenanthe 213

Scardinius 31, 119

— ervthrophtalmus 119

S c i n c o i d a c 28, 178

Sciurina 7, 60

Sciurus 7, 61, **80,*64

— Pauli *64

— vulgaris **80

Scolopacidae2s, 5

Scolopax 25, 5

— rusticola 5

Scomber 30, 282, *305

— scomber 282, *305

Scomberesoci d a c

31, 85

Scombridae3o, 281

S c o p s 20, 167

— carniolica 167

Scotornis 17, 27

— longicaudatus 27

Scy 11 iid a c 32, 188

Scy 11 iv m 32, 188

— canicula 189

— catulus 189

Scy tr op s 16, 245

— australis 245

Seglainais sakalis 4, 220

Seglu stārķis 25, 82

Sehuasu pērtiķis 2, 245

Sekretārs jeb dzērvju līja

18, 258, *304

Sela c h c 32, 187, *192

— maxima 187, *192

Sel a c h i i 32, 178

Selachoidei 32, 179

S c 1 c v c i d c s 22, 182

— niger 182

Semnopithecus 1,

148

— entellus 151

— maurus 155

— nasicus 155

Sen-Bernaras suns 5, 25,
*33

S c rinus 21, 78

— canarius 83

— hortulanus 78

Sermulis 6, 200

Serovi 10, 282

Serpentarius 18, 258,

*304

— s-erpentarius 258,*304
Serrosalmo 31, 48

— piraya 48

Sesks 6, 177, *193

Sējas putns jeb tārtinš 24,
296

Siamangs 1, 136

Sifonopa, gredzenotā 30,
224

Sīgas, 24, 270, *272

lielā 273. *272
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mazā 280

nakts siga 283

Sikspārņi 2, 317

au'sainais s. 317

peļauši 319

ūdens sikspārņi 321

kalnu sikspārņi 322

pundursikspārņi 323

meža sikspārņi 325

plataiiši 326

S i 1 v r i d a c 31, 43

Silurus 31, 44, *32

— glanis 44, *32

Siļķes 31, 131

Simia troglodvtes

1, 99, **80, *49, *96,
*105

Siphonops 30, 224

— annulata 224

Sirēnas 14, 165

lamantini (sk.) 168

jūras govs 174

S ire n i a 14, 165

Sitta 22, 298

— caesia 298

— neumaveri 303

Sittacinae 15, 121

Sittidae 22, 297

Sīga 31, 79

— Vartmaņa jeb V.

repsis 74, **64

Sīlis 22, 212, **224

Skotijas vista 23, 138
.

Skrejvistiņa 24, 177

Skrimšļu zivis 32, 178

Skroderu putns 20, 290

Skua jeb milzu laupītāju

kaija 26, 235

Skudru ezis 8, 310, *305

Skudruēdēji 8, 250

Skudru lāči 8, 251, **240

jurumi 252, **240

vidējais skudru lācis 252

Slinki 8, 239, *224

divpirkstainie 239, *224

aī jeb trīspirkstainie s.

239

Slokas 25, 5, *17

meža sloka 5

purva sloka 11, *17

pērkona kaza 15

vistilbe 19

Sloku strauss 24, 262

Smerles 31, 126

Šmerliņš 31, 128, *96

Smilģis jeb svilpis 21, 90

Smilšu putns, jūras 25, 21

mazais jeb trulītis 26

Smirdoņi 6, 246, *240

Brazilijas suriljo 248,

*240

činga 248

Sniedzes 21, 26

Laplandes sniedze 26

sniedze 27

Sniega kaza 10, 306

Snukainie 12, 247

Solea 31, 35

— vulgaris 35

S o 1id v n g v 1 a 9, 7

Solverēns **31, 16

Somainās caunes 8, 269

somainais vilks 269,*256
velns 272

raibā somainā caune 273

tafa 274
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somainās peles 275

skudru somainis 275,
*256

Somainās žurkas 8, 276

oposums 276

peldsomainis 279

Somainie āpši 8, 279

Somainie dzīvnieki 8, 263

Somainie kāpelētāji 8, 281

cukura vāvere 281

oposumpele 283

kuskus jeb vangals 283

lapsu kuzu 284

Somainie lāči 8, 285

koals 285

Somainie lēcēji 8, 286

Somateria 26, 186

— mollissima 186

S o re x 7, 15, **32

— minutus 18, **32

— vulgaris 15

Spare jeb durba 31, 111

S pa r g a nur a 17, 87

— sappho 87

S pa tu 1 a 26, 184

— clvpeata 184

Spermestinae 21,
111

Spermophilus 7, 78

— citillus 78

S ph c n i s c i dae* 26, 299

Spidiļķis jeb pempinš 31,

103

Spilvenieks jeb eiderpīle26
186

Spinacidae32, 191

Squal iuis 31, 121

— cephalus 121

— leuciscus 122

Stagari 30, 270, **272

stagaris jeb kazrags 270

**272

mazais stagaris 270,
**272

jūras stagaris 271

Staltbriedis 9, 144, **96,
*129

Stārķi 25, 72, *81

mājas stārķis 72, *81

melnais jeb meža stār-

ķis 81

Ste a to mi s 17, 18

— oaripensis 19

Steganopodes 26,
251

Stega nu r v s 17, 86,

*112

—
Undervvoodi 86, *112

S te no p s 2, 272

— gracilis 273

— tardigradus 274

Stepju lapsa 5, 76

vista 23, 87, *65

Sterlets 32, 17$

Sterna 26, 212, *209

— cantiaca 215

— caspia 213

—
fluviatilis 216, *209

— macrura 216

— minuta 217

S te m i n a c 26, 212

Stērstes 21, 29, **32

kārklu 21, 29

lielā 30
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dzeltenā 32, **32

žogu 32

dārza 34

rūsganā 34

čiepstošā 35

ganību 36

Stirna 10, 175, **144

Stobrsnuķaiņi 7, 11

ziloņa cirslītis 12

Stores' 32, 171

parastā store 171; *31,
97

sterlets 172

zvaigžņainā store 172

lielā store jeb baltzivs

173

Strauss24, 237, **240

Strazdiņi 21, 130

Strazds, pelēkais 20, 219,
*81

dziedātājs 20, 219

parastais 20, 220

riņķu 20, 221

mēdītāju 20, 230

melnais 21, 138, *81

vienkrāsainais 21, 139,
*81

rožu 21, 144

zvīļstrazdi (sk.) 21, 149

zvīņstrazdi 21, 155

anksteru strazds 22,166
Stradzu radi 20, 192, 219

S t re p s i c c r o s 10, 268

— kūdu 268

Strepsilas 24, 307

— interpres 307

Strepsilinae 24, 307

S t r i d o re s 17, 77

S t r ig i d ae 19, 127

Stringopinae 15,117

Strin g op s 15, 117,

*128, *129

— habroptilus 117,* 128,
*129

Strix 20, 179, *113

— fl&mmea 179, *113

Struthio 24, 237,**240
— camelus 237, **240

Struthionidae 24,
237

Stuburkāji 28, 252

Sturnidae 21, 138

Sturnus 21, 138, *81

— vulgaris 138, *81

Subursina 6, 303

Sudraba lapsa 5, 73, *80

S v i d a c 12, 208

Sula 26, 254

— bassana 254

— unicolor 139, *81

S v 1 i d a c 26, 254

Sumbrs 12, 172, **192

Suņi 4, 191, *217, *264,
*265; 5, *32, *33

pirms v ņ i:

kolsums, doli 4, 195

buanzu, ramhunu 4,
196

jamains 4, 196

Alpu 4, 196

mājas suņi:
dingo 4, 243

pāriju suņi 4, 246

Konstantinopoles s. 4,
250

kurti 4, 279
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dogas 4, 292

buldogi un bokseri 4,

295, *264

mopsis 4, 300, *217

Kubas dogas 4, 300

Tibetas doga 4, 301

taksi, āpšu s. 4, 302,
*265

. iesmu suņi 4, 307

ūdru suņi 4, 308

medību suņi (sk.) 5,5
zīda suņi (sk.) 5, 20

pinčeri (sk.) 5, 32

mājas suni (sk.)s, 35,

*32; *4, 217

Suņu pērtiķi 1, 148, *129

smuidrie pērtiķi 149

h'ulmanis 151

budengs 155

deguna pērtiķis 155

zīda pērtiķi 157

gvereca 157, *129

Surikats 5, 147

Surmulets 30, 260

Surnia 19, 134

— funerea 135

— ulula 135

Suruku 16, 196

surukua 197

pompeo 197

kvezals 199

Sururuku 29, 73

Sus 12, 211, **224, *240

— niger 221

— palustris 226

— papuensis 221, *240

— sardoa 223

— scrofa 212, **224,

*240

— sennariensis 222

— timorensis 221

— vittatus 220, *240

Susliks 7, 78

Susurs 7, 104

Svilgalviņa 20, 270

Svilpini jeb smilštu zuši 31,

32

Svilpis jeb smilģis 21, 90

Svilpji 21, 88

mazais svilpis 88

svilpis jeb smilģis 90

lielais smilģis 91

ziemeļu svilpis 96

Svirlītis jeb ziedu ķauķis
20, 263

Svirpis jeb dižknābis2l, 70

Svīres 17, 43, *49

Alpu svīre 47, *49

svīre 58

salangana 65, *49

Svītru putns 21, 112

Sylvia2o, 249, *193

— atrieapilla 252

— cinerea 258

— eurruca 256, *193

—
hortensis 253

— nisoria 249

Sylvicolidae 21, 128

S y 1 v i i d a c 20, 249

Sylvinae 20, 249

Syngnathiidae 32,
167
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Syngnathus 32, 167,

**176

— acus 167

— typhle 167

S y no tus 2, 326

Syrnium 20, 169

— aluco 169

— barbatum 175

— uralensis 174

Syrrh ap te s 23, 87,
*65

— paradoxus 87, *65

Š

šakālis 4, 217, **232, *216

Šakāļu lapsasi 4, 225

agaračajs 225

Šararaka 29, 76

Šelzivis 31, 23

šelzivs 27

šimpanze 1, 99, **80, *49,

*96, *105

Škirzaitnes jeb tritoni 30,

195, **192

lielā šķirzutnel9B,**l92
kalnu šķirzutne 196

mazāšķirzutne 197

pavediena šķirzutne 198

Šperbers jeb zvirbuļu va-

nags 18, 243, *241

Špicis 5, 38; *4, 217

Šrecers 30, 257

Švukškis jeb baltvēderis26

171

T

Tadorna 26, 165

— cornuta 165

Tafa 8, 274

Taguāns 7, 73

Taimiņš, lašu forele 31, 63

Takins 10, 305

Takši 4, 302, *265

Ta i pa 7, 48

— caeca 54

— europaea 45

Tamarini 2, 252

Tapiri 13, 68, **64

Indijas 68, **64

Amērikas 69

Tapirina 13, 68

Tapirus 13, 68, **64

— americanus 69

— indicus 68, **64

Tarboph i s 28, 314

— vivax 314

Tarpāns 9, 8

Tarsidae 2, 279

Tarsi'us 2, 279, *272

— spectruni 279, *272

Tatu 8, 246

Tauku zīlīte 22, 283, *273

Taurs jeb turs 11, 145

A. Brems. „Dzīvnieku valsts" XXXII.
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Taya s s v pec ar i 12,
240

Tārs 11, 88

Tārtiņi 24, 282, 295

ķīvištārtiņš 295

tārtiņš jeb sējas putns
296

Alpu tārtiņš 298

upes tārtiņš 301

lauku tārtiņš, jeb dū-

dieviņš 301

jūras tārtiņš 301

Tārtiņš, pundur- jeb līk-

šnībītis 25, 23

smilšu jeb Alpu 23

Teivangs jeb slaidais lori

2, 273

Terapens 27, 52

Terrap ene 27, 51

— carinata 52

Tes tu d i n i d a 27, 34

Tesļtudo27, 35,*64,*65
— actinodes 39

— elephantopus 43, *65

— graeca 35, *64

Teteris jeb rubenis 23,117,
*96

Tetraceros 10, 274

— quadricorniis 274

Tetrao 23, 100, **128,
*96

— tetrix 117, *96

— urogallus 100, **128,
*96

Tetraonidae 23, 97

Tetraoninae23, 97

Tetras|tes23, 127,*97

— bonasia 127, *97

Textor 21, 121

— alecto 121

— dinemelli 121

Thrasaētus 18, 293,
*304

— harpvia 293, *304

Thyla c i nu s cy no ce-

phalus 8, 269,*256

Thymallus 31, 80,*64
— vulgaris 80, *64

Thynnus 30, 283; *31,
33

— pelamys 292

— vulgaris 283; *31, 33

Tibetas doga 4, 301

Tichodroma 22, 309

— muraria 309

Tichodromidae 22,
309

Tīģeris 3, 63, **64, *80

Tīģerčūska jeb pedapoda

28, 276, **272

Tīģera sesks 6, 177

Tīģerzirgs jeb dauvs 9, 53

Tilta ķirzaka jeb haterija

'27, 137; *28, 192

Tinastainie pērtiķi 2, 238

kapucins 239

ibaltplecamais p. 239

palsais p. 239

baltbārdainais p. 239

apella 242

faunap. 243

Tinca 31, 98, *97

— vulgaris 98, *97

Tinis 6, 220. **208

Tiranns 23, 14
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Tīrumu jeb lauku pele 8,

182

Tītari 24, 215

tītars 215

pāvu tītars 21

Tīteņastainie pērtiķi 2,236
villainie p., barigudo 236

Todi 16, 294, 295, *241

Tod i d a c 16, 294

Todu sl6, 294, *241

— multicolor 295

-r viridis 294. *241

Toko jeb milzu tukāns 16,

183, *192

To pa z a 17, 83

— pella 83

Torpedinidae 32,194

Torpedo 32, 195

—
marmorata 195

Torpeds jeb elektriskā ra-

ja 32, 195

Totaninae 25, 36

Totanus 25, 39

—
calidris 39

—glariola 42

— ochropus 41

Trachinidae 30, 268

Tr a c h i nu s 30, 268

— draco 268

— vipera 268

Trachyphonus 16,
192

— margaritatus 192

Tragelaphus 10, 251

— scriptus 252

Tragulus 9, 99

— pygmaeus 99

Trakēnas jeb vācu zirgs 9,

35

Trauslā glodene 28, 176

T re r o n 23, 41

— waalia 41

Treroninae23, 41

Trichechus 13, 135,
*97

— rosmarus 135, *97

Tr i ch o g X o & «s 1iļn a el6,

166

Trichoglossus 16,
170

— novae-hollandiae 170

T r i g 1 a 30,' 266

— gurnardus 266

— hirundo 266

— sp. **31, 16

Tringa 25, 21

— alpina 23
#

— canutus 21

— maritima 21

— minuta 26

— subarquata 23

Tri n g i n a c 25, 21

Tr ii on y c h o i(dlea**27,
32

Triton 30, 195, **192

— alpestris 196

— cristatus 196, **192

— palinatus 198

— taenitatus 197

Tritoni jeb škirzutnes (sk.)

30,195, **192

Trochilidae 17, 80

Trochilus 17, 84

— colubris 84
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Troglodytes parvu-
lus 20, 242,**256

Troglod y t i d a c 20,
241

Trogon 16, 196

— surucua 197

— viridis 197

Trogonidae 16, 196

Tropidonotus 28,

299, *256

— natrix 299, *256

— tessellatus 310

— viperinus 310

Tropu putns 26, 253

Trulītis jeb mazais smilšu

putns 25, 26

Trusis 8, 230

Trygon 32, 201, **208

— pastinaca 201, **208

T r y g o n i d a c 32, 200

Tui jeb poe 22, 305

Tukani 16, 183, *192

milzu tukāns jeb toko

183, *192

sarkanknābja tukāns184

oranža tukāns 184

Tuncis 30, 283; * 31, 33

Turako 16, 264

Turdinae 20, 219

Turdus 20, 219

— iliacus; 220

•— merula 221

— nrusicus 219

— pilaris 220

— torquatus 221

— viscivorus 219

Tu mi c i d a c 24, 177

Turnix 24, 177

— sylvatica 177

Turs, Kaukāza 11, 48, *49

Tursiops 14, 222

— tursio 222

Tu r tur 23, 66

— rigorius 70

— vulgaris 66

Tylapoda 9, 63

T y ran n i d a c 23, 14

Ty rannus 23, 14

— carolinensiis 14

v

Ugunsacs 23, 25

Ularsava 28, 277

Unko 1, 138

Upju delfīni 14, 209

Upupa 23, 7

— epops 7

Upupidae 23, 7

Uraka 22, 216

Urēja čūsika jeib Ēģiptes

briļļu č. 29, 30

U ri a 26, 280

— bruennichii 283

— grylle 280

— ringvia 282

— troile 282

Ur i n a to re s 26, 269
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Ur o d c 1 a 30, 181

Ursus 6, 271. **272

*241, *288, *289

— americanus 287

— arctos 274, **272,
*241, *289

— cinereus 286

— labiatus 293

— malavanus 292

— maritimus 294, *288

— torquatus 291

Urubu 19, 122

Urzons 8, 196 a

v

Ūbele 23, 66

Ūbelīte 23, 70

Ūdele, dupurs jeb minkins

6, 212

Ūdens āzis 10, 258, *209

cūka 8, 210

sesks 6, 212

žurka 8, 177

Ūdri 6, 228, *224

ūdrs 229

jūras ūdrs jeb kalans

242, *224

lontru jeb ariranje 242

Ūpis 19, 152, **144

V

Vagas cielava 20, 298

Valodnieks 20, 261

Valuvi 2, 272

Valzirgs 13, 135, *97

Vaļi 14, 181, **304, *225,

*240, *241

zobena valis 224. *241

melnais valis 236

baltvalis jeb beluga 242

narvalis 246, *225

pilu valis 251

kašalots 256. *240

pundurvalis 274

ziemeļu valis 276

spuru valis 278

zilais valis 283

sērvēderis 286

Indijas zilais valis 287

kuprainais valis 288

pelēkais valis 293

Grenlandes valis 300,
**304

nordkapietis 310

ziemeļrietumvalis 313

dievidu valis 314

Vampiri 2, 330

Vanadzinš 18, 230

Vanagi 18, 203, **208,

*240,*241,*305
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medību piekuns 211,
**208

čakstu vanags 213

piekuns 215, *305

bezdelīgu vanags 224

vanadziņš 230

dzeltenais vanags 234,
*240

kukaiņu vanags 238

zvirbuļu vanags 243,
*241

vistu vanags 250

Vandera 2, 189. *177, *191

Vane 11us 24, 286, *273

— cristatus 286, *273

Vangals jeb kuskus 8, 283

Vapiti 10, 165

Vara 13, 13

Varani 27, 139

dzeltenais varans 142

varāns, Nilas varans 143

saites jeb ūdens varans

145

tuksneša varans 145

Varanidae 27, 139

Varanus 27, 139

— flavescens 142

— griseus 145

— niloticus 143

— salvator 145

Vardes 29, 106, **112, *65

lapotņu varde 106

lidvarde 113

zaļā jeb dīku varde 117,
*65

pelēkā varde 124

vēršu varde 130

ragu varde 130, **112

Vari 2, 269

Varžu krupji 29, 131

dzemdētāju krupis 131

Vauvau 1, 138

Vālodze 22, 275, **256

Vārnas 22, 195, *193

melnā 195

pelēkā 195, *193

Vāveres 7, 60, **80, *64

vāvere 62, **80

Sentpola vāvere *64

lidvāveres (sk.) 73. *17

Vecās pasaules pērtiķi 1,
77

Vespert ilio 2, 319

— murinus 319

— pipistrellus 323

Vesperugo2, 325

— noctula 325

Vēdzele 31, 29

Vēja zivs 31, 85

Vēršu suņi jeb dogas 4,292

Vētras putni 26, 240

ledus vētras putns jeb
zulmārs 244

vētras bezdelīga 245

vētras zēģelētājs 245

Vichuchols 7, 25

Vidua paradise a 21,
127, *113

Viduinae 21, 126

Vikuna 9, 94

Vilki'4, 198, **200, *216

vilks 198, **200

mainīgais vilks 216

šakaļvilks 216, *216

Vimba 31, 109

garenā 110
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V ip c r a 29, 42, *33

— bērus 42, *33

Vi p c r id ae 29, 41

Vidžinijas briedis 10, 166

Viršāju aita 11, 37

Vistilbe 25, 15

Vistu vanags 18, 250

Viverra 5, 120. *112,
*113

— oivetta 125,*112,*113
— genetta 129

— gracilis 128

— indica 128

—
Zibetha 128

Viverras jeb līdējkaki 5,

120, *112, *113

cibetkakis, civeta (sk.)

125, *112, *113

rasa 128

linsangs 128

geneta 129

kakamicli 130

palmu caunes (sk.) 131

mampalons 134

mangusti jeb ichneumo-

ni (sk.) 134

racējs jeb surikāts 147

kudzimanza 148

Viverridae 5, 120

ViZuļputni 16, 194

Vītites ķauķis 20, 263

Vieglknābji 16, 179

Vombati 8, 305, *257

lāču vombats *257

Vultur 19, 111

— auricularis 113

— calvus 113

— monachus 111

Vulturidae 19, 67

X

Xiphias 30, 295, *305

— gladius 295, *305

X i p h i d a c 30, 295

z, ž

Zaķi 8, 216, **192

lauku, pelēkais zakis2l7,
**192

Alpu jeb -baltais z. 226

trusis 230

Zalkši 28, 297, *256

baltais 297

zalktis 299, *256

kuba zalktis 310

odžu zalktis 310

Zalktis 28, 299, *256

Zaluļītis 21, 46

Zamenis 28, 297

— gemonensis 297

Zandarts 30, 255

Zasa 10, 279
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Zāģa zivs 32, 193, *193

Zebieksta 6, 191, *192

Zebra 9, 53

Zelta zivtiņa 31, 97

Zelta vilki 4, 222

krēpju vilks 223

prēriju vilks, kājots 223

Zeltgalviņa 20, 269

Zeltgalvīši 20, 269

Zilās vārnas 16, 308,**304
zilā vārna 311. **304

Zilonis jeb elefants 12,249,
*272

Āfrikas 254

Indijas 259, *272

Zilrīklīši 20, 199

tundras zilrīklītis 199

baltzvaigznes zilrīklītis

200

zilrīklītis 200

Z i p h i i n a c 14, 251

Zirdziņš, jūras 32, 168,
**176

Zirgi 9, 7, **48, *32

tarpans 18

cimarrons 11

mustangs 13, *32

kulāns jeb džigetajs 19,
**48

arābiešu zirgs 28

angļu rikšotājs 34

Trakēnas jeb vācu zirgs
35

peršerons 35

Zirgu antilopes 10, 260

sirmā antilope 260

melnā antilope 260

Zivis 30 229

Zivju dzeni 16, 280, **272,
*241

zivju dzenis 281, **272

sirmais zivju dzenis 288

paralcions 292, *241

Zivju ērglis, lielais 18, 296

baltgalvainais 297, *305

mazais jeb ķirlāns 305

Zīdaste 22, 269

Zīda suņi 5, 20, *33

lēcēji 21

sloku s. 21

Ņufaundlendes s. 22

Šen-Bemaras s. 25, *33

pūdelis 28, 4, *265

Zīdītāji 1, 13

Zīle 22, 283

Zīles 22, 278, *273

somas zīlīte 280

zīle, tauku zīlīte, 283,
*273

zilzīlīte 287, *273

zilgmainā zīlīte 287

meža zīlīte 289, *273

purva zīlīte 291, *273

Alpu zīlīte 291

vītola zīlīte 291

Kamčatkas zīlīte 292

sēru zīlīte 292

jostainā zīlīte 292

cekulainā zīlīte 293,*273

garastīte 294

bārdainā zīlīte 296

Zīlīte (sk. zīles)
Zīriņi 26, 212, *209

lielais 213

Sandviču 215

upes 216, *209
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garastes 216

mazais 217

kaiju zīriņš 219

melnais 220

baltspārnu 220

bārdainais 220

Ziemeļbriedis 9, 123, *81

Z o ar c es 30, 307

— vivipara 307

Zobainie vaļi' 14, 209

Zobena antilope 10, 264

Zobena zivs 30, 295, *305

Zobenknābis jeb avosete

25, 48

Zobknābji 25, 139

Zonuridae 28, 173

Zoss 25, 149; *26, 208

pelēkā jeb meža 151; *26,
208

sējas 156

lauka 156

sarkankāju' 156

baltgalvju 158

melngalvju jeb Branta

zoss 159

mūku jeb ziemeļu zoss
'

159

Zušu bērns 30, 307

Zutiņš jeb upes nēģis 32

Zutis 31, 142

jūras 149

Zvana putns 23, 20

Zvanītājs 23, 20

Zvirbuļi 21, 64, *80

mājas 64, *80

lauku 68, *80

akmeņu 69, *80

kaklauta zvirbulis *80

Zvirbuļputni 20, 185

Zvirbuļu vanags jeb šper-
bers 18, 243, *241

Zvīļstrazds, metāla 21,150
tērauda 151

krāšņais 154

metālvēderainais 154

Zvīnainais zvīļstrazds 21,

155

Zvīņneši 8, 255, *225

pangolins 258, *225

stepju zvīņnesis 259

Zvīņu ķirzakas 27, 129

Z y g a en a 32, 186

— malleus 186

žikara 10, 274
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Satura rādītājs.

Pirmā šķīra (turpinājums): Cietsipuru zivis (Acan-

thopteri) 5

Četrpadsmitā dzimta (turpinājums):
Labirinta zivis (Labvrinthici) 5

Lielspuri (Macropodus) 5

Lielspuris (M. viridi-auratus) .... 5

Piecpadsmitā dzimta: Mugilas (Mu>-

gilidae) 10

Jūras alatas (Mugil) 11

Jūras alata (M. capito) 11

Otrā šķira:. Rīkles žokļu zivis (Pharvngognathi) . .
17

Vienīgā dzimta: Lūpzivis (Labridae) . 17

Lūpzivis (Labrus) , . . . .
17

Svītrainā lūpzivs (L. mixtus) .... 17

Trešā šķira: Mīkstspuru zivis (Anacanthini) ... 20

Pirmā dzimta: šelzivis (Gadidae) ... 23

Sellzivis (Gadus) 23

Dorša jeb menca (G. morrhua) ... 23

Šelzivs (G. aeglefinus) 27

Merlans (G. merlangus) 28

Oglene (G. virens) 29

Vēdzeles (Lota) 29

Vēdzele (L. lota) 29

Molvas (Molva) 31

Molva jeb longa (M. vulgaris) ...
31
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Otrā dzimta: čūsku zivis (Ophididae) . .
32

Svilpiņi jeb smilšu zuši (Ammodvtes) . .
32

Nigliņš(A. tobianus) 32

Nig-liņš (A. tobianus) 32

Lancetnigliņš (A. lanceolatus)
...

32

Trešā dzimta: Plakanzivis, butes (Pleuro-

nectidae) 33

Zirgmēles (Hippoglossus) 34

Zirgmēle, svētā bute (H. vulgaris) . .
34

Ote®, ātes (Rhombus) 34

Ote, āte, akmeņu bute (R. maximus) 34

Butes, plekstes (Pleuronectes) 34

Zelta bute (P. platessa) 34

Bute, plekste (P. flesus) 35

Klīša (P. limanda) 35

Mēļu butes (Solea) 35

Jūras mēle (S. vulgaris) 35

Ceturtā šķira:. Cēlās zivis (Phvsostomi) ....
43

Pirmā dzimta: Sami (Siluridae) ...
43

Sami (Silurus)) 44

Sams (S. glanis) 44

Elektriskie sami (Malapterus) 47

Elektriskais sams (M. electricus) .
.

47

Otrā dzimta: Characinijas (Characinidae) 48

Serrosalmas (Serrosalmo) 48

Piraja (S. pirava) 48

Trešā dzimta: Laši (Salmonidae) ... 51

Laši (Salmo) 53
T • X ■ i /a i \ r-o

Lasis, sudraba lasis (S. salar)
...

53

Ezeru forele (S. l'acustris) 60

Taimiņš, jūras forele (S. trutta) ... 63

Nīga, :strautu forele (S. fario) .... 64

Sarkanā forele (S. salvelinus) .... 70
Donavaslasis,hucho (S. hucho) ... 72

Donavas lasis, hucho (S. hucho) ... 72

Salakas (Osmerus) 73

Salaka (0. eperlanus) 73

Repši, sīgas (Coregonus) 74

Zilais jeb Vartmaņa repsis (C. Wart-

manni) 75
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Dibena repsis (C. fera) 77

Lielā marena (C. maraena) 78

Repsis, pundurmarena (C. albula) .
.

78

Sīga, jūras repsis (C. oxyrhynchus)
.

79

Alatas (Thymallus) 80

Alata (T. vulgaris) . .
80

Ceturtā dzimta: Līdakas (Esocidae) . .
82

Līdakas (Esox) 82

Līdaka (E. lucius) 82

Piektā dzimta: Mānlīdakas, vēja zivis

(Scomberesoeidae) 85

Vēja zivis (Belone) 85

Vēja zivs (B. vulgaris) 85

Lidzivis (Exocoetus) 86

Bezdelīgu zivs (E. volitans) ....
89

Sestā dzimta: Karpas (Cvprinidae)
.

.
89

Karpas (Cvprinus) 91

Karpa (C. carpio) 91

Karūsas (Carassius) 95

Karūsa (C. vulgaris) 95

Zelta zivtiņa (C. auratus) 97

Līņi (Tinca) 98

Līnis (T. vulgaris) 98

Barbes (Barbus) 100

Bārdas zivs. upesbarbe (B. fluviatilis) 100

Grunduļi (Gobio) 101

Grundulis (G. fluviatilis) 101

Akmeņu grundulis (G. uranoscopus) .
103

Pempiņi (Rhodeus) 103

Pempiņš jeb spidiļķis (R. amarus) . .
103

Brekši, plauži (Abramis) 107

Plaudis, breksis (A. brama) .... 108

Vimba (A. vimba) 109

Garenā vimba (A. elongatus) .... 110

Spare, durba (A. ballerus) 111

Plītē, plicis (A. bjoerkna) 111

Kazes (Peīecus) 112

Kaze (P. cultratus) 112



Jugliņi (Alburno) 113

Jugliņš, baltene (A. lucidus) .... 113

Strautu jugliņš (A. bipunctatus) . .
113

Ezeru jugliņš (A. mento) 115

Salates (Aspius) 116

Salate (A. rapax) .i .
116

Ālanti (Idus) 117

Ālants (I. melanotus) 117

Zelta ālants (I. miniatus) 118

Ruduļi (Scardinius) 119

Rudulis (S. ervthrophtalmus) . . .
119

Raudas (Leuciscus) 119

Rauda (L. rutilus) 119

Sapali (Squalius) 121

Sapals (S. cephalus) 121

Baltais sapals (S. leuciscus) ....
122

Mailītes (Phcodnus) 122

Mailīte (P. laevis) 122

Skrimšļmutes (Chondrostoma) 125

Degunzivs (C. nasus) 125

Septītā dzimta: Smerles (Acanthopsidae) 12ī

Smerles (Cobitis) 127

Pīkste (C. fossilis) 128

Šmerliņš, ūsainais grundulis (C. bar-

batula) 128

Akmeņgrauzis (C. taenia) 130

Astotā dzimta: Silkes (Clupeidae) . .

131

Siļķe (C. harengus) 132

Siļķe (C. haregnuis) 132

Brētliņš (C. sprattus) 137

Lapreņģes (Alausa) 139

Maijlapreņģe (A. vulgaris) ....
139

Laprenģe (A. finta) 139

Sardīne (A. pilchardus) 140

Sardeles (Engraulis) 141

Sardele, ančouss, anšovi (E. encrasieho-

lus) 141

325
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Devitā dzimtā: Zuši (Anguillidae) . .
142

Zuši (Anguilla) 142

Zutis (A. vulgaris) 142

Jūras zutis (C. vulgaris) 149

Jūras zuši (Conger) 148

Piektā šķira:. Pušķžaunu zivis (Lophobranchii) .
167

Vienīgā dzimta: Jūras adatas (Svngna-

thidae) 167

Jūras adatas (Svngnathus) 167

Jūras adata (S. acus un tvphle) . . .
167

Jūras zirdziņi (Hippocampus) 168

Jūras zirdziņš (H. brevirostris) . . .
168

Lēveru zivis (Phyllopteryx) 170

Lēveru zivs (P. eques) 170

Sestā šķira: Emaljzvīņu skrimšļu zivis (Chondrostei) 171

Vienīgā dzimta: Stores (Acipenseridae) 171
Stores (Acipenser) 171

Stores (Acipenser) 171

Store (A. sturio) 171

Sterlets (A. ruthenus) 172

Zvaigžņainā store, sevruga (A. stella-

tus) 173

Lielā store (A. huso) 173

Septītā šķira: Haizivis (Plagiostomata) 178

Pirmā apakšķira: Haizivis (Selachoidei) .
179

Pirmā dzimta: Cilvēku haizivis (Carcha-

riidae) 179

Zilās haizivis (Carcharias) 179

Zilā haizivs (C. glaucus) 179

Gludās haizivis (Galeus) 185

Cūku haizivs (G. canis) 185

Āmura haizivis (Zygaena) 186

Āmura haizivs, āmura zivs (Z. malleus) 186

Caunu haizivis (Mustelus) 186

Zvaižņu haizivs (M. vulgaris) . . .
186

Otrā dzimta: Vaļu haizivis (Lamnidae) .
187

Milzu haizivis (Selache) 187

Milzu haizivs (S. maxima) 187
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Trešā dzimta: Suņa haizivis (Scvlliidae) 188

Suņa haizivis (Scvllium) 188

Suņa haizivs (S. canicula) 189

Kaķa haizivs (S. catulus) 189

Ceturtā dzimta: Dzeloņu haizivis (Spina-

cidae) 191

Dzeloņu haizivis (Acanthias) 191

Dzeloņu haizivs (A. vulgaris) .
. . .

191

Mezglu haizivis (Laemargus) 192

Ledus haizivs (L, borealis) .... 192

Otrā apakššķira: Rajas (Batoidei) .... 193

Piektā dzimta: Zāģu zivis (Pristidae) .
193

Zāģu zivis (Pristis) 193

Zāģu zivs (P. antiquorum) 193

Sestā dzimta: Elektriskās rajas (Torpedi-

nidae) 194

Elektriskās rajas (Torpedo) 195

Raibā elektriskā raja, torpeds (T. mar-

morata) 195

Septītā dzimta Rajas (Rajidae)
.
.

.
197

Gludās rajas (Raja) 197

Gludā raja (R. batis) 197

Dzeloņraja (R. clavata) 197

Astotā dzimta: Dzeloņrajas (Trigonidae) 200

Dzeloņrajas (Trigon) 201

Dzeloņraja (T. pastinaca) 201

Devītā dzimta: Ērgļu rajas (Mvliobati-

dae) 201

Ērgļu rajas (Muliobatis) .
201

Ērgļu raja (M. aquila) 201

Astotā šķira:. Jūras drakoni (Holocephali) . . . 203

Vienīgā dzimta: Jūras kaki (Chimaeri-

dae) 201

Chimēras (Chimaera) 203

Chimēra, jūras žurka (C. monstrosa) 203



Devītā šķira: Nēģi (Hvperoartia) ....
205

Vienīgā dzimta: Nēģi (Petromvzontidae) 205

Nēģi (Petromvzon) 205

Jūras nēģis (P. marinus) 205

Upes nēģis, ztitiņš (P. fluviatilis)
. .

206

Strautu jeb smilšu nēģis (P. planeri) .
208

Desmitā šķira:. Miksines (Hvperotreta) 211

Vienīgā dzimta: Miksines (Myxinidae)
.

211

Miksines (Myxine) 211

Miksine (M. glutinosa) 211

Vienpadsmitā šķira: Lancetnieki (Cirrostoma) . .
213

Vienīgā dzimta: Lancetnieki (Amphio-

xidae) 214

Lancetnieki (Amphioxus) 214

Lancetnieks (A. lanceolatus) .... 214

Pielikumā:

1. Priv.-doc. A. Meijers: Brēma uzskati par dzīvnie-

ku dvēseli un modernā dzīvnieku psicholoģijā.

2. Dr. N. Transehe: Baltijas fauna (ģeogrāfisks
pārskats).

3. Vispārējais satura rādītājs.
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