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Degunradži (Nasicornia) ir neveikli būvēti, lem-

pīgi, diezgan liela auguma biezādainie. Viņi atšķiras ar

neparasti izstieptu galvu, uz kuras sejas daļas priekšpuses
atrodas viens vai divi viens aiz otra stāvoši ragi, ar īsu

kaklu, resnu ķermeni, ko apņem gandrīz pilnīgi vai pa lielā-

kai daļai bezspalvaina, vairogaina āda, īsu asti un īsām,

resnām, tomēr ne neveiklām kājām, kuru pēdām kā priekš-

pusē tā pakaļpusē ir trīs pirksti, kas apņemti nagiem. Vi-

sas ķermeņa daļas izskatās īpatnējas un savādas, arī salī-

dzinot ar citu biezādaino attiecīgām daļām. Galva ir šaura

un stipri izstiepta, sevišķi sejas daļa neparasti pagarināta

un izstiepta uz priekšu, turpretīm kausa daļa no priekšpu-

ses pret pakaļpusi saspiesta, ta kā piere paceļas neparasti
stāvu un starp viņu un manāmi paaugstināto deguna galu
rodas vidū dziļi iespiests, sānos asi velvēts ieplakums;

apakšžokļa kakts skaidri redzams, citādi apakšžoklis ar

vairāk vai mazāk stipru velvējurnu paceļas augšup pret

purnu; purns nesamērīgi mazs, augšlūpa vidū izstiepta uz

priekšu pirkstveidīga vai snuķveidīga izauguma veidā,

apakšlūpa noapaļota vai priekšā taisni nošķelta; gareni
ovālais, pakaļpusē spraugveidīgais deguna caurums nostā-

dīts gandrīz vertikāli un atdalīts no otra ar plašu starp-

telpu; acs uzkrītoši maza, viņas ovālā zīlīte nostādīta šķēr-
sām, viņas augšējais vāks biezs, bet ar īsām skropstām;
neuzkrītoši veidotā auss ir drīzāk liela nekā maza, viņas
ārējā mala noapaļota, tās iekšējā mala līdz pus garumam

apgriesta apkārt. īsais, vienmēr krokainais kakls resnu-

mā pārsniedz galvu un bez manāma pārtraukuma pāriet
masivā viduklī, kurš tāpat raksturīgi atšķiras ar aso, vidū

ieliekto mugurkaulu un vispusīgi noapaļoto, nokārušos vē-

deru, kā arī ar to, ka skausts augstumā mazliet pārsniedz
krustus.
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Kājām ir ļoti spēcīgi un plati pleci un cisku augšējā»

daļas, bet diezgan šauri priekškāju augšējie stilbi un cisku

apakšējās daļas, kā arī vēl vairāk sašaurināti priekškāju

un pakaļkāju vēzīši; viņas izliecas kā pie āpšu suņa no ār-

puses uz iekšpusi un tikai no vēzīša stiepjas vertikāli uz

leju; pēdas priekšpusē un pakaļpusē vienmērīgi paplašinās

par kāju spilveniem, kuru apakšējā virsma ir ieapaļi ovāla;

starp ne visai glītiem nagiem vidējais ir apmēram divkārt

tik plats kā abi malējie. Vienmēr ļoti biezā, pie lielākās

sugu daļas vairogainā āda vai nu pieguļ ķermenim gludi

klāt, atskaitot nedaudzas neuzkrītošas krokas, vai arī sa-

dalās vairākos vairogos, kurus noteikti atšķir dziļas kro-

kas un kuri vienīgi šo kroku dēļ spēj zināmā mērā kustē-

ties, jo pie šīm kroku vagām, kas izklātas ar plānāku, lo-

kanāku ādu, viņi spēj bīdīties viens pāri otram. Dziļas
krokas apņem aci un purnu, dod iespēju atvērt un aizvērt

acu vākus un dara negaidīti lokanas gandrīz ragainās, to-

mēr ļoti kustīgas lūpas. Tīklveidīgās rievas, krustodamās

uz ādas, apbalvo pēdējo ar redzamu zīmējumu un ļoti kār-

tīgas formas izciļņiem, kas piedod viņai, sevišķi vairogiem,
dīvainu un patīkamu izgreznojumu. Spalvojums sastāv

tikai no vairāk vai mazāk garām bārkstīm, kas apņem
ausu malas un platās, plakanās astes galotni, bet atsevi-

šķām sugām spalvojums atrodas arī dažās vietās uz mugu-

ras, kur tad stāv ne visai resni īsi sari. Ragi ir virsādas

veidojums un sastāv no vienā virzienā ejošām, ārkārtīgi
smalkām, apaļām un starainām, iekšienē caurām ragvielas
šķiedrām. Ar savu plato, ieapaļo pamata laukumu viņi at-

balstās uz biezās ādas, kura klāj sejas priekšējo daļu. Ne-

reti, lai gan vienmēr tikai pie atsevišķiem īpatņiem, dažās

vietās, visvairāk uz galvas, virsāda uzrāda ragve'idīgus, vai-

rākus centimetrus garus izaugumus.
Neveiklas un spēcīgas formas raksturo arī ģindeni.

Galvas kauss izskatās ļoti garš un daudz zemāks kā pie pā-
rējiem biezādaiņiem; pieres kauli ieņem ceturto vai trešo

daļu no galvas kausa garuma un tieši'savienojas ar platiem
un spēcīgiem deguna kauliem, kuri velves veidā pārklāj
deguna dobumu, vai arī atbalstās vēl uz vidū stāvošās
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šķērssienas. Kur atbalstās rags, tur šis kauls ir nelīdzens

grumbuļains, izciļņains, un jo stiprākā mērā, jo ragi ir lielā-

ki. Starpžoklis ir ievērojams tikai pie tām sugām, kuram ir

paliekoši priekšzobi; turpretīm pie tām sugām, kuras šos

zobus zaudē agrā jaunībā, viņš ir sarucis. Muguras kaulu

izveido resni skriemeļi ar gariem atradžiem; pie astoņpad-
smit līdz divdesmit skriemeļiem ir piestiprinātas stipri iz-

liektas resnas un platas ribas; bet diafragma ir pievienota

jau pie četrpadsmitā līdz septiņpadsmitā skriemeļa. Pieci

skriemeļi, kas izveido krusta kaulu, jau agrā jaunībā sa-

aug kopā vienā veselā. Aste sastāv no divdesmit diviem

līdz divdesmit trim skriemeļiem. Pie visiem pārējiem kau-

liem krīt acīs viņu resnums un neveiklums. Zobu sistēmai

kārtēji iztrūkst stūra zobu un parasti arī četru priekšzobu
abos žokļos; pēdējie kustonim jaunībā gan ir, bet drīz iz-

krīt, tā kā viņus var manīt tikai pie ļoti jauniem īpatņiem.
Zobu sistēmai pārējā daļa sastāv no septiņiem dzerokļiem
katrā žoklī, pie kam katrs atsevišķs zobs liekas ir saaudzis

no vairākiem izciļņiem un stabiem. Dzerokļu kodvirsmas

ar laiku tā nolietojas, ka rodas dažādi zīmējumi.
Arī ķermeņa mīkstās daļas pelna, ka viņas apraksta

dažiem vārdiem. Virslūpas āda ir ļoti plāna, bagāta asins-

traukiem un nerviem, mēle liela un jūtīga. Barības rīkle

ir 8 centimetrus plata un 1,6 metrus gara; kuņģis ir vien-

kārši garens, gareniskā caurmērā 1,3 metri un lielā šķērs-
caurmērā 60 centimetri, mazās zarnas ir 15—18 metrus ga-

ras; aklā zarna ir 1 metru, resnā zarna 6 līdz 8 metrus,
tūpļa zarna 1 līdz 1,6 metrus gara. No maņas orgāniem
uzkrīt acis ar savu niecīgo lielumu.

Degunradži tagad apdzīvo Dienvidāziju, Sunda salas

un visas ekvatoru zemes. Viņu izplatīšanās ir ievērojama
ar to, ka Āzijā kā uz cietzemes tā arī uz katras no trim lie-

lām Sunda salām mājo savas noteiktas, labi atšķiramas
sugas, kurpretī Āfrikā dzīvo laikam tikai divas' sugas.
Senāk degunradži bija plašāk izplatīti un apdzīvoja
kā Dienvidvāciju, Franciju un Angliju, tā arī Krieviju un

Sibīriju. No izmirušām sugām, kuras līdz šim tapušas
zināmas, būtu jāpiemin sevišķi viena, divragainais aizvē-



10

sturiskais degunradzis ar kaulainu deguna šķērssienu (Rhi-

noceros trichorchinus), un proti tāpēc, ka viņš ir uzglabā-

jies līdz mūsu dienām ne tikai atsevišķu kaulu veidā, bet

ar visu ādu un spalvām. Ziemeļāzijā no Donas līdz Bēringa

jūras šaurumam līdzenumos nav nevienas upes, pie kuras

krastiem neatrod aizvēsturisku dzīvnieku, sevišķi ziloņu,

bifeļu un degunradžu kaulus; es jau senāk minēju, ka at-

kusnī šeit katru gadu iegūst lielu daudzumu aizvēsturisku

ziloņkaulu un ar tiem ved ievērojamu tirdzniecību. „Kad

es,"'tā ziņo Pali ass, ~1872. g. martā nonācu Jakutskā,

Austrumsibirijas apgabala priekšnieks man rādīja kāda

degunradža priekškāju un pakaļkāju, kas vēl bija apklātas

ar ādu. Dzīvnieku bija atraduši kādas upes smilšainā

krastā. Vidukli un kājas bija atstājuši turpat." Pallas

centās izzināt vairāk un atveda uz Pēterburgu vispirms

galvu un kāju, bet vēlāk B r a n d t s izpētīja atliekas, un

tā mēs zinām, ka šis aizvēsturiskais degunradzis, kas ledus-

laikmetā apdzīvoja Vidus- un Ziemeļeiropu un Ziemeļāziju,
blakus mamutam bija viens no parastākiem biezādaiņiem
mūsu pasaules daļā. Ārpus Sibirijas viņa kaulus vēl atrada

Krievijā, Polijā, Vācijā, Anglijā un Francijā, pie tam dažās

vietās apbrīnojamā daudzumā, šī dzīvnieka svarīgākā su-

gas pazīme ir tā, ka deguna šķērssiena, kas visiem pārē-

jiem degunradžiem ir skrimšlaina, viņam ir pārkaulojusies,
kam par iemeslu būs bijusi laikam degunkaula ievērojama
pagarināšanās. Arī sava ģērba ziņā šis dzīvnieks novirzās

no pārējiem degunradžiem. Sažuvusi āda ir netīri iedzel-

tēna, bez krokām un bieza, pie lūpām graudama un viscaur

bieži apklāta tīklveidīgām, ieapaļām porām. Spalvas, stīvi

akoti un mīkstas vilnas spalvas, stāv porās kušķveidīgi sa-

grupētas; citādi šis kustonis visai līdzinās tagad dzīvojo-
šam degunradzim.

Senās tautas pazina degunradzi ļoti labi. Uz seno

ēģiptiešu pieminekļiem viņš, pēc Dimichena (Dūmichen),
ir atrodams kā paskaidrojoša bilde aiz vārda „ab". šis

zīmējums nešaubāmi rāda, ka tur var būt domāts tikai

degunradzis. Laikam uz augšu izliekto ragu dēļ, kas atgā-
dina ilkņus, senie ēģiptieši viņu sauca ar to pašu vārdu
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kā ziloni. Es esmu pārliecināts, ka degunradzis ir bībeles

vienradzis, par kuru Ijabs saka: „Vai tu domā, ka vienra-

dzis tev kalpos un paliks pie tavas siles ? Vai tu vari vi-

ņam uzlikt tavu jūgu, dzīt vagas un art tīrumu? Vai tu

vari būt drošs, ka viņš, tik stiprs būdams, tevīm ļaus sevi

nodarbināt? Vai tu vari viņam ticēt, ka viņš tev atnesīs

tavas sēklas un sakrās tās tavos šķūņos ?" Pirmtekstā šo

dzīvnieku sauc par rēmu un apraksta viņu te vienragainu,
te divragainu. Romieši, kuri pazina tikpat labi vienra-

gaino kā divragaino, lika abiem strādāt savās ārēnās. Pēc

P1 m i ja, Pompejs 61. gadā pr. Kr. atveda bez lūša no

Gailijas un paviāna no Etiopijas arī pirmo degunradzi uz

Romu skatu spēlēm. „Degunradzis," stāsta Plinijs, „ir
dzimis ziloņa ienaidnieks. Viņš trin ragu gar akmeni un

cīņā mērķē visvairāk vēderā, labi zinādams, ka tas ir mīk-

stāks, un tā viņš nogalina ziloni." Bez tam viņš vēl pie-

metina, ka jau pie Meroes atrodot degunradžus, un tas ir

pilnīgi pareizi; jo tur viņi ir atrodami vēl šo baltu dienu.

„Aduletonas pilsētā, trogloditu un etiopu lielākā tirdznie-

cības centrā, kuru no Ptolemaidas ar kuģi var sasniegt
piecās dienās, pārdod ziloņkaulu, degunradža ragus, upju
zirgu miecētās ādas un citus tamlīdzīgus tirdzniecības

priekšmetus." Pirmais, kas par šiem dzīvniekiem runā, ir

Agatarchidess; viņam seko S t r a b o, kas redzējis
degunradzi Aleksandri jā. Pauzanijs viņu piemin zem

nosaukuma Etiopijas vērsis. Marcials' apdzied abas

sugas:

„Uz arēnas plašās, ak varenais Cezar,
Degunradzis izcīna tev cīņas, kādas redzētas nav.

Cik niknā trakumā iedegas uzbrūkot nezvērs!

Cik viegli ar ragu kā spalvu viņš aizsviež prom vērsi!"

šeit viņš runā par vienragaino degunradzi. Un

„Kamēr norūpējušies rīdītāji kaitina degunradzi uz cīņu,
Ilgi krādami šī varenā dzīvnieka dusmas,
No gaidīšanas leelas zūd tautai cerības redzēt šeit cīņas,
Bet nezvēram atgriežas viņa īpatnējais niknums;
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Ar divkāršo ragu it viegli viņš paceļ vareno lāci,

Līdzīgi vērsim, kas dogu met augšup pret zvaigznēm."

šeit viņš runā par divragaino.

Arābu rakstnieki jau ļoti sen runā par abām sugām

un izšķir Indijas un Āfrikas sugas; viņu pasakās degun-
radzis nereti parādās kā apburta būtne. Marko Polo,

pazīstamais un zooloģijai tik svarīgais rakstnieks, ir pir-

mais,, kas pēc ilgāka laika, kurā par degunradžiem nekas

nav dzirdams, pārtrauc klusēšanu. Ceļodams trīspadsmitā

gadu simtenī viņš to ir atkal redzējis Indijā, un proti uz

Sumatras. „Tur," saka viņš, „ir daudz ziloņu un lauvradžu,

kuriem gan ir tādas pat kājas, bet daudz mazāks augums

kā pirmajiem un kuri spalvojumā līdzinās bifelim. Vidū

uz pieres viņiem ir rags, ar kuru viņi tomēr nevienam

nekā nedara. Gribēdami kādam uzbrukt, viņi to drīzāk

nogāž zemē ar celi un tad dur ar mēli, kas apklāta dažiem

gariem dzeloņiem. Savu galvu, kas līdzinās savvaļas cūkas

galvai, viņi vienmēr nes pagriestu pret zemi. Viņi labprāt
uzturās dubļos un vispār ir rupji un riebīgi lopi." 1513.

gadā Portugāles karalis Emanuēls saņēma no Rītindijas
dzīvu degunradzi, kura slava izgāja pa visām zemēm. Al-

-brechts Dirers (Durer) laida klajā kādu kokgrie-

zumu, kuru viņš bija pagatavojis pēc kāda slikta, no Lisa-

bones atsūtīta zīmējuma. Tas attēlo dzīvnieku, kas izska-

tās, itkā viņš būtu apklāts ar sedlu segu un nestu vairog-

zvīņas uz kājām, un uzrāda arī mazu ragu uz pleca. Gan-

drīz divisimts gadus ilgi minētais slavenā meistara kok-

griezums bija vienīgā zināmā degunradža bilde; tāpēc nav

nekāds brīnums, ka viņu izlietoja arī vecais Gesn cr s

(Gessner). Tikai Šardēns (Chardin), kurš Ispahanā
bija redzējis degunradzi, pagājušā gadu simteņa sākumā

deva labāku notēlojumu. Dzīves aprakstu pārlaboja Bo n-

cij s ap septiņpadsmitā gadu simteņa vidu. No šī laika

visi ceļojošie dabas pazinēji apraksta vienu un otru sugu,
bet sevišķi sīki Dienvidāfrikas degunradžus, tā kā tagad
ir vieglāk dot šo kustoņu vispārēju dzīves aprakstu, nekā

raksturot atsevišķas sugas.
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Savā dzīves veidā, dabā, īpašībās, kustībās un barībā

visi degunradži caurcaurim ņemot līdzinās cits citam;

neievērojot to katrai sugai, kā liekas, ir savas īpatnības.

Piemēram, no Āzijas sugām Indijas degunradzi (R. uni-

cornis) skaita par ārkārtīgi ļaunu radījumu; vara degun-
radzi (R. sondaicus) jau tura par daudz labsirdīgāku un

uz Sumatras dzīvojošo, parasti par badaku (R. sumatra-

nus) saukto degunradzi par miermīlīgu. Līdzīgi lietas stāv

ar Āfrikas degunradzi. Divragaino degundivradzi (R. bicor-

nis), par spīti viņa neievērojamam lielumam, raksturo kā

niknāko no visiem Āfrikas dzīvniekiem, turpretīm strupde-

srunradzi (R. simus), kā patiesi miermīlīgu būtni. Nedaudz

natiesības šinī izpratnē jaubūs, bet pilna patiesība būs tāda,
ka ikviens degunradzis pirmo reizi satiekoties ar cilvēku

un kamēr viņu nekaitina izrādās par labsirdīgu, bet no rūg-
tiem piedzīvojumiem izmācīts vai aizkaitināts top ļauns.

Vispār no šiem biezādainiem milzeņiem visur bīstas vairāk

kā no ziloņa. Sudānas arābi viņos, tāpat kā nilzirgos, tie-

cas ieraudzīt apburtas būtnes; viņi tic, ka kāds ļaunprā-
tīgs burvis spēj pieņemt šo kustoņu izskatu, un savu uz-

skatu mēģina pamatot ar to, ka degunradži, tāpat kā nil-

zirgi
, savā aklā niknumā nezina nekādu robežu.

„
Zilonis,"

viņi saka, ~ir taisnīgs dzīvnieks, kas Dieva sūtņa Muha-

meda (lai miers pār viņu no Visužēlīgā) vārdu tura godā
un labi ievēro sargvēstules un citus atļautus aizsargu lī-

dzekļus; bet nīlzirgi un degunradži par visiem amuletiem,
kurus izraksta mūsu garīdznieki, lai pasargātu druvas, ne-

liekas ne zinis un ar to pierāda, ka viņiem Taisnības Ru-

nātāja un Visuvarenā vārds ir pilnīgi vienaldzīgs. Viņi
ir izraidīti un atmesti jau no paša sākuma. Viņus ir ra-

nevis Kungs, Visuradītājs, bet gan velns, visusamai-
tātājs, un ticigajiem nav ieteicams ar tādām būtnēm ielai-

sties, kā to mēdz darīt pagāni un kristīgie neticigie. Bet

muselmanis lai mierīgi un klusi iet prom no viņu ceļa, ka

viņš ar to neapgāna savu dvēseli vai nenodara sev kaiti un

netiek atmests tā Kunga Dienā."
Ar ūdeni sevišķi bagāti apvidi, kāpurvu apgabali, upes,

kas tāļu pārpludina savus krastus, ezeri ar krūmainiem,
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ganības, meži ar strautiem un līdzīgas vietas ir degunradža

mīļākās uzturēšanās vietas; tomēr Āfrikas degunradži jū-

tas ļoti labi arī krietni sausos, ar zāli un krūmiem bagātos

apvidos, ja vien sasniedzamā tuvumā atrodas kāda peļķe.
Somali zemē, pēc Sveina (Swayne), degunradži mīl vis-

vairāk akmeņainus, nelīdzenus kalnu apgabalus, ne pārāk

tāļu no kādas upes gultnes, uz kuru naktī viņi var iet dzert

un mazgāties. Viņi nostaigā ievērojamus gabalus un katru

nakti klejo gar upi šurp un turp, lai uzmeklētu kādu pie-
mērotu peļķi, atstādami smiltīs pēdu jucekli. Pēc Ši I-

linga (Schilling), Masai apgabalā katru nakti sausā gada
laikā viņi noiet vairāk stundu tālus ceļus uz ūdeni un pie
tam apbrīnojamā kārtā viņu vietas atmiņa izrādās par at-

tīstītu. Tik masiviem un labi bruņotiem kustoņiem pat

visnecaurejamākais biezoknis atver savu, citiem radīju-
miem nepieejamo iekšieni, un arī visniknākie ērkšķi pret
viņiem izrādās nespēcīgi. Tālab lielāko sugu daļu mēs sa-

stopam sevišķi bieži mežos, sākot no paša jūras līmeņa,
bet atsevišķas sugas kalnos vēl kārtējāk un biežāk nekā

ielejā. Tā, piem., pēc Junghūna (Junghuhn), Javas

vara degunradzis ir sastopams arī ar krūmiem bagātā pie-

krastes joslā, bet lielākā skaitā tomēr kalnājā līdz 3000

metru augstumam. Ikdienas vienu reizi laikam katrs de-

gunradzis apmeklē ūdeni, lai šeit padzertos un izvārtītos

dūņās. Dubļu vanna visiem laukos dzīvojošiem biezādai-

ņiem ir nepieciešama vajadzība; jo cik ļoti viņu āda arī ne-

attaisno dzīvnieku nosaukumu, tomēr viņa izrādās jūtīga
pret mušu, dunduru un odu dūrieniem, un tikai uzliekot

biezu dūņu kārtu degunradži sev rod zināmā mērā patvē-
rumu un mieru. Pirms ganību gājiena uzsākšanas degun-
radži steidzas uz ezeru, peļķu un upju mīkstiem krastiem,
izrok šeit dumbrā bedri un tajā vārtās un griežas, kamēr

mugura un pleci, sāni un pavēdere apklājas dubļiem. Vār-

tīšanās dubļos dara viņiem tik lielu prieku, ka viņi pie tam

skaļi rūc un urkšķ un no patīkamās vannas aizraujas tik

tāļu, ka aizmirst savu īpatnējo modrību.
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Degunradži darbojas vairāk naktī nekā dienā. Liels

karstums viņiem ļoti nepatīk; tāpēc ap šo laiku viņi guļ
kādā ēnainā vietā, nolaidušies pa pusei uz sāniem, pa pusei

uz vēdera, izstiepuši un tāpat atbalstījuši galvu, vai arī

laiski stāv kādā klusā meža stūrītī, kur lielāku koku vai-

ņagi viņus pasargā no saules stariem. Abesinijā, pēc

Blanforda, kalnos viņi nekāpj augstāk par 5000 pē-

dām un tur, piem. Anseba ielejā, apdzīvo biezos biezokņus
pie upes krasta, kurus visos virzienos krusto viņu stigas.
Visbiezākās meža daļās, kur saknes un stumbri padara bie-

zokni gandrīz necaurejamu, ir vietas, kuras iedzimtie sauc

par „degunradžu mājām". Stumbri un zari šeit ir no-

lausti vai arī atliekti uz sāniem, tā kā apakšā viņi atstāj
brīvas 15 vai 20 pēdas lielas telpas, kur kustoņi lietus laikā

vārtīdamies un mīdīdamies ir izdobuši zemē bedri, šinīs

~mājās" degunradži patveras pa dienas karstumu.

Visi ceļotāji ir vienis prātis, ka degunradža miegs ir ļoti
dziļš. Vairāki no viņiem bez sevišķas uzmanības varēja
tuvoties guļošiem degunradžiem: tie līdzinājās nejūtīgiem
klinšu bluķiem un nekustējās. Guļoša degunradža trīcošo

krākšanu dzird parasti jau pa labu gabalu, un tas dara cil-

vēku uzmanīgu, pat ja viņš neredz apslēpti guļošo dzīv-

nieku. Tomēr gadās arī tā, ka degunradzis ievelk un iz-

laiž elpu klusi un pēkšņi ir jāapstājas milža priekšā, par
kura klātbūtni iepriekš nav bijis ne jausmas.

Naktij iestājoties un daudzos apgabalos arī jau pēcpus-
dienas stundās neveiklais radījums pieceļas, iet dubļu van-

nā, tur ar patiku staipās un kustas_ un pēc tam iet ganī-
ties. Pie avotiem un peļķēm, vismaz Āfrikā, viņš ierodas

visbiežāk starp trešo un sesto nakts stundu un šinīs iemī-

ļotās vietās vienmēr uzkavējas vairākas stundas. Pēc tam

viņam ir gandrīz vienalga, kurp viņš griežas. Viņš ganās
biezos, citiem kustoņiem gandrīz nepieejamos mežos tik-

pat labprāt kā klajos līdzenumos, ūdenī ne mazāk kā purva

niedrājā, kalnos tikpat labi kā ielejā. Pat caur visnecaur-

ejamāko biezokni viņš viegli izlauž ceļu. Zariem un tie-

vākiem stumbriem iekustinātās masas priekšā ir jānolie-
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cas uz sāniem vai arī jālūst, un tikai resnākos stumbrus

viņš apiet ar mazu līkumu. Kur tas dzīvo kopā ar zilo-

ņiem, tur viņš parasti izlieto pēdējo tekas; tomēr viņam ne-

maz nav grūti pašam tādas izlauzt. Indijas džungļos dabon

redzēt garus, taisnus viņa taisītus ceļus, kuros visi stādi

ir nolauzti uz sāniem, kamēr zeme ir noblieķēta; Āfrikas

iekšienē var redzēt līdzīgas tekas, kuras var pazīt par de-

gunradža stigām, ja koki pa labi un kreisi ir nolauzti uz

sāniem, kurpretī ziloņa lauztās stigas iezīmējas ar to, ka

zemākie, kavējošie stumbri ir izrauti un pēc lapu noplūk-

šanas nomesti uz sāniem. Indijas kalnāju apgabalos ne-

reti atrod labi iemītus ceļus, kuri ved no viena meža uz

otru, pāri klinšainām vai akmeņainām nogāzēm, un kuri,

kustoņiem pastāvīgi ejot pa vienām un tām pašām pēdām,

no tiesas iegraužas klintīs, tā kā beidzot rodas dziļas ceļa
gravas. „Uz Javas," raksta man Hask ar 1 s (Hasskarl),

„es atradu tādus ceļus kā salas dienvidu piekrastes mitros

līdzenumos tā arī vēl 3000 metru augstumā virs jūras lī-

meņa. Ejot pa šo ceļu, gājējs vienmēr var būt drošs, ka

beidzot viņš nonāks pie kāda avota vai ūdens peļķes. Pār

ceļu, kas ir iemīts bieži dziļāk par pusmetru, dažās vietās

ir pārgāzies šķērsām kāds koks, tā kā degunradzis tikai

ar vislielākām pūlēm var tikt pa apakšu cauri; viss viens,

pēc tam, tāpat kā pirms tam, viņš ietura veco, ierasto stigu,

jo stumbra apakšējā daļa ir noberzta, pat no tiesas nopu-

lierēta." Arī Heig 1i n s sevišķi aizrāda, ka degunradzis

kārtīgi ietura savu teku un neved klaidoņa dzīvi kā zilonis,

turpretī maina savas mītnes tikai reti, vienīgi sausuma

spiests. Mor s (Mohr), tāpat kāJunghūns un Has-

kar Is, stāsta par plaši iemītiem, nupat aprakstītā veida

ceļiem, kuri esot redzami uz stāvām kalnu grēdām un kal-

niem pret dienvidiem no Zambezi, pat uz visstāvākiem kaln-

galiem un virsotnēm, un kurus dažreiz varot izlietot kā

kājceliņus. Staigāt pa šiem ceļiem ir vienmēr bīstami, pēc

rīaskarla, pat uz Javas salas, kur vispār nemaz nebīstas

no gluži miermīlīgā vara degunradža, tomēr biezā mežā,
kur nevar izvairīties, uz tādas tekas bez ieročiem ļoti sar-

gās viņam iet pretīm.



Barības ziņā starp degunradzi un ziloni pastāv līdzī-

gas attiecības kā starp ēzeli un zirgu. Vismīļāk viņš ēd

koku zarus un cietus visādu sugu lakstaugus, dadžus, ge-

nistas, krūmus, niedru sugas, stepju zāles un tamlīdzīgus

augus. Āfrikā viņa galvenā barība ir dzeloņainās mimozas,

sevišķi zemās kuplās, no kurām vienu sugu, viņas līko dze-

loņu dēļ, kas visam ķeras klāt, mednieki tik zīmīgi ir no-

saukuši par „mazliet pagaidi". Lietus laikmetā degunra-
dzis atstāj mežus un pāriet tur, kur viņa uzturēšanās vie-

tas tuvumā nodarbojas ar zemkopību, uz zeļošiem tīru-

miem, šeit viņš parasti izdara neticamus postījumus, jo
lai varētu piepildīt 1,5 metrus garo un šķērscaurmērā 75

centimetrus plato kuņģi ir jāiznīcina ievērojams daudzums

zāles. Sverot gūstā dzīvojošo degunradžu dienišķo barību

ir atrasts, ka šis dzīvnieks apēd mazākais 25 kilogramus.

Zināms, viņš nav gārdēdis. Viņš norij ne tikai sausus za-

riņus un atvases, ne tikai mimozu adatainos zarus un citus

tropu zemju dzeloņainus augus, bet arī resnākus zarus 3

līdz 5 centimetri caurmērā. Barību viņš noplūc ar plato

purnu vai nolauž ar rokveidīgā izauguma palīdzību. Pie

kāda sagūstīta Indijas degunradža es novēroju, ka lūpu

galotnē viņš var veikli iespīlēt ļoti mazus gabaliņus, piem.
cukura graudus, un lūpas saliecot barību nogādāt uz tāļu
izgrūstās mēles. Ēsdams šis kustonis barību sakodelē tū-

liņ, bet ļoti rupji, jo viņa barības rīkle ir diezgan plata lai

izlaistu cauri arī lielus gabalus. Snuķveidīgi saliekto virs-

lūpas pagarinājumu Indijas degunradzis var izstiept apmē-
ram līdz 15 centimetrus garu un ar to satvert, izraut un

iebāzt rīklē kuplu zāļu kušķi. Vai zāle ir tīra vai arī pie
saknēm ir pieķērušās zemes, tas, liekas, viņam ir vienalga.
Izrauto kušķi viņš tomēr vienu reizi sit pret zemi, lai no-

kratītu lielāko zemju daļu, bet pēc tam ar dvēseles mieru

iebāž viņu savā platā rīklē un norij bez grūtībām. Ļoti
labprāt viņš ēd saknes, kuras viņš var viegli pievarēt. Labā

omā viņš jau sava prieka dēļ ņemas izrakt kādu mazu koku

vai krūmu un tanī nolūkā tik ilgi baksta ar vareno ragu
zem saknēm, kamēr beidzot viņš var krūmu satvert un

izraut; pēc tam ar tālākiem sitieniem viņš saknes nolauž
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un beidzot apēd. Tomēr ir novērots, ka dažādas sugas

savu barību mēdz aplasīt dažādi. Degunradzis, liekas, mīl

visvairāk koku zarus; turpretī vara degunradzis, pēc

Junghūna, kāpj Javas kalnājos galvenā kārtā dažu

zāļu sugu dēļ, kas aug mežā samērā sausās vietās; piemē-

ram uz Slamata viņš pārtiek gandrīz vienīgi no kādas

smaržojošas zāļu sugas (Ataxia Horsfieldii), kura apklāj
šī kalna nogāzes starp tūkstots piecisimti līdz divitūkstoši

metru augstumam; divragainais degunradzis vismīļāk pār-

tiek no kokiem, sevišķi mimozām, kurām viņš noplēš mizu

un pārkož zarus, tā kā liekas, „itkā pēdējie būtu pārgriezti

šķērēm"; beidzot strupdegunradzis, pilnīgi saskaņā ar

savu lūpu izveidojumu, ganās vienīgi zāļainos līdzenumos.

Kāds eiforbiju krūms, kas šeit aug, arī noderot viņam par

barību un neradot nekādus gremošanas traucējumus, ka-

mēr divragaino degunradzi tas saindējot. Bambuka un

niedru lapas, tāpat arī visāda veida labība sniedz visām

sugām uz laiku patīkamu barību. Sakarā ar to atkritumu

izskats mainās, dažreiz viņi atšķiras no ziloņu atkritu-

miem, bet dažreiz tiem līdzinās. Vara degunradža atkri-

tumu pikās, kuru caurmērs ir pieci līdz septiņi centimetri,
Haskarls bieži atrada pirksta resnuma zaru atliekas, tur-

pretī divradža atkritumos Heiglins atrada vienmēr tikai

smalki sagremotas stādu šķiedras. Tikai tas liekas visiem

degunradžiem kopējs, ka viņi savus atkritumus nomet no-

teiktās vietās, kur pamazām izceļas ievērojama apmēra
kaudzes.

Degunradžu daba nav visai pievilcīga. Viņi vai nu ēd

vai guļ; par pārējo pasauli viņi gandrīz nemaz neliekas zi-

nis. Pretstatā ziloņiem viņi nedzīvo baros, bet visvairāk

pa vienam vai augstākais mazos pulciņos pa četriem līdz
desmit īpatņiem. Tādai sabiedrībai nav lielas tieksmes tu-

rēties kopā; katrs īpatnis parasti dzīvo pats sev un dara,
kas viņam patīk. Tomēr nevar apgalvot, ka viņi cits citu

apskatītu ar trulu vienaldzību; nemaz nerunājot par de-

gunradžu māti un viņas bērniem; nereti izveidojas drau-

dzības, gandrīz varētu teikt laulības attiecības starp abiem

dzimumiem, pie kam tās var būt ļoti sirsnīgas un laikam
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beidzas tikai ar nāvi. Savvaļā nereti sastop pārus, kuri visu

dara kopīgi, un arī pie sagūstītiem abu dzimumu degun-

radžiem, kas pieraduši viens pie otra, var novērot patiesi

maigu mīlēstību. Kā ķermenis tā arī daba izliekas neveikli,

tomēr tas nav tiesa. Parasti deguradzis soļo smagi un drusku

neveikli un arī noguļas un vārtās pēc izskata neizveicīgi; to-

mēr viņa kustības izskatās lempīgākās nekā patiesībā ir.

Ātri apgriezties un izliekties degunradzis, zināms, nespēj
un kalnos viņš arī nelēkā ar ģemzes vieglumu; bet līdzenos

apgabalos, reiz iesācis kustēties, viņš skrien ļoti ātri. Viņš
neiet aidinieka soļiem kā pārējie smagie biezādaiņie, bet

ceļ pretīstāvošās priekškājas un pakaļkājas reizē. Skrejot

viņš galvu tura parasti zemu un taisni sev priekšā, bet

dusmās to šūpo uz vienu un otru pusi un izrauj ar ragu

dziļas un platas vagas. Sakaitināts viņš arī lēc no vienas

puses uz otru un tad paceļ uz augšu strupo asti. Viņš var

skriet ļoti ātri un izturīgi un tapt bīstams pat uz zirga jā-

jošam medniekam, sevišķi ar krūmiem bagātos apgabalos,
kur vīrs un zirgs nespēj tik viegli izvairīties, kamēr viņš
katru ceļā stāvošu koku nogāž gar zemi. Peldētāji viņi ir

visi, tomēr viņi turas vairāk uz virspuses un bez vajadzī-
bas nenirst. Bet daži novērotāji apgalvo, ka esot tos re-

dzējuši purvos vai upēs nirstam līdz dibenam, tur izceļam
ar ragu ūdens stādu saknes un stigas un tās iznesam uz

augšu, lai tur apēstu.
Starp degunradžu maņām visaugstāk stāv dzirde, tad

seko osme un pēc tās tauste. Redze ir attīstīta ļoti mazā

mērā, Vispār apgalvo, ka degunradzis varot redzēt tikai

taisni uz priekšu un nespējot manīt cilvēkus, kas viņam
zogas klāt no sāniem. Es šīs ziņas apšaubu, jo pie pieradi-
nātiem degunradžiem esmu novērojis pretējo. Niknumā

degunradzis vadās no osmes tāpat kā no dzirdes; jo viņš
uzņem ienaidnieka pēdas un seko pa tām nemaz neizlieto-

dams acis. Dzirdei vajaga būt ļoti smalkai, jo kustonis

sadzird visklusāko troksni arī no liela attāluma. Bet arī

garšu viņam nevar pilnīgi noliegt; vismaz pie pieradinā-
tiem es novēroju, ka cukurs viņiem ir ļoti pa prātam un

ka viņi to aprij ar sevišķu labpatiku. Viņu balss sastāv no
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dobjas rukšķēšanas, kas lielākā niknumā pārejot skanošā

taurēšanā vai svilpšana. Savvaļā šo svilpšanu var bieži

dzirdēt, jo ikviens degunradzis ir viegli sakaitināms, un

viņa vienaldzība pret visu, kas nav barība, var ļoti drīz

pārvērsties pretējā. Raff 1c s s (Raffles) novēroja, ka

vara degunradzis sāka bēgt no viena paša suņa, un citi ce-

ļotāji ir redzējuši, ka viņš, tos tikai saodis, steidzīgi bēga

prom; tomēr viņa izturēšanās mainās, ja kustoni kaitina.

Tad viņš negriež vērību ne uz savu ienaidnieku skaitu, ne

uz viņu spēju aizsargāties, bet akli taisnā līnijā metas virsū

savam dusmu priekšmetam. Vai trakojošam kustonim tad

stāv pretī apbruņoti cilvēki vai arī viņu dusmu priekšmets ir

pilnīgi nevainīgs un nenozīmīgs, to viņš liekas neievēro.

Sarkanas krāsas, viņam, tāpat kā vērsim, nepatīkot; ma-

zākais ir redzēts, ka viņš uzbrūk spilgti ģērbtiem cilvēkiem,
kuri nebija darījuši viņam nekā ļauna. Viņa niknums iet

pāri visām robežām. Viņš atriebjas ne tikai tam, kas pa-

tiesībā viņu ir kaitinājis, bet visam un katram, kas gadās

priekšā; pat akmeņi un koki dabū ciest no viņa dusmām,
un neko neatrasdams, viņš izplēš mazākais divus līdz trīs

metrus garas puslokveidīgas vagas zemē.

Par laimi nav tik grūti izbēgt no degunradža, kas pilnā
niknumā skrien virsū. Piedzīvojis mednieks pielaiž viņu
apmēram uz desmit līdz piecpadsmit soļiem un tad lēc uz

sāniem; satracinātais dzīvnieks noskrien viņam garām, pa-
zaudē sava upura smakas virzienu, no kura viņš līdz šim

vadījās, un tagad uz labu laimi drāžas uz priekšu, varbūt

izgāzdams savu niknumu pār kādu citu nevainīgu priekšme-
tu. Ir zināmi gadījumi, kāLichtenšteins stāsta, kur

dedunradzis naktī ir ieklupis sānos ratiem vai tajos iejūg-
tam vērsim un ar neizprotamu spēku visu aizvilcis prom un

sadragājis. Ceļā esošiem ceļotājiem no degunradža ir jā-
bīstas vairāk nekā no pārējiem dzīvniekiem, jo viņš nereti

bez kāda iemesla skrien virsū cilvēkiem un neprātīgās dus-

mās nogalina pilnīgi nevainīgus. Sevišķi no divradža ļoti
bīstas, jo tas ir neganti nikns. Dažreiz šis dzīvnieks stun-
dām ilgi strādā ap kādu krūmu un sprauslodams rakņājas
ap to, līdz viņš to izceļ no zemes ar visām saknēm; pēc tam



varbūt viņš to noliek mierīgi zemē un vairs tālāk nedomā

par nupat izpostīto stādu. Strupdegunradzis ir daudz lē-

nāks un miermīlīgāks nekā viņa tumšāk krāsotais radi-

nieks, ātrumā stāv tam tāļu iepakaļ un, pat ievainots, reti

uzbrūk cilvēkam.

Tas, ka degunradži ir ļoti viegli aizkaitināmi, aptumšo

viņu garīgo īpašību īsto izteiksmi un lielā mērā apgrūtina

viņu saprāta pareizu novērtēšanu un pienācīgu cienīšanu.

Es neuzdrošinos runāt pretīm manam godājamam drau-

gam Vestermanim, kad viņš degunradzi atzīst par

vismazāk attīstīto starp lieliem četrnadžiem, tomēr šeit

man ir jāatgādina ziloņu augstais saprāts, tapiru un cūku

diezgan lielās garīgās spējas, lai neceltos domas, ka degun-

radžus es turu par neapdāvinātiem, muļķīgiem radījumiem.
Tādi viņi nav nekādā ziņā. Garīgā ziņā viņi stāv iepakaļ
nupat minētiem radiniekiem, tomēr pārspēj droši visus

grauzējus un liekas atgremotāju lielāko daļu. Dusmās arī

zilonis aizmirst savu gudrību, cūka savu piesardzību, brie-

dis savu tramīgumu; dusmās pat muļķīgais pērtiķis rīko-

jas muļķīgi, pat gudrais cilvēks bieži neapdomīgi; tāpēc
sakaitinātā degunradža izturēšanās nav sevišķi ņemama

vērā pie viņa garīgo spēju novērtēšanas. Neievērojot visus

līdz šim aprakstītos novērojumus, savvaļā dzīvojošo degun-
radzi pazīt vēl stipri par maz, lai par viņu varētu dot zinā-

mā mērā dibinātu spriedumu. Novērots viņš patiesībā ir

ļoti maz, jo sastopoties viņš ir vai nu uzbrucis vai arī bē-

dzis. Viņa galvas kausa maz attīstītais smadzeņu dobums,
viņa mazās smadzenes, kas attiecas pret ķermeni kā 1:164,
tomēr neliecina par augstu garīgu attīstību, un viņa mie-

sīgā kūtrība liekas attaisno domas, ka viņš arī garīgi ir ne-

izveicīgs ; tomēr vēl var šaubīties, vai šie abi secinājumi ir

pareizi. Sagūstīti degunradži gan izrāda maz garīgu dā-

vanu, tomēr ne tik acīs krītošu saprāta trūkumu kā daudzi

viņu klases locekļi, piemēram visi somainie un lielākā tiesa

grauzēju. Daudz ātrāk un noteiktāk par pēdējiem viņi
iepazīstas ar savu kopēju, padodas uzspiestiem apstākļiem
un pierod jaunam dzīves veidam, kas salīdzinot ar senāko

ir ievērojami mainījies; tālab apiešanās ar viņiem nekādā

21
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ziņā nav grūta. Varbūt viņi pierādītu savu saprātu vēl

citādi, ja vien cilvēks vispār gribētu pūlēties uzturēt ar vi-

ņiem satiksmi, modināt un attīstīt viņu garu, kamēr pa-

rasti rūpējas tikai par viņu nepieciešamām vajadzībām un

pārējā ziņā viņus apbrīno vai arī vienaldzīgi atstāj pašus

savā ziņā.
Par degunradža vairošanos līdz šim vēl trūkst izsme-

ļošu ziņu. Par Indijas sugām ir zināms, ka pārošanās iekrīt

novembra un decembra mēnešos, un tā kā atnešanās seko

aprilī vai maijā, tad grūsnības laiku ir novērtējuši uz sep-

tiņpadsmit līdz astoņpadsmit mēnešiem, tomēr laikam, tā-

pat kā pie nīlzirga būs ievērojami kļūdījušies. Pirms pā-

rošanās starp tēviņiem dažreiz notiek varenas cīņas. Tā,
Andersons redzēja četrus degunradžu tēviņus nikni

cīnāmies; divus nogalinātos viņš atrada, ka tie bija apklāti

brūcēm, kuru dēļ tie nebij spējuši pilnīgi apmierināt ēst-

gribu. Dziļi meža biezoknī degunradzis dzemdē vienu pašu
mazuli. Tas ir mazs, neveiklis kustonis, apmēram laba

suņa lielumā, kas nāk pasaulē ar atvērtām acīm. Viņa
iesarkanā āda ir vēl bez krokām, bet raga dīglis jau ir re-

dzams. Nejaušs atgadījums jaunākos laikos ir diezgan

ievērojami pavairojis mūsu zināšanas par degunradža pir-
mām bērnības dienām. 7. decembrī 1872. gadā, kā ziņo
Bar 11 et s (Bartlett) tvaikonis Orchis, nākdams no Sin-

gapuras ar vecu badakdegunradžu mātīti uz borta, ienāca

Londonas Viktorijas dokā. Kustonis bija sagūstīts pirms

apmēram vairāk kā septiņiem mēnešiem un, pēc gūstītāju

izteicieniem, īsi pirms tam ticis aplekts. Pienākšanas dienā

ap pulksten septiņiem vakarā uzraugu pārsteidza klusa

kviekšana, kas likās nāca nāca no degunradža būra. Kustoni

apskatot izrādījās, ka viņš nupat bija dzemdējis mazuli un

pašlaik nodarbojās ar nabas saites pārkošanu, ar kuru ma-

zulis vēl bija saistīts pie viņa. Uzraugam par brīnumu līdz

šim ļoti nelaipnā mātīte izrādījās mierīga un lēna, pat atļā-

va, pēc tam, kad viņš tai uzsauca ieiet būrī, sevi slaukt un

vēlāk nolikt mazuli pie tesmeņa. Domādams, ka nogurušai
un novārgušai mātei būs ļoti vēlams miers un klusums,
viņš pēc tam atstāja pārsūtīšanas būri un to rūpīgi ap-
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klāja ar buru audeklu. Tomēr mazulim likās nepatika, ka

viņu tādā veidā tura ieslēgtu; jo drīz pēc tam, neievērojot

tumsu un lietu, viņš pastaigājās pa kuģa klāju, tomēr, zi-

nāms, ne ilgi, jo aukstuma un mitruma dēļ viņa nevarīgie

locekļi drīz atteicās kalpot. Krietni berzēts un ietīts vil-

nainās segās viņš drīz gan atžirga, tomēr redzami cieta

no naidīgā klimata nelaipnības. Kad Bartlēts otrā rītā

nonāca pie kuģa, ļaudis pašlaik jau nodarbojās ar mātes un

bērna izcelšanu malā. Uz viņa ieteikšanu abus izšķīra,
lai pie būra celšanas ar krānu un pārkraušanas vecā ma-

zuli nenospiestu vai nenodarītu tam citādu kaiti. Bet tikko

smagais pārsūtīšanas būris bija laimīgi uzcelts uz ratiem,
te māte palika tik nemierīga, ka izrādījās par nepieciešamu

viņai atdot bērnu. Arī kopējs iegāja būrī un palika šeit

pa visu diezgan garo brauciena laiku no doka līdz attiecīgā

tirgotāja un īpašnieka kūtīm, šeit pagāja ilgs laiks, kamēr

veco izcēla un iesprostoja kūtī, un tāpēc atrada par prātī-

gāku mazuli pagaidām ievietot darba istabā, kur tomēr

bija ne mazums pūļu, lai aizkavētu viņa neatļautās bērni-

šķīgās iegribas. Tiklīdz māte bija laimīgi iesprostota, vi-

ņai atdeva mazuli atpakaļ. Pēdējais arī tūliņ sāka zīst.

Savu vajadzību apmierinājis, viņš atstāja veco, devās uz

kādu tumšu kaktu un šeit nolikās uz dusu, gluži kā to mēdz

darīt daudzi atgremotāji, kurus mātes slēpj pa to laiku,
kamēr pašas iet barību meklēt.

Par sevišķi acīs krītošu Bartlēts atrada vecās miermī-

lību. Pirms mazuļa dzemdēšanas viņa vienmēr tiecās

uzbrukt savam kopējam vai citam, kas tuvojās, bet tagad
viņa atļāva kopējam ienākt sprostā un viņu slaukt, itkā viņa
būtu visrāmākā govs. Arī vēlāk, atrasdamās jau kūtī, viņa
atļāva citiem, svešiem cilvēkiem iet viņai klāt un bez preto-

šanās saņēma dāvātos glāstus, tāpat kā tie četrkājainie
zvēru dārza iemītnieki, kurus daudzi cilvēki ir izlutinā-
juši. Pēc Bartleta domām viņa atradās samulsuma vai

noguruma stāvoklī; varbūt arī sava bērna labad viņa iz-

rādīja pilnīgi citādu izturēšanos, jo viņa pacieta pārestī-
bas vai apgrūtināšanas, kuras viņa citādi droši vien ne-
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būtu cietusi un no kurām dažas dienas vēlāk viņa arī pa-

tiesi ļoti enerģiski atgaiņājās.
Ar savu lieso ķermeni, gariem locekļiem un īpatnējo

veidu, kā viņš kustināja lielo, izstiepto galvu, jaunais ba-

dakdegunrad'zis atgādināja jaunu ēzeli vai izbadējušos si-

vēnu. Viņa priekšējais rags bija jau redzams un apmēram

divus centimetrus augsts, pakaļējais vēl nebij redzams,
bet tā vietu norādīja kāds kails plankums; viņa gandrīz
melnādainais ķermenis bija bieži apklāts īsām, sprogainām,
melnām spalvām, auss iekšpusē biežāk kā ārpusē, aste pie

gala ar pušķi. Sevišķi ievērojams bija nagu stāvoklis,
kuri atradās zem mīkstām pēdu apakšām un ar to piespieda
kustoni iet uz nagu priekšējās vai ārējās malas. Viņa ga-

rums bija apmēram vienu metru, plecu augstums 60 cen-

timetru, svars 25 kilogrami.
Par nožēlošanu kustonītis ilgi nedzīvoja. Pēc Noll a,

kurš šo priecīgo gadījumu apraksta pēc Hagenbeka
sniegtām ziņām, vecā viņu uzticīgi kopā un ēdināja dienā

septiņas līdz astoņas reizes, naktī trīs līdz četras reizes;
viņš acīmredzot attīstījās un ātri auga, bet jau 10 decembra

rītā gulēja kūtī beigts. Laikam viņu bij nospiedusi mie-

sigā māte, kura, kad viņai tagad atņēma mazuli, tapa ļoti
nikna.

Arī par savvaļā dzīvojošiem degunradžiem ir zināms,
ka māte pret savu mazuli izrāda sirsnīgu mīlestību, viņu
zīda gandrīz divus gadus, šajā laikā apsargā ar vislielāko

rūpību un briesmās aizsargā pret katru ienaidnieku un

katru uzbrukumu ar neredzētu niknumu. Bonc ij s (Bon-

tius) stātsta, ka kāds eiropietis, jādams savu ceļu, ierau-

dzījis Indijas degunradzi ar mazuli. Kustonis, pamanījis cil-

vēku, piecēlās un ar savubērnulēnām gāja dziļāk mežā. Ma-

zulis lāga negribēja iet prom, tāpēc vecā ar purnu grūda
viņu uz priekšu. Tagad kādam medniekam ienāca prātā
jāt kustonim pakaļ un ar savu zobenu dot tam dažus cir-

tienus pa ciskām. Āda bija par biezu, lai viņš tai varētu

izcirst cauri, un cirtieni atstāja tikai dažas baltas švītras.
Vecais degunradzis visas pārestības panesa pacietīgi, līdz

viņa mazulis bija paslēpies krūmos; tad neganti urkšķē-
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dams un zobus griezdams viņš pēkšņi griezās pretī jātnie-

kam, metās tam virsu un ar pirmo raga rāvienu saplēsa
zābaku gabalos. Mednieks dabūtu galu, ja zirgs nebūtu

gudrāks par savu vadītāju. Zirgs atlēca atpakaļ un bēga
cik spēdams, bet degunradzis dzinās tam pakaļ, kokus un

visu, kas viņu kavēja, ar brīkšķi notriekdams zemē. Kad

zirgs atskrēja pie mednieka pavadoņiem, degunradzis me-

tās tiem virsū, bet par laimi viņi atrada divus blakus stā-

vošus kokus, aiz kuriem aizbēga. Degunradzis, kuru nik-

nums bija padarījis aklu, gribēja katrā ziņā tikt cauri

koku starpai un sāka no tiesas trakot, manīdams, ka koki

turas pretī viņa uzbrukumiem. Koki trīcēja kā niedras

zem saniknotā kustoņa cirtieniem un grūdieniem; tomēr tie

izturēja, un ļaudis paguva iešaut vairākus šāvienus kusto-

nim galvā, kas to nogāza zemē.

Cik ilgi jaunais degunradzis paliek pie savas mātes,
nav zināms; tikpat maz ir pazīstamas attiecības starp tēvu

un bērnu. Pēdējais pirmos mēnešos aug ātri. Degunra-
dzis, kas trešā dienā bij apmēram 60 centimetrus augsts
un 1,1 metru garš, vienā mēnesī pieaug par 13 centime-

triem augstumā, 15 centimetriem garumā un par tikpat
daudz apmērā. Pēc trīspadsmit mēnešiem viņš ir sasnie-
dzis jau 1,2 metru augstumu, 2 metru garumu un 2,1
metrus apmērā. Āda pirmos mēnešos ir tumši iesarkana

un vēlāk iegūst tumšu ēnojumu uz gaišāka pamata. Pie

attiecīgām sugām līdz četrpadsmitam mēnesim gandrīz
nav nekādu norādījumu uz krokām; bet pēc tam viņas iz-

veidojas tik ātri, ka nedaudzos mēnešos šajā ziņā izzūd

starpība starp veciem un jauniem. Vispār paiet vismaz

astoņi gadi, pirms degunradzis sasniedz vidēju lielumu, un

tikai pēc trīspadsmitā gada sagūstītie vairs nepieaug ne

lielumā ne apmērā. Mūžīgās trīšanas dēļ rags noliecas
vairāk uz pakaļpusi. Dažiem, sevišķi sagūstītiem degunra-
džiem ir paradums, viņu trīt tik daudz, ka tas samazinās
līdz mazam galam. Pilnīgi nolauzti ragi atkal ataug, iebo-

jāti dažreiz pieņem stipri izmainītu veidu, no kā ir redzams,
ka iedalījumu sugās nevar dibināt uz ragiem vien.
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Senos laikos par degunradžu draudzību un naidu stā-

stīja pasakas. Sevišķi ziloni tie ļoti cītīgi vajājot un kār-

tēji pievarot. Šos jau pie P1 mi j a atrodamos nostāstus

viens, otrs ceļojumu aprakstītājs pie gadījuma atkal pie-

min, tomēr viņi bez šaubām ir jāuzskata par pasakām.

Ka sakaitināts degunradzis var uzbrukt pat zilonim, ir ti-

cams; bet tādā gadījumā pēdējais prot arī aizsargāties un

nepaliks vis mierīgi par mērķi pretnieka ragu dūrieniem.

Patiesākas lietas stāsta par degunradža draudzību ar vā-

jākiem radījumiem. Andersons, Gordons Kam-

min g s (Gordon Cumming) un citi divradža un

strupdegunradža gandrīz vienmēr atrada kāda pakalpīgu

putnu, kāpuru cirtēju, kas milzeni augu dienu uzticīgi pa-

vada un zināmā mērā kalpo viņam kā sargs. „Degunradžu

putni (kāpuru cirtēji)," saka Kammings, „ir nīlzirga

un abu degunradža sugu pastāvīgi pavadoņi. Viņi pārtiek

no liekēžiem, kas mudž ap šiem kustoņiem, un tāpēc vien-

mēr uzturas biezādaino tiešā tuvumā vai pat uz to ķermeņa.
Šie vienmēr modrīgie putni bieži ir izpostījuši manas ce-

rības un padarījuši veltas manas pūles, kad es ļoti uzma-

nīgi tuvojos kustonim. Viņi ir degunradžu labākie draugi
un tikai retumis nepagūst to uzmodināt no dziļākā miega.
Vecais resnvēderis pilnīgi saprot viņu brīdinājumu, lēc kā-

jās, skatās apkārt uz visām pusēm un pēc tam katrreiz

sāk bēgt. Bieži uz zirga es esmu dzinies pakaļ degunra-
dzim, kas aizviļināja mani daudzas jūdzes tāļu un saņēma
daudz lodes, pirms viņš nokrita zemē. Arī šādā vajāšanā
putni vienmēr palika pie sava maizes tēva. Viņi sēdēja
tam uz muguras un sāniem un, lodei iesitoties degunradža
plecos, uzlidoja apmēram divus metrus gaisā, izgrūzdami
griezīgu brēcienu, un pēc tam nometās agrākā vietā. Daž-

reiz gadījās redzēt, ka koku zemākie zari, zem kuriem de-

gunradzis skrēja, putnus noslaucīja nost; bet viņi katrreiz

atkal atrada savu vietu. Es esmu nošāvis degunradžus,
kad tie ap pusnakti dzēra pie avotiem; bet putni, laikam

domādami, ka nošautais degunradzis guļ, palika pie viņa
līdz rītam, un kad es tuvojos, tad es redzēju, ka viņi, pirms
laidās prom, pielietoja visu iespējamo, lai uzmodinātu šķie-
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tami guļošo saimnieku." Mums nav iemesla šaubīties par

šo ziņojuma burtisku patiesību, jo līdzīgu draudzību starp

putniem un zīdītājiem mēs varam sastapt diezgan bieži.

Bez tam Habešā es pats esmu varējis novērot kāpuru cir-

tējus vismaz uz zirgiem un ragu lopiem. Saprotams, ka

par šādu uzticīgu pavadīšanu putni gūst atzinību, un arī

visnesaprātīgākam zīdītājam ir jāatzīst, ka uzlasot mocī-

tājus, kukaiņus, viņi dara tam labu. Bet vai cilvēkam tu-

vojoties putni savam saimniekam taisni knābj ausī, to es

negribu izšķirt; man liekas drīzāk, ka pietiek jau ar vis-

pārēju nemieru, kuru viņi izrāda, manīdami kaut ko aizdo-

mīgu, lai degunradzi darītu uzmanīgu. Ka sevišķi uzma-

nīgus putnus pārējie dzīvnieki atzīst un ievēro kā priekš-

sargus un brīdinātājus, to mēs zinām noteikti.

Bez cilvēka degunradzim nebūs daudz ienaidnieku.

Lauvas un tīģeri izvairās no šī dzīvnieka, zinādami, ka viņu

ķetnas ir par nespēcīgām, lai saplēstu tā biezo vairogādu.
Lauvas ķetnas sitiens, kas acumirklī nogāž zemē vērsi,
laikam pret degunradzi izrādās par nespēcīgu, jo pēdējais,
cīnīdamies ar citiem sev līdzīgiem, ir radis panest pavisam
citādus sitienus. Degunradžu mātītes, kurām ir mazuļi,
tik viegli neļauj tīģerim vai lauvai nākt tuvu, jo mazam,
vēl vārīgam degunradzim tik liels plēsējs var tapt diezgan
bīstams. „Kad es reiz no pilsētas izgāju pastaigāties gar
kādu upi," saka B o n c i j s, „lai apskatītu jaukos augus,
es atradu pie krasta guļam jaunu, vēl dzīvu, skaļi kaucošu

degunradzi, kuram bija nokostas gūžas, bez šaubām no

kāda tīģera. Viss, ko stāsta par viņa draudzību ar tīģeri,
man liekas ir tikai izlikšanās, jo ja abi kustoņi arī iet
viens otram blakus, tad tomēr viņi uzskata viens otru šķī-
bām acīm, urkšķ un klabina zobus, kas nekādā ziņā ne-

norāda uz draudzību."

Cilvēks laikam visur ir degunradža bīstamākais ienaid-
nieks. Visas tautiņas, kuru novados mīt šo neveiklo radī-

jumu suga, to vajā ar vislielāko cītību, un arī eiropiešu
mednieki ar patiesu kaislību nododas viņa medīšanai. Ir

stāstītas pasakas, ka vairogainai ādai lodes nespējot iziet

cauri; tomēr jau senākie ceļotāji ir apliecinājuši, ka pat
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šķēps vai spēcīgi šauta bulta izduras tai cauri. Medības

ir bīstamas, jo varenam milzenim ir jāiešauj īstā vietā, lai

viņš saļimtu no pirmās lodes. levainots viņš acumirklī

uzsāk cīņu ar cilvēku un var tapt visai bīstams. ledzimtie

mednieki mēģina piezagties degunradzim kad tas guļ,
un iespiež savus šķēpus tā ķermenī vai arī pieliek savu

šauteņu stobrus gandrīz pie tā vidukļa, lai nodrošinātu sa-

vām lodēm pilnu sparu. Abesinieši pielieto sviežamos šķē-

pus, un dažreiz iesviež vienam degunradzim ar piecdesmit
līdz sešdesmit šķēpiem. Kad tas no asiņu noplūšanas ir

drusku noguris, kāds no drošsirdīgākiem uzdrošinās pieiet
kustonim tuvu un ar asu zobenu mēģina pārcirst Achilla

cīpslu, lai kustoni paralizētu un padarītu nespējīgu turp-
māk pretoties. Indijā uz medībām iziet ar ziloņiem; bet

pat tos dažreiz apdraud satracinātais kustonis. „Kad

degunradzis bija izcelts," saka B orr i, „viņš bez redza-

mām bailēm no cilvēku daudzuma metās virsū saviem

ienaidniekiem, un kad tie, viņam tuvojoties, izjuka pa labi

un kreisi, viņš skrēja taisni pa viņu rindu, kuras otrā galā
viņš sastapa apgabala pārvaldnieku, kas sēdēja uz ziloņa.
Degunradzis tūlīņ dzinās tam pakaļ un mēģināja to ievai-

not ar ragu, kamēr zilonis savukārt pielika visas pūles, lai

saķertu uzbrucēju ar savu snuķi. Apgabala pārvaldnieks
beidzot pamanīja izdevīgu brīdi un iešāva viņam lodi labā

vietā."

Āfrikas sugas medī atklātā, klajā laukā. Mednieks

piezogas pa krūmiem un šauj no ļoti maza atstatuma. Ja

viņš netrāpa, tad degunradzis nikni gāžas uz to pusi, no

kuras atskanēja šāviens, ošņā un lūkojas apkārt pēc ienaid-

nieka. To ieraudzījis vai saodis, viņš tūlīņ noliec galvu
zemē, aizspiež acis un drāžas uz priekšu, ar visu raga ga-
rumu ardams zemi. Tad vēl ir viegli no viņa izvairīties.

Piedzīvojuši degunradžu mednieki stundām ilgi ir izturē-
juši degunradža uzbrukumus, vienmēr lēcot uz sāniem,
kad degunradzis drāžas tiem virsil, un ļaujot tam skriet

sev garam, līdz beidzot iztrakojušos dzīvnieku viņi tomēr
vēl nogalināja. Andersons vairākkārt ir nokļuvis
nāves briesmās ievainotu degunradžu dēļ. Viens no tiem
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nikni niet&i viņam virsū, nogāza viņu zemē, par laimi ne-

ķerdams to ar ragu, un aizsvieda viņu labu gabalu ar savām

pakaļkājām. Tikko noskrējis viņam garām, tas apgriezās

un uzsāka otru uzbrukumu, kas vīram nodarīja smagu

brūci ciskā. Ar to par laimi viņa atriebšanās beidzās; ku-

stonis ieskrēja tuvējā biezoknī, un Andersonu varēja iz-

glābt.

„Reiz, atgriežoties no ziloņu medībām," stāstīja Os-

v c 1 s (Oswell) Andersonam, „<netāļu sev priekšā es ierau-

dzīju lielu strupdegunradzi. Es jāju uz teicama medību

zirga, labākā un brašākā, kāds man jebkad ir bijis manos

medību gājienos; tomēr man bija paradums nekad nevajāt

degunradzi jāšus, vienkārši tāpēc, ka šim neprātīgam lo-

pam var pietikt tuvu vieglāk kājām kā jāšus. Šinī gadī-

jumā tomēr likās, ka grib iejaukties pats liktenis. Pa-

griezies pret tiem, kas jāja man iepakaļ, es izsaucos: „Pa-

tiesi, šim zēnam ir labs, smalks rags; es gribu dot viņam
vienu šāvienu." Pie šiem vārdiem es iespiedu savam zir-

gam piešus sānos, pēc neilga laika atrados blakus milzī-

gajam kustonim un acumirkli vēlāk iešāvu viņa ķermenī
lodi, kura tomēr, kā izrādījās, nebija nāvīga. Degunradzis
vis nemetās bēgt, kā parasti, bet man par lielu izbrīnēšanos

tūlīņ apstājās, ātri apgriezās un vienu acumirkli mani ziņ-
kārīgi aplūkojis, lēnām nāca man virsū. Es pavisam vēl

nedomāju par bēgšanu, tomēr mēģināju nojāt savu zirgu
sānus. Bet šis radījums, parasti tik vērīgs un paklausīgs,
kuram pietika ar visvieglāko pavadas vilcienu, tagad no-

teikti atteicās man paklausīt. Kad viņš beidzot tomēr man

padevās, bija par vēlu, jo degunradzis bija pienācis mums

jau tik tuvu, ka es labi sapratu, ka nu sadursme būs neiz-

bēgama. Un patiesi, acumirkli vēlāk es redzēju, ka bries-

monis nolieca savu galvu un, ātri raujot to uz augšu, ie-

grūda savu ragu mana zirga ribās ar tādu spēku, ka tas

izskrēja caur visu ķermeni, pat caur segliem, un viņa aso

galu es sajutu savā kājā. Grūdiena spars bija tik bries-

mīgs, ka mans zirgs gaisā apmeta patiesu kūleni un tad

lēnām atmuguriski nokrita. Kas uz mani attiecas, tad mani

ar sparu nosvieda zemē, un tikko es šeit atrados, jau ierau-
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dziju niknā kustoņa ragu sev blakus. Tomēr savas dusmas

viņš laikam bija izgāzis un savu atriebšanos izpildījis.

Vieglos aulekšos viņš pēkšņi devās prom no cīņas vietas.

Mani līdzjājēji pa šo laiku bija piejājuši tuvāk. Es pie-

steidzos vienam klāt, norāvu viņu no zirga, uzlēcu pats

seglos un bez cepures, ar asinīm pārplūdušu seju, ātri dži-

nos pakaļ bēgošam kustonim, kuru, man par lielu gandarī-

jumu, dažas minūtes vēlāk es ieraudzīju nedzīvu izstiepu-
šos pie manām kājām."

Leveijāns (Levaillant) ļoti dzīvi apraksta medī-

bas uz divragaino degunradzi. Mēs novērojām pārs šo ku-

stoņu, kas mierīgi stāvēja mimozu mežā viens blakus

otram, pagriezuši degunu pret vēju un laiku pa laikam

skatīdamies atpakaļ, lai varētu būt droši. Kāds iedzimtais

izlūdzās atļauju piezagties kustoņiem. Pārējie mednieki

sadalījās grupās un kāds hotentots paņēma suņus savā

zināšanā. ledzimtais izgāja kails un ar šauteni uz mugu-

ras, ļoti lēnām un uzmanīgi kā čūska līda pa zemi uz

priekšu, acumirklī apstādamies, tiklīdz degunradži lūkojās

apkārt, un tad ļoti līdzinādamies akmenim. Viņa līšana

ilga gandrīz stundu. Beidzot viņš nokļuva līdz kādam

krūmam apmēram divsimts soļu attālumā no kustoņiem,
piecēlās un apskatījās apkārt, vai viņa biedri atrodas visi

savās vietās, pielika šauteni pie vaiga un ievainoja tēviņu,
kurš šāviena brīdī izgrūda šausmīgu brēcienu un kopā ar

mātīti nikni devās viņam virsū. ledzimtais nogulās ne-

kustīgi uz zemes, degunradži noskrēja viņam garām un

gāzās virsū pārējiem medniekiem. Tagad palaida vaļā su-

ņus šāva uz viņiem no visām pusēm. Viņi nikni bruka

suņiem virsū, ar saviem ragiem izplēsa dziļas vagas zemē

un svieda zemes uz visām pusēm. Mednieki virzījās tuvāk,
bet kustoņu niknums vēl vienmēr pieauga; tas bija patiesi
šausmīgs skats. Pēkšņi tēviņš stājās pretīm suņiem, bet

mātīte bēga, par lielu prieku medniekiem, kuri labprāt ne-

gribēja uzņemties cīņu ar diviem tādiem briesmoņiem. Arī

tēviņš beidzot griezās atpakaļ, bet uzskrēja kādam krū-

mam, kurā stāvēja trīs mednieki. No trīsdesmit soļu attā-

luma tie viņam iešāva nāvīgas lodes. Tomēr viņš cirta ap
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sevi vēl tik sparīgi, ka akmeņi lidoja uz visām pusēm, un

ne cilvēki, ne suņi neuzdrošinājās viņam tuvoties. Aiz

līdzcietības Leve'ijāns gribēja kustoni nogalināt galīgi,

bet mežoņi viņu atturēja, jo tie liek ļoti lielu svaru uz

asinīm un izkaltētas tās lieto pret visādām kaitēm, se-

višķi pret cietu vēderu. Kad viņš galu galā bija beigts, tie

žigli pieskrēja klāt, izgrieza viņam pūsli un piepildīja to ar

asinīm."

Visi pārējie ziņojumi par sastapšanos ar degunradžiem

un viņu izturēšanos medībās skan līdzīgi augstāk pieve-
stiem aprakstiem. Te degunradži bailīgi bēg no cilvēka,
kas viņiem tuvojas, te viņi droši aizsargājas; te viņi ļauj
sevi dzenāt, te dzenā mednieku. Kur viņus bieži traucē,
tur viņi vis nenogaida uzbrukumu, bet tūlīņ paši pāriet

uzbrukumā; apgabalos, kur cilvēks viņiem ir nepazīstama

būtne, viņi vai nu brīnīdamies ļauj tam nākt klāt vai ari

stāv no tālienes. ledzīti sprugās vai sakaitināti, viņi varo-

nīgi aizsargā savu ādu. Vispār viņus atzīst par drošiem,

pretoties spējīgiem, ķildīgiem un izturīgiem kustoņiem,
kuri, vienreiz satracināti, tik viegli neatlaižas, turpretim
cīnās stūrgalvīgi, nebēdājot par dzīvību, un vispār izrāda

kareivisku dabu.

Viņu sagūstīšana ir grūtāka par nomedīšanu. Vara

degunradzi, kā man ziņo Haskarls, ķer galvenā kārtā viņa
raga dēļ, kuru var pārdot ķīniešiem par divdesmit pieciem
līdz trīsdesmit guldeņiem. Lai viņu noķertu, tad viņa tekā

izrok šauras bedres, ieliek tajās asus mietus, uz kuriem

smagam kustonim iekrītot būtu jāuzduras, un apklāj be-
dres augšā rūpīgi ar zariem. Degunradzis, kā parasts, iet

savu teku, iekrīt bedrē un, arī neievainojies uz asiem
iesmiem, parasti nespēj izrāpties ārā un atsvabināties. Pie-

augušus kustoņus bez kā tālāka nogalina, jo dzīvus viņus
neprot dabūt prom, turpretim jaunākus mēģina saistīt un

aizdzīt uz apdzīvotiem apgabaliem, kur cer viņus pārdot.
Jaunos divradžus, kurus tagad pārdod mūsu kustoņu tirgū,
iegūst Āfrikā tādā ceļā, ka vairošanās laikā iziet uz medī-

bām, mēģina izzināt kādu vecu mātīti ar bērnu, pirmējo
nogalina un pēdējo pēc tam viegli pievārē. Dažreiz nāk
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talkā gadījums. Virsnieki, kuri Bengālijas jūras līča

ziemeļdaļā pūlējās sagādāt ziloņus angļu kara spēkam, iz-

zināja no iedzimtiem, ka kāds degunradzis bijis iegrimis

smiltīs, nespējis izkļūt ārā un ka vairāk kā divsimts vīri

ar apmestu saišu palīdzību izgādājuši viņu uz cietākas

zemes un piesējuši starp diviem kokiem, kur viņš atrodo-

ties vēl tagad, un proti pie vislabākās veselības, tākā ļaudis
neuzdrošinoties viņu raisīt vaļā. Uz šo ziņu pamata kap-
teinis Huds (Hood) un kāds Uaiks (Wickes) devās ar

astoņiem ziloņiem uz sešpadsmit stundu gājuma attāļo
vietu pēc degunradža. Nonākot pareizā vietā viņi atrada

degunradžu mātīti, apmēram 2,6 metrus garu un plecos

1,3 metrus augstu ar vēl maz attīstītiem ragiem. Viņi
lika to iesiet ar saitēm starp ziloņiem un ar dažādām grū-

tībām, tautai dzīvi piedaloties, noveda to čittangongā. šeit

to novietoja iežogotā vietā, pamazām pieradināja un dažus

gadus vēlāk nogādāja Kalkutā, no kurienes viņa nonāca

beidzot Anglijā.

Saprotams, tas viss nenoritēja bez saviem traucēju-
miem un grūtībām. Vispirms ziloņi liedzās ņemt dalību

sagūstītā zvēra saistīšanā, un kad viņu šaubas bija ap-

klusinātas un degunradzis ar ap viņa pakaļkāju apmestas

cilpas palīdzību bija laimīgi sasaistīts ar vienu ziloni, pie-
tika ar briesmīgā radījuma iebrēkšanos, lai gudros, bet

bailīgos snuķdzīvniekus iebiedētu no jauna. Beidzot mūsu

degunradzis bija iesiets starp diviem ziloņiem, un gājiens
varēja sākties; bet ceļā bija jāiet pāri divām upēm, pie
kam tikai pār vienu varēja pārcelties ar piemērotu barku;
neatlika nekas cits, ka „begumam" jeb degunradzim likt

peldēt pāri platai Songu upei starp abiem vedējiem zilo-

ņiem jeb patiesībā vilkt viņu, jo viņš izturējās, itkā ne-

spētu peldēt. Tagad un arī vēlāk gājienu ne mazāk ap-

grūtināja ziņkārīgās tautas uzmākšanās, kura dažreiz

jūdzēm garā gājienā soļoja nezvēram pa. priekšu vai ie-

pakaļ. Kad vēlāk bēgumu veda uz Kalkutu, valdības iestā-

des aizliedza iet pa ceļu caur sādžām; tāpēc kustonis bija
iāved ar līkumu; kopējs, pie kura degunradzis pamazām
bija pieradis, naktī ar laternu rokā dziedādams soļoja pa
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grūtības radīja nogādāšana uz maza piekrastes tvaikoņa,

ar kuru kustonis ceļoja uz Kalkutu, un ne mazākas viņa

pēdējā pārsūtīšana uz Eiropu, stiprā tīkkoka nesalaužamā

būrī, kas bija piemērots degunradža lielumam un spēkam.
Pie pieradināšanas ķērās ar indiešiem īpatnējo saprātību.
Ar maigu apiešanos salauza savvaļas dzīvnieka spītību, ar

gardumu, sevišķi pizangu lapu un mango zaru, pasniegšanu

pamazām ieguva viņa uzticību un draudzību.

No šiem dātiem un arī citiem ziņojumiem ir redzams,
ka visas degunradžu sugas, vienas ātrāk, citas vēlāk, var

savaldīt un, neievērojot viņu viegli aizkaitināmo dabu, sa-

mērā viegli pieradināt, ja ar dzīvniekiem apietas maigi

un draudzīgi. Pie tiem, kuri atradās uz kuģiem, novēroja
trulu vienaldzību, kas pat pēc atkārtotas ķircināšanas

stājās citādi uzliesmojošo dusmu vietā. Tas pilnīgi saskan

ar man pazīstamo faktu, ka visi kustoņi, redzēdami ap sevi

plašo jūru, izturas visai lēni un godīgi, jo viņi laikam sajūt
savu pašreizējo nespēku. Bet mums ir arī citi pierādījumi,
ka sagūstīti degunradži pieradinājās augstā mērā. Hors-

fil d s (Horsfield) slavē badakdegunradzi par ļoti lab-

sirdīgu radījumu. Kāds mazulis izturējās augstā mērā

laipni, nepretojās, ikad lielā ķerrā veda viņu prom, un, no-

nācis nolemtā vietā, izrādījās tikpat laipns kā iepriekš.
Surakartas pils pagalmā viņam ierādīja vietu, to norobe-

žojot ar apmēram metru dziļu grāvi, šeit viņš palika vai-
rākus gadus, nemēģinādams pārkāpt savu robežu. Likās

viņš bija pilnīgi samierinājies ar savu stāvokli, arī nekad

nenoskaitās, lai gan pie atvešanas viņu visādi ķircināja, jo
pilsētas lielais iedzīvotāju daudzums ar svešo mežu iemīt-

nieku gribēja pajokoties. Koku zarus, visvisādus vīteņu
stādus, žagarus un t. t. viņam pasniedza bagātīgā mērā;
bet viņš mīlēja visvairāk pizangus, un daudzi apmeklētāji,
kuri drīz izzināja šo viņa īpatnību, centīgi rūpējās, lai

viņš šo savu mīļāko barību dabūtu bagātīgā mērā. Viņš
atļāva sevi aizkārt un apskatīt no visām pusēm; drošsir-
dīgākie aplūkotāji dažreiz uzdrošinājās pat jāt uz viņa
muguras, ūdens viņam bija nepieciešama vajadzība; ne-

33



34

nodarbināts ar ēšanu vai netraucēts no iedzimtiem, viņš
parasti gulēja dziļās bedrēs, kuras bija pats izracis. Kad

viņš pēc samērā īsā laika bija pieaudzis, ar šauro grāvi
vairs nepietika, lai viņu atšķirtu no pārējās pasaules. Ne-

reti gadījās, ka viņš apciemoja iedzimto mājas, un stādī-

jumos, kas parasti atrodas ap ēkām, izdarīja ievērojamus

postījumus. ledzimtie, kuri kustoni nepazina, viņam parā-

doties, zināms stipri izbijās, bet drošsirdīgākie tūlīņ dzina

atpakaļ uz aploku. Kad viņš aizvien biežāk sāka pastai-

gāties pa apkārtni un dārzos nodarīja aizvien trakākus po-

stījumus, iedzīvotāji bija spiesti aizdzīt viņu uz kādu kai-

miņu sādžu, un tur viņš atrada kauna pilnu galu kādā

mazā upitē.
Arī mūsu zvēru dārzos degunradžu lielākā daļa iz-

rādās labsirdīgi un rāmi, ļauj sevi aizskārt, dzenāt šurp un

turp, pacieš arī citādu apiešanos, neturoties pretim, un pa-

mazām pieķeras kopējam, kas ar viņiem apietas saprātīgi.

Sagūstītu degunradžu dzīve rit vienmuļi. Tāpat kā sav-

vaļā viņi ir pilnīgi mundri tikai rīta un vakara stundās kā

arī vienā nakts daļā, un tad viņi kustās, cik telpas atļauj.
Pusdienas laiku viņi pavada gulēdami, gan iepriekš izmaz-

gājušies, ja tas ir iespējams. Atpūšoties viņi nolaižas te

uz vēdera un saliektām kājām, te uz sāniem, arī labprāt
vārtās smiltīs, pie tam kustinādami savu smago ķermeni
vieglāk, nekā to varētu domāt. Guļot viņi noliek uz zemes

galvu un gari izstiepto kaklu un aizver acis, turpretim arī

visdziļākā miegā vēl kustina ausis; mazgājoties viņi uz-

kavējas ūdenī stundām ilgi, lien ūdenī līdz muguras vir-

sum, ja viņiem ierādītais baseins to atļauj, izstiepj galvu
ārā un tāpat aizver acis. Cik nepieciešama viņiem ir bie-

zās ādas apliešana vai apslapināšana, var redzēt pie tiem,
kuri nevar vai negrib mazgāties un tāpēc ikdienas ir jā-
apslapina ar šļūteni; kamēr uzraugs tura rokās šļūteni,
viņi spiežas pret treliņiem, grozās, guļas zemē un

uz muguras, vārtās uz apslapinātās zemes un vi-

sādi izrāda savu lielo patiku; šajā laikā viņiem nekad ne-

ienāk prātā naidīgas domas. Remdenu ūdeni viņi mīl

vairāk nekā aukstu; tomēr viņi mazgājas, neizrādīdami ne-
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patiku, arī vēl tad, kad gaisa un ūdens temperatūra ir

14 grādi virs nulles. Viņi neprasa vērtīgu barību, lai gan

prot cienīt starpību starp labāku un sliktāku; bet viņi prasa

diezgan daudz, ikdienas apmēram 20 kilogramus siena,
3 kilogramus auzu vai citas labības un 15 kilogramus biešu.

Koku zarus ar lapām un sulīgu ābaliņa sēku skaita par

viņu gardumiem; baltmaize un cukurs acīmredzot ir viņiem
ļoti pa garšai; parastos salmus un purvu zāles viņi arī vis-

pār nenicina. Kārtīgi kopti viņi iztura ilgi pat mūsu kli-

matā; ir zināmi gadījumi, kur gūstā viņi nodzīvoja div-

desmit, trīsdesmit, Indijā pat četrdesmit piecus gadus;

tāpēc laikam ne bez pamata viņiem pieraksta mazākais

astoņdesmit vai pat simts gadus ilgu mūžu.
Cik man ir zināms, nekad vēl nav novērots, ka sagū-

stīti degunradži būtu sākuši vairoties; pēc maniem ieska-

tiem, mums nav nekādu iemeslu noliegt vairošanās iespē-
jamību sagūstītiem degunradžiem. Tikai nedaudzi zvēru

dārzi līdz šim ir iespējuši iegādāties pa pāriem kādu šīs

dzimtas sugu, un ja tas patiesībā arī notika, tad pa lielā-

kai daļai tomēr trūka pietiekošas iekārtas, lai kustoņi va-

rētu pāroties.
Viss labums, ko cilvēks var iegūt no degunradža, ne

tāļu neatsver tos zaudējumus, kurus viņš nodara savā sav-

vaļas dzīvē. Apgabalos, kur nodarbojas ar kārtīgu zemko-

pību, viņu nevar ciest; viņš ir radīts īsteni tikai priekš ne-

apdzīvotām vietām. No nogalināta kustoņa izlieto gandrīz
visas daļas. Ne tikai asinis, bet arī rags stāv lielā cieņā
sava itkā noslēpumainā spēka dēļ. Austrumu zemēs augst-

maņu namos var redzēt visādus biķerus un dzeramos trau-

kus, kas izvirpāti no degunradža raga. Stāsta, ka šiem

traukiem piemītot īpašība putot, kad tajos ielejot kādu in-

dīgu šķidrumu, un tāpēc tos uzskata par drošu līdzekli, kā

izsargāt sevi no saindēšanas. Augstāko kārtu turki vien-
mēr vadā sev līdz degunradža raga tasīti un visos šaubīgos
gadījumos liek to pildīt ar kafiju. Nereti gadās, ka turks,
apciemodams otru, no kura viņš patlaban nesagaida daudz

laba, tā klātbūtnē savam sulainim liek pildīt raga tasīti ar

kafiju, ko katram ienācējam pasniedz kā draudzības dzē-



vienu, un liekas pat, ka mājas tēvs tādu neredzētu bezkau-

nību pavisam neņem ļaunā. Vēl biežāk ragu izlieto dārgu

zobenu rokturiem. Labi izmeklēts un nogludināts viņš rāda

neaprakstāmi skaistu, maigu, iesarkani dzeltēnu krāsu, ku-

ru ne par velti uzskata par sevišķu izgreznojumu ierocim,

ko ādas iedzimtie izgatavo parasti vairogus, bruņas, bļo-
das un citas lietas. Gaļu lieto ēšanai un taukus ļoti ciena,
lai gan eiropieši kā gaļu, tā taukus apzīmē par sliktiem.

Dažās vietās taukus izlieto, droši vien ne bez sekmēm, vi-

sāda veida smērēm, un arī kaulu smadzenes šur un tur

skaita par ārstniecības līdzekli.

Kā tik daudzi dzīvnieki, arī nīlzirgu dzimta

(Hippopotamidae) ir agrākos periodos bijusi izplatīta pla-
šāk nekā tagad. Šie dzīvnieki, kuri tagādnē ierobežojas

vienīgi ar Āfriku, vēl pleistocēna sākumā apdzīvoja Dien-

vidu un Viduseiropu un Dienvidāziju līdz Indijai. Bībele

viņus pazīst vēl no Palestīnas. Pliocenā Madagaskaru ap-

dzīvoja kāda punduru nīlzirgam līdzīga suga, kur šobrīd

vairs nīlzirgu nav. Dzimta atšķiras ar savu kailo, gaļīgo
ķermeni, smago, gandrīz kvadrātisko galvu un četrpirkstai-
nām kājām. Viņi ir vidēja lieluma un lieli dzīvnieki. Abas

dzīvās sugas ir divu ģinšu pārstāvji.
No viņiem pundurnīlzirgs (Choeropsis liberiensis) ir

pazīstams tikai kopš 1849. gada. Tā kā viņš nav tik no-

teikts ūdens apdzīvotājs, kā viņa radinieks, par kuru runa

būs vēlāk, tad viņam nav arī daudzu īpatnību, kādas pēdē-
jais ir ieguvis piemērojoties ūdenim. Ģints Choeropsis tā-

dēļ izrādās primitīvāka, mazāk vienpusīgi piemērota. Ķer-
menis ir līdzīgs tapiram, muguru tas nes drusku izliekti,
tā kā muguras vidus ir augstākais punkts; ķermeni nes

augstas, spēcīgas kājas, kurām ir četri pirksti, no tiem

ārējie tik tāļu sarukuši, ka viņi tikko skar zemi. Ļoti res-

nais kakls gandrīz bez pārtraukuma pāriet neizveicīgā
galvā. Ausis ir mazas, iekšas pusē, sevišķi malā, baltu

spalvu klātas, acīm vēl ir parastais stāvoklis galvas sānos,
nāsis atrodas priekšā, deguna sānos, un tikko uzrāda pa-
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augstinājuma iesākumu uzkalniņa veidā, virslūpas priek-

šējā sānu daļa nokarājas pāri apakšlūpai kā liels mīksts

veidojums. Mēdz teikt, ka ķermeņa krāsa esot brūna,
tumša šīfera pelēka un dzeltēngana olīvu zaļa maisījums

ar vēderu tieši tādā pašā krāsā. Atsevišķas daļas pie vai-

giem, rīkles un vēdera dažiem dzīvniekiem ir rozā krāsā.

Aste nobeidzas ar kuplu pušķi. Garums sasniedz apmēram

1,80 līdz 1,85 metra, no kā 17 centimetri nāk uz asti; plecu

augstums ir 75—76 centimetri.

Pundurnīlzirga apdzīvojamais apgabals neaprobežojas

ar Liberijas krastmalu, bet ietver visus meža apgabalus
līdz franču Sudānai. Par dzīvnieka dzīves veidu Biti-

kof cr s ziņo sekošo: „Viņa vismīļākā uzturēšanās vieta

ir mežs un purvs; upēs, kā rādās, to neatrod. Viņš neap-

robežojas ar maziem apgabaliem, un taisni tas dara medī-

bas tik grūtas un nedrošas. Viņš neietura arī vienmēr tās

pašas tekas, bet, tāpat kā meža cūka, ar kuru dzīves veida

ziņā viņam ir liela līdzība, izplata savas pastaigas uz ļoti
lieliem, ja arī ne taisni neaprobežotiem apgabaliem, meklē

sev barību, kura pastāv no visādām zālēm un meža aug-

ļiem, krūmos un kokos un pēc tam aiziet medniekam bieži

nepieietamos purvos, kādu tur ir visai daudz. Droši ir zi-

nāms arī, ka šī suga nedzīvo kopā baros kā lielais nīlzirgs."
Pēc Šomburgka novērojumiem, kurš 1912. gadā pie-
cus dzīvus pundurnīlzirgus atveda Hagenbekam uz Eiropu,
viņš nedzīvo upēs, bet neviesmīlīgā mūža meža visbiezākā

augu juceklī un tur guļ visu dienu caurumos, kurus ūdens

zem krastiem ir izskalojis un kurus viņš pats vēl papla-
šina cauruļveidīgi. šīm caurulēm ir divas izejas, viena

ūdenī un otra uz upes krastu. Lietus laikā dzīvnieks vis-

pār iet ūdenī tikai, ja viņu uz to piespiež. Viņš klejo pa
mežu pa lielākai daļai viens, tikai dažreiz divātā un rādās
būt nakts dzīvnieks. Briesmās viņš nebēg ūdenī, bet taisni

to atstāj, ja viņu tur pārsteidz, lai kā veikls skrējējs me-

klētu glābiņu bēgšanā. Barība pastāv no saknēm un bum-
buļiem, kurus dzīvnieks izrok. Plantācijās viņa iemīļotā
barība ir kasava, kaut arī maigos rīsa dzinumus viņš ne-

mana. Mazuļi piedzimst sausā laika sākumā, novembrī vai
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decembri, un paliek līdz trešam gadam pie mātes. Tāpat

kā pie ziloņa, degunradža un lielā nīlzirga, viņi vienmēr iet

mātei pa priekšu.
Oskars āa Bo novēroja pie gūstekņiem Hagen-

beka zooloģiskā dārzā lielu mundrumu un izveicību. Tā,

dzīvnieki, veikli izlietojot savas priekškājas, bieži nostājās

pret restēm gandrīz vertikāli. No skaņām B o dzirdēja pie

viņiem skaļu zviedžošu baurošanu un rukšķēšanu, kura lī-

dzinājās sarūsējušu durvju čīkstēšanai. Sadusmoti viņi

šņāca un skaļi šķaudīja, grieza ari zobus vienu pret otru,

no kam cēlās svilpojoša skaņa. Hilccheimers novē-

roja pie Berlines zooloģiskā dārza pundumīlzirga, ka viņš,

tāpat kā viņa lielais radinieks, mierīgi palika sava krātiņa
ūdens krātuvē stundām ilgi pavisam paniris zem ūdens,
tikai laiku pa laikam paceļot virs ūdens līmeņa sava ķer-
meņa augšējo pusi, lai elpotu un kratot izsviestu ūdeni no

ausīm. Tāpat kā tas, arī viņš izkārnās zem ūdens. Pir-

mais pundurnīlzirgs, kurš dzīvs pie mums nokļuvis, varētu

būt tas, kuru Noak s jau 1885. gadā redzēja pie Hagen-
beka.

Daudz lielāks par pundurnīlzirgu ir upes zirgs

jeb nīlzirgs (Hippopotamus amphibius), Hippopota-
mus ģintas priekšstāvis. Ārējais ķermeņa veids top sa-

protams no piemērošanās dzīvei ūdenī. Taukam, apaļam,
kailam ķermenim nav izceltu daļu, kuras varētu radīt ūdenī

rīvēšanos. Pat ausis ir ļoti mazas. Galva gandrīz bez pār-
traukuma pāriet resnā, gaļīgā, muskuļoti stiprā kaklā, pē-
dējais tāpat pāriet ķermenī. Gareni stiepto, veltenisko

ķermeni nes, kā pie visiem ūdens dzīvniekiem, samērā ze-

mas, neveiklas kājas, četrpirkstainām kājām arī pakaļējie
pirksti ir daudz stiprāki nekācitiem daudznadžiem, kas gan
ir piemērošanās dzīvei ūdenī, lai izveidotu platu stūri. Bez

tam visus pirkstus saista peldādiņa. Kā citiem ūdens dzīv-

niekiem, krokodiļiem un vardēm, kuri ūdenī meklē patvē-
rumu un briesmās, pār ūdens līmeni paceļ tikai acis un de-

gunu, viņiem acis un deguns ne tikvien ir novietojušies gal-
vas virspusē, bet paugura veidā ir pacēlušies virs tās. Nā-
sis var noslēgt sevišķi muskuļi. Bez šīm īpatnībām galvas



pazīmes ir viņas četrstūrainais izskats un bezveidīgais de-

guns, kura gludā un biezā virsējā daļa, pakaļējā daļā bū-

dama diezgan šaura, priekšējā daļā paplašinājās un izce-

ļās, lai pēc tam biezas virslūpas veidā nokristu dziļi uz sā-

niem un no visām pusēm apsegtu un noslēgtu riebīgo muti.

Mugura krustos ir augstāka nekā skaustuvē, vidī ieliekta,
vēders pilnīgs un apaļš, vidū tik zemu nolaists, ka ejot pa

dūņainu pamatu, skar zemi, aste īsa un tieva, tuvojoties

galotnei uz sāniem saspiesta, uz viņas atrodas īsi, drātij

līdzīgi sari. Bez tam uz ādas, kura ir pāri par 2 centimetri

bieza un dažreiz pie kakla un krūtīm izveido dažas dziļas
krokas, ļoti retu īsu sarainu spalvu. Savstarpīgi krustojo-
šās vagas sadala ādu zvīņainos laukumos, kuri ir drīz ma-

zāki, drīz lielāki. Viņu krāsa ir īpatnēji vara brūna, kura

virspusē vairāk pāriet netīrā tumši sarkanā, apakšpusē

gaišā purpura brūnā. Diezgan kārtni novietoti brūngani
un zilgani plankumi piešķir citādi vienveidīgai masai zi-

nāmu pārmaiņu. Jāpiebilst, ka krāsa mainas atkarībā no

tā, vai nīlzirgs ir sauss vai slapjš. Kad tas tikko kāpj
laukā no ūdens, viņa virsdaļa izskatās brūngani zila un

apakšdaļa gandrīz miesas krāsā, turpretīm, kad āda žūst,
tā ir tumšāka, gandrīz melni brūna vai šīfera krāsā, vai,
kad viņam uz muguru spīd saule, vienmērīgi zilgani pelēka.
Sers Džons Kirks sastapa Austrumāfrikā vairākas

reizes baltus un plankumainus dzīvniekus, kā arī tādus, ku-

riem tikai kājas bij baltas. Bērns turpretīm redzēja
gaiši sarkani violētus dzīvniekus. Lejasgvinejā Gis-

feldta Loango ekspedicija novēroja, ka krāsa mainas

starp maigi rozā, netīri sarkānu un dzeltēnu, brūnganu vai

pelēki zilu un tumši šīfera pelēku. Kapilartrauki izsvīst

šķidru, sarkanbrūnu atdalījumu, ja dzīvnieks ilgāku laiku

atrodas ārpus ūdens vai arī ja tas ir uzbudināts. Pilnīgi
pieauguša nīlzirga tēviņa garums, ieskaitot 45 centimetrus

garo asti, ir 4,2 līdz 4,5 metri pie 1,5 metra plecu augstu-
ma. Dzīvnieku svars varētu sniegties caurmērā pie 2000

līdz 2500 kilogramu un pie veca tēviņa kāpt arī dažreiz
līdz 3000 kilogramiem, šāda milzeņa 'galva vien sver pil-
nus 200 kilogramus. Liekas gan, ka lieluma attiecības
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svārstās atkarībā no uzturēšanās vietas. Mazās upēs upes

zirgi* kā to uzsver Ruzvelts, nekad nesasniedzot to

dzīvnieku lielumu, kuri apdzīvo lielus ezerus.

Nīlzirgam ir pavisam 40 zobu. Abi vidējie apakšējā

žokļa priekšzobi, kurus vienu no otra šķir starpa, ir ievē-

rojami lielāki par sānos stāvošiem, pēdējos ar zināmu tie-

sību var salīdzināt ar ilkņiem. Viņu stāvoklis tomēr ir ho-

ricontāls. Augšējā žoklī vidējo priekšzobu pāri šķir vēl

lielāka starpa, viņi ir mazāki, liekti un vertikāli. Apakšējā

žokļa milzīgie ilkņi, kuri svarā var sasniegt no četriem līdz

sešiem kilogramiem, ir trīspusīgi, pusriņķa veidā liekti un

viņiem pāri gareniski velkas dziļas vagas. Augšējie, lejup

vērstie, ir ievērojami īsāki un vājāki, bet tāpat liekti un ar

slīpi smailu galu. Dzerokļi, no kuriem pirmais vecumā

mēdz izkrist un kuri virzienā no priekšas uz pakaļu pieņē-
mās lielumā, ir konusveidīgi vai vagoti, no ceturtā līdz se-

stam viņiem ir izveidoti četri pauguri, kuru plāksnes, gre-

mojot nolietojoties, izveido āboliņa lapai līdzīgu zīmējumu.
Ģindenis visās viņa daļās ir ārkārtīgi masīvs, galvaskauss
gandrīz četrpusīgs, lēzens un saspiests, smadzeņu daļa ma-

za, acu dobumu augsti ieslēdz pieres kauls un vaiga kauls,
pārējie kauli ir resni, neveikli un smagi. No iekšējiem iz-

veidojumiem sevišķi uzkrīt četrās daļās sadalītais kuņģis.
Kā to pietiekoši pierāda ēģiptiešu pieminekļi, bībele un

grieķu un romiešu raksti, senās tautas nīlzirgu labi pazina.
„Upes zirgu," tā man raksta mans mācītais draugs Di -

michems (Dūmichen), „eģiptiešu rakstos nesauc par nīl-

zirgu, bet upes cūku, „rer", tas ir, vāļājošos dzīvnieku, ar

kādu nosaukumu apzīmēja tiklab nīlzirgu, kurš vāļājas
ūdenī kā dubļos, kā cūku. Spriežot pēc attēliem un uzrak-

stiem, vecos laikos upes zirgam Ēģiptes Nīlā vajadzēja būt

bieži sastopamam, šī dzīvnieka medības piederēja pie aug-
stas kārtas ēģiptieša iemīļotākām izpriecām. Atkārtoti
atrod uz kapu sienām, it īpaši uz Vecās valsts laikmeta ka-
piem attēlus, kuri pārskatāmā ainā rāda, kā vajāja šos

ūdens milzeņus, gan nodurot tos ar hampunēm, gan sagū-
stot metāla āķiem, kuri bija piestiprināti pie divām vai
trim virvēm." Bībele nīlzirgu sauc par behemotu un par
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viņu saka, ka tā kauli esot cieti ikā dzelzs un ģindenis kā

dzelzs stieņi, ka viņš labprāt guļot apslēpies niedru ēnā un

dūņās un rijot straumi sevi iekšā, pie kam izliekoties, ka

viņš taisās ar savu muti izsmelt Jordanu. Grieķu un ro-

miešu rakstnieki sākot ar Herodo tu un līdz P1 mi -

ja m bieži par viņu atceras un to apraksta, cik labi viņi
spēj, pie kam vēl pareizāk tēlo viņa ierašas un paradumus.
Visi vēlākie rakstnieki pa lielākai daļai balstās uz agrā-
kiem, ziņojumiem un tikai Gesners pirmais pievieno pēc

Belona norādījumiem jaunas ziņas klāt, bez kā tomēr

noskaidrotu no pareiziem un nepareiziem ziņojumiem kopā
radušos dzīvnieka dabas aprakstu.

Mūsu dienās jau vajaga iespiesties diezgan dziļi Āfri-

kas iekšienē, lai sastaptu šos dzīvniekus, kurus es nosaucu

par pasakainām senlaiku paliekām. īpaši no svētās upes

šie kopš seniem laikiem slavenie dzīvnieki ir devušies tāļu
uz zemes daļas vidieni un uz šīs upes izcelšanās apvidu,

„kurš slēpj viņas avotus". Tikai nonākot Āfrikas dziļā
iekšienē atdzīvojas četrus gadu tūkstošus vecās Ēģiptes

tempļu svēto rakstu ainas. Tur nepārmainījušos cilvēku

vidū vēl šodien, tāpat kā pirms gadu tūkstošiem, atrodas
tie paši dzīvnieki. Tur blakus paviānam un krokodilim mēs

sastopam svēto ibisu un to, kam no šiem pāri palikušiem
klājas visgrūtāk: ziloni, degunradzi un nīlzirgu. Kur cil-

vēks ir sasniedzis neierobežotu kundzību, pēdējie kļūst par

upuri viņa šaujamiem rīkiem; kur tā ieroči ir tikai pīķis
vai loks, tur viņi tam pretojas vēl šodien

.
Vēl 1600. gada

vasarā neapolitanietim ārstam Cc re ngi (Zerenghi) Da-
miatas tuvumā, tā tad pie Nīlas atzarojuma iztekas, bija
iespējams sagūstīt lamatu bedrēs divus upes zirgus un tā-

dējādi iegūt viņu ādu, kuru tad nogādāja Romā tāpat, kā

to darīja agrāk ar šī nezvēra dzīviem priektečiem. Ta-

gādnē nīlzirgs visā Ēģiptē un arī Nubijā, kurRipc1s

(Rūppel) vēl šī gadusimteņa sākumā viņu sastapa diezgan
lielā skaitā, ir izskausts, jo pivasam reti viņš nopeld pa
upi zemāk par Rerri kalnu grēdu, kura skaitās par saules
zemes dzīvnieku robežu. Citādi tas ir Austrumsudanā.
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Vispār tikai īsti te Āfrika rādās savā patiesā izskatā un še

meži un upes slēpj patiesi īpatnējus radījumus. Visās lie-

lākās upēs un ezeros Āfrikas iekšienē nīlzirgs vēl šodien ir

parasta parādība.
Pretīm Chartumas pilsētai pie Baltās un Zilās Nīlas

satekas Baltās upes daļā atrodas maza kokiem bagāta sala.

Vēl 1851. gadā es uz viņas redzēju labi pazīstamo „ūdens

bifeļu" pāri, kurš ikgadus ūdens līmenim ceļoties nonāca

lejā iz augšējā apgabala mūža mežiem, un es dažu labu bi-

ses lodi esmu par velti sūtījis uz viņu galvām. Tagādnē

astoņpadsmito platuma grādu var skaitīt par ziemeļu ro-

bežu' viņa izplatībai Nīlas apgabalā. Turpretim svētās

upes pieteku augšējā daļā, atskaitot upju ezerus ar peldošu

augu segu, viņš ir vispār sastopams un pie tam parasti sa-

mērā bieži. To pašu jāsaka arī par citiem Āfrikas upju

apgabaliem. Landers redzēja Nigerā neticamu upes

zirgu vairumu, majors Denhams atrada Mehabi upē tos

lielā skaitā, Ladislaus Magiars novēroja viņus
krasta tuvumā, Andersons Dienvidāfrikas augšienē
Tumbi upē, Gordons Kammings kaferu zemē. Reiz

viņš redzēja uz kādas lielas Limpopo upes pussalas kopā
līdz septiņdesmit gabalu nīlzirgu. Āfrikas dienvidos, au-

strumos un rietumos viņi pa upju straumi daudz vairāk

tuvojas krastam, nekā zemes daļas ziemeļu pusē, un ne pa

visam nav reti gadījumi, kur viņi izpeld jūrā. Fon der

Dek cn s apgalvoja man, ka nīlzirgi vairākas reizes esot

redzēti Sansibarā, kur protams viņi varēja nokļūt tikai pār-
nākot no pretīmstāvošā krasta, un tā tad viņi bija pārpel-
dējuši trīsdesmitpiecas angļu jūdzes platu jūras šaurumu.

Tāpat viņi staigā pa upi uz augšu, cik straume viņiem to

atļauj, un tādēļ tie mājo vēl Tana ezerā Habešā, kurš at-

rodas gandrīz divus tūkstošus metru virs jūras līmeņa.
Upēs, kur ūdens līmenis mainas, viņi ved īstu klejotāju
dzīvi, ūdenim krītoties viņi no upes augšienes visi reizē

dodās lejup, lai atkal atgrieztos atpakaļ, kad lietus gāzes
upes augšējo daļu no jauna būs piepildījušas. Var arī ga-
dīties, ka tie tādu ceļojumu laikā apstājas un apmetās kādā
vietā, kura viņiem patīk, kā tas pēc Kerstena ziņojuma



ir noticis ar mazo Mafia salu, kura atrodas uz dienvidiem

no Sansibaras.

Tā kā es savos garajos ceļojumos pietiekoši bieži esmu

ticies ar nīlzirgiem, tad turpmāk es atbalstos galvenā kār-

tā uz personīgiem novērojumiem, pievienojot tomēr viņiem
vajadzīgos papildinājumus no citu ceļotāju ticamiem no-

stāstiem.

Nīlzirgs vairāk par citiem biezādainiem dzīvniekiem ir

saistīts pie ūdens, jo patiesībā tas tikai izņēmuma kārtā iz-

iet no viņa uz zemes. Tas notiek tur, kur upe pati nav ba-

gāta augiem, parasti naktīs, meklējot barību, bet arī dienu

izņēmuma kārtā, lai sildītos krasta smiltīs. Nedaudz jū-
dzes augšpus „elles galvas pilsētas", kā ceļotāji Sudānā

mēdz saukt Chartumu, upes krastos bieži redz mūsu dzīv-

nieka pēdas, apmēram 60 centimetru dziļus dobumus koka

resnumā, kuri atrodas abās pusēs gravas veidīgi iespiestai
vagai. Tās ir nīlzirga pēdas, kuras viņš atstāj, kad naktīs

ganības meklējot izkāpj no upes, lai dotos uz augiem bagāto
mūža mežu vai kādu tīrumu. Dobumi ceļas no kājām, vaga

no vēdera, kurš velkam pa dūņām, jo nezvērs tiktālu no-

grimst mīkstā staignā zemē. Tā kā Abiadta jeb Baltā upe
ir vispār ļoti lēzena un lietus laikā daudzās vietās pārplu-
dina savus krastus jūdzēm tāļu, apklājot ar ūdeni veselus

mežus, tad šīm pēdām var izsekot ceturtdaļām jūdzēm tāļu.
Zilās upes augšējā daļā, vai arī tur, kur Abiadtai ir stāvi

krasti, nīlzirga uzturēšanās vietas pazīst no uzkāpjamiem

ceļiem, kādus viņš izmin rāpjoties no ūdens pa stāvo krastu

augšā, šie ceļi nekādā ziņā neatbilst dzīvnieka neizveicībai,
jo viņi bieži ir tik stāvi, ka cilvēks pa viņiem var rāpties

augšup tikai tad, ja viņš pa labi un kreisi turas pie zariem,
tā tad nav saprotams, kā smagajam biesādainim ir iespē-
jams pa šiem ceļiem staigāt. No ceļa gala vēl ved meža

iekšienē īsa eja. Viņa viegli atšķirama no tiem ceļiem, kā-

dus atstāj aiz sevis ziloņi, kad viņi iet pa mūža mežu, jo
krūmi, kuri atrodas uz viņas un viņai blakus, ir vienkārši

nomīdīti, bet nav nolauzti un sānis nosviesti.
Izdevīgās vietās upē, tur, kur tīrumi atrodas krastu

tuvumā vai viņus apklāj bagāti meži, visdrošāk tur, kur
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pašas upes gultne tanī pat laikā noder arī par ganībām, jo

viņā aug daudz ūdens augu, upes milzeni var uziet drīz.

Pēc trīs, augstākais četru minūšu ilgiem starpbrīžiem kaut

kur pamana tvaikveidīgu ūdens strūklu, kura paceļas virs

ūdens līmeņa apmēram vienu metru, tad pat dzird īpatnēju

šņākšanu un spurslošanu, varbūt arī dobju rūkšanu, kura

atgādina saniknotu vērša baurošanu — tur patlaban upes

zirgs ir izniris ieelpot gaisu. Ja tai vietai stāv pietiekoši

tuvu, tad var arī ieraudzīt viņa neveiklo galvu: tā ir neiz-

veidota sarkana vai brūnganisarkana masa, uz kuras vai*

atšķirt divus smailus veidojumus — ausis; un četrus pau-

gurus — acis un nāsis. No nīlzirga, kurš kustas ūdenī, reti

redzēs vairāk par galvu, un šo galvu, ja to redz pirmo reiz,

viegli var nepamanīt. Ja stāv pret vēju un izturas mie-

rīgi, varbūt paslēpjas krūmā, tad var bez pūlēm novērot

augšup un lejup peldošo dzīvnieku, kurš ūdenī itkā spēlē-

jas. Tad redz arī, ka uz iespiestās pieres starp acīm un

ausīm paliek pāri mazs dīķis, kurš satur pietiekoši daudz

ūdeņa, lai tur varētu mājot viena zelta zivtiņa vai pat pāris

grunduļu. Var uzdrošināties lielākā kuģī piebraukt šīm

galvām klāt, jo dzīvnieks, kur to nekaitina, nebūt no lai-

vas nebaidās, bet augstākais noskatās viņā ar dumju izbrī-

nēšanos, bez kā liktos no tās un tur esošiem cilvēkiem trau-

cēties savā niršanā un uzpeldēšanā. Ļoti reti viņš paliek
zem ūdens vairākas minūtes. Ceļotāju norādījumi, kuri

runā par desmit minūtes vai ceturtdaļstundas ilgu dzīv-

nieka turēšanos zem ūdens, ir jāpārlabo un jāsaka, ka ne-

ievainots dzīvnieks paliek zem ūdens visilgākais četras mi-

nūtes, bet bieži izceļas virs ūdens līmeņa tikai ar savām

nāsīm, un atkal iegrimst ūdenī, tiklīdz viņš ir ievilcis jaunu
elpas vilcienu. Es apšaubu, vai nīlzirgs var zem ūdens iz-

turēt ilgāk par piecām minūtēm.
Arī nīlzirgs, tāpat kā lielākā daļa biezādaino, ir sa-

biedrisks dzīvnieks. Ļoti reti to atrod vienu pašu. Kād-
reiz es redzēju dienas laikā četrus gabalus pastaigājoties
uz kādas smilšu salas, citu reizi es redzēju tos sešus kādā

ezerā tuvu pie Zilās upes krasta. Lielākas sabiedrības, kā

tās, kuras var uzskatīt par tieši kopā piederošām, es ne-
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atradu, tomēr, kā to jau minēju, citi ceļotāji ziņo par skaita

ziņā lielākieim bariem. Vienas sabiedrības apdzīvotais ap-

gabals ir ierobežots, jo viņš vienmēr atrodas labu barības

vietu tuvumā un zināmos apstākļos vairākiem upes zir-

giem pietiek ilgākam laikam jau ar vienu lielu peļķi. Mi-

nētam ezeram, kurā es redzēju sešus dzīvniekus, bija ap-

kārtmērā augstākais viena pusstunda ejot. Ja tie ap-

dzīvo mazākus, ne tik dziļus ūdeņus, kuros sausais gada
laiks izžāvē daudzas vietas, tad, pēc Heigl ma, novēro,
ka viņi augu dienu neatstāj zināmas vietas. Tur tad gan

viņi arī ir upes gultnes vidū ierīkojuši bedres, garas dzi-

ļas gravas straumes virzienā, kurās niņi ērti nirst un var

paslēpties, ja viņus vajā. Vairākas šādas gravas, no ku-

rām katra var uzņemt trīs līdz četrus vai vēl vairāk nīl-

zirgus, dažreiz stāv savā starpā sakarā ar grāvju veidā

padziļinātām ejām, un tad tās ir dzīvnieku zemūdens tekas.

Ja vienā vietā ganības ir kļuvušas par trūcīgām, tad nīl-

zirgs lēni pāriet uz kādu citu vietu.

Dienā sabiedrība atstāj ūdeni tikai pavisam no cilvē-

kiem tukšās vietās, lai tad nodotos sapņainam pusmiegam
krasta tuvumā, pa daļai seklās vietās, pa daļai pašā krastā,
vismīļāk dziļā niedrājā, caur kuru ved viņa īpatnējās,
grāvjiem līdzīgās tekas, bieži apsegtas pāri augošām nie-

drām. Pie tam ērti izstiepušies dzīvnieki pilnīgi atgādina
cūkas, kuras vārtās dubļos, vai arī bifeļus, (kad tie mazgā-

jas upē. Laiku no laika tēviņi rukšķ kā cūkas un viens pēc
otra paceļ galvu, lai pārliecinātos par drošību. Vairāki

putni netraucēti mājo gulošo briesmoņu tuvumā un uz vi-

ņiem. Lietus putnis (Hyas aegvptiacus) bez apstājas
skraida viņim apkārt un nolasa viņiem no ādas kukaiņus
un dēles. Mazais govju gārnis nopietni soļo ap muguru

šurp un turp, lai to notīrītu pat no parazītiem. Dienvid-

āfrikā šo labsirdīgo draugu vietā stājas jau minētais kā-

puru cirtējs. Austrumsudanas arābi apgalvo, ka lietus

putns uzņemoties nīlzirgu briesmās biedināt, un dzīvnieks

patiešām vērš uzmanību uz sava mazā uzmanīgā sabiedro-

tā kliedzieniem ucn dodas ūdenī, ja putnu kāda parādība se-

višķi pārtrauc. Citādi nīlzirgi nepiegriež lielu vērību tam,
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kas ap viņiem notiek, un tikai tādās vietās, kur viņi pa-

zīst cilvēku un viņa briesmīgo bisi, tie vairāk, nekā tas esot

Āfrikas austrumos un rietumos, sargājas no sava galvenā,

ja pat vienīgā ienaidnieka. Citādi diena paiet starp snaudu

un nomodu. Bez šaubām nīlzirgi, līdzīgi bifeļiem, guļ

ūdenī, vairāk izceļoties viņa virspusē un nepārtraukti ku-

stinot kājas, lai noturētos nemainītā stāvoklī, pie kam nā-

sis, acis un ausis ir izceltas virs ūdens līmeņa un elpošana

var noritēt bez traucējumiem.

Uz vakara pusi sabiedrībā rodas dzīvība. Tēviņu ruk-

šķēšana paliek stiprāka un kļūst par rūkoņu. Viss pūlis

rotaļājoties ūdenī nirst un izceļas virspusē. Šad un tad

iesākas pat jautra skriešanās. Liekas, ka sevišķi kuģu tu-

vumā viņi labprāt mīl rādīties. Vismaz es esmu novērojis,

ka viņi mūsu laivu vakara braucienos vienmēr pavadija
lielāku gabalu. Dažreiz viņi saceļ elles troksni ar savu

šņākšanu, rukšķēšanu, rēkšanu un ūdens rīšanu, tā kā viņi
pilnīgi var nogurdināt. Tad dažreiz izliekas, ka atrodies

viņu vidū, kaut arī tie ir diezgan tāļu no laivas, turpretīm
atkal var viņiem aizbraukt tuvu garām, bez kā tos pama-

nītu. Viņi apbrīnojami viegli peld katrā ūdens dziļumā,
nirst un izceļas, kustas strauji vai nepārtraukti, grozās uz

visām pusēm pārsteidzoši veikli un šķeļot viļņus sacenšas

ar labāko airu laivu. Biezā tauku kārta, kura viņu ķer-
meni apņem no visām pusēm, tādā mērā samazina viņu
svaru, ka tas vai nu pilnīgi līdzinājās ūdens svaram vai arī

stāv tam visai tuvu, kāpēc viņi spējīgi apdzīvot upi katrā

dziļumā. Novērojot dzīvnieka ķermeņa milzīgos apmērus,

nav vairs ko brīnīties, ka tāda masa spēj izspiest pāri par
divi tūkstoši kilogramu ūdens. Dzīvniekam mierīgi pel-
dot es nekad nevarēju ievērot straujas viņa airēšanas ku-

stības, bet gan ūdens un peldošais nīlzirgs paliek gludi un

nekustīgi. Citādi tas ir, kad dzīvnieks niknumā metas uz

ienaidnieku vai ievainots trako pa upi. Tad tas, sitot pakaļ-
kājām ļoti strauji atpakaļ, īstos lēcienos metas uz priekšu
un saceļ kustību visā ezerā; viņa kustību spēks ir pat tik

liels, ka tas, kā ir pierādīts, spēj pacelt un sadauzīt vidēji
lielus kuģus. Arī upes zirgi, kad tos mierīgi upes krastā
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saulē sildošos un gulošus pēkšņi iztraucē un izbaida, pierā-

da, ka tie nav tik neizveicīgi, kā viņi izskatās, jo viņi zi-

nāmos apstākļos lec ūdenī ar lielu lēcienu pat no augstas

vietas, kā Bak cr s apgalvo, pat tad, ja pēdēiais atro-

das sešus metrus zem viņiem, un pie tam saceļ viļņus, itkā

ūdeni būtu šķēlis ātrā gaitā mazs rata tvaikonis.

„Vārdos nav iespējams," saka ar pilnu tiesību H c i g-

-1 i n s, „kaut cik tuvu patiesībai aprakstīt šo milzeņu balsi.

Viņa pastāv baurošanā, attāli to var salīdzināt ar bifeļu
vērša balsi; viņi liek atskanēt tai vai nu kā vienai atse-

višķai vilktai skaņai, vai vairākas reizes vienu pēc otras,
un tā ir tālu skanošs bass, kurš rādās nākam no lielas tuk-

šas mucas. Izliekas, itkā baurošanā izteiktu lielāko niknu-

mu un dusmas, kāmēr dzīvnieks patiesībā pavisam mierīgi

rotaļājas. Vairāku tēviņu baurošanā, kad tie sacenšas

viens ar otru, pēkšņi skanot caur kluso vientulības nakti un

saistoties ar nirstošo upes zirgu šņākšanu, pūšanu un ūdens

troksni, atstāj bezgala lielisku iespaidu, kuru, kā rādās,
izjūt arī meža dzīvnieki, jo šakālis, hijena un pat lauva
cieš klusu un klausās, kad pāri ūdeņu līmeņiem veļas behe-

mota zemes trīcei līdzīgā pērkonīgā balss un, tāļā mūža

meža apslāpēta, atbalsojas tālumā."

Ezeriem līdzīgās un augiem bagātās Abiadtas vietās

nīlzirgs arī nakti neatstāi savu upes gultu, vai arī tas no-

tiek ļoti reti. Viņš tur dienu un nakti ēd tieši ūdenī au-

gošos augus. Kā tik bieži citur, tā arī te maigam un cil-

denam ir jāpadodas rupjam un zemam: lotoss, kuru sen

izzudušu tautu prāts ir darījis svētu, kurš ir skaitīts par
dievības attēlu, šis mūsu klusās piemīlīgās ūdens rozes cē-

lais, karaliskais brālis, ir nīlzirga galvenā barība. Augus,
kuru izskats vien jau ir dzeja un kuru ziedi vienlīdz izce-

ļas tiklab ar savu krāsu, kā ar savu smaržu, ēd neizveicī-

gākais un rupjākais no visiem sauszemes zīdītājiem. Bez
tanī šādās vietās upes zirgi gan barojas arī ar citiem ūdens
augiem, sevišķi lienošiem augiem, kuri laiž saknes dziļi
apakšā dūņainā dibenā un novieto savas lapas pa pusei
virs, pa pusei zem ūdens. Zināmos apstākļos pat niedras

tiem ir patīkama barība. Abiadta salu mudžeklī, kur šī
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upe kļūst drīz par klusu dzidru ezeru, drīz par pūstošu

purvu, drīz atkal par audzi ar paradīzei līdzīgu augu ba-

gātību un ar visām šīs bagātības viltībām, pie kam upe ti-

kai šur un tur parādās kā lēni tekoša straume, simtiem nīl-

zirgu un krokodiļu dzīvo vienīgi ūdenī, daudz nerūpēdamies

par ārpasauli. Slavenais papiruss, lotoss, vieglais kā dū-

nas ambaks, Neptuna ūdens lilija un simts citu augu sniedz

biezādainim pārbagātīgu barību. Šādās vietās to redz nir-

stam un izceļamies, lai atrautu no dibena barību. Šāds

augus ēdošs nīlzirgs ir patiešām riebīga parādība. Desmit-

daļas jūdzes atstatumā neapbruņotām acīm var redzēt rīk-

les atplēšanu un mo pāra simts soļiem skaidri var novērot

visas ēšanas kustības. Neizveicīgā galva pazūd dziļumā,

rakņājas apakšā pa augiem, un saceltās dūņas saduļķo
ūdeni tālu visapkārt. Tad behemots atkal parādās ar lielu,

resnu norautu augu saini, no kura viņam iznāk tikai reizi

piepildīt sev muti. Viņš uzliek saini uz ūdens līmeņa un to

tur lēni un omulīgi sagremo un sasmalcina. Pa abām pu-

sēm no mutes tāļu ārā karājas augu stublāji un lapas.

Zaļgana, ar siekalām sajaukta augu sula pastāvīgi tek pāri

gaļīgām lūpām. Dažus pussagremotus zāles kušķus tas

izgrūž laukā un aprij no jauna. Muļķīgās acis bez kustī-

bas raugās tālumā un milzīgie priekšzobi un ilkņi parādās
visā savā lielumā.

Citādi tas ir visos apgabalos, kur upi ieslēdz stāvi

krasti, piemēram pie Asrakas, kuras ātrā straume neļauj
izcelties ezeriem. Še nīlzirgam jāiet uz sauszemes ganī-
ties. Apmēram vienu stundu pēc saules rieta, kuram tro-

pu zemēs, kā zināms, seko gandrīz ar pārdabīgu ātrumu

gaišā, skaistā nakts, viņš izkāpj no upes, ar vislielāko uz-

manību klausīdamies un apskatīdamies un rāpjas augšup

pa stāvām krasta ejām. Mūža mežā viņa tekas ir saska-

tāmas visur tur, kur augu bagātība sola treknas ganības.
Apdzīvoto vietu tuvumā tekas ved uz apstrādātiem tīru-

miem. Tur iebrūkot viņš bieži vienā naktī izposta un iz-

nīcina veselu lauku. Viņa rijība ir milzīga un viņš, neska-

toties uz savas dzimtenes auglību, var kļūt zemei par īstu

mocību, ja vien kaut cik savairojas. Vairāk par to, kas
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viņam tieši ir vajadzīgs uzturam, viņš sabradā ar neveik-

lām kājām vai nolauž, kad tas pēc cūku parašas paēdis

omulīgi vāļājas šurp un turp seklās bedrēs. Viņš ēd visā-

das labības un visādas saknes, kādas zemē audzē, tā, pēc

Bak cr a, arī ūdens melones, no kurām katra, kaut arī tā

ir ķirbja lielumā, ir tam tikai viens vienīgs kumoss. Koku

zarus tas ēd reti. Zāli tas ēd, tāpat kā ragu lopi, tikai ar

savu milzīgo muti tas norauj pavisam citādus kušķus nekā

ragu lopi to spēj. Savus izkārnījumus, kuros nekad ne-

atrod zaru vai sakņu atliekas, mizu vai citas kokainas da-

ļas, viņš, pēc Heigl ma, parasti izmet izkāpjot no

ūdens, pie kam kustina asti.

Bez tam ganoties upes zirgs ne tikai nodara zaudēju-

mus ar saviem augu postījumiem, bet kļūst arī par cilvēku

un dzīvnieku dzīvības apdraudošu nezvēru, jo tas aklā nik-

numā metas virsū katrai būtnei, kura kustas, un to iznī-

cina, ja vien sasniedz, četri varenie ilkņi ir citiem dzīv-

niekiembīstami ieroči, ar viņiem tas sadragā pat ragu lopu.

Kur piemājo nīlzirgi, tur ganāmus pulkus rūpīgi apsargā,

jo arī visnevainīgākie radījumi riebīgā kustonī izsauc akli

trakojošas dusmas.Ripc1sziņo,kakādsnīlzirgssa-

dragājis četrus jūga vēršus, kuri mierīgi stāvējuši pie sme-

ļamā rata. Es pats esmu dzirdējis vairākus tamlīdzīgus

nostāstus, un tāpat kā Bak cr s, arī par to, ka viņš neap-

ejoties ar cilvēkiem labāk kā ar dzīvniekiem. Kas viņa
dabu apzīmē par mierīgu un omulīgu, tas ar viņu nav sa-

ticies tādos apstākļos, kā es, tad nav vajadzējis no viņa
bēgt, tas nav viņu, varbūt, nekad redzējis visā viņa niknu-

mā. Jau tikmēr, kāmēr viņš atrodas ūdenī, tam nevar

pilnīgi uzticēties. Parasti viņš tur gan neuzbrūk lielākām

laivām, bet izvairās no tām ar zināmām bailēm un uzma-

nību. Bet zināmos apstākļos tas rīkojas arī otrādi un tad

ļoti apdraud vieglākas laivas ar tur iekšā esošiem cilvē-

kiem. „Leitnants Vidals," tā stāsta ovens, „bija pat-
laban iesācis savu braucienu pa Tembi upi Dienvidvakar-

āfrikā kādā vieglā laivā, kad viņš piepēži no apakšas sa-

juta ļoti strauju triecienu, tā kā laivas pakaļējais gals gan-
drīz tika pacelts virs ūdens un stūrmanis tika pārmests pār
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bortu. Nākošā acumirklī no ūdens izcēlās milzīgs upes

zirgs un mežonīgi un draudoši metās laivai virsū, satvēra

to saviem briesmīgiem žokļiem un ar vienu reizi atrāva

vaļā septiņus dēļus. Tad viņš pazuda, bet atkal parādījās,
lai atjaunotu savu uzbrukumu un tikai šāviens sejā to va-

rēja atturēt no šī nodoma. Laiva, kura tūlīņ pildījās ar

ūdeni, bija par laimi krastam tik tuvu, ka pēdējo bija ie-

spējams sasniegt, pirms tā nogrima. Laikam laivas ķīlis
bija aizskāris dzīvnieka muguru un viņu ar to sakaitinājis

uz uzbrukumu." Es neatrodu pamatu šaubīties par šī

stāsta patiesību, jo arī mani kuģinieki ziņoja par tamlī-

dzīgiem gadījumiem; ļaudis tādēļ parasti no nīlzirgiem iz-

vairījās un tiem nepatika, ka mēs šaujam uz tiem no borta.

Bet milzīgie biezādaiņi ir daudz bīstamāki uz zemes nekā

ūdenī, še viņi, kā es to pats dabūju zināt un vēlāk at-

stāstīšu, nebūt vienmēr nebēg, bet, ja tos sakaitina vai arī

ja viņi ir tikai uzbudināti, tad tie bēg tikai izņēmuma ga-

dījumos, bet gan, kā to dara saniknota cūka, tūlīņ uzbrūk

cilvēkam, satver, kā to apgalvo iedzimtie, savu dusmr.

priekšmetu mutē, sadragā to savcs briesmīgos zobos un pē-
dīgi samīda ar savām kājām putrā. Kādam arābam, kurš

gribēja savu meloņu dārzu pasargāt no postītāja nīlzirga,
kā to ziņo Bake rs, mežonīgais dzīvnieks tūlīņ uzbruka

un to nonāvēja ar vienu vienīgu kodienu. Pēc tam bez-

bailīgs un pārgalvīgs kļuvis, šis pats dzīvnieks dažādos ga-

dījumos uzdrošinājās uzbrukt ganiem un viņu ganāmiem
pulkiem arī ārpus ūdens un tā bija iebaidījis apkārtnē dzī-

vojošos cilvēkus, ka neviens neuzdrošinājās būt tās upes

tuvumā, kuru viņš pārvaldīja
.

Vēl bīstamāks, nekā parasti, nīlzirgs kļūst, kad tam

ir jāapsargā mazulis. Par kopošanos, mazuļu dzimšanu un

grūsnības laiku tikai jaunākā laikā ir izdarīti novērojumi
pie gūstekņiem, jo pēdējie jau dažas reizes ir vairojušies.
Par savvaļas dzīvnieku vairošanos zināms ir tikai tik

daudz, ka mazulis piedzimst apmēram pirmā lietus laik-

meta trešdaļā, kura dod bagātīgāko un sulīgāko barību. Tā

tad tas dažādās Āfrikas zemēs notiek dažādā laikā, atka-

rībā no tā, kad tur iestājas tropu zemju pavasara. Māte,
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kura maigi rūpējas par savu bērnu, redz briesmas ari ne-

vainīgākās lietās un metas ikvienam ienaidniekam virsu ar

briesmīgu niknumu. Kā rādās, māte mazuli vada ilgāku

laiku, jo Livingstons redzējis mazuļus, kuri, kā

viņš saka, nebija daudz lielāki par āpšu suņiem, kurpretim

es savukārt nekad neesmu novērojis tik mazus, bet gan

vismaz tādus, kuri bija pieauguša kuiļa lielumā, nerunājot

nemaz par tiem, kuri, daudz lielāki būdami, vēl vienmēr

staigāja ar veco. Es domāju, var pieņemt, ka arī tēvs ņem

dalību savu pēcnācēju apsargāšanā, vismaz es gandrīz
vienmēr redzēju pie viena mazuļa divus vecos. Māti ir

viegli pazīt. Viņa nevienu mirkli neizlaiž savu bērnu iz

acīm un uzmana ikvienu viņa kustību ar mātes prieku un

maigām rūpēm. Dažreiz neizveicīgais dzīvnieks jautri spē-
lējas ar savu mīluli, abi jokojoties nirst un izceļas un saru-

nājas rūcot. Mazulis katrā ziņā zīž ūdenī. Es vairākas

reizes redzēju vecu nīlzirgu mierīgi guļam vienā un tanī

pašā vietā, tikai galva bija drusku izcelta virs ūdens lī-

meņa, kāmēr mazulis blakus viņam laiku no laika parādī-
jās virs ūdens un atkal nira. Heig 1i n s ziņo, ka mā-

tīte uz zemes vai purvā kādā cik vien iespējams apslēptā
midzenī raidot pasaulē savu mazuli, un nevedot to vienmēr

uz upi, bet gan dažreiz iebāžot arī kādā bedrē, kuru mazais

dzīvnieks bez vecās palīdzības nespēj atstāt, kāmēr māte

aiziet ganīties vai arī valstās ar tēviņu dziļā straumē. „Bie-
ži," vēl piezīmē minētais pētnieks, „redz vecākus guļam
upē, pie kam tie varbūt ar ilkņiem ieķeras saknēs un virs

ūdens līmeņa tura tikai vienu kantainās un neveiklās gal-
vas daļu, kāmēr mazulis, bez šaubām, sēž vecai mugurā."
Ka pēdējais ir patiešām tā, to jau Livingstons ir

novērojis un bez viņa un Bakera to ir redzējis ari

Šveinfu rt s. šveinfurts zināja teikt, ka puse no nīl-

zirgiem, kuri bija sapulcējušies kādā dziļā apmēram pus-
jūdzi garā upes vietā, ir mātītes, jo „viņas nesa savus ma-

zuļus uz muguras, šinī gada laikā (decembra beigās) pē-
dējie rādās būt vēl ļoti nevarīgi un neattīstīti. Aizvien pa
vienam viņi jāteniski turējās īsā kakla virspusē. Likās,
ka mātes viņiem par patikšanu biežāk izceļas virs ūdens,
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nekā tās viņām pašām ir vajadzīgs. Šī izcelšanās notiek

citādi, nekā pie tēviņiem, no kuriem parasti ir redzamas ti-

kai nāsis un biezās lūpas. Mātīšu ķermeņi kļuva redzami

tādējādi, ka virs ūdens parādījās tikai mazuļi, turpretīm

viņu pašu galvas parasti palika neredzamas." Vai nīlzirgu
mātes savus mazuļus ņem līdz arī pastaigādamās uz zemes,

kā to nesen atpakaļ kāds ceļotājs apgalvo, to es atstāju ne-

apskatītu.
Nav ieteicams tuvoties nīlzirgu mātei, kurai ir klāt

bērns, jo viņa arī dienu uzbrūk kuģiem un cilvēkiem, ja tā

domā, ka viņas mazuļam draud briesmas. Livi ng -

sto n a laivu kāda nīlzirgu mātīte, kuras mazulis dienu

iepriekš ar pīķi bija nogalināts, pa pusei izcēla no ūdens un

kādu no viņa ļaudīm nosvieda lejā, bez kā kuģa ļaudis dzīv-

nieku vēl būtu kaitinājis. Nīlas zemēs zin piemērus par

tamlīdzīgiem saniknotiem upes zirgiem un zin arī stāstīt

par daudziem nelaimes gadījumiem, kādi pie tam ir noti-

kuši. Man pašam reiz vajadzēja ciest par vecu nīlzirgu un

viņu mazuļu kaitināšanu un es to gadījumu še atstāstīšu,

jo viņš palīdz šo dzīvnieku raksturot.

Netālu no Asrakas kreisā krastā mēs uzgājām kādu

lietus dīķi, kuru upe sava augstā ūdeņa laikā bija piepildī-

jusi un kurš mums pienākot februārī vēl bija diezgan ba-

gāts ar ūdeni. Bez liela putnu daudzuma viņā mājoja arī

krokodiļi un vairāki upes zirgi ar saviem mazuļiem. Lai-

kam gan pēdējie bija vēl ļoti mazos un samērā piemīlīgos
mazuļus raidījuši pasaulē dīķī, vismaz klusais mierīgais

ezers, kuru visapkārt ieslēdza meži un no vienas puses pat
lauki, rādījās būt visai piemērots nīlzirgu radībām. Mūsu

uzmanību un medību kāri it īpaši saistīja čūsku putni, kaut

arī, lai šos veiklos nirējus dabūtu pa šāvienam, mums bieži

bija jābrien līdz krūtīm ūdenī, neskatoties uz krokodiļiem
un nīlzirgiem, uz kuriem mēs šodien negriezām ne mazāko

vērību. Mans mednieks Tomboldo, kurš medīja pirmtēva
Ādama kostimā, patlaban laimīgi bija izšāvis ceturtam

čūsku putnam caur kaklu un brida viņam klāt, lai to sa-

zvejotu. Te pēkšņi pretējā krastā kāds sudanietis skaļi
iekliedzas un izturas kā negudrs. Tomboldo apskatās ap-
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kārt un redz niknumā šņācošu nīlzirgu lielos lēcienos skrie-

nam uz sevi. Dzīvniekam jau ir ciets pamats zem kājām

un viņš skrien pa viļņiem kā aizšauts kuilis. Nubietis nā-

ves bailēs bēg un, līdz krasta malai no sava šausmīgā ie-

naidnieka vajāts, laimīgi sasniedz mežu.

Ar manu teicamo šauteni, kura gan, par nožēlošanu,
šāva tikai vieglas lodes, es steidzos palīgā uzticīgajam, ļoti
noderīgajam kalpam un atradu viņu guļot uz zemes, lū-

dzot Dievu un stenot: „La il laha il Allah, Mohammed ra-

sul Allah! Ir tikai viens Dievs, un Muhameds ir viņa pra-

vietis ! Vienīgi tikai pie Allah, Varenā, ir spēks; vienīgi
tikai pie Dieva, Palīdzētāja, ir palīdzība! — Pasargi, ak

Kungs, tavu ticīgo no velniem, kas no tavām debesīm no-

gāsti lejā ellē!
—

Tu suns, tu suņa dēls, suņa dēla dēls,

suņa dēla dēla dēls, tu no suņa dzemdinātais un no kuces

zīdītais —tu gribi apēst musulmani?! Lai tevi pazudina
Visuvarenais, un lai viņš iemet tevi elles iekšienē!" šādas

un tamlīdzīgas dziļas nopūtas un lāsti izlauzās no viņa trī-

cošām lūpām. Bet tad saniknots viņš uzlēca kājās, ielā-

dēja lodi savā šautenē un raidīja to pakaļ nīlzirgam, kurš

mūsu priekšā vēl arvien plosījās un trokšņoja. Lode aiz-

skrēja lēkādama pa ūdens virsmu un — nezvēram garām.

„Pie pravieša bārdas, pie tava tēva galvas, efendi,"
lūdza viņš mani, „ielaid tu šim negodīgam Dieva liedzējam
kādu lodi no tavas šautenes; —jo arī mans skaistais ni-

rējs ir pazudis!"
Es paklausīju viņa lūgumu, izšāvu un dzirdēju lodi

eesitoties galvaskausā. Nīlzirgs skaļi ierūcas, dažas rei-

zes palīda zem ūdens un peldēja uz ezera vidu, kā likās,
no šāviena sevišķi neiztraucēts. Tikai viņa niknums pie-
auga ar katru brīdi. Galvas, kas turpmāk šur un tur pa-
rādījās, mūsu atriebības kāre, zināms, lika mums uzskatīt

par mērķiem, pret kuriem mēs raidījām kādu lodi, tiklīdz

radās izdevība. No piedzīvojumiem es zināju, ka manas

šautenes nesparīgā lode pat vēl no mazāka atstātuma nekā

četrdesmit soļi tikko spēj iziet cauri galvas ādai, tomēr es

negribēju liegt sev prieku „elles sūtnim" likt sajust mūsu
dusmas.



Dažas dienas pēc šī starpgadījuma mēs ceļodami atkal

nonācām pie tā paša ezera un medībās, tāpat kā iepriekš,

šāvām mērķī — nīlzirgu galvās, ūdenī doties mēs tomēr

vairs neuzdrošinājāmies, bet par to upes zirgi savukārt ne-

nāca uz sauszemes, un tā katrs pretinieks valdīja savās

robežās, mēs uz sauszemes, bet nīlzirgi ūdeni. Pēc kādām

ļoti sekmīgām medībām mēs pēcpusdienā atgriezāmies at-

pakaļ uz laivu, nodomājuši medības turpināt otrā rītā. Te

pret saules noiešanu mums ziņoja, ka liels pelikanu bars

patlaban ieradies ezerā, lai tajā pārnakšņotu. Mēs izgājām
vēlreiz un sākām medīt putnus, kuri pēdējos saules staros

uz tumšā, dažās vietās apzeltītā ūdens līmeņa izskatījās

pēc lielām baltām ezera rozēm. Dažās minūtēs es biju no-

galinājis divus pelikanus; Tomboldo medīja otrā krastā

un arī rosīgi šāva. Viņu gaidīdams, es vēl pēc saules uz-

kavējos uz mana loma; kad viņš tomēr neieradās, es uzsāku

ar manu pavadoni un laupījuma nesēju nūbieti ceļu uz laivu.

Mūsu teka gāja caur kokvilnas lauku, ko jau atkal mūža

mežs bija pārņēmis savā īpašumā un kas, galīgi nekopts,
bija stipri pieaudzis ērkšķu stīgām un citiem dzeloņainiem
augiem. Priecādamies par mūsu laupījumu un jauko, maz-

liet vēso vakaru pēc karstās dienas, mēs gājām savā no-

dabā.

"Efendi, skaties, 'kas tas ir?" jautāja nūbietis. Pie

tam viņš norādīja uz trim tumšiem, pakalnveidīgiem priekš-
metiem, kurus es, cik atcerējos, šeit dienā nebiju redzējis;
es apstājos un vērīgi skatījos tajos; te pēkšņi viens pa-
kalns sāka kustēties un atdzīvojās, — no šausmīgā tu-

vuma mūsu ausīs ieskanēja nīlzirga nepārprotamais dusmu

rēciens, kas mums rādīja, ka esam maldījušies, viņa cēlēju
noturēdami par zemes kaudzi; lēcieniem tas gāzās šurp
mums virsū. Nūbietis nometa šauteni un laupījumu; —

„Hauen aleihna ja rabbi!"
— „Palīdzi mums, ak Debesu

Kungs," viņš izsaucās trīcēdams, „bēdz, elfendi, pie Vis-

spēcīgā žēlastības — citādi mēs esam zuduši!" Un tumšais

stāvs jau bija pazudis krūmos; bet es apzinājos, ka es savā

gaišā medību uzvalkā katrā ziņā vērsīšu uz sevi nezvēra

skatus, un, neapbruņots, kāds es biju — jo mani ieroči
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pret šo ar ādu bruņoto milzeni nebija ieroči! — es metos

uz labu laimi ērkšķainos krūmos. No mugurpuses man

rūkdams, plosīdamies un mīdīdamies dzinās pakaļ palaidnī-

gais lops, man priekšā pa labi un kreisi sapinās ērkšķi un

stīgas, izveidodami gandrīz necaurejamu režģi; nīlmimozu

jeb rarratu dzeloņi ievainoja manu ķermeni visgarām, na-

baka līkie dzeloņi izplēsa no mana uzvalka skrandu pēc

skrandas: un elsodams, pārpārim nosvīdis, asiņodams es

skrēju tālāk, — vienmēr uz priekšu, bez mērķa, bez no-

teikta virziena, triekts no posta un nāves šī briesmoņa
veidā man aiz muguras. Nekas mani nespēja aizkavēt.

Lai arī mani ļoti ievainoja ērkšķi un brūces sāpēja: es ne-

griezu uz to vērību, bet izmisuma pilns steidzos tālāk, tā-

lāk ! Es nezinu, cik ilgi vilkās trakās medības; katrā ziņā
tās neturpinājās ilgi: jo citādi trakojošais nezvērs būtu

mani panācis; pie tam pagājušais laiks man izlikās kā mū-

žība. Priekšā tumšā nakts, bet aiz muguras mans bries-

mīgais ienaidnieks, — es vairs nezināju, kur atrodos.

Pēkšņi, ak debesis! es kritu, un kritu dziļi. Bet es nesa-

dauzījos; es atrados upē. Kad es atkal nonācu uz ūdens

virspuses, es ieraudzīju nīlzirgu, kas stāvēja augšā uz

augstā krasta malas, no kuras es biju nokritis. Bet otrā

pusē man draudzīgi mirdzēja pretī mūsu barkas uguns.
Es pārpeldēju šauro līci un biju glābts, lai gan vēl dienām

ilgi dabūju just šīs bēgšanas sekas. No mana uzvalka es

aiznesu līdz kuģim tikai lupatas.

Nākot atpakaļ Tombolds bija nokļuvis tanīs pašās
dzīvrbas briesmās; viņam tāpat bija uzbrucis nīlzirgs un

viņu vajājis līdz tai pašai krasta vietai, no kuras es biju
nogāzies. Augstākā mērā uztraukts viņš atnāca pie mums,

jau pa gabalu izsaukdtmies: „Brāļi, mani brāļi, slavējat
pravieti, Dieva sūtni!" Lūdzat divi „rakaat" vairāk par
manas dvēseles labklājību! Elles un vēma dēls bij man

tuvu, un nāves roka tvēra pēc manis; bet Dievs Augstais
ir žēlsirdīgs un viņa žēlastibai nav gala! Slavējat pra-
vieti, jūs brāļi! Bet es gribu upurēt veselu maisu dateļu,
jo nupat kā esmu izglābies no šī negantnieka."
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Ar šiem diviem piemēriem pietiks, lai pierādītu sa-

kaitināta nīlzirga aklo niknumu. Viņi arī diezgan skaidri

rāda, ka šī kustoņa medīšana bez šautenēm, kas šauj ļoti
smagām lodēm, tāpat arī svētdienas medniekiem nav ne-

kāda izprieca. Vieglām lodēm, pat ja tās izšauj no niecīga

attāļuma, nav gandrīz nekādu panākumu, šautenes lode,
kas izskrien cauri krokodiļa bruņām, ir par nespēcīgu, lai

izietu cauri nīlzirga vairāk kā centimetru biezai ādai un

pēc tam vēl biezākam galvas kausam. „Ar kādu upes zirgu,
kuru mēs nogalinājām," stāsta R i p c 1 s, „mēs cīnījāmies
četras stundas. Daudz netrūka, ka šis lops būtu iznīcinā-

jis mūsu lielo barku līdz ar mums visiem. Divdesmit pie-

cas šauteņu lodes, izšautas uz nezvēra galvu no apmēram
divu metru atstātuma, bija izurbušās cauri tikai ādai un

kauliem pie deguna. Visas pārējās lodes bija iesprūdušas

biezajā ādā. Sprauslājot lops katrreiz apslacīja barku lie-

lām asiņu strāvām. Tad mēs laidām darbā beidzot statīva

šauteni, kuras lietošana tik mazā atstātumā mums likās

pilnīgi lieka. Bet tikai pēc piecām viņas lodēm, izšautām

no dažu metru atstātuma, kuras galvā un ķermenī noda-

rīja šausmīgākos postījumus, milzenis izlaida savu garu.

Nakts tumsa padarīja divkauju vēl drausmīgāku." Tā

bija ilgusi četras stundas; kustonis, kam iepriekš bija ie-

sviesta harpune, norāva zem ūdens mazu laivu, sadragāja
to un pie harpunes virves vilka lielo kuģi šurp un turp.
Tas bija bez šaubām viens no vislielākiem tēviņiem, par

kuriem sudanieši apgalvo, ka pārējie nīlzirgi tos padzenot
un nicinot un ka tāpēc tie izrādot tik lielu niknumu, zinā-

mos apstākļos varot tapt pat par apvidus postu; bet arī

mazāki un sieviešu kārtas dzīvnieki sagādā daudz nepatik-
šanu neuzmanīgam medniekam, gadījumā, ja tas nav ap-

bruņojies ļoti smagām šautenēm. Ar tādām iepazīstoties,
behemots drīz vien sāk atzīt cilvēka virskundzību un iz-

trūkstas, jo ātrāk un lielākā mērā, jo stiprāk darbojas
šis no viņa jau tā ienīstais šaujamais ierocis. Ja nebūtu

smagās šautenes, nīlzirgs dzīvotu Ēģiptē vēl šodien. Ar

šo pašu ieroci dažu gadu laikā viņš būs iznīcināts tajās
Āfrikas upēs, kuras kārtēji apmeklē eiropieši, kaut arī
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tas notiks vienīgi lai apmierinātu lopisko iznīcināšanas kāri,

kura mīt katrā neattīstītā cilvēkā, tomēr pie angļa, kas grib
izlikties izglītots, parādās vispretīgākā veidā. Es atturē-

šos atstāstīt tādus medību stāstus, kādi atrodami jaunāko

ceļotāju grāmatās, jo vairāk tādēļ, ka viņi visi neaizsniedz

R i p c ļ a ļoti vienkāršo tēlojumu, es arī turu par svarī-

gāku vēl pastāstīt kaut ko par medību veidu, kādu pielieto
iedzimtie.

Vidusāfrikas iedzīvotājs, kuram nebija šaujamā ieroča,

pret nīlzirgu bija gandrīz bezspēcīgs, lai gan viņš vēl vien-

mēr palika tā vienīgais bīstamais pretinieks; jo, atskaitot

dēles, odus un zarnu tārpus, citi radījumi behemotam ne-

uzbrūk, un visas tik skaisti izdomātās cīņas starp to un kro-

kodili, ziloni, degunradzi un lauvu bez žēlastības ir jāno-
raida teiku valstī. Lielāks kaķis varbūt uzbruktu augstā-
kais jaunam nīlzirgam, ja vien vecā neatrastos vienmēr

tuvumā un nebūtu sagatavojusies uz tā aizsargāšanu pret
visām briesmām.

Cilvēks mēģināja visdažādākā kārtā atgaiņāties no

kaitīgā kustoņa. Augļu nogatavošanās laikā apdzīvotos

upju apgabalos gar abiem krastiem varēja redzēt spīdam

ugunis; viņas aizdedzināja un cauru nakti rūpīgi kurināja

vienīgi nīlzirgu atbaidīšanai. Dažās vietās ar bungām uz-

turēja nemitīgu troksni, lai iebiedētu upju milzeņus; un

tomēr nereti tie bija tik pārdroši, ka atgriezās upē tikai

tad, kad lielāks ļaužu pūlis kliegdams, bungodams, ar de-

gošām pagalēm rokās ar joni skrēja pret tiem. Par nožē-

lošanu, pret nīlzirgu nevar pielietot to līdzekli, kas, pret
citiem kustoņiem pielietots, ir atnesis vislabākās sekmes,
no kā skaidri redzama šī nezvēra ellišķīgā daba. Dieva

sūtņa Muhameda — lai miers pār viņu! — vārds ir diez-

gan spēcīgs, lai atturētu gandrīz visus pārējos kustoņus
no druvām, kuras tas sargā un paglābj tur pakārta amu-

leta veidā; bet nīlzirgs un citi kustoņi, kas turās pretī tais-

nībai, nicina arī visspēcīgākās un darbīgākās sargvēstu-
les, tās būtu izrakstījis vai pats Šeich-el-Islama Mekā.
Tā nožēlojamam ticīgam paliek pāri tikai uguns, lai elli-

šķīgo padzītu ar ellišķīgo.
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Jau no seniem laikiem cilvēks ne tikai atgaiņājās no ne-

zvēra ar šādiem līdzekļiem, bet ari tam tuvojās ar harpuni

un šķēpu un medīja to, ciktāl atļāva šādi ieroči. Pie tam

rīkojās un rīkojas vēl tagad galvenā kārtā pēc seno ēģip-

tiešu paņēmiena, ar kuru mūs ir iepazīstinājuši nīlzirgu
medību notēlojumi uz pieminekļiem, kā arī daži senie rakst-

nieki, sevišķi Sicīlijas Diodors. šķēps un piemēroti saga-

tavota harpune ar virvi un plūdu vēl šodien ir vienīgie

ieroči, kurus lieto Nīlas augšgala zemju iedzīvotāji nīlzirga
medīšanai. Par asprātīgi izdomātiem krītošiem šķēpiem,
kurus piestiprinot pie kokiem, tā kā tie paši šaujoties

gaisā uz ganībām ejošam nīlzirgam, Ziemeļrītāfrikā ne-

viens nekā nezina, un tikai Abiadtas nēģeri rok šim kusto-

nim ķeramās bedres. Sudaniešu harpune sastāv no dzelzs

galotnes, raga asmeņa, turamās virves un sviežamā kāta.

Dzelzs galotne ir notrīta no abām pusēm kā gravējamais

nazis, ar stipru atskabargu, stingri iesprausta raga asmenī,
kas pret abiem galiem top plānāks, un pietiekoši nostipri-
nāta ar stipras auklas palīdzību, kas vairākkārt aptīta ap

viņu un raga asmeni. . Sviežamā kāta vienā galā atrodas

iedobums, kurā ir iestiprināts raga asmenis, bet otrā galā
ir piesieta virve., Dzelzs galotne līdz ar raga asmeni svie-

žot ieduras līdz kātam; pēdējais pie ieduršanās atlēc nost,

bet pakaras virvē, kas piesieta pie viņa otra gala un arī

pie harpunes galotnes". Citi mednieki virves vienu galu

piesien pie harpunes asmeņa, bet otru pie viegla koka

kluča, nesaistīdami virvi ar sviežamo kātu.

Ar šo ieroci un dažiem parastiem šķēpiem sudanietis

iziet uz medībām. Savam medījumam viņš vai nu piezo-

gas, kad tas guļ diendusā, vai arī užglūn. šādas medības

prasa ne tikai lielu spēku, bet arī viltību, izmanību un veik-

lību. Apmēram ap pusnakti harpunes sviedējs zogas gar

upes krastu līdz kustoņu izkāpšanas vietai un šeit krūmos
apslēpjas tā, lai vējš pūstu no upes. Ja tikai pēc viņa iera-

šanās nīlzirgs kāpj ārā no ūdens, tad viņš mierīgi ļauj tam

paiet garām un gaida tā, atgriešanos. Nekad neuzbrūk uz

sauszemes ejošam nīlzirgam, bet vienmēr gaida, līdz tas

apmēram līdz pusei ir iebridis ūdenī. Tad mednieks ar



visiem spēkiem met harpuni tam ķermenī un bēg, cerē-

dams, ka no sviediena iebiedētais kustonis metīsies upē.

Tas tā parasti arī notiek, turpretī, uz sauszemi izkāpdams,
nezvērs parasti mēdz stāties pretī savam pretiniekam. Pēc

sviediena mednieks ar saviem palīgiem vai nu tūliņ vai

arī nākošā rītā kāpj jau iepriekš sagatavotā laivā un meklē

ievainoto kustoni pēc šķēpa kāta peldošā gala vai koka

plūda. Tiklīdz kādu šo zīmi ierauga, tai ļoti uzmanīgi pie-
iras klāt un, turot gatavībā sviežamos šķēpus un iesmus,

uzņem virvi. Pie visniecīgākā pavilciena nīlzirgs trakās

dusmās parādās virs ūdens un gāžās kuģim virsū, bet viņu

saņem ar iesmu un šķēpu krusu, kas bieži viņu piespiež

griesties atpakaļ. Tomēr nereti gadās, ka viņš barku sa-

sniedz un ar ilkņiem saplosa Tad mednieku stāvoklis ir

grūts, un tiem steidzīgi jāmēģina glābties, peldot un

nirstot Livingstons dabūja zināt, ka, lai tādos ap-

stākļos izbēgtu no nīlzirga, vislabākais esot nirt upes dzel-

mē un šeit uzkavēties dažas zekundes, „jo kustonis, laivu

sadragājis, katrreiz skatās apkārt pēc cilvēkiem un, ne-

vienu nepamanījis, iet prom;" man stāstīja līdzīgas lietas.

Labvēlīgākā gadījumā daļa mednieku pēc otra uzbrukuma

upes milzenim kāpj otrā laivā un ar to izzvejo otras har-

punes galu. Pievelkot harpunes virvi, kas dara sāpes, ne-

zvēru tagad pēc patikas iztramda uz ūdens virspuses un

pa medīšanas laiku sadur tikdaudz šķēpu viņa platā mu-

gurā, ka tā izskatās pēc dzeloņainās cūkas kažoka. Vis-

pār medības var nobeigt vienā lāgā tikai tad, ja ir šaujami

ieroči; pretējā gadījumā nogaida, kamēr kustoni nogurdina

pa daļai asiņu noplūšana, kas ūdenī zināms ir stiprāka,
un tikai otrā dienā sāk vajāšanu no jauna, jo peldošās zī-

mes atkal uzrāda tā atrašanās vietu. Laimīgs šķēpa svie-

diens vai dūriens mugurkaula smadzenēs vai starp ribām

cauri krūšu dobumā beidzot nonāvē papilnam izmocīto elles

dēlu. Tādās vietās, kur nīlzirgiem maz bijusi vai nemaz

nav bijusi darīšana ar cilvēku, tiem sevišķi veikli mednieki

uzglūn laikam arī dienā un no augsta krasta met harpuni
tiem ķermenī; Bak cr s apgalvo, ka starp Atbaras stepju
nomadiem esoi. daži pārdrošnieki, kuri pat peldus tuvojo-
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ties nezvēram, metot harpuni, pēc tam tūliņ ienirstot zem

ūdens, lai pazustu pretinieka skatiem, kuru ievainojums ir

augstākā mērā saniknojis, un steidzīgi mēģinot tikt uz

sauszemes. Laimīgi nogalinātā laupījuma līķi novelk pa

strāvai līdz nākošam smilšu sēklim un šeit to pievelk ar

virvēm malā, lai sadalītu gabalos.
Medībās iegūtais labums ir diezgan ievērojams. Ne-

zvēra gaļu ļoti ciena un visur ēd, tāpat kā taukus. Vecos

labos laikos Kapzemes kolonists gandrīz nespēja iedomā-

ties lielākus svētkus kā nīlzirga medības. No nogalinātā

milzeņa turpat uz vietas atgrieza gaļu un speķi un vezu-

miem tos nogādāja mājās, un tikai aiz izpatikšanas pār-

deva iecienīto barību arī draugiem un par mārciņu šīs ga-

ļas lika dārgi samaksāt. Jauniem nīlzirgiem esot tik garda

gaļa, ka pat eiropieši drīz pie tās pierodot. Dūmos žāvētu

mēli skaita par gardumu. Speķi visur ciena vairāk nekā

cūkas speķi, no viņa iztecinātos taukus apzīmē par visgar-
dākiem dzīvnieku taukiem, un izlieto visāda veida ēdienu

pagatavošanai vai arī ēd ar maizi. Hotentoti tikpat lab-

prāt kā eiropieši dzer gaļas virumu. Austrumāfrikā to

skaita par visteicamāko pamatsastāvdaļu matu un ķermeņa
smērei, sauktai „delka", kuru lieto, kā liekas, visi tumš-

krāsainie āfrikanieši. No biezās ādas izgatavo nepārspē-

jamas jājamās pātagas un vairogus; milzīgos ilkņus vērtē

gandrīz tikpat kā ziloņkaulu un jau senātnē izlietoja vi-

sādiem kaula izstrādājumiem, tomēr tie ātri plaisā. Tā

izlieto katru šī dzīvnieka daļu un iegūst labumu, kas ir

tikai nedaudz mazāks par to labumu, ko iemanto no ziloņa
medībām.

Nezvēra gūstīšanu izdara gluži tāpat kā medīšanu.

Kā rīkojās romieši, lai sagūstītu un aizgādātu prom nīl-

zirgus, mēs nezinām. Pēc seno rakstnieku ziņām viņi sa-

vas pasaulesvalsts galvas pilsētā noveda ne tikai jaunus
un nepieaugušus, bet arī vecus dzīvniekus, lai tos izlietotu

saviem cīņu skatiem un triumfu gājieniem. Edi 1 s

Skaurs 58. gadā pirms Kristus Romas iedzīvotājiem rā-

dīja piecus krokodiļus un lielu nīlzirgu; Augusts, An-

tonins Pijs, Gordians, HeliogabalsunKars
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rādīja citus; Komm od s cirku lika nogalināt piecus nīl-

zirgus. No šī laika līdz sešpadsmitā gadu simteņa vidum

pēc Kristus Eiropā nenonāca neviens nīlzirgs, un pēc tam

pagāja atkal trīssimts gadi, iekams pie mums atveda ci-

tus dzīvus upes zirgus. Tie, kurus mēs tagad varam re-

dzēt Eiropā, ir harpunēti gandrīz bez izņēmuma mazotnē.

Pats par sevi saprotams, ka vispirms ir jānogalina jaunā

kustoņa māte, pēc kam tikai var domāt par mazuļa medī-

šanu. Bet mazā, neveiklā radījuma aklā pieķeršanās savai

mātei atvieglo tā sagūstīšanu. Mazulis visur seko harpu-
nētai mātei un neatstāj pat viņas līķi. Tad iesviež tam

harpuni kādā mazāk jūtīgā vietā vai mēģina to ietīt tīklā

un tā izvelk uz sauszemes. No sākuma tas mēģina izrau-

ties, izgrūž skaļu, griezīgu brēcienu kā cūka pie kaušanas

un dara ļaudīm daudz grūtību, bet drīz pierod pie cilvēka

un seko tam pakaļ. Hotentoti, kā mums ziņo Sparr-
m a n s, nule sagūstītam nīlzirgam vairākkārt ar roku pār-
velk pār purnu, lai to pieradinātu pie rokas izgarojumiem,
un ar to sasniedzot, ka tas pieķeras cilvēkam kā senāk sa-

vai mātei. Govs pupu nīlzirgs pieņem labprāt; bet ar vienu

pašu zīdītāju drīz vien nepietiek, jo jaunais milzenis pēc
īsa laika prasa divu, triju un četru govu vai astoņu līdz

divpadsmit kazu pienu.

Pēc visiem līdzšinējiem novērojumiem gūstu nīlzirgs
iztur viegli un ilgi arī Eiropā. Ja šo kustoni novieto pa pā-
riem kādā vietā, kur viņš var kustēties kā to prasa viņa
daba, tas ir, te kāpt ūdenī, te iziet uz sauszemes, tad var

cerēt arī uz pēcnācējiem. Viņš apmierinās ar katru ba-

rību, sevišķi ar visu, ko mēdz pasniegt māju cūkām.

Pirmo sagūstīto nīlzirgu, kas jaunākos laikos atkal

nonāca Eiropā, es redzēju Kairo pilsētā. Tur viņš tā bija
pieradis pie sava kopēja, ka viņš tam kā suns skraidīja vi-

sur pakaļ, un apiešanās ar viņu bija viegla. Putra no

piena, rīsiem un klijām bija viņa barība; vēlāk tas deva

priekšroku svaigām stādu vielām. Lai dzīvnieku varētu

pārvest viņam uztaisīja īpašu kasti un veda līdz vairākas
lielas mucas ar Nīlas ūdeni, lai šim upes dzīvniekam varētu
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dienā dot vairākas vannas; beidzot to laimigi noveda Lon-

donā.

Vēlāk divi nīlzirgi nonāca Parīzē, un 1859. gadā pirmie
divi Vācijā, kur tos vadāja visapkārt un rādīja ļaudīm.
Viņi bija sevišķi lēni, ievērojama bija viņu neveiklā, pir-

matnējā labsirdība; ar savu sarg\i un kādu stepju suni,
kas velti pūlējās šim biezādarn&jaan ptusim ko nodarīt,

viņš jautri rotaļājās. Vēlāk, abus šos dzīvniekus noveda

Amsterdamā. Te viņi daudz ko pazaudēja no savas pir-

matnējās labsirdības. Viņi gan netapa gluži mežonīgi,
bet ne. tuvu vairs nebij tik lēni, kādi tie bija agrāk. Tika:

ar savu kopēju tie kā agrāk bij draudzībā, klausījās viņu
saucienus, uzticīgi tam tuvojās, uz viņa uzmudinājuma

attaisīja savu atbaidošo rīkli, līdz vīrs tur ielika kādu ba

rību, atļāva, ka viņš to biezo ādu viegli kasīja ar kādu koka

gabalu v. t. t. 1861. gada septembrī viņi izrādīja tieksmes

uz pārošanos, kas notika mēneša vidū. Apvaislošanās no-

tika ūdenī, bieži vienu reizi aiz otras un ilga, kā pie zir-

giem, ļoti īsu laiku. Dzemdēšana notika 16. jūlijā 1862.

gadā; pieņemtais grūsnības ilgums desmit mēneši — to-

mēr izrādījās par augstu ņemts. Uzkrītošā kārtā māte

apgājās rupji un stingri ar savu labi attīstīto jautro ma-

zuli, nelaida tam zīst, svaidīja to šurp un turp un izrādī-

jās taī laikā, kad tā bija no tēviņa šķirta, ļoti uztraukta.

Mazais, neskatoties uz to, ka to mēģināja mākslīgi barot,
divi dienas pēc dzimšanas nobeidzās. Vienu dienu vēlāk

vecā bija atkal apmierinājusies. Viņa jau no paša sākuma

bija vairāk norūpējusies par tēviņu, kas mazo redzēdams

bija ļoti saskaities, nekā par savu bērnu.

Vēlāk man Amsterdamas zvēru dārza priekšnieks
Vestermanis personīgā sarunā stāstīja, ka tā pati
mātīte ir dzemdējusi arī vēl citus mazuļus un kārtīgi pēc
katriem septiņiem līdz astoņiem mēnešiem (taisni septiņi
mēneši un divdesmit līdz divdesmit piecas dienas) pēc no-

vērotas aplekšanas; pret lielāko daļu no šiem ma-

zajiem māte izturējās slikti. Likās, ka tēvs pret savām

atvasēm ir ļoti greizsirdīgs, izturējās kā traks, ar to uz-

trauca arī mātīti un piespieda zīdaini aizvest prom, pie kam



pēdējais trīs pirmos gadījumos nedzīvoja ilgi. Mēģināja

gan mazo barot ar govs pienu, ko iepildi jā lielās zīžamās

pudelēs un arī pieradināja dzīvnieku uzņemt barību, bet

tādā ceļā to izdevās, pat labākos gadījumos, uzturēt pie
dzīvības tikai divi līdz trīs nedēļas. Tikai ar ceturto mazo,

kas piedzima 1865. gada augustā, laimējās labāk. Arī te

pirmajās nedēļās lietoja zīdāmo pudeli, bet tad, pēc dažā-

diem mēģinājumiem, iepazinās ar daudz vienkāršāku lī-

dzekli, kā zīdaini barot: siltu govs pienu ielēja bļodā, pie-
sauca klāt mazo nīlzirgu, iebāza roku pienā un tā piespieda
dzīvnieku sūkt pirkstus. Tādā veidā viņš izdzēra vienu

piena bļodu pēc otras un redzami pieņēmās. Vest cr-

manis pats nodarbojās ar šo darbu, un pateicoties viņa
pūliņiem patiesi izdevās izaudzināt jauno nīlzirgu lielu.

Sākot ar otro dzīvības mēnesi tas šad un tad ņēma pretī

jau salātus, zāli un citu stādu barību un sešu mēnešu ve-

cumā izturējās pilnīgi kā vecie. Vēlāk to pārdeva un aiz-

veda uz Ziemeļāmeriku, bet tur viņš krita par upuri uguns-

grēkam, kas izcēlās kristāla palastā, kur viņš kādu laiku

bija izstādīts.

Pēdējos gados arī Londonas zvēru dārzā ir izdevies

iegūt tādus pašus panākumus. Par pirmo rūpīgi novēroto

dzemdēšanu pie Reģenta parkā audzētiem nīlzirgiem Bar t-

-1e t s (Bartlett) ir sarakstījis izsmeļošu ziņojumu, no kura

es esmu pārņēmis sekošo: „Uz 1870. gada beigām sargs

un arī es ievērojām uzkrītošu pārmaiņu, kas notika ar mūsu

veco nīlzirgu mātīti, un vienīgais izskaidrojums šai parā-

dībai likās būt tas, ka viņa ir grūsnēja. Drīz pēc tam mēs

nonācām pie pilnas pārliecības, ka tas tā ir, jo vecā pret

savu kopēju izturējās neiespējami; viņa to bieži vien dzina

ārā no telpām, kuras tā apdzīvoja. Pēc Vestermaņa,
tas nozīmēja, ka dzīvnieks tuvojas grūsnības beigām un

tāpēc mēs uzcītīgi viņu uz visrūpīgāko novērojām. 21. fe-

bruārī mēs pamanījām, ka vecās izturēšanās ir ļoti savāda.

Viņa bija ļoti nemierīga un mežonīgi skatījās uz visām

pusēm. Es tūlīt pavēlēju māju noslēgt un pieteicu visiem

sargiem, ka tie nedrīkst telpās ieiet un arī nevienam citam

neatļaut dzīvnieku traucēt. No blakus telpas mazā lodziņa
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mēs nepamanīti varējām dzīvnieku novērot un sekot katrai

viņa kustībai. Līdz nākošās dienas pēcpusdienai dzīvnieks

izrādīja lielu nemieru un uztraukumu, skraidīja pa māju

apkārt, likās gar zemi, lai atkal tūlīt uzceltos, metās uz

vienu vai otru pusi, gāja uz priekšu un kāpās atpakaļ,

skatījās taisni sev priekšā, pacēla galvu, atvēra un aizvēra

atkal milzīgo rīkli, grieza zobus un pie tam tā piespiedās,
ka matu trauku asiņainie sviedri plūda pār sāniem un seju.

Skatīšanās šaī šurp' un turp staigājošā, baiļu pārņemtā ne-

zvērā beidzot patiesi nogurdināja. Vismazākais troksnis

grieza uz sevi viņa uzmanību, un kad vajadzības spiests

sargs iegāja viņa mājā, tas mežonīgās dusmās metās tam

virsū. Par tēviņu viņa likās maz zinis, vismaz nedeva at-

bildi uz viņa saucieniem, kā viņa to līdz šim bija paradusi

darīt. No visa varēja redzēt, ka dzemdēšanas acumirklis

bija ļoti tuvu. Beidzot tā izvēlējās noteiktu vietu, nolikās

gar zemi, dažas minūtes pavadīja pilnīgi mierīgi un piepēži,
kā uz burvja mājienu, izsvieda jauno nīlzirgu, ar galvu uz

priekšu, pasaulē.
Tūlīt pēc dzemdēšanas, kas, pateicoties īsajam laika

sprīdim, kurā tā notika, likās sevišķi ievērojama, māte uz-

lēca kājās, apgriezās, ar atplēstiem žokļiem metās uz mazo

un to pa daļai ieslēdza savā mutē. Ja viņa šaī uztraucošā

acumirklī būtu kādu ieraudzījusi vai ko aizdomīgu sadzir-

dējusi, tā pēc manas pārliecības, būtu savu atvasi acu-

mirklī iznīcinājusi. Ar aizturētu elpu mēs gaidījām, ko tā

iesāks tālāk. Ar acīm, uz āru izspiestām, tā kādu laiku

klausījās un likās nebija skaidrībā par to, kas tai darāms,
kad, mums par lielu izbrīnēšanos, jaunpiedzimušais atbil-

dēja uz tēviņa skaļo rūkšanu un pie tam purināja ausis tā,
itkā tas viņas gribētu atsvabināt no ūdens. Taī pašā acu-

mirklī vecā apgriezās un pārlaida savu garo, plakano mēli

pār mazā radījuma muguru, kas taī pašā laikā sāka kustē-

ties un mēģināja iet. Māte tam piepalīdzēja ar deguna pa-

līdzību, ar kuru tā mazo grūda uz priekšu. Pēdējais pus
stundu pēc piedzimšanas jau skrēja, lai gan vēl grīļodamies,
pa kūti apkārt, apsargāts no mātes, kas to neatstāja ne

soli. Tumsai iestājoties viņa kūts stūrī bija atradusi tam
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ērtu salmu gultu, kuru izvēlējās atpūtai. Te uz guļu noli-

kās arī māte, pie tam rūpīgi savu mazu apsargādama.

Otrā rītā likās, ka mazais jau ir kļuvis daudz spēcīgāks;
trīs vai četras reizes tas skrēja pa kūti šurp un turp un

dienā vairākas reizes atbildēja uz tēviņa rūcienu, bet to-

mēr lielo dienas daļu nogulēja kopā ar veco, kas arī šodien

izturējās ļoti klusi. Zīžot to neredzējām, bet domājām, ka

tas notiks naktī. Divi dienas vēlāk mums likās, ka mazais

gul, bet māte bija sliktā gara stāvoklī, tomēr drīz vien ievē-

rojām, ka mazais veltīgi pūlējās piecelties. Tas man likās

aizdomīgi un tāpēc es nolēmu to no mātes šķirt, cik grūts
un bailīgs šis solis arī nebūtu

.
Velti sargs izpūlējās veco

iedzīt ūdens baseinā un aizslēgt aiz viņas restu durvis, kas

atdalīja ūdens baseinu no pārējām telpām. Dzīvnieks gan

ielēca ūdenī, bet acumirklī apgriezās un dusmās metās

sargam virsū. Tikai ar tik ļoti ienīstas, ugunsdzēsēju
šļūtenes palīdzību izdevās veco iesprostot un mazo tā no

viņas atšķirt; tas, mums par lielu brīnumu, svēra simts

mārciņas, bija tik glums un gluds kā zutis un mūsu rokās

pamatīgi ķepurojās. Siltās telpās, mīkstā guļas vietā no

siena, ar vilnas segu apsegts, tas likās atkal atdzīvojās,
bez kādas pretošanās sāka zīst tam pasniegto pudeli, kas

bija pildīta ar siltu kazas pienu un likās deva mums cerību,
ka mēs to spēsim uzturēt pie dzīvības. Bet jau pēc otrās

maltītes tam uznāca krampji un piepēži viņš nobeidzās.

Viņš nebija nekad pie mātes zīdis un tāpēc novārdzis.

Mātes vaina tā nebija, jo tā būtu atļāvusi zīst un barības

tam būtu pieticis."

„Nekad es neesmu redzējis dzīvnieku," nobeidz savu

stāstījumu Bar 11 et s, ~kas savas atvases dēļ ir tik ne-

uzticīgs un modrs un grib to tādā mērā aizstāvēt kā nīl-

zirga māte. Viņa mīl savu bērnu ar greizsirdīgu mīle-

stību un tā apgrūtina tā uzaudzināšanu gūstā ļoti lielā

mērā, jo mazais ir pastāvīgās briesmās, ka māte ar savām

dusmīgām kustībām to viegli var nogalināt."
Man gribas atzīmēt to, ka nākošā gadā laimējās arī

Londonā izaudzināt jaunu nīlzirgu, augšā aprakstītās mā
tes otro atvasi.
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Izņemot cilvēku, grūti būs atrast ienaidnieku, kas va-

rētu behemotam būt draudošs. Atkārtoti runā par cīnām,

kas notiekot starp viņu un krokodili. bet nav neviena šādu

cīņu liecinieka un aiz tā vienkārša iemesla, ka krokodilis

un nīlzirgs patiesībā viens par otru neliekas ne zinis un

saprotam, ka pirmaiam nekad nenāk prātā uzbrukt savam

tik spēcīgam kaimiņam, kas kopā ar to apdzīvo tos pašus

ūdeņus. Tur, ..kur cilvēks mocītājs nenonāk," tur upes

zirgs, kas netiek ne no viena ienaidnieka apdraudēts, sa-

sniedz loti lielu vecumu. Lai gan tas pieaug caurmērā

ļoti ātri, tomēr paiet daudz gadu, līdz tas sasniedz savu

pilnīgu lielumu. Laikam iau otrā. bet noteikti trešaiā dzī-

vības gadā dzīvnieki jau ir vairoties snēiīgi. bet. kā novē-

roiumi ar noķertiem neapšaubāmi pierāda, nīlzirgi turpina

au«-t arī Pēc tam, kad tie raidīiuši pasaulē bērnus, vēl vai-

rākus gadus, un kad tie beidzot ir pilnīgi pieauguši, tad

vismaz vēl zobi pieņemas garumā un resnumā. Pēc cik

gadiem iestājas vecums, to mēs nezinām, bet vienu mēs

zinām, ka slimības un nevarība arī tos piemeklē, švein-

f v r t s stāsta savā dienas ..Kāds nīlzirgs ir uz

sauszemes piespiedies pie kāda krūma krastmalā un mums

pienākot pat nenapaasas, lai sasniegtu ūdeni: mūsu laiva

divdesmit solu attālumā no dzīvnieka aizpeld tam garām;
šāviens neatsfāi ne mazāko iespaidu, milzis gaļassarkanā
krā?ā ar violetu atspīdumu līgojas bezsnēcīsri uz vienu un

otru pusi itkā viņš meklētu atbalstu pie krūmiem. Mēs

visi nodomājām, ka dzīvnieks ir slims, jo ņiedzīvoiumi

māca, ka nīlziroi mēģina vienmēr nobeigties uz sauszemes.

Kānēc viņš stāvēia stāvus uz visām četrām, tas mums

visiem nalika neizprotams."

Briesmīerais un nepatīkamais nīlzirga izskats pilnīfri iz-

skaidro to. ka šis d7īvniek«™'c lielākas tautu daļas iv izsau-
cis dažādus pārdafoīo'us ticēiumus un teikas. Sudantetis
šo neparasto dzīvnieku nemaz neuzskata nar īstu, dabīgu

radījumu, bet drīzāk gan par elles izdomāiumu. Jau su-

daniešu nosaukums ..āesint", kura nozīmi nevipns nezin,
norāda uz ko neparastu. Te pievienojas vēl tas, ka šis ne-

zvērs neievēro pat visustiprākās aizsargāšanās vēstules.
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Kāds sudanietis man sacīia: „Lai jel Dievs visus pērti-

ķus savās dusmās būtu nolādēiis. jo tie ir pārvērsti cilvēki

un blēži un blēžu dēli, bērnu bērni un pēcnākamie. bet būtu

viņš mūs ņasargāiis no šiem elles bērniem, no nīlzirgiem!

Priekš tiem pat svētākās vēstule un Dieva sūtīto vārdi ir

tikai tukša skaņa, pat „Dieva vēstuli" tie samin savām

kāiām!" šis Nīlas nezvērs iedzimto acīs nemaz nav Allaha

radījums, bet negantnieka maska — no kā Pasargātāis,
lai pasargā visus ticīgos — kas ar miesu un dvēseli pieder
vellam un ir burvis un elles dēls, kas tikai pa laikam pie-

ņem sātana izskatu, bet parasti cilvēka veidā dzīvo būdā,

lai citus Ādama dēlus novestu no īsta glābšanas ceļa. Ci-

tiem vārdiem sakot: nīlzirgs ir pats velns, lai arī bez zirga

kājas un astes!

Tam ir simtiem pierādījumu. Daudzi cilvēki šī elles

dēla dēļ ir pazaudēiuši savas dzīvības un to dvēseles ir

izmītas no viņu miesām, bet pēdēiās nav tapušas apēstas,

un nonāvēto starpā ir bijis arī kāds fakirs jeb korāna iz-

tulkotāis! Starp citu kāds Austrumsudanas vadonis

Churšids-ņaša, nonācis pie upes ar savu karotāiu pulcinu,

pavēlēiis tiem sarīkot medības uz nilzirgiem, lai gan kāds

gudrs šeichs, tam labu vēlēdams, pūlēiies to no šī nodoma

atrunāt, jo viņš zināia, ka viltīgais nilzirgs ir tikai kāda no-

lādēta cilvēka maska. Gan jau no pasaules radīšanas no-

lādētais burvis bii nogalināts un vina melnā dvēsele no-

sūtīta uz elli, bet Churšids-paša neizbēdza savam liktenim.

Viņš vienmēr pret savas zemes burvjiem bija izturējies

stingri, tāpēc tie viņu saistīia ar savu greizo acu skatu.

Viņš tapa slims, jo viņa iekšas pamazām sakalta, bet arī

slims būdams viņš negribēja atzīt Ulemas un Khadi domas,
jo tai vietā, lai paļautos uz vienu dievvārdu zinātāju, lai tas

saistītu burvi, viņš uzticējās neticīgajiem ārstiem no Fran-
kistanas un pamazām sažuva līdz nobeidzās. Lai viņa
miesa būtu mieru atradusi un viņa gars apžēlots! Bet lai

mūs Sargātājs sargā un Glabātājs paglabā no visādām bur-

vībām un elles darbiem!
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Tapiri (Tapirina) ir samērā mazi, neveikli veidoti

dzivnieKi, Kuri stāv apmēram vidū starp elefantiem un

cūkām un vienmēr raksturojas ar labi veidotu ķermeni,

garenu tievu galvu, slaidu kaklu, īsu, stulmveidīgu asti un

vidēji garām spēcīgām kājām. Augšlūpa ir snuķveidīgi

pagarināta un tāļu nokarājas pār apakšlūpu. Spēcīgām

kājām priekšā ir četri, bet pakaļā trīs pirksti. Stiprā āda

viscaur pieguļ gludi. Spalvojums ir īss, bet biezs, pie Ame-

rikas sugām no galvas vidus līdz skaustam krēpveidīgi pa-

garināts. Zobu sistēma sastāv no sešiem priekšzobiem un

viena ilkņa katrā žoklī, un septiņiem dzerokļiem virsējā

un sešiem apakšējā žoklī. Kauli, kuri ir ļoti līdzīgi citu

biezādaiņu kauliem, raksturojas ar samērā vieglu būvi.

Galvas kausā ievērojamā pārsvarā ir garā šaurā sejas daļa,
salīdzinot ar ļoti saspiesto smadzeņu glabātuvi. Beidzot

tapīri uzrāda tās pašas attiecības, kuras mēs gandrīz vien-

mēr novērojām, aplūkojot Vecās un Jaunās Pasaules dzim-

tas. Vecā Pasaulē dzīvojošās sugas ir diženākas izskatā,

ja tā drīkst izteikties, un pilnīgāk attīstīti dzīvnieki nekā

Jaunās Pasaules sugas.

Indijas tapīrs (Tapirus indicus) no saviem radi

niekiem atšķiras ar ievērojamāku lielumu, samērā slaidāku

ķermeņa būvi un beidzot ar krāsu. Priekš šī dzīvnieka rak-

sturojuma sevišķi svarīga, man liekas, ir snuķa būve. Ka-

mēr Amerikas tapīriem snuķis ir noteikti nodalīts no de-

guna un liekas caurulesveidīgi noapaļots, Indijas tapīriem
deguna virsēja puse nemanāmi pāriet snuķī, kuram ir ele-

fanta snuķim līdzīgs šķērsgriezums, tas ir, virspusē noapa-

ļināts, apakšpusē turpretim taisni nogriests. Bez tam šis

snuķis daudz skaidrāk uzrāda pirkstveidīgo pagarinājumu
nekā tā Amerikas radinieki — atkal elefanta snuķa iezīme.

Ļoti raksturīga ir ārkārtīgi vienmērīgā spalvojuma krāsa.

Galva, kakls un ķermeņa priekšdaļa līdz plecu lāpstiņām
un pie kājām plata švītra, kura iet gareniski pār krūtīm

un vēdera vidu, pakaļkājas, ieskaitot arī augšējās ciskas,
kā arī beidzot aste ir dziļi melnā krāsā, visas pārējās ķer-
meņa daļas turpretim ir iepelēki baltas. 1820. gadā Eiropā
ieveda pirmo izbāsto ādu, ģindeni un dažādas iekšu daļas
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no šī tik maz pazīstamā dzīvnieka. Kopš ta laika mēs esam

dabūjuši šo to zināt par Indijas tapīru, tomēr mēs nevaram

lielīties, ka būtu to pilnīgi izstudējuši.

Amerikas tapīru (Tapirus americanus), kuru

Brazīlija sauc par a n t a, raKsturo īsas pakauša krēpes un

vienkrāsains spalvojums. Šī tapīru dzimtas suga ir tā, kuru

mēs visilgāk pazīstam. Diezgan vienmērīgais spalvojums,
kurš no galvas virspuses vidus gareniski pār pakausi līdz

pleciem ir līdzīgs stīvām krēpēm, tomēr nav ievērojami pa-

garināts, apsedz visu ķermeni. Ķermeņa krāsa ir melni

pelēki brūna, bet galvas sānos, sevišķi uz kakla un krūtīm,

ir gaišāka. Ir arī sastopamas dažādas novirzības; ir sasto-

pamas bālas, pelēkas, dzeltennīgas un brūnganas pasugas.

Pēc Č v d i mērījumiem tapīrs var sasniegt 2 metri garumā

un 1,7 metri augstumā. Ir uzkrītoši, ka šis mērs neattiecas

uz tēviņiem, bet mātītēm, kuras parasti mēdz būt lielākas.

Pēc jaunākiem atradumiem tapīra dzimtene liekas iero-

bežojas Dienvidamerikas dienvidos un austrumos, bet Dien-

vidamerikas ziemeļos un rietumos, kā arī Vidusamerikā ši

suga aizvietota ar cieši radniecīgām, tomēr atšķirīgām su-

gām, kuras mēs tuvāk neapskatīsim.

Visi tapīri uzturas mežos un bailīgi izvairās no klaju-
miem vai vispār atklātām vietām mežā. Tādēļ arī viņi ir

pirmie, kuri no cilvēka-ieceļotāja izvairās un ievelkas dziļāk
mežā, kamēr, kā Henzc 1 s saka par Dienvidameriku, pā-

rējie tropu zemju dzīvnieki turpretīm tiecoties uz apstrā-
dātām vietām mežā. Dienvidamerikas mežāju biezokņos
tapīri parasti izmin tekas, kuras ir grūti atšķirāmas no

indiāņu ceļiem un nezinātāju viegli ieviļina, sev par postu,
viņiem sekot. Šās meža tekas dzīvnieki izmanto kamēr tie

nav iztraucēti; iebiedēti tie laužas bez sevišķas piespiešanās
caur dziļākiem biezokņiem.
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Taplri ir krēslas dzīvnieki. „Mēs," saka čud i, mēne-

šiem ilgi klejojām pa bieziem mūža mežajiem, kuros tapīri

dzīvo baros, tomēr pa dienu neviena neredzējām. Viņi
liekas uzturas tikai biezos krūmos pie vēsiem ēnainiem

laukumiem, vislabprātāk stāvoša ūdens tuvumā, kur tie

labprāt valstās." Pilnīgi netraucētos un ļoti tumšos mežos

tapīri, kā Vidas princes apgalvo, klejojot apkārt arī dienā,

un šie dati atrod apstiprinājumu novērojumos par sagūstītu

dzīvnieku, kurš arī nereti dienas laikā uzceļas un ilgāku
laiku skraida apkārt pa savu cietumu. Saules gaismā gan

tas kustas ļoti nelabprāt un sevišķi īstās pusdienas stundās

tas meklē patvērumu biezokņa ēnā pret nogurdinošo kar-

stumu un sevišķi pret augstā mērā mocošiem knišļiem.
Pret vakaru tapīri iet meklēt barību un kā liekas, tie kustas

visu nakti. Viņu dzīves veidā ir redzāma līdzība ar mūsu

meža cūkām, tomēr viņi nedzīvo tik lielos baros, bet tā-

pat kā degunradzis, vairāk vientuļi. Sevišķi tēviņi ved

vientuļu dzivi un tikai pārošanos laikā biedrojas ar mātī-

tēm. Ģimenes sastop ārkārtīgi reti un sabiedrības no vai-

rāk kā trim galvām ir tikai tur novērotas, kur sevišķi la-

bas, treknas ganības ir nejauši apvienojušas dažādus ta-

pīrus. Tomēr čudi piezīmē, ka tie bariem ejot uz upju

krastiem, lai te dzertu un mazgātos.
Ar savām kustībām tapīri atgādina cūkas. Gājiens ir

lēns un apdomīgs: vienu kāju tie omulīgi liek otrai priekšā,

galvu noliec uz zemi, un tikai vienmēr šurp un turp grozā-
mais un ožņājošais snuķis kā arī nepārtraukti kustīgās au-

sis atdzīvina citādi šķietami ārkārtīgi slinko dzīvnieku. Ta-

pīrs mierīgi iet savu ceļu. Mazākās aizdomas viņu samul-

sina, tas groza snuķi un ausis un īsu laiku kustas drudžaini

ātri un tad piepēži sāk ātri skriet. Galvu tas noliek zemu

un taisnā virzienā kā akls metas uz priekšu, pa biezokni

tikpat ātri kā pa purvu vai ūdeni. „Ja nejauši šādu dzīv-

nieku sastop mežā," saka Vīdas princis, „tad tas ļoti
izbīstas un ātri un ar lielu troksni bēg prom. Uz neliela

attāļuma dzīvnieks ir diezgan ātrs; tomēr no ātra suņa tas

nevar izbēgt un parasti driz vien stājas tam pretim." Ta-

pīrs ir lielisks peldētājs un vēl lieliskāks nirējs, kas bez
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apdomāšanās laižās par platākajām upēm un to dara ne

tikai bēgot, bet pie katras izdevības. Domājams, ka tapīrs

skrej tāpat kā nīlzirgs arī ilgāku laiku pa ūdens dibenu;

mazākais tas ir novērocs Barakpurā pie sagūstītiem Indijas

tapīriem, kur tie bieži staigāja pa ūdens baseiniem, lai gan

tos te nekad neredzēja peldam.

Starp tapīra maņām visaugstāk stāv osme un dzirde,

un liekas, ka abas ir uz vienādas pakāpes; redze turpretim

ir vāja. Jfar garšu ir grūti spriedumu dot; tomēr pie sagū-
stītiem dzīvniekiem es esmu novērojis, ka tie barībā loti

asi prot atšķirt un sevišķi cienīt gārdākos kumosus. Juša-

nas maņa izsakās taustē un sajušanā. Snuķis ir ļoti smakls

taustes orgāns un kā tāds top ļoti dažādi pielietots. Juša-

nas maņu tapirs izrāda netikai bailēs no saules stariem un

odiem, bet ari ar to redzāmo omulību, kuru biezādis izrāda,
kad to kaut kādā ķermeņa vietā kasa. Mani sagūstītie dzīv-

nieki, kad tos sukāja vai berzēja, tūlīņ apgulās un bij pa-

klausīgi kā bērni, ļāvās sevi uz visām pusēm grozīt, tos

varēja pat uzcelt, ja suku pielietoja attiecīgās ķermeņa
vietās.

Visi tapīri liekas ir labsirdīgi, bailīgi un mierīgi radī-

jumi, kuri tikai augstākā vajadzības gadījumā pielieto sa-

vus ieročus. Viņi bēg no katra ienaidnieka, arī no vis-

mazākā suņa, bet visbailīgāk no cilvēka, kura pārspēku tie

ir atzinuši. Tas redzams jau no tā, ka apstrādātu lauku

tuvumā tie ir daudz uzmanīgāki un bailīgāki nekā nepieeja-
mos mežos. Tomēr no šī likuma ir arī izņēmumi. Zināmos

apstākļos tie sāk aizstāvēties un tad vienmēr ir ievērības

cienīgi pretinieki. Nikni un akli tie metas uz savu ienaid-

nieku, mēģina tam aizskriet priekšā un pielieto pat zobus,
tāpat kā mūsu meža cūka. šādā kārtā mātīte aizstāv bēr-

nus, ja redz, ka mednieks tos apdraud. Bez apdomāšanās
tā metas ikkatrās briesmās un neievēro nekādus ievaino-

jumus. Vispār tomēr tapīru garīgās spējas ir diezgan ap-
robežotas, lai gan uz pirmā acumirkļa dzīvnieki izliekas vēl

trulāki, nekā tie patiesībā ir. Kas ilgāku laiku ir kopis
sagūstītus tapīrus, tas zin, ka tie garīgā ziņā vēl vienmēr

stāv augstāk par degunradzi un nīlsirgu un atrodas ar cūku
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uz vienādas attīstības pakāpes. Manis koptie gūstekņi bij

loti labsirdīgi radījumi. Viņi bij pavisam rāmi, draudzīgi

noskaņoti pret katru dzīvnieku, ļoti saticīgi savā staipa

un labvēlīgi pret pazīstamiem. Kad es tiem tuvojos, tie

nāca man klāt un ostija manu seju un rokas, pie kam bij
redzams viņu snuķu apbrīnojamais kustīgums. Citus dzīv-

niekus, kun nejauši nonāca viņu tuvumā, tie ziņkārīgi un

muļķīgi apošņāja ilgāku laiku. Ar blakus stāvošu ūdens-

cūku tapīrs bij noslēdzis sirsnīgu draudzību un dažreiz to

ļoti maigi laizīja minūtēm ilgi. Abu slinkums ir apbrīno-

jami liels; viņi guļ daudz, sevišķi karstās vasaras dienās,

un arī naktī guļ vairākas stundas. Visdzīvāki tie ir pret

saules rietu; dažbrīd tie var būt nevaldāmi priecīgi un vi-

ņiem ierādītās telpās tie skraida uz priekšu un atpakaļ un

ar labpatiku kustas ūdenī. Pēdējā tiearī mēdz, ja tie brīvi

var kustēties, atstāt savus izkārnījumus. Viņu balss ir

dzirdama ļoti reti; dažreiz tie klusē mēnešiem ilgi. Uz sau-

cienu tie neklausa un vispār dara tikai to, kas viņiem patīk;

vispār tiem ir stipri jāsaņemās, lai varētu savu slinkumu

pārvarēt. Pie attiecīgas kopšanas ari pie mums tapīri iztur

gūstā gadiem ilgi. Silta kūts ir viņiem nepieciešama; se-

višķi ziemā tie ir jāmēģina pasargāt pēc iespējas labi no

nelabvēlīga laika. Pa lielākai daļai tie nonīkst no plaušu
slimībām, kuras tos aukstajā Eiropā bieži piemeklē, tāpat
kā visus te ievestus tropu zemju dzīvniekus.

Savvaļā dzīvojošie tapīri pārtiek no augiem un sevišķi
no koku lapām. Brazīlijā tie sevišķi ciena jaunas palmu
lapas; nereti tie iebrūk arī plantācijās, un tad var redzēt,
ka tiem patīk arī cukura niedres, mango, melones un citas

saknes. Kakao plantācijās viņi nodara, kā ču d i apgalvo,
dažreiz vienā pašā naktī, maigos augus nomīdāmi un jaunās
lapas noēsdami zaudējumus daudz tūkstošu vācu marku

apmērā. Brīvos lielos mežos tie bieži mēnešiem ilgi pārtiek
no nokritušiem koku augļiem vai arī dumbrāj os no sulīgiem
purvu un ūdens augiem. Sevišķi kāri tie ir uz sāli; sāls

viņiem, tāpat kā gremotājiem, ir nepieciešama. „Visos ze-

mākajos Paragvajās apgabalos," saka Renggers, kur

zemes klēpis satur daudz vāramās sāls un Glaubera sāls,
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tapīri ir sastopami lielos vairumos. Te viņi laiza ar sāli

piesātināto zemi." Arī sagūstītie dzīvnieki uzrāda sevišķu
mīlestību uz sāli. Vispār tie ēd visu, tāpat kā cūkas, tomēr

ar pateicību pieņem katru gārdu kumosu, ko tiem pasniedz.
Pie viņu sevišķi garšīgiem kumosiem pieder koku lapas un

augļi, sīpoli un cukurs.

Savvaļas tapīriem riesta laiks iekrīt mēnešos pirms

lietus laikmeta. Gandrīz pēc četriem mēnešiem mātīte

dzemdē mazu, piemīlīgu mazuli, kurš, kā pie meža cūkām,
ir švītrains. Indijas tapīra jaunības apvalks ir melns, virs-

pusē bāls, apakšpusē balti plankumains un švītrains, antu

pamatkrāsa turpretim ir gaiši pelēka, plankumi un švītru

zīmējums ir izplatīts tāpat kā uz pirmā. Ar ceturto mēnesi

krāsa sāk izmainīties un sestā mēnesī jauno dzīvnieku krāsa

ir līdzīga veco krāsai.

Visas tapīru sugas cilvēki cītīgi vajā, jo izmanto viņu
gaļu un ādu, viņas biezuma un stipruma dēļ ļoti ciena.

Ādas izstrādā un sagriež metriem garās resnās siksnās, ku-

ras noapaļo, vairākkārt iesmērē ar karstiem taukiem, pa-

dara tās lokanas un tad izlieto kā pātagas vai grožus. Ko-

lonisti pastāvīgi medī tapīrus, gan ar suņiem, kuri tapīrus
izdzen no meža klajumā un piedzen jātniekiem tuvāk, vai arī

sagaida viņus pēdu tuvumā un beidzot vajā tos arī ūdenī.

Par toVīdas princis sniedz izsmeļošas ziņas, brazī-

lieši," tā viņš saka, „tapīrus medī ļoti neprātīgi. Lai tik

lielu dzīvnieku nogalinātu, brazīlieši šauj nevis ar lodēm,
bet skrotīm un parasti dzīvnieku pārsteidz agri rītos vai

vēlu vakarā, kad tas peld pāri upēm. Tapīrs peldus mē-

ģina izbēgt no saviem vajātājiem. Tomēr brazīlieši savās

laivās airējas ļoti ātri uz priekšu un mēģina dzīvnieku

ielenkt. Tad tas nirst ļoti veikli ūdenī un bieži pat zem

laivām, paliek zem ūdens ilgi un iznāk uz ūdens virsmas

tikai ar galvu, lai ieņemtu gaisu. Tad uzreiz visi stobri

mērķē uz šo dzīvnieka daļu, sevišķi ausu apkaimē, un šādā

ceļā tapīrs dabū divpadsmit līdz divdesmit šāvienus, līdz

kamēr to nonāvē. Tomēr tas bieži izbēg, ja pie rokas nav

medību suņa. Ar lodi no neliela attāļuma ļoti droši var no-
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nāvēt nogurušo dzīvnieku; tomēr brazīlieši nekad nelieto

lodes, bet tie tikpat labi nošauj tapīru kā meža vistu ar

rupjām, smagām skrotīm."

Vēl ļaunāks ienaidnieks nekā cilvēki tapīriem ir lielie

kaķi, ar kuriem tapīriem ir kopēja dzimtene. Ka jaguri

Amerikas tapīru sugas ļoti vajā, apgalvo visi ceļotāji; tā-

pat arī Indijas tapīru vajā tīģers. Stāsta, ka tapīrs, kad

tam jaguārs uzlecot uz pakauša, cik iespējams ātri meto-

ties nepārejamā biezoknī, lai ļauno ienaidnieku noberstu

un ka, ja tikai plēsējs savus nagus neesot par dziļu ādā

iecirtis, tas bieži laimīgi no ta izbēgot. Šīs ziņas nav tik ne-

ticāmas, kā izliekas; mazākais šomburgks apgalvo,
ka esot nogalinājis daudzus tapīrus, kuri nesuši ievēroja-
mas brūces no sadursmēm ar kaķiem.



Airkāji.
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Trīspadsmitā šķira.

Airkāji (Pinnipedia).

Jūras zīdītāju pirmā šķirā redzam tādus dzīvniekus,
kurus pat nepazinējs viegli pazīs par parastiem zīdītājiem.

Viņiem tāpat kā sauszemes zīdītājiem vēl ir četras kājas,

un lai gan vājāk attīstītas, tomēr skaidri atdalītas no pā-

rējā ķermeņa. Kā priekškāju, tā arī pakaļkāju pēdu uz-

būvē labi saskatāmi atsevišķi pirksti, kuri šīs šķiras priekš-

stāvju lielajam vairumam pārklāti vienīgi ar peldplēvi, ar

ko tie iemanto lielu kustības brīvību; nedaudzām sugām

turpretīm viņu kāju pirksti pilnīgi apauguši ar ādu, līdzīgi

pārējam ķermenim, tomēr arī pēdējā gadījumā tie labi sa-

skatāmi pateicoties mazajiem nadziņiem, kuri jau no ārie-

nes redzami. īstenībā šīs šķiras priekšstāvji atšķiras no

parastiem zīdītājiem visvairāk ar savu kāju uzbūvi. Starp
citu, vidējais pirksts arī vairs nav garākais un stiprākais,
kā tas bija pie agrāk aplūkotiem zīdītājiem, bet visi pirksti
ir vienāda garuma. Pārējā ķermeņa uzbūvē airkāji tik

lielā mērā līdzinās dažiem jau aplūkotiem zīdītājiem, ka

daži dabas pētnieki airkājus, ja nu arī nepieskaita tieši

plēsējiem, tad tomēr aplūko tos tūlīņ pēc pēdējiem. Sa-

mērā mazā, no kakla labi atdalītā galva, pēc sava ārējā iz-

skata mazāk līdzinās suņa galvai, bet gan vairāk ūdra

galvai; tomēr pie pamatīgākas aplūkošanas un salīdzinā-

šanas viegli saskatāmas arī abējo atšķirības: plats lēzens

galvas kauss, īss un plakani ieapaļš snuķis ar dziļu mutes

iegriezumu; augšlūpa apklāta stiprām, elastīgām saru

ūsām, kas stipri atšķiras no plēsoņu ūsām; deguns iezīmē-

jas ar diviem slīpiem plaisām līdzīgiem caurumiem, kuri
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vajadzīgā brīdī spējīgi noslēgties. Acis guļ puslīdz lēzenos

iedobumos un aizsargātas ar mirkšķplēvi; redzoklis ir liels.

Līdzīgā kārtā noslēdzamās ausis kaut cik attīstītas no ār-

puses tikai pie vienas sugas priekšstāvjiem, bet parasti

auss ārējās daļas pilnīgi trūkst.

īsais, resnais kakls tieši pāriet mazāk vai vairāk apa-

ļajā ķermenī, kurš pakāpeniski sašaurinoties nobeidzas ar

pastrupo vidēji garo asti. Dzimuma daļas un tūpļa izeja

guļ iegarenā iedobumā. Biezā un stiprā āda parasti pār-
klāta vienmērīgu sariem līdzīgu, cietu un diezgan īsu

spalvu, lai gan dažos gadījumos šī akotu spalva krēpveidīgi

pagarinās vai arī starp cietajiem sariem novērojami vairāk

vai mazāk biezi, mīksti vilnai līdzīgi mati. Valdošā spalvas
krāsa ir zaļgani pelēka ar lielākā vai mazākā mērā dzeltēnu

un sarkanīgu nokrāsu. Var sastapt gan vienkrāsainus,

gan, pateicoties krāsu nevienmērīgam sadalījumam, lāsai-

nus un plankumainus īpatņus. Zobu un iekšējā ķermeņa
uzbūve tāda pat kā pie plēsoņiem, tomēr neraugoties uz

lielo līdzību, ir arī notiektas savādības, kas cieši stāv sa-

karā ar šo dzīvnieku dzīves veidu un kuras jo pamatīgi un

sīki aprakstījis Karvs s (Carus). Kā no viņa pētījumiem

redzams, locekļu uzbūve pie plēsoņiem piemērota vienlīdzīgi
labi kā ķermeņa pārvietošanai, tā arī lēcieniem un laupī-

juma tveršanai, un zobu vienīgais uzdevums ir ar kājām sa-

turēto laupījumu vai barību saplosīt un sasmalcināt, kā-

mēr pie airkājiem, kājām, ņemot vērā viņu ūdens dzīvei

piemēroto īpatnējo uzbūvi, barības tveršanai un saturē-

šanai nav gandrīz nekādas nozīmes, ta ka arī šai ziņā gal-
venā loma piekrīt zobiem.

Airkāji ir sastopami visos okeānos un jūrās un tiklab

tālos ziemeļos, kā arī tālajos dienvidos un pat lielajos
Āzijas ezeros, kas savienoti ar jūrām, šajos iekšzemes

ūdeņos viņi liekas pa daļai iepeldējuši no jūrām pa savieno-

jošām upēm, pa daļai palikuši tur no tiem laikiem, kad šie

ūdeņi vēl nebij no jūras atdalījušies. Ziemeļos dzīvo lie-

lākā tiesa sugu, bet retākās un īpatnējākās dzīvo dienvidos.

Vismīļāk šiem dzīvniekiem tīk uzturēties krastu tuvumā

un daudzi laiku pa laikam ceļo gar piekrasti no vienas vietas
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uz otru, kā arī iepeld upēs. Uz sauszemes tie uzturas tikai

zināmos gadījumos, proti — pa pārošanās laiku un arī kā-

mēr vēl mazi. Viņu īstā dzīves vieta ir un paliek ūdens.

Cik nevarīgi viņi šķiet esam uz sauszemes, tikpat veikli tie

ir ūdenī. Arī lai sasildītos siltajos saules staros viņi atstāj

savu parasto uzturēšanās vietu — ūdeni, un tad var no-

vērot, ar kādām pūlēm tie rāpjas piekrastes klintīs vai uz

peldošiem ledus blāķiem; bet briesmu brīžos tie arvien me-

tas cik ātri vien varēdami atpakaļ viņiem tik draudzīgā

jūras dziļumā, kur tie kā īsti ūdensdzīvnieki ar apbrīnojamu
veiklību prot nirt un peldēt. Liekas, ka peldēšanas mākslu

viņi pieprot vienādi labi kā uz muguras tā arī uz vēdera,

un, cik varu apgalvot no paša novērojumiem, viņi prot

ūdenī pārvietoties pat atpakaļējādi. Katru kustību vai pa-

griezumu un vispār katru sava stāvokļa maiņu tie izdara

ar vislielāko ātrumu un noteiktību. Ne tā tas ir uz saus-

zemes: pat tām sugām, kuras vēl patiešam kaut cik var

iet, šis darbs prasa lielas pūles, pārējie šīs šķiras īpatņi
pārbīdās no vienas vietas otrā tā, ka to nedara neviens

cits zīdītājs, šīs kustības ir līdzīgas tām, kādas mēs redzam

pie dažādām tārpu sugām. Ronis, gribēdams ceļot pa

sauszemi, lai nokļūtu no vienas vietas otrā, rīkojas šādi:

atmeties ar krūtīm pret zemi, savelk ķermeni puslokā tā,
kā to var novērot dažreiz pie kaķiem, un atspiedies pēc
tam pret zemi ar pakaļgalu strauji atkal izstiepj ķermeni
taisnu, pastumdams šādā veidā galvas galu uz priekšu.

Tādeiādi, te atbalstoties pret zemi ar priekšgalu, te ar

pakaļgalu, izliecot kūkumu un atkal izstiepjot ķermeni
taisnu viņš tiek no vietas vēl samērā ātri. Kājas jeb air-

ķetnas pie tam viņam nesniedz nekādu pakalpojumu; viņu
nozīme tikai tad ir vērā ņemama, ja dzīvnieks rāpjas pret
kalnu. Lai gan arī uz līdzenas zemes viņš uz tām reizēm

atbalstās, tomēr vienmēr tikai ļoti viegli, tā ka palīdzība,
ko tās viņam sniedz, liekas vairāk šķietama nekā patiesa.
Esmu smalki izpētījis roņu pēdas tīrās mīkstās smiltīs un

neesmu uz gara gabala atradis kaut mazākos priekšķetnu
iespiedumus, kādiem nepārprotami vajadzētu būt, ja dzīv-

nieks tiešām uz savām airķetnām ietu. Nereti ronis pie-
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spiež savus airus cieši pie ķermeņa un tad šādā stāvoklī

slempjas tik pat ātri uz priekšu, kā tad, ja viņš arī gribētu

tos lietot. īsi sakot, viņa airķetnas iešanai nav piemērotas.

Daudz labāk jau viņš tās izlieto tāpat kā to dara pērtiķi un

kaķi, sava ķermeņa tīrīšanai un spodrināšanai, kā arī kaut

ko saturot,' kā piemēram spiežot pie krūtīm savus ma-

zuļus.
Visi airkāji ir lielā mērā sabiedriski dzīvnieki. Reti

kad viņus var sastapt pa vienam un jo vientuļāka ir ap-

kārtne,' jo lielākos baros jeb saimēs tie dzīvo; jo mazāk

viņi nāk sakaros ar cilvēku, jo patīkamāki, es gribētu teikt

labsirdīgāki izskatās šie no cilvēka tik stipri iebaidītie ra-

dījumi. Acīmredzot, cilvēks ir šo neaizsargāto ūdensdzīv-

nieku briesmīgākais un asinskārākais ienaidnieks. Gan arī

daži plēsoņi, kā piemēram ledus lācis, kurš gan vairāk bī-

stams mazākām sugām, vai asinskārīgā un rijīgā zoben-

zivs, kura arī stiprākiem un lielākajiem ir bīstama, tomēr

iznīcina šos ūdensdzīvniekus nesalīdzināmi mazākā mērā

nekā cietsirdīgais zemes valdinieks; un aiz šī iemesla air-

kāji tikai tur ir īsti labi novērojami, kur viņus vēl nav aiz-

sniedzis visu radījumu nāvīgais ienaidnieks — cilvēks, vai

ari tur, kur šos dzīvniekus cilvēks pats ar zināmu nolūku

saudzē un sargā.
Pēc visām pazīmēm airkāji ir naktsdzīvnieki: dienu

viņi vismīļāk pavada uz zemes guļot un sildoties saulē. Še

viņi ir pilnīgs pretstats tam dzīvniekam, kādu mēs to

redzam ūdenī; no parastās izveicības un kustīguma, kas

bez šaubām ir neapstrīdamas viņa īpašības tam ūdenī esot,
še uz zemes nav ne vēsts; viņu uzvešanas drīzāk atgādina

pašu pilnīgāko kustības un slinkuma ainu un tikai draudošas

briesmas spēj viņus iespaidot; tas rāda, ka ikkatra kustība
ir viņu ērtībai un labpatikai augstākā mērā nepatīkama.
Apgulušies iemīļotā vietā saulē un ērti izlaidušies, tie ar

baudu saņem siltos saules starus, pagriezdamies gan uz

vieniem, gan uz otriem sāniem, gan uz muguras vai vēdera,
aizver acis un šādi guļot vairāk līdzinās nedzīvām gaļas
masām, nekā dzīviem radījumiem; un ja neredzētu perio-
diski atverošās un aizverošās nāsis — nekas neliecinātu
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tie dienām un nedēļām ilgi nedomāpar ēšanu un dzeršanu;
tomēr beidzot izsalkums spiež viņus atgriesties jūrā, kur

viņu novājinātais ķermenis drīz atkal top apaļš un gluds,

pateicoties uzkrātai tauku kārtai. Jo vecāki dzīvnieki top,

jo vairāk tie pieņemas slinkumā. Kāmēr pavisam jaunie
ir dzīves priecīgi, piemīlīgi un jautri radījumi, —

vecie

augstākā mērā saīguši un laiskumā pilnīgi nolaidušies. To-

mēr viņiem par attaisnojumu jāsaka: pateicoties savai ne-

varībai un mazai kustības spējai uz zemes, viņi še izliekas

vēl slinkāki, nekā tie ir patiesībā. Redzēdami sevi apdrau-

dētus, viņi, kā jau teikts, knaši steidzas nokļūt ūdenī; bet

tad, kad briesmas tos pārsteidz pilnīgi negaidot, izmisums

un bailes pārņem viņus tik ļoti. ka vaidēdami un trīcēdami

pie visas miesas tie neprātīgi izlieto visus spēkus, lai sa-

vam iznīcinātājam izbēgtu. Tomēr, ja briesmas draud arī

mātītēm vai mazajiem, pēdējo aizstāvēšanai daži tēviņi uz-

rāda lielu varonību. Dažas uz vientuļām salām dzīvojošas

sugas izrāda pret svešo apmeklētāju tādu vienaldzību, ka

ļaujas sevi aplūkot no visai neliela attāluma, nemaz nebai-

doties. Bet tiklīdz dzīvnieki iemācījušies pazīt cilvēku, šo

dzīvnieku un zvēru lielāko postītāju, tie top ļoti uzmanīgi.

No maņām dzirde, neskatoties uz to, ka auss ārējā
daļa parasti stipri maza vai pat pilnīgi trūkst, ir priekš-
zīmīga, kurpretim redze un osme vājāk attīstītas. Balss

skaņas sastādās no dobjiem aizsmakušiem trokšņiem, kuri
atgādina gan suņa riešanu, gan govs maušanu vai vērša
baurošanu.

Katra airkāju sabiedrība ir savrūp nodalījusies saime.

Tēviņš saista pie sevis parasti vairākas mātītes, un dažam

labam šim jūras sultānam ir „harems" no trīsdesmit līdz

četrdesmit iemītniecēm, šī parādība izskaidrojama ar aklu

greizsirdību pret sava dzimuma pārējiem sāncenšiem, ar

kuriem katrs airkāju tēviņš cīnās mātīšu dēļ uz dzīvību
un nāvi, lai gan abu cīnītāju biezā āda un zem viņas guloša
tauku kārta tos ļoti labi aizsargā pret kodumiem un plēsu-
miem, kurus viņi cīņas karstumā viens otram nodara.

81
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Apmēram astoņus līdz desmit mēnešus pēc pārošanās

mātīte laiž pasaulē'vienu, retāk divus bērnus. Mazie ir

piemīlīgi un jautri radījumi. Vecie un jaunie vienlīdz mīl

vieni otrus, un māte sargā savu mazuli pret katrām bries-

mām un upurēdama pat savu dzīvību. Augstākais divu

mēnešu laikā jaunie airkāji jau ir itin labi attīstījušies,

ļaujas no mātes atšķirties un pieaug tik neticami ātri, ka

pēc viena gada viņu augums jau sasniedzis pusi no pie-

auguša dzīvnieka garuma. Divu līdz sešu gadu laikā tie

jau ir lieli, bet vecumā no divdesmit pieci līdz četrdesmit

gadiem novecojas un top nespēcīgi.

Viņu parastā barība ir visāda veida jūras dzīvnieki;

visbiežāk gan zivis, gliemēži un vēži. Zināmas airkāju su-

gas uzņemas arī dažādu jūras putnu medīšanu; tas gan

attiecināms vairāk uz augumā lielākajām un spēcīgākajām

sugām, jo mazākiem airkājiem tie ir pietiekoši stipri preti-
nieki vai arī pašiem bīstami. Lai veicinātu sava veselīgā

kuņģa gremotspējas, daži, līdzīgi putniem, rij akmeņus,

bet bada laikā nereti apmierina savu izsalkumu ar dažādām

jūras zālēm.

Visas roņu medības parasti nav nekas cits, ka visne-

žēlīgākā slepkavošana, kas savienota ar lielāko mežonību

un cietsirdību. Tamdēļ nereti šo medību apzīmēšanai ar

vārdu „medības" izvairās un runā vienkārši par kaušanu

jeb sišanu, bet nekādā ziņā ne par medībām šī vārda īstā

nozīmē. Tas īsti sakāms par matrožiem, kuri izgājuši uz

roņu medībām un, neaprobežotas un kaislīgas asinskāres

pārņemti, ir spējīgi iznīcināt bez kādas izšķirības vecus un

jaunus, lielus un mazus dzīvniekus. Aiz šī iemesla gandrīz
visas roņu sugas ir skaitā ārkārtīgi samazinājušās un dažas

pat liekas pārdzīvojam savus pēdējos brīžus. No milzīga-
jiem bariem, kas vēl pagāiušā gadsimtā apdzīvoja vientuļās
salas, tagad redzamas labākā gadījumā tikai atliekas, un

roņu mednieku kuģiem, lai gūtu bagātus lomus, jāmeklē ar-

vienu tālākas un nepieietamākas medību vietas. Roņu
tauki un eļļa, tāpat āda un ilkņi atrod labus tirgus un tiek

augsti vērtēti, ar ko arī visvairāk izskaidrojama savtīgo
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ļaužu rupjā iznicināšanas kāre. Bez maz visi airkāji ļaujas
pieradināties un dažus pat var izaudzēt par īstiem mājas

dzīvniekiem.

„Plats un putekļains ceļš," raksta mans draugs F i n š s

(Finsch), „veda mūs caur neapdzīvotām, nabadzīgi apau-

gušām, irdenām kāpām, tā ka gaisā brīžiem sacēlās veseli

smilšu mākoņi; pēc kādas trīsceturtdaļstundas brauciena

mēs nokļuvām pie tā saucamās „Klinšu mājas", kādas

augsti kalnos uzceltas viesnīcas Klusā okeānaklinšainā pie-

krastē. Šo vietu San-Francisko zaļumnieki izraudzījuši par

savu patīkamāko izbraukšanas vietu. Jau iztālēm bij sa-

dzirdama spēcīga šalkoņa, kura cēlās jūras bangām pret
klintīm atsitoties, un kad mēs piebraucām ~Klinšu mājai"

jau itin tuvu, mūsu ausis sadzirdēja vēl kādu citu skaņu,
kura atgādināja kaut ko līdzīgu suņa riešanai un tapa ar-

vien skaidrākā un spēcīgākā, jo tuvāk mēs piebraucām.

Meklējot šīs īpatnējās skaņas cēloņus, mūsu acis vērsās

pret attālajām klintīm, kuras vietām stāvu pacēlās virs

ūdens līmeņa. Uz kādām trim konusveidīgām klintīm,
kuru atstatums no krasta varēja būt drusku lielāks par

pusotra simts soļiem, mēs, vadoties no šīm īpatnējām ska-

ņām, pamanījām rosīgu dzīvību. Tur bij saskatāmi kādi

sešdesmit vareni jūras zvēri, kuri bij apmetušies uz lielā-

kajām un stāvajām klinšu radzēm un sadalījušies grupā"
līdz piecpadsmit gabali katrā, vai arī pa vienam; tie ērti

izlaidušies gulēja klinšu iedobumos vai arī uz mazajiem
kautcik gulēšanai piemērotiem laukumiņiem; klints pašā
augstākāajā vietā gulēja spēcīgs tēviņš, kurš likās apsar-

gāja savu pavalstnieku mieru un drošību, šo lielo, spēcīgo
zvēru San-Francisko iemītnieki bij iesaukuši vārdā „Ben-
Buttler". Piepūtis resno kaklu, galvu izcēlis, viņš brīžiem

izgrūda pa dobjam vēcienam, kurā varēja izprast gan vis-

zaugstākos toņus, gan līdzīgus turpat dzīvojošo pelikanu

resnājam basīm, gan kaiju aizsmakušai ķērkšanai. Sai-

stīts no šīs pievilcīgās ainas, pat visvienaldzīgākais apmek-
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lētājs stundām ilgi ar labpatiku novēro šos tik ļoti savādos

dzīvniekus, un pārsteigts pūlas uzminēt, kādā ceļā šie ne-

veiklie un lempīgie milži ir spējīgi uzrāpties augstajās un

stāvajās klintīs. Tiešām, šis darbs tiem lēni veicas; to-

mēr, atspiežoties uz sāņus izplestām pakaļkājām un ķer-

meni līdzīgi čūskām un citiem rāpuļiem ļodzīdami, viņi
beidzot panāk savu. Atrazdamies mierā šie lielie dzīvnieki

no tālienes atgādina milzu gliemjus; guļot bieši redzam

tos vairākkārt saritinājušos, ar galvu cieši pie vēdera. Uz

zemes milzīgie ķermeņi ir pārsteidzoši neveikli, ar smagām

kustībām, bet ūdenī šie airkāji attīsta visveiklākās ku-

stības. Bieži redz viņus lecam jūrā no augstiem klinšu

ragiem, bez lielas apdomāšanās, bet ja tiem jānolaižas
ūdenī pa stāviem slīpumiem, viņi nemēdz iet, bet ļauj ķer-
menim slīdēt uz leju pašam zem sava svara. Viņi spēlējas

viļņos līdzīgi delfīnam; zibeņātrumā tie apmet savu ķer-
meni apkārt, ar vēderu uz augšu, brīžiem pilnīgi izlecot virs

ūdens; viens otru dzenādami tie triec visādus jokus un prot

apbrīnojami labi peldēt visādos ķermeņa stāvokļos. Reizēm

tie metas viens uz otru, itkā nikni cīnīdamies, kauču patie-
sībā šādi kautiņi nav nekas cits kā rotaļāšanās; arī uz

sauszemes var novērot, ka savstarpējās cīņas, neskatoties

uz šķietamo niknumu, ne vienmēr ir patiesas: draudoši at-

pletuši lielos žokļus, nikni rēkdami tie uzlūko viens otru,
itkā iesākdami sirdīgāko cīņu, bet drīz vien atkal draudzīgi

noguļas blakus viens otram un liekas pat tiecas viens otru

kā mīlinādamies aplaizīt. Stundām ilgi ar labpatiku var

noskatīties viņu rotaļās, pastāvīgi atrodot kaut ko jaunu vai

agrāk neievērotu.

Pavisam citādu izturēšanos novērojam pie šiem pašiem
dzīvniekiem uz Faralones salām, šīs salas ir skaistas ar

savām mežonīgām klinšainām piekrastēm. Viņās mītošos

airkājus man bij izdevība novērot no amerikāņu kara kuģa
~Wyanda", uz kura atrodos kopā ar savu pavadoni kapteini
Skammonu (Scammon) ceļā uz San-Francisko. šo

salu dienvidu pusēs, brīnišķi veidotās piekrastu klintīs,
mēs redzējām airkāju barus, kas sastāvēja no piecdesmit
un vairāk īpatņiem, kuri mums tuvojoties savilkās vien-
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kopus tur, kur bangas visvairāk trakoja, liekas, uzskatī-

dami to par drošāko vietu, še viņi gulēja cieši sadrūzmē-

jušies, apšļākti baltām jūras putām, būdami tādā veidā

grūti pamanāmi un pieietami medniekam, tomēr labi sasnie-

dzami mūsu lielgabalu lodēm. Neskatoties uz ievērojamo

attālumu, no mūsu kuģa tika raidīts šāviens uz to vietu, kur

airkājiem vajadzēja atrasties, un tagad varēja novērot,
kāda neaprakstāma kustība sākās visā barā. Gandrīz acu-

mirklī visa lielā masa steigšus metās jūrā, un vēl dažu

stundu laikā, piekrastes zemākajās klintīs nevarēja sa-

skatīt neviena dzīvnieka. Tikai pēc laba laika sprīža ar

tāļskata palīdzību mēs saskatījām, ka iztraucētie zvēri at-

kal atgriežas, lai uzmeklētu savas iemīļotās vietas.

Dīvaino starpību pie šo zvēru katrreizējās izturēšanās

var izskaidrot vienīgi ar to, ka še San-Francisko līča šau-

rumā viņi dzīvo pilnīgā brīvībā, kāmēr pirmā gadījumā,
kur bij aprakstīta viņu dzīve minētās „Klinšu mājas" tu-

vumā, tie atrodas valsts aizsardzībā un viņu šaušana, tā-

pat arī ķeršana ir uz visstingrāko noliegtas. Viņi pilnīgi
saprot šo savu stāvokli, un apzinādamies savu drošību, —

patīkamā mierā, netraucēti no sava nāvīgā ienaidnieka —

ar prieku izrāda visu savu īsto dabu uzmanīgam pētniekam
vai arī ziņkārīgam apmeklētājam."

šie mana drauga tik skaisti aprakstītie airkāji ir jū-
ras lauvas un pieder pie ausaino roņu dzimtas

(Arctocephalina). Visas līdz šim pazīstamās šīs dzimtas

sugas ir ļoti lielā mērā līdzīgas; arī viņu dzīves veids ir

visumā vienāds. Lai gan viņu īstā, pastāvīgākā dzīves

vieta ir Klusais okeāns, tomēr tie labprāt uzturas arī Be-

ringa jūras šauruma ledainās piekrastēs; tāpat arī tuvu

dienvidpolam esošās salas un cietzeme ir viņu dzīvei piemē-
rotas. Arī mēreno un tropisko joslu piekrastēs var viņus
sastapt, še gan viņi ierodas vairāk pēc garākiem ceļoju-
miem, kamdēļ par viņu īsto dzīves vietu jāuzskata Klusā
okeāna salas un piekrastes, kur viņi dzīvo gadu no gada, un

neatvairāmi un nekļūdīdamies atkal atgriežas ierastajās
vietās.
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Ausainais ronis jeb jūraslauva (Eumetopias

stelleri) ir viens no lauvveidīgo roņu (Eumetopias) ģintas

priekšstāvjiem. Augstumā nepalikdams iepakaļ nevienam

savam radiniekam, jūras lauvu tēviņš sasniedz garumā,

skaitot no deguna gala līdz pakaļējo airķetnu galam, piecus
metrus ar uzviju un sver pieci simti un pat vairāk kilo-

gramu, lai gan viņa caurmēra garums un svars ir ievēro-

jami mazāki par uzrādītiem. Viņa ķermeņa uzbūve, salī-

dzinot ar pārējām dzimtas sugām, visvairāk līdzinās para-

stajam ronim, tomēr, līdzīgi citiem šīs dzimtas priekš-

stāvjiem, tie ir diezgan viegli no pārējām sugām atšķirami;
jau pēc samērā labāk attīstītām priekškājām un pakaļ-
kājām, arī pēc izstieptās galvas un kakla var viņus viegli
uzzīmēt. Acis ir lielas un izteiksmīgas, kaut gan tikai tad,
kad zvērs ir uzbudināts; iedobti velteniskās, pie pamata

izstieptās ausis aizsargātas īsiem smalkiem matiem. Uz

augšlūpas redzamas kādas trīsdesmit līdz četrdesmit ļoti
elastīgas ūsu spalvas, no kurām dažas sasniedz garumā

līdz četrdesmit pieci centimetri. Locekļi, tāpat kā pārē-

jiem airkājiem, noderīgi gan kāju, gan airu vietā un, ne-

skatoties uz samērā pilnīgo attīstību, vēl arvien ir vairāk

piemēroti ūdens dzīvei, nekā kustībām pa sauszemi; tie

viscaur segti kailu grumbuļainu ādu, kāmēr pārējais ķer-
menis — biezu un cietu, vienāda garuma sarveidīgu spalvu

segu.

Veca tēviņa spalvas krāsa ir diezgan nenoteikta: tā,
vienos un tanīs pašos klinšājos var sastapt gan melnus,

gan arī visdažādākās citās krāsās tērptus īpatņus, kā

brūngani sarkanus vai tumši pelēkus, gaiši strīpainus un

gaiši pelēkus. Arī vienā barā dzīvojošu īpatņu krāsas ne

vienmēr ir vienādas: starp pārējiem, lielākā vai mazākā

mērā līdzīgi krāsotiem redzami atsevišķi raibi tēviņi ar

gaišām spalvām; citi ar tumšu kaklu vai tumšām kājām,

gaišām spalvām un beidzot pat gluži raibi dzīvnieki. Veca,

pilnīgi attīstījusies mātīte garumā sasniedz tikko pusi no

pieauguša tēviņa garuma un svarā reti kad vairāk par vie-

nu piektdaļu no pilnīgi attīstīta tās pašas sugas tēviņa
svara. Mātītes spalvas krāsa ir daudz noteiktāta, un vis-
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biežāk sastopamie šīs sugas sieviešu kārtas priekšstāvji ir

gaiši brūni. Pavisam jaunie dzīvnieki tērpti gan pazīsta-

majā šīfera krāsā, gan pelēki melnā, bet pie vienu gadu ve-

ciem tā pāriet visbiežāk brūnā rieksta krāsā.

Tuvujoties salai vai klinšājiem, kur jūraslauvas dzīvo

lielākiem bariem, vispirms dzirdama žēli stiepta spiegšana,
kas atstāj tādu iespaidu, itkā dzīvnieki būtu briesmās un

sauktu pēc palīga. Tikai gluži tuvu noklausoties var uz-

tvērt, ka apdullinošais troksnis, kuru dzīvnieki saceļ, sa-

stāv no visdažādākām atsevišķām skaņām, starp kurām

visskaidrāk izdalās tēviņa dārdošais rēciens, pārspēdams

pat trakojošo bangu visstiprāko troksni; pa starpām sa-

dzirdami abēja dzimuma jauno dzīvnieku skaļie kliedzieni

un dobjā rukšķēšana, kas kopā saceļ neaprakstāmu rūko-

ņai līdzīgu troksni. Niknu un spītības pilnu skatu raugās

pārsteigtais zvēru bars viņiem nepazīstamajā svešniekā,
bet drīz vien dzīvnieki paliek nemierīgi, un ja atnācējs ne-

steidzas prom, — visa dzīvnieku milzīgā masa, viens pēc

otra, visādi ļodzīdamies un streipuļodami, klupdami kriz-

dami metas no savām ieņemtām guļas mītnēm ūdenī, izda-

rot pārdrošus lēcienus tieši no augstajiem klinšu ragiem,
nolūkā drīzāk aizbēgt tur, kur viņu drošība vismazāk ap-

draudēta. Tāpat kā pārējie roņi, jūras lauvas ir lielā mērā

sabiedriski, tomēr lielākos baros tie sapulcējas vienīgi pa

pārošanās laiku, kurš atkarībā no dažādiem platuma grā-
diem iestājas agrāk vai vēlāk. Tām sugām, kuras parasti
uzturas Kalifornijas piekrastē, pārošanās laiks ir starp jū-
nija un augusta mēnešiem, citām, kuru pastāvīgā dzīves

vieta ir Aļaskas piekraste, jau vēlāk, starp jūnija un ok-

tobra mēnešiem, šaī laikā mātītes apbērnojas, uzņemda-
mās savu pēcteču audzināšanu kopīgi ar tēviņiem, kuri, lī-

dzīgi mātītēm, cītīgi sargā mazuļus un būdami tiem par

priekšzīmi māca rāpties stāvajās, saplaisājušās akmeņai-
nās klintīs, tāpat arī kā jāiet pa dūņainu vai smilšainu

piekrasti, kā nirt un peldēt trakojošās jūras bangās. Ma-

zie sākumā sajūt pret slapjumu redzamu nepatikšanu,
bet jau drīz vien tie ar prieku izlieto ūdeni savām rota-

ļām un dažādām kustībām, un kad sauszemes dzīves laiks
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izbeidzas, tie ir pie ūdens jau tiktāļ pieraduši, ka līdz ar

vecajiem atstāj piekrasti un dodas atklātā jūrā, kur pa-

vada pārējo gada laiku. No visa lielā bara tikai nedaudzi

neatstāj savas iemīļotās vietas, palikdami tur pastāvīgi.

Atrazdamies uz sauszemes, pa pārošanās laiku, jūraslauva,

sevišķi viņu tēviņi, kā to arī Skammons apgalvo, pa-

tērē ļoti maz barības vai arī iztiek pilnīgi bez viņas; vie-

nīgi mātītes laiku pa laikam atstāj savas guļas vietas un

iziet medībās, tomēr nekad neuzdrošinās aiziet tāļu no sa-

viem mazajiem. Ka jūraslauva var iztikt bez jebkādas ba-

rības ilgāku laiku, ir droši apgalvojams: pie sagūstītiem ir

novērots, ka viņi, lai gan veselu mēnesi neko neēda, tomēr

neizrādīja ne mazākās izsalkuma pazīmes.

Atgriežoties ikgadus, lai sapulcētos savās apmešanās

vietās, viņi, tāpat kā tie, kuri pienākuši no jauna klāt, iz-

skatās mežonīgi un bikli. Bet tiklīdz no viņiem apdzīvo-
tās piekrastes tuvumā un klintīs parādās lielākā skaitā

viņu sugas mātītes, tie izturas citādi: tagad sākas tēviņu
savstarpējās cīņas par mātīšu iegūšanu, šīs cīņas bieži

ilgst vairāk dienas un agrāk nekad nebeidzas, iekams viens

no dūšīgajiem cīkstoņiem nav pagalam noguris; cīņas at-

jaunojas ar jaunu sparu, tiklīdz tā spēki ir atgriezušies.
Tikai tad ieilgušais strīds izbeidzas, kad abi cīkstoņi ir

vienlīdz noguruši vai viens bijis spiests no cīņas lauka

bēgt vai arī abus, nogurušos pieveic kāds trešais, kurš ie-

radies cīņas laukā ar svaigiem spēkiem. Parasti galīgi pie-
veiktais saīdzis klusītiņām aizvelkas uz kādu attālāku, no-

maļāku vietiņu. Gandrīz vienmēr, virskundzība par baru

ir tikai vienam tēviņam; bieži vien atgadās, ka tanīs klin-

tīs, kur kāds jūraslauvu bars ir apmeties, parādās vēl otrs

tēviņš; šādā gadījumā abu tēviņu satikšanās nekad neiz-

paliek bez pamatīgas rūkšanas un savstarpējas izplūkša-
nās. Kad Skammons 1852. gadā apmeklēja Sv. Bar-

bas salu, viņam bij izdevība novērot šos dzīvniekus pa viņu
sauszemes dzīves laiku. Neilgi pēc viņa ierašanās uz šīs

salas, piekrastes klintis pamazām sāka' pildīties ar šiem

zvēriem, kuri, atraduši sev piemērotas vietas, apmetās tur

uz dzīvi. Liels bars varenu jūraslauvu tēviņu, kurus kuģa
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matroži saukāja par „buļļiem", paziņojuši par savu iera-

šanos ar skaļu atbaidošu gaudošanu, rādīja jūrā savu pel-
dēšanas mākslu, ar pārsteidzošu veiklību izdarīdami vis-

dažādākās kustības, bieži nirdami trakojošās bangās, lai

acumirkli vēlāk no jauna parādītos putojošo viļņu galot-

nēs; tad iznākuši no ūdens, ar paceltu galvu un izstieptu

kaklu, ļodzīdamies un gāzelēdamies centās uzrāpties ar jū-

ras zāli apaugušajās klintīs, kur izstiepušies sildījās saulē;
citi apgulās starp krastmalā augošām jūras zālēm, tādējādi
ka tikai galva un kakls atradās virs ūdens līmeņa. Vairā-

kas dienas pagāja mierīgi, līdz vecākie un spēcīgākie tē-

viņi uzsāka savstarpējas cīņas virskundzības dēļ par atse-

višķiem pulkiem; drīz pēc tam arī varēja redzēt asiņaino
cīņu upurus: daži bij ar pāršķeltām lūpām, sakropļotiem
locekļiem, saplosītiem sāniem vai izdurtām un izrautām

acīm. Sevišķi pēdējie atstāja ārkārtīgi riebīgu iespaidu.
Sala tapa dzīvāka dienu no dienas arvienu vairāk un vai-

rāk, un beidzot visa lēzenā krastmala, katra klints sprau-

ga, katrs lielāks akmenis, viss, kur vien dzīvnieks ar savu

airķetnu palīdzību varēja nostiprināties, bij aizņemts no

guļošiem jūraslauvām. Neskaitāms lielu spēcīgu tēviņu
bars bij uzrāpies kādas klints galotnē, no kurienes, kopī-

giem spēkiem, ar saviem kliedzieniem radīja tādu troksni,
kas klusā laikā bij uz jūras sadzirdams vairāku jūdžu at-

tālumā. Salas dienvidu daļā, starp pārējām klintīm, izce-

ļas kāda sevišķa augsta un stāva klints, kuras galotnē cil-

vēks tikai ar pūlēm varētu uzkāpt; šo klinti bij ieņēmis
kāds īsti liels jūraslauva, un tās galotni tad viņš arī neat-

stāja nedēļām ilgi, atrazdamies tur visu laiku, kāmēr vien

bars uzturējās minētās klintīs. Kādā ceļā viņš tur uzrā-

pās un kā viņš atkal atgriezās ūdenī, palika visiem kuģa
ļaudīm noslēpums, lai gan „vecais pelēcis", kā matroži mil-

zīgo dzīvnieku saukāja, visu laiku tika rūpīgi novērots.

Ir noteikti zināms, ka apstākļu spiesti šie dzīvnieki lec

jūrā no tādiem augstumiem, kas var izlikties pilnīgi neie-

spējami. Tāds gadījums bij arī uz šīs salas. Uz kādas

mazākais astoņpadsmit metrus augstas un ļoti stāvas

klints, kura līdzīgi stāvai sienai pacēlās starp pārējām klin-
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tīm, pašā krastmalā, bij apgulušies kādi divdesmit jūras-

lauvas.

Šo zvēru nevarīgums un tūlīgums uz sauszemes uzvi-

ļināja kuģa ļaudis uz domām, ka tie būtu viegli sagūstami,

ja tos iepriekš izbaidītu un tad piespiestu viņus lekt bez-

dibenā. Ātri sastādīto medību plānu izvedot, tas sākumā

solīja dot labus panākumus un likās, ka dzīvnieki tiešām

izbailēs ieskries bezdibenā. Bet kad ļaudis nonāca taī

vietā, kur vajadzēja atrasties dzīvnieku sakropļotiem lī-

ķiem, viņi sev par brīnumu ieraudzīja, ka pats pēdējais no

airkājiem, kuri klints augšā bij gulējuši, pašlaik no mil-

zīgā augstuma metās jūrā.
Ciktāl Skammons novērojis, tad šo dzīvnieku

pretējo dzimumu tieksme vienam uz otru nav liela,. Mātī-

tes gan izrāda pret saviem pēcnācējiem zināmu maigumu,
tomēr gadījumos, kad briesmas tās pārsteidz uz sauszemes,

viņas bez vilcināšanās pamet savus mazos un meklē glā-

biņu ūdenī. Arī mazie savukārt i r tik stūrgalvīgi un ne-

rātni radījumi, ka viņiem līdzīgus dzīvnieku mazuļus grūti

iedomāties; varētu izteikties, ka viņi sāk savus nedarbus,
tikko ir nākuši pasaulē. Bieži var redzēt, ka mātīti, kura

izvairās savu mazo zīdīt, apstāj vesels bars svešu mazuļu
un visādi pūlas iegūt tās labvēlību un atļauju darīt to, ko

viņa pirmajiem bij liegusi. Sv. Pāvila salas iedzimtie no-

teikti apgalvo, ka jūraslauvu mātīte līdz otram dzīvības

gadam zīda tikai vīriešu kārtas mazuļus, ko viņa nekad ne-

darot ar sieviešu kārtas mazuli, šī parādība izskaidrojama

vienīgi ar to, ka dažāda dzimuma jūraslauvas stipri atšķi-
ras ar sava auguma apmēriem.

Izbeidzoties sauszemes dzīves laikam, kas Kalifornijas
piekrastē ilgst ap četri mēneši, lielais vairums jūraslauvu
bariem dodas atpakaļ jūrā, kā tēviņi tā arī mātītes, un pel-
dēdami dažādos virzienos medī jūras putnus vai ķer zivis;
tikai nedaudzi var atrast sev pietiekoši daudz pārtikas
krastu tuvumā. Zivis, mīkstmieši un vēžveidīgie, kā arī

dažādi ūdensputni ir mūsu airkāju visparastākā barība.

Pie tam viņi nekad neizpaliek šad un tad nenorij uši pa ne-

lielam akmenim vai olim, ne smagākam par kādiem pieci-
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simts grammiem. No putniem, kuri visbiežāk krīt viņiem

par laupījumu, minami dienvidos pingvins, bet ziemeļos
kaijas. Pēdējo medīšana gan prasa no viņiem sevišķu uz-

manību un viltību. Pēc Skammona novērojumiem,

viņi, pamanījuši kaiju, iegrimst ūdenī, un nopeldējuši tad

zem ūdens krietnu gabalu uzmanīgi uzpeld augšā kādā citā

vietā; turēdami virs ūdens līmeņa tikai deguna galu un

šādā stāvoklī peldot, tie laikam ar savu saru ūsu palīdzību
rada uz ūdens virsmas nelielus virpuļus, nolūkā saistīt tā-

dējādi lidojošās kaijas uzmanību. Kaija, pamanījusi šos

virpuļus, metas lejup, lai saķertu iedomāto ūdensdzīvnieku,
bet tanī pašā acumirklī jūraslauva to jau ir saķēris ar savu

snuķi, parāvis zem ūdens un nedaudz vēlāk saplosījis un

norijis
.

Saskaņā ar savu lielo augumu, šis rijīgais zvērs

patērē arī ievērojami daudz barības; puslīdz pieaudzis jū-
raslauva apēd vienā dienā ap divdesmit kilogrammu zivju.
Jau vadoties no šī ārkārtīgi lielā barības daudzuma, kurš

viņiem ikdienas nepieicešams, var zināmā mērā izskaidrot

viņu kārtējo ceļojumu iemeslus.

Vēl pagājušā gadsimta septiņdesmitos gados vienā

pašā Kalifornijas piekrastē, jūraslauvu medībās ikgadus
nošāva šos dzīvniekus tādā vairumā, ka ar trānu, kuru ie-

guva kausējot viņu taukus, varēja nopildīt tūkstošiem mu-

cu, še iznīcināto zvēru skaits ir neticami liels, jo vajaga

ņemt vērā, ka tādi gadījumi, kur no triju vai četru nogali-
nātu airkāju taukiem jau iegūst pietiekoši daudz trāna,
lai ar to piepildītu vienu mucu, ir tikai retumis. Šī ļoti
ienesīgā dzīvnieka nogalināšana tomēr savienota ar, zinā-

mām grūtībām; tādēļ parasti šim nolūkam lieto šaujamos

ieročus, retāk rungas vai šķēpus. Tā kā arī lode uz viņu
ķermeni neatstāj lielu iespaidu, pastāvīgi jāšauj galvā, pie-

ņemot par mērķi ausi.

Nogalinātam jūraslauvam vispirms nolaupa viņa sa-

rainās ūsas, pēc tam norauj ādu un noloba biezo tauku

kārtu
,

kura atrodas starp ādu un muskulatūru
. legūtos

taukus vēlāk uz kuģa sagriež mazos četrkantainos gabalos
un izkausē. Agrākos gados ādu, kā nekur nederīgu, vien-
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kārsi izmeta, līdz atrada, ka tā ir noderīga līmes pagatavo-

šanai un dod samērīgi tik pat lielu peļņu kā tauki.

Kāmēr eiropietis medī jūraslauvas viņu tauku un

ādas labad, Aleutu salu un Aļaskas iedzīvotāji, nogalinot

šos dzīvniekus, iegūst sev visnepieciešamākos saimniecī-

bas piederumus. Pa sauszemes dzīves laiku uz sv. Pāvila

salas jūraslauvas sastopami galvenā kārtā šīs salas ziemeļ-
austrumu stūrī. Ap šo pašu laiku tur ari ierodas iedzimto

mednieki, kuri dzīvniekus sagūstīšanai dzen uz salas iek-

šieni, savu sādžu virzienā, ko viņi arī panāk, pateicoties
savai izveicībai un lielai neatlaidībai

.

Pārbaudīti mednieki

piezogas naktī, gar piekrasti ejot, pie airkāja apmešanās

vietas; pielavījušies kādam baram jau pavisam tuvu, tie iz-

vēlas no viņa kādus sešus vai astoņus lielākos dzīvniekus,
kurus tad lēnām dzen prom no krastmalas salas iekšienē.

Senāk šim nolūkam lietoja pie garas kārts piestiprinātu
nelielu karodziņu; tagad viņa vietā lieto lietus sargu, ar

kuru, to pēkšņi izplēšot un atkal saliecot, dzīvniekam ie-

dvēš nepārspējamas bailes, pateicoties kam cilvēks, apbru-
ņojies ar šādu vienkāršu ieroci, var vadīt lielos zvērus pēc

savas patīkas. Šādā vienkāršā ceļā nāvei nolemtos dzīv-

niekus nošķir no pārējiem arvien vairāk un vairāk, sadze-

not tos kādā nomaļā vietā, pēc iespējas tālāk prom no kra-

sta; vēlāk visu gūstekņu baru sadzen kādā attiecīgā, kau-

šanai ierīkotā laukumā. Tā kā ausainie roņi ļaujas sevi

šādā veidā dzīt samērā viegli tikai naktī, tad pa dienu me-

dības pārtrauc, un kāmēr viena daļa mednieku dzen kopā
un apsargā sagūstītos dzīvniekus, citi guļ zem izplēstiem
lietus sargiem vai arī iebauda uz ātru roku pagatavoto mal-

tīti, šīm medībām lietains laiks ir noderīgākais, jo slapjā
zāle priekš roņu pārvietošanas ir piemērotāka un to atvieg-
lina. Sausā laikā turpretīm viņu kustības ātrums ļoti ie-

vērojami pamazinās. Bet arī vislabākos apstākļos šis āt-

rums reti kad ir lielāks par sešām angļu jūdzēm dienā.

Beidzot, kad sagūstītie dzīvnieki jau sadzīti kaujamā lau-

kumā, nelaimīgajiem dod vēl vienu dienu dzīvot, lai viņi, kā
mēdz teikt, atdzesē asinis; pēc tam pēkšņi uzbrūk tiem un

vienu pēc otra ātri nogalina, iešaujot tiem lodes galvā. No-
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galinātiem dzīvniekiem vispirms novelk ādu, kuru sakrauj

kārtām, un ļauj zināmu laiku pūt, lai vēlāk būtu vieglāk

noņemama spalva. Taukus uzglabā kā kurināmo materiālu

un trānu lieto apgaismošanai; gaļu sagriež gabalos, gaisā
izkaltē un tādā veidā uzglabā to ziemai. Izņemto iekšu

galu notīra un apēd, bet zarnas pēc iztukšošanas piepūš ar

gaisu, izžāvē un miecē, lai no iegūtās ādas pagatavotu
ūdeni necaurlaidošas drēbes. Kuņģī, pēc tam, kad viņš arī

līdzīgā kārtā apstrādāts, uzglabā no taukiem iegūto trānu

vai izkaltēto gaļu. Un tā no visa dzīvnieka pāri paliek

vienīgi viņa kauli.

Sibirijas, Kamčatkas un Sachalinas piekrastēs ausai-

nos roņus un viņiem radniecīgās sugas medī savādākā

kārtā. Starp jūnija un septembra mēnešiem Ziemeļāzijas
piekrastes līčos un upēs ir liela lašu pārpilnība. Šaī laikā

laši iepeld līčos un upēs nārstot, bet viņiem uz pēdām seko

airkāji. Pēdējo ķeršanai minētās upes vai līčus zināmās

vietās aizsprosto tīkliem, kuru acis ir tik lielas, ka atļauj
brīvu ieeju un izeju tikai zivīm, bet ne airkājiem, kuri sa-

pinas tīkla pinumos un vai nu noslāpst upes dziļumos, vai

arī tos nonāvē piesteigušies zvejnieki.

Tā šo dzīvnieku izplatības apgabala dažādās vietās vi-

ņu medīšanai lieto arī dažādākos paņēmienus. Tomēr ne-

viens no viņu iznīcinātājiem nebūtu tiem nopietni bīstams

un nekādā ziņā neapdraudētu viņu pastāvēšanu taī gadīju-
mā, ja mantkārīgais eiropietis arī šaī ziņā nerādītu pārē-

jām tautām priekšzīmi, izskauzdams šos dzīvniekus tādā

mērā, ka tiem draud pilnīga iznīcība.

Jūraslauvas, tāpat kā pārējie viņu dzimtas piederīgie
un arī visi citi airkāji, labi panes gūstniecību un viegli ļau-
jas pieradināties pie cilvēka, bet tie, kuri nonāk gūstā vēl

jauni, vēlāk izrāda savam audzinātājam un kopējam lielu

pieķeršanos un mīlestību.

Jūŗaslācis jeb lāču ronis (Arctocephalus
ursmus; pirmā Karca atSĶiras no jurasiauvas ar savu ie-

vērojami mazāko augumu; pat paši lielākie tēviņi sasniedz

garumā, skaitot no snuķa gala līdz pakaļējām airķetnām,
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ne vairāk kā trīs metrus, bet mātītes reti kad sasniedz pusi

no tēviņu garuma . Ķermenis, lai gan ļoti izstiepies ga-

rumā, tomēr ir visai stiprs; galva garāka un smailāka nekā

pie citiem airkājiem parasts, kakls resns, tomēr no pārējā

ķermeņa labi atdalīts, aste īsa un smaila. Purns pamazs,

nāsis plaisveidīgas un lielās tumšās acis ir dzīvības pilnas.

Augšlūpa pārklāta ap divdesmit stipriem sariem, kuru

garums nepārsniedz sešpadsmit centimetrus. Airiem lī-

dzīgās priekškājas pārklātas melnu, ārkārtīgi elastīgu,

mīkstu, un kailu ādu; pakaļkājas ir stipri paplašinātas un

pagarinātas; pieci šo kāju pirksti, no kuriem triju galos
ir nagi, ir mazākais 10 centimetru gari.

Spalvojums satāv no vidēji cietiem sariem un ļoti
mīkstas un maigas, zīdam līdzīgas, mazliet savēlušās vil-

nas, kura cieši pārklāi visu ķermeni. Akotu spalvas tur-

pretim ķermeni pārklāj nevienmērīgi, un muguras vidū,
bet it sevišķi uz kakla un ķermeņa priekšpusē ir stipri ga-
rākas.

Spalvas pamatkrāsa ir tumši brūna, vietām pārejot
brūni melnā krāsā. Galva, kakls un ķermeņa priekšpuse,
pateicoties nelielam baltu spalvu piemaisījumam, izskatās

lāsaina. Locekļu apakšās un āra pusēs spalvas krāsa pa-

liek gaišāka. Atsevišķas spalvas pie saknes ir melnas,
bet augstāk nokrāsojas sarkanīgā krāsā ar pelēcīgu joslu

pie galotnes. Mīkstā vilna ir sarkanā krāsā. Vecākas mā-

tītes viegli un ar lielu noteiktību atšķiramas no tēviņiem
pēc sudraboti pelēkā krāsojuma, bet pavisam vecām uz

muguras un uz sāniem spalvas pamatkrāsa ir tumši brūna,
pastarpām ar atsevišķu baltu spalvu piemaisījumu, un

apakšpusē sarkani brūna. Abēja dzimuma jaunajiem dzīv-

niekiem ir sudrabkrāsaina spalva, jo saru gali parasti ir

spīdīgiem galiem.
Retas airkāju sugas apdzīvo tik plašus apgabalus, kā

jūraslācis, kuru tikpat labi var sastapt pie Patagonijas un

Rietumāfrikas krastiem, uz Falklandes salām, Jaunajā
Dienvidšetlandē, kā arī uz Sv. Pāvila un Sv. Jurģa salām
Beringa jūrā; arī ekvatora zemēs viņš sastopams ne retāk
kā ziemeļu un dienvidu augstajos platumos.
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No visiem kuģotāja novērojumiem ir slēdzams, ka jC-
raslāči ierodas uz dažādām no viņiem kārtīgi apmeklētām
salām vienīgi vainošanās nolūkos, kāmēr pārējos mēnešus

tie pavada vienīgi klajā'jūrā un pie tam uzņemas tālus ce-

ļoiumus. Neskatoties uz to, viņi, kā to pierādījuši gadiem

ilgi izdarīti novēroiumi. atgriežas arvien atkal atpakaļ uz

to salu, kurā tie ieraudzījuši pasauli. Kad tuvoias laiks,
kurā tie atkal izkāps krastā, vispirms pamana dažus vecus

tēviņus, kuri liekas izpildām izlūku pienākumus, šiem ņir-

maiiem tad pamazām seko pārējie. No atsevišķu dienvidu

salu augstākiem punktiem, pēc Skammona (Scammon),
ir novērots, ka tie, atgriežoties krastā, parasti ir apvieno-

jušies milzīgi lielos kuri ceļo vienkop un tikai krastā

sadaļas atsevišķos pulkos. Pie apmeklēiamo vietu izvēles

vira izturas ar vislielāko uzmanību, cik domāiams, no ta

laika, kad tie iemāāiušies cik vien iespēiams sargāties no

sava ļaunākā ienaidnieka — cilvēka. Parasti tie uz salas

vai salu grupas uzmeklē tādas piekrastes, kuras apskalo

visstiprākie vilni, un tad nar savām nometnēm izvēlas pēc

iespēias grūti pieejamas klintis tieši virs augstākās paisu-
ma ioslas. Katrs vecs tēviņš tik ilsri atgriežas uz kādu

no+eiktu vietu, kāmēr vien to var noturēt savā īpašumā;
Prībilova salu iedzīvotāii apgalvojuši Bria na m (Brv-

ant), ka uz Sv. Pāvila salas Beringa jūrā tie novēroiuši

kādu jūraslāču tēviņu, kurš septiņpadsmit grādus kārtīgi
Griezies uz to pašu klintsgalu: dzīvnieks bijis viegli pa-

zīstams pēc tā. ka tas biiis pazaudēiis vienu no priekšējām
airketnām. Pēc mūsu uzticības vīra personīgiem novēro-

jumiem iāmin, mazāk par seši gadi veci tēviņi, dienas lai-
kā neuzdrošinās izkāpt krastā un tānēc visu dienu peld gar
krastu uz vienu vai otru pusi, vienīfri naktīs paslepus tie

izrājas malā, lai drusku pagulētu. Vienīgais izņēmums no

šīs likumības ir tanīs vietās, kur izkāošanai krastā izvēlēta

garāka krasta josla, jo te starp atsevišķu ģimeņu ieņemta-
jiem apgabaliem atliek brīvas vietas, uz kurām jaunie jū-
raslāči no veciem netraucēti var kāpt malā un staigāt kurp
tiem patīk.

Pēc Briana, jūraslāču dzīve uz sauszemes norit
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apmēram šā. Apmēram ap apriļa vidu, kad sniegs izkusis

un no ziemeļiem virs nepeld šurp ledus, salu tuvumā pa-

rādās daži veci jūraslāču tēviņi, uzturas te divas trīs dienas

un uzdrošinās arī izkāpt krastā, lai uzmanīgi apošņājot iz-

pētītu savas ierastās vietas. Ja šī izpētīšana ir devusi ap-

mierinošus rezultātus, tad vienu vai divas dienas vēlāk

dzīvnieki uzrāpjas uz augstākām klintīm un te ar paceltu

galvu apguļas, klausīdamies un ošņādami. Sv. Pāvila salu

iemītnieki, kuri sīki pazīst dzīvnieku parašas un paņēmie-

nus, uzmanīgi izvairās pa šo laiku rādīties, tāpat, ja vējš

pūš no viņu sādžām uz jūras krastu, tie izvairās arī no ka-

tra lieka trokšņa un pat izdzēš ugunis, lai jūraslāču izlū-

kiem neaizdotu bažas. Izlūki pēc kāda laika pazūd; dažas

dienas vēlāk parādās nelielā skaitā tēviņi, pie tam kā veci

tā jauni. Vecie tūlīņ ieņem savas parastās vietas uz krasta

un mēģina aizkavēt jaunos no izkāpšanas malā, piespie-
žot tos palikt ūdenī vai meklēt patvērumu salas neaizņem-
tajās vietās. Katrs vecs tēviņš ieņem apmēram 25 kvad-

rātmetrus telpas, taisni tik daudz, lai pietiektu vietas kur

gulēt un atpūsties viņam un viņa 10 vai augstākais 15 mā-

tītēm. Vēl arvien diendienā turpina pienākt citi tēviņi, 1,

2, 3, 4 un 5 gadus veci, jaunie mazākā, vecie lielākā skaitā.

Jo vairāk noderīgo vietu ieņēmuši citi tēviņi, jo, protams,

grūtāk nonākt savā vietā jaunatnākušajiem, jo katrs no

šiem sievu valdniekiem turas cieši pie savas vietas un at-

kāpjas tikai spēka priekšā. Kautkādas tiesības neatzīst

neviens; visvēlāk pienākušajam tāpēc jāapmierinās ai-

tādu vietu, kāda palikusi pāri vai arī jācīnās par labāku

vietu.

Pret 15. jūniju visi tēviņi ir saradušies un vietas izda-

lījuši. Vecie kungi tagad, redzams, gaida savu mātīšu

ierašanos. Mātītes sāk ierasties no sākuma arī mazā skai-

tā, bet vēlāk arvien lielākos baros, līdz apmēram jūlija vidū

visas vietas uz sauszemes ir aizņemtas vai pārpildītas. Lie-

kas, ka ierodoties daudzas mātītes 1010 cerību savienoties

ar kādu noteiktu tēviņu, jo tās bieži lec uz ārējām klintīm,
no kurienes visa nometne ir pārredzama, izdod arī kādu vi-

ļinošu saucienu un klausās, vai kāda pazīstama balss tām
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neatbildēs. Ja tas nenotiek, tad tās maina vietu, rīkojas
atkal kā iepriekš un turpina tā tik ilgi, līdz kāds oio ūdenī

peldošiem jaunajiem tēviņiem, vecpuisis, kā iedzimtie tos

nosauc, tai tuvojas un aizdzen to uz sauszemi, bieži vien

pret viņas gribu. Minētais darbs ir tā saukto vecpuišu

uzdevums. Dienā tie peld gar krastu uz vienu un otru

pusi, novēro pienākušās mātītes un beidzot piespiež viņas
nomesties uz klinšainā krasta. Tiklīdz tas ir noticis, mā-

tītei tuvojas tuvumā guļošais tēviņš, izdod kādu skaņu, kas

atgādina vistas kladzināšanu un mēģina nokļūt starp jaun-

pienākušo biedreni un ūdeni, lai tai nebūtu vairs iespējams

aizbēgt; pie tam viņš tai draudzīgi met ar galvu un glāsta
to. Bet tiklīdz tēviņam viņa nodoms ir izdevies, tūlīņ krasi

mainas tā izturēšanās, jo glāstu vietā mātīte tagad sajūt

pavēlnieka jūgu; draudoša rūkšana to uzmudina ieņemt
vēl brīvās vietas stingrā tēviņa harēmā. Tā rīkojas katrs

vīriešu kārtas jūraslācis līdz pēdējā vieta viņa pārvaldītā
nometnē ir ieņemta. Bet ar to vis vēl nenobeidzas viņa
grūtais darbs, jo augstāk par to guļošie tēviņi pastāvīgi
sašaurina tā tiesības; tie izlieto katru izdevīgu acumirkli,
lai tam nozagtu kādu no viņa sievām. Tas notiek vien-

kārši tā: tie sagrābj kādu no mātītēm zobos, paceļ pār

pārējām un kā kaķis peli aizvelk savu mātīšu nometnē.

Augstāk par pēdējo gulošie tēviņi arī rīkojas nupat ap-
rakstītā kārtā un tā mātīšu ķeršana un zagšana turpinās,
līdz visas vietas ir pilnas. Nereti divi tēviņi kādas mātī-

tes d ēļ uzsāk ķildu; dažreiz notiek arī, ka abi vienā laikā

uzkrīt savas greizsirdības upurim un, ja to nesaplēš gaba-
los, tad tomēr vārīgi ievaino. Pēc tam, kad visi harēmi ir

pilni, tēviņi pašapzinīgi staigā šurp un turp, lai pārskatītu
savu ģimeni, bar tās mātītes, kas grūstas vai traucē citas,
un dusmīgi dzen prom katru, kas te grib ielauzties. Ar

nometnes apsargāšanu tie nodarbojas visu laiku, kuru pa-
vada uz sauszemes.

Divi vai trīs dienas pēc nomešanās uz cietzemes katra

mātīte dzemdē vienu vienīgu, tikai ļoti retos gadījumos
divi mazuļus. Mazais jūraslācis nāk'pasaulē, kā jau visi

airkāji, ļoti labi attīstīts un ar vaļējām acīm; garumā tas
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sasniedz apmēram trešdaļu no savas mātes garuma un sver

no trīs līdz četri kilogrammi. Viņa ģērbs atšķiras no ve-

cās ģērba: viņš sastāv no neparasti mīkstas sprogainas vil-

nas un tāda paša veida akotu spalvas melnā krāsā, ko

viņš pārmaina tikai pret sauszemes dzīves laikmeta bei-

gām un tad top līdzīgs vecajai. Tūlīņ pēc piedzimšanas tas

sāk zīst, kā arī vispār no pirmā savas dzīves acumirkļa
viņš jūtas stiprs un patstāvīgs. Māte izrāda vissiltāko

pieķeršanos šim mazajam, nerātnajam radījumam, pūlas
to pasargāt no visām draudošām briesmām un māca tam

visas nepieciešamās kustības.

„Uz kādas no mazajām San-Benitas salām pie Lejas-

kalifornijas krastiem," stāsta Skammons (Scammon),

? ,ar lielu interesi mēs novērojām kādu jūraslāču mātīti ar

viņas dažas nedēļas veco mazuli. Kopā ar tai sekojošo ma-

zuli māte uzmanīgi tuvojās krastam, pie izkāpšanas no

ūdens neuzticīgi lūkojās visapkārt, bet taī pašā laikā ap-

glāstīja savu mazuli ar tīri cilvēcīgu maigumu. Tā kā li-

kās, ka nekas ļauns nedraud, viņa to drīz vien ieaijāja

miegā, un tagad tie abi gulēja cieši viens otram blakus uz

kādas izcilas klints un omulīgi atdevās pusdienas saules

silto staru iespaidam. Katrs augstāks vilnis izsauca mā-

tes uzmanību, katrs troksnis to spieda pacelt galvu, apska-

tīties visapkārt un pārliecināties vai no visām pusēm ir

pietiekoša drošība. Kad viņa par to bija pārliecinājusies,
tā atlaidās atkal savā agrākā stāvoklī, kāmēr mazulis savā

bezrūpībā to nemaz nebija pārmainījis. Lai redzētu, kādu

iespaidu uz māti atstās mazākais troksnītis, mēs pārlauzām
kādu u'evu zaru. Acumirklī tā kļuva nemierīga, mazulis

iekliedzās, vecā, sagatavojusies uz aizstāvēšanos, rēja, bet

tomēr atkal apmierinājās un nolikās savā agrākā stāvoklī,

šaī acumirklī mēs ieraudzījām kādu vecu tēviņu, pret kuru

mēs pagriezām savas šautenes un izšāvām. Ar vienu vai

divi lēcieniem no šāviena trokšņa sabaidīta māte ielēca

ūdenī, bet tūlīt atgriezās atkapaļ pie sava mazuļa, dzina
cik ātri vien iespējams to uz drošās jūras pusi un acumirkli
vēlāk tie abi bija mūsu skatiem pazuduši."
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Pirmajās piecās nedēļās pēc piedzimšanas mātīte savu

mazuli atstāj, ja daudz, tad uz acumirkli, bet pēc tam uz

ilgāku laiku dodas jūrā, lai uzmeklētu barību. Līdz turie-

nei jaunie pavada māti visur, kur vien tā pa sauszemi ku-

stas, bet pirms minētā laika tie mācas peldēt tikai tādās

vietās, kas tiek appludinātas paisuma laikā un pa lielākai

daļai tikai ar varu tos var iedabūt ūdenī. Bet ja tie reiz

nepatikšanu pret ūdeni ir pārvarējuši, tad tie ātri iemācas

savu īsto elementu pārvaldīt.

Nedaudz dienas pēc mazuļu piedzimšanas mātīte izrā-

da tieksmes uz pārošanos, pūlas griezt uz sevi tēviņa uz-

manību un atdodas tam pa laikam arī uz cietzemes. Bet

tā kā dzimumu orgānu stāvoklis apaugļošanu uz cietzemes

apgrūtina, tā uz cietzemes netiek tikai pēc trīs līdz desmit

kopulacijām, bet parasti tā notiek ūdenī. Te nu četri līdz

pieci gadi vecie izraidītie tēviņi, kurus klinšu pārvaldītāji
tur tāļu no mātītēm, piepilda savas tieksmes. Kāmēr

greizsirdīgais vecis nodarbināts ar kādu sāncensi, mātītes

viena pēc otras atstāj cietzemi un dodas ūdenī, kur tās

katrā uzmanīgā jaunajā tēviņā atrod sev mīļāko. Pēdē-

jais seko savai izredzētai līdz zināmam attālumam no kra-

sta, saprotas ar to un tagad tie abi, cieši apķērušies, peld
piecas līdz astoņas minūtes ilgi, pagriežas tā, kā te viens

te otrs nāk uz augšu, lai varēta ieelpot gaisu un tā izdara

pārošanos. Kad pēc tam mātīte atgriežas krastā, tad visi

sabiedrības tēviņi izturas pret viņu vienaldzīgi.

Vecie tēviņi nometnēs pavada mazākais četri mēneši,
bez kā taī laikā uzmeklētu sev kādu barību. Pēc šī laika

notecēšanas tie savu vietu atdod viņu kārtas jaunākiem

priekš stāvjiem un dodas medībās. Brians apgalvo, ka

viņš par šī fakta pareizību, kas iedzimtajiem labi pazī-

stams, esot pēc rūpīgiem novērojumiem pārliecinājies.
Viņš novērojis atsevišķas nometnes, kas no paisuma biju-
šas tik tīri nomazgātas, ka katru izkārnījumu tur varētu

ieraudzīt, bet izkārnījumus viņš arvien atradis tikai īsi

pēc tam, kad tur nometušies jaunpienākuši jūraslāči, bet

nekad ne vēlāk, tāpat kā nav arī atradis nekādas zīmes, ka
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dzīvnieki būtu uzņēmuši barību. Kāda jauna jūraslāča

kuņģa izmeklēšana novedusi pie tādiem pat slēdzieniem, jo
iekšas ir bijušas pilnīgi tukšas. Tas pats bija novērojams
arī pie nedaudzām zīdījošām mātītēm, kas tika nogalinātas
izmeklēšanas nolūkiem.

Apmēram ap 20. jūliju uz Pribilova salām ierodas ve-

seli bari gadu vecu jūraslāču; kopā ar jaunākajiem tēvi-

ņiem tie ieņem viņiem ierādītās krasta daļas un pavada te

kopā ar tiem raibā mudžeklī visu sauszemes dzīves laiku.

Divgadīgās mātītes, kas ūdenī pārojušās ar jaunajiem tē-

viņiem, tagad pievienojas savas kārtas vecākām priekš-

stāvēm.

Apmēram oktobra beigās jūraslāči mazās sabiedrībās

atstāj salas, papriekšu mātītes, tad vecie tēviņi un beidzot

jaunie tēviņi, lai tagad vismaz astoņus mēnešus pavadītu
atklātā jūrā.

Pateicoties dārgajai ādai, jūraslāči ir vēl svarīgāks
medību dzīvnieks nekā pārējie viņu dzimtas locekļi. le-

dzimtie uz tām salām, kuras šie dzīvnieki apmeklē, no-

nāvē tos arī viņu gaļas dēļ, kas sastāda iedzīvotājiem ie-

vērojamu daļu no viņu pārtikas un kuru pat eiropieši ie-

skata par garšīgu. Uz Pribilova salām cilvēki pārtiek gan-

drīz vienīgi no airkāju gaļas, un tāpēc ir spiesti apgādāties

ar gaļu visam gadam taī laikā, kad jūraslāči un jūraslauvas
tur nometas uz dzīvi. Tas notiek vienkārši tā, ka īsi pirms
ausaino roņu aiziešanas nosit lielāku skaitu šo dzīvnieku

un viņu gaļu vai nu izžāvē, vai arī visam ķermenim ļauj
sasalt un tā to visu ziemu uzglabā. No seniem laikiem gal-
venais ieguvums bija jaunāko dzīvnieku āda, bet pie šo

dzīvnieku iegūšanas rīkojās tikpat īsredzīgi un nesaprātīgi,
kā vispār medot jūras dzīvniekus, un dažos gadu desmitos

izskauda tik lielu daudzumu dzīvniekus, ka dažas no tiem

apdzīvotas salas pamazām palika pilnīgi tukšas. Arī uz

Pribilova salām medības sarīkoja bez kāda apdoma tā, kā

jau mūsu gadusimteņa sākumā krieviem vajadzēja izdot

likumus, lai neattaisnojamo rīcību apturētu. 1803. gadā
Unalaskā bija sakrātas astoņisimts tūkstošu ādu, no ku-

rām septiņas astotdaļas vajadzēja sadedzināt vai ūdenī ie-
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sviest, jo viņas nespēja apstrādāt un negribēja arī nosist

viņu cenu. Pateicoties šādai ne ar ko neattaisnojamai rī-

cībai jūraslāču Beringa jūrā kļūst arvien mazāk, kas rada

bažas. Uz Pribilova salām 1811. gadā nonāvēja vairs tikai

desmito daļu no tikko minētā skaita, 1816. gaidā pat tikai

trīs tūkstošus. Tagad jūraslauvas ir atkal ievērojamā mē-

rā savairojušās; tā kā tās zināmā mērā taupa, tad gadā
drīkst nonāvēt simts piecdesmit tūkstošus, kas viņu skaitu

nepamazina. No šī skaita apmēram simts tūkstošu noķer
uz Sv. Jurģa un Sv. Pāvila salām, divdesmit pieci tūkstoši

uz Kopera un Beringa salām, bet atlikumu pie Kalifornijas

krastiem, Vašingtona zemē, uz Robiņa salām Ochotijas

jūrā, Dienvidšetlandē, uz Uguns zemes un citās no viņiem
apmeklētās vietās. Bri an s uzdod, ka Sv. Pāvila salas ik-

gadus apmeklējot vairāk kā miljons jūraslāču, jo viņu ap-

mešanās vieta ieņem joslu vismaz divpadsmit angļu jū-
dzes garumā gar krastu un caurmērā piecpadsmit kārtis

platumā, un uz katru kvadratkārti var skaitīt apmēram div-

desmit dzīvniekus. No dzīvniekiem, kas guļ uz klintīm,

apmēram desmitā daļa ir vairāk par seši gadi veci tēviņi,
tā kā vēl vienmēr var domāt, ka ir kāds miljons vairoties

spējīgu mātīšu. Ja pieņem, ka puse no gada laikā piedzi-

mušajiem mazuļiem ir mātītes, tad taupāmo mātīšu skaits

katru gadu ievērojami pavairojas, un tāpēc var sagaidīt,
ka arī nākotnē šīs medības dos ienākumus.

Lai pievarētu jūraslāči, rīkojas tāpat, kā tas bija ap-

rakstīts pie jūraslauvām, tomēr medī ne vecākos, bet jau-
nākos tēviņus, jo pirmo āda parasti ir nelietojama. Lie-

lāks vai mazāks pieradušu cilvēku bars labvēlīga vēja laikā

pielien nometnei tanīs krastmalas daļās, kur guļ jaunie tē-

viņi un mēģina, dodot ar šāvienu zīmi, visu no ūdens at-

griezto sabiedrību dzīt uz zemes iekšieni. Ja tas izdodas

un dzīvnieki ir pietiekoši tāļu aizdzīti no nometnes, notiek

apskate, lai jaunos, divi un trīs gadi vecos tēviņus atdalītu

no vecākajiem. Pēdējais notiek tā, ka lielā puslokā dzīv-

niekus dzen arvien uz priekšu, pie kam vecajiem, slinka-

jiem atļauj izšmaukt pa kāju starpu, kavējot bēgšanā tos,
kas ir izvēlēti. Pirmie acumirklī pagriežas jūras virzienā,
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otros lēni dzen uz priekšu, līdz viņi nonāk kaušanai nolem-

tās vietas tuvumā. No šīs vietas izplūstošā smaka padara

dzīvniekus tik bailīgus, ka tie daudzos gadījumos metas

bēgt. Tādēļ ir vajadzīgs, lai šādas vietas atrastos pēc ie-

spējas tālu zemes iekšienē, tomēr ir no svara piespiest jū-

raslāčus, lai tie ādas uz pašu kājām nones līdz sālītavām,
kas uz salas ierīkotas vairākās vietās. Parasti tā tad ir

jānoiet sešas līdz septiņas jūdzes, un tāpēc dzīšanu vajag

izdarīt ar lielu apdomu: ja dzen par strauju, tad dzīvnieki

strauji kustoties sabojā ādu, lec bieži viens pār otru, jauc

un biedē viens otru; ja dzen karstās dienās, tad ar šiem

neveiklajiem radījumiem nemaz netiek uz priekšu. Tāpēc
dzīšanai izvēlas mākoņainas un lietainas dienas un stundā

noiet vislielākais pusotras angļu jūdzes. Kad bars nonāk

pie kaušanas vietas, tad viņa apsargāšanu uztic tur sala-

sītiem zēniem, kas mēģina aizkavēt atsevišķus dzīvniekus

bēgšanā un dod visiem pārējiem laiku, lai tie var apmieri-
nāties. Kad tas ir noticis, tad no pulka atdala no septiņ-
desmit līdz simts dzīvnieku, atdzen tos vienu no otra tik

tālu, lai tie ar savām airķetnām nevar viens otru aizsniegt,
izvēlas no viņiem piemērotākos un ar sitienu pa degunu
tos nonāvē, pēc kam tiem, kas izrādās nederīgi, atļauj at-

griezties atpakaļ pie ūdens. Tā rīkojas tik ilgi, līdz viss

bars ir apstrādāts, tad tūlīņ sākas nosisto dzīvnieku dī-

rāšana. Septembrs un oktobrs ir šo medību visizdevīgā-
kais laiks. Ādu pēc novilkšanas tūlīt nones uz sālītavu un

te to iesāla četrkantīgās kastēs, tā kā gaļīgā puse nāk uz

virsu. Pēc trīsdesmit līdz četrdesmit dienām viņas izņem
no sāls, saliek tās tā, ka galīgā puse nāk uz iekšu, pārkaisa
ar svaigu sāli un iekrauj kuģos.

Jūraslauvu dienvidu zemju priekšstāvis ir kvē-

painais ronis (Otaria jubata), kas atšķiras ar īsajām
ausīm un vecie tēviņi arī ar krēpēm uz muguras; spalva
ir bez viļņveidīgas apakšspalvas. Pieaudzis tēviņš sasniedz

to pašu garumu, ko viņa radinieki, t. i. no deguna gala līdz
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pakaļējās airķetnas galam 2,7 metri jeb mērot no deguna

gala līdz astes galam 2 metri; viņa spalva ir gludi piegu-

ļoša, garāka sākot no galvas virsus līdz muguras vidum,

tā radīdama uz muguras samērā platas, bet īsas krēpes

un pie žokļiem kaut ko līdzīgu bārdai, kamēr uz krūtīm

spalva ir visīsākā. Galvas virsējā daļa, t. i. deguna ap-

vidus, ir gaišā vai dzeltēni brūnā krāsā, vaigi tumši brūni,

purns melns, mugura dzeltēnīgi brūna, vēdera puse brūni

dzeltēnā krāsā; kailās airķetnas izskatās melnas. Mātīte

atšķiras no tēviņa ar savu tumšāko krāsu; no deguna līdz

galvas priekšējai daļai stiepjas tumša švītra, kurai blakus

katrā pusē zem acīm atrodas gaiši pelēks laukums; beidzot

krūtis un vēders ir dzeltēnīgi pelēkā krāsā. Pēc Murika

(Muric) pētījumiem krāsa gada laikā mainoties. Bez at-

šķirīgās krāsas, mātīte, tāpat kā pie visiem ausainiem ro-

ņiem, atšķiras no tēviņiem arī vēl ar to, ka viņas ir ievēro-

jami mazākas un pa lielākai daļai tikko sasniedz drusku

vairāk par pusi no tēviņa lieluma; arī viņu locekļi ir ievēro-

jami mazāki un tās ir nesalīdzināmi vieglākas.

Krēpainā roņa izplatības apgabals aptver Dienvidame-

rikas dienvidus daļu, ieslēdzot visas tuvumā atrodošās salu

grupas un salas, un stiepjas uz dienvidiem līdz pat Gra-

bama zemei. Kā jau mēs no Fors te r a zinām, visbiežāk

tos var sastapt Ugunszemē; ne mazākā skaitā tie sasto-

pami uz Falklandes salām. Viņu dzīves veids, viņu pa-

rašas un tikumi galvenos vilcienos līdzinās šīm viņu zie-

meļu radinieku īpašībām. Kā pēdējie tie, tā arī viņi uz-

ņemas tālus ceļojumus, lai nokļūtu reiz izraudzītā nometnē,

kur notiek viņu vairošanās; tāpat kā jūraslauvas, arī šie

uz salām paliek mēnešiem ilgi nolūkā raidīt pasaulē savus

mazuļus un lai dotu tiem iespēju pirmās dzīvības nedēļas

pavadīt uz sauszemes, lai paši pārotos un laikam arī lai

mestu spalvu, pēc kam tie atkal peld pa plašo jūru. Fo r-

sters atradis klintīs Jaungada ostas tuvumā, kas bij

pārklātas ar šo no jūrniekiem tāpat par jūraslauvām dē-

vēto ausaiņo roņu bariem, novērojis viņu cīņas mātīšu dēļ,
kā arī to, cik mīlīgi vienas ģimenes locekļi izturas viens

pret otru, glāstus, ko tie dāvā viens otram. For sters
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ir uzstājies pret tiem naidīgi un mācījies tos pazīt par tik-

pat nevarīgiem pretiniekiem, kādi ir to vistuvākie radinieki.

Uz Falkandes salām krēpaiņos roņus arī medī, bet ne

tik nežēlīgā veidā, kā viņu radiniekus. Tas gan atkarājas
tikai no tā apstākļa, ka viņi atnes daudz mazāk labuma

nekā pēdējie. Viņi dod samērā bezvērtīgu ādu un neie-

vērojamu speķa daudzumu, tāpēc tikko atmaksā ķeršanas
izdevumus, ko prasa no eiropiešiem sarīkotās roņu medības.

Ugunszemes iedzīvotāji turpretī uzskata viņu par de-

rīgu medījumu un tāpēc šad un tad tos medī ar leelu de-

dzību.

Juŗas suņi jeb roņi ir mūsu šķiras otrās

dzimtas loceKii. i\o saviem radiniekiem tie ārēji at-

šķiras ar to, ka viņiem trūkst redzamā auss skrimšļa,
ka viņu locekļi ir saīsināti, tā sakot apslēpti ķermenī,
ka viņu pēdas un peldplēves ir pārklātas ar spalvu, ka viņu
priekškāju pirksti no iekšas uz āru paliek mazāki, ka paka-

ļējo kāju vidējie pirksti ir ievērojami īsāki par ārējiem,
tā kā pakaļējās airķetnas vidū ir arī izgriezumi. Viņu
spalvojumu sastāda garāka vai īsāka bieza akotu spalva,
kas nekad nerada krēpes, un no pirmās pārsegta reta vil-

nas spalva. Pie lielākās sugu daļas spalva ir vispārpazī-
stamā veidā laukumota, un tikai pie nedaudziem roņiem
viņa ir vienā krāsā vai ar lielākiem laukumiem.

Viņi ir plašāk izplatīti nekā visi citi airkāji un apdzīvo
ne tikai jūras, bet arī lielos iekšējos ezerus, kas ar pirmē-
jām savienoti ar upēm vai vismaz kādreiz ir bijuši ar tām

savienoti. Viņi apdzīvo visas zemes joslas, bet tomēr vis-

biežāk sastopami aukstajās joslās, un sevišķi ziemeļu po-
lārā joslā ir sastopams liels vairums dažādu viņu sugu.
No ausainiem roņiem viņi attiecībā uz uzturēšanās vietu

atšķiras ar to, ka tie vairāk vai mazāk ir saistīti ar kra-

stiem. Tikai nedaudzi no viņiem attālinās no cietzemes;
lielākā daļa uzmeklē pie krasta neapdzīvotas vietas un te

kustas ganpa ūdeni, ganatkal uz sauszemes. Vispār var

sacīt, ka ja jūrā pamana roni, tad zeme atrodas vislielākais
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trīsdesmit jūras jūdzes tāļu. Pie dažiem krastiem šie

daudzkārt vajātie dzīvnieki vēl ir ļoti bieži sastopami un

vispār tie nekur nav retums, lai gan manāma stiprā mērā

viņu skaita samazināšanās.

Pēc savas dabas tie līdzinās ausaiņiem roņiem, bet sa-

vās kustībās pa cietzemi tie stipri no viņiem atšķiras, jo

viņi nav spējīgi kā pirmie iet, bet vienīgi šļūcot virzīties

uz priekšu. Tikai ūdenī tie ir spējīgi kustēties līdzīgi pir-

majiem un parāda pilnīgi savas spējas šaī ziņā, jo viņi prot
nirt un peldēt kā īsti mākslinieki. Ar priekšējām airķet-
nām tie strādā tā, kā zivs ar spurām; te tie kustina abas

pakaļkājas vienu pret otru, un tā starp viņām sakrājušos
ūdeni izgrūzdami peld uz priekšu, te atkal šūpo tās uz sā-

niem šurp un turp un panāk to pašu iespaidu. Viņiem ir

gluži vienalga, vai tie guļ uz vēdera vai uz muguras un vai

tie kustas tuvu pie ūdens virsmas vai dziļumā. Viņi peld

pa ūdeni ar laupītājas zivs ātrumu un zibeņa ātrumā grie*-
žas paši ap sevi, viņi, spēj arī cik vien ilgi grib palikt uz vie-

nas un tās pašas vietas. Lai to sasniegtu, viņi priekšējās

kājas pievelk cieši pie ķermeņa un izliec to tā, ka pakaļējā
daļa atrodās vertikālā stāvoklī, kamēr galva un ķermeņa
augšēja daļa ir horincontālāstāvoklī un tā noturas stundām

ilgi šaī stāvoklī, pie kam galva pa pusei, bet ķermenis tikai

drusku paceļas virs ūdens. Ja tie grib nopeldēt lielus at-

stātumus, tad tie ar lielu ātrumu peld taisni uz priekšu,
bet vienmēr tā, ka krūtis atrodas uz leju, bet ļoti bieži ar

vēderu uz vienu vai otru pusi. Ja viņi grib sev laiku paka-

vēt, tad tie apmet riņķus, šad un tad ar visu ķermeni izlēc

no ūdens, ķer viens otru un ķircinās, vai arī vieni paši kā

piedzēruši rotaļājas pa ūdeni, te izsviež uz augšu vēderu un

tad virzas uz priekšu uz muguras, griežas un sviežas ap-
kārt un apkārt un izturas visaugstākā mērā dīvaini; pie
tam tie nereti aizmirstas tik pilnīgi, ka piedzīvojis med-

nieks vai ķērājs nepamanīts var piezagties tik tuvu, ka var

tiem uzmest harpuni un tos nogalināt. Medījot zivis roņi
nolaižas ievērojamos dziļumos un dažreiz var palikt lielu

laiku zem ūdens, bet katrā ziņā ne tik ilgi, kā atsevišķi no-

vērotāji to apgalvo. Ja tos nevajā, tie caurmērākatru mi-
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nuti paceļas virs ūdens, lai ieelpotu gaisu. Pēc maniem no-

vērojumiem, ko es esmu izdarījis ar pulksteni rokā, ūdenī

viņi elpo ar 15, 30, 45, 75, 90, 100, 104 līdz 125 sekundes

gariem pārtraukumiem, uz cietzemes katras piecas līdz

astoņas sekundes vienreiz. Var notikt, ka vajāti roņi var

izturēt zem ūdens trīs līdz četras reizes ilgāku laiku nekā

pievestais, bet nekādā ziņā viņi nevarētu būt spējīgi zem

ūdens pavadīt pusstundu, kā to vairākkārtīgi apgalvo un

kam arī tic. Arī Fabri ci j s (Fabricius), kas pie Gren-

landes sastopamos roņus apraksta ļoti pamatīgi, netic, ka

ronis var pavadīt zem ūdens vairāk kā septiņas minūtes.

Brauns (Brown), kas devies uz Grenlandi, nolūkā novē-

rot jūras dzīvniekus, pieved kā ilgāko laiku, ko ronis var

pavadīt zem ūdens, piecpadsmit minūtes, bet turpat pie-

zīmē, ka parasti ronis paliek zem ūdens ne ilgāk kā asto-

ņas minūtes. Pēc manām domām, arī piecpadsmit minūtes

ir par augstu ņemts laiks. Novērot roni jūrā, kad viņš ku-

stas ūdenī ir ļoti grūti un jo dziļāk tas nolaižas zem ūdens

un jo ilgāku laiku viņš pavada ūdenī, jo grūtāk. Ilgāku
laiku nolaidies zem ūdens, viņš medīdams nopeld lielus

gabalus, un ja viņš medī ar lielu uzcītību, tad tikai uz acu-

mirkli parādās virs ūdens, vienīgi lai atvilktu elpu; tādos

gadījumos tas no ūdens izbāž tikai deguna galu un tā to

bieži vien nemaz neierauga, kas var novest pie kļūdām no-

vērojumos. No manis koptie noķertie roņi, pēc daudziem

maniem novērojumiem, nekad nepavadīja zem ūdens ilgāk
kā piecas minūtes un tās arī tikai tad, kad tie gulēja. Roņi

patiesi guļ ūdenī, lai arī pēc iespējas seklākā. Ar dažiem

airķetnu sitieniem tie laiku pa laikam ar aizvērtām acīm

paceļas līdz ūdens līmenim, ievelk gaisu un atkal nolaižas

līdz dibenam; to viņi atkārto katru reizi, kad tiem jāie-

elpo gaiss. Liekas, ka viņu kustības pie tam ir neapzi-
nīgas.

Ka roņi var gulēt arī uz ūdens virsus, izriet no seko-

šiem novērojumiem. Grenlandieši, kuri šo priekš viņiem
tik nepieciešamo dzīvnieku pazīst ļoti labi, katru viņa stā-

vokli ūdenī apzīmē ar īpašu jēdzienu; jo pie roņa dažāda-

jiem stāvokļiem tie spriež par to, vai viņi peldošam ronim
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varēs pienākt tuvu vai ne. Ja ronis paceļas tikai uz augšu,
lai ieelpotu gaisu, ir bezrūpīgs un līdz pat priekškājām pa-

ceļas no ūdens un tad ar plaši atplēstām nāsīm ieelpo gaisu,
lai atkal lēni nogrimtu atpakaļ ūdenī, tas tad ronis ir

„stāvus", kamēr „apgāzts" tas saucas tad, ja tas trokšņo-
dams atkal nogrimst dziļumos; ja viņš uzcītīgi nododas

zivju zvejai un ar izceltu galvu peldēdams skatās taisni uz

priekšu, sten, strādā ar priekškājām un ar lielu troksni

nirst, tad ronis „šļakstina"; šaī stāvoklī ķērājs var viņu
viegli pārsteigt, kamēr „stāvošais" var viegli pārvērsties par

„klausošos, novērojošo un labi redzošo", t. i. maz apsola, ka

medības būs izdevīgas. Tas pats ir tad, ja ronis atpūšas zem

ūdensun gandrīz nemaina vietu, bet izbāž no ūdens tikai de-

guna galu, ieelpo gaisu un atkal noslēdz nāsis; turpretim ci-

tā laikā, kad tas bez kustēšanās guļ uz muguras, saliecis gal-
vuvu un kājas savilcis kopā, aizmidzis vai atpūšoties, tadķē-
rājs tam var pienākt tik tuvu, ka var to saķert pat rokām.

Tādos apstākļos to neuzmodina pat stipris troksnis un var

notikt, kā Brauns (Brown) stāsta, ka tvaikonis pār-
brauc tam pāri.

Uo 11 es s (VVallace) ir izdarījis ļoti pareizus novēro-

jumus, ko apstiprina arī Brauns un ko arī es esmu

pārbaudījis. Pēc šiem novērojumiem, ronis nereti guļ ar

kārtīgiem pārtraukumiem, pie kam viņš apmēram trīs mi-

nūtes ir nomodā un tikpat iegrimst miegā. Brauns

stāsta: „Kāds uz mūsu kuģa klāja turēts ronis, kuru es

ilgāku laiku uzmanīgi novēroju, likās pievestos laika sprī-
žos pārmaiņus te bija nomodā te gulēja aizmidzis. Ja to

traucēja, tad viņš pūlējās aizstāvēties, ja to da-

žas minūtes atstāja mierā, viņš pievilka kājas cieši pie
ķermeņa, izskatījās kādu laiciņu miegains, tad aizvēra acis

un vienu vai divi minūtes elpoja tik dziļi, ka nevarēja šau-

bīties par to, ka viņš guļ aizmidzis; bet piepēži tas atkal,
bez kā to apgaismotu, atvēra savas tumšās, spīdošās acis,
izstiepa kaklu, apskatījās visapkārt, lai pārliecinātos, vai

viss ir vēlamā kārtībā, iekrita atkal no jauna miegā un

pēc tam atkal rīkojās kā iepriekš. Ja uz ledus vai krasta

tuvumā guļ lieli roņu bari, tad daži no viņiem, sevišķi mā-
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tltes uzņemas sarga lomu, bet pārējie rīkojas pilnīgi tāpat

kā mūsu jaunais ronis uz kuģa klāja. To pašu var novērot

pie visiem noķertiem roņiem mūsu zvēru dārzos, ja tikai

kādu laiku grib pavadīt pie viņu baseina un noskatīties,
kamēr apkārt uz laiku viss ir palicis klusu, jo katrs ronis

lielo dienas daļu pavada miegā un ir, kā visi roņi, nakts

dzīvnieks.

Lai gan roņi dienām un nedēļām ilgi pavada jūrā un

visas savas darbošanās izdara ūdenī, tomēr, kad tie grib

atpūsties, gulēt un sauļoties, tie dodas labprāt uz krastu.

Tas notiek tāpat, kā katra vietas pārmaiņa ārpus ūdens,

ļoti nožēlojamā veidā. Lai ietu, ronis paceļas vispirms uz

priekškājām un pagrūž tad ķermeni uz priekšu, pēc tam

pievelk priekšējos locekļus, noliekas uz krūtīm, izliec mu-

guru un pavirza tā ķermeņa pakaļējo daļu uz priekšu, pie-

spiež to pie zemes, pasviežas atkal uz priekšu un atkārto

visas iepriekšējās kustības, tā tad izloca savu ķermeni čūsk-

veidīgi. Griešanās notiek vienīgi tā, ka ķermeņa priekšējo

daļu pavirza uz sāniem ar kāju palīdzību. No ūdens viņš
uz sauszemi izlēc ar vienu lēcienu un aizlēc diezgan tāļu,
pie tam tas izplestās pakaļķetnas stipri un ātri sasit kopā.
Pie atsevišķām sugām noietā ceļa abās pusēs var manīt

priekškāju nospiedumus kā viegli iespiestas pēdas, parasti
četrus mazus, slīpi no priekšas atpakaļ un uz sāniem no-

virzītus punktus. Bailēs un briesmās visi roņi spļauj ūdeni,
laikam lai nogludinātu savu ceļu. Cik smags un neveikls

arī neliekas roņa gājiens, dzīvnieks tomēr ātri virzas uz

priekšu: skrejošam cilvēkam ir jāpiespiežas, lai panāktu
roni, kas pa cietzemi virzas uz priekšu. Roņa ķermeņa pa-

kaļējais gals ir tikpat kustīgs kā kakls. Viņš var tā sa-

griezties, ka priekšējā ķermeņa daļa guļ uz muguras un

pakaļējā uz vēdera vai otrādi un pie tam viņš spēj galvu
grozīt uz visām pusēm.

Uz cietzemes guļošs ronis ir slinkuma un ērtības vis-

iztekošākā glezna. Kad saule spīd, viņš guļ sevišķi omulīgi
un pilnīgi bez kustēšanās ilgu laiku jūrmalā. Izskatās, itkā

viņš būtu par slinku, lai izdarītu kaut niecīgāko kustību.

Kā viņš ir nolicies, tā tas arī guļ. Te viņš pret sauli pa-
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griež muguru, te ķermeņa apakšējo daļu, te labo, te kreiso

pusi, pievelk priekšējās kājas vai ļauj tām ļenkani nokarā-

ties, attaisa acis un tlksmīgi tās atkal aizver, skatās dzīvi

vai nedzīvi bez kādām domām tālumā, tikai pa laikiem at-

taisa aizslēdzamās dzirdes ejas un nāsis un vispār neuz-

rāda nekādu citu kustību kā tikai to, ko prasa elpošana.
Tā viņš var gulēt stundām ilgi, nejūtīgs pret ārējiem ie-

spaidiem, pilnīgi nogrimis slinkumā. Katrs traucējums no

šī redzami viņam tik patīkamā stāvokļa ir viņam dziļi pre-

tīgs, un vajaga nākt kam sevišķam, kas to patiesi piespiež
kustēties un ieņemt citu stāvokli. Noķertiem roņiem es

esmu caur viņu mājokļa tīklu ar salmu kutinājis degunu
un tos citādi apgrūtinājis, bez kā būtu spējis tos izdzīt

no viņu ieņemtā stāvokļa. Traucējumi tiem bija vislielākā

mērā nepatīkami: viņi rūca ļoti nikni, ķēra pat reiz pēc

salma, bet palika tomēr guļot. Citādi tas ir, ja tie piedzī-

vojuši vairākkārtīgu ķircināšanu, jo tad tie parasti drīz

vien bēg ūdenī, ja tie to atrod par piemērotu atkāpšanās
vietu.

Uz izdevīgi stāvošām klintīm bieži izceļas nikni strīdi

roņu starpā labāko vietu dēļ. Stiprākais vājāko nomet

lejā, lai pats pēc iespējas ērti varētu ierīkoties un iz-

stiepties.

Augstākos platuma grādos dzīvnieki pat tad, ja tie

nav uz to spiesti, labprāt izvēlas kā guļas vietas leduskal-

nus un pavada te mierīgi izstiepušies tik pat ilgi cik dien-

vidos dzīvojošie uz saules apspīdētā krasta. lespēju gulēt
stundām ilgi uz tik auksta pamata, bez kā atdotu pardaudz
no sava ķermeņa siltuma vai sasaldēties, tiem dod ne tikai

viņu biezais kažoks, bet arī, un daudz lielākā mērā, tauku

kārta, kas atrodas starp ādu un muskuļiem. Ledū, uz

kura roņi gulējuši stundām ilgi, nekad nepaliek iespiedumi

no šiem dzīvniekiem, kā tam vajadzētu būt, ja ronis kaut

ko atdotu no savas diezgan ievērojamā iekšējā siltuma jeb,
citiem vārdiem sakot, ja tas varētu izstarot siltumu. Āda

un tauku kārta izrādās par tik sliktiem siltuma vadītājiem,
ka ārējā āda tikko uzrāda drusku augstāku temperatūru
par apkārtējo gaisu. Lai gan ronis ir spējīgs pretoties
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aukstumam, bez kā tas no pēdējā iespaida ciestu, tomēr

tas nekādā ziņā nav pret viņu nejūtīgs, kā to pierāda tas

apstāklis, ka viņš mīl siltumu un tam, kā jau bija minēts,

atdodas ar lielu labpatiku. Liekas, ka <pie viņa ir tāpat
kā pie abiniekiem un rāpuļiem, kas kā, zināms, tāpat pa-

nes ļoti zemu temperatūru un tomēr ar vislielāko labpatiku
stundām ilgi atdodas viskārstākajiem saules stariem. Pie

tiem līdz ar ārējo siltumu paceļas un krīt asinsriņķošanas
ātrums, pie roņiem, liekas, tas gan nav no siltuma atkarīgs

un tikai tāpēc, ka tauku kārta ir jo biezāka, jo tālāk zieme-

ļos dzīvnieks dzīvo un otrādi.

Lai arī ziemās, kad augstākos platuma grādos plaši

apgabali jūrā ir pilnīgi ar ledu pārklāti, varētu tikt uz pē-

dējā un arī medīt ūdenī, kas atrodas zem tā, tad katrs ro-

nis tur vaļā sev vienu vai vairākus elpošanas caurumus;

to viņš dara sākot no tā laika, kad ūdens sāk aizsalt, un

visu ziemu cauri, pie kam viņš šos caurumus pasargā no

aizsalšanas tādēji, ka bieži lien pa viņiem ārā un iekšā.

Roņa balss ir brīžiem aizsmakusi riešana, brīžiem ķērk-
šana; dusmās viņi ņurd kā suņi; pārošanās laikā tie izgrū-
žot skaļas rūcošas skaņas.

Jau senātnē roņus uzskatīja par augsti apdāvinātiem
dzīvniekiem. Viņu maņas liekas būt labi un samērā vien-

līdzīgi attīstītas. Deguns un ausis ir noslēdzamas un ir

vai nu trīsstūraini, ieapaļi caurumi vai arī kā šauras plai-
sas. Nāsis atveras pie katra elpas vilciena un pēc tam

atkal aizveras, un tādā stāvoklī viņas ir arī tad, kad dzīv-

nieks atpūšas uz cietzemes. Ausis aiztaisas tikai ūdenī un

arī tad ne visu laiku. Lielajās, maz izliektajās acīs gaiši
vai tumši brūnā varavīksnīte aizpilda visu telpu, kas ir

brīva no plakstiņiem; baltumu redz ļoti reti. Redzoklis

nav ne apaļš ne iegarens, bet ar četriem stariem. Vispār
šo viņa īpatnējo veidu var ievērot tikai pie labvēlīga ap-

gaismojuma un tad, kad acis apskata pavisam tuvu. Ļoti
var būt, ka šāds ierīkojums nāk par labu acs iekšējām ku-

stībām, kas, kā ir novērots, pie roņiem ir ārkārtīgā mērā

attīstītas un dod acij iespēju redzēt ar vienādu asumu ne
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tikai dažādos dziļumos, bet ari dienā un nakti. levērības

cienīgs ir tas fakts, ka mūsu ronis tāpat, kā visi citi roņi,
uztraukumā un sevišķi sajūtot sāpes raud asarām.

Ja mēs ar pilnu tiesību redzi atzīstam par visaugstāk
attīstītu maņu, tad laikam dzirdi mēs varēsim nostādīt

otrā vietā. Salīdzinot ar samērā mazo dzirdes orgāna

ārējo caurumu, ronis dzird labi diezgan, bet viņa dzirdes

maņa nav tik smalki attīstīta, ka tam skaļas skaņas būtu

nepatīkamas. Kā jau senātnē zināja, ronis mīl muziķu un

dziedāšanu un, ka jaunāko laiku pētnieki ir novērojuši,

viņš ar interesi klausās zvanu un citās skaļās skaņās. Tā-

pat kā senās tautas pēc viņa attēla radīja savus tritonus un

sirēnas, tā arī viņš un ne delfins ir devis pamatu teikai par

Arionu. Brauns (Brown) apgalvo bieži redzējis, ka roņi
izbāž galvas no ūdens un usmanīgi klausās, kad matroži

enkuri ievelkot dzied, un Be 11s (Bell) saka, ka tie tādā

pašā kārtā jūtoties pievilkti no zvanu skaņām. Hojas baz-

nīca uz Orknejas salām atrodas šaura smilšaina līča tu-

vumā, kuru bieži apmeklē roņi un, kā liekas, pievilkšanas

spēks ir ne tikai šī līča stāvoklis, bet arī baznīcas zvanu

skaņas, jo bieži ir novērots, ka taisni tad, kad zvani skan,

viņi izpeld krastā; acis nenovērsdami tie lūkojas uz to pusi,

no kurienes nāk zvanu skaņas, un viņās tie izbrīnējušies un

sajūsmināti klausās tik ilgi, kamēr zvana. Var jau būt,
ka ar labpatiku te jaucas kopā šo dzīvnieku ziņkārība, bet

vienmēr viņu izturēšanās tādos gadījumos ir uzkrītoša un

ievērības cienīga. Par citu savu maņu asumu roņi mums

atļauj spriest citos izdevīgos gadījumos. Lai gan deguns
tiem vairāk noder elpošanai nekā ošanai, tomēr viņu ošanas

spējas var nosaukt par labām, jo ar noteiktību ir novērots,
ka gādājot par drošību, tie pūlas ar osmes palīdzību pār-
liecināties par draudošām briesmām. Par attīstītu garšas

maņu dod liecību tas apstāklis, ka viņi ar saprašanu prot

izvēlēties barību, un jušanas spējas redzamas no tā, ka

vismazākā pieskāršanās nepaiet tiem garām nemanīta.

Par roņu garīgām spējām izsacīt kādu spriedumu nav

viegli. Ka viņi ir saprātīgi dzīvnieki, par to nevar būt ne-

kādu šaubu; tomēr dažreiz tie izrādās tik muļķīgi an ne-
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veikli, ka no viņiem nevar tikt īsti gudrs. No cilvēkiem

neapdzīvotos apgabalos tie ir pārdroši, bet tur, kur tie ar

savu niknāko ienaidnieku ir jau iepazinušies, tie izturas ar

vislielāko uzmanību. Drošs ir tas, ka jaunākie ievēro un

seko vecāko biedinājumiem. Noķertie tie ātri iedraudzējas

ar savu sargu un daži top ļoti lēni, klausa uz iesauktā vārda,
nāk ārā no sava ūdens baseina, ņem no kopēja rokas zivis

un arī citādā ziņā parāda tam savu pieķeršanos.

Liekas, ka roņi pret visiem dzīvniekiem, kas nav zivis,

mīkstmieši un vēži, ir samērā vienaldzīgi, bet tā būtu mal-

dīšanās, ja šīs viņu attiecības uzlūkotu kā pierādījumu

viņu labsirdībai. Noķertie roņi pret suņiem izrāda neiecie-

tību, viņi dusmīgi sprauslā un pūlas tos zobus klabinot aiz-

biedēt. Pie tam tie neizrāda sevišķu drošsirdību, drīzāk

gan lielu bailību un ja vien tiem kautkā ir iespējams, viņi

no šādas satikšanās pūlas izvairīties. Manis audzinātie

roņi vienmēr bija ārkārtīgi sadusmoti, kad es jaunajiem
lāčiem atļāvu mazgāties tai pašā baseinā, ko viņi apdzīvoja:
viņi sprausloja, rūca, sita žokļus vienu pret otru un dus-

mīgi ar priekškājām airķetnām sita pa ūdeni, bet nekad

neuzbruka. Starp ūdensputniem viņiem mierīgi var ļaut

peldēt, jo tie neaiztiek vismaz tos putnus, kas paši viņiem
neuzbrūk. Ar zosīm, pīlēm un citiem zobknābjiem viņi
dzīvo vislielākā saticībā, pret zivjēdājiem tie izturas jau
mazāk draudzīgi. Tā, kāds no maniem gārņiem, kas gri-
bēja ronim atņemt viņa zivis, tika nosodīts ar to, ka dus-

mās ronis saķēra tā kāju zobos un to nokoda.

Sevišķu sirsnību viņi, kā jau visas airkāju sugas, iz-

rāda pret saviem mazuļiem. Ar tiem viņi dažādi rotaļājas
un drošsirdīgi tos aizsāv pat pret niknākiem ienaidniekiem,
ja draud briesmas. Cik uzmanīgi tie arī nepūlas izvairī-

ties no cilvēka un cik bailīgi, ja tiem ir jau ļauni piedzīvo-
jumi, nemēģina izbēgt no mednieka, tomēr var novērot, ka

tie paliek pie jaunajiem pat tad, kad pēdējie ir apdrau-
dēti, un dala ar tiem viņu likteni. No otras puses apgalvo,
ka zināmos apstākļos tie saķer jauno ar vienu priekšējo
airķetnu, piespiež viņu pie krūtīm un tādā ceļā to tik ātri,
cik vi>n iespējams, nes uz ūdeni.



Skatoties pēc tā, kādā apgabalā roņi dzīvo, pārošanās

laiks iekrīt dažādos mēnešos. Mūsu zemes lodes ziemeļu

daļā viņa notiek rudenī, dienvidus apgabalos starp aprili

un jūniju. Vecie tēviņi esot ļoti uztraukti, vedot sīvas

cīņas savā starpā un ne par ko citu neinteresējoties, kā

vienīgi par savu mīļo. Stāsta, ka šīs jūtas viņus pilnīgi
turot savā varā un liekot pilnīgi aizmirst tiem citādi pie-

mītošo bailību. Tikpat stipra kā viņu mīlestība ir arī viņu
greizsirdība. Kas viņu rukšķošās un rūcošās skaņas var

atdarināt, tas droši tos pievilinās sev klāt. ši 11mg s

(Schilling) stāsta: „Ar savu medību biedri mēs uz kādas

vientuļas salas sastapām desmit līdz divpadsmit rukšķošus

un rūcošus roņus, kas ilgojās pēc pārošanās. Mums iz-

sēžoties malā. tie, pretēji paradumam, devās ūdenī ļoti lēni,

un man gandrīz gribējās ticēt, ka manā priekšā ir kādas

citas sugas dzīvnieki. Mēs nolēmām šos roņus novērot un

izrakām smiltīs sev bedri, kur paslēpties. Tikko mūsu

laiva bija aizgājusi kādus pieci simts soļus tāļu, ūdenī ne-

lielā attālumā no krasta parādījās lielākā daļa no minētiem

roniem: viņi ar redzāmu patiku klausījās mūsu atdarinā-

tajās skaņās, izcēlās virs ūdens gandrīz līdz pusķermenim
un šādā stāvoklī, kas ir diezgan ievērojami, tuvojās salas

krastam arvien vairāk. Kad nu mēs atdarinājām augstā-
kās un klusākās skaņas, ko parasti izdod tēviņš, tad daudz

lielākās mātītes vispirms pielīda cietzemei un drīz pēc tam

tuvojās mūsu nometnei, sekojot vilinošajām skaņām: lai

gan mūsu galvas tās katrā ziņā varēja saskatīt pār bedres

malu. Mēs izmeklējām katrs sev vienu roni, nomērķējām
un reizē izšāvām: kad pulvera dūmi bija izklīduši, katrs

no mums ieraudzīia izvēlēto roni bez kustības mūsu priekšā
guļam. Bet pārējie, kas arī bija iznākuši uz cietzemes, iz-

turējās tā. itkā arī viņus mūsu šāvieni būtu ķēruši. Mēs

būtu varējuši, ja vien būtu bijuši mierīgāki un vairāk sa-

gatavoti, ļoti labi izšaut arī mūsu otrus šāvienus uz vēl

līdz šim neievainotiem. Tikai tad, kad mēs uzlēcām, dzīvība

atgriezās šinīs itkā no zibens ķertos ķermeņos."
Apmēram astoņus mēnešus pēc pārošanās, maijā, jū-

nijā un jūlijā mātīte atnes vienu, retāk divi mazuļus. Dzem-
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dēšana notiek uz vientuļām, neapdzīvotām salām, vismīļāk
krastmalas smilšainās vietās, alās vai ari uz klinšu gaba-
liem un arī uz ledus laukiem. Mazie ierodas pasaulē pilnīgi
attīstītā stāvoklī, bet ir pārklāti biezu, baltu, maigu spalvu,
kas tos kavē peldēšanā un vēl vairāk niršanā, bet šī spalva
drīz vien apmainās pret stīvo, gludi pieguļošo jaunības uz-

valku. Līdz tam laikam, kad tas notiek, mātītes paliek uz

cietzemes pie saviem mazajiem.

Kādreiz, apmeklējot kādu dzīvnieku tirgotāju, es re-

dzēju roņu mātīti, kuras apmēri pamudināja uz priecīgām
cerībām. Lai gan šis dzīvnieks bija pie noķeršanas da-

būjis divus ievainojumus un tādēļ izstādīšanai bija nede-

rīgs, es tomēr nolēmu to nopirkt, jo es drīkstēju cerēt, ka

iegūšu izdevību izdarīt svarīgus novērojumus. Tik daudz

es zināju, ka grūsnējas roņu mātītes jau vairākkārt bij

gūstā dzemdējušas; mazuļi tomēr vienmēr tūlīņ pēc dzim-

šanas nobeidzās. Man bij lemts būt laimīgākam, varbūt

tikai tādēļ, ka es grūsnējai roņu mātītei par uzturēšanās

vietu varēja ierādīt kādu mazu dīķi.
Labi iznēsātais mazulis piedzima 30. jūnijā, agrā rīta

stundā; kopējs, kuram es roni biju nodevis kopšanā, rītā

atnākot jau redzēja mazuli blakus mātei ūdenī spēlējamies.
Uz zemes, blakus diezgan lielam daudzumam asiņu un

dzemdes plēvei, es atradu arī visu jaunpiedzimušā jaunības
apvalku — diezgan lielu kaudzi zīda mīkstu, īsu, bet sa-

veltu spalvu, kuras atradās uz vienas vietas un, kā likās,
vēl mātes ķermenī bij noberstas. Mazulim nebij vairs ne

pēdu no vilnainā apvalka; tā krāsa pilnīgi līdzinājās mātes

krāsai; tikai atsevišķas krāsas bij svaigākas un spīdošākas.
Acis skaidri un modri raudzījās pasaulē. Pat jaunā pil-

soņa kustības jau bij līdzīgas vecāku kustībām: ūdenī uz

uz mata tikpat meistariskas, uz sauszemes gluži tikpat ne-

veiklas. Viņš, likās, jau savas dzīves pirmās stundas ārpus
mātes ķermeņa bij piesavinājies gandrīz visas sava dzi-

muma spējas; viņš peldēja uz vēdera tāpat kā uz muguras,
nira viegli un ilgi, ūdenī pieņēma visdažādākos stāvokļus,
ar vārdu sakot, viscaur izturējās kā vecais dzīvnieks. Bet

viņš jau arī pasaulē radās kā ļoti attīstīts un uzkrītoši liels



dzīvnieks. Vēl viņa piedzimšanas dienā mums izdevās

mazo nosvērt un izmērīt: svars bij 8,75 klg, garums 85 cm.

Bii ļoti interesanti abus dzīvniekus novērot. Vecais

dzīvnieks likās redzami priecājās par savu atvasi un izrādī-

ja pret to vislielāko maigumu, turpretim mazulis bij gudrs

un likās savu māti saprotam. Jau pirmās dienās māte ļoti
neveikli spēleiās ar mazuli, vispirms ūdenī, vēlāk arī uz

sauszemes. Abi vairākas reizes uzrāpās uz sauszemes; uz

to māte mazuli uzaicināja vai nu ar spēcīgu rēkšanu, vai

arī tam maigi pieskārdamās ar priekšēiām airķetnām. Sav-

starpējā pieķeršanās pie rotaļāšanas bij katram redzama.

Laiku pa laikam abas galvas nira pa ūdeni, cieši viena

otrai blakus; tad tie pieskārās viens otra snuķim, itin kā

kad gribētu skūpstīties. Māte laida mazuli peldēt pa

priekšu un pate sekoja viņa katrai kustībai un šad un tad

ar maigiem sitieniem dzina viņu jau iepriekš nodomātā vir-

zienā. Tikai, kad mazulis gribēia iet uz sauszemi, māte

viņam norādīia ceļu. Jau pret vakaru mazulis spēcīgi zīda,
dzirdami čāpstinādams; māte nogūlās uz sāniem un ar ņur-

dēšanu aicināja zīdaini pie sevis. Vēlāk tas līda sešas līdz

desmit reizes dienā pie mātes, lai izlūgtos barību. Ūdenī

tas nekad nezīda ; vismaz es to nekad netiku redzējis.

Ārkārtīgi ātri mazulis pieņēmās lielumā un apmēros;

arī vina kustības ar katru dienu tapa brīvākas un drošākas,

viņa līdzdalība un apkārtnes izprašana lielākas. Apmēram

astoņas dienas pēc dzimšanas uz sauszemes viņš spēia ie-

ņemt visas roņu pozas: omulīgi un slinki gulēt uz sāniem

un muguras, saliekties, pie kam pakaļējās airķetnas tas

pacēla augsti gaisā un ar tām rotalāiās, un daudzas citas.

Jau savas dzīves trešā nedēļā viņš bij pieaudzis ronis. Pret

kopēju tas izturējās bikli un bailīgi, un tā man izdevās tikai

viņa dzīves sestajā nedēlā to otrreiz nosvērt. Ap šo laiku

tas bij sasniedzis jau divkāršu svaru, neskatoties uz to, ka

tas tikai zīda un vēl neēda nekādu zivju barību.

Par lielu nožēlošanu, es mundro dzīvnieciņu pazaudēju
jau viņa dzīves astotā nedēļā. Nebij iespējams to pieradi-
nāt pie zivju barības, bet mātei piena pamazām sāka ap-
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trūkt. Viņš gan mēģināja tam nomestās zivis ēst, bet ba-

rība viņam negāja labumā. Viņš aizvien tapa vājāks un

vājāks, un kādu rītu atpūtas vietā to atradu beigtu.

Augstu ziemeļos jaunie roņi biezo spalvu apvalku pa-

zaudē vēlāk nekā dienvidos, un tādēļ no sākuma nav spē-

jīgi peldēt vai vismaz nirt. Aiz šī iemesla pēc vairākkārtī-

giem novērojumiem, vecās mātītes ziemeļos, līdzīgi ausai-

niem roņiem, nedēļām ilgi paliek uz sauszemes pie saviem

mazuļiem un tos pamazām pieradina pie ūdens un izmāca

peldēt. Šim nolūkam mātes mazos vispirms ved mazos,

šauros dīķos starp ledu un tikai vēlāk, kad tie jau te ir

pieraduši un spalvaino apvalku nometuši, arī atklātā jūrā.
Pie viņu ātrās augšanas šinī laikā tie ir sasnieguši jau ie-

vērojamu lielumu un jau ir spējīgi paši sev barību sadabūt.

Tagad, no sākuma vēl arvien mātes vadībā, tie sāk mēģi-

nāties dažādu dzīvnieku ķeršanā, lai sagādātu sev barību,
un visīšākā laikā pieņem veco roņu dzīves veidu.

Ir augstā mērā ticams, ka sākumā jaunie roņi neēd

zivis, bet pārtiek galvenā kārtā no vēžiem un citiem zemā-

kiem jūras dzīvniekiem, pat no dažādiem gliemežiem, ko

arī vecie nenicina. Pēc Bra vn a pētījumiem, Grenlandes

ūdeņos visi tur sastopami roņi pārtiek, skatoties pēc gada

laika, no dažādiem jūras dzīvniekiem, izlietodami tos mēne-

šus, kuros viena vai otra viņu laupījuma suga parādās lielā

vairumā. Vasaras mēnešu laikā dažādās vēžu sugas, kuras

tad lielā daudzumā pilda ziemeļu jūras, sevišķi bieži sasto-

pamās dažādās garneļu sugas, ir roņu visiemīļotākā ba-

rība; turpretīm citos laikos tie medī gandrīz vienīgi zivis.

Dažas roņu sugas ēd katrā laikā mīkstčaulainos gliemežus,
ko vislabāk var redzēt no viņu mēslu kaudzēm. Pie zivju
izvēles viņi parāda zināmu garšu, kas izteic viņu izvēles

smalkjūtību. Tie izmeklē pēc iespējas tās sugas, kuras
arī mēs uzskatam kā ļoti iecienītas ēdamās zivis, sevišķi la-
šus, mencas, siļķes un daždažādas butes; turpretīm tie no-

nicina visas tās zivju sugas, kurām daudz asaku.

Trūkuma spiesti viņi ēd, kā to pierāda mūsu sagūstī-
tie roņi, arī upju zivis, bet gūstā tie tomēr parasti dzīvo
tikai īsu laiku, ja viņiem dod vienīgi upju zivis, kamēr, ja
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tos baro ar jūras zivīm, tie dzīvo ilgus gadus. Sekas no

zivju barības ir tās, ka viņi bieži cieš no gremojamo or-

gānuparazitiem un no šo parasitu nodarītiem iekšu ievai-

nojumiem bieži iet bojā.
Pēc Brauna novērojumiem, roņi ķer arī dažreiz jūrā

peldošus putnus; pēc maniem piedzīvojumiem, gūstā viņi
to nedara un atsakās no nodīrātiem putniem ar tādu pašu

riebumu, ar kādu tie atraida mūsu mājas zīdītāju gaļu, kā-

dēļ ir ļoti grūti viņus turēt un tos pie šādas barības pie-

radināt.

Kad viņi ir pieauguši, tad tiem, kā jau visiem zivju

ēdājiem, vajadzīgs liels daudzums barības, vismaz pieci

kilogrammi zivju dienā, bet viņi izrādās arī tad vēl izsal-

kuši un ir ar mieru pēc tikko ieturētās maltītes apēst to

pašu barības daudzumu.

Ziemeļu tautām roņi ir vissvarīgākie no visiem dzīv-

niekiem. Grenlandes iedzīvotājiem roņi dod iespēju dzīvot,

jo tur izlieto katru viņu ķermeņa daļu. Bet arī mēs eiro-

pieši augsti vērtējam gludo, skaisto, ūdeni cauri nelaidošo

roņa ādu un trānu, un izlietojam pat arī viņa gaļu.
Nav ko brīnīties, ka taisni tādēļ roņus visās jūrās tik

ļoti meklē. Bieži pie tam rīkojas gluži nežēlīgā kārtā, jo

pret šiem dzīvniekiem bez kādas žēlastības un saudzības

ved necilvēcisku iznīcināšanas karu. Roņu medības ir un

paliek nicināma slepkavošana, sevišķi tad, kad viņas sa-

rīko civilizētie eiropieši, jo neizglītotās ziemeļu tautas mi-

nētās roņu medībās izrādās daudz cilvēcīgākas par eiropie-
šiem. Roņu medības un ķeršana bieži izvēršas par vienu

un to pašu; šaujamie rīki tiek ļoti reti pielietoti un tālāk

jūrā pavisam tos nelieto, jo nonāvētais ronis nogrimst
ūdenī kā svins. Citādi tas ir dzīvnieku iemīļotās vietās uz

krasta. Rigenas salas austrumu piekrastē, kā ši 11 mg s

stāsta, vairākus simtus soļu no augstās priekšsalas zemes

raga atrodas kāda granita bluķu kaudze, kura pēc paisuma

paceļas pār ūdens līmeni vairāk kā metru augsti. Uz šīs

klints guļ bieži vien četrdesmit un pat līdz piecdesmit roņu,
bet tie tomēr ir tik gudri, ka neļaujas laivā tiem piebraukt
tuvumā.
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„Kāds mans draugs," Šillings stāsta, „kas gribēja sa-

gādāt man izdevību šos dzīvniekus tuvāk novērot un tos

arī medīt, lika uz minētās klints piestiprināt kādu mucu un

nostādīt to tā, ka cilvēks varētu tanī sēdēt. Astoņas dienas

vēlāk tika dabūtas ziņas, ka no uzstādītās mucas roņi vairs

nebaidoties un apmeklējot klinti kā iepriekš. Tā nu mēs

devāmies ceļā, paņēmuši līdz astoņām dienām pietiekošu
uzturas vielu daudzumu, uz neapdzīvoto krastu, uzcēlām

tur sev telti un no šejienes pārcēlāmies pāri uz klinti.

Viens no mums medniekiem pastāvīgi sēdēja apslēpies

mucā, citi pa to laiku uzturējās krastā. Laiva vienmēr tika

turēta tāļu. Uzglūnēšanas vieta bija augstākā mērā inte-

resanta, bet arī ļoti dīvaina, šaurās mucas mazajā telpā
cilvēks jutās pavisam atstāts no pārējiem un nemiera pil-
nām jūtām dzirdēja viļņus sev apkārt bangojam. Man

vajadzēja laba laika, lai iegūtu atpakaļ nepieciešamo mieru.

Bet tad nāca jaunas, vēl nekad neredzētas parādības.

Apmēram 400 soļu attālumā iz jūras iznira un pacēlās pār

līmeni viens ronis aiz otra. Ikkatru minūti viņu skaits

auga, un visi viņi peldēja virzienā uz manu klinti. Sākumā

es baidījos, ka viņi tuvāk nākot satrūksies no manas gal-

vas, kas rēgojās ārā no mucas, un mūsu pūliņus iznīcinās;
manas bailes auga, kad gandrīz visi roņi starp akmeņu
kaudzēm ūdenī pacēlās stāvus un kaklus izstiepuši ar lielu

ziņkārību nolūkojās uz klinti, uz muciņu un mani. Tomēr

neskatoties uz visām manām bažām, es drīz apmierinājos,
jo ieraudzīju, ka roņi pie izkāpšanas malā drūzmējas un

ķildojas, un sevišķi lielākie nopūlas cik ātri vien iespējams
nokļūt uz klints. Liekas, ka arī starp viņiem valda stip-
rāko taisnība, jo lielākie kož un grūž lejā mazākos, kuri

jau ātrāk uzkāpuši uz plakaniem un ērtiem akmeņiem, lai

tos paši dabūtu savā rīcībā. Ar šausmīgu rūkšanu un

bļaušanu roņu sabiedrība pamazām ieņēma priekšējos lie-

lākos granita bluķus.
Vēl arvien jauni pienācēji līda no ūdens ārā, tomēr

iepriekšējie, kuri jau bija apmetušies, nelaida viņus garam,
un tiem vajadzēja meklēt sev vietu sāņus no klints. Daži
tāpēc meklēja apmešanās vietu tieši manas mucas tuvumā.
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Stāvoklis, kurā es atrados, bija vislielākā mērā dīvains.

Es biju piespiests izturēties mierīgi un klusi, kā statuja,

ja nevēlējos sevi nodot šai neparastai sabiedrībai. Bet

skats bija man vēl tik nepieredzēts un tik brīnišķīgs, ka

nebūtu bijis pat spējīgs savu jau pielikto šauteni izšaut uz

kādu drošu mērķi. Sabangotās jūras trokšņošana un dzīv-

nieku daudzbalsīgā rūkšana aizsita man ausis; mazie un

lielie roņi bij pastāvīgā nemiera pilnā un ļoti dīvainā ku-

stībā, tā' kā acis bij pilnas brīnumu. Gluži kā no burvības

apņemtam, brīnišķīgas jūtas ilgi neļāva man nākt ne pie
kāda gala slēdziena, jo sevišķi tādēļ, ka man bij no pārāk
liela svara no nelielā atstatuma noskatīties šinī ārkārtējā

dabas ainā, lai es ar pārsteidzīgu šāvienu pats sev šo iz-

devību laupītu. Beidzot, kad jau labu laiku biju baudījis
reti savādā novērojuma priekus, man ienāca prātā, ka mans

draugs, kas no pretējā krasta ar tālskatu katrā ziņā roņus

varēja redzēt, aiz bažām, ka man varbūt notikusi kāda ne-

laime, var sākt dot man signālus un tā aizbaidīt visu sa-

biedrību; un tā man bij jādomā par sava gaidīšanas laika

beigšanu.

Roņi man apkārt bija jau pa daļai apmierinājušies, un

bez ilgstošās rūkšanas bija novērojami tikai daži savstar-

pējas uzbrukšanas mēģinājumi, vai nu aiz naida vai drau-

dzības, to es nevarēju noteikt.

Te es ieraudzīju savā priekšā, tieši pretī mērķim, vienu

no lielākiem roņiem, kas uz granita bluķa gulēja ērti atlai-

dies; labi nomērķētais šāviens ķēra tik droši un nāvīgi
mana upura galvas kausu, kā šim jūras bērnam nebija
vairs iespējams atstāt klinti. Viņa kaimiņš saņēma otru

šāvienu, un gluži tādā pat kārtā pēc pārs reižu raustīšanās

palika guļot nedzīvs uz sava akmeņa.
Pārējie roņi tikai pēc otrā šāviena sakustējās un tad

ar lielāko steigu metās tuvējā ūdenī; pirmais šāviens no-

veda viņus tikai izbrīnā. Kāmēr ataicinātā laiva tuvojās,
lai aizvestu mani un manu laupījumu, man atlika laika no-

vērot bēgošo roņu izturēšanos. Viņi neaizbēga visai tāļu,
bet nopeldējuši dažus simtus soļus, parādījās ūdens virsū

un tuvojās pat klintij, itkā no jauna gribētu tur kāpt malā.
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No tuvojošās laivas sabaidīti, viņi aizpeldēja tāļāk jūrā.

Tagad mans draugs ieņēma vietu uz klints un es braucu

laivā ar abiem nogalinātiem dzīvniekiem pāri uz mūsu pa-

slēptuvi. Pagāja kādas pārs stundas, iekams roņi parā-

dījās no jauna. Kad šis laiks bij pagājis, es sev par lielu

prieku ar tālskatu pamanīju, ka klintij tuvojas labs skaits

roņu un sāk jau ieņemt vietas uz ārējiem akmeņiem. Ne

ilgi pēc tam sekoja ātri viens otram divi šāvieni un mēs

redzējām norunātās zīmes, kuras mūs aicināja turp. Pie-

gājuši mēs ieraudzījām vienu no lielākiem roņiem beigtu
uz klints gabala. Kādam citam ievainotam ronim bija

laimējies iekļūt ūdenī, bet otrā rītā mēs viņu atradām

beigtu pretējā krastā."

Dažreiz izdodas, kā ši 11mg s stāsta, arī no kuģa
izšaut uz roņiem, ja mazās laivās lēnā gaitā klusi piebrauc
uz akmeņiem gulošiem dzīvniekiem. Aukstumam pastāvot
medības uz ledus ir dažreiz izdevīgas, bet vienmēr bīstamas.

Ja arī kādreiz Baltijas jūras straumes aizsalst, tad roņi uz-

tur mākslīgus caurumus ledū, lai pa tiem nāktu sakarā ar

ārējo gaisu un izlīstu uz ledus gulēt. Parasti katrs ronis

pagatavo sev vienu tādu caurumu, dažreiz arī vēl caurumus

vispārējai lietošanai. Naktīs mednieki šiem āliņģiem iet

garām voiloka kurpēs, lai noklusinātu soļu troksni; ļoti
rūpīgi jāvēro vējš un laika apstākļi, kā arī visu laiku jā-
būt uzmanīgam.

Zviedrijas austrumu piekrastē medības piekopj kārtīgi
un bieži, bet parasti lieto tikai harpunes un tikai retāk

bises ar lodēm. No pēdējām lieto divas šķiras, vienu šaur-

stobrainu un otru, ar kuru var šaut smagas lodes pat uz

lieliem attālumiem. Daži zviedru mednieki ņem līdzi arī

iedresētus suņus, kuri izošņā uz ledus roņus un nodarbina

tos tik ilgi, līdz pienāk mednieks. Uz Fararu salām roņus
medī galvenā kārtā tad, kad viņi ar saviem mazuļiem uz-

turas uz sauszemes. Tās vietas, kur mazuļi dzimst, mēdz

saukt par lateriem un medību mēnesi par lateru laikmetu.

Šādas medības apraksta Grāba. „Jūras līcī nonākot mūs

ielenca neskaitāms roņu pulks; neuzticīgi paceltām galvām
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un stīvām acīm tie mūs uzlūkoja. Šāvienu nevienu neiz-

šāvām, lai neuzmodinātu uz klintīm gulošos.
Mēs lēnām ejot nepamanīti piegājām pie kādas roņu

grupas, bet kur atrodās katra dzīvnieka galva un kur aste,

to nevarēja izšķirt. Tikko izšāvām, tūlīņ viss pulks, ar

savu spalvu spīguļodams, metās jūrā. Tad mēs atkal ie-

kāpām savā laivā un lēni iebraucām līcī. Viss roņu bars,

skaitā, katrā ziņā, vairāk par piecdesmit dzivnieku, ziņ-
kārības pārņemts sekoja mums, lai redzētu, kas notiek

laivā. Drīz viņi panira zem ūdens, drīz atkal bija redzami;

ja kāds ronis pienāca ļoti tuvu laivai un pacēlām ieroci

šaušanai, tad tas ar lielu troksni nozuda zem ūdens, lai

tūlīņ atkal no jauna parādītos virs ūdens.

Pēc katra šāviena visas roņu galvas nozuda, bet tūlīņ
atkal parādījās mūsu tuvumā. Bija nošauti veci, divgadīgi
un viengadīgi roņi.

Pēc senseniem novērojumiem, nekad nav labi nošaut

visus uz latera atrodošos dzīvniekus, sevišķi ne visus tē-

viņus. Ja uz latera ir trīs tēviņi, tad var nošaut lielāko

un mazāko, bet vidējais jāatstāj dzīvs. No mātītēm no-

šauj vistaukākās, bet jaunpiedzimušie un viņu mātes top
atstāti dzīvi. Lateros, kur vajadzīga laterna, neparastā
gaisma mulsina roņu acis, turpretim tādos, kuru caurumi

ne visai pilnīgi aizsedz dienas gaismu, tur roņi redz pat
labāk kā cilvēki, un laivai piebraucot tad dzirdama skaļa
rūkšana un kaukšana. Vislielākais rūcējs, kuru tālab arī

nosauc par latera aizstāvi, tūliņ paceļas, gribēdams cilvē-

kiem aizsprostot ieeju un ar atvērtu rīkli lec pa klinti uz

priekšu un atpakaļ. Tā kā ronis stāv augstāk par pirmo
cilvēku, tad reti kad viņam laimēsies roni nogalināt, ja
viņš nelec atpakaļ un nepiekļūst ronim no sāniem vai arī

no muguras. Vislabāk ir priekšējam laivas vīram turēt

ronim pretim paceltu nūju, ja arī tas uzliktu viņam uz

pleciem savas priekškājas, tad jāatgaiņājas; latera aiz-

stāvis pa to laiku negriež vērību uz pakaļējo vīru, kas dod

viņam sitienu. Ja ronim palaimējas sitamo priekšmetu sa-

tvert mutē, tad neviens cilvēks nav tik stiprs, ka spētu vi-

ņam to izraut vai atņemt. Bet ja latera aizstāvi vairākas
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reizes ievaino un tas tomēr var aizskriet, tad viņš atstāj

šo mītni un dodas uz citām alām, kas ir par iemeslu, kādēļ

atstāti tik daudzi lateri. Droši cilvēki izsakās, ka viņi ar

tādu pašu prieku varētu iet pretim dusmīgam vērsim, kā

pret latera aizstāvi, un sevišķi tad, kad otrs cilvēks nevar

ātri sekot pirmajam. Vidējā lieluma roņi liekas ir vecā

roņa sāncenši, jo tie, ja viņus saudzē, katrā gadījumā at-

griežas uz alu un atved sev līdz pat svešas mātītes. Ja

mazulis ir jau tik liels, ka māte var laist viņu jūrā, tad

izceļoties troksnim, kuru rada laivas atnākšana, viņa to

arī dara un mēģina ar viņu aizbēgt. Ja tas tomēr neiz-

dodas, tad viņa paliek pie bērna, un ja varbūt pirmā acu-

mirklī viņa to atstāj, tad otrā tūdaļ atgriežas pie tā; tad

var aptaustīt, vai mazulis ir tauks; mazulis pie tam savu

vietu neatstāj, ja vien to troksnis un kliedzieni neaiz-

baida."

Visi roņi ir ārkārtīgi sīksti un izturīgi; uz vietas gu-

ļot tie paliek tikai tad, ja lode ieiet smadzenēs vai sirdī.

Sitiens pa degunu roņus gan apdullina, bet nenonāvē, un

tāpēc ne visai mežonīgi roņu sitēji pēc tam, kad ronim no-

vilkta āda un noņemti tauki, ir paraduši vairākas reizes

vēl iegrūst tiem nazi sirdī, lai būtu pārliecināti par viņu
nāvi. Pēc Bra vn a vārdiem, esot vairākkārt novērots,
ka nodīrātie roņi, ielikti jūrā, vēl izdarījuši peldēšanas ku-

stības, un lai gan tās varēja būt tikai pēdējās muskuļu sa-

vilkšanās sekas, tomēr roņu mednieki drošības dēļ piera-
duši rīkoties augšminētā kārtā.

Bez cilvēkiem roņu briesmīgākais ienaidnieks ir valis

orka (Orcinus orca), kuru grenlandieši un normaņi sauc

par „roņu valdnieku". No šī vaļa mazākos roņus redz

bēgam ārkārtīgās bailēs. Rijīgā nezvēra dzīti, tie ātros

lēcienos izlec augstu pār ūdeni, pielieto visas peldēšanas
un niršanas mākslas, mēģina aizsniegt mazus jūras šauru-

mus un seklas vietas, savās nāves briesmās pārspēj pat
bailes no cilvēka; viņi, padevīgi kā suņi, peld un lien pat
tieši roņu medniekiem klāt, itkā pie tiem, saviem nežēlī-

giem ienaidniekiem, viņi cerētu atrast aizsardzību pret sa-

viem visnežēlīgākiem iznicinātājiem. Ja tikpat rijīgais cik
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asinskārais delfins tos panāk, tad viņi, kā tas vēlāk būs

redzams, ir neglābjami pazuduši. Arī leduslācis viņus ne-

atlaidīgi vajā un prot viņiem, kā mēs jau agrāk redzējām,

īsti izveicīgi piekļūt klāt. Jauniem roņiem arī lielas laupī-

tāju zivis ir bīstamas.

Ziemeļu tautas izlieto visu roni, ne tikai taukus un

ādu, kā mēs, un bez tam arī gaļu, tāpat kā zviedri un nor-

vēģi. Zarnas ēd, vai arī izlieto logiem, drānām un priekš-

kariem, iepriekš ar ļoti lielām pūlēm tās iztīrot un gludinot.

Sevišķi augsti vērtē no viņām kopā sašūtu virsģērbu, gren-

landiešu kapizadu jeb zarnu kažoku, jo tāds nelaiž cauri

ūdeni. Ar jūras ūdeni maisītās asinis vāra un ēd kā zupu,

vai arī, iepriekš sasaldējot, bauda kā gārdumu; pēc vārī-

šanas viņu veido arī apaļās bumbās un uzglabā nebaltām

dienām. Ribas noder balstiem izstieptām ādām vai arī no

tām pagatavo naglas. Lāpstiņu kaulus izlieto kā lāpstas,

no cīpslām pagatavo dziju un tamlīdzīgas lietas. Gren-

landietim galvenais ieguvums, kāds no roņa ceļas, tomēr

ir ādas, tauki un gaļa. Ādām augstu ziemeļos, tādēļ, ka

tās izlieto drēbju pagatavošanai, it sevišķi sieviešu biksēm,
ir tik liela vērtība, ka pēc B r a v n a, jaunai grenlandietei
nav patīkamākas dāvanas, kādu tai varētu pasniegt, kā

roņa āda. „Tāpat kā eiropiešu Pirams savai Tisbei dāvina

dārglietas un greznumus, ne mazāk maigais pingatoks
Grenlandē nes savai mīļākai savu ledū stingušā fjorda
medību augļus roņu ādas veidā, kuru arī dāņu nometnēs

samaksā ar trīs līdz četriem valsts dālderiem jeb vācu

naudā septiņām līdz deviņām markām. Galvenais iemesls,
kurš zēģelēt un airēt protošās grenlandietes pamudināja
uzņemties kopā ar admirāļu Grē (Grāāh) atceres vērto

ceļojumu gar Grenlandes austrumkrastu, bija cerība lie-

lākos platumos iegūt dažas roņu ādas." Pat Orkneju salās

starp zvejniekiem šādai ādai,' kuru galvenā kārtā izlieto

vestēm, ir sava vērtība. Gaļu, kura negaršo vācu mutei

savas tumšas krāsas un mežonīgās garšas dēļ, jau zviedri
skaita par garšīgu, un visas ziemeļu tautas viņu ēd tikpat
labprāt kā savu nedaudzo mājas kustoņu gaļu, tā tad skaita

par labāku, nekā zivju gaļu. Tikai šur un tur neciena ak-
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nas, jo viņām pieraksta ģiftīgas īpašības, kādu tām pa-

tiesībā nav. Beidzot no speķa vāra ļoti labus, viegli kūsto-

šus taukus, kuri dažreiz vairāk ienes, kā ādas un gaļa kopā

ņemot.
Ronis (Phoca vitulina), kura dzīves apraksts ir ie-

priekšējā raksturojumā, ir tādā pat vārdā nosauktās ģints

(Phoca) priekšstāvis. Dzīvnieks ir bieži sastopams arī

mūsu ūdeņos. Pieauguša dzīvnieka garums, no purna līdz

astes galam mērīts, svārstās starp 1,6 un 1,9 metriem un

pie tam mātītes mēdz būt uzkrītoši lielākas par tēviņiem.
Galva ir apaļa kā ola, purns īss, acis lielas, tumšas ar gudru

izteiksmi, auss izveidota kā mazs trīsstūrains paaugstinā-

jums; cietiem, drusku cirtainiem ūsu sariem pārklātā aug-

šējā lūpa ir bieza, bet ļoti kustīga, kakls īss un resns, ķer-

menis, sākot no pleciem līdz astei gandrīz vienmērīgi kļūst
tievāks, priekškājas ļoti īsas, pakaļkājas platas un labi at-

tīstītas, aste, kā vienmēr, ļoti īsa. Spalva sastādās no cie-

tas un spīdošas akota spalvas, kura apsedz ļoti trūcīgo
apakšējo vilnu. Vispārējā krāsa ir dzeltēngani pelēka.
Zīmējumu izveido nekārtni, bet pār visu virspusi sadalīti

brūngani līdz melni plankumi, kuri uz galvas ir mazi, apaļi
un stāv cieši viens pie otra, bet uz muguras tie ir lieli, sa-

mērā vairāk kantaini un viņu ir mazāk. Ronis ir izplatīts
visā Anlantijas okeāna ziemeļu daļā, ieskaitot visu Ledus-

jūru. No jūras viņš uziet jūdzēm augstu upēs un tādēļ
viņu bieži sastop dziļi zemes iekšienē. Sava izplatības ap-
gabala dienvidos viņš, laikam, uzsāk tikai īsas pastaigas,

turpretim ziemeļos, kaut arī varbūt ne noteiktā kārtībā,
garus ceļojumus no vienas jūras daļas uz otru.

No jūras roņiem atšķiras Grenlandes ronis

ar garāku un šaurāku galvu, plakanāku pieri un izstieptāku
purnu, kā arī ar priekšķetnu uzbūvi; tās ir īsākas nekā jū-
ras roņiem un viņām ir citādi izveidoti pirksti. Te visga-
rākais pirksts nav pirmais, bet gan otrais pārspēj garumā
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visus pārējos. Grenlandes ronis (Phoca groenlandica) tik-

ko sasniedz jūras roņa lielumu, jo tēviņa garums tikai re-

tos gadījumos ir 1,9 metri un parasti ir ievērojami ma-

zāks par šo mēru. Biezās, īsās, rupjās, gludi piegulošās un

spīdošās spalvas krāsa ar pilnīgi iztrūkstošo apakšvilnu,
svārstās ne tikai atkarībā no dzimuma, bet arī no vecuma.

Veciem tēviņiem virspusē noteicošā krāsa ir drīz gaišāka
drīz tumšāka sarkani brūni pelēka, kura dažreiz pāriet
salmu vai ādas dzeltēnā, dažreiz sarkangani brūnā, tur-

pretīm krūtis un vēders uzrāda izbalējušu rūzgani sudrab-

pelēku krāsu; no tiem dzīvi atdalās ģīmja priekša, ieskaitot

pieri, vaigus un purnu, kuri ir tumšā šokolādes līdz melni

brūnā krāsā, kā arī vairāk vai mazāk ierobežotais un tum-

šākais, iegareni pakavveidīgais vai līras veidīgais mugu-

ras zīmējums. Šis zīmējums, no kura ir cēlies angļu un

vācu nosaukums („Sattelrobbe"), sākas zem pakauša, iz-

platās uz sāniem un atpakaļ, velkas gar sāniem lejup līdz

pakaļkāju ciskām un še atkal drusku vēršas uz iekšieni,
vēršot vienu otrai pretīm divas galotnes. Atsevišķiem dzīv-

niekiem šie segli ir plakām kā lenta, citiem ievērojami pa-

plašināti, dažiem gan arī vidū saistīti vienu vai vairākām

šķērsām ejošām saitēm, pie citiem tikai pamanāmi. Au-

gumā mazākā mātīte arī pēc krāsas tik ievērojami atšķi-

ras no tēviņa, ka viņa ir skaitīta par atsevišķu sugu un

par tādu arī ir aprakstīta. Viņas noteicošā krāsa ir drū-

māka dzeltēngani balta vai salmu dzeltēna, kura, uz mu-

guras tumšāka paliekot, pāriet sarkani brūnā, drīz ar sti-

prāku sarkanganu nokrāsu, drīz zilganu un pat tumši brū-

nu, un apakšā uzrāda to pašu krāsu kā tēviņam. Līras

veidīgo muguras zīmējumu nemana, lielākais tā vietā atrod

atsevišķus olveidīgus tumšus plankumus dažādā skaitā un

lielumā, kuri atdalās no dzeltēngani vai sarkangani brūnā

pamata. Jauno Grelandes roņu sniegbaltais ģērbs vairāku

gadu laikā pakāpeniski pielīdzinājās savu vecāku ģērbam.
Grenlandes roņa izplatības apgabals aprobežojas ar

ziemeļu augstākiem platuma grādiem, bet varbūt arī snie-
dzas caur Beringa ceļu līdz Klusā okeāna ziemeļiem. Gan

atsevišķi dzīvnieki ir atkārtoti atrasti pie Lapzemes, Nor-
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veģijas un pat Lielbritānijas krastiem, bet tos jāuzskata

par jūras šurp atdzītiem, jo nevarēs gan pieņemt, ka iz-

platības apgabala dienvidus robeža atrodas šaipus 67. pla-

tuma grāda. No šejienes uz ziemeļiem viņus Ledusjūrā

sastop vispār, bet atkarībā no gada laika drīz vienā drīz

otrā viņa daļā sevišķi lielā skaitā. Pretēji jūras ronim

viņš izvairās no cietzemes un uzturas gandrīz vienīgi tikai

uz ledus gabaliem. Te dzīvniekus bieži redz guļam ārkār-

tīgi lielā skaitā, dažreiz, cik tāļu vien apbruņotā acs sniedz,

viņi apklāj ledus laukus, simti blakus simtiem, tūkstoši

blakus tūkstošiem. Nekad tos nesastop tālu no ledus ma-

las, bet gan vienmēr šīs kristāla segas malā, kura katru

gadu izplešās pār viņu dzimtās jūras lielu daļu. Vairoša-

nās laikā viņi uzmanīgi uzmeklē biezas ledus grēdas, lai pa-

sargātu no briesmām savus mazuļus, kuri pirmā jaunībā ir

nevarīgi. Vairāk nekā lielāko viņa radinieku daļu, Gren-

landes roni viņa uzturēšanās vietas izvēle spiež ceļot. Līdz

ar vasarā kūstošo ledu viņš dodas uz ziemeļiem, līdz ar

ziemā rodošos uz dienvidiem. Bet tāpat viņš staigā arī

vakaru un rītu virzienā. Tā, viņš atstāj Grenlandes kra-

stus divas reizes gadā, pirmo reizi martā, otro reizi jūlijā,
staigā līdz Devisa ceļa ziemeļu daļai un parādās atkal maijā
ļoti izbadējies, bet staigāšanu nepārtraucot uzsāk jaunu
ceļojumu un atgriežas atpakaļ septembrī, lai pavadītu zie-

mu Grenlandes krastā. Pavasara ceļojumā parasti aiziet

visi, turpretīm rudens ceļojumā daži izpaliek, bez kā būtu

iespējams saskatīt kādu iemeslu. Cik tāļu ceļojošie dzīv-

nieki dodas augšup uz ziemeļiem, nav zināms, tik pat maz

līdz šim ir izdevies izpētīt staigāšanas dziļākos iemeslus.

Droši vien tās galvenais cēlonis ir zināmi jūras dzīvnieki,
kuri laikiem parādās un viņiem noder barībai. Tas ir se-

cināms jau no tā, ka Grenlandes roņi pirmo reizi ierodas

sevišķi noliesējuši, turpretīm septembrī, otru reizi parādo-
ties, viņi ir treknāki kā jebkad. Acīmredzot, viņi laika

starpā ir guvuši bagātu medījumu un ir uzbarojušies. Var-

būt viņu ceļojumi ir sakarā arī ar riesta laiku.

Kaut arī šis ronis pēc ierašām un paradumiem ļoti
līdzinājās saviem radiniekiem, viņš tomēr atšķiras no tiem,
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it īpaši ar savām kustībām. Viņa gaita ir zināmā mērā

viduvēja starp ausainā roņa vāļāšanos un jūras roņa lī-

šanu uz vēdera, jo viņš, kaut arī daudzreiz tāpat pārvieto-

jas, kā pēdējais, ejot parasti ņem palīgā priekšējās air-

ķetnas un tās izlieto par ejamām kājām. Viņu kustības

ūdenī atšķiras ar pārsteidzošu ātrumu un īpašu izveicību,

bet sevišķi ar vienu pēc otra ātri atkārtotiem lēcieniem,

kuri visu viņa ķermeni met pār ūdeni un dod jūrniekiem
tiesību viņu saukt par lēcēju. Ņūtons (Newton) domā,

ka nostāstus, kuri laiku pa laikam uzpeld par milzīgām jū-

ras čūskām, kādas jūrnieki esot noteikti redzējuši, var at-

tiecināt uz viņiem. Kā jau augšā ir piezīmēts, sabiedrības

dziļi jūrā gandrīz vienmēr sastop sakārtotas taisnā līnijā,

pie' kam viens ronis peld aiz otra un visi seko vienam va-

donim. Ja nu šis vadonis, ko viņš labprāt arī dara, grie-
žas apkārt vai lec gaisā, tādējādi izlecot pār ūdens līmeni,
visi pārējie, kad tie ir tanī vietā nonākuši, dara to pašu.
Tiklīdz Ņūtons redzēja roņus peldam, viņam ar neatvai-

rāmu spēku uzmācās domas par jūras čūsku, un viņam li-

kās, ka ikviens, vienīgi atskaitot pret visu romantiku no-

trulināto dabaspētnieku, pilnīgi var būt pārliecināts, ka

čūskainā līnijā, kura aiziet viņa acu priekšā, tas saskata

daudz pārrunāto teiksmaino jūras nezvēru. Ar savu ro-

taļīgumu un brīnišķīgo kustīgumu Grenlandes ronis no-

teiktāk atšķiras no citiem radiniekiem, kā ar savu olveidīgo
galvu. Par Grenlandes roņa medībām un derīgumu ir jā-
saka tas pats, kas tika minēts, aprakstot jūras roni.

Grenlandiešiem taisni viņš sevišķi krīt svarā. Dāņu no-

metnēs Grenlandē katru gadu samedī apmēram trīsdesmit-

sešus tūkstošus roņu, pārējā Ledusjūrā varbūt divkāršu

skaitu, bet nebūt tik daudz, kā varētu rasties šaubas par
šo dzīvnieku skaita samazināšanos.*)

Cepuraino roņu (Cvstophora) ģints priekšstā-

*) Cieši ģintij Phoca, kuru nupat apskatiem, pieslēdzas ģints Ha-

lichoerus, viņai pieder pazīstamais cilindra ronis (H. grypus\ kuru Brēms

nepiemin. Pec dzīves v< ida un atrašanās vietas viņš līdzinājās Gren-
landes ronim, un atšķiras no tā tikai ar savu ievērojamāko lielumu. Viņš
klust 2,4 lidz 2,7 metrus garš. Red.
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vis ir roņu mednieku «saliekama cepure" (Cvstophora

cristata)viens no lielākiem Ledusjūras roņiem. Visvai-

rāk viņš atšķiras ar ādas pūsli, kurš no deguna stiepjas

pār visu purna segu un izplešas pār lielāko ķermeņa daļu.

Viņu pēc patikas ir iespējams piepildīt ar gaisu vai iztuk-

šot; ja viņš ir piepildīts, tas izveido 25 centimetrus garu

un 20 centimetrus augstu šļūteni un tad izskatās kā priekš-

galvai pārvilkta cepure, bet kopā salikts tas ļaujas salīdzi-

nāties ar ķīli, kurš degunu dala divās daļās. Ģērbs veciem

un jauniem ir dažāds, abiem dzimumiem viņš līdzīgs. To

izveido garas, drusku izcēlušās akotu spalvas un bieza ka-

žokveidīga vilna, kura parasti augšējā pusē ir krāsota

tumši riekstu brūni vai melni. Sānos ir lielāki vai mazāki

apaļi vai olveidīgi plankumi vēl dziļākā krāsā, bet apakšā
ir tumši pelēka vai rūzgani sudrabaina un bez plankumiem.
Galva un airķetnas ir tumšākas par pārējo ķermeni. Ar

cepuri apsegtai galvas daļai un airķetnām ir parasti tā pati

krāsa, kā ādas tumšiem plankumiem. Pieauguši tēviņi sa-

sniedz no 2,3 līdz 2,5 metriem garumā. Mātītes, kurām

ādas pūšļa nav, ievērojami paliek šiem mēriem iepakaļ.

Ziemeļu Ledusjūras roņu vidū „saliekamā cepure", kā rā-

dās apdzīvo nelielu apgabalu un viņas robežās to nevar ne-

kur sastapt lielā vairumā. KātoFabriciuss ziņo un

Brauns apstiprina, visbiežāk vini ir atrodami Grenlan-

des un Ņufaundlendas tuvumā, retāk Islandes rietumu kra-

stā un Finmarkā: tālāk uz dienvidiem viņi parādās šad un

tad un ir skaitāmi par iemaldījušos ciemiņu. Nekur tos

neatrod lielos baros un viņus pat nevar apzīmēt par kaut

kur parastiem dzīvniekiem. Grenlandes krastos viņus at-

rod galvenā kārtā lielu ledus lauku tuvumā, kuri viņiem
vispār daudz biežāk nekā zeme noder par atpūtas un guļas
vietu. Arī viņi uzsāk ceļojumus, kuros tie aiziet tāļu no

krastiem un nokļūst līdz vistālāk ziemeļos gulošām Ledus-

jūras daļām, un tādēļ tos parastākās un pazīstamās uztu-

rēšanās vietās redz tikai zināmos gada laikos.

Pēc dažādu ziņotāju saskanošām liecībām, cepurainais
ronis ir drošsirdīgākais un cīņaspriecīgākais no visiem ro-

niem, viņa medības tādēļ ne vienmēr norit bez briesmām.



Roņi.



Brūnzivs

(Phocaena

communis).
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Brauns viņus apzīmē par ziemeļu jūru lauvām, kas po-

larūdeņu valstību dala ar vareno valzivi. Roņu sitējam ie-

rodoties, dzīvnieks nebēg, bet sagaida draudošās briesmas

un sagatavojas aizsargāties, dodoties uz viņa izvēlētā ledus

gabala vidu un uzpūšot savu ādas maisu. Viņš šņāc kā sa-

niknots vērsis, bauro un metas savam pretiniekam virsū,

pie tam nereti ar sekmēm. Ar savām airķetnām viņš iz-

sit no rokām rungu un spiež tad neapbruņoto mednieku

bēgt un arī tad vēl šļūc un lēkā viņam pakaļ, cik vien tas ir

viņa spēkos. Bīstamākas par šādu satikšanos uz ledus ir

medības, kas tiek izdarītas no mazām laivām, jo ievaino-

tais cepurainais ronis ne visai reti metas uz laivu, lai

kostu tur sēdošo vīru, nemaz nerunājot par to, ka viņš
vieglo laivu, ar kuru viņu saista sviežamā iesma saite, mētā

kā bumbu šurp un turp. Tādēļ vienīgi vispiedzīvojošākie
Grenlandes roņu sitēji uzdrošinājās uzbrukt viņiem no ka-

jaka un vispār viņi skaita par labāku viņus uzmeklēt uz le-

dus un tos, ja tie pretojas, nogalināt iešaujot galvā lodi.

Vispār Grenlandē vai ziemeļos cepuraino roni izmanto tā-

pat, kā viņa radiniekus.
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D a m p j ē (Dampier) bija pirmais pētnieks, kurš pa-

gājušā gadsimta sāikumā mūs iepazīstināja ar cepurainā

roņa dienvidu priekšstāvi, ziloņu roni jeb j ū ra s ziloni.

Šis ronis, kuru atsevišķi jūrnieki sauc arī par „jūras vilku"

(Cvstophora proboscidea) atšķiras no cepurainā roņa ar

savu veco tēviņu īpatnējo snuķa veidīgo deguna pagarinā-

jumu, kurš arī dzīvniekam ir sagādājis viņam ļoti piede-

rīgo nosaukumu, kā arī ar priekškāju sarukušajiem na-

giem. Pēc stāva vispār līdzinoties pārējiem roņiem, šis

ronis tomēr pārspēj visus lielumā. Pēc Skamm on a,

viņa garums patiešām var sniegties līdz septiņiem metriem,
kaut arī parasti viņš nav lielāks par pieciem metriem. Mā-

tīte sasniedz pusi no uzdotā garuma, bet pat ne trešo daļu

svarā, kuru veciem tēviņiem rēķina uz pāri par pieciem
tūkstošiem kilogrammu. Vienīgi no īsiem, asiem un spīdo-

šiem, bet nepieguļošiem akotiem sastāvošā spalva maina

savu krāsu ne tikai pēc vecuma un dzimuma, bet arī pēc

gada laikiem. Tieši pēc spalvas mešanas valda zilgans pe-

lēkums, līdzīgs ziloņa ādas krāsai. Vēlāk, kad spalva ir sa-

sniegusi savu pilnīgo garumu, šī krāsa pāriet gaiši brūnā.

Apakšpuse ir vienmēr gaišāka par augšējo, bet vienmēr ir

viņai līdzīgi krāsota. Jūras ziloņa izplatības apgabals ap-

tver Klusā okeāna dienvidus daļu, ietverot arī Indijas jū-
ras dienvidus daļu, bet pirmā viņš sniedzas pāri vidusmēra

robežām, jo viņus atrod arī Kalifornijas krastos.

Ar savu dzīves veidu jūras zilonis atgādina jūraslāčus
un jūraslauvas. Arī viņš katru gadu uzsāk ceļojumus.
Patagonijā roņi ierodas veseliem bariem septembrī un ok-

tobrī, bieži jau jūnijā, un decembra beigās dodas atkal

projām dienvidu virzienā.
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Cilvēks jūras ziloņus vajā visur, kur viņš tos atrod.

Agrāk šie roņi uz savām mežonīgām salām bija droši no

visiem ienaidniekiem, bet koipš viņiem seko eiropiešu roņu

sitējs, tie ļoti strauji samazinājās skaitā. Mežoņi, kuri va-

rēja nogalināt vienīgi tos jūras ziloņus, kurus vētra bija
uzsviedusi uz cietzemes, izdarīja to ar degošu lāpu palī-

dzību un grūda pēdējās dzīvniekam rīklē, tiklīdz tie at-

vēra muti, līdz viņi noslāpa. Ikviens norāva pa gabalam

un ēda un gulēja tik ilgi, kāmēr vēl kaut kas bija palicis

pāri. Visnaidīgākās ciltis šādas maitas tuvumā izturējās

mierīgi, bet tiklīdz riebīgās dzīrās bija galā, no jauna ie-

sākās savstarpīgie apvainojumi un asiņainie kautiņi.
Roņu sitēji šausmīgi apietas ar šiem neaizsargātiem

radījumiem. „Pulkstens divpadsmitos dienā", saka Ko-

reāls (Coreal), „es ar četrdesmit vīriem izkāpu malā.

Mēs ielencām jūras vilkus un pusstundas laikā bijām nosi-

tuši no viņiem četrus simtus." Mortimera ļaudis no-

nāvēja astoņās dienās ap divpadsmit simtu jūras ziloņu,
bet viņi būtu viegli nomedījuši vairākus tūkstošus, ja tie

būtu kaušanu turpinājuši. Šie ziņojumi attiecas uz medī-

bām, kuras notika pagājušā gadusimteņa sākumā. Tagad
dzīvnieku skaits ir tiktāl samazinājies, ka kuģinieks ir prie-

cīgs, ja viņš savā ceļojumā savāc simtu vai divus simtus

snuķaino roņu. Lai varētu cerēt uz drošu medījumu, va-

jaga uzmeklēt vientuļās salas pie izplatījuma apgabala
dienvidu robežas un tur palikt mēnešiem, ja pat gadiem
ilgi. Krasti šīm salām, no kurām Kergueļi skaitās par sva-

rīgāko no visām medību vietām, ir klāti mežonīgi salauzī-

tām klintīm, kuras pa daļai ir apslēptas zem ūdens un ap-

grūtina piestāšanos, pat mazam kuģim lielus atstātumus

nekur neļaujot ar drošību izmest enkuru un spiežot pie-
braucošos roņu sitējus pat vismierīgākā laikā lēkt ūdenī

un saturēt laivu, lai to neuzsviestu uz klintīm. Nikni viļņi
vienmēr trako ap ledainiem, klintīm klātiem krastiem un

pie katra vēja apskalo viņus līdz ievērojamam augstumam
ar savām šļakatām. Tikai bezbailīgākie un uzņēmīgākie
ļaudis, vīri, kuriem ir ilgi piedzīvojumi valzivju medībās

vai roņu sišanā, salīgst piedalīties šādās medībās.
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Jūras ziloņa medībās pielieto smagas rungas un ap-

mēram'piecus metrus garu pīķi ar stipru, garu, priekšgalā

lāpstveidīgi paplašinātu, bet asu galu. Tāapbruņoti un bez

tam apgādāti smagām, no pakaļas lādējamām bisēm, mē-

ģina nokļūt starp malā izkāpušu baru un ūdeni, pēc kam

kliedzot, šaujot un citādi trokšņojot saceļ cik vien iespē-

jams traku jucekli, un bises, rungas un pīķus vicinot lē-

nām virzas pūlim klāt, kurš neparastā trokšņa sabaidīts

parasti atkāpjas. Ja, kā tas nereti gadās, kāds tēviņš pre-

tojas vai mēģina izkusties līnijai cauri, tad viņa dzīvību

nobeidz smadzenēm cauri šauta lode vai arī viņu aizkavē

mutē iegrūsts šķēps, pie kam divi vīri ar savām smagām

ozola rungām piesteidzas klāt un atkārtoti sitot pa galvu

viņu apdullina vai nosit. Kad visi cīņas kārie tēviņi ir no-

beigti, ar visiem spēkiem uzbrūk kopīgam baram. Uzbru-

kuma sākumā viss bars skaļi iekliedzas, bet drīz visa sabie-

drība, baiļu pārņemta, klusē un vienaldzīgi ļauj notikt ne-

izbēgamam liktenim. Neviens jūras zilonis nepalīdz briesmu

brīdī otram un tikai reti no viņiem vispār domā par aizsar-

gāšanos, pie kam, īpaši mātītes, nekad neaizsargājas, bet

bēg, un ja viņām nogriež ceļu atpakaļ, izmisušas skatās sev

apkārt asarojošām acīm.

Tūlīņ pēc dzīvnieku nokaušanas sākas uzšķēršana. Ar

asu nazi gar visu ķermeņa augšējo sānu uzgriež ādu, un

cik tas ir vajadzīgs, novelk uz abām pusēm, pēc tam noloba

no 2 līdz 16 centimetru biezo speķa kārtu un sagriež no 20

līdz 40 centimetru garos un pusi tik platos gabalos, ikvienā

iztaisa caurumu un pagaidām sasien tos kopā ar stipru
valgu. Pēc tam, kad virsējā daļa ir novilkta, darbu turpina
tādā pašā kārtā, ādu vienmēr izlietojot par kautuves sili.

Maitas, kurām ir noņemta āda un speķis, iesviež jūrā, lai

nesagānītu jūrmalu, dažādos speķa saiņus sasien kopā un

piestiprina stiprā valgā, ar kura palīdzību viņus aizvelk uz

kuģi, tur sasmalcina, īpašos katlos izkausē, lai iegūtu eļ-
ļainu šķidrumu, kuru viņa ārkārtīgā tīruma un labuma dēļ
vērtē daudz augstāk par valzivju eļļu, dārgi samaksā un

izlieto galvenā kārtā dedzināšanai lampās. Stīvā āda ar

īsām spalvām dod ļoti labus somu pārvelkamos un tāpat
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zirgu un vāģu pajūgu piederumus, bet viņa atrastu vēl lie-

lāku pielietošanu, ja lielākās ādas daudzo rētu dēļ nebūtu

arī tās sliktākās. Tomēr ādai, salīdzinot ar speķi, nepie-
griež gandrīz nekādu vērību. Liels dzīvnieks var dot sep-

tiņus līdz astoņus simtus kilogrammu tauku, un tādējādi
lielu peļņu. Šis ieguvums, kurš nestāv samērā ar visām

medību grūtībām, ved jūras ziloņus pretīm viņu drošām

beigām.
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Šķiras pēdējā dzimta pastāv tikai no vienas vienīgas

ģintas (Trichechus) un arī vienas sugas, no valzirga

jeb norvēģu roņu sitēju „rosmara" (Trichechus rosmarus),
kurš gan no visiem airkājiem ir pats lielākais. Pilnīgi pie-

audzis šis milzīgais dzīvnieks sasniedz garumā no 6 līdz

7 metriem pie 1000 līdz 1500 kilogrammu liela svara, kaut

gan tagad tik lieli un tik smagi eksemplāri jau pieder pie
retumiem. Tāpat kā pie roņiem, slaidais ķermenis ir vidū

visresnāks, tomēr nekļūst no šejienes uz pakaļpusi tik stipri

smails, kā citiem airkājiem .
No šī varenā ķermeņa rēgo-

jas ārā locekļi kā lielas lēveres uz āru un uz leju; var at-

šķirt tiklab elkoņa, kā ceļu locītavas. Visām kājām ir pieci

pirksti un īsi truli nagi, kuri atrodas aiz katra pirksta gala.
Aste ir neievērojama ādas lēvere. Bet ne ķermenis, bet

gan samērā mazā, apaļā un bezveidīgi resnā galva ir val-

zirgam raksturīga .
Purns ir ļoti īss, plats un strupjš,

virslūpa gaļīga uz sāniem liekta, apakšlūpa turpretīm
resna. Purnam abās pusēs stāv šķērsu rindās skaitā mai-

nošies apaļi plakani, ragaini ūsu sari, kuri no priekšas uz

pakaļu pieņemas garumā. Lielākie no tiem ir kraukļa spal-
vas ķāta resnumā un septiņus līdz astoņus centimetrus

gari. Nāsis ir pusmēneša veidīgas. Tāļu iepakaļ stāvošās
acis ir mazas, spīdošas, viņas sargā uz priekšu padevušies
plakstiņi. Ausis, kurām pilnīgi trūkst ārējā auss, atrodas

tāļu galvas pakaļpusē. Visievērojamākie ir zobi. Sešus

priekšzobus un divus ilkņus, kurus atrod pie ļoti jauniem
dzīvniekiem, izspiež divi'milzīgi', 60 līdz 80 centimetrus

gari ilkņi, kuri tāļu rēgojas ārā no mutes. Jau pirmās val-

zirga dzīves dienās apakšējie priekšzobi izkrīt, viņiem seko

augšējie un tālāk izveidojas tikai ilkņi, jo arī pirmo zobu,
kurš apakšžoklī paliek, skaita par ilkni, tādēļ ka viņš ar
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savu izskatu novēršas no pārējiem dzerokļiem. No pēdē-

jiem jaunam valzirgam katrā augšas žoklī ir četri vai pieci,

vismazākie pakaļējie tomēr jau laikus izkrīt, tā kā ļoti ve-

ciem dzīvniekiem lielā ilkņa iekšpusē parasti ir vēl tikai

divi īsti dzerokļi un ārējais priekšzobs. Apakšējam žok-

lim jaunībā ir četri dzerokļi, no kuriem pēdējais, vismazā-

kais arī agri pazūd. Ilkņi, kuri parasti ir liekti uz āru un

drusku uz iekšu, no sākuma ir dobti, bet ar pieņemošos
vecumu viņi piepildās līdz saknei. Mugurkauls sastāv no

septiņiem ļoti kustīgiem kaklaskriemeļiem, četrpadsmit mu-

guras, sešiem gurnu, četriem krustu un astoņiem līdz de-

viņiem astes skriemeļiem. Krūtis apņem deviņas īstas un

piecas neīstas ribas. Lāpstas kauls ir šaurs, bet roku un

cisku kauli ir ļoti stipri un īsi. Mātītei mīkstumos ir četri

pupi. Gandrīz pilnīgi kailā, ļoti biezā āda netikvien ir krun-

kaina, bet pat pilnīgi grubuļaina, bieži uzrāda arī spitālī-
bai līdzīgus paaustinājumus, kuri varbūt nav nekas cits,
kā rētas, radušās no divu valzirgu savstarpīgām cīņām vai

arī no cīņām ar leduslāčiem, viņu galveno ienaidnieku, vai

beidzot no rētām, kuras ir ieskrāpējušas asas ledus malas.

Vairāk vai mazāk spilgta brūna krāsa ir noteicošā kā pie
veciem tā pie jauniem, kaut arī pie pirmiem nereti mana,

ka brūnā krāsa zināmā mērā pāriet pelēkā. Pēc Brau na,

pie daudziem abējā dzimuma un dažāda vecuma valzir-

giem izdarītiem novērojumiem mātīte līdzinājās tēviņam
un arī mazulis abiem veciem.

Valzirgu mēs pazīstam kopš gadu simteņiem pēc attē-

liem un nostāstiem, bet ne pēc viņa īstā izskata, ne arī pēc

viņa dzīves veida. Vecās ainas, ar kurām mūs ir aplaimo-

juši Gesners, Olavs Magnus, Martens un

B\fo n s ir vai nu vairāk nekā dzīvas iedomāšanās spē-

jas izdzimumi vai atkal nožēlojami izžuvušu ādu attēli.

Atsevišķi no šiem zīmējumiem, īpaši Gesnera „jūras zirgs"
un „jūras govs", Olavs Magnus „Vācu jūras milzīgā cūka"

ir patiešām toreizējā laika uzjautrinoši ražojumi, un pat

acīmredzot pēc žāvētām ādām taisītie attēli, ja pat Bifona

darbā atrodamais zīmējums gan nesniegs minētā dzīvnieka

priekšstatu. Neskatoties uz to, jau ilgi pirms Bifona un
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Martensa ir atrodams Hescļ a pēc dabas izdarīts zīmē-

jums, publicēts 1613. gadā, kurš, ievērojot toreizējos ap-

stākļus, neatstāj vairs ko vēlēties un viņš katrā ziņā vēl

šodien ir skaitāms par labāku nekā daži attēlojumi, pie-

mēram Pepp ig a (Poppig) uzņemtais un GI be ļ a

(Giebel) vēl 1859. gadā bez stomīšanās pakaļdrukātais zī-

mējums.
Attēliem atbilst vecāko ziņotāju apraksti, kuri tāpat

sniedzas tāli atpakaļ. Jau Albertus Magnus sniedz

teikām un pasakām izpušķotu aprakstu, kuram 01 aus

Magnus trīsdesmit gadus vēlāk gandrīz nekā nezin

piebilst. Pirmais saka, ka ziemeļu jūrās dzīvojot liels val-

zivju zilonis, kuram esot divas līdz trīs pēdas gari uz leju
vērsti ilkņi, ar tiem viņš pieķeroties pie klintīm, lai uztiktu

augšā un viņus tas protot izlietot arī cīņā. Zvejnieki tu-

vojas gulošam dzīvniekam, atgriež pie astes ādu no speķa,
izvelk ādas sloksnei cauri virvi, piesien to pie klinšu bluķa
un tad apmētā dzīvnieku akmeņiem. Kad tas grib bēgt,

viņš novelk ādu pār purnu un galvu un metas jūrā, kur to

tomēr drīz atrod vāju un pa pusei bez dzīvības. No viņa
ādas pagatavo siksnas, kuras Ķelnes tirgū vienmēr ir pār-

dodamas. Olavs Magnus jau dod valzirgam vēl šodien pa-
stāvošo nosaukumu „mors" un stāsta, ka tas ar savu zobu

palīdzību rāpjoties klinšu galotnēs kā pa trepēm un no

augstuma atkal metoties jūrā, ja viņš, miega pārsteigts,

nepaliekot karājoties pie klintīm. Kāds Drontheimas bīs-

kaps lika iesālīt kāda valzirga galvu un nosūtīja to pā-
vestam Leonam X. 1520. gadā uz Romu. Šī galva ir Stras-

burgā attēlota un vecais Gesn cr s viņai ir pielicis diez-

gan pareizu aprakstu. Pa to laiku kāds krievs un brīv-

kungs fon Herberstains, kurš sešpadsmitā gadu

simteņa sākumā bija ķeizariskais sūtnis Maskavā, sniedza

pietiekošu aprakstu. Viņi, piemēram
,

jau piemin, ka val-

zirgu bari izliekot sargus, ka dzīvniekus vajājot viņu zobu

dēļ un ka no šiem zobiem turki, tatāri un krievi izgatavo-
jot iecienītus zobenu un dunču spalus. Beidzot Ma r -

ten s s no Hamburgas, kurš septiņpadsmitā gadusimteņa
beigās pats dabūja redzēt Ledusjūrā valzirgu, sniedz sīku
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aprakstu un no šī brīža vairojas apraksti un papildinājās

mūsu zināšanas par šo dzīvnieku ar pareiziem dzīves veida

un medību tēlojumiem, par kuriem mums ir jāpateicas

Skoresbijām (Seoresbv), Kukam (Cook), Par ri-

jam (Parry), Keinam (Kane), Braunam (Brovvn),

Skammonam (Scammon) un vācu ziemeļu braucē-

jiem.

Kā daudz citus dzīvniekus, arī valzirgu cilvēks ir aiz-

spiedis tālāk uz ziemeļpolu un viņš var turēties tikai tur,
kur medību kuģus aizkavē ierasties šķēršļi, kurus ir iespē-

jams pārspēt tikai dažos gados. Beti vs s (Boethius)
vēl piecpadsmitā gadsimta beigās pieved valzirgu kā skotu

krastu pastāvīgo apdzīvotāju vai vismaz apmeklētāju un

vēlākie ziņojumi atkārtoti min nomaldījušos valzirgus, kuri

ir novēroti Norvēģijas vai Lielbritānijas krastos. Brauns

pat skaita par iespējamu, ka diezgan teiksmainos „jūras

zirgus" un „jūras govis", kurus zvejnieki sakas esam šad

un tad redzējuši Skotijas ziemeļvakaru trakojošo viļņu ap-
skalotos krastos, ir jāattiecina uz valzirgiem, kuri vēl šo-

dien šad un tad parādās, jo ir pierādīts, ka tie 1817. un

1825., ja pat vēl 1857. gadā ir Harrisa krastā un Orkneja
salās nogalināti. Tik peldētspējīgam dzīvniekam, kāds ir

valzirgs, samērā īsais jūras ceļojums no Špicbergenas līdz

Finmarkai, Islandei, Farraras salām un Lielbritānijai sa-

gādātu maz grūtību, ja viņš nebūtu vairāk nekā visi pā-

rējie viņa radinieki barības dēļ saistīts pie krastiem. Tā-

dēļ viņa tagadējā izplatības apgabala robežu pārkāpšana
pieder pie ritumiem un viņa arī stāv sakarā ar tā mazo

tieksmi ceļot, jo visur, kur to izskauž, viņš pazūd uz visiem

laikiem. Tagadnē izplatības apgabals sadaļas ne tikvien

austrumu un rietumu daļās, bet pat atsevišķās atrodnēs,
kuras bieža ir tālu viena no otras. Vispār var sacīt, ka

viņš vēl šodien ir sastopams visos ūdeņos ap ziemeļu polu,,
bet viņš tur nebūt nav visur atrodams. Viņu cauru gadu
sastop Austrumgrenlandes un Rietumgrenlandes ziemeļu
daļās, Bafina jūras līcī un līdz Beringa ceļam visos ceļos,
šaurumos un līčos, kuri ar to stāv sakarā. Beringa ceļš



savieno viņa rietumu un austrumu izplatības apgabalus.

Tāpat noteikti viņš ir atrodams ap Novaja Zemļa un špic-

bergenu un laikam gar visu Sibirijas ziemeļu krastu. Be-

ringa ceļā un Beringa jūrā viņu atrod vēl samērā bieži,

viņš še sniedzas arī tālāk lejā uz dienvidiem nekā Ledus-

jūrā, jo viņu diezgan pastāvīgi novēro Aļaskas krastos un

Aleutu salās. Pirms dažiem gadu desmitiem viņu tā ap-

rakstītā apgabalā vismaz šur un tur vēl sastapa ļoti ievē-

rojamā skaitā, dažreiz daudzu tūkstošu lielos baros, kuru

svars, pēc roņu sitēju un mednieku apliecinājuma, citādi

augstu pār ūdens līmeni paceltās peldošās ledus masas no-

spieda lejā līdz līmenim, kāmēr tagadnē tikai ļoti izdevī-

gos apstākļos redz šad un tad vienā un tanī pašā vietā sa-

pulcējušos simtus. Vēl pirms dažiem gadiem valzirgs pie-

derēja pie špicbergenas skaita ziņā bagātākiem tauku

dzīvniekiem, tagad, pēc Heigl ma, viņš arī tur ir kļu-

vis ļoti rets un viņa pilnīga izskaušana ir droši sagaidāma
tuvākā laikā.

Vispār valzirgu drīkst skaitīt par noteiktu krastu ap-

dzīvotāju, kurš pēc iespējas izvairās no dziļas jūras un, pa-

visam pretēji roņu vispārējam paradumam, garākus ceļo-
jumus uzsāk tikai reti. Visi valzivju mednieki zin, ka viņi,
ja tie ierauga valzirgus, atrodas zemei gluži tuvu, jo pie-

dzīvojumi viņus ir mācījuši, ka valzirgi vismaz nemēdz

pārkāpt ap salām sadzīta cietā vai piepludinātā gabalainā
ledus robežu. Bet zināmos apstākļos arī valzirgs uzņemas

garākus ceļojumus. Tā, Džems Mak-Beins (James
Mac Bain) Ponda līča tuvumā novēroja neizmērojamus ba-

rus, kuri gāja to pašu ceļu, kā dažas dienas iepriekš aiz-

peldējušie Grenlandes roņi un noteikti atradās ceļojumā.
Vienu pēc otras dažas stundas viņi peldēja garām, tūkstoši

pēc tūkstošiem, bez atpūtas, bez barības, visi tanī pašā
virzienā dodoties uz Lankastera līča ieeju. Nedaudz die-

nas vēlāk nebija pat viens vienīgs vairs saskatāms, tāpat
ar īpirms tam neviens netika redzēts, pat viņu klātbūtnes

pazīmes netika novērotas. Arī Heiglins, atstāstot uz špic-
bergenas pārziemojušo mednieku ziņojumus, atgādina, ka

tanī laikā, kad minētās salu grupas krasti ir ieslēgti cietā
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ledū, valzirgi nav sastopami, bet gan viņi ierodas, kad iedus

lūzt un vējš un straume to aizdzen projām. Viņi tāpat kā

parasti arī pārējie roņi, izvairās no tādiem jūras līčiem,
kuri ir dziļi iegriezušies zemē un tādēļ viņus vasaras vidū

vai vēlā rudenī špicbergenā sastop vai nu zināmās jūrmalas

ielejās vai uz piepludinātā ledus masām gar (krastiem. Iz-

devīgā nometnes vietā viņi, ja tos netraucē, mēdz palikt

ilgu laiku, kā arī vienmēr atgriežas turp atpakaļ, ja uz

priekšu pavirzījies ledus viņus ir piespiedis uz laiku uz-

meklēt citas izdevīgākas ganības.
Pirmais iespaids, kādu valzirgs uz cilvēku atstāj, nav

nekāds labais. Senākie jūras braucēji, tāpat kā tagadējie

kuģinieki un ceļotāji, atrod viņu atbaidošu un neglītu.
Mūsu ziemeļu braucēji saka, ka, ja kādam dzīvniekam pie-
nākoties vārds „nezvērs", tad tas pienākoties valzirgam un

tas esot piemērots viņa izskatam tikpat kā viņa dēmoniskai

balsij un viņa nepatīkamai dabai. Jau vecais Mar-

ten ss, uz kuru valzirgi, acīmredzot, ir atstājuši ļoti ie-

vērojamu iespaidu, dod vispārīgi pareizu viņu dzīves ainu.

„Viņi guļ uz ledus", tas saka, „nevīžīgi kā roņi, lielā vai-

rumā un briesmīgi rēc. Krācot tie guļ ne tik vien uz le-

dus laukiem, bet arī ūdenī, kur viņus daudzreiz uzskata

par beigtiem. Viņi ir dūšīgi dzīvnieki, palīdz viens otram

līdz nāvei, un ja vienu ievaino, neskatoties uz laivinieku

dūšīgo sišanu, duršanu un ciršanu, valzirgi pie laivām nirst

zem ūdens un sit tām zem ūdens ar saviem gariem zobiem

caurumus, citi bezbailīgi piepeld laivām gluži klāt un, ar

pusķermeņa pār ūdeni izcēlušies, grib iekļūt laivā. Bau-

rojot — cilvēki, atdarinot viņa balsi, saka, ka tie baurojot
kā vērši — viņi viens aiz otra grib būt pirmie zem ūdens

un lielā vairuma dēļ tie nevar cits citam ceļu griest, tādēļ
tie savā starpā kožas līdz asinīm un klabina zobiem; citi

grib atsvabināt laivā sagūstīto valzirgu, un viens aiz otra

tur grib būt pirmais; tur atkal iesākas košana, zobu grie-
šana un briesmīga baurošanā, un dzīvnieki neatkāpjas, ka-
mēr vien kāds ir dzīvs. Kad no viņiem viņu daudzumu dēļ
vajaga aizbēgt, viņi tikmēr seko laivai, kamēr to

vien redz, jo viņi nevar tik ātri peldēt un viens otru
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jām špicbergenā pie Veihegata, kur valzirgi sapulcējās aiz-

vien vairāk un laivās ietaisīja sūces, tā kā mums vajadzēja

izvairīties no viņiem. Tie mums sekoja tik ilgi, kamēr

mēs vien viņus varējām redzēt." Cik vecā jūras braucēja
nostāsts ir īss, tik pareizi tas attēlo valzirgu. Neviens no

vēlākiem ziņotājiem nerunā Martensam pretim un visi, arī

tie labākie novērotāji, zin tur samērā maz ko piebilst, šo

airkāju dzīve rādās būt ļoti vienmuļīga, varbūt tādēļ, ] \

barības sagādāšana viņiem rada mazgrūtību un prasa ma-

zāk laika, nekā citiem airkājiem. īsi kopā savelkot, par

valzirgu dzīves veidu dienā un gadā varētu teikt apmēram
sekošo.

Pēc krasta dabas skatoties apvienojas lielākas vai ma-

zākas dzīvnieku sabiedrības, un pie tam pieaugušie dzīvo

atsevišķos baros, pie kam tēviņi kopā ar sev līdzīgiem, mā-

tītes ar saviem zīdāmiem mazuļiem. Viens vienīgs ledus

plosts, kā mūsu ziemeļu braucēji saka, nes bieži divdesmit

un vairāk valzirgu. Viņu tumšie ķermeņi guļ cieši viens

pie otra, galva garo zobu dēļ ir noliekta uz sāniem vai arī

guļ uz kaimiņa ķermeņa: „tā viņi, mēnešiem ilgi spīdošās
saules vai krasta viļņu šalcošās vienmuļības garlaikoti,
mēdz nogulēt lielāko savu dzīves daļu." Ne pārāk reti sa-

stop sabiedrību, kura ir novietojusies uz peldoša leduslauka

un omulīgi ar to brauc, kā rādās, daudz nerūpējoties par

ceļojuma virzienu. Gulošo valzirgu vidū vismaz viens ir

nomodā un pamanot briesmas tas modina pārējos, paceļot
savu spēcīgo balsi, pēc Skammona, vajadzības gadī-
jumā ar vieglu ilkņu sitienu, pēc kam visa sabiedrība ga-

tavojas vai nu bēgt vai aizsargāties. Tur, kur valzirgs vēl

nav mācījies pazīt cilvēku, svešs kuģis gan ne pavisam
nesaista sardzes vai bara uzmanību, viņus neiztraucē pat
lielgabala šāviens, jo ziemeļu jūrās visi ir pieraduši pie rī-

bieniem, ledum bieži ar pērkona troksni plīstot. Bet lai-

kam gan nevarēs būt pareiza atsevišķu ziņotāju liecība, ka

tie, pat tad, kad viņi esot ievainoti, tikai pārsteigti apska-
toties un drīz pēc tam atkal noliekoties pie miera. Zināms,
kad viņi reiz guļ uz zemes vai ledus, tie ne labprāt ļaujam
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traucēties, un pēc tā, ko mēs esam dzirdējuši par pārējiem

airkājiem, mūs nevar pārsteigt, ka viņa laikiem patiešām
nekustas no vietas dienām vai nedēļām ilgi. Tomēr ziemeļ-
braucēju, valzivju mednieku un roņu sitēju vairums ir vie-

nis prātis par to, ka valzirgi nopietnāku uzbrukumu tik-

pat dūšīgi cik neatlaidīgi mēģina atsist. Pēc viņu kustī-

bām tie visvairāk rādās būt līdzīgi ausainiem roņiem. Uz

zemes valzirgs iet smagi un neveikli, ceļot kājas kruste-

niski un tikai ar to atšķiras no citiem tāpat ejošiem dzīv-

niekiem, ka viņš priekškājai liek uz priekšu pirkstus, bet

pakaļkājai papēdi. Rāpjoties stāvos ledus bluķos, viņš vien-

mēr ņemot palīgā savus abus garos ilkņus, iekabinot viņus

spraugās un aizās, velkot smago ķermeni pakaļ, pēc tam

izstiepjot kaklu no jauna un tā turpinot, līdz tas esot uz-

rāpies līdz vēlamai nometnes vietai. Minētos zobus tomēr

gan nevar skaitīt par iešanai nepieciešamiem palīga līdzek-

ļiem, jo ne mazāk smagie ausainie un snuķainie roņi arī

bez viņiem noiet līdzīgus ceļus un tikpat labi kā tie rāpjas
desmit līdz piecpadsmit metru un vēl augstākās vietās, lai

saules staros tur vāļātos un staipītos. No zemes valzirgs
dodas ūdenī slīdot pāri stāvām vietām vai arī, kā to dara

ari citi airkāji, metoties bangās ar vienu lēcienu, še nu

viņš, tāpat kā to dara viņa radinieki, peld projām tikpat
ātri un izveicīgi, cik lēni viņš čāpoja pa zemi vai ledu, no-

laižas zem ūdens ievērojamos dziļumos un spēj zem ūdens

izturēt vairākas minūtes ilgi. Mūsu ziemeļu zemju apce-

ļotāju rakstos lasām: „Cik ilgi dzīvnieks spēj palikt zem

ūdens — nav zināms, bet man liekas, ka tas atkarājas no

tā, cik liels laiks ir bijis dzīvnieka rīcībā, lai sagatavotos
uz niršanu. Ja piepeži no miega iztraucētu valzirgu iedzen

ūdenī, tad tam tūlīņ atkal jāpaceļas virs ūdens un tagad
tas ievelk dziļi elpu; ja to tūlīņ atkal nodzen zem ūdens,
tad tas drīz vien atkal parādās virs ūdens. Ja tā turpina
darīt kādas piecas vai sešas reizes, tad liekas, ka valzirgs
ir apgādājies ar pietiekošu daudzumu skābekļa, jo nu tas

nirst vārda īstā nozīmē un parasti virs ūdens vairs nepa-
rādās." šis dzīvnieks peld tik ātri, ka pārspēj katru airu-
laivu un pie tam viņš izrāda neatslābstošu izturību. Viņa
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balss drīz līdzinoties govs maušanai, drīz atkal suņa rie-

šanai, bet dusmās tā pārejot briesmīgā rūkšanā, kas no tā-

lienes izklausoties kā zirga zviegšana. Pārošanās laikā to

dzird tik tāļu, ka kapteinis Kuks (Cook) un viņa ļaudis
naktī un miglā darīti uzmanīgi uz to, ka krasts ir tuvumā,

un tie varēja nodrošināt savu kuģi no saduršanās ar ledu.

Par šī dzīvnieka garīgo būtību pēc līdzšinējām ziņām
ir grūti taisīt kādu slēdzienu, bet gan jādomā, ka valzirgs

nav mazāk gudrs kā citi airkāji. Cik vienaldzīgs tas ir

pret cilvēku pie pirmās satikšanās ar to, tik pat ātri mai-

nas viņa izturēšanās, ja viņš jau ir mācījies no piedzīvoju-

miem, un tad viņa uzstāšanās attiecībā pret zemes valdi-

nieku ir citāda. No viņa izcilus īpašībām ir minama ne-

vien ziņkārība, kā pie visiem airkājiem, bet arī drosme, kas

nav ikdienišķa parādība pie šiem dzīvniekiem. No tām

bailēm, ko izrāda milzīgie jūras ziloņi, kad tie sastopas ar

savu briesmīgāko ienaidnieku, cilvēku, te nav ne vēsts;

valzirgi bez apdomās uzņemas cīņu ar labi apbruņotiem cil-

vēkiem, neievērodami savu biedru nāvi, un ja ievēro, tad

tikai tādā ziņā, ka tie iedegas vēl lielākās dusmās. Tāpat
kā ar ienaidniekiem, tā viņi arī savā starpā cīnās, bet tikai

pārošanās laikā, kas iekrīt pavasara pēdējos mēnešos, šaī

laikā tēviņi rūc un bļauj ne tikai katru stundu dienā, bet

uzbrūk arī viens otram un pretinieka ādā ar zobiem ieplēš
tik dziļas rētas, ka tie pa laikam rāda ne mazāk atbaidošu

skatu, kā citi divkauju laikā saplosīti airkāji.

Pēc apmēram deviņi mēneši ilga grūsniecības laika

mātīte atnes pasaulē vienu mazuli un nododas tam ar vis-

lielāko mātes mīlestību, uzupurēdamās gādā par viņa ba-

rību un audzināšanu un aizstāv to pret draudošām brie-

smām ar tādu drosmi un niknumu, uz kādu viņu dzimta
vien ir spējīga. Cik vien ilgi ir iespējams, tā pūlas sevi un

bērnu pasargāt no briesmām un tiklīdz tā tādas nojauž,
tā saķer mazo ar priekšējo airķetnu un kopā ar viņu ielec

jūrā; te viņa to uzsēdina sev uz muguras, lai tā to pēc
iespējas nodrošinātu pret briesmām un tad, neievērojot pat
nāvi, stājas pretī katram ienaidniekam. Mazais ar lielu



sirsnību turas pie mātes un neatstājas no tās pat tad, kad

tā ir beigta. Ja nonāvē mazo, tad jārēķinās ar to, ka māte

izrādīs vissīvāko pretestību un atriebšanās kāri. Pat tad,

ja baru sieviešu kārtas valzirgu piespiež bēgt, mātes laiku

pa laikam briesmīgi rūkdamas paceļas no dziļumiem, peld

pēc saviem nonāvētiem, virs ūdens peldošiem mazajiem,

saķer tos un kopā ar viņiem pazūd ūdenī. Ir zināmi gadī-

jumi, kur viņi šos līķus atņem roņu sitējiem taī acumirklī,
kad tie tos pašlaik taisās ievilkt laivās. Medniekam tādā

kārtā atņemtais jaunais valzirgs ir pazaudēts, jo ja tādā

gadījumā māti nenosit, tad viņa bērnu aizvelk jūdzēm tāļu

un pat pūlas to vēl noglabāt, ja to pārsteidz uz ledus. Grūti

ir ievainotos mazos, lai tie varētu atvilkt elpu, viņas paceļot
virs ūdens un tūlīņ atkal nogremdējot dziļumā, kur tie at-

rodas drošībā. Ja nonāvē kādu ar savu mazo no bara at-

dalījušos valzirgu māti, tad mazais nezvērs bez pretošanās
atdodas saviem ienaidniekiem, vismaz viņš nespēj šķirties
no mātes. Piedzīvojušais valzirgu ķērājs an roņu sitējs

kapteinis Viljams (Williams) nonāvēja kādu valzirgu
mātīti un vilka to ar laivu līdz apmēram divi jūdzes at-

tālajam kuģim. Mazais sekoja līķim līdz pat kuģim un,
kad laupījumu grībeja uzvilkt uz kuģa, pielika visas pūles,
lai arī tur nokļūtu. Kad tam uzmeta cilpu un uzvilka to uz

kuģa, tas tūlīņ aizrāpās pie savas mirušās mātes un pava-

dīja pie viņas tik ilgi, līdz to atkal piespieda ielēkt jūrā.
Bet arī tagad tas, skaļi brēkdams par savas mātes zaudē-

šanu, palika kuģa tuvumā.

Kā Malm grīna (Malmgreen) un Bra vn a

(Brown) pētījumi rāda, tad valzirgs pārtiek tikai no dzīv-

nieku valsts barības vielām. Abi autori atrada viņu izpē-
tīto dzīvnieku kuņģos galvenā kārtā kādu gliemeni (Mya

truncata), kas Ledusjūras ziemeļu zemēs sastopama uz

visiem sēkļiem un akmeņiem un kādu klinšu urbēju glie-
meni (Saxicava rugosa), kas desmit līdz piecpadsmit pē-
das dziļi rokas jūras dibena dūņās, un nāca pie slēdziena,
ka valzirgs savus stipros zobus galvenā kārtā izlieto, lai

viņus izvilktu no dūņām. Bez zemākiem dzīvniekiem val-

zirgs ēd arī zivis un zināmos apstākļos pat lielāku jūras
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zīdītāju gaļu. Brauns stāsta, ka kāds piedzīvojis nor-

vēģu roņu sitējs esot redzējis valzirgu, kas ar zivi mutē ir

pacēlies virs ūdens, un pat, ka kāda nobeigušās vaļa tuvu-

mā nosisto valzirgu kuņģus, tas vai līdz plīšanai atradis

piebāstus ar vaļu gaļu.
Tāļu ziemeļos dzīvojošām tautām, arī eskimosiem, val-

zirgam ir vismaz tā pati nozīme, kas ronim, ja ne vēl lie-

lāka, un, kā mūsu ziemeļzemju ceļotāji apgalvo, tad nereti,
kad jūrai gar krastiem aizsalstot nav iespējams tos iegūt,
šie nabaga ļaudis aiziet bojā vai arī cieš badu. Medības uz

valzirgiem ir pat eiropietim grūtas un šis uzņēmums ir

vienmēr saistīts ar briesmām, bet no slikti apbruņotā eski-

mosa tās prasa vislielāko drosmi un vīrišķību. Kā mūsu

ziemeļu ceļotāji apgalvo, tad medniekam, kas šos nezvērus

satiek uz ledus, kas nav visai ciets, ir pastāvīgi jāmaina

vieta, lai tos maldinātu un lai izbēgtu no viņu uzbruku-

miem. Mūsu drošsirdīgajiem jūrniekiem bieži ir bijis ie-

spējams pārliecināties, ka sakaitināti valzirgi sīki novēro

savu pretinieku, prot noteikt virzienu un attālumu, kur tie

atrodas, un tad uzpeldot prot pareizi atrast vietu, kur viņi
tos pēdējo reizi redzējuši un salauzīt zem viņiem ledu.

Bailīgajā ceļojumā ar ragavām uz Klaveringas salu ziemeļu
zemju apceļotājus viņu atrastā Tiroles fjordā ne tikai bai-

dīja valzirgi, kas cieši to priekšā izlauzās no ledus apakšas,
bet pat piespieda tos steidzīgi bēgt. „Katrs mēģinājums
aizstāvēties te būtu bijis veltīgs; valzirgi tikpat ātri zem le-

dus peldēja mums līdz, cieši mums blakus izlauzās no le-

dus un acīm redzot gribēja arī uz priekšu peldēt mūsu sa-

biedrībā. Mēs pēc iespējas izklīdām un steigā bēdzām pār
sablīvējušos ledus lauku pie kam mūs pastāvīgi dzina uz

priekšu troksnis, kas cēlās ledum lūstot, kad nezvēri lau-

zās tam cauri. Par laimi mūs no mūsu vajātājiem atsva-

bināja beidzot bieza veca ledus sega." Krastā vai uz ledus-

laukiem guļoši valzirgi nav bīstami, jo viņu neveiklās ku-

stības tos kavē uzbrukumā. Kad cilvēks tiem tuvojas, tie

šausmīgi rūc, pieceļas, lai varētu cīnīties, ķer ar zobiem

Helās dusmās uz visām pusēm, bet liekas tomēr, ka tie jūt,
ka te pagrūti būs savam ienaidniekam ko nodarīt un tāpēc
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pēc iespējas ātri apmeklē ūdeni, kurā tie jūtas savā ele-

mentā, ir veikli un stipri un var apmierināt savu cīņas
kāri un ilgstošās dusmas. Mūsu ziemeļzemju ceļotāji pie-
zīmē: «Neskatoties uz to, ka viņi ir tik briesmīgi ūdenī,

nav nekas nevārīgāks un nevainīgāks, kā šo dzīvnieku bars,
kas sildās saulē uz peldošā ledus vai krastā, vai arī beidzot

valzirgs, kas ūdenī guļ; par nožēlošanu, viņu salīdzinājums

ar torpēdu, ko nedrīkst aiztikt, lai nenotiktu nelaine, ir pa-

reizs." Nelaimes gadījumi tādās medībās nav retums; veci

roņu sitēji un ziemeļzemju ceļotāji zin daudz stāstīt par val-

zirgu dusmām un atriebības kāri. Daudzos gadījumos šie

drošsirdīgie un bezbailīgie airkāji uzbrūk pat bez kāda ie-

mesla un piespiež kuģiniekiem ar tiem cīnīties. Mūsu ziemeļ-
zemju ceļotāji par to dodmums dzīvu un gleznainu atstāstī-

jumu: „Ja šāds nezvērs ierauga laivu, tad viņš izbrīnējies

paceļas virs ūdens un tūlīņ dod signālu citiem, izgrūž ilgsto-
šu rējienu, un cik ātri vien iespējams peld uz laivas pusi. Vi-

ņa sauciens atvilina arī citus, uzmodina gulētājus, no sadur-

smes ar kuriem laiva rūpīgi izvairās, un pēc īsā laikā viņai
trokšņodams peld pakaļ vesels bars tik ļoti neglīto milžu,
kas vai tikai izliekas dusmīgi vai arī tādi patiesībā ir. Var

būt, ka dzīvniekus uz to dzen tikai ziņkārība, tomēr veids,
kā viņi to izrāda, nebūtu īsti laimīgi izvēlēts, un rodas aiz-

domas par to, ka viņi, lai ar laivu pamatīgi iepazītos, grib
to apgāzt. Tā tad jāgatavojas uz cīņu, jo drīz vien ir jā-
nāk pie slēdziena, ka pat pieci vīri, airēdami cik ātri vien

iespējams, nevar no tiem izbēgt. Rūcošais, ūdeni šļaksti-

nošais un nirstošais valzirgu bars ir jau tikai nedaudz soļus
no laivas tāļu. Norīb pirmie šāvieni, un šis acumirklis

iededzina viņu dusmas. lesākas nikna cīņa, pie kam vieni

sit šiem šausmīgajiem sfinksiem ar cirvjiem pa viņu priek-
šējām airķetnām, ar kurām tie mēģina laivu apgāzt un

sašķaidīt, citi aizstāvas ar šķēpiem vai arī ar airu asajām
malām iesit biezajos pakaušos rētas vai beidzot met viņu
plaši atplēstās, bez pārtraukuma rūcošās rīklēs grūti sagre-

mojamas pilules. Mežonīgi kliedzieni pilda gaisu, laiva un

aizstāvji cīnās, lai nezaudētu līdzsvaru; ūdens puto un ir

stipri saviļņots; jauni nezvēri piepeži uzpeld vai arī piepeld,



citi, kas nāvīgi ievainoti, nogrimst dziļumos un krāso

ūdens virsmu ar savām asinīm. Draudošās briesmas, ka

laivu var apgāzt vai stiprā mērā bojāt kāds valzirgs, kas

ar zobiem iecertās viņas malā, bieži vien iespējams novērst

tikai tā, ka nāvīgi ievaino šo tikpat drošsirdīgo kā iztu-

rīgo dzīvnieku vadoni, šādos gadījumos vienīgais līdzeklis

ir šāviens rīklē, jo galva izņemot acu dobumus izrādās ne-

ievainojama un ievainojumi citās ķermeņa vietās neatstāj
nekādu iespaidu. Bieži dzīvnieki piepeži atsakās no cīņas,

ja viņus kaut kas izbaida, palien zem ūdens un tikai zi-

nāmā attālumā parādās atkal virs ūdens, pagriež neglītās

galvas atpakaļ un piepilda gaisu ar svaigiem rūcieniem."

Ka šis attēlojums nav nekādā ziņā pārspīlēts, to ap-

stiprina dažādi norādījumi citos ticamos aprakstos. Sko-

resbi (Scoresbv) saka: «Valzirgs ir dzīvnieks bez bai-

lēm. Laivu, kas tam tuvojas, viņš ziņkārīgi un bez bailēm

aplūko. Ne vienmēr šos dzīvniekus ūdenī var gūstīt bez

briesmām. Uzbrukums vienam parasti pievelk pie aizstā-

vēšanās visus citus. Tādos gadījumos tie salasās visapkārt

laivai, no kurienes notika uzbrukums, izurbj viņas dēļus

ar saviem ilkņiem, paceļas, neskatoties uz pretošanos, līdz

laivas malai un draud to apgāzt. Vislabākais aizstāvēša-

nās līdzeklis šādos gadījumos ir jūras smiltis, ko trakojo-
šiem dzīvniekiem kaisa acīs; tas viņus piespiež attālināties,
kamēr šautenei te bieži vien nav panākumu. Mans tēvs

reiz nonāvēja ar šķēpu kādu valzirgu, uz kura tas pirms
tam bija šāvis no šautenes. Pēc tam viņš izmeklēja dzīv-

nieka galvu, ko šāvieni bija ķēruši, un atrada, ka lodes bija

iespiedušās līdz galvas kaulam, bet te sagriezušās sāņus."
Kapteinis B ī z h c j s (Beezhev) stāstīja, ka valzirgu bars,
ko viņa ļaudis bija iedzinuši ūdenī un tur tiem sekojuši,

bija piepeži pagriezies pret laivām, negriezis nekādu vē-

rību uz cirvju sitieniem un šķēpu dūrieniem un atlaidies

tikai tad, kad vadonis bija nonāvēts ar šāvienu rīklē.

Skats, kādu dod saniknoti valzirgi, esot briesmīgs. Viņu
stīvais kakls tiem neļauj viegli skatīties apkārt, bet viņu
kustīgās acis atsver šo trūkumu un viņi tās groza tik ātri,
ka viņu skats iegūst atbaidošu iespaidu. Arī Brauns,

147



148

uz kura nostāstiem viscaur var palaisties, apstiprina ie-

priekšējos aprakstus. Viņš saka: «Kādreiz es pats atra-

dos laivā, no kuras meta harpuni uz kādu valzirgu, kas

viens pats gulēja uz ledus gabala. Tūlīņ pēc tam tas panira

zem ūdens, bet arī tūlīņ atkal pacēlās augšā un dusmīgi

iegrūda savus zobus laivas sānos, neskatoties uz manu

aizstāvēšanos ar šķēpiem, cirvjiem un šautenēm, tā kā ne-

kas cits neatlika ko darīt, kā ātri atraisīt metamā šķēpa
virvi un justies laimīgiem, ka varējām glābties uz ledus

gabala, kuru valzirgs nupat kā bija atstājis. Mums par

laimi dzīvnieks bija augstsirdīgs diezgan, lai mums nese-

kotu tālāk, bet attālinājās rūkdams, aiznesdams savos asi-

ņojošos sānos ieķērušos harpuni līdz ar virvi sev līdz."

Mūsu ziemeļzemju ceļotāji saviem tēlojumiem pievieno vēl

dažas ziņas. Tā, kāda viņu laiva tikai ar lielām grūtībām
izbēdza no tā, ka valzirgi to būtu sašķaidījuši. Kāda cita,
kas bēgot no sekojoša valzirgu bara, nokļuva līdz kādas

salas krastam, tur, lai arī uz neilgu laiku, bija pilnīgi
ielenkta. „Jo ilgāk starp šiem dzīvniekiem dzīvo, jo vai-

rāk pierod tiem neuzbrukt viņu elementā, ūdenī, ko dara

tikai nepieciešāmībā — ja trūkst barības vai eļļas."

Visizdevīgākās medības, pēc mūsu ziemeļzemju ceļo-
tāju piedzīvojumiem, ir tad, kad gadās valzirgus pārsteigt

guļam uz peldošā ledus. Tiem tuvojoties pēdējā acumirklī

ievelk siksnas, laivas bez trokšņa piestājas pie ledus un

mednieki, izkāpuši uz tā, bez trokšņa no muguras puses

tuvojas dzīvniekiem. Tikko viens no tiem ierauga ienaid-

niekus, viņš dusmīgi un itkā ar nicināšanu paceļ galvu,
uzmodina visus citus un tagad viss bars līdz ar jaunajiem,
kurus vecie grūž, bez apstāšanās dodas uz ledus gabala
malu un pār kaklu pār galvu metās ūdenī. Tikai šis laiks

atliek medniekam, lai šautu, šāvienam pie tam vajaga ātri

sekot viens otram un būt labi mērķētiem. Nošauto valzirgu

pirms nogrimšanas iesien valgā un piesien pie laivas.

Tāpat kā eiropieši medī arī visi eskimosi un citi tālo

ziemeļu zemju iedzimtie, kas pieraduši rīkoties ar uguns

ieročiem; stipri citādā veidā šīs medības sarīko tie, kas vēl
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līdz šai dienai palikuši uzticīgi savu tēvu tēvu ieročiem.

Kā X c i n s (Kane) stāsta, tad eskimosi uzbrūk valzirgiem
ūdenī un uz ledus. Pirmajā gadi jumā tie viņam tuvojas
cik vien tas ir iespējams, pie kam tie pa to laiku, kamēr

dzīvnieks panirst zem ūdens, ātri pieairē klāt; kamēr tas

peld, tie paslēpjas, lai nogaidītu izdevīgu acumirkli un, kad

viņš no jauna parādās virs ūdens, varētu uzmest tam har-

puni. levainotie acumirklī pazūd zem ūdens; mednieks

ātri iesit ledū ar dzelzi apkaltu mietu un pie tā piesien

valgus. Dzīvnieks bļauj un trako, līdz beidzot nogurst, un

tad to ar šķēpu dūrieniem nonāvē. Pēc Godmeņa

(Godman) nostāstam, šie drošsirdīgie mednieki vasaras

vidū uzmeklējot kādu šo dzīvnieku baru, kas guļ uz ledus

gabaliem, un pūlas tiem slepeni uzbrukt, pie kam tie vis-

pirms dodas uz kādu mazāku ledus gabalu, piesien pie tā

savas laivas un nu uz sava kristāla plosta mēģina piekļūt
valzirgu baram. Ja tie laimīgi nonāk pie mērķa, tad katrs

pēc iepriekšējas norunas izvēlas vienu vai divus upurus,
un visas harpunes vienā un taī pašā laikā nošņāc gaisā.

Ķertie valzirgi acumirklī lēc ūdenī un mēģina aizbēgt, bet

metamie viegli tos attura un tie piekūst ātrāk vai vēlāk, ska-

toties pēc ta, cik daudz piespiešanās tiem vajadzīgs, lai

vilktu sev līdz ledus gabalu, uz kura atrodas medinieki un

pie kura ir piestiprināti harpūnu valgi. Mednieki gaida,
līdz valzirgi nogurst, savās laivās, īstā acumirklī tuvojas
tiem un ar šķēpiem padara viņiem galu. No Aleutu salām

iedzimtie īstā lakā dodas katru gadu uz Aļaskas pussalas

ziemeļu krastiem, uzmeklē te valzirgus, papūlas gulošos
dzīvniekus apiet un piepeži ar stipru kliegšanu metas tiem

virsū ar bultām un smagiem cirvjiem, cerībā tos izbaidīt,
lai tie dotos zemes iekšienē. Tādā gadījumā medības ir iz-

devīgas, bet zaudētas taī gadījumā, ja vienam valzirgam
izdodas izlauzties caur mednieku liniju, jo tad visi pārējie
metas vadonim pakaļ un paslēpjas jūras viļņos.

Lai gan eiropieši un vispirms norvēģi ar šīm medī-

bām nodarbojās jau pirms gadu tūkstošiem, tomēr šo dzīv-

nieku eksistenci medības sāka apdraudēt tikai pirms ne-

daudz gadu desmitiem. Kamēr vaļu medības atmaksājās,
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tikmēr valzirgus aiztika samērā maz vai vajāja tos tikai

tad, ja nebija nekādu cerību noķert kādu vali. Jaunākos

laikos apstākļi ir grozījušies, lai gan ieguvumi no valzirgu
medībām vēl vienmēr nestāv nekādā saskaņā ar tām

briesmām, kādās nonāk viņu mednieki. Agrākos laikos

valzirgus nonāvēja tikai viņu dārgo zobu dēļ; nonāvētajam
dzīvniekam nogrieza galvu un pārējo ķermeņa daļu iemeta

jūrā. Tagad medījumam novelk ādu, lai iegūtu zem viņas
atrodošos ne visai biezo tauku kārtu. No ilkņiem, kas ir

cieti, balti un tikpat blīvi kā ziloņa kauls, izgriež neīstos

zobus, un pārdodot abus ilkņus iegūst tikpat, cik par tau-

kiem un ādu kopā. Pēdējo arī mēs izlietojam dažāda veida

vajadzībām, bet viņa ir ievērojami mazvērtīgāka kā citu

airkāju ādas. Eiropieši valzirga gaļu ēd tikai izņēmuma
gadījumos. No taukiem pagatavo trānu. Tālo ziemeļu ap-

gabalu tautām apstākļi ir citādi, jo tās izlieto visas valzirga

ķermeņa daļas, izņemot zobus, kurus tās, nezinādamas, ko

ar viņiem iesākt, izlieto kā maiņas līdzekli. Āda un gaļa,
kauli un trāns tām totiesu atnes lielu labumu. Ādu, kuru

ziemeļnieki ar miecēšanas palīdzību padara mīkstu un pie-
kļāvīgu, tie, izlieto zēģelēm un pagatavo savas laivas, kas

bez ādas sastāv vēl tikai no koka balstiem, pagatavo arī

siksnas, valgus, virves un zivju tīklus un tāpat ar viņām
paklāj savus vasaras dzīvokļus. No kauliem tie pagatavo
dažādus ieročus, no cīpslām vij šujamos diegus; melnā gaļa
noder kā iemīļots barības līdzeklis un taukus tie pieliek vai

nu pie barības vai arī dedzina, tā kā īstenībā neviena šā

dzīvnieka ķermeņa daļa neiet zudumā.

Bez cilvēka valzirgam ir arī vēl citi ienaidnieki, kas

vismaz to ļoti moca. Eskimosi un vaļu mednieki apgalvo,
ka valzirgam nākoties izturēt sīvas cīņas ar ledus lāčiem,

pie kam pēdējie apdraudot ne tikai jaunos, bet šad tad uz-

brūkot arī vecajiem. Brauns nekad šādas cīņas nav

redzējis un domā, ka viņam ir tiesība lielāko daļu šādu no-

vērojumu pieskaitīt pasaku valstij, lai gan viņš negrib no-

liegt, ka valzirgi nedzīvo draudzībā ar lāčiem. Skam-

mo n s zin stāstīt par kādu citu naidnieku, par orku, kas

jaunajiem valzirgiem, kur vien iespējams, būs vēl draudo-



151

sāks nekā leduslācis, lai gan viņš medī tikai brīvā ūdeni.

Laikam gan kāds mazs, utij līdzīgs liekēdis būs valzirgam

daudz bīstamāks nekā ledus lācis un orka kopā ņemti. Pēc

Br a v n a novērojumiem, viena šo liekēžu s,_ ga uzmetas

pie ūsu saru pamatiem, otra uz pārējā ķermeņa, un abas

moca valzirgu tiktāl, ka tas izmisumā te lec no ledus ūdenī,
te atkal no ūdens ārā uz ledus, pie tam stipri rūc un kūleņo
vai veļas, kas norāda uz to, ka viņš nopūlas atsvabināties

no šiem apnīkstošajiem liekēžiem. Kad Brauns reiz

ilgāku laiku bija novērojis kādu valzirgu baru, kas iztu-

rējās iepriekšaprakstītā veidā, tad drīz pēc tam atlidoja

putnu bars, kas nometās valzirgu atstātā vietā un sāka dū-

šīgi vien no tās kaut ko uzlasīt. Mūsu uzticības vīru tas

padarīja uzmanīgu, viņš devās uz ledus gabalu un atrada

tur lielu daudzumu minēto liekēžu, ko valzirgi bij laimīgi

no sevis nokratījuši.

Lai gan valzirga pašapzinīgā un viegli sakaitināmā

daba liekas būt nederīga, lai viņš varētu stāties ar cilvēku

draudzīgās attiecībās, tomēr jaunie, ko turēja gūstā bija
tikpat viegli vadāmi kā citi airkāji. Noķerti valzirgi ir

vairākas reizes ievesti Eiropā; pirmo reiz tas notika 1608.

gadā, kad viņus ieveda Tomass Veltens. Viņš stāsta

tā: „12. jūlijā mēs uz kuģa uzņēmām divus jaunus dzīvus

valzirgus, vienu tēviņu un vienu mātīti. Mātīte nobeidzās,
kad mēs vēl nebijām sasnieguši Anglijas krastus; tēviņš
dzīvoja apmēram desmit nedēļas. 20

.
augustā mēs no-

nācām Londonā un nonesām mūsu dzīvo valzirgu galmā,
kur pats karalis un daudzi augstmaņi to ar lielu ziņkārību
apbrīnoja, jo pirms tam Anglijā nekad vēl tamlīdzīgs dzīv-

nieks nebija redzēts. Ne ilgi pēc tam viņš saslima un no-

beidzās. Cik uzkrītošs ir šis dzīvnieks, tikpat uzkrītoša ir

viņa spēja iemācīties un viņa griba kautko mācīties, parko

mēs bieži esam pārliecinājušies."
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Četrpadsmitā šķira.

Sirenas (Sirenia).

Kas tanīs sirēnās, ko apraksta zoologi, cer ieraudzīt

tos senatnes teiku tēlus, kuri, pa pusei kā sieviete, pa pusei
kā zivs, apdzīvojot jūras kristālskaidros viļņus un ar brī-

nišķīgu dziedāšanu un vēl brīnišķīgākām kustībām, galvas

palocīšanu un acu degošiem skatiem aicinot nabaga zemes

dēlu nokāpt lejā, pie viņiem, lai ar to parotaļātos, draudzīgi

patērzētu un tad — samaitātu, tas maldīsies. Dabas pēt-
nieki šinī gadījumā ir pierādījuši, ka viņiem patīk vienīgi

dzejiskais nosaukums teikā, pašu teiku viņi nav atzinuši

par patiesu. Vārds sirēnas šo jūras dzīvnieku apzīmēšanai
noder apmēram tikpat labi, kā grieķu koku nāras ha -

raadri jas nosaukums kāda ļoti dīvaina pērtiķa apzīmē-

šanai, kas skaists būs laikam tikai dabas pētnieka acīs. Zi-

not, ka sirēnas sauc arī par jūras govīm, katru dze-

jisku saviļņojumu, ja tas grib izpausties, derētu savaldīt

un fantāzijai, kas nodarbināta ar skaistu tēlu radīšanu,

galīgi ierādīt īstās robežas.

Sirēnas jeb jūras govis dažā ziņā stāv vidū starp ro-

ņiem un vaļiem un savieno šķiras, pie kurām pieder abas

pēdējās prupas. Viņu iezīmes ir: maza, no vidukļa skaidri

atdalīta galva ar resnu, uzpūstu purnu, sarainām lūpām un

nāšu caurumiem, kas atveras purna galā, neveikls, īpatnēji
iedalīts un retām, sarveidīgām spalvām apklāts viduklis

un tikai pie viņām sastopama zobu sistēma. Ir atrodami

vairs tikai divi locekļi un proti priekšējie, kas tomēr jau ir

tapuši par īstām airkājām. Kopējā ķermeņa āda apņem

pirkstus tik pilnīgi, ka atsevišķiem locekļiem ir atņemta ie-
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spēja kustēties. Tikai vēl palikušās nagu zīmes ārēji vēl

norāda uz priekškājas iekšējo iedalījumu. Aste, kura iz-

pilda arī pakaļējo locēkļu vietu, nobeidzas ar spuru. Ar

sievietes skaisto ķermeni šiem neveikliem, neglītiem kusto-

ņiem ir kas kopējs tikai tajā ziņā, ka pupi arī viņiem at-

rodas uz krūtīm (starp priekšējām spurām) un krūts veidā

izceļas uz āru vairāk kā citiem jūras zīdītājiem. Vajaga
dzīvas fantāzijas, lai šajos dzīvniekos, pat ja tie parādās
lielā tālumā, ieraudzītu jūras meitas, un ir grūti ticams,
ka viņas būs bijušas tās, kas deva iemeslu seno tautu tei-

kai par tādiem cilvēka un zivs bastardiem.

Mūsu šķira iedalās divās dzimtās, no kurām viena ap-

tver sire na s jeb lamantinus un otra kraupainos
dzīvniekus jeb jūras govis. Kāmēr kraupainam

dzīvniekam, kas tagad laikam jau viscaur izmiris, zobu

vietā bija tikai ragvielas kodplāte apakšējā žokļa iekšpusē

un uz augšlejām, kāmēr lamantiniem ir žokļi ar zobiem. Un

tā dibina iedalīšanu abās minētās dzimtās. Sekli krasti un

jūras līči karstās zemēs, upju grīvās un pašas upes, sevišķi
pēdējo seklās vietas ir sirēnu mītnes un uzturēšanās vietas.

Ķīnieši un arābi jau pirms gadu simteņiem pazina
vienu no šīs dzimtas svarīgākiem priekšstāvjiem, jūras

jaunavu jeb jūras meitu, malajiešu du-

gongu (latviski jūras govs) (Halicore cetacea), jūras

jaunavu (Halicore) ģints priekšstāvi. Jūras meita sasniedz

3 līdz 5 metru garumu. īsais un resnais, no galvas skaidri

atdalītais kakls tieši pāriet vienmērīgi noapaļotā viduklī,
kas no kakla daļas pret vidu top pamazām resnāks un pret

asti sašaurinās. Krūšu spuras stāv netālu aiz ausu cau-

rumiem ķermeņa augstuma apakšējā trešdaļā, nav sevišķi

garas, bet platas, priekšējā malā noapaļotas, pakaļējā no-

asinātas; pirkstus var samanīt tikai aptaustot; no nagiem
nav ne zīmes. Astes spura plakani saspiesta, līdzena un

pusmēnešveidīga. Pie īsā un resnā purna sevišķi duras

acīs, kā man raksta Kluncingers, plakanā, slīpi no

augšas uz apakšu ejošā virslūpa, kurai no apakšas rēgojas
ārā nostrupināts spilvēns. Bālā svina krāsas vai pelēki



169

zilganā āda, kas gar muguru un galvu drusku atsit iedzel-

teni zaļā, bet apakšpusē zilganā miesas krāsā un dažās vie-

tās ir nozīmēta tumšiem, gariem plankumiem, ir gluda un

spīdīga, tikai pie vēdera krokaina un stipri rētaina. Mazās

bedrītēs stāv ļoti reti, īsi, tievi, tomēr stīvi sari, kuri uz

virslūpas top gandrīz par dzeloņiem. Airkājas un astes

spura ir gandrīz kailas. Zobu sistēma sastāv no bezsak-

ņainiem, vecumā pa daļai izkrītošiem priekšzobiem un no

dzerokļiem; stūra zobu nav nemaz, bet tēviņam divi priekš-
zobi attīstās par 20 līdz 20 centimetri gariem un 2 centi-

metri resniem ilkņiem jeb triekņiem, kuri tomēr apmē-

ram līdz septiņām astotdaļām sava garuma ir apklāti sma-

ganām.

Liekas, ka mūsu jūras meita ir sastopama visās Indijas
.okeāna daļās un ar to sakarā stāvošos apgabalos. Ķīnas

dienvidjūrā, Zulu, Banda un Zunda jūrās piemērotās vie-

tās viņa ir visur sastopama, vietām pat bieži; uz zieme-

ļiem viņa izplatās apmēram līdz pus Sarkanai jūrai, šeit

viņa ir ļoti pazīstams kustonis. Sekli līči, kur klusos ūde-

ņos saules stari apgaismo līdz pašam dibenam un kur jū-
ras stādu bagātība var attīstīties lielā pilnībā, ir dugonga

mīļākās vietas. Uz sauszemes viņš neizkāpj; mazākais

var pieņemt, ka tos, kurus redzēja guļot uz sauszemes, bija

atstājuši atplūstošie ūdeņi, un tie bija par laiskiem, lai

savu smago ķermeni atkal iebīdītu ūdenī un atrada par la-

bāku, šeit mierīgi nogaidīt nākošo paisumu. No seklu jū-
ras līču dibenaapmēram katru minūti reiz viņš paceļas līdz

ūdens virspusei, izbāž savu degunu vai arī pusi ķermeņa
no viļņiem, ievelk elpu un lēnām un vienmērīgi nogrimst
atkal dzelmē.

Kluncingers pēc arābu zvejnieku izteicieniem man

ziņo, ka Sarkanā jūrā sastopot vienmēr mazākais divas, bet

nereti līdz desmit jūras jaunavas sabiedrojušās pulkā. Viņu
kustības apraksta kā lēnas un smagas, lai gan astes spēks
ir ļoti ievērojams. Nejauši ir izdevies novērot, ka ēdot vi-

ņas slinki guļ uz jūras dibena un ar savām cietām, biezām

lūpām ērti noplūc vai arī atrauj no zemes uz klintīm un
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jūras dibenāaugošās jūras zāles, savu galveno baribu. Ka-

mēr kādā vietā ir barība, dugongs no brīva prāta laikam ne-

maina savu uzturēšanās vietu; bet savas jūras pļavas no-

ēdis, viņš lēnām pārceļas uz citām vietām, kuras kādu

laiku viņu atkal saista. Ka vētras dugongu pamudinot kle-

jot, to spriež no tam, ka viņš dažreiz uz laiku parādās zi-

nāmās vietās, kur mierīgā gada laikā viņš nebija novēro-

jams. Sarkanās jūras dienvidu pusē, tā tadpie Nubijas un

Abisinijis krasta, viņu atrod kaut kurā gada laikā; tur-

pretī tālāk ziemeļos savādā kārtā viņš ierodas ziemas mē-

nešos un tad iet uz augšu līdz Safadjas salai.

Jūras meitu garīgās īpašības liekas stāv saskaņā ar

viņu ķermeņa kūtrību un neizveicību. Maņas vāji attīstī-

tas ; balss sastāv no šņākšanas vai apspiestas īdēšanas. Ti-

kai pārošanās laikā trulos radījumos ir novērojams zināms

uzbudinājums; tēviņi pat sīvi cīnoties dēļ pārošanās tie-

sībām un pie tam tādā mērā aizmirstot pārējo pasauli, ka

taisni tagad medniekam rodoties izdevīgākais laiks viņu

pievārēšanai. Ziņo, ka dugongu pāris briesmās steidzoties

viens otram palīgā. Reiz novēroja, ka tēviņš norūpējies

peldēja pakaļ savai ievainotai mātītei un, sparīgi sitot ar

spēcīgām astes spurām, mēģināja to atsvabināt no vajā-

tājiem. Ja viens laulāts draugs ir nogalināts otram klāt

neesot, tad pēdējais ilgu laiku peld apkārt pa ierasto uz-

turēšanās vietu, pārmeklē visas mīļākās vietiņas un beidz

meklēt vienīgi manīdams, ka atrast nebūs iespējams.

Par vairošanos Kluncingers no saviem zvejnie-
kiem uzzināja sekošo: Kā pārošanās tā arī atnešanās

laiks iekrīt ziemā; mātīte ir grūsna tā tad veselu gadu.
Mazulis pie dzemdēšanas ir mazākais pustrešas rokas ga-

rumā, bet zīž mazākais veselu gadu, pie kam māte viņu
spiež pret krūtīm. Māte pret savu mazuli izrāda vissir-

snīgāko mīlestību, nekad to neatstāj un viņa dēļ bez kavē-

šanās metas nāves briesmās. Pēc apmēram viena gada
mazuli atradina, un no šī laika viņš staigā savu ceļu patstā-
vīgi. Cik patiesības ir šajās ziņās, to Kluncingers at-

stājis neizšķirtu.
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Pārošanās un atnešanās laikā atsevišķi mednieki cītīgi
medī dugongu, jo nogalināto kustoni viņi var diezgan labi

izvērtēt. „Kustoņus," tā stāsta Kluncingers, „ķer
ar stipru tīklu. Naktī viņi nāk koraļļu rifa līčos un sprau-

gās ganīties, šo brīdi uzmana beduicni un tagad aizslēdz

tīklu, ko viņi izlikuši. Tāds nezvērs, redzēdams sevi no-

ķertu, nikni sit ar asti sev apkārt un arvien vairāk un

vairāk satinas tīklā, ar kuru viņu pievelk pie klintīm, lai

tur nosistu vai vēl biežāk lai noslīcinātu, turot šo zīdītāju,
kas elpo gaisu, tik ilgi zem ūdens, kamēr viņš noslāpst."
Sarkanās jūras dienvidu daļā dugongu medī tāpat kā to

dara malajieši, ar harpunēm. Arī šādas medības izdara

vislabāk naktī, jo tad, klusumam valdot, kustoņa šņākšana

tāļu dzirdama un vislabāk uztverama. Piedzīvojuši med-

nieki iesviež vairākus šķēpus dugonga ķermenī, lai viņu pēc

iespējas ātri nogurdinātu caur asiņu noplūšanu.

Malajieši un abesīnieši ēd dugongu gaļu, pēdējie tomēr

nekādā ziņā neuzskata par gardumu un apgalvo, ka vis-

pirms to vajāgot dažas dienas saulē gozēt, krietni sālīt un

tad ilgi vārīt, iekam to drīksto ēst, jo citādi tās baudīšana

apšķebinot dūšu, radot pat slimības. Jaunus kustoņus vēr-

tē daudz augstāk kā vecus, jo viņu gaļa liesa un ļoti mīksta.

Biezo ādu, ar kuru kādreiz bijis apsists Izraēla derības

šķirsts, pēc R i p p c ļ a (Rūppel), Abesinijas piekrastē ne-

miecējot, bet tikai kaltējot gaisā un tad sagriežot sandalēs.

Daudz augstāk kā gaļu un ādu senākos laikos vērtēja zo-

bus. Pastāvēja māņticība, ka rožu kroņiem, kas izgata-
voti no šiem zobiem, piemītot brīnisšķīgi spēki; tā piem.

nedēļniecei vajagot tikai pakārt tādu kroni kaklā un viņa
varot būt droša, ka bērna dzemdēšana noritēšot ļoti viegli.
Pašlaik šāda māņticība izzūd, un tamdēļ senāk tik dārgie
zobi cenā ir nokrituši.

Pie manatiem (Manatus) astes spura nav vis ar

ieliekumu, bet noapaļota; pārējā ziņā šie kustoņi iīdzinas
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iepriekš aprakstītiem. Par šīs grupas triju līdz šim droši

noteiktu sugu dzimteni ir jāuzskata Atlantijas okeāns

starp 19. ziemeļu platuma grādu.
Lamantins jeb brazīliešu „vērša zivs", indiāniešu

apija (ivianatus australis) ir vissikāk novērotā suga, kas

garumā sasniedz apmēram trīs metri un svarā 200 līdz

'600 kilogrami. Viņas krāsa ir diezgan vienmērīga, zilgani

pelēka, uz muguras un sāniem satumst drusku vairāk kā

vidukļa apakšpusē, bari izskatās iedzeltēni. Pirmās sīkā-

kās ziņas par šo kustoni mums sniedza Aleksandrs

fon H v m b o 1 d t s. Dienvid- un Vidusamērika ir šī dzīv-

nieka dzimtene, bet Atlantijas okeāna piekrastes daļas, se-

višķi līči Antiļu salu tuvumā un pie Kaijenas, viņa galve-

nākās uzturēšanās vietas. Humboldts novēroja, ka

jūrā lamantini labprāt uzturās tādās vietās, kur ir saldi

avoti, tā piem. dažu jūdžu atstatumā no Kubas salas, Ja-

guas jūras liča dienvidos, kur izverd tik stipri saldie avoti,
ka ari kuģnieki šeit iesmeļ dzeramo ūdeni. Upēs viņi iet

tāļu uz augšu, un tām pārplūstot ieklejo arī ezeros un pur-

vos. Tagad lamantins vēl ļoti bieži ir sastopams Amazonā,
Orinoko upē un viņu pietekās. „Vakarā,"tā stāsta Hum-

boldts, „mēs gājām garām Gano dcl Manati grīvai, kuru

tā sauc milzīgā daudzumā lamantinu jeb manatis dēļ, ko

šeit katru gadu noķer. Mēs redzējām, ka ūdens bija ap-

klāts viņu stipri smirdošiem mēsliem. Orinoko upē, lejpus

krācēm, Metā un Apurē viņi ir sastopami ļoti biezi." Dzī-

ves veids lamantinam ir apmēram tāds pats kā dugongam.
Visur, kur lamantins sastopams, viņu cītīgi vajā. Viņa gaļu
gan skaita par neveselīgu un domā, ka tā radot drudzi, bet

tā ir ļoti garda. Pēc H v m b o 1 d t a, tā līdzinās vairāk

cūkas, nekā ragu lopu gaļai. lesālītu un sauiē izžāvētu,
viņu uzglabā visam gadam. Medīšana ir diezgan vien-

kārša. Laiviņā tuvojas lamantinu ganību vietai un gaida,
līdz kāds no tiem uznāk augšā ievilkt elpu. Tad vai nu iz-

šauj uz viņa bultas, pie kurām piesietas virves un viegli
koka klucīši, kas vēlāk uzrāda kustoņa ceļu, vai arī viņu
harpunē, kauj un nogalina mazā laiviņā, kādu Dienvidame-

rikas upēs lieto ceļošanai. To izdara bieži upes vidū, un
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proti tā, ka laivu līdz divām trešdaļām pilda ar ūdeni, pēc

tam pabīda zem lamantina un atkal izsmel ar putras ābola

krūzi. Šo dzīvnieku vieglāk ir noķert uz plūdu beigām, kad

tas no upēm nokļuvis apkārtējos lielos ezeros un purvos un

ūdens tajos ātri krītas.

„Gar visu salas piekrasti, sevišķi kur jūrā ietek strau-

ti un visādi jūras dzīvnieki ir sastopami visbiežāk, visos

gada laikos lielā skaitā un bariem uzturās no mūsu krie-

viem par morskaiankorova sauktā jūras govs. Tā kā jū-
ras bebru aizbiedēšanas dēļ ziemeļu pusē vajadzīgās barī-

bas sagādāšana mums sāka palikt apgrūtinoša, mēs gudro-

jām, ar kādiem līdzekļiem varētu šos kustoņus pievārēt

un no tiem iegūt barību vieglākā ceļā, jo vini bija mums

tuvu. Tālab 21. maiiā es pirmo reiz mēģināiu ar paša pa-

gatavotu lielu dzelzs kāsi, pie kura bija niestinrināts stiprs
un garš valgs, šo vareno un lielo jūras dzīvnieku aizcirst un

uievilkt malā, bet bez sekmēm; jo āda biia par sīkstu un

kāsis daudz par neasu. Pēdējo dažādi pārtaisīja un izda-

rīja vairākus mēģinājumus, kuri tomēr izdevās vēl sliktāk,
tā kā dzīvnieki aizbēga no mums jūrā ar visu kāsi un nie

tā piesieto virvi. Beidzot trūkums mūs niesnieda rīkoties

uz harpunēšanu. šim nolūkam nret jūnija beigām izlabo-

jām mazo laiviņu, kura rudeni biia stipri sabojāta uz klin-

tīm, norīkoiām tanī vienu harpunētāju līdz ar stūrmani un

četriem airētājiem un iedevām tam harouni ar ļoti garu,

kā pie vaļu medīšanas sarotinātu (sakailētu) virvi, kuras

otru galu uz krasta turēja četrdesmit vīri. Tagad ļoti klu-

sām īrās klāt jūras govpīm, kas ļoti drošas bariem ganī-

jās pie krasta uz savām ganībām jūras dibenā. Tiklīdz

harpunētājs vienu no tām bija aizcirtis, tie uz sauszemes

pamazām vilka viņu uz malu. Tie. kas atradās laivā, pa

tam piebrauca govij klāt un dzenāiot viņu pamazām no-

gurdināja. Kad jūras govs likās pilnīgi nogurdināta, tie

no visām pusēm dūra ar lieliem dunčiem un durkļiem, tā
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kā viņa zaudēja gandrīz visas asinis, kas līdzīgi strūklakai

šļāca no brūcēm, un tā paisumā viņu varēja pievilkt un pie-

stiprināt pie krasta. Tiklīdz ūdens atkal atplūda un kusto-

nis atradās uz sauszemes, izgrieza gaļas un speķa gabalus

un priecīgi nesa tos uz dzīvokļiem, kur gaļu noglabāja lie-

los traukos, bet speķi pakāra uz augstiem āžiem. Un drīz

mums bija barība tādā pārpilnībā, ka mēs bez kavēkļiem

varējām būvēt tālāk mūsu kuģi, kuram vajadzēja noderēt

par mūsu glābšanas līdzekli."

Ar šiem vārdiem jau bieži pieminētais dabas pētnieks

štellers, kas 1741. gadā biia uzskrējis sēklī pie kādas

līdz tam vēl nezināmas salas Beringa jūrā un bija spiests
tur pavadīt desmitt drūmus mēnešus, sāk savu ziņojumu
par vienu no visievērojamākiem jūras zīdītājiem, kas tagad
liekas ir jau pilnīgi izskausts un iznīcināts, — par krau-

paino dzīvnieku jeb j ūra s gov i, kas nosaukta pēc sava

atradēja (Rhvtina Stelleri). Jau divdesmit septītā gadā pēc

viņu atrašanas nogalināja pēdējo jūras govi; pēc tam ir

atrasts tikai viens galvas kauss un augšsleju plāte līdz ar

nedaudziem ģrindeņakauliem, bet dzīva morskaja vairs nav

redzēta neviena. Vilināti no pelnu sološiem ziņojumiem,
kādus sniedza Krievijas Ģeogrāfiskā biedrība, pie kuras

darboiās štellers, vaļu ķērēji un pārdroši piedzīvojumu
meklētāji pūļiem plūda uz Beringa jūru un tur sāka iz-

kaut neapbruņotos jūras iemītniekus tik briesmīgi, ka jū-
ras govis pilnīgi iznīcināja no zemes virsas. Kopš tā laika

veltīgi ir palikuši visi pūliņi iegūt vismaz vienu no šiem

dzīvniekiem. Katram kuģim, kas brauca uz Beringa jūru,

uz to aizrādīja, bet neviens nav atvedis ne mazākās ziņas.

Kraupaino dzīvnieku Štellers tura par lamantinu,
kuru atrada Hernandecs (Hernandec). Bet no viņa
apraksta ir diezgan skaidri redzāms, ka jūras govs stipri

atšķiras no iepriekš aprakstītām sirēnām. Zobu vietā žok-

ļus apklāja četras kodplātes, kas bija savienotas tikai ar

smaganām.

„Lielākie no šiem kustoņiem," turpina štellers, „ir
četras līdz piecas asis (apmēram astoņi līdz desmit metri)
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gfiri un visresnākā vietā, ap nabu, pusceturtas asis resni.

ī,īdz ■npbai šie kustoni līdzinās ronu snfām, bet no turienes

līdz astei — zivii. Galvas kauss vispārējā uzbūvē neatšķi-
ras no zirga galvas kausa, bet kur vēl apklāts ar ādu un

gaļu, viņš dažā ziņā līdzinās bifeļa galvai, sevišķi lūpu ziņā.
Mutē tam zobu vietā katrā pusē ir divi plati, gareni, gludi,

ļodzīgi kauli, no tiem viens piestiprināts pie augšslejām,
bet otrs iekšpusē pie apakšējā žokļa. Abi ir apgādāti dau-

dzām, stūreniski slīpi kopā saejošām vagām un augstiem

ciļņiem, ar kuriem kustonis samaļ savu parasto barību,

jūras zāles, šie kustoņi dzīvo jūrā baros, tāpat kā ragu

lopi. Tēviņš un mātīte mēdz iet blakus un dzen mazuli

sev pa priekšu apkārt pa jūras piekrastes daļu. Vini neno-

darboias ne ar ko citu. kā vienīgi ar savu barību. Mugura

un puse ķermeņa redzama vienmēr virs ūdeņa. Viņi ēd kā

sauszemes dzīvnieki, lēnām kustēdamies uz priekšu; ar kā-

jām viņi atrauj jūras zāli no akmeņiem un to nemitīgi

gremo; tomēr kunga uzbūve man mācīia, ka viņi neatgre-

mo, kā es to domāiu no sākuma. Ēdot viņi kustina galvu
un kaklu kā vērši, un pēc katrām dažām minūtēm izceļ
galvu no ūdens un, klusēdami un sprauslodami kā zirgi,
ievelk tīru gaisu. Kad ūdens krītas, viņi dodas no saus-

zemes jūrā. bet ūdenim ceļoties iet atkal uz krastmalu, un

bieži pienāk tik tuvu, ka mēs viņus no sauszemes varēiām

sist ar nūiām un saņemt. No cilvēka viņi nemaz nebīstas

un, liekas, arī tik labi nedzird. Sevišķa saprāta izpauša-

nos es pie viņiem nevarēju manīt, bet gan neparastu mīle-

stību citam pret citu, kas sniedzās pat tik tālu, ka ja kā-

dam no tiem bija iecirsta harpune, tad visi pārējie rūpēiās

par tā izglābšanu. Daži mēģināja ar slēgtu loku ievainoto

biedri atturēt no krasta, citi centās apgāzt laiviņu; daži

nogulās uz sāniem vai mēģināia izsist harpuni no ķermeņa,
kas dažreiz viņiem arī laimīgi izdevās. Ar izbrīnēšanos

mēs novērojām kādu tēviņu, kas divas dienas no vietas

nāca pie savas nogalinātās, uz krasta guļošās mātītes, itkā

viņš gribētu apjautāties, kā tai klājas. Lai arī daudzi no

viņiem bija ievainoti un nogalināti, tomēr viņi palika tanī

pašā apvgabalā. Viņu apvaislošanās notiek jūnijā pēc ilgas
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priekšspēles. Mātīte lēnām bēg no tēviņa, pastāvīgi skatī-

damās apkārt, bet tēviņš tai seko bez pārtraukuma, līdz

tai šāda klīrēšanās ir apnikusi.

Gribēdami atpūsties, šie kustoņi pie kāda līča, klusā

vietā noguļas uz mugurasun kā bluķi peld virs jūras ūdeņa.

Cauru gadu šie kustoņi ir sastopami visās vietās ap

šo salu ļoti lielā daudzumā, tā kā visi Kamčatkas austrumu

piekrastes apdzīvotāii no viņiem ikgadus var bagātīgi sev

apgādāt speķi un gaļu. Jūras govs ādai ir divkārša daba:

ādas virsējā kārta ir melna vai melni brūna, collu bieza

un gandrīz tik stipra kā korķis, ap galvu stipri bedraina,

grumbaina un caurumaina. Viņa sastāv tikai no state-

niskām šķiedrām, kuras guļ cieši cita pie citas kā šķiedrai-

nā ģipsī, šī ārēiā kārta, kas no ādas viegli nolobās, pēc

manām domām ir sega, kuru, kuru izveido cita pie citas

stāvošas pārveidoiošās spalvas, kādu es atradu arī pie va-

ļiem. Apakšējā āda ir drusku biezāka par vērša ādu,' ļoti

stipra un balta. Zem šīm abām kārtām visu kustoņa ķer-
meni apņem tauku jeb speķa kārta četru pirkstu biezumā,
zem tās nāk gaļa. Kustoņa svaru, ieskaitot ādu. taukus,

speķi, kaulus un zarnas, es vērtēiu uz 1200 pudiem jeb

480 centneriem. Tauki nav eļļaini nedz mīksti, bet cieti

un graudami, sniega baltumā un, kad dažas dienas stāvēiuši

saulē, ton skaisti un iedzeltēni, kā labākais holandiešu

sviests. Paši par sevi kausēti, viņi saldumāun garšā pārspēj
labākos ragu lopu taukus: izkausēti viņi krāsā un svaigumā
līdzinās svaigai olivu eļļai, bet garšā saldai mandeļu eļļai,
labi ož un ir lotibarojoši, tā kā mēs tos dzērām veseliem kau-

siem, nesaiūtot nekādu riebumu. Aste sastāv gandrīz no tī-

riem taukiem, un tie ir vēl daudz patīkamāki kā Pārēiās

kērmeņa dalās. Teļu tauki pilnīgi līdzinās jaunai cūkgaļai,
bet viņu gaļa teļa gaļai. Turklāt viņa tā uzbriest, ka ie-

ņem gandrīz otrtik lielu tilpumu un pusstundā pilnīgi iz-

vārās. Vecu kustoņu gaļa nav atšķirama no ragu lopu

gaļas, bet viņai ir ļoti savāda īpašība, ka arī viskārstākos

vasaras mēnešos viņa var stāvēt zem klajas debess divi

nedēļas un vēl ilgāk un nesāk smirdēt, lai gan gaļas mušas
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viņai tā lidinās apkārt, ka tā no visām pusēm apklāta tār-

piem. Viņa ir arī daudz sārtāka kā visu citu kustoņu gaļa

un izskatās it kā būtu padarīta sarkana ar zalpēteri. Cik

viņa ir veselīga kā barība, to drīz nomanīja visi mūsējie,
kuri viņu ēda, sajūtot manāmu spēka un veselības pieņem-
šanos. Galvenā kārtā to sajuta tie matroži, kas līdz tam

bija cietuši no zobu puves un līdz šim laikam nebija varē-

juši atveseļoties. Ar šo jūras govu gaļu mēs pirms prom-

braukšanas apgādājām savam kuģim pārtiku, ko mēs ci-

tādi zināms nekā nebūtu varējuši.

Es nemaz nebrīnējos, ka pirms aizbraukšanas no Kam-

čatkas tur neko nebiju varējis uzzināt par jūras govīm, lai

gan biju rūpīgi apjautājies par visiem kustoņiem, bet at-

griezies atpakaļ dzirdēju, ka šis kustonis esot izplatīts no

Kronockas priekškalniem līdz Avačas jūras līcim un ka

dažreiz jūra to beigtu izmetot uz sauszemes; un tad kam-

čadāli aiz citāda vārda trūkuma to nosaukuši par z ā 1 -

ē d c j v."





Vaļi vispār.

Apakššķira: Zobu vaļi.
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Piecpadsmitā šķira.

Vaļi (Cetacea).

Zīdītāju vidū vaļi ir tas pats, kas zivis starp mugur-
kaulainiem: pilnīgi ūdens iemītnieki un ūdens dzīvei pie-

lāgojušās būtnes. Roņi pavada vismaz vēl trešo daļu savas

dzīves uz sauszemes, piedzimst te un allaž uzmeklē krastu,
kad grib gulēt un baudīt mīlīgo saules staru siltumu; sirē-

nām sauszemes dzīve mazākais ir vēl iespējama; turpretim

vaļi saistīti vienīgi pie jūras. To norāda jau viņu augums:

tādi milzeņi var viegli un brīvi kustēties vienīgi ūdenī, un

tikai neizsmeļami bagātā jūra spēj sniegt viņiem pietie-
košu barību.

Vēl šobaltdien tautas mutē vaļus dēvē var „valzivīm",

un ne tikai viņu dzīves veida dēļ, bet arī tādēļ, ka pavirši

aplūkojot tiear,savu vārpstveidīgo ķermeni un spurām tie-

šām izskatās kā zivis. Embroloģija tomēr rāda, ka zivs

veids te iegūts pielāgojoties dzīvei ūdenī. Jo maziem em-

brijiem galva, viduklis un aste nebūt nestāv taisnā līnijā
cita aiz citas un pilnīgi neatdalijušies, kā zivīm, bet galva
un aste sastāda ar vidukli leņķi, kā citiem zīdītājiem, un

aizmetas pat pakaļkājas kārpiņu veidā, no kurām jaunpie-
dzimušam valim gan neko vairs nevar manīt. Jo visās

svarīgajās iezīmēs, to lai še īpaši uzsveram, vaļi ir īsti zī-

dītāji : tiem siltas asinis, tie elpo gaisu ar plaušām, tie zīda

savus mazos neskatoties uz grūtībām, kādas ūdenī rodas.

Arī vaļu „zivs aste" atšķiras no īsto zivju stāvām

(vertikālām) astes spurām: viņa ir guļus. Tai, protams,
ir kustības orgāna uzdevums. Tā darbojas apmēram tā,
kā kuģa skrūve, tikai ne ar pilnu apgriezienu un ir apbal-
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vota bezgala stipriem muskuļiem un cīpslām. Bet tie ir

tik sīki un daudzkārtīgi sadalīti pa spuru, ka visas viņas da-

ļas, ieskaitot astes skriemeļus, var patstāvīgi cita gar citu

tā kustēties, ka iznāk līdzīgs kustības veids kā kuģa skrū-

vei. Patiesībā vaļi, arī paši milzīgākie, kustas apbrīnojami
ātri un veikli. Pateicoties kādam retam laimes gadījumam
no itāļu kreisera „Etruria", pa brauciena laiku gar Vene-

cuēlas piekrasti rāmā un kristāldzidrā ūdenī ir izdevies iz-

darīt peldoša delfina momentuzņēmumu, kurā redzams

dzīvnieka ķermenis, apņemts no skrūvveidīgiem, peldu ku-

stības radītiem ūdens virpuļiem.
Krūšu spuras, priekškājas, der tikai stūrēšanai, un

pakaļkājas, kurām nekāda darba nebija vairs pāri palicis,
ir ārēji pavisam nozudušas un arī dzirdes eja ir sarukusi

par tievu saišķaudu stīgu tā vienkāršā iemesla dēļ, ka šie

palīgorgani ir nepieciešami tikai dzirdei gaisā, bet ir pavi-

sam lieki ūdenī, kur, kā znāms, skaņas viļņus uzņem viss

ķermenis un novada līdz galvenajiem dzirdes orgāniem.
Neskaitot nedaudzus taustekļsarus, kuri vēl ir bārdaiņiem
vaļiem, bez tam vēl vaļiem trūkst spalvu segas, kura tiem

ūdens iemītniekiem zīdītājiem, kas arī pa sauszemi vēl

staigā, tikai tādēļ vien ir tik bieza un lietderīga izveidoju-

sies, lai dzīvnieki ūdenī nesamirktu un pēc tam sausumā

nesaltu. Arī ūdenī, sevišķi ziemeļu jūrās tik nepieciešamo
siltuma aizsargu vaļi iegūst ar biezo tauku kārtu, ko tie

uzklāj zem ādas un kurai bez tam vēl ir ne mazāk svarīga

nozīme, pamazināt ar tauku vieglumu ķermeņa īpatnējo
svaru attiecībā pret ūdeni un tādā kārtā veicināt milzīgā

ķermeņa ātrāku kustību ūdenī. Sarukušās matu saknītes

vaļa ādā vēl ir pilnīgi lietderīgi izmantotas: kā īstas sak-

nes tās urbjas no virsējās ādas apakšējā un cieši saista šīs

dažādās ādas kārtas savā starpā, kas pie ātras kustēšanās

un vaļa ķermeņa stiprās berzēšanās ūdenī nāk tikai par
labu. īpatnējo dzīves apstākļu dēļ vaļiem ādā trūkst arī

tauku dziedzeru, kuri zīdītājiem ir saistīti ar matiem, tāpat
nav arī sviedru dziedzeru, jo ūdenī no ķermeņa nekas nevar

izgarot. Tauku kārtai zem ādas vēl ir tas labums, ka tā

ar savu elastīgumu mazina to milzīgo spiedienu, kāds vaļa
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ķermenim ir jāiztura jūras dziļumos nonirstot, un beidzot

trāns, kas no viņa izsvīst un pamatīgi ādu piesūcina, pa-

dara viņu tā sakot ūdens izturīgu. Vaļa āda arī bez tauku

dziedzeriem tā nekad nesaslapinās; to pirmais ir aizrādījis
Guldb crg s, un no tam var skaidri spriest, kāda no-

zīme ir vaļu trānam kā smēram.

Līdzīgā kārtā vaļu iekšējo orgānu uzbūvē varam uziet

daudz savādību, kuras tikai tad kļūst saprotamas, ja tās

vedam sakarā ar pilnīgo ūdens dzīvi un pa lielākai daļai
ievērojamo ķermeņa lielumu. Sevišķi tas sakāms par ģin-

deni, kurš ir samērā viegls, savā čauganā masā pilnīgi pie-
sūcināts ar trānainiem taukiem un ar šīm īpatnībām neap-

šaubāmi iziet uz īpatnējā svara samazināšanu, kamēr citu

zīdīaāju „smagie kauli" pēdējo palielina. Valis iztiek ar

vieglākiem kauliem, jo ūdens viņa ķermeni vieglāk tura.

Vaļu ģindenim pēc Kikentāla (Kūckenthal), ir zīmīga

vēlā pārkaulošanās, kura tikai ļoti lēnām pārņem pirmāt-

nējo skrimsli, bet reizē arī atvieglo priekšējo locekļu pār-

vēršanos par krūšu „spurām" un stūres airiem. Pakaļējie

locēkļi vaļu dzīves veidā un kustībām nav nepieciešami,

un tamdēļ viņi ir nozuduši; to nav grūti saprast. Daudz

grūtāk turpretīm ir izprotama galvas kausa pāra kaulu ne-

vienādais lielums abās galvas pusēs, kurš delfīniem jau ir

vairāk vai mazāk stipri manāms, bet sevišķi uzkrītošs ir

kādā citā ģintī. Zīmīgā kārtā šī asimetrika gan izpaužas
tikai kaulainās daļās un galvas kausa smadzenēs, bet ne-

kad galvas ārējā formā. Tā ir vispārīga parādība, ka

pāra ķermeņu daļām sarūkot tas ne vienmēr notiek abās

puses vienmērīgi, un ja vaļu galvas kausā, piemēra dēļ,

degunkaula sarukšanakreisajā pusē ir stiprāka nekā labajā,

tad tas droši vien stāv sakarā ar astes spuras skrūvveidīgo

kustību, kuras dēļ vaļa galva urbjas ūdenī arvien vienā un

taī pašā veidā, jādomā drusku vairāk uz vienu pusi. Bet

ļoti iespējams, ka te ir savs iespaids nāšu pārvietošanās

gaitai uz galvas kausa augšieni; to pierāda Vīnes palaion-

tologs Ab c F s ar salīdzinošiem pētījumiem par senlaiku

vaļiem.
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Deguns var padoties pārmaiņām, jo tas kā osmes or-

gāns vaļiem nespēlē nekādu lomu, un ari kā gaisa vads, kas

savieno plaušas ar ārieni, tas ir pilnā mērā pielāgojies nir-

šanas apstākļiem. Tādas nozīmes, kā parastajam zīdītāja

degunam, vaļu dzīvē zem ūdens viņam nepavisam vairs nav,

un tikpat kā nav ari uzpeldēšanā virs ūdens: zobainiem va-

ļiem nav vairs pat osmes nerva, kas iet no deguna uz sma-

dzenēm. Kā gaisa vads deguns zobainiem un bārdainiem

vaļiem ir dažāds, pēdējiem samērā vienkāršāks, jo slīpi uz

āru iznākošās deguna ejas sava virziena dēļ vien jau ir vai-

rāk vai mazāk aizsargātas no ūdens iespiešanās; zobainiem

vaļiem turpretim, kur deguns kā īsākais un taisnākais

vads starp plaušām un ārieni gandrīz stāvus iznāk galvas

virsū, tas ir apgādāts ar veselu blakus aparātu sistēmu,
vārstuvēm un piedevu maisiņiem, kuri visi kalpo kā droši

ūdensnolīdēji.
Trešais maņas orgāns, acs, sava niecīguma dēļ arī va-

rētu atstāt tādu iespaidu, itkā būtu sarucis; patiesībā tas

tā tomēr nav, izņemot ģinti Platanista. Acs gan ir visda-

žādākā un iespējamākā veidā nodrošināta pret ūdens spie-
dienu, kas viņai jāiztura, kad valis nonirst dziļumā: ar se-

višķi biezu ārējo acsābola kārtu (cipsleni), ar redzes nerva

ietveršanu elastīgā smalkāko asinstrauku tīkliņā, ar pār-

mērīgi masiviem acsmuskuļiem, kas daudz vairāk darbo-

jas kā acs aizsarga polsteris, un beidzot ar stipriem, bie-
ziem muskuļiem stīvajos acu plakstiņos, kuri nemaz nav

kustināmi. Acs un auss vaļiem vispār spēj darboties; tikai

deguns kā osmes orgāns, kurš pie vaļu dzīves veida nav ne-

pieciešams, ir gandrīz vai pavisam izpalicis.
Kakls vaļiem, kā vairumam ūdensdzīvnieku, ļoti īss,

viņa 7 skriemeļi var pat, vai nu pa daļai, vai visi, saplūst
vienā gabalā. Arī pēdējā skeleta daļa, kas še pelna se-

višķu ievērību, proti, zobi, savā uzbūvē kļūst sa-

protama atkal tikai ievērojot pilnīgo ūdensdzlvi, la-

bāk sakot, dzīvi tāļu jūrā, kāda vaļiem patīk. Pat tad, kad
ir daudz zobu(upju delfinam Stenodelphis to var būt līdz

250!), vaļa zobos, salīdzinot ar zīdītāju zobiem, nevar pa-
likt nepamanīta zināma sarukšana, tā sakot, pamatos tā-
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pēc,ka parastiem zīdītajiem labi izveidotās dažādās zobu

formas, priekšzobi, acu zobi jeb ilkņi un dzerokļi, vaļiem
nemaz nav sastopamas, bet, ja vispār zobi ir, tad tiem tikai

viens veids, tie ir vienkārši tveramie zobi barības ķerša-
nai. Patiesībā vaļi arī nekožļā, zem ūdens tas viņiem arī

būtu grūti, bet rij laupījumu veselu.

Vaļi ēd viscaur tikai dzīvus dzīvniekus, sākot no ma-

ziem, baros dzīvojošiem gliemežiem (pteropodiem) un vē-

žiem, kas tieši ir lielāko bārdaino vaļu galvenā barība, un

beidzot ar dažādām zivīm, lieliem roņiem un pat mazākiem

zobvaļiem, kurus dažas lielās sugas, kas tādēļ arī nosauktas

par slepkavām vai zobenvaļiem, norij pilnīgi veselus. Daž-

reiz šie tiešām bīstamie „jūras laupītāji" nebaidās pat no

pašiem lielākiem bārzdvaļiem un izplēš no viņu dzīvām mie-

sām lielus gaļas gabalus, tā kā tie paliek asinīs.

Bārdaiņiem vaļiem, kuriem, pēc Kikentala pārlie-

cības, radniecības ziņā ir tik maz kopēja ar zobu vaļiem,
ka abas šīs grupas pilnīgi varētu tikt uzskatītas kā divas

patstāvīgas zīdītāju šķiras, embrionālās dzīves laikā gan
vēl aizmetas zobiņi, tomēr pie tālākās attīstības tie netiek.

Viņu vietā stājas pazīstamās plākšņu bārzdas, no kurām

dabū īsto „zivkaulu" un kuru dēļ cilvēks vajā lielos bārd-

vaļus līdz pilnīgai vai gandrīz pilnīgai viņu iznīdēšanai.

Tās ir brīnišķīgi elastīgas, galā saškiedrinātas raga plāk-

snes, kas izaug no augšleju gļotādas un atbilst citu zīdī-

tāju vājām un plakanām augšleju vīlēm. Viņas nokāš sī-

kāko barību, aizturot to savās starpās, kad dzīvnieks aiz-

ver muti, kāmēr ūdens notek.

Ēšana un elpošana ūdenī ir novedusi pie pilnīgas gaisa
un elpošanas vada nodalīšanās un ievērojamām pārmaiņām
kākšļa un rīkles uzbūvē, vismaz pie zobvaļiem, kuriem ga-

rumā izstieptais kākslis trulā leņķī pieiet deguna cauru-

miem un ir saistīts ar tiem ar riņķa muskuli mīkstajās
augšlejās. Vaļi tā tad var zem ūdens būdami ēst cik tiem

patīk, ūdenim nemaz plaušās nenokļūstot; kumosi iet gar

abām pusēm kākslim garām. Ko tomēr var norīt, to pie-
rāda kāds liels laupītājs delfins, kuru ziemeļu vaļu pētnieks
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E š r i c h t s (Eschricht) atrada nosmakušu blakus lielam

ronim: viņš bija norijis pirms tam 14 citus roņus un 13

brūnzivis!

Krūšu dobums un plaušas arī ir pārveidoti: allaž at-

kal sakarā ar dzīves apstākļiem ūdenī, sevišķi ar niršanu

un peldēšanu zem ūdens, ko vaļi pastāvīgi piekopj. Slī-

pās un garumā izstieptās diafragmas stāvokļa dēļ krūšu

dobums ar visām plaušām tiek pārvietots labi tālāk uz ķer-
meņa augšējo daļu nekā pie citiem zīdītājiem un var tāpēc
vienā un taī pašā laikā noderēt arī kā līdzsvara orgāns, kas

vali tura viņa parastā stāvoklī ar muguru uz augšu un vē-

deru uz leju, tāpat kā peldpūslis zivi. Elpošana, valim uz-

peldot ūdens virspusē notiek ar lielu sparu. Tā ir t. s.

„pūšana", kuru līdz pēdējam laikam uzskatīja kā norītā

ūdens „izšļākšanu", jo tā polārjūru aukstajā gaisā ir lielā

tāļumā redzama, tā kā vaļu ķērāji savās medībās to izlieto

savā ziņā kā „pēdas". leelpošana notiek tāpat pamatīgi un

to atvieglo sevišķi pie bārdvaļiem ļoti vaļīgā ribu saistība

ar mugurkaulu un krūšu kaulu; citādi gan pēdējai atkal ir

savs sliktums, kāpēc jūras krastā izmestie vaļi briesmīgi
stenēdami tik ātri nobeidzas, kas ar viņiem kā gaisu elpo-

jošiem zīdītājiem ir pavisam neizprotams: viņu pašu ķer-
meņa svars ielauž vārīgo krūšu būri! Neparasti garā un

dziļā ieelpošana stāv atkal sakarā ar niršanu, kurai ir no-

teicošais iespaids visā vaļa ķermeņa uzbūvē. Tā pielaiž

starpbrīžus elpošanā, kas pie niršanas ir nepieciešami;

spuru valim, piemēra dēļ, kad tas mierīgi peld zem ūdens,
tie pēc Struthers'a, caurmērā ir tikai trīs ar pus mi-

nūtes gari, briesmu gadījumā tomēr var tikt paildzināti
līdz vienai stundai un vēl ilgāk. — Vēl jāpiezīmē, ka vaļiem
ķermeņa temperatūra, pēc Guldbcrg a, ir 36—37° C,
tā tad mazliet zemāka kā zīdītāju vairumam. Arī par vaļu
balsi še pašu nepieciešamāko! Viņu dzīvē tā nespēlē ne-

kādu lielu lomu, kas jau no tam redzams, ka balss saišu

pavisam nav. Neskatoties uz to, vaļi tomēr var izdabūt

zināmas krācošas un kunkstošas skaņas. Vecāki valzivju

ķērāji pat runā par briesmīgu baurošanu; tā tomēr var
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būt netīšs pārspīlējums, kas pasprucis cīņas uztraukumā

ar lielājiem zvēriem.

No dzimuma un sugas turpināšanas orgāniem, sapro-

tams, ļoti interesanti ir piena dziedzeri ar pallgierlkoju-

miem, kuriem ir tas grūtais uzdevums, piegādāt zem ūdens

vaļu mazuļiem, kam tomēr jāelpo gaiss, nepieciešamo zī-

daiņa barību. Cik grūti šādos apstākļos ir iedomāties lai-

mīgas radības ūdenī! Un tad mazuļu zīdīšana, kuri zem

ūdens tikko var zīst! Novērojumu pašā dabāpar to nemaz

nav; tāpēc ir jāapmierinās ar slēdzieniem no anatomiskiem

pētījumiem. Abi piena dziedzeri (valim vienīgie, pāri

palikušie ādas dziedzeri) atrodas kaunuma abās pusēs, pa-

rasti paslēpti katrs savā garā šķirbasveidīgā somā; tikai

pie zīdīšanas tie ir ārā redzami. Piena dziedzerim pāri iet

stiprs ādas muskulis, kas atgādina somaino dzīvnieku so-

mas, un tāpat arī pupa somai ir muskulatūra. Domā, ka

vaļa mazulis, saņemot mutē mātes pupu, izdara zināmu

nervu kairinājumu, kura dēļ viņa ķermeņa priekšējā daļa
tiek cieši aptverta no pupa somas un tanī pašā laikā minē-

tais ādas muskulis iešļirc mātes pienu tieši barības vadā,
kura gals, kā jau tas augstāk tika aprakstīts, ir pilnīgi

nošķirts no gaisarīkles ieejas. Ir pilnīgi iespējams, ka maz-

liet paauguši mazuļi vienā un tanī pašā laikā zīž un elpo,

ja māte noguļoties sāniski viņiem pieļauj spurceņus turēt

ūdens virspusē un tanī pat laikā turēt arī pupu; kā no-

rādījumu, ka kautkas tamlīdzīgs tiešām notiek, var atzīmēt

to stūrgalvīgo tieksmi, ar kādu vaļu mātes dzemdību laikā

pastāvīgi uzmeklē vienus un tos pašus klusos un seklos

līčus, kaut arī viņas tur vairākkārt tiek traucētas, tvarstī-

tas un beidzot pat nonāvētas. No otras puses ir izdarīts

ļoti interesants, varbūt vienīgais tāds momentuzņēmums,
kas rāda, kā delfīna māte, pilnā gaitā kuģim blakus joņo-
jot, rauj sev līdz divus piezīdušos mazuļus.

Vaļu piens ir ticis vairākkārt ķimiski izmeklēts un

analīzēs ir izrādījies, ka viņā nav piena cukura un citu

ogļhidrātu, bet gan ir daudz jodu saturošu tauku ar zivs-

smaku. Tas izskaidrojams ar vaļu mazuļu lielo siltuma

patēriņu aukstajās jūrās: it sevišķi vēl tāpēc, ka arī zie-
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meļu sauszemes zīdītāju, sevišķi ziemeļbrieža piens, salīdzi-

not ar parasto govs pienu, uzrāda šinī ziņā līdzīgu atšķirību,
t. i. ar mazāk cukura un vairāk tauku.

Apskatot un novērtējot vaļu smadzenes kā viņu garī-

gās darbības orgānu, ir jāņem vērā, ka galvas palielināša-
nās (kašelotam lielajiem bārdvaļiem galva aizņem pilnu

trešdaļu no visa ķermeņa garuma) attiecas tikai uz sejas

un žokļu daļu, bet ne uz smadzeņu dobumu. Kaut arī vaļu
smadzenes absolūti ņemot ir vissmagākās no zīdītāju sma-

dzenēm un sver kādam lielam spuru valim pat tuvu pie
7 kg, tad tas vispirmā kārtā gan ir stādams sakarā ar

prāvo ķermeņa lielumu, bet par inteliģenci vēl itneko ne-

liecina, tāpat kā stiprais rievojums lielajo vaļu smadzenēs,
kas gan tikai atvieglo smadzeņu masā vielu maiņu, padarot

viņu virsmu lielāku, lai asinis un limfa varētu pienācīgi pie-
kļūt klāt. Neskatoties uz to, daži mazākie delfīni tieši no

pašas Delphinus ģints uzrāda pavisam apbrīnojami labus

sakarības skaitļus starp smadzeņu un ķermeņu svaru, pat
daudz labākas attiecības, kā pie kaķiem, lapsām, vilkiem,

suņiem un pat gibonpērtiķiem; un tiešām, tautas ticējumos

un teikās delfiniem jau no seniem laikiem tiek piešķirts
cilvēkam līdzīgs saprāts.

Galvenā nodarbošanās vaļiem ir niršana un peldēšana

zem ūdens. Viņi pastāvīgi vingrinās abos šajos darbības

veidos netikai barību meklējot, bet arī tāpat peldot, kam

viņu tālajos jūras ceļojumos liela nozīme; tiem pielāgota
visa viņu ķermeņa būve, prasot no zīdītāja dzīvnieka sa-

režģītas pārmaiņas. Ar niršanu var arī izskaidrot astes

spuras šķērsenisko stāvokli, kuras vīteniskā kustība dzen

ķermeni dibenā, tiklīdz astes spura nostājas attiecīgā leņķī
(X i kent a 1 a uzskats).

Viens no jaunākiem un vērīgākiem vaļu dzīves novē-

rotājiem ir Emi 1 s G. Rakov ic a, kurš kā beļģu dien-

vidpolarapgabalu ekspedicijas zoologs tiem ir veltījis sīkus

un sistemātiskus pētījumus. No viņa mēs zinām, ka katrai

sugai ir savi zināmi paradumi, kuri pat ļoti tuvu radniecī-

gām sugām stipri atšķirīgi un kuru dēļ katru sugu jau
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var no tālienes pazīt, vienkārši pēc viņu kustībām: pēc elpo-
šanas un niršanas. Elpošana parasti notiek tā, ka valis

pēc ilgākas niršanas vispirms izpūš garu dvašas straumi

un tad vienu pēc otras vairākreiz īsi ieelpo un drusku no-

nirst, lai tad pēc garāka elpas ievilciena atkal uz ilgāku
laiku pazustu dziļumā. Izelpošana sākas, tiklīdz galvas
virsus ar deguna caurumu ir sasniedzis ūdens līmeni, pie
kam vēl valis izspiež deguna vietu kupra veidīgi uz augšu,
šī spēja noteikti piemīt bārdvaļiem un jādomā arī zobva-

ļiem, lai gan beigtiem dzīvniekiem nekā no tāda izspieduma
vairs nemana. Vai galva, vai mugura pirmā parādās
ūdens visū, ar to dažādasvaļu sugas atkal atšķiras. Garajo

izelpošanu lieliem spuru vaļiem Rako vi c a vērtē kā

5—6 sekundes ilgu un stipro troksni, kas to pavada, viņš
salīdzina apmēram ar to metālisko skaņu, kādu izdod sa-

spiests tvaiks, izplūstot no vara caurules. Bet īsta balss

tā nav, tāpat kā īsta balss nav aizķepējušas nāss svilpo-
šana". No seniem laikiem tik daudz pieminētā redzamā

elpas strūkla, kuru starp citu tikai vaļi var izpūst 10 un

vairāk metru augstumā, ir balta garaiņu masa ar perla-
mutra spīdumu, spuru vaļiem tievāka un garāka, līdz 15 m

augsta, bārdvaļiem resnāka un īšāka. Klusā laikā un dzīv-

niekam lēnam kustoties tā paceļas stāvus, vējainā laikā

un ātrā skrējienā ir saliekusies atpakaļ, bet kašelotam un

lieliem delfiniem ir vērsta uz priekšu viņu deguna caurumu

attiecīgā stāvokļa dēļ. Augšgalā strūkla izplešas, nodaļas

pēc tam apakšā no dzīvnieka un beidzot izzūd gaisā kā

migla. Ka viņa sastāv tikai no gaisa, tas Rakovicam

ir pierādījies tiešā piedzīvojumā, kad kāds kuprainais valis,

pavisam tuvu pie kuģa uzpeldēdams, viņam iespurca taisni

sejā. Te nu mūsu novērotājs varēja pārliecināties arī par

šīs karstās un mitrās dvašas nelabo smaku, par kuru jau
min Kārlis Ernsts f. Bērs (Baer), bet kurai vēl

līdz šim nav nekāda izskaidrojuma. Vai varbūt tai ir sa-

kars ar vaļa ķermeni piesūcinājošo trānu? šķidrumu, un

proti asinsstrūklu vaļi izpūš tikai tad, kad ir ievainoti

plaušās. Un tomēr nav šaubu, ka no lielo vaļu elpas strūk-

las līst zemē pilieni, par ko ir pārliecināti pat nopietni no-
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vērotāji un ko diviem novērotājiem, Dāl a m (Dahl) un

Šnē (Schnee) ir kopīgi izdevies konstatēt pie diviem kaše-

lotiem Jaungvinejas tuvumā. Kā gan citādi lielo vaļu

spurkšana būtu saredzama siltajās joslās? Foselers

(Vosseler) to ir Adenes līcī redzējis pie 35° C lielas gaisa

temperatūras 7 jūras jūdžu attālumā! Te nu izpalīdz Pa-

rīzes Sorbonas fiziologs Por t i c r ar apmierinošu izskai-

drojumu, kuru viņš ieteic savam kolēģim Rakovicam. Katra

gāze pēkšņi no spiediena atbrīvojoties momentali atvēsinās.

Šis spiediens un šī atvēsināšanās mazajiem delfiniem ir par

mazu, lai viņu elpas strūkla kaut arī aukstā gaisā kļūtu

saredzama, bet lielajiem vaļiem viņa ir tik liela, ka viņu
strūkla pat tropiskās jūrās ir tāļu redzama. Pārāk īsā

ieelpošana kā pretstats garajai izelpošanai izskaidrojama
ar to, ka deguna kupris tad noplok un nāsis-plaši atveras,

kādēļ īsākā laikā var ieplūst tikpat daudz gaisa, cik izplūst

pa šauro caurumu no piepūstā kupra.

Seklā noniršana, kas notiek pa ieelpošanas starpbrī-
žiem un kura, skatoties pēc vaļa sugas, atkārtojas mazāk

vai vairāk bieži, turpinājās tik ilgi, kāmēr tai seko atkal

dziļāka noniršana. Zobvaļiem tā notiek daudz biežāk nekā

bārdvaļiem, jādomā atpūtas un lielākas gaisa nepiecieša-

mības dēļ. šādā sarpbrīžu uzpeldēšanas laikā vispirms

ūdens virspusē parādās kakls un tad mugura, dažādām

sugām dažādā veidā, līdz pat muguras spurai; nekad tomēr

nenāk aste redzama. Pa elpošanas starpbrīžiem valis dodas

ātri uz priekšu, parasti taisnā virzienā. Kašelots atkārto

noniršanu pa elpošanas starpbrīžiem visbiežāk, 60—70 reiz,
un dziļumā nonirstot paliek visilgāk dibenā, pat stundu un

20 minūtes! Noniršana dziļumā dažādām lielām vaļu su-

gām arī notiek dažādi, bet visām gan raksturojama ar to,
ka vaļa mugura daudz augstāk izliecas ārā no ūdens, nekā

tas ir pie parastās „riņķošanas", kā vaļu zvejnieki nosauc

seklo noniršanu pa elpošanas starpbrīžiem. Spuru valim
ķermenis tad saliecas pavisam līkumā un zivju kaula un

kuprainiem vaļiem un kašelotam virs ūdens parādās pat
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aste, vairākkārt šurp un turp vēcinādamās. Delfini uzlec,
kā tas bieži novērojams, pilnīgi gaisā un taisa dziļumā
lēcienu uz galvas.

Cik dziļi vaļi var nonirt, par to novērojumu nav, bet

zināmus slēdzienus taisīt tomēr var. Ja simtiem metru

garās tauvas, ko aizdurts valis atritina, liekas norādām uz

milzīgu dziļumu, tad nevajaga turpretīm aizmirst, ka gaisu

elpojošie dzīvnieki var izturēt tikai zināmu spiedienu, kāmēr

gaiss, kas plaušās, nesāk tā sakot asinīs izšķīst un spiedie-
nam nokrītoties ar pūslīšu rašanos radīt nāvi. Cilvēkam,

piem., šī robeža sniedzas tikai līdz 3 atmosfērām, kas atbil-

stu 30 m dziļumam. Bez tam vaļiem ir ļoti mazs īpatnē-
jais svars, kas tiktikko ir lielāks, zivju kaula valim un ka-

šelotam pat mazāks vēl kā jūras ūdenim. Valim tā tad

ar piespiešanos jāpeld dziļumā. Viņa zīdītājdzīvnieka acij

nepieciešamo gaismu diez' ko dziļāk par 50 vai 60 m zem

ūdens viņš arī neatradīs, tāpat arī barību ne. Kas tad vi-

ņam lielākā dziļumā meklējams? Un tad vēl dziļā jūrā
vaļi nemaz ilgāk nepaliek zem ūdens kā piekrastēs; tas taču

norāda uz to, ka viņi vispār dzīvo zināmā mērenā dziļumā.
Lielie vaļi atstāj aiz sevis ūdenī skaidri saredzamu tau-

kainumu. Gan ir grūti pateikt no kurienes nāk šie tauki;

ādas atdalījumi tie nevar būt, jo vaļiem jau ādā nav tauku

dziedzeru. Atliek tikai domāt, ka šie tauki izsvīst no tūpļa,
par koßakovicam ir savs pieturas punkts, jo viņš tie-

šām atrada lielajo vaļu peldošus izkārnījumus ar biezu tau-

ku kārtu apņemtus.

Nav vēl noskaidrots jautājums, vai vaļi guļ un kā viņi
to dara. Viņus dzird „pūšam" katrā laikāk, dienu un nakti,
un kuģim viņi seko bieži vien vairākas dienas un naktis no

vietas. Nevar arī nemaz tā labi iedomāties, kā viņi lai no-

rīkojas uz gulēšanu ūdenī, lai nenoslīktu vai vismaz lai ne-

apveltos ar vēderu uz augšu. Un zem ūdens jau viņiem ne-

kāda gulēšana neiznāk, jo elpot viņiem ir jānāk ūdens virs-

pusē. Vienīgi varbūt tikai Grenlandes valim, dibinoties

uz vecākiem vaļu zvejnieku novērojumiem, mierīgo gulē-
šanu uz ūdens varētu uzskatīt kā iemigšanu.
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Kopš tā laika, kad parādījās Vanhefena (Van-

hoffen) pierādījumi, vaļus vairs tik noteikti neuzskata par

dziļ jūras dzīvniekiem kā agrāk. Vispirms jau visi novēro-

jumi pētījumu ceļojumos pie vaļiem ir izdarīti piekrastu

joslās, ledus malās un seklumos. Bez tam mums ir zināms

no planktonu ekspediciju pētījumiem, kā īstā dziļ jūra ir

samērā nabaga ar augu un dzīvnieku sastāvu, kurš no jū-

ras straumēm tiek transportēts uz piekrastes joslām, kur

tas uzkrājas un savukārt pievelk uz šejieni zivis un galv-

kājus. Visi vaļu barībai nepieciešamie dzīvnieki uzturas

tā tad pa lielākai daļai piekrastes joslās (ja šo jēdzienu ne-

saprot pārāk šauri), un tāpēc ir itin dabīgi, ka arī vaļi še

uzturas. Un tam ir ļoti svarīga un taisnīga nozīme, rau-

goties no vaļiem draudošās iznīdēšanas viedokļa, ka viņi
tad skaitās piederīgi pie attiecīgu zemes dzīvnieku valsts

un var tikt aizsargāti, kāmēr kā dziļjtūras iemītnieki tie

ir internacionāls medījums. Tepat arī jāatzīmē, ka Balti-

jas jūru vaļi neapdzīvo pastāvīgi, bet apmeklē to tikai uz

lāgiem pa vasaru un ruden — arī tāpēc, ka viņa ir nabaga

ar iemītniekiem un tādēļ arī ar vaļu barību. No otras pu-

ses daži delfini dzīvo pat tropu saldūdeņos; tādu gan tomēr

ir maz un tās pa daļai panīkušākās formas, kurām nav ne-

kādas nozīmes.

Kas no Ešrichta tēlojumiem par vaļu klejotāju
dzīvi varētu noderēt kā pierādījums tam, ka viņi tomēr

ir piekrastes dzīvnieki, to ir pagrūti izšķirt, jo viņš pats
pieņem, ka vaļi ir visas pasaules jūru klaidoņi. Tas tomēr

ir skaidrs (uz to jau ar' dibinās bezmaz visa vaļu zveja),
ka zināmi vaļi zināmā laikā parādās vienā un tai pašā vietā

un atkal pazūd, tā tad viņu ceļošanā ir zināma likumība.

Saprotams, sakarā ar barības bagātību dažādās jūrās, no

otras puses, sakarā arī ar rūpēm par sugas turpināšanu un

mazuļu izaudzināšanu. Ar šo vaļu klejošana savā ziņā at-

gādina mūsu gāju putnu ceļošanu.

~Vaļu ceļošanas līdzība ar citu dzīvnieku ceļošanu," saka

Ešrichts, „visskaidrāk izpaužas savā kārtīgā ikgadīgā

atkārtojumā, un proti, tiklab kā laika, tā arī ceļu un at-
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pūtas vietu ziņā. Rudenī, p. piem., ap Miķeļiem, Farenu

salu dienvidus lerasta tuvumā, it sevišķi Kvalbonfjordā redz

3 vai 4—6 pīļu vaļus.
Tas tā jau ir kopš 180 gadiem, un jau tad teika stā-

stīja, ka arī pagānu laikos tāpat esot bijis. Devis'a jūras
šaurumā katru vakaru periodiski tuvojas krastam Jēkab-

ostas, Piselbikas un Frīdrichostas apkārtnē keporkaks jeb

kuprainis valis, un jau no laiku laikiem viņš tur esot tad

redzāms. Norvēģijas piekrastē Skogsvaags un Kvalvaags,
netālu no Berģenes, ir vienīgie tādi līči, kur ik vasaru ie-

drošinās parādīties pundurvalis. Šī pieķeršanās zināmām

vietām ir jo ievērojamāka tāpēc, ka vaļiem tajās tiek sa-

rīkotas asiņainas medības. Bet ja nu pēdējās jau iet tik

tāļu, ka katram dzīvniekam, kurš nokļūst iemīļotā vietā,

tūlīņ dzīvība ir briesmās, tad tāda mīlestība var parādīties
tikai pie zināmiem vietējiem apstākļiem un var pat pie-

ņemt, ka pie katrreizējas nonāvēšanas dzīvnieki nemaz ne-

var bez vecāko piedzīvojošo īpatņu vadības atrast citas,
mazāk bīstamas vietas. Tikai tur, kur vajāšana nav vairs

tik stingra, nāk arvien jauni bari klāt; jā, un kas te pats

galvenais: ja ir ticis medīts tikai viens dzīvnieks un ar

lielām bailēm un ievainojumiem tomēr ticis cauri, tad da-

žos gadījumos viņš nākošos gados ir bijis vēl arvien tur-

pat redzams, līdz pēdīgi ticis nobeigts.. Tā tas bij ar kādu

ievainotu, pēc cauruma muguras zvīņā pazīstamu spuru

vali, kuru 20 gadus zvejnieki novēroja kādā Skotijas līcī un

pazina zem nosaukuma„Holy Pike", līdz beidzot tiem izde-

vās viņu nogalināt. Tepat, varbūt, pieder arī Beneta pie-
minētais gadījums ar kādu kašelotu, kurš Jaunzēlandes

valzivju zvejniekiem bija ilgi pazīstams, kā sava lieluma un

mežonības, tā arī baltā kupra dēļ. Visuzkrītošāks ir

Steenstrup' a minētais gadījums, kuru teatstāstu vār-

du pa vārdam. Islandes piekrastes iedzīvotāji dod savām

valzivīm vārdus, un atsevišķi dzīvnieki viņiem tikpat labi

pazīstami, kā personas. Valzivis dzemdībām izvēlas vienu

un to pašu līci; māte to uzmeklē kārtīgi katru otro gadu.
Tiek medīti jaunie, bet saudzēti vecie, kuru dzīvība tikai

tad ir apdraudēta, kad tie iemaldās kādā citā līcī."
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„Kas attiecas uz ceļiem, pa kuriem vaļi iet, tad tie to-

mēr, neskatoties uz parasto kārtību, dažreiz tiek stipri

mainīti, kā jau tas vispār ir pie ceļotājiem dzīvniekiem.

Viņu ceļus, liekas, ne tik daudz noteic straumes, kā vējš,

pie kam viņi, vismaz kā to piedzīvojuši ļaudis apgalvo, ar-

vien peldot pret vēju. Ir zināms, ka netikvien atsevišķi
dzīvnieki tiek nonāvēti savā iemīļotajā ceļā, bet ari veseli

bari, kā piem., tie 32 kašeloti vaļi, un 70 melnvaļi, kas da-

būja galu Francijas piekrastē, vieni 1784. un otri 1812.

gadā. levērojams piemērs tam, ka vaļi arī uz ilgāku lai-

ku novēršas no saviem parastiem ceļiem, ir pazīstams no

melnvaļu dzīves, kad viņu lielo baru klej ošana gar Fareru

salām gandrīz pilnīgi mitējās no 1754.—1776. g., tā tad

uz veseliem 22 gadiem, bet pēc tam atkal kārtīgi turpinā-

jās katru gadu, un pēdējā laikā tā drīzāk pat pieņemas.
Šī novēršanās no pierastajiem ceļiem un varbūt arī apzi-

nīgā tiekšanās uz upju grīvām ir tie iemesli, kamdēļ vaļi
laiku pa laikam lielākā skaitā uzskrien sēkļos un paliek

piekrastes iedzīvotājiem par laupījumu, kā tas agrākos
laikos dažkārt ir noticis ar Grenlandes vaļiem, kuri tagad

sastopami vairs tikai tālos ziemeļos.

Vaļi, kā parasti visi ceļotāji, ir sabiedriski dzīvnieki.

Tur, kur ir daudz barības, nereti sastopami kopā simtiem

un tūkstošiem dzīvnieku netikai no vienas sugas, bet pat
no dažādām, un arī lielajiem ceļojošiem vaļu bariem, pēc

piekrastes iedzīvotāju liecībām, pievienojoties daži vai vai-

rāki no citām sugām. Tā kā mātes mīlestība vaļiem ir

lielāka par visu, kas arī pie citiem dzīvniekiem ir novēro-

jams, un tā kā mazuļu audzināšana un aizsargāšana pie-
krīt gandrīz vienīgi mātēm, tad arī lielos baros galvenā
kārtā ir sastaptas mātītes, kuras atsevišķi vecāki tēviņi
atved. Turēšanās kopā mazākās vai lielākās grupās va-

ļiem tā tad notiek pa daļai kopējas barības dēļ, pa daļai arī

aiz sabiedriskiem un ģimenes apstākļiem, bet dažām su-

gām vēl arī
,

kā vispār ceļotāj dzīvniekiem, vienkārši dzi-

ņas dēļ uz biedrošanos pa ceļošanas laiku."

Visi vaļi ir ļoti kustīgi dzīvnieki. Viņi peld ar lielāko

veiklību, bez kādas redzamas piepūlēšanās, daži pat nesa-



195

līdzināmi ātri, un attīsta, kad tas viņiem patīk, ar savu

biezo asti tik lielu spēku, ka spēj izšauties no ūdens un tai-

sīt lielus lēcienus, neraugoties uz milzīgo miesas svaru.

Parasti viņi uzturas ūdens virspuses tuvumā, un varbūt

lielākā jūras dziļumā viņi nolien tikai tad, kad ir ievainoti.

Ūdens virspuse ir viņu īstā uzturēšanās vieta, jo elpu ieņe-
mot galvai un daļai no muguras vajag būt virs ūdens.

Par vaislošanās laiku vēl trūkst tuvāku ziņu. Viņa
varbūt notiek ikkatrā gada laikā, bet visbiežāk gan uz va-

saras beigām. Liekas, ka bari tad sadodas pa pāriem, kuri

ilgāku laiku turas kopā. Pirms apiešanās tēviņš izrāda

savu sakairinājumu plakšinot ar milzīgām spurām un klusā

laikā taisa pērkona rūcienam līdzīgu skaņu. Bieži viņš ap-

metas uz muguras, nostājas stāvus uz galvas, saceļ tāļu
viļņus, gan arī lec, spēlēdamies ar savu svarīgo ķermeni,
ārā no ūdens, skrien stāvus dibenā, parādās no jauna un

dzen citus jokus mātītei par patikšanu. Apiešanās notiek

dažādi, vai nu tēviņam guļoties uz apvēlušos mātīti, vai

abiem sāniski sakļaujoties, vai beidzot arī tā, ka abi, krūti

pret krūti paceļas ūdenī vairāk vai mazāk stāvus. Abu

kopējais spēks, kā Skammons saka, atļauj pa apieša-
nās laiku ieņemt tādu stāvokli, kāds vien patīk. Cik ilgi
velkas grūsnība, to ar tiešu novērošanu gandrīz nemaz ne-

var noteikt. G. A. Gul db er gs ar sīkiem salīdzinošiem

pētījumiem ir nonācis pie slēdziena, ka grūsnības ilgums
lielajām spurvaļu sugām visiespējamākais ir 10—12 mē-

neši, bet vislielākajām pārsniedz gadu. Jaunpiedzimušam,
jau ļoti attīstītam mazulim ir 14—Vs no mātes garuma.

Par pašām dzemdībām nav nekādu ziņu. Jaunajiem
vaļiem, sakarā ar viņu ķermeņa būvi, jau no paša pirmā
brīža pirms piedzimšanas, lai nenoslīktu vajaga taisīt visas

tās pašas kustības kā vecajiem, tā tad pēc būtības dalīties

viņu dzīves veidā. Jau no tam ir redzams, ka viņiem va-

jaga nākt pasaulē jau labi attīstītiem, lai vispār varētu dzī-

vot; tomēr viņi gan vēl ir rūpīgi kopjami un vēl ilgi zī-

dāmi. Agrākie novērotāji minēja, ka mātīte zīdīdama pel-
dot tālāk un vienkārši velkot sev līdz pie pupiem piezīdu-
šos mazuļus, un tas arī, vismaz delfiniem, tā ir pierādīts;
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par lielajiem bārdvaļiem Skamons turpretim noteikti

atzīmē, ka viņi, kārtīgi izpildot savus mātes pienākumus

pavisam slābani guļot uz ūdens, paceļot sava ķermeņa pa-

kaļējo daļu virs ūdens un pieliecoties mazliet uz sāniem,
lai zīdējam mazuļam būtu pēc iespējas ērtāk. Mazākās

sugas droši vien var daudz agrāk atšķirties no mātes, nekā

lielās, kuras labi ja spēj pēc pirmā dzīvības gada sameklēt

sev barību pašas. Līdz tam laikam māte viņus kopj ar

aizgrābjošu pieķeršanos, dodas viņa dēļ bez kādas apdomā-
šanās visās briesmās, kuras var pat abu dzīvības apdrau-

dēt, un neatstāj viņus nekad, kāmēr vien tie dzīvo. Mazuhi

augšana, liekas, notiek samērā lēni; bārdvaļi labi ja pirms
20. dzīvības gada kļūstot vairāšanās spējīgi. Cik vispār

viņu dzīve ir gara, nav zināms. Tiek apgalvots, ka lielu

vecumu varot pazīt pēc pelēkuma pieņemšanās ķermeņa

un galvas krāsā, pēc baltās krāsas iedzeltēšanas, pēc trāna

pamazināšanās, lielā taukuma cietuma un cīpslaino daļu
sīkstuma; vienīgi nav iespējams atzīmēt to laiku, kad šīs

pārmaiņas sākas.

Arī vaļiem ir savi ienaidnieki, un proti, viņu dzīves

pirmajā laikā. Vairākas haizivis un zobenvaļi it īpaši me-

dījot jaunos vaļus kā arī uzklūpot vecajiem un tad dienām

ilgi ēdot milzīgo līķi. Pie Auklandes veselas zvejnieku lai-

vas personāls bija par liecinieku tam, kā kāda vaļu māte

riņķojot un mētājoties sekmīgi aizsargāja sevi un savu ma-

zuli no zobenvaļa uzbrukuma un beidzot padarīja to bez-

spēcīgu ar milzīgu astes sitienu, ar kuru tam norāva mu-

guras spuru un muguras gaļu samala putrā, tā kā zvejnie-
kiem ar nelielām pūlēm to izdevās nogalināt. Visbīstamāks

vaļiem tomēr kļūst cilvēks. Viņš ir tas, kas dažas sugas

jau tvarsta vairāk kā kopš 1000 gadiem un dažas jau gan-

drīz pavisam ir izskaudis.

No sākuma, jādomā, cilvēks apmierinājās tikai ar tiem

vaļiem, kurus viņam piegādāja jūra, t. i. ar tiem, kuri

vētrās tika izmesti malā. Tikai vēlāk viņš sāka domāt par

to kā mēroties cīņā ar jūras milžiem. Baskiem piešķir to

godu, ka tā esot bijusi pirmā tauta, kas 14. un 15. g. s.
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vaļuzvejai būvējusi īpašus kuģus. Vispirms šiem pār-

drošiem jūrniekiem pietika ar tiem, kurus tie zvejoja pēc

viņu zemes nosauktajā līcī; bet jau 1372. g. tie devās uz

ziemeļiem un atrada te īstas vaļu nometnes. Viņu lieliskie

panākumi būs modinājuši citu jūrnieku mantkārību, jo jau
16. g. s. Grenlandes jūrās parādījās angļu un drīz pēc tam

holandiešu vaļu zvejas kuģi. Drīz šī jūrniecības nozare

ievērojami uzplauka. No 1676.—1722. gadam holandieši

izsūtīja 5886 kuģus un ieguva šinī laikā 32907 vaļus, kop-
vērtībā toreiz vismaz par 300 milj. markām. Var iedomā-

ties, kas tā bija par vērtību pie toreizējiem naudas apstāk-

ļiem! Tā Špicberga kļuva par „ziemeļu zelta zemi" un

vaļu ķeršana par holandiešu tautas labklājības pamatu. Arī

vācu Hanzas pilsētas un visa Vācu jūras piekraste cītīgi

nodarbojās ar ienesīgām medībām.Fridriķis Lielais 1768. g.

lika izrīkot vaļu zvejniekus; angļiem ap to pašu laiku zie-

meļu jūrās bija 222 kuģi. Drīz tomēramerikāņi palika par

cītīgākajiem vaļu zvejniekiem. Pēc Skam on a ziņām,
laika posmā no 1835. līdz 1872. g., tā tad 38 gados ar vaļu

ķeršanu bija nodarbināti 19943 kuģi un laivas, kas ieguva
3.671.772 vātis vaļu tauku, kā arī 6.553.014 mucas trāna

272.274.916 dolāru vērtībā. Pēc Skam on a vērtēju-

miem, lai to sasniegtu, gadā tikuši nonāvēti 3865 kašeloti

un 2875 bārdvaļi, kur vēl ir jārēķina klāt viena piektdaļa
ievainoto un pazudušo, ta kā visu šinī laika posmā nokauto

vai vispār iznīcināto vaļu kopzuma ir jārēķina ne mazāk

kā 300.000. Ir pats par sevi saprotams, ka ar šādu tikpat
neierobežotu, kā neprātīgu zveju arī visbagātākajām se-

najām zvejas vietām ir jāpaliek nabagām.
Pirms dažiem gadudesmītiem zveju izdarīja ar tāļ-

braukšanai ierīkotiem kuģiem un medīja visvairāk 2 lielā-

kās vaļu sugas: ziemeļu jeb Grenlandes vaļus, kuri ir vis-

labākā trāna un īstā „zivskaula" vaļi ar bārzdām cilvēka

augumā un tāpēc arī nosaukti par rīght whales (taisnie

vaļi), un kašelotus, no kuriem viens pats dzīvnieks, skato-

ties pēc lieluma un katrreizējām tirgus cenām, bija ap

15.000—30.000 marku, dažreiz pat arī 40.000 marku vēr-

tībā, šī senāk piekoptā zveja, kādu to tēlo Pech vc 1-
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Lc še (Pechuel-Loesche), notika ar sevišķām, īpaši ierī-

kotām airu laivām, ko vadīja veikli un droši jūrnieki, kuri

pielīda valim pēc iespējas tuvu, ta kā laivas priekšgalā stā-

vošais harpūnas (žebērkļa) metējs varēja droši lietot garā

striķī piesieto harpūnu. „Tiklīdz dzelzis ir ieķērušās, laivu

airē ar visiem spēkiem atpakaļ, šis ir arvien bīstams brī-

dis : ne mirkli nav drošs, ka trāpītais dzīvnieks nevilšus vai

arī apzinīgi neapsviež ar milzīgo asti laivu no apakšas, ne-

uzsper to gaisā, vai arī nesaspārda to no augšas. Ja iz-

biedētais valis bēg, tūlīņ ritina striķi nost un met viņu
stīvi sastieptu uz priekšu no laivas dziļumā; dažreiz vienā

minūtē noritinas 100—150 pēdas. Laiva tagad stāv

„
stingri". Stūrmanis un harpūnas metējs maina savas

vietas; ja pirmā uzdevums bija, valim pielīst, ta otrā tiesa

ir rūpēties par vaļa nogalināšanu. Nu tikai sākas īstā cīņa
un līdz ar to arī lielākās briesmas. Par dibenā nirstoša

vaļa noturēšanu, saprotams, nav ko domāt: katrs lielāks

valis ierautu laivu sev līdz tāpat, kā zivs vieglo makšķeres
korķi.

„Valis ievelk kādas 100—200 pēdas virves un paliek
dibenā gandrīz nekustīgs, kāmēr viņš, parasti ilgākais pēc

pusstundas, sāk sajust gaisa trūkumu un sāk peldēt uz

augšu. Striķa virziens norāda, kur viņš apmēram parādī-
sies un tur viņu tūlīņ mēģina pārsteigt un harpunēt otra

laiva; tikai tad, ja tas izdodas, panākums ir drošs. Par

jaunu ievainotais dzīvnieks vai nu krīt virsū saviem mocī-

tājiem, vai arī izraujas un dodas pa jūras virspusi prom,

jo elpas trūkuma dēļ tūlīt dziļumā nonirt viņš nevar. Ta-

gad sākas traka braukšana, kur striķis ir atlaists tikai

pāris laivas tiesu garumā. Sprauslodams un šņākdams
melnais milzu ķermenis spraucas caur viļņiem, sasit un iz-

šķiež tos piena baltā masā, mēģinādams ar trakiem astes

sitieniem atbrīvoties. Aiz viņa joņo divas vai trīs laivas

ar pārdrošiem ļaudīm. Brīžam tās pazūd starp putām un

viļņu grīstēm, brīžam izliekas joņojošā skrējienā caur ban-

gojošiem viļņiem pavisam nogrimušas. Brauciens tomēr

neatturāmi dodas uz priekšu, plašajā okeānā iekšā, vien-

alga, diena vai nakts. Nezinātājs skatītājs varētu domāt,
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ka ieraudzījis vistrakāko jūras spoku. Nogurdināts, valis

beidzot apstājas; gurdeni un stīvi vai arī aklā trakumā plo-
soties viņš valstās pa viļņiem. Laivas tagad var viņam
tuvoties. Uzmanīgi izvairoties no astes gala, dodas klāt

un mēģina dzīvnieku nonāvēt ar sprāgstošu bises šāvienu

vai ar šķēpu, kura dzelzs galu iedur aiz spuras līdz 2 m

dziļi. Ja šāviens vai šķēps sasniedz plaušas, tad valis iz-

pūš asinis, „plivina sarkano karogu" un samērā ātri no-

beidzas, kaut gan bieži ar lielām nāves mokām, kuras visi

laivinieki nogaida drošāattālumā.

23 lielo vaļu medībās, kurās Pechuel-Leše ņēmis
dalību, „2 laivas tika pavisam saspārdītas, 3 citas mazāk

vai vairāk bojātas un ar astes sitieniem nonāvēti 2 cilvēki.

Bez tam trešais cilvēks tika ar virvi ierauts dziļumā, tomēr

atkal uzpeldēja un palika pie dzīvības; turpretim ceturtais,
kāds haipunes metējs, pazuda kopā ar tauvu uz mūžību."

Kad valis nogalināts, to piesien stiprā ķēdē ap astes

pamatu sāniski pie kuģa un nolaiž stalažas, kas karājas
horicontali pie vaļa un noder kā grīda tauku griezējiem,
kuri ar asiem, stangām piestiprinātiem asmeņiem sagata-

vojas uz taukuma noņemšanu. Tad piestiprina trīzuli pie
vienas no vaļa spurām un to tā atloba, lai viņai nāk līdz

1,3—1,9 m bieza taukuma strēmele apmēram tā, kā loba

ābolu vai noplēš cigāram ietinamo. Pie tam dzīvnieka ķer-
menis lēnām valstās ap savu garenisko asi. Jau pašā sā-

kumā nolaižas lejā pie vaļa striķos nostiprināts vīrs un

ar cirvja cirtieniem nodala bārdvaļiem augšžokli un kaše-

lotam apakšžokli, kurus tūlīņ nogādā uz kuģa klāja, lai no

pirmā izņemtu „zivs kaulu" un no pēdējā skaistajos zobus.

Kašelotiem velk arī milzīgo galvas virsdaļu divos gabalos

uz klāja, lai iegūtu vaļu taukus. Taukumu noņemšana tur-

pinās, skatoties pēc vaļa sugas un lieluma, tāpat arī pēc

izdevīgāka vai neizdevīgāka laika, apmēram 4—B stundas.

Kad visas vērtīgās daļas ir noņemtas, atraisa ķēdi un pa-

laiž bezveidīgo vidukļa gaļas masu vaļā.

Kuģa vidus telpās nolaistās milzīgās taukuma strēme-

les ļaudis sagriež ar īsiem griežamiem garenos gabalos, ku-
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rūs tad atkal sviež uz klāja un, pirms tos liek katlos, ierobo

tos ar kādas rokām dzenamas mašīnas asiem nažiem. Vārī-

šana notiek lielos, kuģa iekšienē iemūrētos dzelzs katlos,
kuru pavardu apņem ūdens. Sākumā kurināšanai lieto

malku, bet vēlāk tikai iztecināto taukumu gruzdumus, ku-

riem ir pietiekoši liela sildīšanas spēja, lai izvārītu visu

laupījumu. legūto trānu atdzesē sevišķā dzesināmā pannā

un tad pilda mucās.

Jo lielos un plašos apmēros piekrastes vaļu zveju kopš
dažiem gadu desmitiem piekopj Skandināvijas ziemeļu da-

ļās. Līdz pagājušā gadusimteņa sešdesmito gadu beigām

gandrīz nemaz nemedīja dažādās spuru vaļu sugas, jo tie

deva mazu peļņu un turklāt bija savās kustībās mežonīgi
un nepieļāvīgi. Jau sen kāmēr centās izgudrot harpūnu

šaujamos rīkus, ar kuru ~bultām" upuri varētu netikvien

~saistīt", bet reizā arī nogalināt, jo ar tāda rīka palīdzību

parētu sekmīgi dabūt rokā visas lielo vaļu sugas, arī tās,
kas līdz šim netika medītas. Fēc tam, kad G.Cordes'am

Brēmerhavenē 1867. g. bij izdevies iztaisīt lietojamus har-

pūnu lielgabalus, Ph. Rechten's centās viņus ievest

pie amerikāņu vaļu zvejniekiem, un Norvēģijā S. F o y n's

sāka rīkot ar šiem šaujamiem kārtējas medības uz spuru

vaļiem. Tās izrādījās ienesīgas, un pēc Foyn'a patentēs
notecēšanas 1882. g. Skandināvijas ziemeļu piekrastē attī-

stījās lielrūpniecība, kura apstrādā netikvien tās vaļu daļas
ko senāk, bet arī citkārt nelietīgi izšķērdētos milzīgos pār-

palikumus, gaļu un kaulus, mākslīgu mēslu pagatavošanai.

Par šo zveju Kike nt a 1 s no saviem novērojumiem
kā arī pēc kapteiņa Horn'aatstāstījumiem vēsta sekošo:

„Sākot ar Tromso gar Finmarkenas un Krievijas krastu

stiepjas vesela vaļu zvejas staciju virkne, no kuras vistālāk

austrumos ir Jeredike (Port Vladimir). Katra šāda iestāde

pastāv no fabrikas ēkas un blakus mājām un katrai ir

lietošanā viens vai pāris mazāku tvaikonīšu, kuri, uz zveju
izejot, braukā pa jūru. šiem kuģīšiem priekšgalā ir plat-
forma, uz kuras stāv harpūnas lielgabals. Par bultu ir

smaga dzelzs harpūna, kura rauj sev līdz tuvu pie 3 collas
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resnu tauvu, ar kuru laimīgi trāpītā šāvienā valis tiek sai-

stīts pie kuģa. Harpūnai bez tam vēl sevišķā tvērklī pie
kāta ir sprāgstošs lādiņš; ja ievainotais valis kustoties sa-

velk tauvu stingri, tūlīt pārplīst glāze, kuras saturs aizde-

dzina lādiņu, tā kā valis pa lielākai daļai tiek nonāvēts no

sprādziena. Nogalināto vali, kurš parasti peld virspusē,

piesien ar ķēdēm pie kuģa un velk uz fabriku, kur viņš tiek

apstrādāts."

Pēc A. H. Koksa (Cocks) datiem, zvejas rezultāti

bija 1885. gadā 23 fabrikām un 36 tvaikoņiem 1398 vaļi;
1886. g. 22 fabrikām ar 39 tvaikoņiem 954 vaļi; 1887. gadā
21 fabrikai un 32 tvaikoņiem 854 vaļi un 1888 g. tādam

pašam fabriku skaitam ar 35 tvaikoņiem 717 vaļi. „Ka ar

šādu nežēlīgu slepkavošanu," saka tālāk Kikentāls,

„dzīvnieku skaitam drīz ir jāsamazinās, tas ir skaidrs. Tā-

dēļ Norvēģijas valdība ir ievedusi taupīšanas laiku un arī

aizliegusi nogalināt vaļus, kad dzīvnieki atrodas 2 jūdzes

platā piekrastes joslā. Ir tikusi nolikta 3000 kronu liela

soda nauda; krievu valdība, kura ir ievedusi līdzīgus no-

teikumus, turpretīm liek maksāt tikai 25 rubļus soda nau-

das." īstenībā ar to tika mazāk domāts par vaļu saudzē-

šanu, bet vairāk par norvēģu zvejnieku apmierināšanu, kuri

vēl vienmēr turas pie sensena, jau no Pontoppidana
minēta ticējuma, ka uz krastu nārstot nākošās zivis tiekot

no vaļiem iedzītas tīklos, bet jaunā vaļu ķeršanas metode

atbaidot šos viņu palīgus. Tomēr vietējie speciālisti jau
sen kamēr ir pierādījuši, ka tas tā nav, ka dažas vaļu sugas

gan seko zivju bariem kā barībai, bet šie no tām netiek

iespaidoti, vienalga, vai tās pienāk krastam tuvāk vai ne.

Ķeršanai tagadējos laikos vissvarīgākā suga, zilvalis, vis-

pār pavisam neēdMallotus villosus, doršu jeb mencu barī-

bas zivis, tā tad nevar nelabvēlīgi iespaidot mencu ķeršanu,
un arī ziemeļu valis nemeklē citu barību. Bijušais vācu

jūras zvejniecības biedrības ģenerālsekretārs H c n k i n g' s

par to un vispār par „Norveģijas vaļu zveju" sniedz biedrī-

bas rakstos lietišķu ziņojumu, pie kura, runājot par atse-

višķām vaļu sugām, vēl bieži būs jāatgriežas. Pēc šī ziņo-
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juma modernās norvēģu vaļu rūpniecības galvenais priekš-

mets, pēc labāko zvejas vaļu, īsto zivskaula vaļu iznīdēša-

nas, ir četras lielās ziemeļu rievu vaļu sugas: zilais, spuru,

kuprainais un ziemeļu valis. Šiem rievu vaļiem ir tikai

īsas, izmantošanai maz derīgas bārdas. Tāpēc jaunākā
laikā jo vairāk cenšas izmantot vaļa ķermeņa daļas katrā

citādā ziņā, pēc iespējas jo ienesīgāk. Tā trāns tiek teci-

nāts netikvien no taukuma kārtas, kas vietām ir līdz 20 cm

bieza, bet arī no mašinās sakapātās gaļas un arī no sa-

dauzītiem kauliem, un atkritumi tad vēl tiek tālāk sasmal-

cināti un kaltēti un pārvērsti par ļoti labiem, smalkiem

mākslīgiem mēsliem, līdzīgiem guano. Trānaieguvums, no

vairāku zvejas sabiedrību gada peļņas aprēķināts uz vienu

vali, svārstās ap 30 vātēm (ap 174 litriem), skatoties pēc

tā, vai tas ir lielais zilvalis, vai mazais ziemeļu valis. Nor-

vēģijas vaļu zvejas jaunie ziedu laiki tomēr turpinājās tikai

īsu laiku; rafinētais ierocis itin dabīgi notīrīja rievu vaļus
vēl nesamērojami ātrāk, nekā vecā vienkārša rokas har-

pūna taisnos vaļus, un ar zveju jau laikus bija jāpāriet uz

Fareru salām un Islandi, kuras „galā", un proti ziemeļ-
rietumu piekrastē, šobrīd atrodas vesela rinda vaļu zvejas

staciju. No vienas šādas stacijas K. E. Schmidt's zin

pastāstīt interesantus sīkumus. Trāna satura ziņā ir liela

starpība starp muguras taukumu, kas dod 80%, un vēdera

taukumu, kas dod tikai 30%. Gaļa bez tam vēl dod 12—15%.
Desmit Islandes vaļu zvejas stacijas 1900. g. ieguvušas
taisni 900 vaļu, kas deva 5600 mucas trāna, tuvu pie 2 milj.
kronu vērtībā un, kopā ar lopbarību, guano un bārdām,
tuvu pie 2ļ/ 2 rnilj kronu lielu peļņu; 1901. g. taisni 1200 vaļi
devapāri par 3 milj. kronu: tas iznāks uz viena vaļa apm.
2800—3000 markas. Lielajo rievu vaļu neticamo spēku
gaiši pierāda Schmidt'a piemērs, ka šāds milzenis spē-
jīgs ar harpūnu miesās raut uz priekšu ar 12 mezglu
lielu ātrumu tvaikoni, kas 90 pēdas garš, 18 pēdas plats un

peld 10 pēdas dziļi, kura 230—250 zirgu spēku tmašinas

pilnā spēkā velk atpakaļ, kas tā tad dotu 12 mezglus lielu
ātrumu atpakaļ! Tad dažreiz pārtrūkst no vislabākā

materiāla pagatavota tauva ap 650 marku vērtībā.
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Bet Norvēģijā vaļu zvejnieki drīz vairs nebija apmieri-

nāti ar lomu. Ziemeļu Ledus jūrā pie Islandes un jau
1906. g. pārcēla savas kautuves uz zemes pretējo malu,

antarktiskā jūrā. Pēc zviedru dienvidpolarekspedicijas uz

kapteiņa Larsena ierosinājumu Dienviddžordžijas salu

grupakļuva par bāzi jaunai vaļu industrijai, kura darbojās

ar argentīniešu līdzēkļiem, bet ar norvēģu darba spēku,
un 1911. g. no 1677 vaļiem ieguva ap 56.156 mucas eļļas.
Arī čiles piekrastes apgabali tika no norvēģu vaļu zvejnie-
kiem ar norvēģu un čīles kapitāla palīdzību iztukšotas. Tur-

pretīm Brazīlijas tropiskā piekrastē, pie Bahias, paši iedzī-

votāji piekopj vecmodīgu, nepilnīgu vaļu zveju ar 10 m

garām buru laivelēm, ar astoņiem vai desmit cilvēkiem, un

ar parastām harpūnām un dūčiem. Ap maija vidu 300

jūdžu gara piekrastes josla tur mudž ar rievu vaļiem, ku-

riem teacīmredzot ir vaislošanās vieta un kuri te paliek līdz

septembra beigām. Arī krievi, gan laikam norvēģu pamu-

dināti, 1885. g. nodibināja dažas modernas vaļu stacijas
Murmanaspiekrastē, krievu-lapu Kolas pussalas ārējā malā,
bet tās darbojās tikai nedaudz gadus. Tagad krieviem vaļu
zveja notiek gandrīz vienīgi Austrumāzijā, Japānas un

Ochotskas jūrā. Tāpat arī angļu vaļu rūpniecība ir pār-

gājusi gandrīz pavisam uz Amēriku. Vaļu zvejas tvaikoņi,
kuri vēl iziet no Dundee Skotijā, dodas visi uz Ziemeļamē-
rikas polārjūru, uz Devisa šaurumu un Baffina līci; tikai

Rietumirijas grāfistē Mavo'ā uz Mullet pussalas vēl ir sta-

cija, kur ķer spuru vaļus. Nedaudzie zivju kaula vaļi, ko

vēl gadās noķert, krīt par upuri amērikaņu zvejas tvaiko-

ņiem, kuri tiek uzturēti New-Bedford'ā, austrumu piekra-
stē, Massačuzeta stātā un Sanfranciskā. Tie visi iziet no

Sanfrancisko; jo visi zvejo Klusā okeāna piekrastē. Un

ar ļoti svārstīgām sekmēm, dažreiz pat pavisam bez sek-

mēm! Jo netikai ziemeļu zivju kaula valis, bet arī viņa
radinieks dienvidus puslodē, kur ar' jau amērikaņi kopš
18. g. simteņa ir aizkļuvuši, galu galā ir palicis ļoti rets.

Neufundlandē tagad piekopj spuru vaļu medības (gada
ieguvums 1904. g.: 1275 gabali) un tāpat arī otrā pusē,
Klusā okeāna ziemeļu daļā. Tur piedalās arī Japāna savā
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pašas piekrastē, pie Forniozas un Korejas ārējā piekrastē,

ganpa lielākai daļai ar norvēģu kuģiem un kuģa personālu,
kāmēr vecos laikos zvejoja paši ar īpašiem tīkliem. Un

tad bij netikai tāda vien, bet pavisam lieliska vaļu indu-

strija. Par to sniedz ainu Meibius (Mobius), dibinoties

uz kādu ilustrētu oriģināldarbu divos sējumos, ko H i Ige n-

dorf f's atvedis no Japānas. Tas izdots 1829. gadā,ap-
skata kāda liela japāņu vaļu rūpnieka uzņēmumu Ikitsu-

kishima salā, ziemeļrietumos no Nagasaki, un sniedz ļoti
teicamus, ar japāņu aso raksturošanas mākslu izpildītus

zīmējumus, kur redzāmi paši nomedītie vaļi, kā arī iezīmēts

ģindenis un iekšas. Vaļu ir Četras sugas: Semikujira (Ba-
laena sieboldi), Catokujira (Megaptera nodosa), Nagasu-

kujira (Balaenoptera musculus) un Kokujira (Rhachianec-
tes glaucus). Kārtējās vaļu ceļošanas paspīd no tāda aiz-

rādījuma, ka no decembra (beigām līdz pavasara sākumam

tiek svejoti vaļi, kuri no ziemeļiem nāk, un pavasarī tie,
kuri uz ziemeļiem iet.

Klusā okeāna dienvidus daļā, Austrālijā un pie Austrā-

lijas (piemēra dēļ Twofolda līcī, dienvidus austrumos, un

Norfolksalās) un Jaunzēlandē beidzamos gados tāpat spē-

cīgu vaļu zveju piekopj ar visu moderno līdzēkļu palīdzību.
Un panākums? Kā citādi jau arī nevar būt: papriekšu ar-

vien spīdošāks, bet tad arvien niecīgāks. Beidzot arī

Āfrikas uzņēmēji negribēja skaisto ieguvumu palaist ga-

rām un arī tur piekrastēs nodibināja vaļu zvejas sabiedrī-

bas. 1912. g. austrumos to bija jau 5, rietumos 7, kas strā-

dāja ar apm. 200 zvejas tvaikoņiem, apm. 50 trāna tecinā-

tavām un apm. ar 30 transportkuģiem. Tanī pašā gadā esot

no vienas pašas Durbanas Natalā 6—7 vaļu kuģi ikdienas

uz zveju izgājuši un ne mazāk kā 3 reiz dienā atkal ar sa-

ķertu vali atgriezušies atpakaļ, tā kā dzirdēja jau izsakām

šaubas, vai tikai ienesīgais veikals drīzi neizbeigsies, tāpat,
kā kādreiz Jaunzēlandē. Vācu Dienvidrietumāfrikas pie-
krastē Svakopmundā beidzot tad arī tika nodibinātas vācu

vaļu zvejas sabiedrības. Tad nu, beidzot mūsu īso vēstu-

r'sko pārskatu par vaļu zveju un par tās tagadējo stāvokli,
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šķiet, būs jo vairāk vietā minēt še kautko arī par R. Li -

dekera (Lvdekker) ziņojumu „Fieldām" no Brittu mu-

zeja.

Viņš to zīmīgi sauc par „vaļu kaušanu" un domā, pie
kam viņa ieskats ir īsti anglisks, ka kaut gan viņš esot no-

teikts visādu tirdzniecības uzņēmumus kavējošu priekš-
rakstu pretinieks, bet šīs vaļu kaušanas atstājot uz viņu
tādu iespaidu, it kā zelta olu dējējai vistai nogrieztu galvu.

Koloniju pārvaldei, kura dara atklātībai zināmus vaļu me-

dību rezultātus, taču vajagot zināt, ko viņa darot, un ka

tagadējais medību apmērs nopietni neapdraudot vaļu pastā-

vēšanu, bet tomēr dabas zinātnieki būtu priecīgi, dzirdot,
ka oficiāla iestāde to apstiprina un pamato tā, kā var smel-

ties apmierinājumu. Paulis Sarasins (Sarasin),
Šveices dabasaizsardzības komisijas priekšsēdētājs un

starptautiskās pasaules dabas aizsardzības kustības radī-

tājs, uztver šo lietu no tīri ētiskā un ideālā viedokļa un

raksta, ka tamlīdzīgiem ziņojumiem vajagot taisni likt no-

sarkt katram, kas kaut cik tikai iejūtas dabas aizsardzī-

bas kustībā. Ar šiem uzlabotiem iznīcināšanas un izmanto-

šanas technikas līdzekļiem kļūtu ļoti drīz izskausta zemes

virsū vesela ievērojamāko un interesantāko zīdītāju (visi
lielie vaļi) rinda. Sarasins pieprasa arī attiecīgu vaļu
medību likumu radīšanu, kas būtu starptautiski pieņemami
un izvedami, līdzīgi tiem, kādi jau ir par dažiem citiem ap-
draudētiem dzīvniekiem izdoti, piemēram kožoku roņiem,
un tas patiešām rādās būt vienīgais, kas vēl var palīdzēt.
Bet šai palīdzībai vajaga nākt visai drīz!

Ārējo un iekšējo parazītu vaļiem, protams, ne-

trūkst. Mūsu ievērojamais specialpētnieks parazītu zināt-

nes laukā, Karalauču zoologs Brauns ir viņiem veltījis

īpašu ceļojumu uz kādu Pilausas zvejniecības sabiedrības

vaļu staciju Islandē. Vaļu mednieki jau sen pazīst „v aļ v

utis" (ģints Cvamus), kuras patiesībā ir parazītiski iz-

virtuši, vaļu ādai pieķērušies un no viņas pārtiekoši blusu

vēži (amfipodi). Viņi vismīļāk iemitinājās tur, kur citi,
vēl īpatnējāki, pavisam gliemežveidīgi pārvērtušies vēži

(ciripedijas, īpaši ģints Coronula) ieurbjas vaļu ādā un to



kairinot liek tai pabiezināties. šie vēzīši, blakus minot,
nav īsti paraziti, bet izlieto vali, tā teikt, tikai kā piemājo-

šanas un piestiprināšanās vietu, bet barojas patstāvīgi.

Vaļu ķermeņa iekšienē sastop āķu tārpus (Echinorhvn-

chus), kuri masām apmetās uz zarnu sienas, cērmes (As-

caris) un sūcēju tārpus (Trematodes) pa daļai sava lielu-

ma dēļ sava saimnieka cienīgus. Bantes tārpi ir reti.

Par vaļu dzīvi gūstniecībā protams gandrīz nekā nav

ko teikt, jo turēšana gūstniecībā ir pilnīgi pati par sevi ne-

iespējama, it īpaši pie visām kaut cik lielākām sugām. Viņa
ir domājama tikai pie brūnzivīm un citiem maziem delfī-

niem, un pie tiem arī sevišķi izdevīgi novietotais un iekār-

totais Ņujorkas akvārijs var atzīmēt vismaz zināmas sā-

kuma sekmes.

Abas galvenās grupas, kurās vaļi dabīgi sadaļas, zo-

bainie vaļi un bārdainie vaļi, Kikentāls (Kūkenthal)
nevēlas skaitīt tikai par apakššķirām, bet gan uzskatīt tās

par pilnīgi patstāvīgām zīdītāju šķirām, jo tās, kā viņš to

atsevišķi aprāda, kaut arī abas cēlušās no sauszemes zīdī-

tājiem, bet zobainie vaļi nozarojušies no daudz vecākiem

senčiem, tā tad abi ieguvuši ārējo līdzību zivīm pilnīgi pat-

stāvīgi un neatkarīgi viens no otra, piemērojoties pastā-
vīgai dzīvei ūdenī.
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Delfini un delfinveidīgie.





1. apakššķira: zobainie vaļi (Odontoceti).

Viņu galvenākā pazīme ir zobi, kuri ar savu vienlīdzīgo

veidu un garo žokli gan nebūt neatgādina zīdītāju zobus,
bet viņiem drīzāk ir kaut kas līdzīgs rāpuļiem. Bet to ne-

pavisam nevar iztulkot kā radniecības zīmi un izlietot par

pierādījumu cilts atvasināšanai, jo embriju pētījumi ir mā-

cījuši, ka šī daudzzobainība rodas no zīdītāju zobiem un ce-

ļas zobu pirmiem aizmetņiem daloties.

Upes delfinu (Platanistidae) ģints vēl vismazāk

novirzās no galvenā zīdītāju vairuma, kas gan stāv zi-

nāmā sakarā ar viņu saldūdeņu dzīvi. Ārējai līnijai ma-

nāmi ieliecoties, viņu galva vēl drusku atdalās no rumpja

un mugurkaula kakla skriemeļi visi paliek viens no otra

atdalīti. Divkāršie ribu savienojumi ar mugurkaula mu-

guras skriemeļiem priekšējā ķermeņa pusē uz pakaļu aiz-

vien vairāk savienojas viens ar otru, kā tas ir pie zīdītājiem

parasts. Daudziem zobiem klātie žokļi ir gari un šauri, no

tā arī nosaukums „knābja delfīni".

Fosilu (terciāru) ģinšu un sugu pazīst vairāk kā dzīvu,
un pie tam ne tikai no Amērikas, kur dzīvo divas no trim

tagadnes ģintīm, bet arī no Eiropas, un pie tam tur ir uz-

ietas tās paliekas, kuru šodien sastop vēl tikai Āzijā. Tam-

līdzīgi gadījumi zīdītāju priekšvēsturē ir bieži.

Ļoti slaidā ķermeņa būve un pusmēneša veidīgā un da-

lītā astes spura, uz augšu liektais un garais, tievais, knābja

veidīgais, uz priekšu tik tikko šaurāks kļūstošais purns,
kura augšējais žoklis izveido uz priekšu rēgojošos, šauros,

garos, vienu pie otra atrodošos elpojamos caurumus ieslē-

dzošu seksti, pietiekoši atšķir 2 metrus garo Gan ga s

knābja delfinu (Platanista gangetica), Indijā sauk-
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tu par sunse, susu, bulh an, hihu un t. t., san-

skritā par sisum ar, tā 1ā pat vārdā nosauktas ģints

(Platanista) pārstāvi, no viņa radn:*?kiem. žokļos abās

pusēs, augšā un apakšā, atrodas 30 stipri konaveidīgi,
smaili un drusku atpakaļliekti zobi, no kuriem priekšējie ir

garākie un slaidākie. Tauku spura uz muguras ir manāma

tikai kā augstāka tauku āda. ādas krāsa augšpusē ir ie-

pelēki melna, dažreiz arī pērļu pelēki plankumota. apakš-

pusē iepelēki balta. Andersonsir atradis, ka tēviņi ir

mazāki, bet druknāk veidoti kā mātītes, viņiem arī knābis

īsāks. Vēl uzkrīt samkusē, taisni niecīnrā acs. Ble n -

fords (Blanfo-rd) tad arī snnsi skaita par pavisam aklu

un piebilst, ka biezaiā lielo Indijas upju dūņainā ūdenī viņš
tomēr nevarētu redzēt.

šo īnatr-ēio delfinu sastop ne tikai un viņas da-

žādās pietekās, bet arī Bramaputrā un Indū. Ganga leias

galā to mana galvenām kārtām aukstā gada laikā. Pie-

ņēma, ka viņš pa karsto un lietaino laiku celoiot augšup

prot straumi, bet Sterndals domā, ka no lietus sa-

cēlušos, neskaidros ūdeņos to esot tikai grūtāk ieraudzīt.

Andersons, kurš kādu sagūstītu knābja delfinu pil-
nas 10 dienas uzturēja nie dzīvības, saka, ka tam elpošanai

esot vajadzīgs tikai ārkārtīgi īss laiks, ka gaisa maiņa no-

tiekot 30 sekundu ilgos starpbrīžos, bet tad gandrīz
acumirklī. Pats par sevi sanrotams. dzīvnieks var nirt arī

ilgāku laiku. Barība tralvenām kārtām sastādās no zivīm

un vējiem. Pēc Andersona, knābia delfins īstenībā

nav sabiedrisks, kaut arī dažreiz viņus re>dz vairākus, ne-

tālu vienu no o+ra
.

Grūsuiocības laiku rēkiua uz B—9 mē-

nešipm. Mazuli, parasti viens, reti divi, piedzimst laikā no

aprila līdz iūliiam. un iesākumā viņi turoties ar knābi klāt

pie mātes krūts spuras.

Sukurā pie īndus, pēc Andersona doneļi ķerot

knābia delfinu ar iedresētiem ūdriem. Galu dažos Indiias

apvidos ciena un dažu cilšu sievas to laburāt bauda, io tā

nesot bērnu svētību, šķidrais trans skaitās par labu

ādas smēri un arī citādi viņu augsti ciena, jo tas, ādā ie-
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rīvēts, aizdzenot locēkļu sāpe» un trieku un vispār darot

vīriešus stiprus.

Jau 1819. gadā A. f. Humb o1 ds nublicēia novēro-

jumus par kādu Dienvidamērikas saldūdeņu delfinu, ne-

sniedzot tomēr viņa sīkāku aprakstu. Tas bija mi a,

bufeo, bonto (īnia geoffrovensis (amazonica)),

garknābju delfinu ģints (īnia) pārstāvis, mūsu

dzimtai piederošais valis, kura purns pagarinājies šaurā,

apaļā, trulā, cietiem matiem segtā knābī ar 26—33 smai-

liem zobiem katrā žokļa pusē. aufršā un apakšā, ar liektām

un spēcīgām galotnēm. Uz slaidā ķermeņa krūtīm atrodas

garas, augšēiā galā izgrieztas un uz jralotnes pusi sirpvei-

dīgi sašaurinātas krūšu spuras, nedalīta astes spura un loti

zemu tauku spura uz muguras. Ķermeņa garums svār-

stās starp 2un 3 metriem. Mātīte kļūstot tikai pus tik

liela. Visa virspuse iniam ir bāli zilgana, apakšpuse rožu

sārtā krāsā. Tomēr atgadās dažādas novirzmas: dažreiz

sastop īsti sārtus un citreiz pavisam melnganus. Au-

stens, kurš Amazonas leigalā bonto ir daudz novēro-

jis, anzīmē rožu sarkanā dzīvnieka parādīšanos virs „zirņu
zunai" līdzībā ūdena par loti pārsteidzošu parādību un ir

gatavs tumšo un rožu krāsu skaitīt par dzimumu dažādī-

bām, io abas krāsas vienmēr redz kopā.

Cik zināms, šis ievērības cienīgais radīiums apdzīvo

gandrīz visas Dienvidamērikas upes starp 10. un 17. dien-

vidu platuma grādu. Amazonā un viņas kaimiņu upēs, kā

Orinoko, bonto ir vispār pazīstama parādība. Pēc savām

kustībām viņš atšķiroties no ezeru delfiniem, viņš esot lē-

nāks un mazāk dzīvs, mierīgāki peldot, bieži uznākot virs

līmeņa elpot un parasti apvienojoties tikai mazās sabiedrī-

bās. Tomēr Humboldts neapstiprina nupat teikto,
viņš redzēiis tos arī daudzus kopā. „Gaiss," viņš saka

..atkal kļuva kluss un tūlīn sāka pa līmeni garās rindās kū-

leņoties lieli vali, pavisam līdzīgi mūsu iūru delfiniem. Lē-

nie un kūtri kmkodiļi, kā liekās, baidījās no šo trokšņaino
un savās kustībās straujo dzīvnieku tuvuma. Mēs redzē-

jām viņus nirstam, kad vaļi tiem tuvojās. Viņus sastop



212

visos gada laikos un nekas neliekas norādām uz to, ka tie

noteiktos laikos ceļotu." Šomburgks novēroja upes
delfinus Gvianā, noturēdams viņus par inia. Sevišķi bieži

viņi parādījās pa lietus laiku un īsi pēc tā, kad pavairoju-
sies ūdeņa masa vēl sedz krāces. Nereti to bija 6—B, viņi

turējās pa pāriem un vienlaicīgi vai nu bultas ātrumā pel-
dēja apkārt tuvu zem līmeņa vai mūžīgi mainoties nira un

uzpeldēja, pie kam tie izcēla virs ūdens ne tikvien savu

smailo purnu, bet arī lielu daļu no sava ķermeņa."

No B c i t s a (Bates) mēs uzzinām, ka Amazonas upi

apdzīvo vismaz trīs dažādi delfini un ka šie vaļi ir vispār
skaitā bagāti, bet šur un tur parādās pārsteidzošā dau-

dzumā. „Upes platākās vietās," saka šis ļoti labais novē-

rotājs, ~no viņas grīvas līdz 1500 angļu jūdzēm augšup,

pastāvīgi, bet it īpaši nakti, dzird vienu vai otru sugu rū-

cam, pūšam un krācam..." Bonto izceļoties parāda vis-

pirms savu galvu, elpo un tūlīņ tieši nirst ar galvu, pie kam

pakāpeniski kļūst redzama visa liektās muguras āra lī-

nija un spura. Bez šī, priekš viņa īpatnējā kustības veida

viņš atšķiras vēl arī ar to, ka vienmēr turas pa pāriem."

Pēc šī apraksta mēs tā tad drīkstam salīdzināt bonto

ar mūsu jūru brūnzivi. Pēc citur patapinātām ziņām, inia

gandrīz vienmēr uzturas līmeņa tuvumā un nereti izbāž

laukā garo knābjveidīgo purnu un aprij saķerto medījumu
virs ūdeņa. Barība sastādās galvenām kārtām no mazām

zivīm. Vismīļāk inias uzturas apdzīvoto ūdeņu dzidros un

dziļos līčos, vai arī tur, kur upē ietek pietekas, acīmredzot

tādēļ, ka šādās vietās mājo vairāk zivju. Par riesta laiku

un grūsniecības laiku nekas nav zināms. Mātīte, kuru

d'Orbiņji (d'Orbignv) novēroja, savas dzīves pēdējo
sešu stundu laikā dzemdēja mazuli, nedaudz garāku par
vienu pēdu.

Inias iedzimtie nevajā. Saudzīgā apiešanās ar viņu
nepamatojas uz ļoti niecīgo noderību, bet gan uz dīvainiem

ieskatiem par viņas būtību un esību. No mutes mutē ie-

dzimto staipā iet par viņu noslēpumaini nostāsti, kā to vēl
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Bei t s (Bates) ziņo. Egas iemītnieku acīs viņa nav ne-

kas cits, kā pavedinoša nāra, kura spēj parādīties brīnum-

skaistas, ar nokārušamies matiem sevišķi izgreznotas sie-

vas veidā, spēj pavest jaunus nepiedzīvojušus vīriešus uz

netikumiem un ievilināt samaitāšanā. Neviens upes del-

finu tīšām nenonāvē, neviens nelieto viņa taukus, kas ļoti
piemēroti lampu pildīšanai, jo tā lampa, kur uguns deg ar

bonto taukiem, nedod gaismu, bet padara aklu. Vairākus

gadus B c i t s veltīgi pūlējās kādu indiāni pierunāt noķert

priekš viņa bonto.

Tālākā Amērikas ģints (Stenodelphis, agrāk Pontopo-

ria), pēc Floveraun Lidekera, saista upes delfinus

ar jūras delfiniem, bet arī pēdējo vidū ir tādi, kuriem, kā

narvalim un baltvalim, ir brīvi kakla skriemeļi vai pat
ārēji redzams kakls! Atkal citi, kā pīļu vals, tuvojas upes
delfiniem pēc galvas kausa veidojuma, un tā beidzot upes
delfinu robežas kļūst nesaskatāmas

.
Arī pēc dzīves veida,

jo ģints Stenodelphis apdzīvo Vidusbrazilijas un Dienvid-

brazilijas un Urugvajas upju grīvas. Viņai ir 50—60 zobu

katrā pusē, augšā un apakšā.

Vienīgā suga (St. blainvillei), tikai drusku garāka par

metru, ir gaiši brūnā krāsā, kā upes grīvu dūņainais ūdens,
kurā viņi dzīvo. Jo vairāk tas izrādās par piemērošanos

tamdēļ, kā arī kāds īstais tur dzīvojošais delfins ir tādā

pat krāsā.

Delfinveidīgo dzimta (Delphinidae), jūras
delfini plašākā nozīmē, ietver mēreni lielas zobaino vaļu
ģintis, ar citiem vārdiem — galveno daļu no visiem vaļiem.
Katrs atsevišķi viņi tomēr izskatās īsti dažādi, īpaši mai-

nas galvas veids no šaura, smaila knābja, upes delfiniem lī-

dzīga, caur apaļi-mutainām vidus formām uz resni uzpūstu
rungas veidīgu galvu, kura sīkumos atgādina potvali. No

tā viņus taču vienmēr atšķir izveidotie, lietošanai gatavie
zobi nevien apakšējā, bet arī augšējā žoklī un no upes del-
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finieru tālāk aizgājusē kakla skriemeļu pārveidošanās, no

kuriem vienmēr divi priekšējie ir saauguši, bet parasti

saaugušu skriemeļu ir vēl vairāk. Tālāk, ģindenī pelna ie-

vērību vispāri ņemot piramides veidīgā galvas kausa ne-

vienlīdzība, kura labā puse pie pakaļējās galvas kausa sie-

nas un kreisā puse purna daļā ir vairāk attīstīta par pre-

tējo pusi, priekšējo locēkļu pareizā uzbūve, no kuriem katrs

sastāv no pieciem panta kauliem un pieciem plaukstas kau-

liem ar tik pat daudziem trīs līdz vienpadsmitlocēkļainiem
pirkstiem, mīkstumos ārkārtīgi resnais barības vads un

trīs daļās sadalītais kuņģis.

Delfini apdzīvo visas jūras uz zemes un uzņemas lielus

ceļojumus. Viņi ir augstākā mērā sabiedriski, daži biedro-

jas ļoti lielos baros, kuri tad dienām un nedēļām ilgi jūrā

klaiņā šurp un turp. Mazākas sugas apvienojas baros pa-

šas, gan arī ar radiniekiem, ar kuriem tad, varbūt, nedē-

ļām ngi kopīgi medī un, kā rādās, tos vada kāds sabiedrī-

bas locēklis. Visu delfinu kustīgums, viņu mazās bailes no

cilvēka un viņu rotaļas ir tos jau kopš senseniem laikiem

sadraudzējušās ar kuģiniekiem un dzejniekiem.

Gandrīz visi delfini ārkārtīgi ātri un izveicīgi peld, un

tamdēļ tie ir sevišķi piemēroti zivju medībām. Taisni viņi
pieder pie briesmīgākiem jūras laupītājiem. Dažas sugas

uzdrošinājās uzbrukt pat vislielākam bārdainam valim un

prot viņu ar savu izturību pārspēt. Viņu galvenā barība

bez zivīm ir galvkāji, gliemji, vēži un jūras zvaigznes. Visi

viņi rijīgi un kāri uz laupījumu. Kas ir baudāms, to viņi
skaita par labu laupījumu. Viņi pat nesmādē savas pašu

sugas vai vistuvāko radinieku mazuļus. Pārošanās laikā

tēviņi cīnās par mātītes iegūšanu. Mātītes atnesās pēc ap-

mēram 10 mēnešu ilgas grūsniecības 1 vai 2 mazuļiem un

tos zīda ilgi. Pieņem, ka mazuļi augot tikai lēnām.

Visus delfīnus cilvēks vajā daudz mazāk kā pārējos

vaļus. Viņu niknākie ienaidnieki ir viņu pašu dzimtas lo-

cēkļi, bet vēl vairāk par katru plēsīgu dzīvnieku viņiem
kaitē viņu trauksme. Viņi tik kāri seko savam laupīju-
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mam, ka tas bieži viņus aizvelk nodevīgā krastā, tie nokļūst

pavisam ārpus ūdens un viņiem jānobeidzas sausumā. Daž-

reiz zvejnieki viņus atrod jūrmalā guļam dučiem.

No daudzām sugām cilvēks iegūst ievērojamu labumu,

jo gandrīz visas ķermeņa daļas atrod savu pielietojumu.

Gaļu, taukus un labākās iekšas daļas ēd, ādu un zarnas iz-

lieto un vāra no viņu speķa ļoti iecienītu smalku trānu.

Delfinu dzimta plašākā nozīmē atkal sadalās divi

apakšdzimtās: delfini šaurākā nozīmē (Delphi-

ninae) ar spuru uz muguras, vairāk vai mazāk smailu, vis-

maz ne uzpūstu galvu, parasti ļoti daudziem zobiem un ļoti
īsu kaklu, kura skriemeļi parasti ir saplūduši, un ba 11-

valveidīgie, bez spuras uz muguras, bet brīviem kakla

skriemeļiem, rungas veidīgi uzpūstu galvu un īsiem žok-

ļiem, kuru nedaudzie zobi vecumā parasti vēl izkrīt, vienā

gadījumā gan arī attīstās ārkārtīgi; tālāk, ar vēl kustī-

giem, vai vismaz atsevišķi atšķiramiem kakla skriemeļiem.
Kāmēr baltvalveidīgie pastāv tikai no divām sugām, del-

fini šaurākā nozīmē (Delphininae) apvieno sevī visu jūras
delfinu vairumu un, neskatoties uz visām atsevišķām da-

žādībām, tomēr parasti ir tik labi saistīti cits ar citu, ka

grūti viņus tālāk sadalīt. Pat ģintis nav iespējams vien-

mēr apmierinoši norobežot.

Jauktā ūdens delfini (ģints Sotalia), kuri

apdzīvo Dienvidamērikas, Ķīnas, Aizindijas un Priekšindi-

jas upju grīvas, ar savu dzīves veidu varētu zināmā mērā

saistīties ar upes delfiniem. Sevišķi interesanti, ka nesen

tādu jaukta ūdens delfinu Te i c s (Teusz) ir Kamerūnas

kara kuģu ostā sagūstījis un X i k c n tā 1 s viņu ir ap-

rakstījis kā Sotalia teuszi. Viņa kuņģi atrada piepildītu

lapām un augļiem (no mangrovēm) un mūsu priekšā ir

pirmais un līdz šim vienīgais gadījums, kur vals izrādās par

augu ēdēju. Zināms, vai augu barība ir izņēmums vai pa-
rasta lieta, to viens gadījums gan neļauj izšķirt. Zobi, īpaši

apakšējā žoklī izrādījās par nodilušiem līdz pāri pusei no

sava pirmākā augstuma, bij plati un ciiņaini, kā to varēja
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konstatēt ari pie Ķīnas sugas (Sotalia chinensis). Vai ta*

tomēr nav izskaidrojams ar pastāvīgu augu barības lieto-

šanu?

Mēs pārejam uz jūras delfiniem un nostādām viņu
priekšgalā vispazīstamāko un kopš senātnes visslavenāko

ģinti: īstos delf i nu s (Delphinus L.). Viņu pazīmes ir

sekošas. Samērā mazā galva uz priekšu kļūst smaila un

pagarinājās knābja veidīgā purnā, kurš garumā līdzīgs

smadzeņu daļai vai to pat pārsniedz, viņa žokļi ir klāti ār-

kārtīgi daudziem konaveidīgiem un paliekošiem zobiem, un

šis knābjapurns atdalās no pārējās galvas ar A-veidīgu

graviņu. Krūts spuras atrodas pavisam sānos, apmēram

ķermeņa pirmā piektdaļā, muguras spuras paceļās gandrīz
no pirspuses vidus, astes spuras ir samērā ļoti lielas un iz-

veidotas gandrīz tīri pusmēneša veidā.

Delfins, kuru francūži sauc par dauphin, angļi dolphin,
itālieši delfino, spānieši delfin un tonio (Delphinus delphis),
sasniedz caurmērā divi metri garumu, kuram atbilst apmē-

ram 30 centimetri augstā muguras spura un 55—60 centi-

metri gara un 15—18 centimetri plata krūšu spura. Sa-

mērā mazā galva ieņem apmēram ceturto daļu no visa

ķermeņa garuma, šaurās acis atrodas nelielā attālumā aiz

un virs mutes kaktiņiem, pavisam mazā auss tuvu aiz acs,

elpojamais caurums acu starpā. Vārpstas veidīgā ķermeņa
priekšējā puse ieapaļa, pakaļējā sāniski nedaudz saspiesta,
muguras spura šaura, augsta un smaila, priekšējā mala iz-

liekta, pakaļējā diezgan dziļi izgriezta, tā tad gandrīz sirp-
veidīga, krūts spuras locītava atrodas ķermeņa pirmā treš-

daļā, āda sevišķi gluda un ne tikai spīdoša, bet pilnīgi spī-

guļojoša, virspusē zaļgani brūna vai zaļgani melna, apakš-
pusē asi norobežota, bet tomēr ne taisnā līnijā, apžilbinoši
balta, sānos šur un tur iepelēki vai melngani plankumota.
Zobu skaits padots ievērojamām svārstībām. Parasti katrā

žoklī atrod 42—50, bet ir arī nomedīti delfini, kuriem to

katrā pusē augšā un apakšā bij 53, tā tad pavisam zobu vi-

ņiem bija apbrīnojamais skaits 212. Paši zobi atrodās
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vienmērīgos atstatumos, ar mazu starptelpu atdalīti, viens

otram blakus, tā kā augšējie iedodās starp apakšējiem un

apakšējie starp augšējiem, ir stiepti garumā, konaveidlgi,

ļoti smaili un no āra uz iekšu vāji ieliekti, vidējie visga-

rāki, priekšējie tāpat kā pakaļējie vienmērīgi kļūst ma-

nāmi īsāki.

Šie zobi dod pietiekoši skaidru liecību par to, ka del-

fins pieder pie ļaunākiem jūras laupītājiem, viņš uzbrūkot

pat saviem ievainotiem biedriem. Viņa barība sastāv no

zivīm, vēžiem, galvkājiem un citiem jūras dzīvniekiem.

Vismīļāk viņš medī sardeles, siļķes un ar sevišķu kāri li-

dojošās zivis.

Visas ziemeļu puslodes jūras ir šī slavenā dzīvnieka

dzimtene, kas tik daudz pakavē laiku jūrniekiem un ceļo-
tājiem. Pēc savas būtības un dzīvesveida delfins izrādās

gandrīz vēl kārāks uz rotaļām un untumaināks par saviem

radiniekiem. Te viņš attālinoties no krasta klejo apkārt

dziļi jūrā, te dodās tāli augšup upēs. Viņu bari piepeld
kuģiem klāt, ilgu laiku rotaļājas ap tiem, iekams uzņem
atkal kādu citu virzienu, bez apstājas nirst un uzpeld, uz

acumirkli izceļ galvas virsējo daļu virs ūdens līmeņa, pūš ar

šņācošu troksni un atkal pazūd dziļumos. Viņi peld tik ār-

kārtīgi ātri, ka tie ne tik vien viegli seko visātrākam tvai-

konim, bet pie tam vēl visādi rotaļājas un pēc patikas joņo
ap 'kuģi, nepaliekot iepakaļ. Gadās, ka viens vai otrs uz-

sviežas augstu gaisā, krīt nesaceļot skaļu troksni ar galvu
atkal ūdenī atpakaļ un steidzīgi atkal ieņem savu agrāko
stāvokli. Pechuels - Leše (Pechuel-Loesche) ap-

stiprinot un paplašinot manus novērojumus, tēlo ļoti labi

viņu jautro rīcību. „Ikviens jūrnieks," viņš saka, „vien-
mēr priecājas no jauna redzot tā saukto delfinu „skolu" vai

baru. Sakārtojušies garā un samērā šaurā virknē, jautrie

ceļinieki traucas pa viegli sabangoto jūru, viņi veic savu

ceļu ātros lēcienos un ar tādu ātrumu, it kā vajadzētu sa-

censties skriešanā. Vairākus metrus augstu spīdošie ķer-

meņi lokā sviežas pa gaisu, krīt uz galvas ūdenī un metās

atkal no jauna laukā, vienmēr atkārtojot to pašu rotaļu.
Pārgalvīgākie no bara met gaisā kūleni, vicinot pie tam
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ļoti jocīgi ar asti, citi ļaujas nokrist plakani uz sāniem vai

uz muguras, vēl citi lec uz augšu taisni kā sveces un trīs

četras reizes ar astes palīdzību uz priekšu metoties dejo

projām pa līmeni stāvot stāvus vai lokā saliekušies. Tikko

viņi redz kuģi pilnās burās vieglā vējā uz priekšu doda-

mies, viņi nogriežas un steidzas turp Klāt. lagad tikai ie-

sākas īstie prieki. Lielos lokos viņi apriņķo kuģi, lēkā tam

pa priekšu gar sāniem, atgriežas un izrāda savus visskai-

stākos mākslas paņēmienus. Jo kuģis ātrāk zēģelē, jo iz-

laistākas ir viņu kustības." Tie izveido cieši noslēgtas sko-

las ar 10, 100 un vēl daudz vairāk locēkļiem. Pechuels-

Leše tropos ir redzējis tādas, kurās varbūt saskaitītu

daudzus tūkstošus. Sabiedriskums, tiešām, ir viņu bū-

tības pamatvilciens, kaut gan tas rādās pamatojoties vai-

rāk uz interešu kopību, nekā uz savstarpīgo pieķeršanos.
Neviens cits vals, vispār ieviens cits jūras dzīvnieks,

nav līdzīgā kārtā vecos dzejniekus un dabaspētniekus no-

darbinājis, nav iedvesmojis uz kvēlošākiem tēlojumiem un

dīvainākiem nostāstiem, kā delfins. Viņš ir tas, kas

Ari onu atnes atpakaļ uz Tenaronu, šī dzejnieka brīnum-

jaukās spēles dziesmu apburts, kuru laupītāji jūrnieki bija

piespieduši lēkt jūrā. Plinijs ziņo, ka senātnē delfīni

bijuši piepalīdzīgi bārdas zivju zvejā, dzenot tās veseliem

bariem tīklos, un ar šo pakalpojumu tos apbalvojuši ar daļu
no loma un ar vīnā mērcētu maizi. Vecais Gesn cr s zin

arī stāstīt „par delfinu cienījamo stāvokli. Delfinu bez ie-

bildumiem sauc un godā par jūras un ūdens ķēniņu un vald-

nieku viņa ātruma, stipruma un viltības dēļ, kāda iemesla

dēļ Francijas ķēniņi un arī daži citi firsti un valdnieki del-

finu ir ievietojuši savā ģērbonī un viņa attēlu izkaļ uz da-

žādām zelta un sudraba naudām, ievieto gleznās, karogos
un t. t. Vienmēr arī Francijas ķēniņa pirmdzimtais dēls

iegūst delfina nosaukumu, kurš ir ievietots arī viņa va-

penī."
Ka pie visa tā ir tomēr kaut kas patiess, kā pie katras

tautas ticības un māņticības, par to mums bija jāpārlieci-

nājas. levērojamais Ēģiptes pazinējs profesors Sik cn-

bergs no Kairo rakstīja 1892. gadā šveinfurtam,
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ka viņš pat» pie Nilas grīvas pie Port-Saidas esot līdz no-

skatījies, kā zivis ar deliina palīdzību dzen tīklos. „šie
deitini uz zvejnieku svilpieniem nāk šurp, tuvojas pat uz

dažiemsoļiem, ja to ūdens dziļums atļauj, iet tad rindā pro-

jām gar zivju bariem, kuras izbeiles beg blakus viņām uz-

stādītos zvejnieku tīklos, kāmēr tās, kuras pietiekoši ātri

neieiet tīklos, deliini apēd. Par dellina noķeršanu vai no-

galināšanu draud vienu mārciņu liels sods."

Otrādi tas ir Austrijas Adrijas krastā. Tur delfins,

pēc brīvkunga f. Valterskirchena, kas viņu Kvar-

nerolo ir labi novērojis, ir briesmīgs posta nesējs zvejnie-

cībai, kurš ar savu izplatību (uz zo juras jūdzēm garumā

un 5 platumā 30—40 gabalu) ikgadus iznīcina zivis par

miljoniem vērtībā, saprotams, uz jau tā smagi par savu esī-

bu cīnošos Istrijas zvejnieku rēķina. Tie viņu ienīst, bet

viņi nevar nopelnīt par viņa noķeršanu izsolīto prēmiju, jo
tiem trūkst ieroču un viņiem ir diezgan darba apkalpojot
savas lielās smagās laivas un tīklus. Arī še, pēc visa sprie-
žot, parādās ticība par delfina „cilvēka prātu": zvejnieki
viņu klusībā arī tura par „kristīgo", neskatoties uz to, vai

arī taisni tamdēļ, ka viņš taisni neizbēgami spiežas zvejo-
jot tiem klāt, izceļot zvejas tīklu bieži salasās ap to vese-

liem bariem un lec augsti augšup gar borta malu, lai tīklu

varētu saplēst, tā kā no viņa vajaga atgaiņāties ar airiem.

Tad viņš, protams, dažreiz arī pabalsta zvēju, bet vienmēr

neapzinīgi, savas paša ēšanas kāres dzīts.

Arī zardinu medībās f. Valterskirchena ir no-

vērojis, ka delfini ielenc mazās sudraba zivis, un beidzot at-

radās ar savu laivu zardinu, kaiju un delfinu vidū. „Vis-

apkārt mēs redzam šaudamies zardines kā sudraba drum-

stalas. Kaijas attālinājās, bet delfini paliek... daudzreiz

tiešā tuvumā un varbūt 30 soļu atstatumā tie metās šurp
un turp kā sātani. Augstos lēcienos viņi lēkā apkārt, sau-

les stari atspoguļojas no slaidiem gludiem ķermeņiem, it

kā ikviens no viņiem būtu spogulis, viņi nirst un uzpeld
teiksmaini ātri un ar spēcīgo astes spuru sit pa ūdeni un

dažreiz zibeņa ātrumā metās kopā saspiestā barā. Redz ti-
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kai pastāvīgu viļņošanos, lēkāšanu, šļakstienus un gludo

ķermeņu atspulgu: liekas, ka mirdzošās jūras vidū redzētu

vārošos viesuli..."

Kaut gan Istrijas zvejnieks, pēc f. Valterskir-

chena, nemaz nevar iedomāties citādi, kā delfini „vien-
mēr nāk pret vēju" un mūsu uzticības vīrs „arī vienmēr to

redzēja", tad tomēr viņa slēdziens par delfina smalko de-

gunu ir droši kļūda. Jo spēja labi sajust smaržu ir ar

osmes nerva zušanu pilnīgi izbeigta. Turpretim dzirde gan

būs daudzreiz vadošā maņa un vējš kustīgiem dzīvniekiem

varētu pienest visādus trokšņus, arī tos no tīkla kustēša-

nās. Redze delfinu vienmēr tūlīņ atsauc tuvumā, tiklīdz

ārā pārnakšņojošais zvejnieks uzvelk savu laternu. Tie

pavada viņu līdz izejai ostā un sagaida atkal pie ieejas.
Par delfina vairošanos un mazuļu audzināšanu f.

Valterskirchens nav Adrijā ne pats kaut ko no-

vērojis, ne varējis ko uzzināt no zvejniekiem, kas ir iz-

skaidrojams tikai tā, ka grūsnējas un zīdītāju mātītes vai

nu aizceļo, vai dzīvo vientulībā ārpus „skolām". Turpretim

viņš apraksta kādu pavisam savādu, nakti skaidri saredza-

mu gaismas parādību, kura esot nomanāma pirms izelpo-

jiena: fosforescejoša puslode ar it kā no spirta degļa ra-

dušos locošos šauru, vāju liesmu, kura parādās gaisā virs

elpojamā cauruma tieši pirms izelpojiena. Prātā nāk vaļu
„smirdošā elpa" un gribētos meklēt izskaidrojumu šīm

abām stipro izelpojienu pavadparādībām pilnīgā vaļu ķer-
meņa piesātinājumā ar trānu, kurš, varbūt ļoti smalki sa-

dalīts, iekļūst arī viņa izelpojamā gaisā.
Par medībām pēc noteiktiem likumiem vai arī izprie-

cas dēļ nevar būt gandrīz ne runa, kaut arī delfīns, pēc f.
Valterskirchena, „ietura savas takas kā citi medī-

jamie dzīvnieki": „kustības ir par ātrām" un šādā „del-
finu skolā" samulsina arī daudzums". Ja lode ir „labi trā-

pījusi", dzīvnieks pazūdot saceļ „viesuli zem ūdens, pie* kam

gaisa burbuļi uzpeld tādā vairumā, ka vieta paliek pilnīgi

putota." Bet tikai „šāviens mugurkaulā ir tas, ar kuru

var cerēt delfinu iegūt". Pēc Satuņ ma, turku zvej-
nieki Melnā jūrā medī delfinu, ko viņi sauc par „tirtaku",
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trāna iegūšanai un ikgadus pārnāk pāri no oktobra līdz

apriļam no Mazāzijas. Bet delfinu medības ilgst tikai no

februāra līdz apriļam un vai nu viņās ņem dalību atsevišķi
mednieki ar vecām, par daudz stipri lādētām bisēm, kuras

strēlniekiem ar savu sitienu sagādā zilus vaigus, vai arī sa-

biedrības ar tīkliem, pie kam sanāk kopā līdz 20 laivu un

parasti ielenc 150—200, bet dažreiz arī 1000 delfinus. Kā-

mēr viņi izmisuši pūlās izlēkt ārā no apakšā maisveidīgi

kopā savilktā tīkla, tos šauj un dur, un tad viss ūdens no-

krāsojas ar viņu asinīm. Par nožēlošanu, medījuma izman-

tošana maz lietderīga: tikai ādu ar speķa kārtu izvāra lē-

zenos, uz akmeņiem stāvošos podos un nosmeļ trānu. Bet

tas pie tam piedeg un kļūst pavisam mazvērtīgs. Gan arī

vēl pa reizei sabiedrojas daži zvejnieki, ielenc delfinu baru

ar savām laivām pēc sengrieķu medību parauga, izbaida

tos pēkšņiem kliedzieniem un mēģina aizdzīt uz jūrmalu,
kur viņi baiļu pārņemti izskrien sausumā. Tad līdz nāvei

sabaidītie dzīvnieki sten it kā nopūzdamies. Arī vaļu med-

nieki, kuri kāro pēc svaigas gaļas, šad un tad nomedī kādu

delfinu, kad tas parastā kārtā rotaļājas ap kuģi. „Visi

kuģa ļaudis," tā Pechuels-Leše apraksta,

cējas uz buga un visās toņu kārtās svilpjot saceļ īstu kaķa
muziķu ūdenī notiekošai dejai, jo ļoti muziķu mīlošos del-

finus tā iedrošina palikt, līdz harpune ir piestiprināta pie
īsas saites un tā ir izvilkta cauri kādam augšējās tauvās

piestiprinātam blokam. Tagad harpunes sviedējs dodas

augšā tauvās, kāmēr 20—30 rokas satver saites iekšējo

galu. Pusducis delfinu patlaban šaujas zem viņa projām,
ar ieroci mērķējot viņš vienu acumirkli seko kādai no slai-

dām būtnēm, tad viņš to ar drošu sviedienu sūta viņai mu-

gurā. „Cieti!" viņš sauc un saites iekšējā gala turētāji

trokšņodami skrien uz pakaļgalu un acumirklī atrauj ievai-

noto viņa kristāla dzimtenei. Uz astes dzīvniekam, kas

raustās, uzmet cilpu un drīz jautrais lēkātājs guļ beigts
uz deķa."

Delfina ļaunākais ienaidnieks dzīvnieku valstī gan būs

slepkavīgais zobena valis, no kura vēdera viņu pabieži iz-

velk aprītu veselu.
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Mātīte, kā stāsta, 10mēnešus pēc pārošanās dzemdējot
mazuli no 50 līdz 60 centimetri garu, bet ka atgadās arī

dvīnīši, pierāda momenta uzņēmums, kurš gan citādi uz-

dod tikai mīklas par, acīmredzot, vēl pavisam nenoskaidro-

to delfina vairošanās vēsturi. Arī ne f. Valterskir-

che n s, ne viņa Adrijas zvejnieks nezin tur nekā ko pie-

bilst. Vispār parasti neko ne lasa, ne dzird par mazuļiem
delfinu ~skolu" aprakstos. Apgalvo, ka delfini tikai pēc

10 gadiem esot pilnīgi pieauguši. Zvejnieki, kas bija iz-

griezuši sagūstītiem delfiniem gabalus no astes, sakās

esam uzzinājuši, ka delfina mūža ilgums esot vismaz 25

līdz 30 gadi.

Lielā brūnzivs, lielais kūlernu me-

tē j s (Tursiops tursio) ir kādas loti līdzīgas un tuvi rad-

niecības delfinu ģints pārstāvis (Tursiops), kurai tikai

knābis samērā ar lielāku ķermeņa garumu (caurmērā līdz

4 metri) ir īsāks un apakšžoklis ir drusku vairāk uz priekšu

izvirzīts par virsējo. Bez tam acu plakstiņi nav stīvi, kā

cikādi pie vaļiem, bet kustīgi kā sauszemes zīdītāb'em.

Krā«a augšā ir svina pelēka, apakšā balta. Lielais kūle-

ņotais ir sastopams arī visās mērenās un troņu iūrās, bet

vina galvenais izplatīšanās angabals ir Ziemelatīantiias

okeāns un še savukārt Amērikas dala. Tomēr ir zināmi ga-

dīiumi. kur tas nokļuvis malā Ķīles līcī un Holandes, Ang-

lijas un Skotijas krastos.

medību vieta atrodas pie Hateras raga Zie-

melkarolinas štatā, knr jau vienā medību laikā, no no-

vembra vidus līdz maiia vidum, ir nomedīti ap 1300 ga-

balu. Viens bVls ..Bottle-nosed Dolohin", kā viņu tur sauc,
dod pāri par 100 litriem trāna. Pēc True, ..skolas" pa-

vasarā sastādās apmēram vienlīdzīgi konā no abiem dzimu-

miem un visām vecuma pakānēm. Vēlāk vini vairāk ški-

roias Pēc vecuma un dzimuma un dažas skolas tad sastāv

vienīgi no Veciem tēviņiem. Acīmredzot, galvenais vai-

rums cplo pavasarā uz ziemeļiem, rudenī uz dienvidiem.

Riesta laiks turpinājās no pavasara iekšā vasarā un tīklā
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mazuļi neaiziet proiām no veco sāniem. No Hateras raga

ir arī direktoram Taunsendam (Townsend) laimīgi

izdevies nogādāt uz Ņujorkas akvāriju piecus dzīvus lielos

kūlenotāius. Tos uz kuģa novietoja šaurās koka kastēs

ar bieži apmaināmu jūras ūdeni un viņi nokļuva īsti labi

galā. kurpretim agrāk sausumā nosūtītie nobeidzās ar ādas

slimībām. Samērā mazo ūdens daudzumu nācās mainīt

vismaz katrās sešās stundās, jo tas no lielo dzīvnieku ķer-

meņa siltuma kļuva pavisam karsts. Pēc dažām dienām

kūleņotāii ēda dzīvas zivis un pēc četrpadsmit dienām jau

parastās siļķes un citas mazas zivis no tirgus. Viņi anēda

pavisam an 90 mārciņu dienā. Drīz viņi arī pavisam drau-

dzīgi viens ar otru un lielā Ņujorkas akvariia cen-

trālā baseinā, knrš īpaši ir aprēķināts tik lieliem iemītnie-

kiem, iautri lēkāia augšup virs ūdeņa. Februārī viņi pat

uzrādīja tieksmi pāroties.

uz bezknābainiem, analgalvainiem delfiniem iet

pār divām ģintīmrīsknābainie delfini (Lagenor-

hvnchus) ar īsu, maz atdalošos knābia purnu un ģints

Cenbalorchvnehus, ar konaveidīeu galvu, kurus varētu

saukt par triibārkstainiem delfiniem, jo viņiem no melnās

astes melnā krāsa trejzobu veidā iedodās vēdera baltumā.

Līdzīo-u abu pamatkrāsu iedošanos vienu otrā uzrāda

arī iau konš seniem laikiem pazīstamais un savas riiības

dēļ ļaunā slavā stāvošais zobeņa vals, dzimtas Orci-

nus fOrca) pārstāvis. Vina visvairāk acīs krītošā pazīme

ir ārkārtīgi pagarināmā, bieži ar galotni uz sāniem atliektā

muguras snura, kuru ne par velti salīdzina ar škēnu vai

zobenu. Tomēr kāds cits izskaidroiums, kas ir vismaz tik-

pat daudz pamatots, „zobeņa vaļa" nosaukumu atvasina

ne no muguras spuras veida, bet no varenām, pie kāda, kas

1891. gadā pie Skageraka malā izsviests, tēviņa 6 metri

gara. 1,35 metra garām un 85 centimetri platām krūšu

spurām, kuras holandieši salīdzināia ar ~zobeniem", savu

laivu platiem sānu izklāiiem un pēc viņiem dzīvnieku no-

sauca par „zobena zivi". Un holandiešu vaļu mednieki,
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zināms, pirmie un vislabāk mācījās pazīt zobenu vaļu viņa
dzimtenē — Ziemeļu jūrās! Ķermenis ir spēcīgs, galva īsa,

piere slīpi paaugstināta, purns diezgan plats, īss, truli

smails. Briesmīgo zobu nav daudz, bet ļoti stipri.
Zobena vals, slepkava (Orcinus orca (gladia-

tor)), var sasniegt deviņi metri garumā, tomēr parasti ir

daudz īsāks, un caurmērā gannav garāks par 5—6 metriem.

Šim garumam atbilst apmēram 1,5 metra plata astes spura

un gan ne mazāk gara muguras spura. Galva samērā ar

dzīvnieka lielumu maza, mazā acs atrodas garā spraugā

ne tālu aiz mutes un drusku augstāk par to, ļoti mazā auss

aiz acīm un gandrīz vidū starp tām un krūšu spurām pus-

mēneša veidīgais elpojamais caurums virs un aiz acīm.

Ķermenis ir vārpstas veidīgi slaids, aste, kura ieņem gan-

drīz trešo daļu no kopējā garuma, pret galu no sāniem

kopā saspiesta un augšā un apakšā ar asu ķīli. Krāsa, kā

rādās, daudzkārt mainas. Vairāk vai mazāk tumši melna

stiepjas pār augšpuses lielāko daļu, diezgan tīri balta par

apakšpusi, izņemot purna un astes galu. Abi krāsu lauki

ir gan asi norobežoti, tomēr pie dažiem dzīvniekiem nav

sadalīti vienlīdzīgi. Aiz acs parasti atrodas garens balts

plankums. Kāda no augšas skatoties pusmēnešveidīga, ne-

tīri zilgana vai purpurkrāsaina strīpa velkas no muguras

spuras sākot uz priekšu lejā, bet var arī pavisam iztrūkt.

Atgadās ari ļoti gaiši dzīvnieki, gaiši brūnā un ziloņu kaula

baltā krāsā.

Liekas, ka zobena valis agrākos laikos ir bijis izplatī-

tāks, nekā tagad. Romiešu dabaspētnieki par viņa dzim-

teni skaita arī Vidusjūru. Jaunos laikos vairs neko nedzird

par viņa izplatību Vidusjūrā. Viņš apdzīvo Atlantijas
okeāna ziemeļdaļu, Ledus jūru un Klusās jūras ziemeļus,
viņa bari tomēr regulāri nokļūst lejup līdz Anglijas, Fran-

cijas un Vācijas krastiem. Uzkrītošā kārtā viņš parādās
dienvidu ūdeņos nevis ziemas, bet gan vasaras mēnešos,

pie kam tas mēdz ierasties majā un pazust vēlā rudenī.

Pēc Ti lezi ja (Tilesius), Ziemeļu jūrā viņu parasti
redz pa pieciem un pieciem, kā kareivju pulciņu, muguras

spuras kā zobeņus iz ūdens izcēlušus, ļoti ātri aizpeldam un
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modrīgu aci pārmeklējam jūru. Pēc Pech vc 1 a-L eše s,

tie savienojas vismaz četri un nekad viņu nav vairāk par

desmit. Viņi nekur nav bieži sastopami, bet tos var atrast

tiklab pasaules jūras vidū, kā krastu tuvumā, nereti viņi
iespiežas arī līčos un dodas pat augšup pa upēm. Ja tie peld

saviļņotā jūrā, tad izskatās, it kā viņiem augstās muguras

spuras noturēšana izceltā stāvoklī darītu daudz grūtību,

jo tā, kā rādās, nestāv nekādās attiecībās ar slaiko ķermeni,
bet tuvāk novērojot pirmais iespaids nozūd pilnīgi. „Ja
šos slepkavas," sakaPcch vc 1 s-L c še, ~redz viņiem īpat-

nējā kārtā peldot klejojot pa ūdeni vai sabangotā jūrā
skaisti noapaļotās kustībās steidzoties pa vilni augšup un

lejup, tad neviļus uzmācas salīdzinājums ar bezdelīgu māk-

slīgo lidojumu. Katrā ziņā no visiem vaļiem taisni viņiem
ir jāpiešķir skaistuma balva. Viņi parasti ļoti ilgi uzturas

zem ūdens, uzkavējas apmēram piecas minūtes virs līmeņa
un izpūš 3—lo reizes īsi un asi vienkāršu, tievu un zemu

strāvu. Tomēr viņi nepaliek visu laiku virs ūdens ar gal-
vas un muguras virsdaļu, bet ~riņķo", pēc katra atsevišķa
pūtiena nirstot dodas uz priekšu cieši zem līmeņa, atkal uz

acumirkli parādās, lai pūstu un tā turpina, līdz beidzot slīpā
virzienā dodas dziļumā."

Viņi medī ne tik vien mazākas zivis, bet arī jūras mil-

žus, jo viņi ir ne tik vien lielākie, bet arī laupītkārākie un

rijīgākie no visiem delfiniem. Jau P1 mi j s apraksta zo-

bena vali no šī viedokļa un sauc viņu par auna vali. Ro n-

d c 1 ē (Rondelet) piezīmē, ka zobena valis vajājot bārdai-

nos vaļus un tiem kožot, līdz viņi kliedzot kā „trenkāts vēr-

sis" (?). Pontopidans apraksta zobena vali zem

speķa kodēja vārda. ~Desmit vai vairāki no viņiem tik

cieši iekožas valzivs sānos, ka tie tur karājas gan veselu

stundu un neatlaižas, pirms nav izrāvuši speķa gabalu vie-

nas olekts garumā. Viņiem uzbrūkot valzivs žēli bauro (?),

gan arī izlec dažreiz asīm augstu virs ūdeņa. Tad redz,
ka arī uz viņas vēdera atrodas tāpat viņas ienaidnieki."

Jaunākā laikā štellers šīs ziņas apstiprina. Katrā

ziņā zobena vals pilnīgi nopelna savu Linne j a doto no-

saukumu „tirans vai valzivju un roņu mocītājs", kā tāds
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viņš pārspēj pat katru haju, vispār katru jūras plēsīgo
dzīvnieku. Kur tas parādās, tur viņš ir visu apdraudēto

radījumu briesmas. Kur viņš ieviešas, tie, ja var, atstāj

ūdeņus. Viņa rijība to bieži piespiež uzturēties krasta tu-

vumā, kur viņš it īpaši mēdz uzmeklēt zivīm pārbagātās

upju grīvas, bet sekojot lielākam medījumam, viņš peld arī

jūdzēm dziļi iekšā okeānā un dienām, varbūt nedēļām ne-

rādās zemes tuvumā. Kur atrodami ziemeļu vaļi, baltvaļi
un roņi, tur, pēc Brouna (Brown), nekad neiztrūks arī

šis viņu nenogurstošais ienaidnieks. Tikpat baltvals, kā ro-

nis viņu ieraugot baiļu pārņemti metās uz krastu, pirmais

parasti pretī savai bojā ejai, pēdējais nebūt ne vienmēr

izglābdamies. Visi vaļu mednieki ienīst viņu izskatu, jo

viņa ierašanās ir zīme, ka ikviens valis izvairās no tās

jūras daļas, kurā viņš medī, kaut arī viņam vajadzētu ap-

slēpties zem ledus, lai izbēgtu draudošām vajāšanām.
~1827. gadā," stāsta Holbels (Holboll), „es biju par

acu liecinieku asiņainai izkaušanai, kādu šis laupījuma nik-

nais dzīvnieks sacēla. Kāds liels baltvaļu bars, sava asins-

kārā ienaidnieka vajāts, bija Grenlandē Gotenhafenes kai-

miņos iedzīts kādā līcī, no kura tas neatrada nekādu iz-

eju, še zobena vaļi nelaimīgās belugas burtiski sarāva

skrandās. Viņi nonāvēja daudz vairāk baltvaļu, nekā spēja

apēst, tā kā grenlandieši bez sava paša medījuma vēl va-

rēja iegūt lielu daļu no zobena vaļiem." Ešrichts (Esch-

richt) izņēma no 5 metrus gara zobenu vaļa kuņģa 13

brūnzivis un 14 roņus, bet no rīkles 15. roni, ar kuru ne-

zvērs bija aizrijies. Arī Skamons (Scammon) atrada

kādas viņa nošautas zobena zivs vēderu piepildītu ar jau-
niem roņiem un varēja novērot, ka pat lielākie jūras lau-

vas izvairās sastapties ar viņiem, bet gan, kāmēr zobena

vaļi ir redzami, uzkavējas uz drošām klintīm. Ar tādu

pašu neierobežotu kārumu slepkava metas arī uz ziemeļu
vali. „Šo jūras vilku uzbrukums," saka Skamons, „šā-
dam tik milzīgam laupījumam atgādina suņu nokausētu un

zemē norautu briedi. Daži ieķeras vaļām galvā, citi uz-

brūk tam no apakšas, kamēr vairāki viņu saķer aiz lūpām
un tura apakš ūdens, vai, kad tas atdara milzīgo muti, sa-
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plēš mēli. 1858. gada pavasari es biju šāda triju zobena

zivju uzbrukuma aculiecinieks pelēkā vaļa mātītei un vi-

ņas mazulim. Mazulis jau bija sasniedzis lielākās zobena

zivs trīskārtēju lielumu, un vismaz vienu stundu cīnījās ar

trim. Sirdīgie dzīvnieki metās pārmaiņus uz veco un uz

viņas mazuli un pēdējo beidzot nonāvēja, pie kam tas no-

grima apmēram 5 pēdas dziļa ūdens dibenā. Cīņas laikā

arī mātes spēki bija gandrīz izsmelti, jo viņai bija dažādi

dzīli ievainojumi krūtīs un lūpās. Tiklīdz mazulis bija

beigts, zobena zivis nira dziļumā, lai tur atplēstu lielus

gaļas gabalus, viņus mutē uznestu augšup līdz ūdens lī-

menim un aprītu. Kāmēr viņas tā mielojās, iebiedētā vaļu
māte aizbēga, atstājot tomēr aiz sevis garu strīpu asinīm

pielijuša ūdens." Kā Skamons aāļāk ziņo, ir novērots,

ka slepkava ierodas pie harpunēta vaļa un, neskatoties uz

visu vaļu mednieku pretestību, novelk zem ūdens savu, vai

pareizāk, viņu medījumu.
Pēc tik daudziem un saskanošiem ziņojumiem gan nav

ko šaubīties par viņu patiesību, ja arī, kopā ar P c c h v c I-

L c š i, pienācīgi ievēro saniknoto jūrnieku ienaidu un viņu

spirgto fantāzijas spēku viņu nostāstos. Bez tam arī tā

kuģa komanda, uz kura Pec hv c 1-L cše novēroja, at-

rada nesen nogalinātu ziemeļu vali, kam trūka apakšlūpas
kreisās puses un lielas daļas no mēles, bet kam citādi ne-

kādi ievainojumi nebija. Kopš dažām dienām mēs bijām

redzējuši slepkavas, un tādos apstākļos mums tie bija jā-
skaita par vainīgiem." Laikam gan briesmīgie dzīvnieki

nesaudzē nevienu savu radinieku, atskaitot vienīgi vali.

Kaijām un citiem zivju ēdējiem jūras putniem viņi ir ieprie-
cinoša parādība, jo no viņu nonāvētiem upuriem vienmēr

kas atkrīt arī tiem. Pēc Skam on a novērojumiem, vi-

sas kaijas ļoti labi atšķir zobena zivis no citiem delfiniem

un lidojot pavada viņus cik tāļu vien iespējams, cerībā ar

viņu palīdzību nokļūt pie bagāta laupījuma. Nesen Ba-

ret-Hamiltons (Barret-Hamilton) atrada, ka Klusā

okeāna ziemeļos Komandovski un citu roņu salu tuvumā

zobena vaļi ir parasts dzīvnieks, un tur viņi laikam apēd
daudz kažoka roņu, un kapteinim Garfortam (Gar-
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forth) vajadzēja starp austrumu Aleutiem savu kuģi ap-

turēt uz veseli bridi, jo, kā viņš stāsta, tie esot tur bijuši

kopā tūkstošiem. Kikentāls (Kukenthal) Finmarkas

ziemeļu krastā piedzīvoja, ka kādam milzīgam zilam va-

lim zobena vaļi pilnīgi noplēsa speķi, pirms to varēja no-

gādāt stacijā un viņš kopš tā laika pilnīgi saprot norvēģu
nosaukumu „Speckhugger". Klusā okeāna ziemeļos slep-
kavas galvenais medījums rādās būt pelēkais valis, kurš

dzīvo pastāvīgās bailēs no viņa un viņu redzot kļūst bur-

tiski no bailēm kā triekas ķerts, tā kā viņš nevar kustēties.

Tad viņš atļauj, ka slepkava ar visu varu ielaužas mutē

un plēš mēlei gabalus nost. Arī pelēkā vaļa tieksmi uz

seklu ūdeni nebūt ne mazā mērā būs iespaidojis tas, ka tur

viņš jūtās no slepkavas visdrošāk, šekletons (Schakle-

ton) redzēja slepkavas atspiežamies ar galvu pret ledus

malu un „ar savām ļaunām acīm" raugāmies apkārt pēc

medījuma. Kur gulēja kāds ronis vai sēdēja pingvini, viņi
izlauzās no apakšas cauri ledum un kāri aprija savu lau-

pījumu. Arī pie dažiem šekletona ļaudīm viņi mēģināja
to pašu.

Par rijīgo laupītāju vairošanos šobrīd mums nav ne-

kādu ziņu, nav pat zināms, kad mātītes laiž pasaulē savus

mazuļus.

Zobena vali nekur nemedī regulāri. Pēc Skamona

tas izskaidrojams tiklab ar to, ka šis valis ar savām da-

žādām un nevienmērīgām kustībām dara katras medības

grūtas, kā ar to nelielo ieguvumu, kādu viņš, viens no sa-

vas dzimtas liesākiem locēkļiem, pēc savas nāves dod. Daž-

reiz kādus noķer upēs. Tā ir pazīstami trīs piemēri, kur

zobena vaļi ir harpunēti Temzā. Benks s (Banks), kurš

pie viena gūstīšanas bija klāt, stāsta, ka jau trim harpu-
nēm sadurtais dzīvnieks zvejnieku laivu vilcis sev līdz divi

reizes no Blekuola līdz Grinvičai un vienreiz līdz Deptfor-
dai. Kad viņš bija jau ļoti smagi ievainots, viņš vēl vien-

mēr peldēja pa upi ar astoņas jūras jūdzes lielu ātrumu

stundā, un ilgi uzglabāja savu pilnu spēku, kaut arī ikrei-

ze«, kad viņš uzpeldēja, tas ieguva jaunu ievainojumu.
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Tikai 1841. tika uzmests zobena vaļa pamatīgs ap-

raksts. Pie, holandiešu sādžas Wyk op Zee bija izmesta

malā 5 metri gara mātīte un sniedza kādam krietnam da-

baspētniekam izdevību viņu novērot. Kad tas viņu pirmo
reizi redzēja, viņa vēl lepojās ar īpatnēju krāsu spēli. Mel-

nais spīdums vizēja visās varavīksnas krāsās un baltums

tīrības un spīduma ziņā līdzinājās porcelānam.

Zobena valis ir tik uzkrītošs un ievērības cienīgs del-

fīns, ka visas tautas, kurām ar viņu bijusi darīšana, viņam
devušas arī īpašu vārdu. Parasti šie vārdi nozīmē slep-

kava vai nonāvētājs. Tā ziemeļamērikanieši viņu sauc par

killer, angļi thrasher, norvēģi speckhugger, hvalhund un

springer. Zviedri viņu sauc par opara, dāņi ornsvvin, por-

tugāļi un spānieši orca, francūži epaulard vai orque un

krievi kosatka un t. t.

Mazais slepkava (ģints Pseudorca) visas pa-

saules pilsonis, sastopams visās jūrās, netikai ir mazāks

(3 metri un drusku vairāk) par lielo, bet viņam ir arī sa-

mērā mazāka muguras spura, krūšu spurām smails gals,
un viņš ir pilnīgi melns. Tas, minot kādu vismaz 150 ga-

balus lielu, Ķīles līcī iemaldījušos baru, kuru M c b i v s s

(Mbbius) ir sīki aprakstījis, ir novedis mūsu darba agrā-

kos izdevumos pie samainīšanas ar melno vali, kamdēļ mēs

to še atgādinām, pareizi atdalot ģinti ar vienīgo sugu P.

crassidens.

Ar savu dzīves veidu ievērību cienīga ir apaļgalvainā
ģints Orčella, kuras divas sugas apdzīvo indu-malaju

apgabalu, viena vienkrāsaini tumša un viena ar daudzām

nevienmērīgām strīpām sānos. Citādi abas atšķiras tik

maz, ka sistēmās viņas vienu no otras atdala tikai kā pa-

sugas, bet kamēr vienkrāsainā ir noteikts grīvas delfins (O.

brevirostris), kas neiet augšup pa upēm tāļāk par paisuma

ūdeni, strīpainais (0. b. fluminalis) ir tikpat noteikts upes

delfins, kas dzīvo tikai augšpus paisuma un bēguma joslas

upes vidus daļā un augšējā galā. Mazas-skolas tur bieži
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pavada upes tvaikoņus, sacīkstoties peldēšanā pa priekšu
vai garsāniem, tāpat kā jūras delfini, tā atstāsta Ander-

son s. Bez tam viņš redzējis tos vēl dīvaini izturoties, ko

viņš pēc savu laivinieku izteicieniem gribētu skaitīt par mī-

las spēles veidu: delfini izceļas vertikāli virs ūdens līmeņa
līdz krūšu spuru pusei un izšļāc no mutes lielu ūdens dau-

dzumu. Beidzot Andersonsatrada pie iedzimtiem upes

zvejniekiem taisni to pašu ticību, kā Vidujūrā, par delfina

apzinīgu palīdzību zvejā: katrai zvejnieku sādžai, tā sakot,
ir savs sādžas delfins ar savu ~skolu", uz kuru pakalpoju-
miem tiem pēc viņu domām vienīgiem ir tiesības, un tā

lieta pat nonāk līdz sūdzībām iedzimto tiesās, ja sūdzētāja

„personīgais delfins", pēc viņa domām, ir iedzinis zivis ap-

sūdzētā tīklā.

Nevienmērīgās gaišās, zīmējumiem līdzīgās strīpas uz

ķermeņa sāniem ir nākošās apaļgalvainās ģints (Grampus)
visuzkrītošākā ārējā pazīme, pie kuras vispazīstamākās

sugas, angliski sauktas par rissos delphin (G. griseus)
F 1 o v c r s (Flower) viņa radītā lieliskā Britu muzēja vaļu
nodaļā sniedz arī daudzo krustām un šķērsām ejošo sānu

strīpu izskaidrojumu: tās ir zināmu tintes zivju sūcamo

plātnīšu āķu pēdas, ar kuriem viņas vēl krampjveidīgi gri-

bējušas pieturēties, pirms tās norij. Ar šo barību saskan

ģints vājie zobi, ar kuriem viņi tuvojas baltvaļu veidīgiem.

Viens tāds risso delfins ir ievērojami slavens un iegu-
vis taisni oficiālu atzinību. Ja drīkst ticēt „lUustrated
London News" un viņu Ziemsvētku numurā ievietotiem

momenta uzņēmumiem, viņš jau kopš vismaz 35 gadiem pa-
vada tvaikoņus, kuri brauc pa viņa apdzīvoto apgabalu,

pa Kūka ceļu starp abām Jaunzēlandes salām un pa ap-

kārtējo jūru, un viņu tagad, „atzīstot tā nopelnus", Jaun-

zēlandes valdība ir izsludinājusi par neaizskaramu uz dau-

dziem gadiem.

Mūsu pazīstamākais krastu delfins, mūsu austrumjū-
ras regulārais viesis pieder pie ģints Phocaena. Viņam ir

netikvien īsa, drukna galva ar pavisam īsu ieapaļu purnu,
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virs kura mutes kaktiņiem atrodas acs, bet arī tāds pats

drukns, neslaids ķermenis. Viņš interesē ar pirmatnēja-
kiem vilcieniem ķermeņa uzbūvē, kuri liecina par ne tik

tāļu aizgājušu pārsvēršanos. Galvas kauss ir tikai nedaudz

asimetrisks, un arī zobi vēl vairāk līdzinājās zīdītāju zo-

biem, tas ir, viņiem nav pilnīgi vienmērīgs kona veids, bet

tie kļūst uz pakaļu platāki un ir ar liešķeres veidīgu, malā

ierobotu vaiņagu, uz pakaļējiem ir dažreiz redzama pavi-

sam skaidri trīscilnaiņa gremojamā plāksne. Bet visvai-

rāk ievērības cienīgā pirmatnēji bas pazīme irKikentāla

uzietās un pie embrijiem ticami par tādām pierādītās ādas

bruņu paliekas: pauguri muguras spuras priekšējā malā,
kuri sevišķi stipri attīstīti pie Ph. spinipennis. Ģintij
Neophosaena (Neomeris) kaut arī nav muguras spuru,

tomēr ir uz muguras vēl veselas rindas cits citam pieskaro-
šos četrkantainu ādas veidojumu ar vienu pauguri katrs.

Kūleņotā j s vai brūn zi v s, angļu porpo is c,

franču marsouin, holandiešu bruinvisch, zviedru

mar svin, dāņu tu mlc r, islandiešu brunskop, svi-

nchvalunh vndf is ka r, norvēģu nise, grenlandiešu

nisaunpig Icr to kun 1.1. (Phocaena phocaena (com-

munis), sasniedz 1,5—2, retos gadījumos arī gan 3 metri

garumu un augstākais 500 kologrami svara. Viņa krāsa

ir virspusē tumša melni brūna vai melna ar zaļganu vai

violetu nokrāsu, apakšpusē tīri balta, kur šauri iesākas ar

apakšžokļa galu, uz pakaļu izplešas un pie astes spuras pa-

mata izbeidzas; krūšu izaugumu krāsa ir vairāk vai mazāk

tumši brūna. Zobu ir katrā žoklī 20—25, tā tad 80—100

pavisam.

Tamdēļ ka brūnzivs mūsu jūru krasta apgabalā ir vis-

biežāk sastopamas un viņu ir visvieglāk sadabūt, viņas ma-

zuma dēļ arī visvieglāk aizsūtīt, viņa jau sen ir bijusi gal-
venais objekts vaļu zinātniskām studijām. Jau vecais

Kārlis Ernsts fon Bērs (Baer) publicēja 1826.

gadā pētījumus par viņu Okena „Isis'ā" un Nēri ngs

(Nehring) 1904. gadā atkārtoti atrada kādā Berlines meža

dzīvnieku un putnu tirgotavā, kurai tā tad tomēr vajadzēja
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viņiem zināt veikalniecisku pielietošanas iespēju, eksemplā-

rus, pie kuriem viņš varēja noteikt brūnzivs grūsnieclbas

ilgumu, kā arī pārbaudīt un izlabot ziņas par jaunpiedzi-
mušo mazuļu garumu un svaru un it īpaši atrast skaidras

spalvas paliekas, ik pa divi sariem katrā augšējā žokļa

pusē. Brauns apstiprināja pie brūnzivs, ka smadzenes

apgādājošie asinstrauki iet pakaulainu mugurkaula kanālu,
tā tad pie niršanas tos nevar saspiest, un ka virs un apakš

lentesveidīgi plakanā piena dziedzera atrodas pa vienam

platam muskuļam, kas savelkoties pienu izspiež. Gul d-

b c r g s rādija 1894. gadā Strasburgā sapulcētiem anato-

miem kādu 7 milimetrus garu brūnzivs embriju ar ārīgi

novērojamiem pakaļlocēkļu aizmetņiem, kuri attīstībā vē-

lāk tad jo vairāk atkal izzūd, jo vairāk viss embrijs pie-

ņem vaļa veidu, un vēlāk viņš izskaidroja, ka aste sākumā

ir pilnīgi apaļa, kā katra cita zīdītāja dzīvnieka embrija
aste un bez kādām gala spuras zīmēm un tad tikai papla-

šinājās visā līnijā, kad izveidojusies viņas šķērsspura galā.

Brūnzivs ir tā, ko sastop ikkatrā Ziemeļjūras ceļo-

jumā, kuras bari ir sastopami mūsu upju grīvās un nav

nebūt reti, ka viņas pret straumi peldot tās iespiežas dziļi
zemē iekšā. Tā atkārtoti tā ir sastapta Remā un Elbā,
nonāvēta pie Parizes un Londonas. Pēc Kolingvuda

(Collingwood) viņu ikgadus redz Temzā augšā līdz Grinvi-

cai un Deptfordai, pēc maniem personīgiem piedzīvojumiem

tāpat Elbas lejgalā. Zināmos apstākļos viņa peld arī ļoti

tāļu upēs pret straumi un mēnešiem ilgi paliek saldā ūdenī,
ja tik vien viņai te ir pietiekoša kustības brīvība. Pēc ap-
galvotām ziņām viņa ir redzēta Elbā vēl augšpus Magde-
burgai un vienreiz to nedēļām ilgi novēroja Reinas lejas
apgabalā.

Par brūnzivs īsto dzimteni ir jāskaita visa Atlantijas
okeāna ziemeļu daļa no Grenlandes līdz Ziemeļāfrikai, Bal-

tijas jūru ieskaitot. Liekas, ka viņa vasarai sākoties do-

das uz ziemeļiem un uz rudens pusi atgriežas atkal uz dien-

vidiem. Tā pēc Brouna (Brown), viņa parādās Devisa

ceļā tikai pavasarī, tomēr neiespiežas tālāk par 67 grādu,
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paliek līdz vēlam rudenim tāļo ziemeļu ūdeņos un tad tos

atstāj, atpakaļ uz dienvidiem atgriežoties. Tanī paša laikā

kā tāļos ziemeļos, viņa iespiežas arī Baltijas jūrā, parasti

pavada tur visu vasaru un rudeni un dažreiz viņu vienīgi
īsta ziemas iestāšanās aizdzen no ūdeņiem, kas, kā rādās,
viņai kļuvuši mīļi. Pavasara viņa medī siļķes un vajā tās

ar tādu kāri, ka bieži kļūst zvejniekiem lielā mērā par na-

stu. Viņas rijība ir kļuvusi par sakāmvārdu, viņa sagremo

ārkārtīgi ātri un viņai ir vajadzīgs krietns vairums barī-

bas. Zvejnieki viņu ienīst, jo tā kaitē viņu amatam un

viņiem dažreiz nodara arī īstus zaudējumus. Bez grūtībām

viņa sarauj plānos tīklus, kas ieslēdz zivis un omulīgi no-

tiesā gūstnieces. Zināms, stiprāki tīkli viņai bieži kļūst
par samaitāšanu, jo tā viņos paliek karājoties un nosmok.

Kā jau no iepriekšējā ir redzams, brūnzivs pieder pie
tiem vaļiem, kas noteikti dzīvo labāk krasta ūdeņos, nekā

dziļā jūrā. Jūras šaurumi un ceļi, līči un fjordi ir viņas
mīļākais medību apgabals. Ļoti labprāt viņa vēl uzturas,

kā to Skamons ļoti pareizi uzsvēris par vienu viņas
radinieku runājot, arī bezkrāsainā jūras ūdenī, tas ir visās

vietās starp duļķainām upēm un dziļā jūrā, un arvien at-

kal apmeklē šos viņai sevišķi patīkamos ūdeņus. Būdama

sabiedriska, kā visi delfini, viņa tomēr tikai izņēmuma ga-

dījumos parādās lielos baros, bet gan peld viena vai pa dī-

vām, trim, četrām, sešām vai astoņām pa savu ceļu. Arī

viņa ir ļoti laba peldētāja, ar lielu spēku un pārsteidzošu
ātrumu šķeļ viļņus un spēj lēcot izcelties virs tiem, tomēr

visās kustībās netiek līdz citiem delfiniem, vismaz viņa
neuzsāk tik bieži, kā tie, tās rotaļīgās spēka izrādes, kādas

delfini mēdz kopīgi uzsākt. Viņa ir paradusi peldēt vairāk

vai mazāk cieši zem līmeņa, uz acumirkli uznākt augšā,
ievilkt gaisu un atkal pazust dziļumos. Pie tam viņa savu

ķermeni tik stipri saliec, ka tas izskatās pilnīgi bumbas

veidīgs, un kad viņa ātri vienu reizi pēc otras uzpeld, pa-
liek tāds iespaids, it kā priecādamās vāļājas pa klīstošiem

viļņiem, pārsviežas un burtiski kļūst par kūļenotāju. Pat

krasta tuvums lielos viļņos viņai nav par kavēkli, bet gan

otrādi, viņa bieži redzamā kārtā to uzmeklē un prot visām
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krasta briesmām veikli izbēgt, kamēr citiem vaļiem krasts

ir tik visai bīstams. Pirms tvaikoņu rašanās šos dzīvnie-

kus bija daudz vieglāk novērot kā tagad. Viņi gan seko

arī tvaikoņiem, bet ne tuvu ne ar tādu bezbailību un uzmā-

cību, kā klusāk projām slīdošiem zēģeļu kuģiem. Para-

stiem preču tvaikoņiem viņi, kamēr tvaikoņi paliek krasta

tuvumā, ir pastāvīgi pavadoņi. Dažreiz, īpaši naktīs, viņi
piebiedrojas ganarī rēdā vai ostā uz enkura gulošiem ku-

ģiem un kādu laiku rotaļājas ar tiem bez kādām bailēm.

Riesta laiks iekrīt vasarā un turpinājās apmērām no

jūnija līdz augustam. Ap šo laiku kūļenotāji ir ārkārtīgi

uzbudināti, steidzas bultas ātrumā pa viļņiem, nikni vajā
viens otru un cītīgi dzenas pakaļ mātītēm. Rādās, ka tagad

viņiem briesmas nemaz nedraud. Aklā reibonī viņi bieži

tāļu izsviežas laukā uz jūrmalas, skrien ar galvu pret kuģa
sāniem un šur vai tur atrod savu nāvi. Pēc 9 vai 10 mē-

nešu ilga grūsniecības laika, parasti maijā, mātītes atne-

sās vienu vai diviem maziem, savus 70 centimetrus gariem

un ap 3 kilogramus smagiem mazuļiem, zīda tos un vadā,
līdz viņi ir sasnieguši pirmo dzīves gadu, jo tik ilgs laiks

paietot, lai tie varētu skaitīties par pieaugušiem. Bagātīgā
daudzumāesošais mātīšu piens garšo sāļaini un pēc zivīm.

Atskaitot siļķes, kas pa laikiem ir brūnzivju vienīgā barība,
viņa ēd vēl makreles, lašus un citas zivis. Liekas, ka beig-
tas zivis un gaļas gabalus viņas neēd, vismaz Pechuels-

Lc še nekad nav redzējis, ka tās, kuras viņš mēģināja ba-

rot viņām ap kuģi rotaļājoties, būtu saķērušas viņām pa-
sviestos gaļas gabalus.

Brūnzivs ir vienīgais savas šķiras locēklis, kuru es līdz

šim esmu redzējis gūstā. Londonas zooloģiskā dārzā ir at-

kārtoti mēģināts turēt brūnzivis un citus delfinus, bet ap-

mierinoši panākumi vēl nav sasniegti. Par nožēlošanu

tas pats notika arī ar to brūnzivi, par kuru es varu runāt

no saviem personīgiem piedzīvojumiem. Dzīvnieku man

augustā piegādāja kāds zvejnieks, kurš viņu bija noķēris
iepriekšējā vakarā un visu nakti uzglabājis kādā vannā.

Kūleņotājs likās būt vesels un vēl ļoti mošs. Es liku viņu
nest uz kādu lielāku dīķi. Viņš krustoja ūdeņus visos vir-
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zienos un jau pēc stundas viņš rādījās būt pieradis, vismaz

iepazinies, jo viņu redzēja te vienā ,te otrā vietā, še, diez-

gan vienādos starplaikos uzpeldam, atņemam elpu un atkal

pazūdam. Vai viņš dīķī atrodošās zivis medīja vai nē, es

nezinu teikt. Par ūdenī peldošiem putniem viņš nerūpējās.

Tie, turpretim novēroja viņu ar noteiktu neuzticību. Viņš
bez apstājas peldēja augšup un lejup, rūpīgi izvairījās no

dīķa seklām vietām, to vietā uzmeklēja vidu un pūta vien-

mērīgos laika starpbrīžos. Jau otrā rītā viņš bija beigts.

Viņa ātrā nobeigšanās ir man palikusi mīkla. Ir grūti

domāt, ka dzīvnieks brūnzivs lielumā jau 48 stundu laikā

būtu nobeidzies aiz barības trūkuma un tāpat arī neko citu

nevar pieņemt par nāves cēloni, jo beigtā ķermeņa apskate

liecināja, ka minētais gūsteknis bija pilnīgi neievainots.

Tā tad patiešām rādās, ka pazīstamā vaļu rijība, tāpat kā

kurmim, ir neapejama dzīvības vajadzība.

Viņas bieži vien ļoti nepatīkamo laupīšanu dēļ brūn-

zivi viscaur ienīst un vajā jo cītīgāk tamdēļ, ka arī gaļa un

tauki dod labu ienākumu. Visur, kur regulāri ir sastopami

siļķu bari, viņu staigāšanas laikā nolaiž dziļumos stiprus
tīklus lielām acīm, caur kuriem gan tiek cauri siļķes, bet

ne brūnzivis. Islandē zvejnieki izliek savus tīklus pāroša-

nās laika sākumā, kurš brūnzivi tā apreibina, ka viņa, kā

to saka ļaudis, kļūst akla. Agrākos laikos viņas gaļu ļoti
cienīja. Jau vecie romieši prata to mākslu, pagatavot no

viņas garšīgas desas. Vēlākie pavāri prata viņu tā saga-

tavot, ka to, piemēram kā Anglijā, varēja pasniegt uz

ķēniņa un augstmaņu galda. Šobrīd viņa ir nabadzīgāko
krasta apdzīvotāju un svaigas gaļas trūkumu sajūtošo ku-

ģinieku iecienītā barība. Tā, piemēram, pazīstamais vaļu
mednieks Franks Bulens (Bullen) viņu ļoti slavē un

domā, ka gaisā karājoties viņa vienmēr kļūst labāka. Vien-

reiz kādā no savām kūļenotāju medībām, kuras viņš pie

gadījuma uzsāka, kāds jau gaisā pakārts kūļeņotājs tā

sitās ap sevi, ka atkal kļuva brīvs no harpunes un stipri

asiņojot atkrita atpakaļ jūrā. Tūlīņ citi kanibaliski viņam
uzbruka un rāva no ķermeņa veselus gabalus laukā. Vecu

dzīvnieku gaļa izskatās melngana un ir cieta, rupjām šķie-
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drām, sīksta un tranaina, tamdēļ arī grūti sagremojama.
Jaunāko dzīvnieku gaļu slavē par smalku un garšīgu. Ne-

izlutinātie ziemeļnieki labprāt lieto viņu iesālītu un žāvētu.

Trāns ir smalks un iecienīts. Grenlandieši liek viņu klāt

saviem ēdieniem, vai strebj to ar labpatiku. Beidzot, ādu

miecē un tad izlieto.

Tālo ziemeļu zemes ir tikpat neviesmīlīgas kā nabagas.
Bet ko zeme atsakās dot, to neliedz jūra. Neviena no jū-

ras dāvanām nav ziemeļniekiem tik svarīga, kā tā, kuru

viņam jura sniedz mūsu ģintai piederošā dzīvnieka veidā.

Valis, kuru es domāju ir teringiešu kreve, vai k re v a m-

n a i s valis, grenlandiešu nesernak vai n i s c m ak,

vispār kuģinieku melnais v a 1 i s, arī ganmuļķa galvas
valis (Globicephala melas), apaļgalvaino vaļu ģmtas pār-

stāvis (Globieephala) kuras pazīmes ir meklējamas tie-

šām gandrīz apaļā kā bumbā galvā, kas tamdēļ izskatās kā

piepampusi, sirpa veidīgās krūšu spurās, kuru locītavas at-

rodas tāļu apakšā, un kuru otrais un trešais pirksts pirkstu
kauliem (falangām) daloties ir ļoti pagarināti, izceltās mu-

guras spurās ķermeņa vidū, kas liektas atpakaļ un mugu-

ras pusē ar lielu dobumu, un platos, virsžokli apsedzošos

starpžokļos. Ķermenis nav vārpstas veidīgs, bet sāniski

saspiests, muguras lini ja tieši līdz astes spurai ir gandrīz

taisna, no turienes uz astes galu stāvi krītoša. Mazā acs

atrodas virs mutes kakta, pusmēneša veidīgais elpas cau-

rums apmērām pirmā muguras garuma astotdaļā. Abos

žokļos mutē, kura ir skaldīta slīpi no apakšas uz augšu,
atrodas diezgan lielos atstātumos resni un diezgan gari

zobi, skaitā 12—14, kas vispār ir konaveidīgi, ar aso galu
liekti drusku atpakaļ un uz iekšu un cits cita starpā ieejoši.

Viņi uz pakaļu drusku pieņemas garumā un resnumā, bet

tomēr viscaur gan neizceļas virs smaganām vairāk par 1

centimetru, un kā rādās, ir ļoti nestipri, jo netik vien viegli

nolietojas, bet vecumā arī bieži izkrīt. Kailā, gludā un

spīdīgā āda augšas pusē ir dziļi melna, apakšas pusē iepe-
lēki melnā krāsā, bet diezgan regulāri kakla apakšpusē iz-

greznota ar platu, baltu, sirdsveidīgu plankumu, kura smai-
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lais gals vērsts iepakaļ, gan ari atsevišķiem eksemplāriem
viņš var pāriet šaurā strīpā, kura izplēšās aiz dzimuma or-

gāniem. Ļoti veci tēviņi sasniedz 6—7 metri lielu garumu,
vairums tomēr paliek šim mēram uz 1—1,5 metriem iepa-
kaļ, 6 metri garai krevei ķermeņa apmērs resnākā vietā

ir 3 metri, krūšu spuras garums 1,6 metri, tās lielākais

platums 50 centimetri, muguras spuras augstums 1,3 metri,
astes spuras platums 1,8 metri.

Kaut gan melnvalis gandrīz ikgadus, vai nu paša ne-

veiksmes vai cilvēka dzīts uzskrien vienas vai otras zie-

meļu salas krastā, mums tomēr par viņa attīstību un dabu,

viņa dzīvi un dzīves veidu dziļā jūrā, par viņa izturēšanos

ir līdz šim tikai ļoti trūcīgas zinas. Par viņa īsto dzim-

teni ir jāskaita Ziemeļu Ledus jūra un Klusās jūras ziemeļu

daļa. Izejot no Ledus jūras, viņš tāpat pārstaigā arī At-

lantijas jūras ziemeļu daļu, zināmos apstākļos iespiežas pat
līdz Gibraltaras ceļa platumiem, bet pie tam viņš nepietu-
ras pie zināmiem ceļiem ar to pašu noteiktību, kā citi

vaļi. Lielā okeānā, liekas, valda drusku citādas attiecības:

pēc Ska mo n a viņu galvenam kārtām sastop tur, kur ir

sastopams arī potvalis, bet ne visai reti, lielos baros sapul-
cētu viņu sastop krastu tuvumā un pie tam tā okeāna zie-

meļu daļās, kā zemākos platuma grādos. Būdams sabie-

driskāks par saviem dzimtas un sugas radiniekiem, viņš
vienmēr dzīvo pūļos un baros, kuri var būt 10—20 un 1000

galvu lieli, kā arī vēl lielāki; tos, kā rādās, vada veci, pie-

dzīvojuši tēviņi un tie viņiem seko ar to pašu vienaldzību,

pareizāk nedomāšanu, kā aitas savam vadonim aunam, kaut

arī tā būtu viņu bojā eja. Viņi ievērojami vienmērīgi un

nepārtraukti neld pa viļņiem, pēc Pechuel-Lešes, tā-

pat kā citi delfini pēc katra pūtiena „riņķo" un peldot tieši

zem ūdens līmeņa, īsi uzpeld, lai pūstu, pie kam caurmērā

astoņas līdz desmit reizes vienu pēc otras izpūš ar asu

troksni tievu, apmēram metru augstu strūklu. Kad viņi
loti ātri peld, tad bieži tik tāļu izceļas virs līmeņa, ka lie-

lākā galvas daļa un liela ķermeņa daļa kļūst redzama. Labā,

pilnīgi klusā laikā, it īpaši zemākos platumos, nereti redz

veselu baru, apmetušos pilnīgi juku jukām, tas ir bez
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kādas kustības guļam tanī pašā vietā neiegremdējot galvu,
tā tad gan nododoties patīkamam mieram. Citā laikā redz

atsevišķus, kas ieņēmuši pilnīgi vertikālu stāvokli un lie-

lāko galvas daļu izbāzuši no ūdens laukā. Peldēšanas iz-

veicībā melnvaļi nepaliek pakaļ saviem lieliem radiniekiem,
bet, kā rādās, viņi tādā mērā nenododas rotaļām un ne-

bēdībām.

Galvenā barība ir dažādās tintes zivis, tomēr nonāvēto

kuņģos atradaarī doršas, siļķes un citas mazas zivis, mīkst-

miešus un tamlīdzīgus. Par vairošanās laiku vēl nav skai-

drībā, un gandrīz gribētu likties, kā pārošanās nav saistīta

ne ar vienu noteiktu mēnesi, bet gan varētu notikt visu

cauru gadu. Ziemeļu jūrās mazuļu vairums varētu būt

piedzimuši vasaras beigās, jo vēlos rudens mēnešos un jan-
vārī visvairāk redz zīdītājas mātītes ar viņu mazuļiem.
Uz Kluso okeānu šie novērojumi tomēr neattiecas, pēc

Skamona, kādā pie Gvatemalas krasta nomedītā mā-

tītē atrada februārī gandrīz iznēšātu dīgli, kāmēr Ledus

jūras dienvidos ap šo laiku mēdz sastapt augstākais pus-

pieaugušus mazuļus.

Neviens cits valis tik bieži neizmetas krastā, kā mel-

nais, un tik lielā vairumā viņa sabiedriskums viņam bries-

mās regulāri kļūst par postu. Nepaiet gandrīz ne gads,
kur šur vai tur nebūtu izskrējis krastā lielāks vai mazāks

skaits. 1779. gadā Šetlandes salās notika nelaime ar

200 gabalu lielu baru, 1805. g. ar 300. Pēc melnvaļiem par

Valfjordu nosauktā Islandes līcī tika izsviesti krastā 1809.

un 1810. gados 1100 gabalu. 1812. gadā Bretaņas ziemeļu
krastā izmetās 70 gabalu liels bars. Bet lielākā daļa šādu

atgadījumu nemaz nekļūst zināma.

Visās ziemeļu salās mēģina jau kopš seniem laikiem

zemes tuvumā parādījušos melnvaļus pavedināt uz izme-

šanos krastā. Jau vecā „ķēniņu spogulī" atrodas, kaut gan

diezgan tumšs, medību apraksts. Tikai vēlākie ziņojumi
dara skaidru, ko saprot vecā grāmata zem asins izliešanas

jūrā. Grāba sīki apraksta melnvaļa medības Fareru

salās.
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„2. jūlijā," tā viņš stāsta, „pēkšņi no visām pusēm at-

skanēja skaņais sauciens „Grindabud". Vienā mirklī visa

Torshavna sakustējās un vispārīgs prieks izteica cerību,
drīzumā atspirdzināties pie vaļu gaļas. Cilvēki skrēja pa

ielām. Daži skrēja uz laivām, citi ar valzivju nažiem.

Desmit minūšu laikā vienpadsmit astoņu cilvēku laivas

atgrūdās no malas. Svārkus novilka un airēs lietoja tik

cītīgi, ka laivas šāvās uz priekšu kā bultas. Tagad tuvākā

ciemā pacēlās augsts dūmu stabs, tūlīņ pēc tam viens kai-

miņu kalnā, visur liesmoja zīmes. Uz visiem kaimiņu ap-

gabaliem nosūtīja laivas. Fjords mudžēja ar laivām. Mēs

iekāpām priekšnieka laivā un drīz panācām visas pārējās.

Tagad mēs ieraudzījām vaļus, ap kuriem visas laivas slēdza

plašu pusriņķi. 20—30 laivas, kurām mēs bijām pievieno-

jušies, 100 soļu viena no otras atstatu, ieslēdza baru un

lēnām dzina viņu sev par priekšu uz Torshavnas ostas pusi.

Apmērām ceturtā daļa no visiem vaļiem bija redzama: te

izcēlās galva un izgrūda savu elpas strūklu, te parādījās

augstās muguras spuras, te visa ķermeņa augšējā daļa.
Ja dzīvnieki mēģināja izpeldēt laivām pa apakšu, tad ūdenī

svieda striķos piesietus akmeņus un svina gabalus, ja tie

ātri metās uz priekšu, tad airēja tā, ka airēs lūza. Kur

atgadījās nekārtības, kur dažas laivas izvirzījās par daudz

uz priekšu vai pielaida kļūdas, turp priekšnieks lika airēt.

Kad vaļi bija tuvu ieejai ostā un vairs nevarēja viegli aiz-

bēgt, mēs steidzamies uz pilsētas pusi un izvēlējamies sev

labu vietu, no kuras mēs tuvumā varējām novērot.

Jo tuvāk vaļi nāca ostai un sauszemei, jo nemierīgāki

viņi palika, spiedās cieši kopā vienā barā un maz piegrieza
vērības akmeņu sviedieniem un airu sitieniem. Vienmēr

ciešāk noslēdzās laivu riņķis ap nelaimīgiem kaujamiem

upuriem, vienmēr lēnāk viņi, briesmas nojaušot, gāja ostā

iekšā, tagad, kur viņi bija nokļuvuši Vestervagā, kas ir

apmēram 250 soļus plats un divkārt tik garš, viņi negribēja
vairs ilgāk ļauties dzīties kā avju bars un gatavojās grie-
sties apkārt. Tagad tuvojās izšķirošais acumirklis. Visi

feringieši sacēla mežonīgu kliegšanu, visas laivas steidzās

baram klāt un ar savām platām harpunēm dūra tos vaļus,
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kas nebija laivai tik tuvu, ka viņu astes sitiens varētu

laivu sadragāt. levainotie dzīvnieki metās ar briesmīgu
ātrumu uz priekšu, viss bars tiem sekoja un izskrēja
krastā.

Tagad sākās briesmīga aina. Visas laivas steidzās va-

ļiem pakaļ, brauca taisni viņiem virsū, dūšīgi viņiem dūra.

Ļaudis, kas stāvēja krastā, gāja līdz padusēm ūdenī ievai-

notiem dzīvniekiem klāt, dzina viņiem ķermenī vai elpas
caurumos striķos piesietus dzelzs āķus, un tagad 3—4 vīri

izvilka vali pilnīgi sauszemē un pārgrieza viņam rīkli līdz

mugurkaulam. Mirstošais dzīvnieks nāves cīņā tā kūla

jūru ar savu asti, ka ūdens šļāca tālu apkārt. Kristāla

dzidrais ostas ūdens bija krāsots asins sarkani un asiņu
strūklas šļāca gaisā no elpas caurumiem. Asiņainais darbs

iededzināja feringiešos niknumu un pārdrošību. Ap
30 laivu, 300 cilvēku un 80 nonāvētu un vēl dzīvu vaļu at-

radās kopā ļoti nelielā telpā. Visur kliedzieni un troksnis.

Asiņainās drēbēs, asiņainām sejām un rokām citādi tik lab-

sirdīgie feringieši līdzinājās dienvidjūru kanibāliem. Pie

šīs riebīgās kaušanās neizpaudās nekāda līdzjūtības izteiks-

me. Kad kādu vīru mirstoša vaļa astes sitiens nosita gar

zemi un kāda laiva bija sasista gabalos, šīs bēdu lugas

pēdējo daļu noveda galā ar lielāku uzmanību. 80 nonāvēti

vaļi apklāja krastu, ne viens pats nebija izbēdzis. Tiklīdz

ūdens ir nokrāsojies asinīm, tie, kas vēl dzīvi, nevar vairs

redzēt un kūleņo jas apkārt riņķī. Ja arī atgadās, ka kāds

iebēg skaidrā ūdenī, tad viņš tūlīņ atgriežas atpakaļ asi-

ņainā pie saviem ceļa biedriem.

Pēc stundu ilgas atpūtas ķermeņus salika vienu otram

blakus un to lielumu ar romiešu skaitļiem iegrieza ādā.

Sadalīšana notiek pēc zemes īpašuma lieluma, tāpat kā viņa
ir iesākta kopš neatmināmiem laikiem. Pēc tam, kad tas,
kuram tas uzdots, ir katru vali mērījis un novērtējis, no

bara atvelk: desmito, atradeņu vali, madvali, zaudējumu

vali, uzraugu algu un nabagu tiesu. Kas vēl paliek, to sa-

dala divās līdzīgās daļās, no kurām tās draudzes ļaudis, kur

medības notikušas, saņem pusi un zeme otru.
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Šie dzīvnieki atnes zemei lielu labumu. Caurmērā uz

katru vali rēķina vienu mucu trāna. Gaļu un speķi ēd

svaigu un sālītu, žāvētu. Jo svaigāku gaļu sagriež, jo viņai
labāka garša. Es esmu ļoti labprāt ēdis svaigu vārītu vaļu
gaļu: viņai līdzība ar iesālītu rupju liellopu gaļu. Speķim
gandrīz nav nekādas garšas, bet man viņš bija pretīgs. Ja

feringiešiem 14 dienas ilgi ir bijis svaigs vaļu speķis, viņu
sejas un rokas, pat mati, spīd no taukiem. Gaļu pēc
48 stundām vairs nevar ēst un tā darbojas kā vemjamais
līdzeklis. Spuru ādu izlieto airu siksnām un no ģindeņiem
izgatavo iežogojumus zemes gabaliem. Kuņģi uzpūš un

izlieto trāna uzglabāšanai, tā kā neizlietotas paliek tikai

iekšas, kuras laivām izved laukā jūrā, lai tās nepūtu uz

zemes."

Dziļā jūrā melnvaļus medī tikai izņēmuma kārtā. Vaļu
mednieki, kuri vēl cer uz labākām medībām, viņu dēļ neno-

laiž laivu un tikai viens vai otrs kuģis pie gadījuma no-

darbojas arī ar viņu medīšanu. Parasti melnvalis saviem

ienaidniekiem ierodoties izrāda vislielākās izbailes un to

pašu sajukumu, kā krastu tuvumā, lēnām peld visos vir-

zienos projām un tādējādi dod vajātājiem laiviniekiem labu

izdevību iesviest viņam ķermenī metamo šķēpu. Ļoti bieži

viņš krīt par upuri pirmām sviedienam, ja ne, tad dažiem

sekojošiem pīķa dūrieniem.

Martens, kas kā kāda vaļu medībukuģa bārzddzinis

1671. gadā apmeklēja špicbergu un sniedza ziemeļu jūras
dzīvnieku aprakstus, pirmais min vienu no visuzkrītošā-

kiem delfiniem: baltzivi vai belu gv, pēc kuras ir

dabūjusi savu vārdu mazā baltvalveidīgo (Delphinapteri-

nae) apakšdzimta. Par ārīgi visuzkrītošāku šo dzīvnieku

pazīmi var skaitīt vienas muguras spuras trūkumu. Stipri
velves veidīgā piere vertikāli krīt uz plato, īso, strupo

purnu, kura žokļiem ir nedaudzi kona veidīgi, vecumā pa-

rasti izkrītoši zobi. īsām un strupām krūšu spurām, ku-
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rām locītava atrodas pirmā kopējā garuma ceturtdaļā, ir

olveidīgs izskats. lekšējā ķermeņa uzbūvē ievērības cie-

nīga ir labi izveidotā ādas apakškārta: kāmēr lielākai vaļu

daļai tā pavisam paliek atpakaļ par labu speķa kārtai, balt-

valim viņa ir tik bieza, ka to vajā galvenā kārtā viņas dēļ,

jo no viņas iznāk ļoti laba āda. Kiken tā 1 s šo izņē-
muma gadījumu izskaidro kā piemērošanos pastāvīgai
dzīvei ziemeļpola joslā, ūdenī, kuram ir ap 0 grādu, jo balt-

vaļi nekad neceļo uz dienvidiem un lielāks speķa kārtas

biezums kavētu viņus barības meklēšanā. Vēl saprotamāk

ir, ja to izskaidro kā aizsarga piemērošanos dzīvei starp
ledus gabaliem, no kuriem mūsu vaļiem ir jāsaņem ne viens

vien grūdiens. Pēc Tru c, baltvaļu zobi ne vienmēr ir

vienkārši kona veidīgi, vismaz daži to starpā ir ar trim

smailēm, kas dod zināmu sakaru ar izmirušiem „haizobai-
niem" radiniekiem (Squalodontidae) ar viņu zāģveidīgiem
zobiem.

Beluga, baltvalis vai b a 11 z i v s, krievu

morskaja beluga, grenlandiešu k c 1 c 11v ak,
rus leucas) ģints Delphinapterus (Beluga pārstāvis, sa-

t s c h a, Kuriļu iedzīvotāju petschuga (Delphinapte-

rus leucas) ģints. Delphinapterus (Beluga) pārstāvis, sa-

sniedz 4—6 m garumu, viņa krūšu spura ir 60 cm gara un

apmēram pusi tik plata un lielā astes spura sasniedz pla-
tumā apmēram 1 metru. legareni apaļā galva ir samērā

maza, piere stipri izliekta, mazās acis ir zināmā attālumā

no deguna, vienkārši pusmēneša veidīgais elpojamais cau-

rums atrodas pieres priekšējā daļā, ķermenis garš, div-

plāksnainā astes spura vidū dziļi iegriezta, āda gluda, viņas
krāsa vecākiem dzīvniekiem iedzeltēni balta, jauniem brūn-

gana vai iezilgani pelēka, vēlāk ar gaišiem laukumiem, līdz

jaunības apģērbs pamazām pārveidojas un kļūst līdzīgs veco

ģērbam. Kūkentals ziloņkaulam līdzīgo balto krāsu

uzskata kā piemērošanos dzīvei ledus jūrā. Pēc viņa iz-

tulkojuma augšējie zobi, kas, acīmredzot, atrodas saruk-

šanas stāvoklī, uz priekšu pavisam izzudīšot, kāmēr apakš-
žoklī tie paliek: te ir tās pašas attiecības, kādas mēs jau
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tagad redzam pie kašeiota, kas no otras puses pie balt-

vaļiem ir jau devušas redzamu galvas piepūtumu līdz ne-

jēdzībai.

Belugas izplatīšanās apgabals ir visas jūras ap Ziemeļa
polu, bet viņš nestiepjas tāluuz dienvidiem. Pie Grenlandes

krastiem belugu var pamanīt tikai ziemas mēnešos, jo vis-

vēlākais jūnijā tā aiziet no krastiem, kas atrodas uz dien-

vidiem no 72. platuma grāda, lai dotos Bafina jūras līcī un

uz Devisa jūras šauruma rietumu krastiem. Ziemās to sa-

stop, bieži vien narvala sabiedrībā, vai nu starp ledu, vai

arī- tieši pie paša ledus. Tikai oktobrī, pēc Holbc 1 a

(Holboll) ziņām, viņa lielos baros, kas bieži vien sastāv

no vairāk tūkstošiem, parādās zemāk par 69. platuma grā-

du ; decembra sākumā zemāk par 64. grādu un vēl drusku

vēlāk zem 69. platuma grāda, šaī apgabalā tās uzturas

cauru ziemu Dienvidus Grenlandes līčos, bet jau apriļa

beigās vai maija sākumā tā lēnām sāk doties ceļojumā.
Retos gadījumos tā nomaldās arī dienvidu virzienā, un tad

ir jau dažas reizes nonākusi līdz Vidus-Eiropas krastiem.

Tā 1815. gadā vairākus mēnešus bija izdevība novērot kādu

diezgan lielu belugu, kas trīs mēneši jautri peldēja pa Edin-

burgas līci un katru dienu līdz ar paisumu pienāca tuvāk

krastiem un līdz ar bēgumu atgriezās atpakaļ jūrā, un kas

tā iedraudzējās ar iedzīvotājiem, ka tie nāca līča krastmalā,
lai to apbrīnotu. Par nožēlošanu, šīs ziemeļu viešņas drau-

dzību atmaksāja ar ļaunu: zvejnieki iedomājās, varbūt bez

pamata, ka šī viešņa no ledus jūras kaitē viņu lašu zvejai
un tāpēc ar lielu uzcītību pūlējās to dabūt rokā. Pateico-

ties savam ātrumam un izveicībai, tā ilgi izvairījās no vajā-

tājiem, bet beidzot viņas dzīvību izbeidza nodevīgā šau-

tene. Jaunākā laikā (1908. g. februārī) Klaipēdas dziļumā
pēc nedēļām ilgas vajāšanas arī nogalināja kādu baltvali.

Pēc grenlandiešu apgalvojumiem beluga ļoti reti aiz-

peldot tālu no krasta, tādēļ tā, tāpat kā delfins, vairāk pie-
der krastu apgabalam. Tāpēc tā arī, ne sevišķi reti, peld
daudzas jūdzes uz augšu pa upēm un tad arī bieži nonāk

dziļi zemes iekšienē. Dalīs stāsta, ka 1863. gadā tāda
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noķerta Jukonas upē pie Nulato, kas atrodas no jūras 700

angļu jūdzes tāļu.
Pēc Greve ziņām arī lielajās Sibīrijas upēs to var redzēt

diezgan bieži, Obes upē pat līdz Irtišas ietekai, un tur viņa

prot upju ietekās zvejot zivis bēguma laikā pat zem ledus,
kas tad atrodas zināmā attālumā virs ūdens, pie kam tā

kārtīgi ieelpo gaisu no tā slāņa, kas tādākārtā radies starp

ūdeni un ledu. Zivis, vēži un galvkāji ir viņas barība, ko

viņa uznes no lieliem dziļumiem, pie kam tai nākas nirt līdz

ceturtdaļ stundu ilgi. Viņas mīļākā barība ir, kā Van-

h c f c n s (Vanhof fen) zin stāstīt, mazākas plekstes, kuru

dēļ beluga dodas dziļi iekšā Grenlandes fjordos. Bez tam

viņas kuņģī vienmēr atrod smiltis.

Pēc izturēšanās un dabas beluga visur atšķiras no ātrā

zobenvala un tāpat arī no brūnzivs. Gandrīz nekad to ne-

redz vienatnē, bet gandrīz vienmēr sabiedrībās, kas var

pieaugt līdz nepārredzamiem bariem. Kā Fabers saka,
tad šāds belugu bars dodot tiešām lielisku skatu, jo dzīv-

nieki, kas liekas būt apžilbinoši baltā krāsā, pie elpošanas
dažreiz paceļas virs tumšajiem jūras viļņiem. Pēc Sk a-

rno n a (Scammmon) ziņām, šaīs sabiedrībās, kas sastāv

no tēviņiem un mātītēm, cieši kopā turas divi vai trīs dzīv-

nieki, tā tadpāris ar jauno. Medījot dibenszivis, piemēram
butes, nereti beluga nonāk seklā ūdenī, bet šaīs gadījumos

viņa izturas ļoti mierīgi un parasti nemēģina izkļūt no šī

stāvokļa ar sparu, kas viņas radiniekus līdzīgos gadījumos
noved lielās briesmās. Nirstot un paceļoties virs ūdens,

beluga, pēc Skamona, izdodot skaņas, kas līdzinoties

vērša īdēšanai, pēc B r a v n a (Brown), šīs skaņas pārejot
īstā svilpošanā.

„To apstākli, ka baltvaļu kuņģos parasti neko neatrod,"

Kūkentals, kas pats viņus ir novērojis, izskaidro tā, „ika
baltvalis vasarā neprasa daudz barības, bet vairāk kustī-

bas. Polarzemju lēzenie krasti ir arēna, kur norit viņu
ģimenes dzīve. Jūnijā un līdz jūlija vidum mātīte atnes

savu 4—5 pēdas garo mazuli. Liekas, ka grūsnības laiks

ilgst apmēram vienu gadr"; citādi Kikentāls jau au-

gustā nebūtu pie dažām mātītēm atradis pēdu garus embri-
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jus, un liekas, kā pārošanās un atnešanās laiks ir cieti no-

teikts, jo visi embriji, ko Kikentāls atradis pie vienā

laikā noķertiem dzīvniekiem, ir bijuši apmēram viena

lieluma.

Belugas redzi un dzirdi mūsu vaļu pētnieks atrod par

vienādi labi attīstītām. „Daži airu sitieni —un viņas jau
taisās uz bēgšanu; gar krastu izkaisītais šo dzīvnieku bars

ātri salasās kopā noslēgtā masā, kas steidzoši aizpeld un

bieži uz ilgu laiku pilnīgi uzreiz pazūd no ūdens virsus.

Tiklīdz baltvaļi pamana, ka airu sitieni un akmeņu sviedieni

tos neķer, viņi dažreiz iet arī cauri pa laivu apakšu, ne-

skatoties uz ķērāju trokšņošanu." Tāpēc Kikentāls

viņu garīgās spējas stāda ļoti augstu un sevišķi slavē viņu

atmiņu.

„Baltvaļu bars, kas jau reiz ir bijis tīklā un no tā iz-

bēdzis, satrūkstas jau no tālienes, kad tas ierauga tīklu,
kurā to atkal mēģina saķert, un griežas atpakaļ; tā viņš
ķērājiem ir zudis. Sevišķi gudri ir tie bari, kas sastāv tikai

no tēviņiem, kas peld atdalījušies no mātītēm un jau-

najiem."

Izņemot cilvēku, pēc Kikentāla domām, baltvaļa
niknākais ienaidnieks ir polaraizivs, „kas tam māk pilnīgi

nepamanīta tuvoties un izrauj viņam lielus tauku gabalus."
Arī no valzirga baltvalim ir jāizvairās; līčos, kurus apdzīvo

valzirgi, tie neuzdrošinās ieiet. Savāds liekēdis dzīvo viņa
tauku audos ap dzirdes eju: apaļais tārps (Strongulus

arcticus).

Vaļu zvejnieki baltvaļi apsveic ar prieku, jo viņi to uz-

skata kā lielā vaļa priekšgājēju un tāpēc bieži viņa sabie-

drībā zēģelē uz priekšu, to nemaz neapgrūtinājot. Šādos

apstākļos tas bieži vien pienāk pavisam tuvu pie kuģa un

viņa tuvumā ar patikšanu kustas šurp un turp, nirst un

atkal paceļas virs ūdens, bet tomēr ir diezgan bailīgs un

pie mazākā trokšņa metas bēgt. Tālo ziemeļu iedzīvotājiem

beluga, pateicoties trānam un gaļai, ko no viņas iegūst, ir

svarīgākais no visiem vaļiem. Lielāko daļu tos ķer ar tīk-

liem, ko izliek vai nu fjordu un līču ieejās, vai jūrās šau-
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rumos starp salām, pēc V a n h ef a ziņām arī tad, kad tie

ieslodzīti aizsalušās ostās, pie kam suņiem liek uzmeklēt

elpojamos caurumus, ko tie pastāvīgi tura neaizsalušus.

Tādā pat kārtā baltvaļus ķer norvēģu kuģi pie špicbergas

un Novajas Zemļas krastiem. Taisni tāpat rīkojas arī zie-

meļu un Austrumu Sibirijas iedzīvotāji, kas belugas parā-

dīšanos ar prieku apsveic arī aiz tā iemesla, ka viņa pa-

sludina citu jūras zivju ierašanos, kas seklos līčos un upēs
nērš, kā mencu, plekšķu un lašu. Dažas tautas šo vali zi-

nāmā mērā uzskata par zvētu dzīvnieku: tā samojedi belu-

gas galvas kausus uzdur uz mietiem kā upuri saviem die-

viem, kāmēr nomedītā baltvaļa gaļu noēd paši. Lielākā

daļa ziemeļu tautu ir tanī ziņā vienis prātis, ka belugas

gaļa un tauki ir patīkama barības viela; Grenlandes iedzī-

votāji ēd arī ādu, ko viņi sauc par matak, kuras vidējā

kārta, pēc V a n h c f a, „atgādina pēc krāsas un pēc garšas
olas baltumu". Krūšu un astes spuras, ja tās labi sagata-

votas, skaitās par sevišķu gardumu. Ādu krāso un miecē,
un tad to daudzējādi var izlietot. Kamčatkā no viņas iz-

gatavo siksnas, ko augstu vērtē viņu mīkstuma un iztu-

rības dēļ.

Pavisam sevišķu pēc sava veida zobu sakārtojumu uz-

rāda otrais un pēdējais mūsu apakšdzimtas loceklis, na r-

vals, jūras vienradzis, jeb kā angļi to dēvē,
vien ra g v valis, ko norvēģi sauc par lighthval,
islandieši par ill hv a 1 un r6dkam, grenlandieši par

tauvar un tugalik (Monodon monoceros), kas ir

līdzīga nosaukuma ģints priekšstāvis (Monodon L.). Viņa
zobi atšķiras no visu citu vaļu zobiem ar divi lieliem 2—3 m

gariem, bet samērā nestipriem, no labās uz kreiso pusi iz-

liektiem, vidū tukšiem triekņiem, kas augšžokļos stāv hori-

contali, no kuriem parasti viens, tas, kas atrodas labajā
pusē, ir sarucis, un kas pie mātītēm atrodami tikai izņē-
muma gadījumos un tad ar' vāji attīstītā stāvoklī. Bez

tam viņu zobi atšķiras ar divi maziem priekšzobiem un

vienu dzerokli augšžoklī, ko kārtīgi var atrast tikai pie
jauniem dzīvniekiem. Apakšžoklī arī tiem nav zobu, bet
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tādi atrodami pie embrijiem, pie kuriem Kikentāls ir

patatradis pārs ilkņu sākumus: pierādījums, ka iedzimtības

spēks pat vislielākos izņēmuma gadījumos pie atsevišķa
indivīdaattīstības sāk vienmēr no pamata! Stieptā, priekšā

noapaļotā galva ieņem septīto daļu no garenā, gandrīz vārp-

stai līdzīgā ķermeņa garuma; ļoti īsais, platais un biezais,

uz labo pusi drusku īsākais deguns nav atšķirts no plaka-
nās pieres un priekšējā daļā nobeidzas gandrīz vertikāli;
acis atrodas tālu galvas sānos, nedaudz augstāk par deguna

galu, ļoti mazās ausis apmēram 15 cm tālāk uz pakaļpusi,

pusmēnešveidīgais elpošanas caurums pieres vidū starp

acīm. Trūkstošo muguras spuru vietā ir tikko manāma

ādas kroka, krūšu spuras atrodas apmēram pirmā ķermeņa
piektdaļā, ir īsas, olveidīgas un priekšpusē biezākas nekā

pakaļpusē; ļoti lielā astes spura daļas divi daļās, jo vidū

tā dziļi šķelta. Spīdošās, mīkstās, samtveidīgās ādas krāsa

liekas'padota, skatoties pēc vecuma un dzimuma, ļoti lielām

pārmaiņām. Pie tēviņa no baltās vai iedzeltēnīgi baltās

pamata krāsas izceļas nevienmērīgi veidoti, bieži iegareni,
het samērā lieli tumši brūni laukumi, kas uz muguras ir

visbiežāki un vēdera pusē visretāki, pie kam uz galvas tie

saplūst kopā; mātītei laukumi mazāki un biežāki nekā tēvi-

ņam, jaunie, tāpat kā pie baltvaļa, izskatās vēl tumšāki nekā

vecie. Tomēr var sastapt arī tīri baltus vai gandrīz tīri

baltus, kā arī iepelēkus, vienkrāsainus dzīvniekus. Kopē-

jais narvala garums varot sniegties līdz 6 metri, bet caur-

mērā nepārsniedz 4—5 metri; krūšu spuru garums ir 30

līdz 40 cm, astes spuras platums 1—1,3 m.

Tik uzkrītoši veidots dzīvnieks katrā ziņā modina cil-

vēkā apbrīnošanu un kāmēr zinātne te nav darījusi zināmu

savu noteicošo spriedumu, tikmēr darbojas mīļā fantāzija.

Sevišķi par narvala zobu ir daudz stāstīts. Mēs šinī zobā

varam ieskatīt tikai ieroci, kas tik bieži dzīvnieku valstī

ir sastopams pie vīriešu dzimuma: otrējo dzimuma pazīmi.

Tas, saprotams, neizslēdz arī to, ka zobu var lietot arī

citām vajadzībām, piemēram lai izceltu plakanās jūras di-

bena zivis (butes un rajas), ko bieži atrod narvala kuņģī.
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Visbiežāk narvali var sastapt starp 70. un 80. ziemeļu

platuma grādu. Bieži sastopams viņš ir Devisa jūras šau-

rumā un Bafina jūras līcī, ledus jūrā starp Grenlandi un

Islandi, ap Novaja Zemļa un vēl tālāk Ziemeļsibirijas jūrās.
Uz dienvidiem no polarriņķa to sastop ļoti reti: pie Liel-

britānijas krastiem, cik man zināms, pēdējos gadu simte-

ņos ir piepeldējuši tikai četri narvali; pie vācu krastiem

tikai 1736. gadā tie ir novēroti un nonāvēti divi reiz. Viņa
dzimtenē narvali gandrīz bez izņēmuma sastop lielos baros,

jo kas attiecas uz sabiedriskumu, tad viņš šinī ziņā nepa-

liek pakaļ nevienam no saviem radiniekiem. Brauns

(Brown) saka: „Viņu ceļojumu laikā es esmu redzējis ba-

rus, kas sastāvēja no daudziem tūkstošiem dzīvnieku. Zobs

pie zoba un astes spura pie astes spuras, tā viņi devās uz

ziemeļiem, līdzīgi ziemeļbriežu baram; pie kam, liekas, tie

nira un atkal parādījās virs ūdens un ar lielu noteiktību

viļņu virzienā ieturēja savu ceļu. šādi bari ne vienmēr sa-

stādāstikai no viena dzimuma priekšstāvjiem, kā to domāja
Sļkor c s b ē j s (Scoresbv), bet gan vairāk no tēviņiem un

mātītēm,kas peld juku jukām." Kā ceļojumos, tā arī uzturē-

šanās vietās izvēlē narvali visvairāk līdzinās baltvaļiem, bet

pēc Vanhcf a ziņām, tie vairāk turas pie atklātu jūru

krastiem, mazāk fjordos, un tāpēc tos ar lielāku tiesību

var saukt par polardzīvniekiem, jo tikai visbargākai ziemai

iestājoties tie dodas uz dienvidiem, bet tiklīdz ledus ap-

stākļi to atļauj, tad atkal atpakaļ uz ziemeļiem. Dānijas
Grenlandē tos tāpēc kā piekrastes ūdeņu apdzīvotājus pa-

rasti sastop no decembra līdz martam un arī tad reti kad

uz dienvidiem no 55. platuma grāda. Kad pastāvīgi pieau-

gošais ledus arvien vairāk sašaurina viņu medību apgabalu,
tad tie, parasti sabiedrībā ar baltvaļiem, salasās kopā taīs

nedaudzās vietās, kas pat visstingrākās ziemās paliek brī-

vas no ledus, un elpojot pa laikam rada tik biezu mudžekli,

ka, tāpat kā vecais Fabricius saka, ļoti jābrīnās, kur

tie ir tik izveicīgi, lai ar triekņiem neievainotu viens otru.

Jaunākā laikā Ziemeļjūru braucēji šo vali apzīmē kā

ļoti kustīgu un jautru dzīvnieku, kas ar savām apbrīnojami
ātrām kustībām un ar savu biežo niršanu un pacelšanos virs
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ūdens atdzīvina jūru un saista novērotāja uzmanību. Ar

citiem vaļiem viņš gan nesarīko tādas cīņas, kā to ir iz-

domājuši, un arī ar sev līdzīgiem viņš dzīvo saticīgi tik

ilgi, kāmēr te neiejaucas mīlas lietas, kas sakarsē divu tē-

viņu prātus. Ka pēdējais notiek un saceļ sīvas cīņas, to

var pieņemt ar noteiktību, jo reti kad var nonāvēt vecu

narvali, kuram zobs būtu neievainots, vairākas reizes pat
ir novēroti tādi, kuriem zobs ir nolauzts un kuru zobu tuk-

šumos ir pat iespiedušies citu narvaļu zobi. Par pārošanās

laiku, grūsnības ilgumu un dzemdēšanu līdz pat pēdējam
laikam vēl zināms ļoti maz: tikai Brauns (Brown) pie-

zīmē, ka šie vaļi pārojoties stāvus un ka mātīte dzemdējot
tikai vienu mazuli.

Holoturijas, kailie mīkstmieši un zivis ir šī uzkrītošā

radījuma barība. Skoresbē j s (Scoresbv) narvaļu

kuņģos ir atradis gludās rajas, kas bijušas gandrīz trīsreiz

platākas nekā šī dzīvnieka mute, un brīnās, ka šis dzīvnieks

ar savu bezzobaino muti var tik lielu medījumu noturēt un

norīt. Ļoti var būt, ka narvals savu barību saķer peldot un

saspiež to mutē un tā var to norīt.

Dažādas briesmas un daudzi ienaidnieki apdraud nar-

vaļa dzīvību. Ne no viena cita vaļa neatrod tikdaudz at-

lieku, kā no viņa. Ziema, kas bieži iestājas pārsteidzoši

ātri, pārklāj tālo ziemeļu jūras ļoti plašos apmēros ar ledus

segu un tā daudzajiem jūras dzīvniekiem, kas elpo gaisu,

apgrūtina un apdraud viņu eksistenci, bet simtiem un tūk-

stošiem laupa dzīvību, un tad jūra izskalo krastā viņu līķus
un to paliekas. Mazie liekēži tos moca, lielie, spēcīgie
ienaidnieki tos apdraud. Ne tikai iekšās, bet arī dobumos

aiz augšļējām ieperinās liekēži, kas ir tārpu izskatā, te viņi
rada ļaunus iekaisumus un apgrūtina dzīvniekam, no kura

tie barojas, ēšanu; briesmīgā zobenzivs nemaz nebaidās no

narvaļu triekņa un kad ar tiem sastopas, tad nodara postu

viņu baros, kas ir ne mazāks par to, ko viņas nodara ne-

aizsargāto belugu starpā; tāpat arī cilvēks to vajā ar lielu

uzcītību. Bet viņu aiztiek tikai iedzimtie, ne apkārtbrau-

kājošie vaļu mednieki. Gaļu un trānu vērtē vienādi augstu.

Pirmā ir ļoti garšīga, sevišķi ja to attiecīgi gatavo. Visas
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Grenlandē dzīvojošās dānietes nes to uz galda, kā ceptu, tā

vārītu un no narvaļa taukās ādas pagatavotā galertā ietai-

sītu, ar to apziņu, ka pat izlutinātākais svešnieks to ātri

vien iemācīsies arī cienīt. ledzimtie grenlandieši viņu gaļu
ēd vārītu un žāvētu, ādu un speķi zaļus, taukus dedzina

lampās, no dzīslām pagatavo labus diegus, no rīkles pūša-

mos, ko lieto pie zivju ķeršanas, un pat zarnas tie prot
izmantot.

Agrākos laikos par triekņiem maksāja pavisam neti-

camas sumas. Viņiem domāja dažādas brīnišķīgas īpašības

un domāja, ka tie ir bībelē minētā vienradža ragi; tāpēc arī

angļi pielikuši teiksmainajam vienradzim, kas atrodas viņu
vapenī, šo zobu. Vēl 16. gadusimtenī Baireitas arķivā
Plassenburgā bija glabāti, kā sevišķs retums, četri narvaļu
zobi. Vienu no tiem divi Baireitas markgrafi pieņēma liela

parāda vietā no karaļa Kārļa V. Zobu, kas glabājās Drez-

denes kūrfirstu krājumā zelta ķēdē, vērtēja uz 100.000

valsts dālderiem. Jo vairāk pārliecinājās, ka šie zobi nav

vienradža ragi, jo vairāk tie zaudēja savu brīnišķo spēku,
bet vēl 18. gadusimteņa beigās viņu netrūka aptiekās, un

daži ārsti vēl arvien parakstīja dedzināta narvaļa zoba pul-
veri. Pēc Vanhefa ziņām, tagad narvaļu zobus Gren-

landē pārstrādā uz vietas un pagatavo no viņiem dažādas

lietas, kajaku izgreznojumus, airēs, slieces, un dažreiz arī

smalkus griezumus.
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Beidzamā dzimta kasa lotu veidīgie (Physe-

teridae) ietver sevī visus pārējos vaļus ar zobiem, kas ap-

vienoti ar to pazīmi, ka augšējā žoklī tiem nav zobu. Augš-
žoklī gan zobi ir, bet tie neizdīgst. Arī apakšējā žokļa zobi

tikko redzami virs smaganām un visi atrodas vienā kopējā
zobu iedobumā. Blakus tam, ka galvas šinī dzimtā ir ne-

vienādi veidotas, te var novērot arvien vairāk ķīļveidīgu
galvas formu, kas atstāj brīvu vai nu knābim līdzīgu galvas

priekšējo daļu (knābjvaļi), vai arī sastāv no mīkstām, eļ-

ļainām daļām, kas no ārienes nemaz nav saskatāmas pie

galvas kausa, kas uz priekšu strupi nobeidzas.

Tā atkal var atšķirt divi apakšdzimtas: knābjvaļus
(Ziphiinae) ar uzpūstu galvu, bet ar strupu delfina degunu
un ar divi vairāk vai mazāk neizveidotiem zobiem apakšējā

žoklī, un īstos kašalotus (Physeterinae) ar lielo, līdz pat

priekšai stāvošo ķīļveidīgo galvu un šauro apakšžokli, kas

vienā kopējā zobu dobumā satur veselu rindu vienlīdzīgi
veidotu ķīļzobu.

Knābjvaļu (Ziphnnae) apaksdzimta dibinās uz

kādu neieverojamaKU ģinti (Ziphius Cuv.), no kuras vis-

pirms atrada tikai nepilnīgu galvas kausu 1804. gadā, ne-

tālu no Marseļas pie Ronas grīvas, ko nodeva lielajam
Xi vj ē (Cuvier). Tas viņu noturēja par izmiruša dzīv-

nieka galvas kausu un kā tādu to arī aprakstīja.

Svarīgākā ģints (Hyperoodon), kas zināmu lomu spēlē

pat vaļu zvejā ziemeļos, ir pīļuvalis jeb dc g-

-lin gs, angļu bottlenose, norvēģu nebbhv a-

-1i s, islandiešu andarnefia jeb andhvalur,

grenlandiešu anar nak v. t. t. (Hvperoodon ampul-
latus (rostratus)). Tas ir ļoti spēcīgi būvēts zobu valis

6—lo m. garumā. Ķermenis garens, visresnāks priekš-
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daļā netāl no vidus, pret asti ātri paliek tievāks. Mazās

acis atrodas aiz mutes kaktiņiem, tikko saredzamā auss aiz

acs, pusmēnessveidīgais elpojamais caurums pieres virs-

pusē starp acīm, samērā ļoti mazā, īsā un šaurā, iegareni un

olveidīgi veidotā, pie pamata drusku saspiestā, pret vidu

un uz priekšu drusku sašaurinātā, strupi noapaļotā krūšu

spura piestiprināta pie ķermeņa priekšējās trešdaļas; mazā,

zemā, priekšējā malā ielikta, un pakaļējā drusku izgrieztā,
tā tad sirpveidīgi izliektā muguras spura atrodas virs

beidzamās ķermeņa trešdaļas, lielā astes spura pakaļējā
malā nedaudz ieliekta un pārdalīta divās diezgan smailās

daļās. Knābjveidīgi izstieptais deguns ir 30—60 cm

garš, sākot no apakšējā žokļa vidus katrā pusē žokļu za-

rojumam stiepjas atpakaļ īsa, bet dziļa ādas kroka; līdzīga
kroka atrodas vēl tālāk atpakaļ pie rīkles; pārējā āda lī-

dzena, gluda un spīdoša, vairāk vai mazāk vienmērīgi mel-

na, bet .parasti virspusē tumšāka kā apakšpusē.
Kikentāls ārējo deglinga izskatu atrod „par tik

raksturīgu, ka to nevar samainīt ne ar kādu citu vali:

stāvi, gandrīz vertikāli pār plāno degunu paceļas galva, kas

no ķermeņa atdalīta ar tikko manāmu ieliekumu". Galvas

kauss uzrāda „ļoti stipru augšžokļa attīstību, kas izveido-

jas par divi augstām, vertikālām kaulu ķemmēm un rada

stāvo galvas priekšējo daļu. Sevišķi redzamas šīs īpatnības
ir veciem vīriešu kārtas dzīvniekiem...", kāmēr jaunākie, jo

jaunāki tie ir, jo vairāk arī galvas izveidojumā tuvinās

daudz mazākajai mātītei. Savienojumu audos starp abām

augšējo žokļu ķemmēm pie jaunākiem dzīvniekiem atrod

bezkrāsainuieļļu, pie vecākiem tēviņiem cietu tauku gabalu,
šis deglinga galvas trāns ļoti stipri līdzinās īstajam sper-

macetam, ko atrod pie kašelotiem, un vaļu zvejnieki to se-

višķi meklē. Zobi deglingam nav redzami; savu sugas no-

saukumu (= augšā zobotais) viņš dabūjis pateicoties kļū-

dai, jo aiz pārskatīšanās augšļeju ragveidīgie ādas paaug-

stinājumi ir noturēti par zobiem. Tomēr žokļos zobi ir,
un dažreiz apakšžoklī izlaužas arī uz āru divi ķīļveidīgi zobi,
bet viņus tik maz lieto, ka uz viņiem uzmetas pazīstamie
vaļu liekēži, sēdošie vēži (Cirripedia, Conchodermaaurita).
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Deglingu embriji uzrāda daudz vairāk zobu aizmetņu un iz-

skatās tāpēc delfiniem līdzīgi, tāpat delfiniem līdzīga ir arī

viņu galvas forma.

Ar divi iekšējās uzbūves īpatnībām deglings atšķiras
no visiem citiem. Ārējās nāsis ved tikai vienā deguna
ejā, labajā, kreisā pateicoties galvas kausa uzbūves asi-

metrijai vairs neatrod kopēju izeju uz āru, tā nobeidazs bez

izejas gaļā. Tāpat ir arī ar rokas pantu, jo ceturtais un

piektais pirksts sākas nevis no kopējā rokas panta kaula,
kā pie zīdītājiem tas parasts, bet no diviem atsevišķi stā-

vošiem kauliņiem, caur ko minētais kauls ir itkā sakuša-

nas produkts.

Beidzot arī pieauguša dzīvnieka kuņģis atšķiras no

embrija kuņģa ar daudzajiem nodalījumiem, kas atrodas

viens aiz otra: kas atgādina delfina gremojamā kuņģa ieda-

lījumu divās daļās. Ņemot vērā delfinam līdzīgo zobu stā-

vokli un galvas veidojumu pie deglinga embrijiem, Ki-

kentāls pieņem, „ka deglings ir delfinu sānu nozaro-

jums, no kuriem viņš arī cēlies."

Deglinga izplatīšanās apgabals liekas ierobežots ar

Ziemeļu Ledus jūru un Atlantijas okeāna ziemeļu daļu.
No šejienes sākot tas izdara kārtīgus ceļojumus, kas to

noved vairāk tuvākos vai attālākos dienvidu apgabalos, un

ikgadus viņš kārtīgi parādās Fareru salu tuvumā un nereti

arī pie Lielbritānijas krastiem, un dažreiz tas peld pat uz

augšu pa upēm, kas tam liekas būt piemērotas. Pie Gren-

landes krastiem to var manīt reti, Devisa jūras šauruma

ieejā turpretī samērā bieži, pa lielākai daļai nelielās sabie-

drībās, kas sastāv no trīs vai četriem dzīvniekiem. Pēc

Xikc ntāla, pie viņa tāpat, kā pie daudziem citiem dzīv-

niekiem, var novērot, „to parādību, ka vecie tēviņi dzīvo

vieni paši, kāmēr mātītes sastop kopā ar jaunajiem pa divi

vai pa vairāk kopā, starp citu kopā arī ar jaunākiem tē-

viņiem. Lielākos baros ir tikpat daudz mātīšu, cik tēviņu,
liekas tā tad, ka deglings dzīvo viensievībā." īpatnējs ark-

tisko zemju iedzīvotājs viņš, pēc Kikentāla, tomēr nav,



jo ledū to reti kad sastop, bet ir turpretī īsts atklātas jū-

ras iedzīvotājs, kas tikai gadījumos ierodas tuvāko zemju

piekrastēs. Tomēr tas vairākkārtīgi ir nācis priekšā, ka

viņu sastop Anglijas, Francijas, Holandes, Vācijas, Zvied-

rijas, Krievijas un Sibirijas piekrastēs. Deglinga ziemas

mītne ir „Atlantijas okeāna dienvidus daļa; martā un ap-

rīlī sākas ceļojums uz ziemeļiem, un šinī laikā to var izde-

vīgi zvejot pie Fareru salām, Islandes un žan-Maijenas.

Maijā un jūnijā to sastop vēl tālāk uz ziemeļiem, līdz pat
špicbergas rietumu krastiem. Viņa došanās uz ziemeļiem,
pēc visiem novērojumiem, liekas stāv sakarā ar to, ka

vasaru siltās ūdens straumes iespiežas tālāk uz ziemeļiem
pola virzienā. Tur, kur daudzās Golfa straumes attekas sa-

maisas ar auksto pola ūdeni, deglingu var sastapt visbie-

žāk, tā tad ūdenī, kura temperatūra ir 2—3 grādi. Iz-

skaidrojums šai parādībai gan būs tas, ka gar daudzo silt-

ūdens straumju sazarojumu malām ir liela dzīvnieku ba-

gātība." Tur „lielākos dziļumos var sastapt lielus tintes

zivju barus, un tās noder deglingam par barību... Viņa
barība sastāv gandrīz vienīgi no tintes zivīm. Ja uzšķērž
deglinga kuņģi, tad tur atrod daudz tūkstoš galvkāju raga

knābju, kas pieder kādai Onvchotenthis sugai, kā ari citas

nesagremojamas tintes zivju daļas: acu lēcas un zvīņas."
Pēc Pechuel-Lešes (Pechuel-Loesche) ziņām, deg-

lings izpūš īsi un strauji zemu un ļoti tievu strūklu četras

līdz piecas reizes vienu pakaļ otrai; bet pūsdams nepālie!:
virs ūdens, bet pēc katra pūtiena „riņķo". Tomēr zem

ūdens to var skaidri saredzēt, līdz tas beidzot nolaižas dzi-

ļumos. Ka šis, samērā tik mazais valis, var tik ilgi palikt
zem ūdens, Kikentāls apstiprina ar saviem novēroju-
miem: kāds deglings, kam bija uzmesta harpūna ar 300

pēdu garu valgu, nogrima zem ūdens un palika tur pilnas
45 minūtes. Kikentāls atrod, ka deglingi vispār neesot

bailīgi. Viņi bieži rotājās ap zvejas kuģi un ar slikti mēr-

ķētiem šāvieniem neļāvās aizbaidīties; arī kādu ievainotu

citi ātrāk neatstāja, kāmēr tas nebij nogalināts. „Redze
un dzirde ir ļoti asas: jau no tālienes tie peld pretī kuģim,
kas ierosinājis viņu ziņkārību."
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Tā šie dzīvnieki paši dod iespēju tos zvejot, kas no-

tiek īsti rosīgi, bieži vien no buru kuģiem, kuriem dzīvnieki

labprātīgi tuvojas, raksturīgi lēkādami. Pēc Henkinga

ziņām, deglingu zveja norvēģiem ir redzami izdevīgāka
nekā medības uz visiem citiem zobu vaļiem, jo katrs, ja ap-

rēķina tikai lietojamā trāna vērtību (pārējo ķermeni neiz-

lieto) ienes apmēram 300 kronas un gada laikā tos nonāvē

tūkstošiem, lai gan katru gadu viņu skaits paliek mazāks.

Pasaules tirgū gada laikā apgrozās 1500 vātis ā 1018 kg.

deglingu eļļas, un kā sevišķi smalku šo eļļu lieto kokvilnas

vērptuvju spoļu eļļošanai, sevišķi Anglijā, un viņas vērtība

ir apmēram 72 markas par 100 kg netto.

Vēl jāpiemin divas retas, līdz šim tikai nedauz eksem-

plāros pazīstamas knābj vaļu ģintis (Berardius un Mesoplo-

don) no vienas puses tāpēc, ka, pēc F1 ove r a pārliecības,

viņas ar to, ka tās tik reti sastopamas, apstiprinot to uz-

skatu, ka knābjvaļi izmirstot, no otras puses, un tas attie-

cas uz otro šķiru, arī tāpēc, ka tas sevišķi interesē Vāciju,

jo 1913. gada vasarā kāds Soverbejavalis (Mesoplo-
don bidens), 3,80 m garš, 2 m apkārtmērā un 8 un pus

centneru smags nonāvēts pie Greifsvaldes līča; Kiken-

tāls ir noteicis pie kādas sugas tas pieder un pēc tam

viņš ir ievietots Breslavas muzejā. Šī ģints savu nosauku-

mu dabūjusi no tam, ka vienīgais, plakanais, drusku smai-

lais apakšējā žokļa zobs atrodas šī žokļa vidū. Pie Greifs-

valdes jaunās mātītes šis zobs vēl nemaz nebija izlīdis

ārā, bet vecajiem eksemplāriem viņš turpretī lielāko daļu
ir jau izkritis. Katrā ziņā šie zobi košanā nespēlē nekādu

lomu, jo barību, tintes zivis, kuru piesūkšanās orgāni at-

stāj vaļa ādā visādus ievainojumus, vaļi norij veselu.

Īsto kašalotu apakšdzimta (Phvseterinae) rakstu-

Rīga ar savu stūraino, līdz pat priekšas daļai kona vai ka-

stes veidīgi uzpūsto galvu bez knābja, kuras apakšpusē at-

rodas šaurs apakšžoklis ar lielāku skaitu vienādu kona-
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veidīgu zobu. Kašaloti galvenā kārtā apdzīvo siltākās un

tropisikās jūras un tur blakus pazīstamajai milzu formai sa-

stopama vēl otra, kas garumā sasniedz tikai 3—4 m,

pundurkašalots ar sugu Kogia breviceps, ko nedau-

dzos eksemplāros sastop pie Dienvidāfrikas raga, Indijas
Madrasas krastiem, Austrālijā pie Sidnejas, pie Macatla-

nas Meksikas rietumu krastmalā un pie Jaunzēlandes.

īstais vācu potv a1 s, angļu Sperm Whale,
franču cache 1ot, grenlandiešu kegut ili k, islan-

diešu tweldval un t. t „Physeter catodon (marco-

cephalus), līdzīga nosaukuma ģints (Physter; Catodon)

pirmveids, bez šaubām, visnelaipnākais un visdēkainākais

locēklis visā šķirā, raksturots ar nejēdzīgi lielo, purna galā

augsto un stāvo galvu, ar vienu vienīgu, mazliet uz kreiso

pusi un galvai pašā priekšā novietoto elpojamo caurumu,

kā arī ar apakšžokļa sevišķu izveidojumu, kura zarojumi

piekļaujas viens otram sava garuma lielākā daļā un ap-

balvoti ar vienu rindu konaveidīgu, >savā starpā gandrīz
vienādu zobu, turpretim augšējā žokļa zobi gandrīz ne-

pelna vairs zobu nosaukumu. Piedzīvojuši vaļu zvejnieki

pieņem, ka ir tikai viena kašalotu suga, bet apgalvo, ka da-

žādās vietās, kur tie uzturas, vai nu bagātāka, vai na-

badzīgāka barība atstājot iespaidu ne tikai uz kašalotu lie-

lumu, bet arī uz viņu ārējo veidu, un ka zināmos apstākļos
šis iespaids varot būt pat ļoti ievērojams .

Lielumā kašalots paliek tikai dažiem visgarākajiem
bārdainiem vaļiem pakaļ, jo viņš var sasniegt 20—23 m

garumu, no 9—12 m. apkārtmēru un astes platums var būt

līdz sm. Tas attiecas uz tēviņu; jo mātītes bez izņēmuma
ir ievērojami mazākas un nekad nesasniedz ne pusi no mi-

nētā garuma. Salīdzinot ar ķermeņa garumu, krūšu spura

ir uzkrītoši maza: lielākiem dzīvniekiem tās garums ir

tikko 2m un platums Im. Milzīgā, bluķim līdzīgā, priekšā
vertikāli krītošā galva sasniedz gandrīz to pašu augstumu

un platumu, kā viduklis un pāriet viņā bez kāda manāma

nodalījuma. Viduklis no priekšas skatoties, tā tad šķērs-



griezumā, mugurai pret vidu drusku ieliekts, gar sāniem

gandrīz taisni nolaidens un sākot no vidus stipri uzpūsts,
bet pret vēdera vidu sašaurinās ķīļveidīgi, divi trešdaļas
rēķinot no. priekšas ļoti resns, tālāk līdz pat astei paliek ar-

vien tievāks. Pēdējā trešdaļā paceļas zema, grumbulim

līdzīga, uzpūsta, nekustīga tauku spura, kas no pakaļpuses
dažreiz izskatās kā strupi nogriezta un priekšā pamazām
saplūst ar vidukli. īsās, platās, biezās krūšu spuras atro-

das tieši aiz acs un virspusē ir ar piecām gareniskām kro-

kām, kas atbilst pirkstiem, bet apakšpusē gludas. Astes

spura nav dziļi izgriezta un ar divām plāksnēm; jaunībā tā

gar malām izrobota, bet vecumā gluda un ar taisnu malu.

Mazi, grumbuļveidīgi paaugstinājumi stiepjas no tauku

spuras līdz pat astes spurai. Elpas caurums ir gandrīz
burta S veidā izliekta plaisa, kuras garums ir 20—30 cm

un tā atrodas, atšķirībā no citiem vaļiem, pavisam galvas

priekšējā daļā un drusku pa kreisi no viduslīnijas; mazās

acis novietotas tālu atpakaļ, ausis, neliela gareniska plaisa,
atrodas zem acs. Rīkle liela; žokļi atveras gandrīz līdz acīm.

Apakšžoklis ievērojami šaurāks un īsāks par augšžokli, no

pēdējā apņemts, kad mute cieti. Labi izveidoti zobi ir ti-

kai apakšējā žoklī, skaitā no 39 līdz 52, vienā žoklī vairāk

nekā otrā, kāmēr augšžokļa zobi ir sarukuši un pārklāti

smaganām. Jauniem dzīvniekiem tie ir ar asām smailēm,
bet jo vecāks dzīvnieks, jo viņi top strupāki, un pavisam
veciem dzīvniekiem tie izdobta kona veidā no ziloņkaula
masas, bet viņu dobumipildīti ar kaulu. Galvas kauss du-

ras acīs ar savu nesamērīgumu, galva pati ar savu lielumu,
vienādo resnumu. Zem vairāk centimetru biezās speķa
kārtas atrodas cīpslu kārta, kas pārklāj lielu tukšumu, ko

vertikāla siena dala divās, ar caurumiem savienotās daļās.
Visa šī telpa pildīta ar eļļainu gaišu masu, vaļu taukiem,
kas bez tam vēl atrodama caurulē, kas stiepjas no galvas
līdz astes galam, un daudzos mazos maisiņos, kas izkaisīti

pa visu miesu. Kaklā saplūst kopā seši kakla skriemeļi,
tikai atlass ir brīvs. Priekškājas augšējais stilbs īss un

resns, un kopā ar vēl īsāko apakšstilbu. Gaļa cieta, rup-

jām šķiedrām un caurausta ar daudz resnām un stīvām
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cīpslām. Pār viņu klājas dažāda biezuma speķa kārta un

beidzot kailā, gandrīz pilnīgi gludā, spīdošā āda, kas ir pa-

visam melnā vai dziļi tumšbrūnā krāsā, bet ķermeņa apak-

ša, aste un apakšžoklis vietām drusku gaišāki, un ļoti ve-

ciem vaļiem gaišāka paliek galvas virsdaļa.

Milzīgā, līdz 5 m garā un 3 m augstā, četrkantīgam

bluķim līdzīgā galva, tāpat kā pie īstiem zivju kaulu va-

ļiem, ieņem gandrīz trešo daļu no visa ķermeņa garuma,

un dažādo daļu nesamērības ziņā viņa sasniedz gandrīz ie-

spējamības robežas, kas sevišķi sakāms par degunu: ka-

šalotam palicis vairs tikai kreisais deguna kauls! Kreisā

deguna eja ir daudz labāk attīstīta kā labā, un abas tās ie-

slīpi uz priekšu paceļas līdz vienīgam spurcamam cauru-

mam, kas novirzīts pa kreisi, caur ko elpas strāva iegūst

slīpu, uz priekšu noliektu, ļoti raksturīgu virzienu. Arī

acis dažādā lielumā, bet kreisā mazāka par labo, kas agrā-
kos laikos vaļu zvejniekus pamudināja kašalotam uzbrukt

no kreisās puses. Salīdzinot ar milzīgo apmēru, ne pie
viena vaļa nav tādas uzkrītošas starpības starp galvas

ārējo izskatu un starp kaulaino galvas kausu. Galvas kauss

nav uz augšu izliekts, bet gan iedobs, un tikai pakausī ir

augsta kaulu ķemme, kas pāriet arī uz pakauša kaula sā-

niem un augšējo žokli, un tādā veidā dod saturu telpām,
kur sakrājas vaļu tauki. Pagaidām šādu ierīci mēs ne-

spējam pavisam saprast ;katrā ziņā milzīgā galva pateico-
ties tauku masām ir vieglākā ķermeņa daļa un nirstot to

var dabūt zem ūdens tikai ar muskuļu palīdzību. Kā

F 1 o v c r s (Flower) ir izsvēris, tad arī ribas kreisajā pusē
ir smagākas un lielākas; tā tad pie kašalota nevienmērība

uzbūvē redzama arī pārējās ķermeņa daļās.

Agrāk kā ārstniecības līdzeklis, tagad vēl tikai parfi-

mērijā lietotais ambers jeb ambra neatrodas vis mīzalu

pūslī, kā to senāk domāja, bet katrā ziņā zarnā; to apstip-
rina ambrētie galvkāju knābji, no kā pārtiek kašalots.

Katrā ziņā tie ir krājumi un atdalījumi, kas ceļas no kādas

slimības, jo ambru atrod tikai pie slimiem vai biegtiem ka-

šalotiem.
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Kašalots ir gandrīz visas pasaules pilsonis. Visās

jūrās, izņemot ledus jūras un viņām tuvos ūdeņus, viņš ir

sastopams. Tomēr, neskatoties uz to, nevar noliegt, ka

kašalots, vismaz agrākos laikos, kad tas vispār bija sasto-

pams lielākā skaitā, ne visai reti parādījās arī diezgan aug-

stos platuma grādos, un arī tagad to vēl var tur novērot,

liekas, ka viņš vispār mērenā un pat aukstajā joslā jūtas

ne mazāk labi, kā ekvatora jūrās. Tikai nedrīkst šo tāļu

aizceļojušo vai izkaisīto dzīvnieku skaitu salīdzināt ar to

daudzumu, kas siltos ūdeņus vispār nekad neatstāj. Par

īsto kašalota dzimteni, pēc Pechuel-Leše ir uzska-

tamas tās jūras, kas atrodas starp 40. platuma grādu zie-

meļu un dienvidu platumā, no kurienes, sekodams siltajām

straumēm, viņš šad un tad nonāk līdz 50. platuma grādam

uz ziemeļiem un uz dienvidiem un dažreiz aizceļo arī vēl

tālāk. Bet visi tie dzīvnieki, kas sastopami starp 55. un

60. grādu dienvidu vai ziemeļu platumā un vēl tālāk no ek-

vatora, jāuzskata kā nomaldījušies; barus vai grupas, tā

saucamās „skolas", šinīs apgabalos nav neviens pastāvīgs
vai gadījuma vaļu zvejnieks ne sastapis, ne arī medījis.

Tāpat neviens nav nomedījis līdzšim nevienu kašalotu ta-

nīs ūdeņos, kas apskalo Āfrikas dienvidus daļu, bet tie ir

gan medīti Amērikas dienvidus galā. Kādu atsevišķu tē-

viņu jaunākos laikos (1910.) noķēra pie Ņufoudlendas kra-

stiem.

Līdzīgi delfiniem, šie milzīgie vaļi cieši slēgtās „sko-
lās" jeb baros, kuru lielums ir ļoti dažāds, peld pa jūru, uz-

meklēdami viņā dziļākās vietas. Ļoti labprāt tie uzturas

stāvo krastu tuvumā, bet bailīgi izvairās no seklām vie-

tām, kas tiem var kļūt bīstamas, lai gan arī te gadās, ka

kāds iznirst no ūdens. Vaļu zvejnieki stāsta, ka katras

skolas priekšgalā esot liels, vecs tēviņš, „skolmeistars", kas

baru vada un sargā mātītes un jaunos, no kā bars sastāv,

pret naidīgu dzīvnieku uzbrukumiem. Veci vīriešu kārtas

kašaloti peld arī vieni paši vai savienojas nelielās sabie-

drības. Skolas pa lielākai daļai sastāv no 20—30 locēk-

ļiem; zināmos laikos savienojoties kopā vairāki bari un tad

peldot sabiedrībās, kas sastāv no vairāk simtiem dzīvnieku.
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Skamons (Scammon) galvenos vilcienos šīs ziņas ap-

stiprina. Pēc viņa piedzīvojumiem, bieži redz barus, kas

sastāv no 15, 20 un līdz vairāk simtu dzīvniekiem, un ja
arī tēviņus lielāko gada daļu var sastapt atsevišķi, tomēr

netrūkst tādu gadījumu, kur vairāki šie nezvēri sadodas

kopā un pamazām vien rada ievērojamas sabiedrības. Baru,
kas sastāv no vīriešu un sieviešu kārtas locēkļiem un jau-
niem dzīvniekiem, parasti vada vairāki veci tēviņi, laikam

aiz tā iemesla, ka mātītes, kam ir mazie, par citu neko ne-

rūpējas, kā tikai par pēdējiem. Jaunie tēviņi pa laikam

sastāda atsevišķus barus un pēc iespējas nešķiras, kāmēr

nav sasnieguši vīra gadus.
Kas attiecas uz kustību ātrumu, tad kašalots nav ma-

zāk ātrs, kā citi ātrākie viņa šķiras locēkļi. Jau mierīgi

peldot tas stundā nopeld 3—6 jūras jūdzes, uztraukumā tas

tā skrien, ka sakuļ ūdeni kā tvaikonis. Jau no tālienes to

var pazīt pēc viņa kustībām. Mierīgi peldot, tas viegli ku-

stas zem ūdens, ātri peldot viņš tik stipri sit ar asti uz

augšu un uz leju, ka galva viņam te dziļi nogrimst ūdenī, te

atkal augstu pajēlas virs ūdens. Ne tik reti tas ūdenī iz-

ceļas arī stāvus, izceldams augstu virs ūdens vai nu galvu,
vai asti, un ar to viņš atšķiras no visiem citiem vaļiem, un

nāk priekšā pat tādi gadījumi, kur viņš piepēži ar lielu

sparu izlec virs ūdens divi līdz trīs reizes no vietas un pēc
tam uz ilgāku laiku pazūd dziļumos; ja to traucē un ap-
grūtina, tad viņš atkal pieņem vertikālu stāvokli, paceļ gal-
vu augstu virs ūdens, lai redzētu, kas notiek apkārt, vai

apgriežas apkārt, ja gulējis virs ūdens horizontāli, tanī pa-

šā nolūkā. Rotaļājoties tas izstiepj gaisā te vienu, te otru

krūšu spuru un sit ar tām stipri pa ūdeni, vai arī per ūdeni

ar asti tik spēcīgi, ka troksnis dzirdams tālu' un redzamas

gaisā baltas ūdens strūklas, skaidrās dienās līdz desmit jū-
ras jūdžu tālumā, un piedzīvojušiem vaļu zvejniekiem no-

der par teicamu norādījumu.
Kā Pechuel-Leše tēlo, tad vienas sabiedrības lo-

cēkļi „bieži nokārtojas rindās viens otram blakus un viens

aiz otra, itkā tie atrastos apmācībā, rindas pazūd zem

ūdens vienā laikā un atkal iznirst un izpūš gaisu visas uz-
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reiz; tā sakārtoti dzīvnieki peld taisnā virzienā un laikam

ceļo . Bezvēja dienās kašaloti medz arī nekustoši gulēt
ūdenī un ļaujas, lai jūras viļņi tos šūpo vai arī koniski iz-

bāž augstu ārā no ūdens galvas, pie kam paši turas ūdenī

taisni. Tādā gadījumā liekas, ka novērotājs redzētu milzu

kokiem stumbru galus vai arī neticami lielu pudeļu kaklus,
kas viļņos lēni šūpojas." Pēc šī mūsu uzticības vīra un

Skam on a (Scammon) apgalvojuma, starp visiem va-

ļiem nav neviena, kas kustētos tik kārtīgi un arī tik kār-

tīgi elpotu, kā kašalots. Kad tas iznirst no ūdens, viņš iz-

laiž uz priekšu un uz kreiso pusi novirzītu, vienkāršu, caur-

mērā tikai metru augstu, bet biezu un kuplu elpas strāvu,
kas no kuģa mastiem redzama 3—5 jūras jūdzes tālu.

Ja viņam jāsteidzas, tad gaisa pārmaiņai pietiek ar 2—4

sekundēm un viņš gaisu izpūš ar troksni; bet ja tas mie-

rīgi peld savu ceļu, tad ieelpošanai un izelpošanai patērē
divi līdz trīs reiz ilgāku laiku. Elpas vilcienu skaits atkaras

no dzīvnieka lieluma, bet liekas, ka pie viena un tā paša
dzīvnieka, kāmēr to netraucē, minētais laiks paliek vienmēr

vienāds, kāmēr vien tas atrodas virs ūdens, tāpat vienādā

garumā ir arī tie laika sprīži, ko tas pavada dziļumos. Mā-

tītes un abudzimumu jaunie neietur šos laikus tik noteikti,
kā vecie buļļi. Pēdējie izpūš gaisu 10—15 minūtēs 40—60

un arī 70 reizes vienu pēc otras, tad tie „riņķo", izceļ astes

spuru gaisā, un tā kā tie ieņēmuši vairāk vai mazāk ver-

tikālu stāvokli, ar lielu ātrumu krīt dziļumos, kur paliek
20—40 un 50 minūtes ilgi, tad atkal parādās virs ūdens.

Kāmēr Skamons (Scammon) 1853. g. braukāja Bruņu-
rupuču salu tuvumā, viņa ļaudis noķēra lielu kašalotu, kuru

vajāja no 11 rītā līdz 4 pēc pusdienas. Šinī laikā tas kār-

tīgi izpūta gaisu 55 reizes pie ikkatras pacelšanās, un pēc
tam katrreiz 55 minūtes pavadīja zem ūdens, te, tāpat kā

arī virs ūdens, caurmērā noiedams trīs jūdzes stundā. Ma-

zāki un jaunāki kašaloti turpretīm neuzrāda tādu kārtību

elpošanā un arī laika ziņā ne, ko tie pavada virs un zem

ūdens. Piedzīvojuši vaļu zvejnieki apgalvo, ka viņi ar

dzirdes palīdzību vien varot kašalotu atšķirt no visiem pā-

rējie vaļiem, jo gaisa izpūšana radot pavisam īpatnēju
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troksni un tāpēc to grūti samainīt ar citiem lieliem jūras

zīdītājiem. Arī kašalots atstāj aizpeldēdams līdzīgu tau-

kainu ūdens ceļu, kā to Rakovica aprakstījis pie lie-

lajiem bārdainiem vaiļem .

Domā, ka starp maņām tauste ieņem pirmo vietu. Mai-

giem nervu ķermenīšiem bagātā āda liekas būt spējīga, sa-

just vismazāko iespaidu. Redze nav slikta, un arī dzirde

liekas būt laba, jo kašalots sadzird pat klusus trokšņus.

Vaļu zvejnieki to labi zin un klusā laikā pūlas netrokšņot,
ja grib savu medījumu pārsteigt. Kašalota garīgās spējas
vairāk līdzinās delfiniem, nekā bārdainiem vaļiem. Tomēr

no cilvēka klātbūtnes tas izvairās nesalīdzināmi vairāk,
nekā kuģiniekiem tik draudzīgais delfins, pieņemot, pro-

tams, ka viņš netiek vajāts vai ka viņam neuzbrūk; jo pē-

dējā gadījumā izbaiļu vietā iestājas dažreiz cīņas kāre, ko

mēs pie citiem vaļiem nesastapsim. Ir novērots, ka del-

finu bars var piespiest veselu kašalotu baru steidzīgi bēgt;
no piedzīvojumiem zinu, ka veci buļļi, kuģim tuvojoties,

aizbēg cik vien ātri spēj, un ir zināmi piemēri, kur „skola",
ienaidniekam piepēži tuvojoties, no bailēm itkā sastigst un

paliek nekustoties, neveikli un gluži samulsuši mēģina bēgt,
tad cilvēkam iespējams vairākus no viņiem pieveikt. Pēc

S kam o n a Scammon) piedzīvojumiem, mātītes jūt lielu

pieķeršanos viena otrai, salasās ap laivu, ja kādai no vi-

ņām uzbrūk un parasti pavada ilgu laiku pie savas mir-

stošās biedrenes, lai gan šādos apstākļos arī tām draud

droša nāve. Jaunu tēviņu starpā šādu sirsnīgu pieķerša-
nos nemana; tie harpūnas ķerto biedri atstāj savam lik-

tenim.

Kašalota galvenā barība ir dažādas galvkāju sugas.

Saprotams, ka līdz ar tiem viņš norij arī mazas zivis, kas

iemaldās viņa lielajā rīklē, bet īstenībā viņš tās nemaz ne-

medī. Bet pēc jaunākām ziņām, viņš pa laikam ēdot arī

stādu barību, vismaz norijot dažādu koku augļus, ko upes
ienes jūrā. Pateicoties savai spējai, pavadīt zem ūdens il-

gāku laiku nekā kurš katrs cits valis, un labāk nekā citi

šīs šķiras priekšstāvji var pārmeklēt nepieejamās alas un

dibena nelīdzenumus, kašalotam reti kad trūkst piemērotas
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barības. Kādā kārtā viņš savu medījumu iegūst, to vēl

līdz šim noteikti nav izdevies izzināt ;tomēr daži lietpratēji

apgalvo, ka pēc tam, kad tas nolaidies dziļumos, viņš at-

plēšot savu ļoti kustīgo apakšžokli tik tālu, ka tas stāv pret

ķermeni taisnā leņķī, un tagad, lēni peldēdams, ķerot me-

dījumu, kas tam pagadās ceļā, saspiež to un norij. Ska-

m o n s (Scammon) šīs domas savā ziņā apstiprina, un mēs

te nedrīkstam aizmirst, ka starp galvkājiem, kas sastāda

mūsu vaļa galveno barību, gadās milzīga lieluma eksem-

plāri, kas dažreiz var aizpildīt ne vienu ēdienu reizi vien.

Skrambājumus kašalota galvā uzskata kā ievainojumus, ko

viņš dabūjis ložņājot pa jūras dibenu.

Mātītes ar zīdaiņiem var sastapt visos gada laikos.

Parasti mātīte atnes vienu, visaugstākais divi mazuļus
gadā. Jaunpiedzimušie kašaloti sasniedz ceturto daļu no

mātes garuma un jautri peld tai blakus. Zīdot mātei esot

jānoliekas uz sāniem un mazais pupu ieņemot mutes kaktā.

Jau no seniem laikiem vaļu zvejnieki kašalotu medī ar

lielu uzcītību, bet ar sevišķu kaislību sākot no 17. gadu-

simteņa beigām, pēc amērikaņu priekšzīmes. Šo zvejnieku
galvenais medību apgabals, sākot ar 19. gadusimteņa sā-

kumu, ir dienvidus jūras, un arī tagad gandrīz vienīgi

angļi un ziemeļamērikaņi nodarbojas ar šo amatu un ātri

vien arī šo milzu dzīvnieku izskaudīs. Kāmēr 1837. gadā
kašalotu zveja ienesa 17 miljonu marku, 1908. gadā ienā-

kums jau bija noslīdējis uz pus miljonu! No pieauguša
vīriešu kārtas kašalota iegūst 80—120 mucas trāna, viena

šāda dzīvnieka vērtība svārstās, skatoties pēc tirgus ce-

nām, kas ļoti mainīgas, apmēram starp 9000 līdz 20.000

markām; daudz mazākās mātītes nav ne pusi vērtas. Bez

speķa, kas dod ļoti labu trānu, kašalots dod vēl vaļu tau-

kus un ambru. Vaļu tauki, ko iegūst no šķidruma, kas at-

rodas galvas dobumā, ir svaigā stāvoklī šķidra, caurspī-

dīgi un gandrīz bezkrāsaini, sasalst aukstumā un tad pa-

liek balti. Jo vairāk tos tīra, jo vairāk tie sacietē un sažūst,
līdz beidzot pārvēršas par miltveidīgu masu, kas sastāv no

mazām lapiņām ar perlamutra spīdumu. Viņus izlieto ārst-

niecībā, kā arī izgatavo no viņa sveces, kas labākas par
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visām citām. Vēl vērtīgāka ir ambra, par kuru jau no ļoti
seniem laikiem stāstīts daudz pasaku: viegla, irdena, vas-

kam līdzīga masa dažādās krāsās, kas aptaustot liekas būt

taukaina, ar ļoti patīkamu smaržu, siltumā paliek mīksta,
vārošā ūdenī pārvēršas eļļas veidīgā šķidrumā un lielā kar-

stumā izgaro. Viņu lieto galvenā kārtā kā kvēpināšanas
līdzekli vai piejauc pie tā sauktām labsmaržīgām eļļām un

ziepēm. Jau senie romieši un arābi prata to izlietot un zi-

nāja tās vērtību, senie grieķi ārstniecībā lietoja kā krampju

apturēšanas un nomierināšanas līdzekli, un līdz pat pagā-

jušam gadusimtenim to kā tādu varēja iegūt visās aptie-
kās. Vairāk kā no kašalota miesas ambru iegūst zvejojot

no jūras. Ka patiesi no jūras ir izvilkti ambras gabali, kas

sver 90 kg un ir 1,5 m gari un 0,5 m biezi, par to nevar

būt nekādu šaubu. Bez tam izlieto arī kašalota zobus.

Viņi, kā Vestendarps vēsta, ir iekšā drusku iedzel-

tēni, bet masa viņiem ir cieta un izturīga un tos bieži lieto

pogu un spēļu marku pagatavošanai; 1 kg maksā s—B

markas.

Kad pirmie angļu un amērikaņu kašalotu zvejnieki 19.

gadusimteņa divdesmitos gados apmeklēja Indijas okeānu,

viņi atrada tur neskaitāmus kašalotu barus, bet jau sep-

tiņdesmitos gados dzīvnieka rindas bija jau tādā mērā iz-

retinātas, ka amērikāņiem vairs attālākās medības neat-

maksājās. Viņi aprobežojās ar Kluso okeānu, kašalotu gal-

veno dzīves vietu, kuru tie krusto visos virzienos: eksem-

plāri, kam uzmestas harpūnas pie Japānas krastiem, at-

rasti Čiles piekrastē. Kašalotu zveja norisinājās pa visu

Kluso okeānu: kā cietzemju, tā salu tuvumā, kas pa daļai

bija valzivju flotes atbalsta punkti, tā arī atklātā jūrā.

Zvejoja un vēl tagad zvejo gar visu Ziemeļ- un Dienvid-

amērikas piekrasti, pie Marķīzu, Draudzības, Samoa un

Fidži salām un Jaunzēlandes apkārtnē uz dienvidiem un zie-

meļiem no Austrālijas. Platā josla abās ekvatora pusēs, un

sevišķi apgabals starp s—lo grādu dienvidus platumā un

90—120 grādu rietumu garumā, ir apgabals, kur kašaloti

bagātīgi sastopami. Arī pie Jaungvinejas tos zvejo tāpat
kā arī Japānas piekrastē un līdz pat Sandviču salām.
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Par amerikāņu „Sperm Whaling m the Azores" Pa-

rīzes zoologs Buvjē (Bouvier), kas pavadīja Monakas

princis viņa ceļojumā, pastāsta tuvāk. Uz katras salas ir

uz paaugstinājuma uzcelts novērošanas punkts, no kurie-

nes, tiklīdz pamana kašalotus, dod ķērājiem ziņu, ka jā-
brauc jūrā. 1907. gada zvejas sezonā noķerti divdesmit ka-

šalotu. Ja kašalots pienāk tuvu krastam, tad arī Azoru

salu iedzīvotāji savās mazajās buru laiviņās dodas uz zveju,
un reiz šādos apstākļos 1895. gadā Monakas princis ar savu

jūras pētījumiem piemērotu jachtu „Princese Alise" iz-

pildīja vilcēja lomu, saprotams, paturēdams reizē acīs arī

savus zinātniskos nolūkus. Kašalots, kam bija uzmesta

harpūna un kas pēc tam bija nāvīgi ievainots ar rokas

šķēpu, izlaistīja tikdaudz asiņu, ka virs jūras līmeņa ra-

dās 1 ha liela asins peļķe. Savu milzīgo ķermeņa masu

viņš svaidīja šurp un turp un ar briesmīgo asti sita pa

ūdeni tā, ka pacēlās 10—15 m augsti ūdens stabi un sacēla

spēcīgus ūdens virpuļus un ūdens visapkārt tika sakults

putās. Beidzot ar briesmīgu, 10—12 mezgliem lielu ātru-

mu viņš devās uz jachtas pusi, bet izpeldēja tai pa apakšu
uz otru pusi un tur palika nobeidzies guļot. Nāves cīņā
viņš izvēma galvkāju daļas, no kurām dažas varēja savākt

un noteikt. Tur bija kāda jauna pāri par 2 m gara suga

ar visu savu zvīņu segu (Lepidotenthis grimmeldii), kādu

parasti atron tikai pie izmirušām formām, bez tam milzīgs

ķeramais tausteklis no kāda cita galvkāja, kas pat konser-

vēšanas šķidrumā, kur tausteklis saraujas, bij resnāks par
cilvēka rokām un apbruņots ar piesūkšanās kārpām ar

asiem nagiem, kas tikpat stipri, kā plēsīgiem zvēriem.

Kuņģī atradās 100 kg smaga mīklas veidīgā masa, kas sa-

stāvēja no dažādiem galvkājiem, un bagātīgā mērā satu-

rēja to knābjus un acu ābolus. Uz lūpām bija redzami apaļi
iespiedumi, ko varēja katrā ziņā uzskatīt kā galvkāju pie-
sūkšanās vietu pēdas, kuri, saprotams, turējās ar visu

spēku pretī, kāmēr tos norija.
Saistoši kā kādu romānu Franks Bullēns ir

attēlojis kašalotu medības savā, no rakstnieciskā viedokļa

ievērojamā grāmatā „The Cruise of the Cachelot" (Lon-
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don, 1899). Viņš pats kā „youngster" ir atradies uz vec-

modīgas burulaivas „Kašelots" un airu laivā devies agrāk
tik slavenās un bailīgās medībās, ko mēs no bilžu grāma-
tām vēl atceramies no mūsu bērnības laikiem, un kā sargs

viņš nakts laikā Indijas okeānā starp Nikobaru salām ir no-

skatījies kašalota un milzu galvkāja cīņā, vienā no tiem pa-

sakainajiem milzu krakeniem, ko viņš tēlo tik lielu kā lie-

las dubultvātis un kura melnās acis ir vismaz pēdu caur-

mērā!

Patiesībā kašalotu zveja ir savienota ar lielākām

briesmām, nekācitu vaļu zveja, jo pirmie, kad tiem uzbrūk,
aizstāvas un drošsirdīgi dodas virsū savam pretiniekam un

uzbrukumā izlieto ne tikai savu briesmīgo asti, bet arī zo-

bus. Ka viņi aizstāvas arī ar zobiem, to var spriest no da-

žiem novērojumiem: tā pa laikam gadās nonāvēt vecus tē-

viņus ar pilnīgi sakropļotiem apakšējiem žokļiem, kas, acīm-

redzot, ir kaujas sekas ar viņam līdzīgiem vai ar kādu vēl

nepazīstamu jūras dziļumu milzi. Bez tam vaļu zvejnieki

no ļauniem piedzīvojumiem zin, ka kašalots cīņā nevien ar

galvu drāžas laivai virsū vai to ar asti sasit, bet ka viņš
to tiešām saķer savā milzīgajā rīklē un viegli saspiež
druskās. Kā notekti novērojumi rāda, tad viņš savu zoboto

apašķējo žokli spēj atliekt no virsžokļa gandrīz zem taisna

leņķa un pārsteidzoši tāļu viņš to spēj kustināt arī uz sā-

niem. Kad tam uzsviež harpūnu, viņš dažus acumirkļus

paliek ūdenī guļot kā sastindzis un tā uzmanīgiem vaļu

zvejniekiem dod iespēju to ātri nobeigt; bet parasti tas

cīnās par savu dzīvību līdz izsamišanai un nebūt nemeklē

vienmēr glābiņu bēgšanā, bet uz tam nodarīto pārestību
atbild ar dusmām un rūkšanu. Visi piedzīvojuši jūrnieki
zin stāstīt par nelaimes gadījumiem, ko viņš nodarījis;
daži no šiem nostāstiem var būt izpušķoti vai izdomāti,
tomēr citi ir pilnīgi pareizi. Dažus no tiem te pievedīšu.

1820. gadā kuģa „Esseks" laivas medīja kašalotu baru

Dienvidus jūrā, kamēr kuģis tam sekoja ar pusnolaistām
burām. Te piepeši netālu no viņa uzpeldēja milzīgs bullis,
kas šķērsu pret kuģa virzienu peldēdams, kā no sākuma

likās, tīri nejauši uzgrūdās kuģim. Pēdējais stipri sa-
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grīļojās un likās, ka arī valis ir smagi ievainots, jo viņš
trakodams valstījās pa ūdeni; bet drīz vien tas atžirga
un devās mukt — tā vismaz domāja kuģa ļaudis, kas strā-

dāja pie pumpjiem, jo pateicoties sadursmei kuģī bija ra-

dusies ievērojama sūce. Piepeši tie ieraudzīja, ka 100

pēdu tālumā vals apstājas, apgriežas un dusmīgi drāžas

kuģim virsū: viņš trāpīja tā priekšgalu un sadragāja to

tādā mērā, ka tas tūlīt sāka grimt. Kuģa ļaudis okeāna

vidū bija spiesti pāriet uz laivām, no kurām divas pēc
93—97 dienām uzņēma citi kuģi, no ļaudīm katrā bija pa-

likuši pie dzīvības 2—3 cilvēki, kas bija pārtikuši no

savu nelaimes biedru gaļas, pārējās laivas bija pazudu-
šas. 1851. gadā „Rebekkas" ļaudis noķēra kādu milzīgu

kašalotu, kas padevās bez kādas pretošanās. Viņa miesā

atrada divi harpūnas, kas bija apzīmētas ar vārdu „Ann
Aleksander"; galva bija stipri ievainota un no briesmīga-
jiem ievainojumiem rēgojās ārā lielas kuģa plankas.

„16 decembrī 1867. gadā," stāsta Pe c h v c 1-L c še,

„Oskeola" laivas otrais virsnieks harpunēja kādu kaša-

lotu, bet tas viņa laivu acumirklī sadauzīja, trešais virs-

nieks steidzās palīgā, bet piedzīvoja to pašu. Kamēr pir-
mais virsnieks salasīja visapkārt jūrā peldošus cilvēkus,

trakojošais dzīvnieks uzbruka tikko pienākušai ceturtā

virsnieka laivai un samala to pilnīgi savos žokļos. Tagad
nolaida divi papildu laivas, bet vals tām tik veikli uzbru-

viņām nācās meklēt glābiņu pie kuģa; tagad ne-

zvērs metās tam virsū, bet trāpīja to slīpi no priekšas,
tā kā tas stipri salīgojās un pazaudēja dažus dēļus, bet

vēl varēja palikt uz jūras. Vals arī bija ievainots un bez

tam viņš bij dabūjis arī dažus sprāgstošu šāviņus un tā-

pēc bija jau mazāk spējīgs uz cīņu. Tā kā iestājās va-

kars, tad abas partijas noslēdza pamieru, bet palika uz

kaujas lauka. No rīta ļaudis atkal uzbruka valim; viņš
tomēr bija tagad drusku noguris, vilka laivu kā arī lai-

vas kravu sev līdz, un pēc jaunas un īsas cīņas to izdevās

nogalināt. Daži veci eksemplāri vaļu zvejniekiem ir labi

paziņas un kļuvuši slaveni kā „vaļu cīkstoņi" vai „kodēji",
kā piem. „Jaunzelandes Toms", milzīgs tēviņš, kas savu



vārdu dabūjis no tiem ūdeņiem, kuros viņš mīl uzturēties.

Viņš esot tā iemanījies, ka arvien uzbrūkot pirmais un

sasitot un sakožot laivas, kas nepagūst laikā glābties. Bet

kuģus viņš liek mierā. Viņu slavē dziesmās un teikās;

viņa mugura esot pilna ar harpūnām un izskatoties pēc

eža muguras. Uzglabājies par viņu ir sekošais piedzīvo-

jums: Kuģim „Adonis" un vairākiem citiem, kas viņu
pirms gadu desmitiem kopējiem spēkiem gribēja uzveikt,

viņš sasita un sakoda vienā acumirklī deviņas laivas, no-

nāvēja četrus cilvēkus un piespieda pārējos no cīņas at-

teikties. Katrā ziņā kašalotu var uzskatīt kā varonīgāko
vai dižciltīgāko no visiem vaļiem; viņš ir īsta jūras

briesmoņa pirmtīps."

2. apakšsķira: Bārdainie vaļi (Mvsticeti).

Ar sugām nabagai bārdaino vaļu (Mysticeti)

apakššķirai piederošie vaļi raksturojami ar to, ka nevienā

žoklī tiem nav zobu, augšžoklis un augšlejas turpretīm nes

bārdu. Pārējās īpatnības ir: ļoti lielā, platā galva, šķirtie,
gareniski novietoti elpas caurumi un šaurais rīkles gals.
Bet visraksturīgākā pazīme tomēr ir un paliek bārda.

Tā nav attīstījusies zobu vietā, neaizvieto tos, nedz arī

līdzinās tiem tiem izcelšanās vai piestiprināšanas ziņā pie

žokļa, nedz'izskatā. Pavisam jauniem vaļiem atrod žokļos
mazus, kauliem līdzīgus ķermenīšus, ko var uzskatīt kā

zobu dīgļus; turpretīm bārda, kas parādās vēlāk, nemaz

nav piestiprināta pie žokļiem, bet pie augšlejām un nav

tieši piestiprināta pie galvas kauliem. Viņu šķērsais stā-

voklis mutes dobumā atgādina zivju augšleju zobus. Bār-

das ir raga un nevis epiderma kaulaini veidojumi, viņas
ir trīskantīgas, retāk četrkantīgas plātnes, pie kurām var

atšķirt vienu ārējo un otru serdes masu. Pirmā sastāv

no plānām, viena virs otras guļošām raga plāksnēm; pē-

dējā izveido līdztekus ejošas caurules, kas plātnes galā

pāriet saru veidīgās šķiedrās, kas ir plātnes pašas sašķie-
drotā daļa. Izliektas ragu plātnes pie pamata savieno

atsevišķās bārdas vienā, un ar šīs ragu plātnes palīdzību
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arī viņu bari visās jūrās pateicoties norvēģu vaļu ķērā-
tās piestiprinātas pie apmērām 2 cm biezās, ar trauciņiem

bagātās augšleju velves ādas, no kuras tās barojas. Ga-

rākās no šīm plāksnēm, kuru katrā pusē var saskaitīt

līdz 400, atrodas žokļa vidū, īsākās galā un ieliekuma

vietā, un tās sākot no vidus uz sāniem diezgan pakāpe-
niski paliek mazākas. No priekšas atpakaļ viena atrodas

cieši pie otras; tālāk starpas top arvien lielākas. Ja bār-

dainais valis aiztaisa muti, tad apakšējais žoklis pilnīgi

apņem augšējo; bārdas šķiedras skar mēli, ja ar' ne vi-

sur, tad tomēr gar malām, un tā augšleju dobumu uz āru

pilnīgi noslēdz un aiztura kā sietiņš pat mazāko un sli-

denāko laupījumu, ka tas nespēj izmukt.

Barības uzņemšanā bārdainiem vaļiem, kas visi pār-

tiek no maziem dzīvniekiem, lielu lomu spēlē masīvā, pil-

nīgi pieaugusē, lielam valim pēc Rav ic a ziņām, 250 līdz

400 kg smagā mēle, kas var kustēties tikai uz leju un uz

augšu, sastiepjot un atlaižot muskuļaino rīkles ādu starp
abiem apakšžokļu zariem. Pateicoties tam, vaļa mute vis-

pirms plati atveras, barības masas ieplūst iekšā un, mē-

lei pret augšlejām ceļoties, tiek dzītas tālāk rīklē, kamēr

ūdens pa bārdu starpu iztek laukā. īstu rijamo muskuļu
te nemaz nav, jo arī bārdainā vaļa elpojamie ceļi ir šķirti

no barības ceļiem pateicoties lielākām pārmaiņām gāmu-
rā. Bet tās ir pavisam citādas, kā zobu vaļiem un tas ir

galvenais atbalsta punkts modernajiem vaļu pētniekiem,
kas pārliecināti, ka bārdainiem un zobainiem vaļiem ir

maz kas kopējs radniecības un izcelšanās ziņā un ka viņu
daudzās ārējās līdzības ir vienīgi analoģija, t. i. izlīdzino-

šās ārējo dzīves apstākļu sekas.

Pieauguši bārdainie vaļi var sasniegt garumā 20—30

m un svarā no 20—150000 kg: tāpēc tie ir lielākie no vi-

siem tagadnes dzīvniekiem. Viena tāda vaļa ķermeņa
masa līdzinās apmēram 30—35 elefantiem vai 150—170

vēršiem un no šāda milža speķa dažreiz var iegūt pāri par

300 hektolitru trāna.

Bārdaino vaļu ģeogrāfiskās izplatības apgabals,

pirms kultūras cilvēks nebija iejaucies to nedabīgi sa-
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šaurinādams vai, labāki sakot, viņus iznīcinādams, ap-

tvēra visas jūras, arī siltākās un tropiskās. Tomēr

priekšroku tie deva aukstajiem ūdeņiem, katrā ziņā sa-

karā ar to apstākli, ka tur bija vairāk barības; bet šī

sakarība nespēj izskaidrot to, ka bārdaino vaļu trūka

Dienvidus Ledus jūrā. Ričardsons (Richardson)

nupat grib apgalvot, ka angļu ekspedicijā uz Dienvidpolu
ar „Discovery" viņš redzējis pie Ross-Ice barjera bārdai-

nos vaļus ar uzkrītoši lielu muguras spuru, kas tā tad pie-
derētu pie jaunas sugas vai pat ģints, ja tie nav bijuši

slepkavu delfini.

Tagad, pateicoties modernajai, pa visu zemi izplatītai

vaļu zvejai, ar ko galvenā kārtā nodarbojas norveģieši,
nedaudzās īsto zivju kaulu vaļu sugas ar garām vērtīgām
bārdām ir gandrīz vai pavisam izskaustas un pārējiem
bārdainiem vaļiem, ko medī trāna dēļ priekšā tas pats lik-

tenis, ja pasaules dabas aizsardzības kustība īstā laikā

neizrādīsies pietiekoši spēcīga, lai to aizkavētu. Zvejas

kuģi, kas izbrauc medīt zivju kaula vaļus, jau tagad šad

un tad atgriežas atpakaļ tukšā un zivju kaulu tirgotāji
ved grāmatas par katru „īstu vali", ko vēl iegūst.

Bārdainie vaļi dzīvo samērā vientuļi, jo tikai retos

gadījumos, varbūt pievilkti no bagātīgas barības, viņus
redz salasāmies baros. Lielākā daļa no viņiem dzīvo Zie-

meļu Ledus jūrā un tikai pa laikam atstāj līčus, kas at-

rodas ledus lauku vidū; citi labāk dzīvo tanīs jūras daļās,
kas atrodas vairāk uz dienvidiem. Tie ienāk bieži Balti-

jas jūrā un Vidus jūrā vēl biežāk; kāds punduru valis ir

atrasts pat Melnajā jūrā. Neskatoties uz viņu milzīgo

masu, ūdenī tie kustas veikli un ātri; lielākā daļa no vi-

ņiem peld pa jūru pat ar tvaikoņa ātrumu. Viņi peld uz

priekšu, bet vienmēr lokveidīgās linijās, te paceldamies
līdz ūdens līmenim, te pa daļai virs tā. Ja tos netraucē,

tad viņi turas pa lielākai daļai pie ūdens līmeņa un pa lai-

kam noliekas pat virs tā te uz muguras, te uz sāniem, vā-

ļājas, nostājas vertikāli un vēl citādi rotaļājas; te tie peld

uz priekšu tā, ka tikai puse no ķermeņa atrodas ūdenī, bet

dažreiz visu ķermeni izmet virs ūdens līmeņa. Kad jūra



mierīga, tad tie virs viļņiem šūpodamies atdodas arī mie-

gam, un viļņi tos nes šurp un turp.
Šī lielākā zemes lodes dzīvnieka barība sastāv no zi-

vīm vai maziem, nenozīmīgiem mīkstmiešiem un glieme-

žiem, no galvkājiem, medūzām un tārpiem, starp kuriem

ir daudz tādu sugu, ko ar neapbruņotu aci tikko var ierau-

dzīt. Bet šo radījumu bārdainis valis vienā vilcienā uz-

ņem miljoniem. Briesmīgo rīkli plaši atvēris, valis peld

pa jūru, piepilda mutes dobumu ar ūdeni ar visiem tanī

peldošiem dzīvniekiem un, kad pēdējo mudzēšanu sajūt

jau viņa mēle, kas nav nejūtīga, tad lamatas aizkrīt. Bri-

tamjas muzējā šī veida „vaļu barība" ir redzama spirtā
izstādīta: Cetochilus (= vaļu barība) septentrionalis, īstā

„vaļu barība", 4 mm garš airkāju vēzītis un viņam tuvu

radniecīgais tikai 1,5 mm garais Temora longicornis.

Garīgās spējas liekas būt mazāk attīstītas kā zobai-

niem vaļiem. Visi bārdainie vaļi ir bailīgi un bēg, un tā-

pēc savā starpā un ar citiem jūras dzīvniekiem dzīvo sa-

ticībā. Kad tie redz, ka tiem uzbrūk, tad pamožas viņu
iedzimtā drosme, kas dažreiz var pāriet mežonībā, un tad

tie dūšīgi aizstāvas un nereti ar panākumiem; bet vispāri

savam briesmīgākam ienaidniekam tie nodara ļoti maz

zaudējumu. Viņu galvenais ierocis ir aste, kuras milzīgo

spēku varēs iedomāties, ja apsver, ka tā ir rīks, ar kuru

valis savu masīvo ķermeni dzen pa ūdeni uz priekšu tvai-

koņa ātrumā. Viena vaļa astes sitiena pietiek, lai stiprāko
laivu sasistu drumslās vai uzsviestu to gaisā, un pietiek,
lai nosistu ļoti stipru dzīvnieku un arī cilvēku.

Par bārdaino vaļu vairošanos līdz šim maz kas ir zi-

nāms, vislielākais tikai tik daudz, ka mātīte jeb „govis"
atnes vienu, reti, divi ļoti lielus, līdz 14—Vs no mātes ga-

ruma, labi attīstītus bērnus, kurus tās ilgi zīda, ar drosmi

un izturību aizstāv, no draudošām briesmām slēpj to zem

spuras un ilgi vadā sev līdz. Par grūsnības laika ilgumu

Guldbergs saka, ka tas esot 10—12 mēnešu un pat
vēl vairāk. Skatoties pēc jaundzimušā attīstības stāvokļa,
drīkst pat domāt, ka viņš ir vēl garāks, laikam vēl reiz

tik garš. Ir iespējams, ka bārdainie vaļi aug samērā ļoti
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ātri, tomēr paiet lielāks gadu skaits, līdz tie ir sasnieguši

pilnīgu augumu. Pēc visa spriežot liekas, ka lielajiem bār-

dainajiem vaļiem, otrādi kā tas ir ar kašalotiem, mātīte

vienmēr mēdz būt lielāka un taukāka par tēviņu, tikai kup-
rainais valis šinī ziņā ir laikam izņēmums. Neskatoties uz

mazo sugu skaitu, bārdainie vaļi atnes cilvēkam ar savu

lielumu nesalīdzināmi daudz vairāk labuma, nekā zobu

vaļu lielā bagātība: tāpēc arī viņu iznīcinošā vajāšana!

Vaļu trāns pārdošanā nāk vai nu tīrīts, vai arī netīrīts,
dažādās krāsu pakāpēs, tumšākās un gaišākās, kam da-

žāda tirgus vērtība. Tagadnē viņu galvenā kārtā izlieto

džutas industrijā diegu ieeļļošanai un ādu miecēšanā pie-

sūcināšanai, kas paliek pēc tam biezas un lokanas. Ziepju

industrijā vaļu trānu izlieto tad, kad citas eļļas, kā rā-

ceņu eļļa, ir dārgas, apgaismošanas nolūkiem trānu, jauk-
tu ar rāceņu eļļu, izlieto kalnu raktuvēs un visur tur, kur

jāizvairās no petrolejas, lai neizceltos ugunsgrēks. Lie-

lās, līdz vairākus metrus garās bārdas no īstiem zivju
kaulu vaļiem samaksā dārgāk nekā ziloņkaulu, un patei-

coties patīkamajai, vieglajai lokanībai un elastībai tās iz-

lieto labāko dāmu korsetu pagatavpošanai, un te jopro-

jām nav vēl nekā tāda, kas varētu stāties viņu vietā. īsās,
līdz 1 m garās rievu vaļas bārdas ir mazāk vērtīgas (tikai
50—80 pfeniņi par kilo), jo viņas izlieto lētāko korsetu,

krādziņa un citu atbalstu pagatavošanai.
Bārdaino vaļu apakššķira daļas divi dzimtās: spuru

jeb rievu vaļi (Balaenopteridae), ar muguras spuru, rīkles

rievām un īsām, mazāk vērtīgām bārdām, un gludie jeb
taisnie vaļi (right vvhales) kā tos dēvē vaļu zvejnieki (Ba-

laenidae), bez muguras spuras, bet ar divām rīkles rie-

vām, bet garām īstām „zivju kaula" bārdām. Starp

abiem, bez muguras spuras, bet ar divām rīkles rievām,
kas ar vispārējām ķermeņa īpašībām stāv tuvāk spuru

valim, atrodas pelēkais valis (Rhachianectes),
kuru tāpēc pēdējā laikā ieskaita arī par trešās dzimtas

(Rhachianectidae) pārstāvi.



Spuru jeb rievu vaļi (Balaenopteri-

dae) dabūjuši savus abus nosaukumus pēc muguras spu-

ras un dziļajām gareniskajām rievām, kas stiepjas pār

rīkli, kaklu,' krūtīm un daļu no vēdera. Spuru vaļi ir samērā

slaiki veidoti, ar lancetveidīgām, četrpirkstainām spurām

un īsām, bet platām bārdām, šīs dzimtas skeleta īpašība

starp citām ir tā, ka kakla skriemeļi nav saauguši kopā.
Galvas virsējā daļa guļ plakana un šaurā pār plato, abpu-

sēji izliekto apakšžokli, un mute, izlīdzinoties rievām, var

atplēsties varen plati. Pēc Guldb cr g a ziņām, ko Ra-

vi c a novērojumi apstiprina, spuru vaļi apsviežas uz sā-

niem vai pavisam uz muguras un proti, tāpēc, lai muti

aiztaisot milzīgais apakšžoklis ar savu svaru darbotos līdz.

jo citādi ar mutes kaktu muskuļiem vien to tik ātri gan

nevarētu izdarīt, lai liela daļa rīklē iepeldējošo zivju un

čaulaino neizpeldētu atkal ārā.

Vaļu zvejnieki šī amata ziedu laikos, kur medīja ti-

kai zivju kaulu vaļus, spuru vaļus nemaz neievēroja: viņi
maz atmaksājās un priekš primitīvās zvejas ierīces ar ro-

kas harpūnām tie bija par veikliem un par bīstamiem. Ta-

gad, kad zivju kaulu vaļi ir gandrīz pavisam izskausti un

norveģietis Svends Foins ir atradis harpūnu lielga-

balu, viņus zvejo visvairāk —jo trūkst labāku. Un tagad
arī viņu bari visās jūrās pateicoties norvēģu vaļu ķērā-

jiem, kas savu amatu piekopj uz visas zemes lodes, ir tā

samazinājušies, ka sāk jau bažīties arī par viņu pastā-
vēšanu nākotnē. No dabas aizsardzības viedokļa tad arī

desmit gadu ilgais vaļu zvejas aizliegums, ko Norvēģijas

Stortings uz zvejnieku pieprasījumu izdeva 1904. gadā

priekš Norvēģijas krastiem, bija katrā ziņā apsveicams,
lai gan jāatzīmē, ka pamatā tam ir kāda zvejnieku māņti-
cība. Jo spuru vaļi pavada kapelānu (Mallotus), kādu ķīsim

radniecīgu zivju sugu, no kā barojas kā viņi, tā arī menca

kuru zvejnieki tik ļoti gaida; bet viņi gan nedzen šo zivju
barus pie krasta, kā zvejnieki to stūrgalvīgi apgalvo, jo ja
neatnāk zivis, tad krastu tuvumā neparādās arī vaļi, bet

ne otrādi. To visu pēc pamatīgiem novērojumiem ir ap-
stiprinājuši pazīstamie norvēģu jūras zoologi Lars un

273
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H j or t s, ieskatīdamies arī turklāt dziļāk vēl tik neno-

skaidrotos vaļu dzīves apstākļos.

Spuru vaļi šaurākā nozīmē (ģinta Balaenoptera)
ir gari un slaiki veidoti, galva ieņem 1

/s—14 daļu no ko-

pējā garuma, krūšu spuras ir samērā īsas, šauras un smai-

las, muguras spura maza un noliekta atpakaļ, mutes plai-

sa taisna. Skeleta uzbūves un citas iekšējās pazīmes, sa-

protams, te nāk vēl klāt.

šīs ģintas vismazākais priekšstāvis un vispār mazā-

kais valis starp bārdaiņiem ir pund vr- jeb knābja

valis angļu, Pike Whale (līdaku valis), norvēģu Vaage-
hva 1, grenlandiešu tikagulik, kamčadalu čik ag-

-leu ch, (Baleanoptera acuto-rostrata (rostrata)), kura

garums reti kad pārsniedz 10 metrus. Turklāt viņš ir sa-

mērā resnākais un neveiklākais spuru valis, jo viņa lielā-

kais caurmērs ir piektā daļa no kopējā garuma. Muguras
linija ir vieglāk, vēdera linija stiprāk izliekta. Galva

strauji top smailāka uz deguna pusi, kas drusku slīpi no

apakšas uz augšu līdz acīm ir pāršķelts, mazās acis atro-

das drusku aiz mutes kaktiņiem un drusku virs tiem, ne-

parasti mazās ausis novietotas slīpi aiz acīm, elpoiamie
caurumi atrodas galvas vidū starp acīm un tām priekšā.

Krūšu spuras piestiprinātas ķermeņa pirmā trešdaļā, ir

iegarenas, vidū ieliektas un līdzinās apmēram astotai da-

ļai no visa ķermeņa garuma. Apmēram 25 cm augstā mu-

guras spura ir strupi sirpveidīga, piestiprināta pakaļējās

trešdaļas sākumā. Pundurvaļa virspuse ir tumši šīfera

melna, apakšpuse, kas bieži pārklāta ar 60—70 šaurām

un seklām rievām, vairāk vai mazāk iesarkanbalta. Krūšu

spuras virspusē, izņemot baltu šķērsstrīpu, krāsotas tum-

šajā muguras krā<=ā. Arī bārdas, kuru katrā pusē ir 325,
ir gaiši dzeltēnbaltas; mēle salmu dzeltēna. Atsevišķiem

eksemplāriem var novērot dažas spalvas augš- un apakš-
žokļa galā. Skatoties pēc tam, vai oundurvalis dzīvo At-

lantijas okeāna ziemeļu vai dienvidus daļā, vai Indijas

okeānā, Klusā okeāna ziemeļu daļā vai Dienvidus jūrā,

izšķir dažādas sugas un pasugas; pēc Kikentāla (Kū-



275

kenthal) zinām, tas katrā zinā ~vēl mazāk uzskatams par

īstu polāro zemju dzīvnieku, kā citi spuru vaļi. Gan va-

sarās to sastop arī tāļu ziemeļos un pat Devisa šaurumā;
tomēr viņa galvenā uzturēšanās vieta ir Atltntijas (un

Klusā) okeāna ziemeļu daļa." No šejienes sākot viņš zie-

mai iestājoties ceļo uz dienvidiem un tad parādās arī Eiro-

pas, kā arī Austrum- un Rietumamērikas un Austrumāzi-

jas piekrastē; Skandināvijā to visvairāk sastop rietumu,
nevis tālo ziemeļu piekrastē. Ka viņš uzņemas tālus ceļo-

jumus, par to var spriest no tam, ka Ziemeļu un Rietum-

eiropas piekrastēs viņu var sastapt pie visdažādāko zemju

krastiem. Pateicoties Rad dc m ir zināms, ka 1880.

gada maijā kāds pundurvalis ir atrasts pat Melnās jūras
otrā galā, pie Batumas; viņa skeletu glabā Tiflisas mu-

zejā. Pa ceļam pundurvalis pēc patikas uzturas tanīs

vietās, kas apsola tam barību, ilgāku vai īsāku laiku, daž-

reiz paliek arī visu vasaru jau Norvēģijas piekrastē, iet

līčos un pat lielākās upēs, navasarim iestājoties tas dodas

atkal ziemeļu virzienā. Līdzīpā kārtā tas pārpeld arī ievē-

rojamus Klūsā okeāna apgabalus. lerašās tas daudzējādā
zinā līdzinās spuru valim. Parasti to redz pa vienam, re-

tāki nāros un tikai šad tad lielākās sabiedrībās peldot

te cieši zem ūdens līmeņa, te nirstot dziļāk un te atkal an-

mierināti rotaļāioties pazīstamā kārtā. Pacēlies līdz

ūdens līmenim, lai ieelnotu gaisu, viņš ātri un ar nelielu

troksni izmet gaisā tievu un zemu strūklu, līdzīgu tam.

ko izgrūž jaunie spuru vaļi. atkārto elnošanu vairākas

reizes, vienu pēc otras un tad uz ilgāku laiku nazūd ūdenī.

Savos ceļojumos viņš anmeklē nevien visus līčus, kas ga-

dās, bet bez bailēm piebiedrojas arī kuģriem un viņu tu-

vumā iznirst no ūdens un atkal tanī pazūd; tālu ziemeļos
viņš turpretī uzturas ledus lauku tuvumā, bieži vien no-

peld zem tiem lielus gabalus un tad šur un tur parādās
kādā plaisā, lai ieelnotu e-aisu. paceldamies tik augstu virs

ūdens, ka var redzēt lielāko dalu no galvas. Kā vina ra-

dinieki, tā arī viņš galvenā kārtā, ja ne vienīgi, pārtiek
no mazām un vidēji lielām zivīm, laikam arī no galvkā-
jiem, un seko savam laupījumam ar tādu kāri, ka tos me-
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dījot bieži vien izskrien krastā un daudzos gadījumos tā

pazaudē savu dzīvību. Arī pundurvalis galvenā kārtā

medī kapelānu un, dzīdamies tam pakaļ, ieiet dziļi fjordos

un līčos; no tam arī ir cēlies viena norvēģu nosaukums

Vaagehval (=līču vals). Par pārošanās laiku, grūsnību un

atnešanos G v 1db c r g s ir noskaidrojis, ka grūsnība vel-

kas apmērām 10 mēnešus, katrā ziņā mazāk par gadu, ka

pārošanās notiek gada pirmājos un atnešanās divi pēdējos

gadu mēnešos. Jaunpiedzimušais dzīvnieks ir 2 1/? m

un vairāk garš; gadās dvīņi. levērības cienīgs ir tas fakts,

ka tās galvenā kārtā ir pundurvaļu mātītes, kas vasarā

tuvojas ziemeļu piekrastēm; liekas, ka abi dzimumi lie-

lāko gada daļu dzīvo katrs par sevi šķirti. Pavasaros pun-

durvaļi ceļo tālāk uz ziemeļiem, līdz pat Spicbergai un Ba-

fina jūras līcim un oktobrī un novembrī griežas atpakaļ

uz dienvidiem.

Amērikas piekrastē, sevišķi rietumu un ziemeļu,

tāpat arī austrumu, pundurvaļus nemedī, mazākais ne kār-

tīgi, Ziemeļu un Viduseiropas piekrastēs vislielākais tikai

tad, ja tur parādās pavisam tuvu pie krasta. H c n k i n g s

savos aprakstos par Norvēģijas vaļu zveju tēlo kādu pa-

visam īpatnēju un vecmodīgu medību veidu, ko pie Skoks-

vagas, uz dienvidiem no Bergenas, izdara ar saģiftētām

bultām. Valim, kas iemaldījies līcī, ar tīklu noslēdz izeju

un tad ar stopu iešaui dzelzs smaili, vienu vai pat vairā-

kas. No šīs „dūdspil" (nāves bultas) ievainojums tik

stipri iekaist, ka valis nobeidzas, ja arī to iepriekš nav va-

rējuši harpunēt. Katrā ziņā te lieta grozās ap asiņu sa-

ģiftēšanu, kuras radītājs nav vēl konstatēts. Citas bul-

tas zvejnieki iemērc šinīs degošās brūcēs, lai arī tās ie-

gūtu tādas pašas nāvējošas īpašības.
Lielāks ir jau ziem cļ v val i s ((Balaenoptera bo-

realis),, kas ir augstākais 15 m, bet parasti 9—13 m garš
un ko pirmais aprakstītājs nosaucis arī par Rūdolfa

spuru vali; tāpēc arī viņam jau ir zināma nozīme

vaļu zvejā. Visraksturīgāk viņš atšķiras, pēc Kik cn-

tāla. ar savām gluži melnajām bārdām, kuru katrā pusē

ir 330, un ar ļoti smalkām bālganām vai pelēkām šķie-
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drani viņu iekšpusē. Tas sakarā ar ziemeļu vaļa barību,

kādu mencu (Gadus virens). Maija beigās viņš kopā ar

pēdējo parādās Rietumfinmarkas piekrastē, tāpat kopā

jūnijā un jūlijā ierodas fjordos un septemrī atkal nozūd:

bet ne tāpēc, ka šī zivs būtu viņa barība, bet gan tāpēc, ka

viņš kopā ar to dodas pakaļ abu kopīgai barībai, maziem

čaulainiem, bārkstkājiem (Trvcanopoda) un kriliem (Eu-

phausia), diviem skaldkāju vēžiem. Ar to izskaidrojams

arī. ka bieži vien viņš seko siļķu bariem.

Ķermenis ziemeļu valim neveiklāks kā spuru valim,
kas par viņu lielāks, lielākais vertikālais caurmērs attie-

cas pret kopējo garumu kā 1:1 Virspuse melni zilā

krāsā ar iegareniem gaišiem laukumiem, apakšpuse ar

nenoteikti viļņotu norobežojumu, balta ar atsitumu sar-

kanā; bet aste arī apakšpusē ir tumša. Mazāk asi izliektā

muguras spura ir novietota vēl tālāk uz priekšu nekā pun-

durvaļiem: jau pirms pēdējās ķermeņa trešdaļas sākuma.

Krūšu spuras ļoti mazas un kādam dzīvniekam, kuru

Ko 11 et s (Collet) redzējis Varde, to pat pilnīgi trūcis,
kā redzams, no pat dzimšanas un tas vali nebūt netraucē-

jis kustībās un attīstībā: pierādījums, cik maza nozīme

ir šīm spurām pie vaļiem vispār! Virslūpa iet sākot no

mutes kakta uz augšu kāpjošā lokā. Pēc Ko 11 et a,
38—58 vēdera rievas atļauj izstiept ķermeņa iekšējo daļu
gandrīz divreiz vairāk par parastajiem ķermeņa apmē-
riem. Interesanti tas, ka katra apakšžokļa sānos atrodas

trīspadsmit matu; nepieaugušiem vaļiem to ir daudz vai-

rāk un arī uz virsžokļa. Visu dzīvnieku iekšas, ko Ko 1-

1et s izmeklējis, bij piepildītas ar dzeloņgalvainiem tār-

piem (Echinorhvnchus), pa lielākai daļai ar kādu jaunu

sugu: šie dzīvnieciņi cieši apklāja zarnu iekšpuses virsmu,

no kurienes tos arī varēja nogriezt. No kādas barības

dzīvnieka kā starpsaimnieka ziemeļu valis bij iemantojis
tik daudz liekēžu, Kollets nevarēja noskaidrot; para-

stie vēzīši, kurus ziemeļu valis ēd, liekas, ir priekš starp-

saimnieka par maziem.

Ziemeļvalis Norvēģijas krastos vispirms parādās ap-

mērām 50 galvu lielos baros, bet zvejas kuģi ātri šos ba-
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rus izklīdina. Savos ceļojumos ziemļvaļi peld ļoti ātri un

gaisu ieņem tikai reiz vai divreiz pirms lielāka gabala no-

peldēšanas zem ūdens. Savas barības masās viņi kustas

protams lēni un ar rīkli un pus muguras virs ūdens. Zei-

vaļi (ziemeļvaļi) nelabprāt uzbrūk un izvairās no kuģa ce-

ļiem.

Vaļu rūpniecībā zeivaļi ieņem tikai ceturto vietu,
bet gan tikai viņu niecīgā lieluma dēļ. Zeivals dod ne ti-

kai samērā daudz eļļas, caurmērā 15—24 hektolitri, bet

viņa bārdas, kuru svars ir gandrīz 80 kg, ir pat labākas

par visu rievaino vaļu bārdu, viņu bārdas vērtība ir div-

reiz tik liela kā pēdējiem. Visa zeivaļa vērtība sniedzas

no 500—600 kronu, tas ir, gandrīz puse no spuru vaļa vēr-

tības. Beidzot zeivalis ir vienīgais, kā gaļu lieto arī cil-

vēku barībai: Ko liets redzējis Servērā (Sbrvār) ie-

konzervējam zeivaļu gaļu bundžās.

Īstais ziemeļu spuru valis (Balaenoptera physa-
lus (museuius)), kuru angļi sauc par finner whale,
zviedri par si 11 hva 1, norvēģi —sild ro r, islandieši —

sildr ck i, grenlandieši tu n no 1 i k, ir slaidākais no vi-

siem vaļiem, var sasniegt garumā līdz 25 m. Galva ieņem

gandrīz ceturto daļu no kopējā ķermeņa garuma; mugu-

ras spura paceļas vidus līnijas pēdējā ceturtdaļā; krūšu

spuras novietotas tūlīņ aiz galvas un sasniedz vienu des-

mito daļu no ķermeņa garuma. Viduklis sasniedz savu lie-

lāko resnumu tieši aiz krūšu spurām, uz galvas pusi tas

paliek drusku tievāks, bet atpakaļ ievērojami tievāks un

ap astes daļu no sāniem ir tik stipri saspiests, ka aug-

stums divreiz lielāks par platumu; skaidri redzāmie mati

turpinās arī uz astes spuras lielākās daļas. Krūšu spuras
ir plakanas, priekšpusē ar līkumu uz āru, pakaļpusē uz

iekšu; stāvus paceltai, lielākais 60 cm augstai muguras

spurai sirpveidīgs izskats. Acis novietotas tieši aiz un

virs gandrīz taisna deguna leņķa, ārkārtīgi mazie ausu

caurumiņi — starp acīm un krūšu spurām, ar šķērssienu
pārdalītie un slīpi novietotie elpošanas caurumi atveras ar

divām vienādi izliektām izejām, ap kurām apkārt augsta,
apaļa vīle. Galvas priekšpusē atrodas daži īsi, sariem
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līdzīgi mati, kas novietoti uz virsējā un apakšējā žokļa par

gabalu viens no otra; pie zoda bez šiem matiem redzams

vēl laukums ar matu bedrītēm; citādi āda pilnīgi kaila,

virspusē tumši melna, apakšpusē porcelanveidīgi gluži

balta, dziļākajās rievās zilgani melna. Katrai pusei sa-

vāda krāsa, un šī īpatnība ceļas no tam, ka kreisais apaš-
žoklis ir tumšs, tāpat kā ķermeņa virspuse, bet labais

balts kā ķermeņa apakšpuse. Balta ir arī krūšu spuru

iekšpuse un astes spuru apakšpuse, un labās puses baltam

apakšžoklim atbilst gaišas krāsas pirmās bārdas, skaitā

350—375; pārējās bārdas ir tumšas. Rievas sākas pie

apakšžokļa malas un iet gareniski pa visu apakšu līdz

nabai, tas ir, vairāk kā līdz pusviduklim. Vidējās rievas

ir garākās, tālāk, kas nāk uz sāniem, īsākas. Rievas

līdzinās naža griezumiem, ir ar asām apmalēm, I—2 cm

dziļas un 4 cm atstatumā viena no otras, tomēr ne stingri
noteikta attāluma viena no otras, bet pēc zināma gabala
izbeidzas un starp viņām rodas jaunas; tās nekad arī

nekrustojas un savstarpēji atdalītas vienmēr ar gludu ādas

joslu. Virsžokļa sānu malas apakšā viegli velvētas un

lokveidīgi pavērstas pret aci, apakšžoklis ir izliekts maz,

kādēļ arī žokļi pilnīgi nesaiet kopā.
Par rievainā vaļa lielumu un ārējo izskatu Ravics

(Ravitz) sniedz no Servēras vaļu zvejas stacijas dažus

paša izdarītus novērojumus, no kuriem ļoti skaidri re-

dzams šī milža ķermeņa un ķermeņa daļu lielums. Kāds

vecs tēviņš bij 24 m garš, starp krūtīm un muguru 4 m

augsts un no vieniem sāniem līdz otriem 3 m plats; viņa
svars bij apmēram 60.000 kg. Par dzīvnieka neticāmo

muskuļu spēku dod sajēgu šāds notikums: ar harpūnas
lielgabalu aizšautais rievainais valis, kur šāviņš nebij
eksplodējis, vilcis vaļu tvaikoni ar ātrumu vairāk kā
24 mezgli stundā, tas ir, ar moderna pasažieru tvaikoņa
ātrumu. Atsevišķu ķermeņa daļu lielums ir taisni apbrī-
nojams. Lielai ķermeņa aortai ir 60 cm apkārt: tanī

cilvēks var gandrīz iebāzt savu galvu! „Mazās" acs caur-

mērs ir 11 cm un augstums 8,7 cm. Acs ābola cīpslene
(Sclera) ir tik cieta, ka Ravics varēja pārgriezt tikai
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ar galdnieka zāģi. Redzes nervs ir liela zīmuļa resnumā,

no dzirdes kauliņiem āmuriņš ir īkšķa locekļa lielumā.

Mēle vien sver līdz 400 kg. Lai rievaino vali sadalītu,
trim miesniekiem jāstrādā gandrīz piecas dienas, tur-

pretim zeivaļus tie var sadalīt trīs vienā pašā dienā. Pū-

šana, pēc R a v i c a, lielājās masās iet uz priekšu ļoti lēni.

Vēl ceturtā dienā pēc dzīvnieka nogalināšanas nebij no-

vērojamas nekādas pūšanas zīmes; iekšas vēl bij pilnīgi

svaigas, un muskuļiem bij vēl tik daudz pašu siltuma, ka

tie, sagriezti, vēl kūpēja.

Atlantijas okeāna ziemeļu daļa un Ledus jūra ir pa-

rastās rievaino vaļu uzturēšanās vietas. Visā gandrīz
400 jūdzes garajā Norvēģijas piekrastē viņi ir, pēc G v Id-

berga ziņām, sastopami ikkatrā gada laikā. Sevišķi
bieži šis valis parādās Lāču salu, Novajas Zemļas un špic-

bergas tuvumā; bet arī Nordkapā viņš nav rets. Pēc

Brauna (Brown) novērojumiem, viņš Ledus jūras zie-

meļos neiet tājāk par Dienvidgrenlandes platumu. Ru-

denim sākoties rievainais valis ceļo uz siltākiem dienvidu

ūdeņiem, un tādēļ to var sastapt arī mēreno un silto joslu

jūrās, pat dienvidu Ledus jūrā.
Kā jau pēc slaikā ķermeņa var spriest, rievainais

valis visās savās kustībās ir ātrs un veikls. Viņš ir ātrā-

kais starp bārdaiņiem vaļiem. Mierīgi peldot viņš virzas

uz priekšu taisni un ļoti bieži, pēc maniem novērojumiem
ik pa 90 sekundēm, paceļas virs ūdens, lai ieņemtu gaisu.

Šņācošo troksni pie izelpošanas es izdzirdu jau jūras
jūdzes attālumā. Izelpošanas dzirdamais troksnis ir īss

un ass, līdz 4 m augstā strūkla divkārša. Nereti spurai-
nais valis parādās peldoša kuģa tuvumā, aizpeld tam

priekšā, vai ari seko tam ilgāku laiku, dažreiz uzticīgi
stundām ilgi. Dažreiz tas nogulstas uz ūdens uz sāniem

un ar krūšu spuru per ūdeni, grozās, apsviežas uz mugu-

ras, nirst un vispār jautri rotaļājas un spēcīgi sizdams ar

astes spuru mētā savu vareno ķermeni pa ūdeni.

Spuru vaļa barība sastāv pa lielākai daļai no zivīm,
kuras tas bieži veseliem bariem dzen pa priekšu un ar

plato rīkli noķer veseliem desmitiem uzreiz. Te,
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kā liekas, krokas ķermeņa apakšā izdara lielu pakalpo-

jumu, jo milzīgās mēles spiediens uz leju tās izgludina un

ievērojami palielina dzīvnieka ķeramo ierīci, kas sastādās

no augšup izliektiem apakšžokļa kauliem. Ja spurainais
valis atradis bagātu laupījumu, viņš paliek dienām un pat

nedēļām ilgi uz vietas. Tā, pēc Bra vn a ziņām, pie-
mēram Grenlandē pie Riskolas, Holstenborkas un citās

Dienvidgrenlandes vietās šelzivju nārsta laikā viņš dzenā

apkārt un iznīcina neticāmus mencu un šelzivju daudzu-

mus. Demulens (Desmoulins) ziņo, ka atradis viņa
kuņģī 600, Brauns, ka pat 800 gabalu šo vienmēr lielo

zivju. Ja nu mencas svaru rēķinam tikai uz 1 kg, tad

iznāk, ka no šī mizīgā dzīvnieka maltītes varētu paēst
1200—1600 cilvēku. Kopā ar saviem tuvākiem radinie-

kiem, ar zilo vali un pundurvali, spurainais valis, vajā-
dams mencas un siļķes, aizceļo tāļu uz dienvidiem, un tad

sasniedz pat Eiropas jūras un te dažreiz salasās baros un

tā zināmu laiku medī sabiedrībā. Viņa medībām tamdēļ
ir panākumi, ka tas biežāk nekā citi viņa lielie radinieki

medī piekrastē peldošus zivju barus bīstamo krastu tu-

vumā. Spurainais valis ir tas, kas skraida apkārt pa Nor-

vēģijas fjordiem un apmeklē arī pārējos šauros jūras līčus,

viņš ir arī tas, kas visbiežāk iet bojā. „Šī suga," saka

Guldbergs savos meistariskos pētījumos par Ziemeļ-

atlantijas spuraino vaļu bioloģiju, sastopama

lielajos vaļu baros, kuri vajā miljoniem siļķu un kapelānu
Norvēģijas piekrastē."

Ravics novērojis viņa ēšanas paņēmienus: kā

spuru valis ar atvērtu muti sviežas uz sāniem un tūlīņ
atkal ar aizvērtu muti atgriežas normālā stāvoklī. Jau

Guldbergs ziņo par kādu gadījumu Varangerfjordā
ar jaunu spuraino vaļu baru, kuri cik spēdami „kampuši"
pēc kapelāniem, kāmēr vecākie vadoņi mācījuši tikko

minēto veiklo zvejas paņēmienu.
Grūsnējas spuraino vaļu mātītes ir vismaz 20 m garas.

Par pārošanās laiku nav nekas noteikts zināms; grūsnības
laiks velkās ilgāk par 12 mēnešiem. Māte mēģina savu

4—5 m garo atvasīti briesmās cik spēdama aizstāvēt.
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Nikni tā šaujas zem vajātāja laivas, sit sev apkārt ar asti

un krūšu spurām un neievēro nekādus ievainojumus, ja

vajadzīgs savu visdārgāko aizstāvēt.

Spuru vaļa medības dzīvnieka lielā ātruma un spēka

dēļ ir ļoti grūtas un labums daudz mazāks kā no ziemeļu
vai Grenlandes vaļiem. Tamdēļ arī spuru valis ir ieman-

tojis savu nozīmi tikai no tā laika, kopš zivju kaula vaļi
ir tikpat kā iznīcināti, un no otras puses kopš vaļu zveja

attīstījusies par modernu rūpniecību. Mūsu laikos spuru

vaļu zveja atmaksājās sevišķi tur, kur iespējams izmantot

visas dzīvnieka daļas un tā sasniegt daudz lielāku ienā-

kumu, nekā tas bij iespējams agrākiem vaļu zvejniekiem.
Labākais piemērs te ir redzams Norvēģijas ziemeļu pie-
krastē. Tur, pēc Kik cn tāla, par lielu spuru vali ieņem
2500 vācu markas, no kurām par īso bārdu tikai 300marku

un tamdēļ, pēc Henkm a ziņām, spuru valis ienesīguma

ziņā stāv otrā vietā: caurmērā viņš dod 60 hl eļļas un

125 kg bārdas. Vispār jāsaka, ka spuru vaļus galvenā
kārtā zvejo Norvēģijā, jo te viņi visbiežāk sastopami un

visilgāk tos te var dabūt zvejot.
Kāds spuru valis, kura ģindeni es redzēju Vadsē pie

norvēģu tirgotāja un dabas pētnieka No rdv i, apmeklē-

dams Varangerfjordu bij iespriedies šērās un beidzot

klinšu starpā tā saspiests, ka nevarējis tikt ne tikai uz

priekšu, bet arī atpakaļ ne, un tā te nobeidzies. Ne labāk

izgāja kādam jaunam spuru valim, kas 1874. g. pavasarī,

kā domājams, sekodams siļķu bariem, bij iemaldījies Bal-

tijas jūrā un te ilgāku laiku peldējis gar krastiem, šur tur

izbiedēdams zvejniekus, līdz pēdīgi tas 23. augustā bij,

sev par nelaimi, iepeldējis Dancigas reidā. Te stāvēja no-

enkuroti 3 vācu karakuģi, kuri iešāva valim 75 lodes, to-

mēr bez redzama panākuma. Milzim būtu izdevies aiz-

bēgt, ja tas nonirstot nebūtu no kāda virsnieka dabūjis
zobena dūrienu vēdera pakaļdaļā; ar šo dūrienu tika pār-

griezta kāda liela artērija, un dzīvnieks noasiņoja. Arī

kādu citu vali, kas 1911. g. martā bij izsviests pie Flens-

burgas krastā, pirms tam bij apšaudījuši kara kuģi. Kad

dzīvnieks jau gulēja uz smilšu sola starp Osterholcu un
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Vesterholcu, viņam ielika mutē spridzināmo patronu, kas

viņa dzīvībai padarīja galu. Daudzo ziņkārīgo pieplūdums

apkārtnes krodziniekiem sagādāja labu ienākumu; te esot

pārdotas pat „karstas vaļa desas".

Nedzīvi vaļi ir izstādīti arī apskatīšanai. Kopš
Vikersheimmes un citi atraduši konservējošus šķi-
drumus, dzīvnieku līķu uzglabāšana ir tapusi ievērojami

vieglāka, un lielpilsētās uz neapbūvētiem zemesgabaliem šad

tad ir par naudu rādīti „nesmirdoši milzu vaļi".

Spuru vaļi šaurākā nozīmē ir sastopami visās jūrās,

kāpēc ir uzstādīta vesela virkne sugu un pasugu. Pār-

ķers no Otago universitātes apraksta piemēram kādu

Jaunzēlandes spuru vali, kas pēc viņa un Guldberga
ieskatiem pilnīgi līdzinājās ziemeļu puslodes spuru vaļiem.
Par kādu spuru vali no Dienvidus Ledusjūras atlantiskās

daļas interesantas ziņas sniedz Lennbergs (Lonnberg)
savos rakstos par Dienviddžordžijas dzīvnieku valsti, starp

citu pieminēdams sava preparatora Z er 1 i n g a (Sorling)

apbrīnojamos piedzīvojumus ar šī dzīvnieka spēku. Sa-

šauts valis vilka vaļu tvaikoni, kura mašinas bij apturētas,
ar 9—4 mezglu ātrumu stundā pus dienas un visu nākošo

nakti. Nākošā rītā tvaikoņa mašinai lika darboties pre-

tējā virzienā, tomēr par velti. Kad pēdīgi sāka laist darbā

arī tvaika skrūvi, lai ievilktu harpūnas virvi, harpūna iz-

rāvās no dzīvnieka ķermeņa, un valis bij brīvs. Kāds

cits valis vilka līdzīgā kārtā tvaikoni veselas 3 dienas. To

visu ievērojot Dienvidatlantijas valis nav iecienīts me-

dību objekts, vēl jo sevišķi arī tāpēc, ka šis dzīvnieks, sa-

līdzinot ar savu lielumu, dod maz speķa (bieži tikai

7—lo cm biezu kārtu). Tomēr nesaudzīgās vaļu medības,
kuras pat kāda no vaļu zvejas organizācijām savā ziņo-
jumā apzīmē par iznīcināšanas medībām, ir īsā laikā šo

vali novedušas pie tāda pat likteņa, kāds ķēris viņa zie-

meļu radiniekus, un šo vaļu bari ir tapuši stipri retāki.

Norvēģijas zilais valis (Balaenoptera muscu-

lus) ir lielākais no visiem spuru vaļiem un reizē ari vis-

pār lielākais, vismaz garākais no visiem vēl dzīvojošiem
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zīdītājiem. Kikentālam (Kukenthal) no ticamas

puses uzdeva 31 metru par garāko izmērīto šī dzīvnieka

ķermeņa garumu. Jau no pirmā acu uzmetiena šo vali

raksturo viņa krāsa, pēc kuras tas nosaukts: tā ir vien-

muļi zilganpelēka vai šīferpelēka. Tikai kāda vieta sānos,

sevišķi zem krūšu spurām, ar gaišākiem plankumiem rada

marmora raibumus. Vairākiem dzīvniekiem, kurus izpē-

tījis Finšs (Finsch), bij krūšu spuras ar baltu apmali;
kaut gan ķermeņa apakšpuse bij tikai drusku gaišākā

krāsā, tomēr muguras krāsu no pavēderes krāsas šķīra
diezgan asa līnija. Krāsas tonis drusku mainas, bet jo se-

višķi svārstās gaišā plankuma tonis; ūdenī novērots, ķer-
menis var iegūt pat tumša sūnu zaļuma toni. šādi bron-
zēti" dzīvnieki ir parasti ļoti tauki. Ķermeņa formā zilais

valis uzrāda mazāk slaiduma nekā spuru valis, kaut ari

pirmais ir garāks: viņa masai tā tad jābūt jo lielākai.

Pēc G v 1 d b c r g a, ja ir zināmā mērā ievingrinājies, tad

tēviņu var viegli atšķirt no mātītes arī jūrā: tēviņi ir

drusku mazāki, pie kakla resnāki un gūžu vietā tievāki,
kāmēr mātītes pie muguras spuras daudz resnākas, bet

pie kakla samērā tievas. Raksturīga iezīme ir ķīļveidīgs
izcilnis, kurš iet no augšējā žokļa vidus uz nāsīm; nāsu

priekšā šis izcilnis izveidojas par nelielu kupri. Vēl jā-

piemin stiprāk izliektā un sevišķi garā krūšu spura, kura

sasniedz septīto daļu no dzīvnieka kopgaruma, un mazā,
taisnā muguras spura, kura novietota ļoti tālu, ķermeņa
pēdējā ceturtdaļā, aiz tūpļa cauruma, žokļi ir garāki nekā

spuru valim, arī samērā ņemot, jo viņu attiecības pret

ķermeņa garumu ir I'AV2 ; bārdas, kuru katrā pusē ir 400,
ir vienādi tumšas, melni zilas, ar garām rupjām gala

šķiedrām, garumā bez pēdējām līdz 90 cm.

Zīmējoties uz ši vaļa dzīves veidu, Kikentāls

atrod par visai ievērojamu to, ka šis milzīgākais no vi-

siem dzīvniekiem pārtiek vienīgi no tikko 3 cm gariem
vēzīšiem (Thvsanopoda), kuri ziemeļu jūrās sastopami
milzīgos daudzumos. Zilā vaļa kuņģis ir bieži pilnīgi pie-
bāzts ar šiem dzīvniekiem un satur tad līdz 1200 litru

mazo vēzīšu! Dažreiz jūras straumes sadzen fjordu iek-
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šienē tik daudz šo dzīvnieciņu, ka tie padara ūdeni biezu,
kā tas piemēram notiek Varangerfjordā. pie Norvēģijas

robežas, un šinīs taukajās ganībās tad drīz vien ierodas

zilie vaļi. Barība nosaka arī zilā vaļa ceļojumus, kuriem

pēc Guldbcrg a, var sevišķi skaidri nosekot un kuri

sniedzas pat pāri visam Atlantijas okeānam. 1888. gadā

pie Varde tika nogalināts zilais valis, kuram bij uzpampusi

un bojāta mugura; bojājumā atrada amērikaņu harpuni,

pie tam tāda tīpa, kādu lieto vienīgi pie Masačuzetas kra-

stiem, un līdzīgi gadījumi ir zināmi vairāki. Zilais valis,
cik redzams, ir tikpat noteikts, kā putni; tā, kad Varanger-
fjordā pagājušā gadu simteņa astoņdesmitos gados
Svends Foins (Svend Foyn) piekopa savas vaļu me-

dības, zilie vaļi ikgadus te parādījās 8. maijā. Valis pa-
rādās nelielās grupās, pa 4—6 dzīvnieki kopā; nekad, pat
pie vislielākās barības bagātības tas nepeld lielākos baros,
kā to dara parastais spuru valis; pa lielākai tiesai redz

atsevišķus dzīvniekus vai pārus.

Riestā laikā, kā Guldbergs uz ticamu novēro-

iumu pamata zino, mātīte peld līdzi garam tēviņam, no-

likdamās uz sāniem; tēviņš arī novietojas attiecīgā stā-

voklī un tā izdara apvaislošanu, pie kam abi dzīvnieki ar

krūšu spurām viens otru pa daļai apkampi. Pēc tam tie

viens otru atstāj. No embriju izmēri jumiem, kuri vienā

un tanī pašā mēnesī devuši dažādus datus. Guldbergs
atrod par iespējamu secināt, ka zilajam valim nav noteikta

riesta laika. Grūsnības laiks droši vien ilgst vairāk par

gadu; jaunpiedzimušā vaļa garums ir 7V*>—8 metri; lielā-

kais embrijs, kuru izpētījis Guldbergs, bij 714 metra

garumā. Ja pārošanās laiks nav noteikts, tad nenoteikts,

saprotams, ir arī atnešanās laiks. Parasti pieņem, ka

mazulis paliek pie mātes, kāmēr tas sasniedz pusi no

viņas garuma; vecā pa to laiku, protams, top ļoti liesa.
Ir arī zināmi gadījumi, ka mātītes, kuras pavadīja 12 un

vairāk metru gari mazuļi, ir jau izrādījušas pārošanās
tieksmes.

Norvēģijas vaļu zvejniecībā zilais valis pēc savas vēr-

tības stāv pirmā vietā: viņš dod caurmērā 9000 litru
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trāna un 250 kg vaļu bārdas. Kikentāls uzdod viena

vaļa caurmēra vērtību uz 5000 vācu markām, no kā ap

1200 marku jārēķina uz bārdas vērtību. Arī zilais valis

dažreiz dod apbrīnojamus sava spēka un izturības pierā-

dījumus. Tā, kāds valis ar ķermenī eksplodējušu harpū-

nas šāvienu vilka vaļu tvaikoni ar vislielāko ātrumu, ne-

skatoties uz to, ka mašinas strādāja pretējā virzienā; otrs

tās pašas sabiedrības tvaikonis, kurš pēc 4 stundām pie-
nāca pirmām palīgā un arī iešāva dzīvnieka ķermenī pa-

reizi eksplodēiošu šāvienu, tāpat tika vilkts divas stundas

līdz. Pa šo laiku dzīvniekam no divām laivām nemitīgi
dūra ar šķēpiem, līdz pēdīgi valis aiz asinu noplūduma no-

beidzās, '^^«pppp^ri

Zilos vaļus atrod un zvejo arī rietumu un dienvidus

puslodes jūrās; te sevišķi iāpiemin amērikaņu sēr vē -

der i s (Balaenoptera sulfurea), kuru sastop Klusā
okeāna ziemeļu daļā. Lūkass (Lucas) no Amerikas

dabaszinātniskā muzeja nesen izdarījis šī vaļa svara ap-
rēķinu, salīdzinādams to ar vislielāko sauszemes dzīvnieku,
kāds iebkad apdzīvojis zemi — ar 20 metru garo milzu

rāpuli brontazauru. Pēdējā domāiamais svars izrādīiās

pēc šī aprēķina 38 tonnas (38.000 ker> liels, kāmēr 22V0 m

sērvēdera svars pēc tā paša aprēķina bii 63 tonnas

f63.000 kp-). Kādu 29 metru garu zilo vali kapteinis
R o i s s (Rovs) novērtēja pat uz 147tonnām (147.000 kfr).

Tas ir pierādīiums. cik milzu dzīvniekiem daudz vieglāk

kustēties un baroties iūrā. salīdzinot ar sauszemi. Sēr-

vēdera uzkrītošākā ārēiā iezīme ir izteikta iau viņa no-

saukumā: viņam ir spilgti sēra dzeltēna pavēdere.
Skam on a laikos pie Kalifornijas krastiem sēr-

vēderi sastapa visu gadu. no maiia līdz septembrim, bieži

pat lielos baros, kas pa lielākai tiesai peldēia krastu tu-

vumā, bez bailēm tuvoiās reidā stāvošiem kno-iem un na-

vadīia tos dažreiz pat vinu braucienos. Tāds brīnišķs
piedzīvoi'ums bij 1850. gadā tvaikonim ..Plvmouth", kuram

kāds zilais valis sekoia blaku blakām 24 dienas, kaut gan
to no kuģa bombardēja ne tikai pudelēm un malkas paga-
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lēm, bet pat šauteņu lodēm. Valis joprojām turpināja

savu ce]u blakus tvaikonim vai zem ta un pūta savu elpu

kajites logos. Tikai seklajos krasta ūdeņos valis atstāja
tvaikoni.

Sērvēderi reti redz spēlējamies ūdenī vai izlecam virs

ūdens, kā to dara daudzi citi vaļi; bet ja tas šā spēlēdamies
kustas uz priekšu, tad tas sniedz tiešām nesalīdzināmi lie-

lisku skatu. Mierīgi peldot tas turas zem paša ūdens lī-

meņa, ienirstot graciozi izlokās un parasti parāda savu

milzīgo astes spuru lielumu, paceldams šīs spuras augstu

par ūdens virsmu un ar tām sparīgi sisdams pa viļņiem.
Arī Indijas okeānam ir sava zilo vaļu suga — Indi-

jas zilais valis (Balaenoptera indica), kurš ir no-

vērots un arī noķerts apgabalā no Sarkanās jūras līdz čita-

gongas krastiem un Augšburmai; sīkākas ziņas par šīs

vaļu grupas priekšstāvjiem dienvidus jūrās mums ir snie-

dzis ne tikai Rakovica (Racovitza), bet jo sevišķi
Lennbergs un Zerlings. Lennbergs savieno Dien-

viddžordžijas zilo vali (Balaenoptera intermedia) ar Ba-

laenoptera australis no Jaunzēlandes jūras un Austrālijas
ūdeņiem par vienu sugu Balaenoptera antarctica, La r -

sena vaļu zvejnieki šo zilo vali nemīlēia; tas ir ļoti liess

un tānēc grimst ūdenī, kolīdz ir nobeidzies, tā kā to nākas

mākslīgi uzpūst, lai varētu nogādāt līdz stacijai. Novests

galā tas. neskatoties uz savu lielumu, nedod liela iznāku-

ma — tikai ap 45—55 petroleias mucu trāna; turklāt dzīv-

nieks ļoti grūti nogalināms. Viss tas kopā sastāda zināmu

aizsardzību Dienviddžordžijas vaļiem, kuri tur dzīvo cauru

gadu un, kā liekas, neceļo. Viņu apdzīvotais apgabals ir ti-

kai dažas jūdzes no krasta, un tie sastopami tikai mazās

grupās, pa 2 vai 3 kopā. Zerlings tos novēroja atgriez-

damies visu savu ceļu līdz pat Buenos-Airesai; pat vēl ceļā
no turienes uz Eiropu tas redzēja kādu zilo vali, kurš no

Rio Grande do Sulas pavadīja tvaikoni veselu dienu. Tvai-

konis bii pelēki krāsots un tā ļoti līdzinājās zilajam va-

lim. Zilā vaļa elpas strūkla nav tik augsta kā spuru va-

lim un izklīst vairāk slotveidīgi uz visām pusēm; tomēr

to var saredzēt ļoti tālu.
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Pašā jaunākā laikā no Dienviddžordžijas atvestas uz

Britaņu muzeja Londonā skeleta daļas no kāda zilā vaļa,
kurš esot bijis 100 pēdu, tā tad vairāk kā 33 metri garš;

starp sīm skeleta daļām ir kāds muguras skriemelis, kas

uzrāda tādus apmērus, kuri tālu atstāj ēnā visu, kas sa-

krāts minētā muzeja slavenajā vaļu galerijā.

Trūcīgas ir ziņas par zilo vali no Klusā okeāna Āzijas

piekrastes. Tomēr kādā vecā japāņu darbā minēto „naga-

zukujira" var laikam iztulkot par zilo vali, un jaunā krie-

vu-japaņu vaļu rūpniecība droši vien izmanto arī austru-

mu zilo vali. Krievu uzņēmāji kopa ar norvēģu kuģinie-
kiem jau pagājušā gadu simteņa beigās decembra un jan-
vāra mēnešos Japānas jūrā ķēra arī zilos vaļus, taukus

pēc tam iesālīdami un pārdodami uz Japānu.

Ļoti garas krūšu spuras, kuras sastāda vismaz ceturto

daļu, pat gandrīz trešo daļu no ķermeņa kopgaruma, rak-

sturo garspuru vaļus (Megaptera), kuru priekš-
stāvis ir angļu kuprainais valis, norvēģu
knālh va 1, grenlandiešu keporkak (Megaptera
uodosa). Šis visur izplatītais, katrā okeānā sastopamais
valis sasniedz 15 metrus garumā; viņa krūšu spura, bū-

dama ap 1 m platumā, ir 3—4 m gara, bet astes spuras

platums ir ap 4m. šis valis pieskaitāms savas dzimtas
neveiklākiem locekļiem. Salīdzinot ar citiem rievainiem

vaļiem, viņš ir noteikti neglīts; viņa ķermenis ir īss un

resns, uz muguras tikko, bet vēdera pusē toties ļoti stipri
izliekts sākot jau no apakšžokļa; ķermeņa priekšējā daļa
ir vispār uzpūsta, pakaļējā puse turpretim ārkārtēji tieva,
apakšžoklis manāmi garāks un platāks par augšējo; krūšu

spura nesamērīgi gara un arī astes spura ārkārtīgi attī-

stīta. Ādas krāsa stipri svārstās. Virspusē parasti valda

vairāk vai mazāk vienmuļa dziļi melna krāsa, kāmēr pa-

vēdere un krūšu spuras ir ar gaišiem marmora raibu-

miem; atsevišķu īpatņu virspuse ir melna, bet pavēdere
pavisam balta, citi ir melni kā ķermeņa virspusē, tā apakš-
pusē, vēl citi uzrāda pelnu pelēku krāsu uz astes un krūšu

spurām. Spēcīgi attīstīta ir galvas priekšpuse: līnija no

purna gala līdz mutes kaktam ir garāka par ceturto daļu



ķermeņa. Augšējais žoklis ir plakans un gareniskās līni-

jas viducī uzrāda strupu garenu izcilni, kas pie paša strūk-

las cauruma paceļas uz augšu kā nepareizas formas bum-

bulis. Uz šī izciļņa un divās rindās gar viņa abām pusēm

atrodas biezi kārpaini veidojumi, uz kuriem virsū redza-

mas īsas, sariem līdzīgas spalvas; arī citās vietās uz gal-

vas ir šādi veidojumi, un tādi pat bumbuļveidīgi sacietē-

jumi redzami arī divās rindās gar apakšlūpu. Pēc Ra -

vica (Rawitz), grumbuļainajā ādā starp šiem bumbuļiem
atrodami bālgani sari. Ķermeņa apakšpuses rievu ir gan

mazāk nekā pārējiem bārdaiņiem vaļiem (18—26), bet to-

ties šīs rievas ir daudz dziļākas. Neparasti garas krūšu

spuras, atbilstot atsevišķiem pirkstiem, gar visu ārējo
malu un priekšā arī gar iekšējo ir viļņveidīgi robotas.

Muguras spura novietota samērā tāļu uz ķermeņa priekš-

galu un tai ir stipri atpakaļ atliekta galotne. Bārdas ir

pelēki melnā krāsā ar dzeltēnām bārkstīm un 60—90 cm

garas. Viņu skaits ļoti svārstīgs: Ravics divos gadīju-
mos ir saskaitījis katrā pusē tikai 246, kāmēr parasti viņu
skaitu uzdod ap 350.

Reti citi bārdainie vaļi parādās kuģotājiem un vaļu

zvejniekiem biežāk un lielākā skaitā, kā kuprainais valis,
kas sastopams visos platumos starp ekvatoru un Ziemeļu
un Dienvidu Ledus jūrām, kā dziļākās jūrās, tā arī krastu

tuvumā, visos lielākos jūras līčos un platākos jūras šauru-

mos un tas liekas parasti ikkatru gadu ceļo no poliem
līdz pat ekvatoram. Tā Augškalifornijas Montereijas līcī

kuprainos vaļus pa lielākai daļai redz oktobrī un novembrī

uti tikai nedaudzus starp aprili un decembri, jo lielākās

sabiedrības no pavasara līdz septembrim aizceļo uz zieme-

ļiem, un tikai septembrī sāk atgriezties atpakaļ. Pie Gren-

landes krastiem, pēc Brau na, kupraino vali redz tikai

vasaras mēnešos, turpretim Amērikas rietumu krastos un

Āfrikā cauru gadu, ja arī ne visus mēnešus vienās un tanīs

pašās vietās. Vispār kuprainā vaļa atrašanās vietas vien-

mēr ir nenoteiktas un tas pats jāsaka par viņa kustībām.

Reti viņš noiet taisnā ceļā lielākus gabalus, tam ceļā bieži
ienāk prātā te vienā, te otrā vietā īsāku vai ilgāku laiku
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uzkavēties, bieži tas maina arī virzienu. Kupraino vali daž-

reiz redz arī lielās sabiedrībās, kas var ieņemt tik plašu ap-

gabalu, ka, skatoties no masta augšienes, tikko to var pār-

redzēt, turpretī citā laikā tas klejo apkārt vientuļi, tomēr

izturas tā, itin kā simtiem līdzbiedru to pavadītu un tas

visos stāvokļos un rotaļās saviem dzimtas biedriem patiktu.

Raksturīgas viņam ir viļņveidīgās kustības, ķermeņa stip-
rā locīšanās, vienas vai otras krūšu spuras pastiepšana uz

priekšu un nenoteiktība virzienā. Pat tad, kad tas peld zem

ūdens, tas bieži apgriežas no vieniem sāniem uz otriem un

burtiski šūpojas savā elementā, gluži tāpat kā putns gaisā.
Kad tas savas milzīgās plaušas pēc patikas piepilda vai iz-

tukšo, tas sviež gaisā 6—lo reizes, pat 15—20 reizes div-

kāršu tvaika strūklu, te vāju, te stipru, te tikai 1,5—2 m,
te atkal līdz 6 m augstu. Nirstot dziļumā kuprainais valis

izstiepj, pēc Rakovica, ikkatru reizi astes spuras un

abus garos sānu spārnus virs ūdens; tad tas pazūd uz 15

līdz 20 minūtēm. Viņa barību galvenā kārtā sastāda ma-

zas zivis un zemākie vēžveidīgie dzīvnieki. Pie Finmarkas

krastiem viņš, pēc Xikc ntāla, pārtiek galvenā kārtā no

Thvsanopoda inermis, bet medī arī kapelānu barus. Medot

tas ar spēcīgu astes spuras sitienu apsviežas pavisam uz

muguras un tā pie mutes aizvēršanas liek darboties visam

apakšžokļu kaulu svaram. Neskatoties uz to, daudzas zi-

vis tomēr parādās un tad krīt par laupījumu glūnošām
kaijām, kuras bieži simtiem lido ap katru atsevišķu kup-
raino vali.

Kuprainie vaļi dažreiz noteikti pierāda arī zināmu ziņ-
kārību, kā to piedzīvoja vācu zvejas tvaikoņa kapteinis
Bl oms (Bloom) ; neskatoties uz kuģa eķipaža saucieniem

un ogļu sviešana, vaļi reizi no reizes piepeldēja kuģa skrū-

vei bīstamā tuvumā — skrūves ātrā griešanās tos, kā re-

dzams, ļoti interesēja. Par kupraino vali ir arī visvairāk

ziņu, ka tas izdodot balss skaņas. Tā, jaunākos laikos

Ravics no vaļu tvaikoņa stundām ilgi novērojis kādu

vaļu baru, kura locekļi pa pāriem turējušies kopā un iznir-

stot izdevuši kaucienus, kas līdzinājušies lielām tvaikoņu
sirēnām; kauciena tonis no sākuma gājis uz augšu un tad
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atkal kritis uz leju. Salīdzinājums ar sirēnu te io sevišķi
tāpēc ir vietā, ka vaļu kauciens, cik domājams, ceļas no

straujās elpas izgrūšanas, jo īpatnēja balss orgāna nav

nevienam valim. Kuprainais valis ir laikam arī visvairāk

uz rotāšanos noskaņotais un visdraiskulīgākais no visiem

bārdainiem vaļiem, cik grūti mums arī nebūtu iedomāties,
ka taisni viņš ar savu neveiklo ķermeni varētu izdarīt ~lēc-
ienus gaisā". Un tomēr tāds ticams un rūpīgs novērotājs
kā Rako vi c a sniedz ziņas, ka kuprainais valis to

tiešām spēj: reiz šis autors redzējis vali izlēcam tik augstu

pār ūdeni, ka astes spura vairs nesniegusi ūdens līmeni.

lemīļoto valstīšanos no vieniem sāniem uz otriem valis iz-

dara ar garo krūšu spuru palīdzību, kāmēr parastā peldē-
šanā ņem dalību tikai astes spura un krūšu spuras tiek ti-

kai dažreiz drusku kustinātas līdzsvara noturēšanai. Ra-

kov ic a šo kupraino vaļu rotaļāšanos pielīdzina saus-

zemes zīdītāju rotaļām, piemēram suņu un zirgu bezmērķa
apkārt lēkāšanai, — un, protams, to šis autors dara ar

pilnu tiesību.

Kuprainā vaļa rotaļāšanās tieksmes pieaug riesta lai-

kā. Abu dzimumu vaļi tad glāsta viens otru visai nepa-

rastā un interesantā kārtā, starp citu viens otru apveltī-
dami mīļiem krūšu spuru sitieniem, kuri ir gan visai maigi

domāti, bet tomēr izrādās tik spēcīgi, ka klusā ūdenī viņu
plaukšķēšanu dzird jūdzēm tālu. Tā izpauduši savu gara

stāvokļa noskaņu, tie valstās no vieniem sāniem uz otriem,

maigi berzē viens otru ar spurām, paceļas pa daļai virs

ūdens, izdara pie reizes arī pa lēcienam gaisā un izpilda arī

citas kustības, kuras ir vieglāk novērot nekā aprakstīt.
Grūsnības ilgums nav zināms, bet līdz ar Gul d-

bergu laikam var pieņemt, ka tas nepārsniedz 12 mēne-

šus. Jaunpiedzimušais mazulis ir 4—4 un pus metra garš,
un māte viņu zīda, audzina un aizsargā, tāpat kā citi vaļi
savus pēcnācējus.

Uz kuprvala dzīvo liels daudzums ādas liekēžu, vairāk

kā uz visiem citiem vaļiem. Sevišķi krīt acīs staltais cir-

ripedu vēzis „jūras baka" (Coronula diadēma), kuru bieži

vSI pavada viņa radinieks „plļu gliemezis" (Conchoderma).
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Jūras bakas, pēc Rakovica (Racovitca), reizēm sēž uz

kuprvaļa tik cieši cita pie citas, ka tās izveido īstu krevi.

Stipri grumbainā āda par daudz atvieglo pieķeršanos arī

vaļu „utij" — kādam parazitējošam blusvēzim, kura viena

suga (Cyamus boopis) mitinās tikai uz kuprvaļa. Šis ādas

liekēdis, pēc B rau na, savam saimniekam nekādā ziņā

nav vienaldzīgs, sevišķi tāpēc, ka viņš ir sastopams lielā

skaitā, pārtiek no ādas virskārtas un to vairāk vai mazāk

stipri ievaino ar savām asām spīlēm, kuras viņš dziļi iecērt.

Tā beidzot ādā rodas ieapaļas brūces, kas sasniedz pat ro-

kas šķīvja lielumu, iet cauri līdz speķa kārtai un nekad ne-

dzīst, kāmēr tur sēž šie liekēži. ~Utis" uzmetas vismīļāk

tur, kur jau sēž minētie vēzīši; šeit viņas pūļiem mitinās

katrā riņķveidīgā vagā ap ~jūras bakām" un zem pēdējām

prot pat ieurbties ādā. Ar to viņas atirdina jūras bakas,
un pēdējās beidzot nokrīt. Paliekošās rētas Ravics (Ra-

vitc) apraksta kā baltus riņķus ar melniem centriem.

Ādas liekēži nomirst arī tad, ja kuprvalis ieiet saldūdeņos,

upju grīvās, no kā radies uzskats, it kā viņš to darot ap-

zinīgi, ar skaidri redzamu nodomu.

Labums, no iegūst no noķerta kuprvaļa, nav neievēro-

jams, tomēr viņa speķis dod daudz mazāk trāna, nekā to

varētu pieņemt, spriežot pēc caurmēra. Tamdēļ kuprvali.
mazākais Grenlandes ūdeņos, traucē tikai tad, ja nav nekā

labāka ko darīt. Bet orar Amērikas krastiem viņu diezgan

kārtēji vajā jau no Skamona (Scammon) laikiem, tā-

pat arī Āfrikas piekrastē. Skandināvijas ziemeļu pie-
krastē kuprvalis arī pieder pie tiem, kurus vajā jau iepriekš
aprakstītā veidā ar tvaikoņiem un harpūnu lielgabaliem;
viena dzīvnieka caurmēra vērtība, pēc Xikc ntā 1 a (Kū-
kenthal), ir apmēram 2500 markas. Kopš Aļaskas iegūša-
nas amērikaņi izbrauc visvairāk uz turieni medīt kupr-
vaļus. Arī indiāņi un eskimosi ar saviem, lai arī nožēloja-
miem ieročiem, vajā un nogalina kuprvali. Pašos pēdējos
laikos, kopš vaļu zvejošana ir tapusi par modernu lielkapi-
tālistisku sabiedrību nodarbošanos, kuprainā vaļa, tāpat kā

pārējo bārdaino vaļu liktenis ir jāpieņem par izšķirtu;
vaļu zvejnieki viņu zināmā mērā pat ieredz, jo viņš tiem
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loti ērts un tik maz baidās, ka bieži pats peld taisni pretī.
Tie izmanto vēl arī viņa ziņkārību, jo pirmo ar harpūnas
šāvienu trāpīto tie vis tūlīņ neuzvelk uz tvaikoņa, bet ļauj

viņam nirt augšup un lejup, un citus saskrējušos tad no-

šauj. Tā viņam nemitīgi uzmācas ziemeļos un dienvidos,
austrumos un rietumos un proti, tiem pašiem bariem viņu
klej ošanas dēļ dažādos gada laikos dažādās okeāna daļās.
1900. gada vasarā no kāda Finmarkenas kuprvaļa Seren-

sens (Sbrensen) izvilka amērikaņu harpūnu: tas pats kas

piedzīvots pie zilvaļa!
Klej ošana līdz ar plašo izplatīšanos un nedrošo sugu

izšķiršanu, pēc G v 1 db c r g a, ļoti apgrūtina ģeogrāfisko

un sistemātisko pārskatu par šo ģinti. Tomēr ir zināms,
ka kuprvalis nav nedz polar—, nedz ari Golfstraumes dzīv-

nieks, bet uzturās starp abām straumēm viņu izlīdzināša-

nās apgabalā, kurš vasarā aizvirzās daudz tālāk no Nor-

vēģijas krasta un ir daudz platāks kā ziemā. Ziemai sāko-

ties daudzus vaļus pārņem zināms nemiers, tāpat kā gāju

putnus. Viņi dodas uz dienvidiem vairoties, lai gan zie-

meļos barības ir diezgan: šajā laikā viņi neēd, kuņģis tiem

tukšs. Līdzīga parādība ir novērojama Klusā okeāna Zie-

meļamērikas pusē, bet pretēja Dienvidamērikas piekrastē:
te ziemā tie ceļo uz ziemeļiem. Zināmus „galvenos cel-

mus", kā Guldbergs saka, ar citiem vārdiem, ģeogrā-
fiskas pasugas, tomēr var izšķirt; tā pie antarktiskā

„Southern Humpback" varam izšķirt Klusā okeāna formu

vai sugu, kuru Rakovica novēroja uz dienvidiem no

Grēma zemes, un D ž i g 1 i o 1 i (Giglioli) atzīst pat par at-

sevišķu ģinti (Amphitera pacifica (Megaptera)), ar baltu

apakšpusi un pa lielākai daļai baltām krūšu spurām, un

Dienviddžordžijas jeb Dienvidatlantijas Megaptera lalan-

dei, kuru par patstāvīgu sugu jaunākā laikā apstiprināja

Lenbergs (Lonnberg).
Zināma veida pāreju no rievainiem uz gludiem vaļiem

rada Kalifornijas pelēkais valis (Rhachianectes

glaucus), par kuru E nd r j v (Andrews) nesen laidis kla-

jā bagātīgi ilustrētu monogrāfiju. Pelēkam valim ir rīklē

divas, dažreiz arī trīs vai četras rievas, izstiepts ķermenis
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un garenas krūšu spuras, bet nav muguras spuru. Ļoti
īpatnēju izskatu viņam piešķir mazā galva ar taisno mutes

spraugu, kas iet līdz stūram zem acs un apmēram pa gal-

vas garenisko vidus līniju, jo galvas virsējā daļa un apakš-

žokļa daļa ar rīkli ir izveidotas vienlīdz stipri. Tāpēc arī

bārdas ir īsākas kā visiem pārējiem, reti garākas par 45

centimetriem, bez tam trauslas, tā tad mazāk vērtīgas.
Lidekkers (Lvdekker) pelēko vali, spriežot pēc viņa
ķermeņa būves īpatnībām, tura par attīstības vēsturē lai-

kam ļoti vecu un vēl maz specializētu bārdaino vaļu for-

mu, un E n dr j v to apstiprina un pierāda atsevišķos sī-

kumos, norādīdams uz garām spalvām, kas izkaisītas pa

visu galvu, īsām, resnām, retām un tāli cita no citas stā-

vošām bārdām un uz veselu virkni skeleta īpatnību. Pēc

viņa daudziem mērījumiem mazākie tēviņi gandrīz nekad

nav garāki par 12 un lielākas mātītes par 14 metriem.

Krāsa gluži īpatnēja, zili pelēka, vairāk vai mazāk balti

lāsota, it kā āda mazākos pilienos un lielākos plankumos
būtu aplieta ar gaišu šķidrumu. Bet ir sastopami arī gluži
tumši īpatņi. Bārdas ir gaiši brūnas, dzeltēnas vai pat
baltas. Speķis ļoti ciets, ārkārtēji cīpslains un sīksts, bie-

zumā svārstās starp 15 līdz 25 cm un atsit iesarkanā krāsā.

Pēc Skam on a, viens pelēkais valis dod 20—25 vātis

(barrels) trāna. — Arī pelēkam valim ir sava īpaša vaļu
uts (Cvamus Scammoni) un sava īpaša jūras baka (Crvpto-

lepas rhachianectes), kura mitinās visvairāk uz galvas un

spurām.

Pelēkais valis sastopams ne tikai Klusā okeāna Amē-

rikas pusē ziemeļos, bet arī tikpat bieži Vecās pasaules

pusē, kur viņu pēdējos laikos kārtīgi medī Japānas vaļu
zvejniecības sabiedrības. Endr jv, kas kādā Osakas vaļu

stacijā sīki studējis arī Vecās pasaules īpatņus, domā, ka

tie neizveidojot atsevišķu sugu un atstāj neizšķirtu, vai

abi „celmi" tālos ziemeļos nesamaisās. Pelēkais valis ir

vēl kārtīgāks klejotājs kā pārējie bārdainie vaļi, un no-

teikts piekrastes valis. Pie Kalifornijas krastiem, kur

viņš uz dienvidiem neiet tālāk par 20. ziemeļu platuma
grādu, tā tad apmēram līdz zemes vidum, viņš, pēc S k a-
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mona, uzturās no novembra līdz maijam; tā tad šeit ir

viņa ziemas miteklis. Šinī laikā mātītes ieiet mazajās lē-

zenā krasta lagunēs, lai tur atnestos, kāmēr tēviņi paliek
ārā klajā jūras piekrastē. Grūsnības laiks ilgst apmēram
vienu gadu, bet mātīte dzemdē laikam tikai vienu mazuli

pa katriem divi gadiem. Āzijas pusē, pēc Endr jv,

pelēkais valis parādās pie Ulzanas, Dienvidaustrumkorejā,
novembra beigās, klejodams uz dienvidiem, vispirms

grūsnējas mātītes, tad jauktas „skolas", bet vienmēr zem

mātītes vadības, un beidzot janvārī, gājiena beigās, tikai

tēviņi. Novembrī un decembrī noķertās mātītes pa lielā-

kai daļai nav tāļu no grūsnības beigām un liekas klejo ar

sevišķu steigu, it kā baidīdamās, ka laikā nesasniegs savu

dzemdēšanas vietu, kura, acīmredzot, atrodas starp dau-

dzām mazām salām Korejas tālākos dienvidos. Tur pelēko
vali nemedī, jo ap šo laiku ir diezgan citu vērtīgāku vaļu.
Tālāk uz dienvidiem, pēc Endr jv, pelēkais valis neiet,

jo savos ceļojumos Ķīnas un Formozas piekrastēs viņš pe-

lēko vali nav redzējis, nedz arī par to ko dzirdējis. Zīdī-

tājas mātes ir liesas, turpretī mātītes bez mazuļiem ļoti
treknas arī vēl grūsnības sākumā, kas nepārprotami no-

rāda, ka pelēkais valis vairojas tikai par diviem gadiem
reiz. Vasarā bari salasās Ledus un Ohotskas jūrās, un

droši vien šeit sanāk tuvu kopā Āzijas un Amērikas vaļi,
tomēr viņi sajaucas laikam tikpat maz kā to domāpar Āzi-

jas un Amērikas kažokroņu bariem. Ceļā ziemas nometnēs,
kad pelēkie vaļi oktobrī un novembrī parādās pie Orego-
nas un Augškalifornijas krastiem, viņi izlaiž tikai īsu,

zemu elpošanas strūklu, un paši rādās gluži maz. Turpretī
Ledus un Ohotskas jūrās viņus redz iznirstot starp izkai-

sītiem ledus gabaliem un pat spiežoties caur ledus laukiem,
un tad pusi ķermeņa viņi paceļ virs ūdens un šajā stāvoklī

elpo; tad mierīgās dienās viņu elpošanas troksnis dzir-

dams jūdzēm tāļu pāri ledum un ūdeņam.
Tieksme uzmeklēt seklus piekrastes ūdeņus arī asi at-

šķir pelēko vali no visiem citiem lieliem bārdainiem vaļiem.
Ja pelēkos vaļus netraucē, tad Kalifornijas dienvidpiekra-
stes seklās lagūnēs viņi salasās lielos baros, staigā tur
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iekšā un ārā, lēnām paceļ savu kolosālo masu līdz ķermeņa
vidum virs ūdens līmeņa, krīt uz sāniem un sakuļ ap sevi

ūdeni putās . Mierīgā skaistā laikā viņi reizēm guļ pavi-

sam nekustēdamies stundu un ilgāk, tā kā uz viņu milzīgā

ķermeņa nolaižas kaijas un kormorani. Skamons viņus
arī redzēja vārtoties bangās pie ieejas lagūnē, tik seklās

vietās, ka viņi tikko varēja peldēt :augstu uzvirpuļotās bal-

tās smiltis liecināja, ka viņi aizkar dibenu. Pa laikam kāds

no tiem taisīja lēcienu, ar saliektām spurām izsvieda visu

ķermeni virs ūdens un ar lielu plunkšķi iekrita atkal ūdenī.

Atnešanās laikā viņi bijuši saspiedušies tik cieši kopā la-

gūnu galējos stūros, ka laiva gandrīz nav varējusi iziet

cauri, uz kādu neuzdūrusies; tad viņi gulēja vairāk stun-

das tikai divi vai trīs pēdas dziļā ūdenī un smagi atbal-

stījās uz smilšainā dibena, līdz cēlās paisums un ļāva tiem

atkal peldēt. Arī mātes bieži gulēja stipri uzsēdušās uz

dibena, kāmēr viņu mazuļi, kuriem dziļums bija pietiekošs,
rotaļājās ap tām. Pie Korejas pelēkie vaļi pat vaļu zvej-
nieku priekšā iebēg tik seklā ūdenī, ka laiva nevar tiem se-

kot, un uzturas šeit tik ilgi, līdz pēdējā atteicas no vajā-
šanas, šīs īpatnības dēļ pelēkais valis izrādās par to lielo

vali, kurš vēl visvairāk atgādina savu izcelšanos no saus-

zemes dzīvnieka, un viņa mīlestību un sekliem ūdeņiem vēl

nozīmīgāk apgaismo tas, ka viņa ķermeņa būvē, kā jau
iepriekš minēts, ir atrodami iemesli, lai viņu uzskatītu par

senu, vēl diezgan pirmatnēju vaļu formu.

Par viņa barību dīvānā kārtā vēl arvien nekas drošs

nav uzzināts, arī caur Endrju ne. Tas acīmredzot ir tam-

dēļ, ak pelēkais valis savās ziemas mītnēs dienvidos, vie-

nīgi kur viņš līdz šim ir tuvāk novērots un tāpat arī atne-

šanās laikā neko neēd. Kuņģa cietā saturā ir atrodamas

tikai aļģes un jūras zāles, kuras tomēr uzskata par nejauši
iekļuvušām, un bez tam tumši zaļš šķidrums ar mazām,

gaiši zaļām recekļa piciņām; arī krējumveidīgie stigrie
mēsli ir tumši zaļi. Tas ļauj pacelt jautājumu, vai pelēkais

valis, vismaz klejodams, neēd beidzot arī medūzas, kuras

bieži tik lielā daudzumā redzamas aļģu laukos krastu tu-

vumā un pa lielākai daļai sastāv no ūdens, tā kā kuņģa
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sula tās tūlīņ izšķīdina; tā būtu izskaidrots cieta satura

trūkums kuņģī.
Pelēkais valis būs laikam tas no lielajiem vaļiem, kuru

no seniem laikiem un gluži sistemātiski vajā necivilizētie

iedzimtie savas dzimtenes piekrastēs. Indiāņi un eskimosi

viņam kārtēji uzglūn klejojumā uz ziemeļiem, kad pelēko

vaļu mātes iet garām ar saviem mazuļiem, izvairīdamās no

klajas jūras un meklēdamas labāko ceļu starp klintīm un

saliņām. Tad no paslēptuves metās uz tām astoņairu laiva

ar izlasītiem vīriem un tās nogalina ar mākslīgi izgatavo-

tiem, savā ziņā teicamiem vaļu ķeramiem rīkiem. Trāns,

iepildīts ādās un pūšļos, ir tirdzniecības priekšmets ar

iekšzemes kaimiņciltīm, „ziemeļbriežu ļaudīm". Eskimosi

bez tam ietaisa iekšas kādā sīvā saknes novārījumā un šo

ēdienu lieto kā pretlīdzekli pret skorbutu.

Tomēr pelēkā vaļa ātras mazināšanās iemesls bija,
kā jau arvien, „civilizētā vaļu vīra" piekoptās medības,
kuras viņu vēsturiskā attīstībā pirmo reiz notēlojis Ska-

mon s. Mātes kustoņu samērā ērto un drošo harpunē-
šanu izdarīja lagūnēs no airu laivām, kāmēr kuģis stāvēja
ārpusē, jūrā noenkurots. Tiklīdz laiva bija saistīta ar vali,
uz pēdējo izšāva vienu vai vairākus bumbu šķēpus, kuri

tam ķermenī sprāga, un beidzot sirdī iedūra ar rokas šķē-

pu. Medījot klejojošus pelēkos vaļus ārpus līčiem, medību

veidu vienmēr vajadzēja ļoti ātri mainīt kustoņu „aso

maņu" dēļ, par kurām Skamons runā ar zināmu pa-

matu. No sākuma zvejnieku laivas vienkārši uzglūnēja no

visbiezākām aļģu pļavām. Bet kad skadrā „velna zivs",
kā vaļu zvejnieki viņu tāpēc nosauca, ar tām drīz vien iepa-
zinās un sāka izvairīties, tad pārgāja uz ļoti mazām laivām,
tikai ar vienu airētāju un vienu šāvēju. Tad vaļi gāja
tālāk pa ārpusi, pa jūras pusi, un 1874. gadā laivām jau

vajadzēja noenkuroties ārpus aļģēm. Nogalinātais valis

grimst dibenā, tāpēc virvei vajaga signalbojas. Bet vēlā-

kais pēc 25 stundām viņš atkal nāk augšā, un viņu var

aizvilkt. Lieto arī harpūnas lielgabalu, jau noSkamona

laikiem. Uz dienvidiem klejojošos vaļus vajā ar buru lai-

vām, izmantojot spēcīgo ziemeļu vēju: tā sauktā lejā
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braukšana. Tālāk „vaļoja" gar bangu joslu, kamdēļ pelē-
kie vaļi drīz vien mācījās uzmeklēt savas rotaļvietas ar

vislielāko piesardzību, pa aplinkus ceļiem. Viņu inteliģence

un enerģija tādā pat mērā izpaudās arī tad, kad medīja

lagūnās, kur neuzticīgās un trakojošas vaļu mātes katr-

reiz apdraudēja laivu un braucējus, ļoti bieži pirmējo sasita

un pēdējos ievainoja vai nogalināja.
Pie Korejas pelēko vali vajā modernās japāņu vaļu

zvejniecības sabiedrības, zināms ar visiem tagadējiem

zvejniecības līdzēkļiem, un tā par Āzijas vaļiem drīz va-

rēs teikt taisni to pašu, ko jau Skamons pats bija tei-

cis par Amērikas vaļiem: ka tie pārsteidzoši ātri ir mazi-

nājušies skaitā un iet pretī savai iznīcināšanai. 1874. gadā
Skamons raksta: „Lielie līči un lagūnas, kur senāk

salasījās šie dzīvnieki, lai dzemdētu un koptu savus mazu-

ļus, ir gandrīz jau izmiruši. „Kalifornijas pelēča" milzīgie
kauli balo uz šīs sudrabainās jūras piekrastes, izkaisīti gar
izrobotiem krastiem no Sibirijas līdz Kalifornijas Golfam,

un neies ilgi, kad būs jau jāprasa, vai šis dzīvnieks nepie-
der pie Klusā okeāna izmirušām sugām? 1851. gadā, kad

vaļošana gar piekrasti bija vēl sākumā, no decembra līdz

februārim ikdienas pagāja garām uz dienvidiem apmēram
1000 vaļi; bet jau 1874. gadā pēc tikpat ticama novērtēju-
ma vairs tikai 40. šie skaitļi runā diezgan skaidri.

Kustoņu valstī pelēkam valim ir bīstams ienaidnieks

zobenvalī jeb slepkavu delfinā: pēdējā dēļ viņš dzīvo pa-

stāvīgās bailēs un burtiski sastingst no izbailēm, kad viņa
mocītājs parādās. Ir novērots, ka slepkavas mēģina ar

visu spēku ieskriet pelēkam valim purnā, lai izplēstu no

viņa mēles veselus gabalus, un E n d r j v ir redzējis daudz

pelēko vaļu ar sakropļotu mēli un rētainām lūpām.

Dažu, Anglijas virsējos slāņos atrastu kaulu dēļ, uz

kuriem Gre j s (Gray) ir dibinājis bārdaino vaļu ģinti

Eschrichtius, Lidekkeram šķiet, it kā pelēkā vaļa
priekšstāvji un radinieki senāk būtu dzīvojuši arī Atlanti-

jas apgabalā un tagad dzīvojošā Ziemeļatlantijas, sevišķi
Ziemeļaustrumamērikas ģints Agaphelus ar vienīgo sugu
A. gibbosus līdzības dēļ ķermeņa būvē esot jāsalīdzinot
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katrā ziņā ar Rhachianectes. Runa iet par Amērikas vaļu
zvejnieku „Scrag Whale", latviski kumpainais valis, ģin-

deņa valis, kuram kauli uz muguras izceļas kumpas veidā.

Ar šo palamu tie gribējuši raksturot šī kustoņa ārējo iz-

skatu. Bet citādi kumpaino vali viņi nostāda ļoti tuvu

īstam zivju kaula valim, kā pēc izskata (pilnīgi trūkst rīk-

les rievu), tā arī pēc trāna daudzuma, ko no viņa iegūst.

Šaurās, īsās, baltās bārdas tomēr ir tikpat mazvērtīgas kā

pie pelēkā vaļa.

Kā pelēkais valis, neievērojot gludo, bezspuraino mu-

guru, savu divu rīkles rievu dēļ vēl piebiedrojas spurainiem

vaļiem, tā arī Rietumaustrālijas pundura zivkaulu valis

(Neobalaena ģints) ar vienu pašu sugu (N. marginata) pie-

biedrojas tiem vienas mazas, sirpveidīgas muguras spuras

dēļ. Citādi viņš ir īstā zivkaulu vaļa pilnīgā pundura for-

ma, kura sasniedz tikai 5—6 metru garumu; viņa zivkauls,

pēc Lidekkera, ir pat lokanāks, elastīgāks un sīk-

stāks par visiem pārējiem.
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Gludvaļi (Balaenidae), kuri izveido apakššķiras pē-

dējo azimbu, ir neveiKiaKi un suvaKi visi pārējie rievai-

nie vaļi. Viņiem nav nedz muguras spuru, nedzādas rievu,
bet ir platas nostrupinātas krūšu spuras, garas un šauras

bārdas, pa lielākai daļai kopā saauguši kakla skriemeļi un

citas skeleta īpatnības.

Gludvaļiem, kas pārtiek no milzīga daudzuma mazu

jūras dzīvnieku, vēžu un mīkstmiešu, vajaga tikpat lielas

mutes telpas kā rievainiem vaļiem, bet viņi to iegūst gluži
citādā kārtā: ar augšleju jumta daudz stiprāku izvelvē-

jumu un vareno apakšžokļa zaru stiprāku izliekumu. Ar

to ir dotas telpas milzīgām bārdām, kuras var sasniegt 4

līdz 5 m garumu, un muti atverot nostājas stateniski, bet

aizverot atliecas atpakaļ, neizlaizdamas cauri neko citu, kā

ūdeni, ja mēles spilvens ir pacelts pret augšlejām. Arī

lūpām vajaga sevišķa izveidojuma, lai varētu zināmā mērā

apklāt bārdas; tāpēc ir vajadzīga īpatnēja loka līnija, kura

paceļas uz augšu, neievērojot savu nepilnīgo noslēgšanos,
un raksturo gludvaļa galvu (Kikentāls). Ūdens notek

vieglāk tamdēļ, ka arī pie slēgtas mutes virsējā un apak-
šējā žokļa malas stāv tāļu viena no otras, un proti, divos

virzienos: pirmkārt no augšas uz apakšu un arī no iekšas

uz āru. Zivkaula vaļa galvas kausa sejas daļa ir izliekta

stipri uz augšu, ar savu lejup ejošo galu aizkar taisno

apakšžokli tikai galā un bez tam ir ievērojami šaurāka par

starptelpu starp abiem apakšējā žokļa zariem (Mar-
šals).

Garās, elastīgās bārdas, īstais, dažiem nolūkiem ne-

atvietojamais zivju kauls, neatdarināmā kārtā apvieno sevī

stiprumu ar lokanumu, kas par sevi ņemot ir dabiska

priekšrocība un apbrīnojams rezultāts, sasniegts sīki pie-

mērojoties gluži noteiktam dzīves veidam un barības uz-
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ņemšanai; savam īpašniekam viņš ir tapis par postu, par

ko draud izvērsties arī triekņi Āfrikas elefantam. īstie ziv-

kaulu vaļi, taisnie vaļi (right whales), gadu simteņiem il-

gas vajāšanas dēļ ir tapuši tik reti, ka jābaidās, vai tuvā

nākotnē mēs viņus neredzēsim pilnīgi izzūdot no zemes vir-

sas. Viens Ziemeļatlantijas valis, tā sauktais nordkapietis,
liekās jau pilnīgi izskausts, viņu nezvejo jau divus gadu

simteņus, un arī otra tālo ziemeļu, Grenlandes vaļa medī-

šana atmaksājas vairs tikai ļoti maz, tā kā pēdējos gados

ne viens vien zvejnieku kuģis ir atgriezies mājās gluži
tukšā. Tamdēļ, pēc zivkaulu tirdzniecības nama Man n

Isa a c Berlīnē ziņām, zivkaula cena tagad ir vismaz pieci
dolāri mārciņā, kāmēr vēl 1870. gadā maksāja tikai 70

centus!

Atskaitot Skotiju, kur no Dendi vēl šodien izsūta ku-

ģus uz vaļu zveju Devisa jūras šaurumā un Bafina jūras

līcī, pārējās zemes un tautas: baski, franči, holandieši,
vācu Hanzas pilsētas, dāņi un norvēģi, kas senāk piedalījās
šo vaļu zvejā, jau kopš 19. gadu simteņa sākuma ir pilnīgi
atmetušas zivkaula vaļu zvejošanu, jo tā vairs neatmaksā-

jās: tik rets bija palicis šis kustonis jau toreiz! Lauvas

tiesa taisnvaļa zvejošanā jau sen piekrīt Ziemeļamērikai:
Ņu-Bedfordas pilsētai Masačuzetsā, pie austrumu piekra-

stes, un San-Franciskai. Bet arī Amerikā pie Atlantijas
okeāna krastiem taisnos vaļus vairs nezvejo; arī Ņu-Bed-
fordas zvejnieku kuģi iziet pa lielākai daļai no San-Fran-

cisko. Jaunākos laikos gan arī krievi un japāņi ir sākuši

medīt zivkaula vaļus savos Klusā okeāna apgabalos ar mo-

derniem līdzēkļiem; bet no viņu iegūtā zivkaula maz kas

parādās pasaules tirgū, viss pa lielākai daļai aiziet uz pa-

tērēšanas vietām pašu zemē, un arī norvēģi, kuri Dienvid-

okeanā ierīkojuši vaļu stacijas (Dienviddžordžiju pieminē-

jām jau runājot par spurainiem vaļiem) pārdod savu ziv-

kaulu visvairāk zināmiem, pa daļai vācu tirdzniecības na-

miem Valpareizo un Buenos Airesa pilsētās vai arī citur,
kur vispirms piebrauc malā. Amērikaņi jau 18. gadu
simtenī bija iespiedušies dienvidu puslodes vaļu apgabalos
un tur bija tā saimniekojuši, ka arī no dienvidu vaļiem ta-
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gad ir ļoti maz kas redzams. Patlaban iegūtā zivkaula

galvenā daļa ienāk pasaules tirgū no Ņujorkas; Devisa

jūras šauruma un Bafina līča zivkaulu šeit sauc par Nort-
hern" Aļaskas un Beringa šauruma par „Arctic Bone",

no japāņu ūdeņiem par „Northwestern" un Dienvidokeana

par „Southern". Abas pirmējās šķirnes ir visvērtīgākās

sava lielā garuma (vēl arvien līdz 4un vairāk metru),

vienmērīgi melnās krāsas un lielās elastības dēļ. Katru

pēc garuma sašķirotu saini fotografē; tik vērtīgs ir šodien

katrs atsevišķs zivkaula zortiments: viņš taču maksā 2000

līdz 2500 markās centnerā, vai vēl vairāk! Tā kā no katra

vaļa iegūst 15 centneru bārdu un ir arī sastopami milzeņi,
kuri nes mutē 30 centneru zivkaula, tad var aprēķināt, cik

lielu peļņu atnes viens pats laimīgs ķēriens ar iegūto ziv-

kaulu, pilnīgi atskaitot trānu. Tad var saprast, kāpēc,

neievērojot vispār ārkārtīgi niecīgo peļņu un pilnīgas ne-

veiksmes atsevišķos gadījumos, taisnā vaļa zvejošanu no

San-Franciskas vēl arvien turpina Ledus jūrā, uz ziemeļiem
no Aļaskas un Rietumkanādas (Jukonas un Mekenzi terito-

rijas). Un cik grūta, briesmu, pūļu un trūkumu pilna ir

šī zveja! Pēc nesekmīgas braukšanas dažreiz ir jāpār-
ziemo ledū, un tad jau tā skopi iedalīto barības līdzēkļu
sāk trūkt arvien jūtamāk; ceļas dumpji un dažreiz tiek

izdarītas pat slepkavības! Vai arī zvejas kuģus tik biezā

miglā tik ātri saspiež ledus gabali, ka kuģa ļaudis tikko

paspēj laivās izglābt savu kailo dzīvību, un dienām ilgi iz-

salkumā un salā klīst apkārt, līdz parādās kāds nejaušs

glābējs, vai arī peldošais ledus viņus sadragā tāpat kā

viņu kuģi. Tagad par katru atsevišķu, īsto zivkaula vali

ved grāmatas .
Tanī pašā garumā mēdz būt smagas, bie-

zas un vieglas, plānas bārdas. Bergs paceļ jautājumu,
vai tam nebūs par iemeslu dzimumu starpība. Vēl pieve-
dīsim salīdzināšanai divus skaitliskus kopsavilkumus, jo
viņi met spilgtu gaismu uz zivkaulu vaļu zvejošanas attī-

stību". 1853. gadā Ņu-Bedfordā pārdeva 5.652.300 mār-

ciņas zivkaula, 1903. g.: 74.850. Arī šie skaitļi atkal stā-

sta bēdīgo stāstu par nevienlīdzīgo cīņu starp dabu un kul-

tūru, citiem vārdiem par dabas postīšanu no Eiropas un
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Amerikas kultūras cilvēka. Vai tiešām mēs mierīgi noska-

tīsimies šajā iznīcināšanas darbā, līdz pie šī Ziemeļamēri-
kas jūras milzeņa būs piepildījies bizona, lielākā Ziemeļ-
amērikas sauszemes dzīvnieka liktenis? Ja visas pazīmes

neviļ, tad vairs nav laika apdomāties.
Gludos vaļus no pilnīgas iznīcināšanas vēl līdz šim ir

pasargājuši kārtējie klejojumi, kurus viņi izdara noteiktā

gada laikā, noteiktā virzienā un vismaz pa laikam nepie-

ejamā jūras apgabalā, kur cilvēks viņiem neko nevar no-

darīt. Par šīs klej ošanas iemesliem izrādās labvēlīgi ba-

rības apstākļi, pa virspusi peldošas sīkas barības atrašana

lielā daudzumā līdz ar zināmu ūdens siltumu un vairoša-

nās, kas, zināms, atkal nāca par postu, jo vaļu mātes, ne-

ievērojot visas vajāšanas, radībām, atkal uzmeklēja tās pa-

šas piekrastes un līčus ar kluso ūdeni. Atrodot vaļos har-

pūnas ir pierādīti pat tik tāli klejojumi, ka Guldbergs
ar pilnu tiesību varēja teikt: „Tā polārais valis zināja
ziemeļaustrumu ceļu, iekam to atklāja cilvēks."

Arī par vaļa vecumu harpūnas atrašana viņa ķermenī
var dot vismaz zināmus pieturas punktus, ja vien uz tās

atrodams pazīstama kuģa vārds. Kādā gadījumā, kur tas

bija „Montezuma", kāds Ņu-Bedfordas zvejas kuģis, kuru

Amērikas vildība bija pirkusi Ziemeļamērikas pilsoņu ka-

rā, bija skaidrs, ka harpūna vaļa ķermenī bija atradusies

vismaz 50 gadus.
Par šīs dzimtas un Balaena ģints pirmveidu ir jāuz-

skata kādreiz vissvarīgākais, tagad gandrīz pilnīgi izskau-

stais Grenlandes valis, polārais valis,
kuru vācieši un angļi sauc par wal jeb Walfisch, amērikaņi
par Bowh ca d (lokgalva), norvēģi par Tueqhval,

dāņi par Rethva lun t. t. (Balaena mvsticetus). Tas ir

neglīts radījums, kuru pēc Kiken tā la, raksturo par
visām lietām resnais ķermenis un lielā galva, samērā ar

ķermeņa garumu. Pēdējais stāv iepakaļ dažu spuraino

vaļu ķermeņa garumam un, ņemot vērā tikai ticamos no

uzdotiem izmēriem, vienīgi kādā izņēmuma gadījumā ir

sasniedzis 24,4 m, bet parasti svārstās 18 un 20 metru

robežās; Skorsbējs (Scoresbv) nebūšot starp 320 ga-
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bāliem pat neviena atradis vairāk par 18 m. Pēc Brau-

n a (Brown), kāds valis, kura izmērus uzdevis Gūds ir s

(Goodsir), bija 19,8 m garš, aiz krūšu spurām ne mazāk

kā 9,1 m apmērā, viņa galva līdz apakšžokļa aprāvumam

bija 6,4mgara. Astes spura bija 7,3 m plata, krūšu spura

2,4 m gara un savā platākā vietā bija 1,2 m plata. Garākā

bārdas plate bija sm. Galva salīdzinot ar ķermeni tēviņam
ir lielāka kā mātītei, bet galvas lielums pieaug arī līdz

ar vecumu, tā kā vecam tēviņam viņa var sasniegt līdz

divi piektdaļas no ķermeņa garuma. Galvas lielums ir

acīs krītošākā ārējā sugas iezīme, arī salīdzinot ar citām

gludvaļu sugām. Mutē ir diezgan telpu vidēja lieluma lai-

vai ar visiem ļaudīm, jo viņa ir 5—6 m gara un 2,5—3 m

plata. Virsžoklis saasinās daudz vairāk kā citiem spurai-
niem vaļiem un iegūst gandrīz knābja izskatu. Mutes

sprauga ir S-veidīga, tā kā lūpu kaktiņi guļ viszemāk;

viņa nobeidzas tikai tuvu zem acs, bet ādas krokas veidā

turpinās vēl gabalu tālāk. Spēcīgā apakšlūpa aptver pa

daļai arī virsžokli. Intresants ir samērā biezais purna

spalvojums. Spalvas, apmēram 66 virsžokļa galā, pāri

par 100 abos apakšžokļa sānos, stāv uz maziem ādas mez-

gliem. Ausis, kuru ārējā eja ir apmēram zosu spalvas
stobra resnumā, stāv drusku tālāk atpakaļ kā acis, abi

šaurie, spraug- un S-veidīgie, apmēram 45 cm garie elpoša-
nas caurumi atrodas apmēram 3 m no purna gala uz aug-

stākās vietas galvas vidū. Otrs aiz tiem stāvošs izvelvē-

jums apzīmē smadzeņu vietu. Krūšu spuras mazas, ne-

veiklas liekšķeres ar maz izvelvētu augšējo, un stipri iz-

velvētu apakšējo malu, kurās izplēsti gul īsie pirkstu stari.

Astes spura pusmēnešveidīgā, vidū dziļi ierobota, virsāda

samērā plāna, izturīga, mīksta kā samts, līdzīga ar eļļu
piesūcinātai miecētai ādai: zem tās atrodas 20—45 cm bie-

zā speķa kārta. Krāsā, liekas, daudzkārt mainās. Gal-

vas virspusē, pēc B rau na, ņem pārsvaru pienaina, pe-
lēkbalta krāsa, kura purna galā pāriet apmēram 15 cm pla-
tā melnā plankumā; tālāk uz pakaļpusi viss ķermenis krā-

sots apmēram vienādi, vairāk vai mazāk tumši zilā krāsā,
kas veciem vaļiem atsit melnā, bet jauniem gaišzilā. Ve-
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cākiem vaļiem tumšākā ķermeņa krāsa izplatās arī zoda ap-

gabalā, kāmēr jauniem šīs daļas mēdz būt apklātas nekār-

tīgiem baltiem plankumiem. Divi vienādas krāsas plan-
kumi atrodas parasti aiz acs un virsžokļa; balta krāsa ir

manāma arī pie acu vākiem un daži balti nekārtīgi zīmē-

jumi pie astes pamata. Bez tam ir sastopamas dažādas pa-

sugas: stipri lāsainas un gandrīz tik baltas kā ziloņkauls.
Mātītes parasti lielākas un treknākas par tēviņiem, viņu
gaišos pupus, kas lielumā līdzinās apmēram govs tesmenim,

apņem balts laukums.

No kultūras cilvēka visvairāk meklētais Grenlandes

vaļa orgāns, iznīcināšanas galvenais iemesls, lielās, melnās

bārdas, vidējo augšleju daļu atstāj brīvu, bet abos sānos

tās apklāj augšlejas katrā pusē ar 300—400 (vaļu zvejnieki
teica: tik daudz cik gadam dienu) šķērsi stāvošām ragvie-
las platēm, kuras brīvi nokarājas uz leju un atvirzās cita

no citas, kamēr pie spurainiem vaļiem to malas iet viena

otrai pāri. Katrai atsevišķai platei ir garumā izstiepta trij-
stūra veids. Ar šauro malu tās iestādītas augš leju ādā;

ārējā šķautne gluda, bet iekšējā ierobota rupjāku un smal-

kāku melnu šķiedru bārkstīm. Bārdu vēlā parādīšanās,
tikai embrionālās dzīves otrā pusē, norāda, ka viņās mums

ir darīšanas ar attīstības gaitā vēli iegūtu orgānu. Gan-

drīz 3 m gari embriji neuzrāda vēl ne mazākās bārdu zī-

mes.

Šis dzīvnieks apdzīvo Atlantijas un Klusā okeāna tā-

lākos ziemeļu platuma grādus un īsto Ledus jūru, tomēr ne-

apmetas uz pastāvīgu dzīvi. Viņa atrašanās kā arī viņa
nākšana un iešana neapšaubāmi stāv ciešā sakarā ar ledus

apstākļiem katrā gada laikā. Visi rūpīgie novērotāji domā,
ka Grenlandes valis vairāk kā citi pārējie ir saistīts pie le-

dus, no brīva prāta uzturās tikai tā tiešā tuvumā un klejo

uz dienvidiem vai ziemeļiem atkarībā no tā, vai ledus rodas

vai kūst. Viņš mīl ledu tik ļoti, ka ne tikai tūliņ atstāj
kādu apgabalu, kurā ledus izkusis, bet arī noiet bez šau-

bām tālus gabalus zem ledus kārtas, jo viņš ir sastapts mil-

zīgu ledus lauku vidū, kur viņš bija spiests iznākt pie ne-

daudzām, no paisuma un bēguma raditāmplaisām un sprau-
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gām, lai šeit elpotu. Pēc Holb ella (Holboll), kurš pir-
mais sniedza sīkākas ziņas par viņu klejojumiem, Devisa

jūras šaurubmā vecais Grenlandes valis uz dienvidiem ne-

kad neiet tālākkā līdz Gukurgalam zem 65 ziemeļu platuma

grāda, un arī jaunie kustīgākie, vairāk un tālāk apkārt

klejojošie kustoņi nav sastopami šaipus 64. grāda. Starp
66. un 69. grādu jaunie un vecie rādās kārtēji tikai decem-

bra un janvāra mēnešos, ierasdamies visā starpguļošā joslā

apmēram vienā laikā no rietumu un ziemeļrietumu puses

un tad iedami garpiekrasti pa daļai uz dienvidiem, pa daļai

uz austrumiem. Pie Holsteinborgas no šī laika līdz martam

Grenlandes valis apmetas uz ilgāku dzīvi starp līčiem un

salām, bet arī vēl tagad izrāda savu patiku uz ledu, uztu-

rēdamies pie lediem rietumpusē, kuri šajā laikā iesniedzas

Devisa jūras šaurumā, vai arī līču ledus kārtas tuvumā.

Atstādams piekrasti, kas minētas joslas dienvidos notiek

martā, bet ziemeļos jūlija sākumā, viņš dodas uz zieme-

ļiem; šeit, starp 71.—75. ziemeļu platuma grādu, viņš no-

vērojams tikai vasarā, bet ne rudenī vai ziemā.

Arī Klusā okeānā polarvaļi uz dienvidiem neiet tālāk,
kā līdz ledus lauku robežai ziemā, šeit viņi sastopami
Ohotskas jūrā un tās līčos ledus kušanai sākoties un zi-

nāmos apstākļos pat līdz vasarai, bet pēc tam vairs ne.

Nav šaubu, ka viņi pārklejo no Lielā pasaules okeāna uz

Ziemeļu Ledus jūru, un tādējādi, klejodami šurp un turp,
vairākkārt iet caur Beringa jūras šaurumu.

„Kur Grenlandes vaļi atrodas ziemā, nav zināms," saka

Guldbergs vēl 1903. gadā savos pētījumos „Par da-

žādu bārdaino vaļu klejojumiem". Mēs par to priecājamies,
jo šis ievērojamākais jūras zīdītājs var pateikties vienīgi
savām nezināmām un nepieejamām ziemās mītnēm, ka nav

vēl pilnīgi iznīcināts. Tomēr šī iznīdēšana ir pienākusi

gan tuvu nesavaldītās un neprātīgās mantkārības dēļ pēdē-
jos trijos gadu simteņos, špicbergas jūrā un tai pieguļošā
Ziemeļu Ledus jūrā jau sen vairs nav Grenlandes vaļu; ti-

kai Amērikas pusē, Devisa šaurumā un Bafina jūras līcī

„vēl sastop atsevišķus individus", saka Guldbergs.

Turpretī ~Amērikas un Āzijas Ledus jūras daļā „polaro
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vaļu skaits vēl iztura Amērikas vaļu zvejnieku „nodokli",

jo „Bowhead„ zvejošana šeit sākās daudz vēlāk un kuģo-

jamie ūdeņi uz ziemeļiem no Bēringa jūras šauruma laikam

arī vairāk apgrūtina zveju, piem. zvejošanas laiks ir īsāks."

Bet no vaļu zvejniecības vēstures mēs varam „vēl tālāk

slēgt, ka vispār tagadnē eksistējošie vaļi bija sadalīti tri-

jos lielos galvenos celmos proti: 1) austrumu, Grenlandes

uti špicbergas, 2) rietumu, Grenlandes un Amērikas, 3)

Amērikas un Āzijas celmā, kurš uzturās Bēringa jūrā un

tai pieguļošā Ledus jūras daļā." Āzijas ziemeļos, apmēram

no Novaja Zemļa līdz Koļučina līča apgabalam, to ieskai-

tot, polārais valis, vismaz mūsu laikos, liekas, nav sasto-

pams. Ne Nordenšilds (Nordenskiold), ne Na n-

s c n s nav viņu redzējuši savos pola ceļojumos.
Pēc Lindemaņa (Lindeman), klejojumā vecie tē-

viņi nošķiras no jaunākiem un mātītēm: parādība, kas no-

vērota arī pie citiem klejojošiem dzīvniekiem. lecienītās

uzturēšanās vietās viņi atkal satiekas.

Šo dzīvnieku kustības ir nekārtīgas, bet nekādā ziņā
nav lēnas vai neveiklas. „Cik neveikls arī nebūtu vaļa ķer-

menis," saka Skorsbējs (Scoresbv), „tomēr viņa ku-

stības ir ātras un veiklas; 5 vai 6 sekundēs viņš saviem va-

jātajiem jau ir nesasniedzams. Tomēr tik lielu ātrumu

viņš ietura tikai dažas minūtes. Dažreiz viņš šaujas pret
ūdens virspusi ar tādu sparu ,

ka izlec pilnīgi ārā; dažreiz

viņš nostājas ar galvu taisni uz leju, paceļ asti un ar šaus-

mīgu spēku per ūdeni. No harpūnas trāpīts, viņš, lai arī

tikai uz dažām minūtēm, kā bulta šaujas dzelmē ar tādu

ātrumu, ka atdurdamies pret dibenu dažreiz pārlauž žok-

ļus." Netraucēts, viņš apmēram pēc katrām 10—15 minū-

tēm reiz tuvojas ūdens virspusei, šeit kavējas I—3 minū-

tes, lai elpotu, un ar maziem starpbrīžiem 4—6 reizes

ievelk gaisu. Gandrīz nedalītā, divkārša strūkla, kuru viņš
izšļāc, paceļas gaisā nereti līdz 4 m un tāpēc ir tāļu re-

dzama. Skorsbējs (Skoresbv) stāsta, ka valis, me-

klēdams barību, jau paliekot zem ūdens 15—20 minūtes,
bet ievainots varot uzkavēties pat pusstundu un gandrīz
līdz veselai stundai. Skamons zina tikai vienu gadīju-
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mu,kur vecs ievainots valis, kam vajadzēja būt nonirušam

līdz dibenam, jo tas atkal parādījās ar dūņām klātu galvu,

bija uzkavējies zem ūdens 1 stundu un 20 minūtes un vēl

dzīvs, lai arī ļoti noguris, atkal iznāca virsū.

Par Grenlandes vaļa augstākām spējām nav daudz ko

teikt. No maņām diezgan labi attīstītas liekas tikai redze

un tauste, tomēr pieņem, ka mānekļi šim kustonim kalpo

pietiekoši vienīgi tad, kad viņš atrodas zem ūdens, bet gai-

sā nav vairs lietojami. Tā zem ūdens citus sev līdzīgus
valis varot nomanīt apbrīnojamā attālumā; turpretī virs

ūdens viņa acs neredzot tāļu. Dzirde gaisā ir tik slikta, ka

valis, pēc Skor sb ē ja, nedzirdod skaļu kliedzienu pat

kuģa garuma atstatumā; turpretī mierīgā laikā mazākā

šļakstēšana ūdenī, ūdens skalošanās pie kuģa vai cits kāds

troksnis ātri slīdošās laivās dara viņu uzmanīgu un pamu-
dina bēgt. No viņa garīgām īpašībām jāizceļ visvairāk pie-

ķeršanās citiem sevlīdzīgiem un arī pie viņa novērojamā
lielā mātes mīlestība. Bez tam vēl ir gadījies novērot, ka

piedzīvojumi izmāca pat šos vaļus, kas izdaudzināti par

neapdāvinātiem.
Labā laikā, kā stāsta, ir novēroti arī guļoši vaļi. Daž-

reiz viņš kā līķis nekustēdamies guļ virsū uz ūdens, pacēlis

galvas galu virs viļņiem, mierīgi elpo, neizšļākdams strūklu

un ar krūšu spurām notura līdzsvaru.

Viņa barība sastāv visvairāk no maziem vēžiem, dažā-

dām skaldkāju sugām un mīkstmiešiem, sevišķi airgliem-

jiem, kas atrodami lielā daudzumā olivzaļās jūras vietās.
Mazo jūras dzīvnieku daudzums, ko aprij valis, lai apmie-
rinātu savu ēstgribu, nemaz nav aprēķināms. Mēsli sar-

kanā krāsā.

.
Par Grenlandes vaļa vairošanos vēl trūkst pietiekoši

daudz sīku novērojumu. Pēc Skorsb ēja un Brauna

vienprātīgiem ziņojumiem, pārošanās laiks iekrīt jūnijā,
jūlijā un augustā. Abi dzimumi šinī laikā izrāda lielu uz-

budinājumu un ar prieku nododas visādām rotaļām un tri-

kiem, kādi pie vaļiem vispār novērojami. Pati apvaisloša-
nās notiek vertikālā stāvoklī, un tad abi spiež savas krūšu

spuras pret otra ķermeni, un tēviņš, sparīgi sisdams ar asti,
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liek ūdenim mutuļot. Parasti mātītei atnesas viens, bet

retos gadījumos divi mazuļi. Radības notiek martā vai

aprilī; pēdējā mēnesī kāds vaļu zvejnieks nogalināja ma-

zuli, kuram vēl karājās nabas saite. Mazulis zīž ilgu laiku,
varbūt veselu gadu, gluži tādā veidā, kā tas iepriekš aprak-
stīts: vecā drusku pagriežas uz sāniem, lai tam piedāvātu

pupus. Piedzimstot mazulis būs caurmērā 3—5 m garš.

Viņš aug ārkārtīgi ātri, tā kā vēl zīzdams var jau sasniegt
vismaz 6 m garumu pie 4 m apmēra un 6000 kg svaru.

Pēc visu ziņotāju saskanošiem novērojumiem māte pašaiz-

liedzīgi mīl savu mazuli. Pēdējo, kas briesmas vēl nepa-

zīst, var viegli noķert, lai izlietotu galvenā kārtā vecās pie-
vilināšanai. Tā arī tūliņ nāk savam ievainotam bērnam

palīgā, paceļas līdz ar viņu virs ūdens, lai elpotu, mudina

viņu uz bēgšanu, mēģina tam palīdzēt, ņemdama to zem

savām spurām, un reti kad atstāj to, kamēr tas vēl dzīvo.

Tad ir bīstami viņai tuvoties. Baidīdamās par sava bērna

dzīvību, viņa vairs nebēdā par sevi, bet drāžas ienaidnie-

kiem vidū un paliek pie sava mazuļa arī vēl tad, kad pašu
ir ķērušas jau vairākas harpūnas.

Labums, ko iegūst no nogalināta kustoņa, ir ļoti ievē-

rojams. Kā apraksta Pechuels-Leše (Pechuel-

Loesche), ir ne tikai mazi un lieli, bet arī trekni un liesi

vaļi, tāpat arī pats speķis nav vienāda labuma, jo no liela

daudzuma dažreiz pretēji cerētam iegūst maz trāna. Mūsu

uzticības vīrs pieņem, ka no viena ziemeļu vaļa iegūst
caurmērā 12—15000litrus trānaun 700—1000kg zivkaula.

Vislielāko, viņam zināmo iznākumu devis kāds kustonis,
kuru nomedīja trijmastu kuģa „Tamerlane" kapteinis Vin-

slovs (Winslow) 1867 gadā Bēringa jūrā, proti 36 000 lit-

rus trāna. Atkarībā no trāna un zivkaula stipri svārstī-

gām cenām, viena ziemeļvaļa caurmēra vērtība būs apmē-

ram 20 000 markas; bet vecs valis var ienest arī divreiz tik

lielu zumu. Kopieņēmuma lielāko daļu dod parasti zivkauls,
kas ir tik teicams, kā nevienai citai vaļu sugai. Gaļu nevar

saukt par ēšanai nederīgu; franču kuģu pavāri, pēc,Bra u-

na, ir pratuši to ļoti labi izlietot. Tālo ziemeļu ciltis to

ēd bez vilcināšanās un arī speķi lieto kā barību.
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No cilvēka nevajāts, ziemeļvalis sasniedz ļoti lielu ve-

cumu. Bez cilvēka dzīvam Grenlandes valim uzbrūk vie-

nīgi briesmīgais zobenvalis. Grenlandes vali var ļoti ap-

grūtināt dažādie pie vēžiem piederīgie liekēži, kas apmetas
uz viņa ķermeņa. Tā sauktā vaļu uts, kāds blusvēzis, miti-

nās uz viņa bieži simttūkstošiem un saēd viņam muguru,
it kā tai būtu uzbrukusi ļauna slimība. Arī citi jūras dzīv-

nieki apklāj viņu nereti lielā skaitā un atkal izveido pietu-
ras vietas, ikur pieķerties dažādiem jūras augiem.

Vienu laiku domāju, ka jau sen ir iznīcināts otrs Zie-

meļatlantijas gludvalis, kuru sauc par nordkapieti
vai Bis ka j a s vali (Balaena glacialis, (Eubalaena fois-

cavensis)), atkarībā no tā, vai viņš dzīvo savā izplatības

apgabala ziemeļu daļā — pie Nordkapas, vai dienvidu daļā
— Biskajas jūras līcī. Viņš ir tas, kuru vajāja vecākie vaļu
zvejnieki, baski, vispirms gan savas dzimtenes ūdeņos, bet

pēc neilga laika arī līdz Nordkapai. Pie tam vaļotāji viņu
samainīja ar vienīgo īsto Norkapas apgabala vali, polāro
Grenlandes vali, un nemitīgi, aizvien stiprāk vajājot, kā lie-

kas izskauda tik ātri, ka drīz tiem likās, it kā citu sugu, kā

Grenlandes vali tie nekad nebūtu medījuši. Patiesībā viņš
ir Grenlandes vaļa dienvidu kaimiņš un priekšstāvis, un

viņa īstā dzimtene ir Ziemeļatlantijas okeāns. Sakarā ar

to viņš ir minēts ziemeļzemju vecā, ap 13. gadu simteņa
vidu sarakstītā „Ķēniņa spogulī"; tur viņu sauc par „Slette-
bake" (t. i. gludmuguri, bez muguras spurām) un apzīmē

par ļoti bīstamu, jo „viņa dabā ir uzbrukt kuģiem". Ļoti
zīmīgs raksturojums! Arī Hamburgas kuģu ārsts Mar-

tens (1671) atšķir viņu kā mazāku sugu, ar kuru jāapmie-
rinoties nepriviliģētiem zvejniekiem. Nordkapieša zvejas
atliekas Guldbergs atrada ģindeņa daļu veidā vairākās

Finmarkenas vietās. Kādu jaunu eksemplāru, izzvejojot
1854. gadā pie San Sebastian basku piekrastē, 1861. gadā

aprakstīja Ešrichts (Eschricht) un Reinhardts.

Arī Amērikas pusē nordkapieti konstatēja Kops (Cope)
1865. gadā. Jaunākos laikos caur Guldberga pūlēm,
kurš darīja uzmanīgus vaļu zvejniekus, pavisam droši ir

uzzināts, ka nordkapietis nav pilnīgi iznīcināts. 1889. gadā
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pīļvaļu zvejnieks Larsens iesūtīja pirmos lietišķos pie-

rādījumus (bārdu plates, ādas gabalus); 1890. gadā vaļu
zvejnieks B c r g s, kuram Islandē bija stacija, nogalināja

ne mazāk kā 5 norkapiešus, 1891. gadā Bergs un citi no-

medīja pat 10 īpatņus, no kuriem vienu arī nofotografēja.
Jau ārēji nordkapietis labi raksturojas un atšķiras no

Grenlandes vaļa ar galvas un mutes spraugas apveidu.

„Raksturīgs ir ieliekums pakausī, tā kā kustonim guļot
ūdens virspusē, starp viņa galvu un apaļo muguru ir re-

dzams tikai ūdens. Tāļāk viņu raksturo kolbveidīgi uz-

pūstais purns un augstā, viļņaini ierobotā apakšlūpa, kura

mutes kaktā uzrāda dziļu iedobumu." Lielākais, patiesi iz-

mērītais nordkapietis, kas izzvejots jaunākos laikos, pēc

Berga, bija gandrīz 17 m garš, un viņa lielākais apmērs,

tūlīņ aiz īsām neglītām krūšu spurām, bija vairāk kā 15

m liels. īsts, īss un neveikls gludvalis! Bet galva, salī-

dzinot ar pārējo ķermeni, ir mazāka kā Grenlandes valim,
nav daudz garāka par ceturto daļu no kopgaruma, un sa-

karā ar to arī bārdas ir īsākas; tās ir „seven feet bones"

(7 pēdu bārdas), kā viņas dēvēja vecie Amērikas vaļotāji,
kuri nordkapieti pazina ļoti labi un sauca par „black whale".

Salīdzinot ar Grenlandes vali, viņu senāk vairs neuzlūkoja

nopietni, bet tagad, salīdzinot ar spurainiem vaļiem, apsveic
kā vērtīgu medījumu. Bārdas ir brūni melnas, šķiedru
bārkstis brūnas un ļoti smalkas, lielākais patiesais garums

2Ys m. Bet jaunākos laikos izzvejoto nordkapiešu garā-
kās bārdas nepārsniedza un nesasniedza 2 m. Pieci vaļi
deva kopā 2V2

tonnas bārdu, kuras novērtēja ļoti augstu,

par kilo apmēram 4 vācu markas. Kontūras līniju noteik-

šanā ņem dalību vēl viens paaugstinājums uz virsžokļa, un

ārējo izskatu vēl raksturo galvas bagātīgā apaugšana ar

jūras bakām.

Arī „vaļu utis" ir sastopamas lielā daudzumā, sevišķi
pie purna, kur caur ādas kairināšanu viņas dažreiz rada

uzpūstu, saēstu uzpampumu, līdzīgu ziemeļrietumvaļa „ce-

purei" (bonnet), par kuru runā Skamons. Ādas krāsa

vispār tumši melna, dažreiz atsit zilā; tomēr ir sastopami
arī mazi, balti plankumi. Kādai 13 m garai mātītei speķa
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kārta bija visbiezākā (32,5 cm) apakšpusē starp krūšu spu-

rām, pret sāniem un muguru palika uz pusi plānāka (15,6

cm) un astes daļā vēl uz pusi plānāka (7,8 cm). Skeletā

nordkapietis atšķiras visvairāk ar to, ka viņam ir viens

skriemelis (pavisam 56) un viens pāris ribu (14) vairāk

kā Grenlandes valim; bet arī sarukušiem bļodas kauliem

ir sugai īpatnēja forma.

Pēc dabas un īpatnībām nordkapietis, kā tas ir re-

dzāms jau no veciem ziņojumiem, ir ļauns kustonis
,

kurš

zvejnieka acīs jau ar šo ļoti neizdevīgi atšķiras no Grenlan-

des vaļa. Jaunākos laikos to no jauna apstiprina arī Lar-

s c n s, kurš atzīst viņam sīkstu dzīvību un piebilst, ka ie-

vainots viņš taisni meklējot zvejnieku kuģi, lai tam skrietu

virsu. Nāvīgi iedurt ar šķēpu arī esot grūti, jo viņš ar

lielo astes spuru briesmīgi sitot uz visām pusēm. Zarnās

ir atrasts tas pats iesarkanais šķidrais saturs kā zilvalim,
un tāpēc varētu pieņemt, ka tas ir tā pati sagremotā Thy-

sanopoda inermis masa.

„Lielāks skaits nordkapiešu," raksta Guldbergs,

~nav redzēts, tā kā vaļu zvejniekiem ir maz cerību uz viņa
biežāku sastapšanu. Bez tam kustoņi ļoti ātri top tra-

mīgi..." No vaļu zvejniecības vēstures ir redzams, ka nord-

kapietis ir gandrīz tikpat kārtējs klejotājs kā citi bārdainie

vaļi. Biskaja jūras līcī, kur baski medīja viņu jau 11. un

12. gadu simtenī uz tā sauktās „Sarde", zvejas laiks iekrita

ziemas mēnešos, no oktobra līdz februārim. No otras pu-

ses „nordkapiēti" medīja pie Islandes un Ziemeļnorvēģijas
krastiem un „black whale" Ziemeļamērikas austrumos Jau-

nās Anglijas stāta piekrastē vasarā. Ar to šī vaļa ceļo-
jumi ir skaidri apzīmēti. Guldbergs izšķir austrumu,
t. i. Eiropas un rietumu, t. i. Amērikas „celmu", kuri va-

saras mītnēs ziemeļos var būt vairāk vai mazāk sajauku-
šies. Pirms Ziemeļamērikas kolonizēšanas indiāņi vajāja
melno vali jau savās laiviņās un pirmie kolonisti arī tūliņ
sāka viņu medīt; 19. gadu simteņa sākumā viņš tapa jau
rets. Vai pēc otrreizējas atklāšanas viņš būs sastopams

ilgi? Spriežot pēc tagadnes vaļu zvejniecības biedrību iz-

nīcinošiem darbiem uz to gandrīz nav ko cerēt.
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Pārējie, Klusā okeāna ziemeļos, kā arī Dienvidu okeānā

dzīvojošie gludvaļi ir nordkapieša vistuvākie radnieki un

priekšstāvji; katrā ziņā viņi stāv nordkapietim tuvāk kā

Grenlandes valim. Divus no viņiem, ziemeļu Klusā un

Dienvidatlantijas okeāna priekšstāvjus, Truessars

(Trouessart) pieved savā katalogā kā īstas sugas. Tāpēc
mēs viņus īsi apskatīsim, jo vairāk tamdēļ, ka par viņiem
mums ir sīkāki apraksti un dzīves notēlojumi, ko par pirmo
deva Skamons (1874)), vaļu speciālists Kalifornijā, bet

par otru Lennbergs (Lonnberg) (1903), zīdītāju pēt-
nieks Stokholmā.

Skamona „Right Whale of the Northwestem

Coast", ziemeļrietumvalis (Balaena sieboldi), uz-

rāda tās pašas asās konturlīnijas galvas virsdaļā kā nord-

kapietis. Sevišķi duras acīs ievērojamā „cēpure" (bonnet),

ieapaļš, jūras bakām apklāts laukums pašā priekšā uz gal-
vas virsdaļas, un trīs kupri galvas vidus līnijā, no kuriem

priekšējais ir vislielākais; arī pie abām lūpām viņam ir

kārpveidīgi izaugumi, un nevien galva, bet arī spuras bieži

esot apklātas liekēžiem. Krāsa vispār melna; tomēr dažiem

īpatņiem rīkles un krūšu spuru daļā ir vairāk vai mazāk

arī baltas krāsas, un ir sastopami pat lāsaini kustoņi. Ziv-

kauls ir īsāks, rupjāks un ne tik lokans kā Grenlandes va-

lim, bet pie tā paša garuma ir gandrīz divreiz tik biezs, un

plāksnēs sagriezts izskatās viļņots. No viena vaļa, pēc

Skamona, iznāk 1000—1500 mārciņas zivkaula un caur-

mērā 130 mucas trāna. Ziemeļrietumvalis pieder pie mē-

reni Klusā okeāna gludvaļiem ;senāk viņa galvenā uzturē-

šanās vieta bija tā sauktais „Kodiaka sēklis", kas no Van-

kuveras salas izplēšas uz ziemeļrietumiem pret Aleutu salu

virkni. Tāpat viņš izplatīts Japānas jūrā un ieiet, piem.,
Tatāru jūras līcī starp Dievidsachalinu un cietzemi. Viņš
ir redzams pie Sv. Paula salas Bēringa jūrā, Ochotskas jūrā
līdz ziemeļu krastiem, tāpat arī ap Kuriļu salām. Kur zie-

meļrietumvalis dzemdē savu mazuli un kur viņš uzturās

ziemā, nav zināms. Viņu sastop pa vienam, pa divi vai pa

trīs, bet tāļu izklīdušu pa ūdens laukumu; pret zvejas laika

beigām viņš senāk salasījās lielos baros. Viņš šļāc 7—9
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reizes no vietas, tad „riņķo" un pazūd uz 15—20 minūtēm.

Arī garīgā ziņā, ar savu mežonīgumu un tramīgumu, zie-

meļrietumvalis izrādās par nordkapieša priekšstāvi. Ska-

rn on s domā, ka viņam esot pat sevišķs niķis: viņš ievel-

kot muguru un ar to padarot speķi ļenganu, tā kā harpūna
neiecērtoties. Kustonim tuvojas airējot vai ar būrām.

Trāpītais valis bēg prom, sisdams ar astes spurām uz vi-

sām pusēm. Bet pēc neilgas bēgšanas viņš daudzkārt atkal

apstājas, slauka ar asti no „acs līdz acij" un tanī pašā laikā

šausmīgi trokšņo, vai ka saka „rūc". Beidzot viņu parali-

zēja ar „lāpstas dūrienu", ar īpašuplatu asu kaltu garā kātā.

Pat tad, kad astes spuras ar šo „laivas lāpstu" bija padarī-

tas, kā stāsta, pilnīgi nelietojamas, viņa ātrums tomēr
,

gandrīz nemazinājās, kas, pēc Skamona domām, pie-

rāda, cik vareni airi ir krūšu spuras. Kad modernais vaļu
zvejojamais rīks nāca vispārējā lietošanā, ziemeļrietuvaļi
bija gandrīz jau izskausti vai aizdzīti uz nezināmiem ga-
nību apgabaliem. Pat viņu mežonība, tramīgums, diezgan
lielā inteliģence nespēja viņus pasargāt no ši likteņa.

Uz mata tāpat ir klājies dienvidvalim, (Balaena
australis (antipodarum, novaezealandiae)! Pirms 100 līdz

150 gadiem viņš, kā Guldbergs saka, „mudžēja" zemes

dienvidpuslodes vaļu apgabalos un Amērikas vaļu zvejnieki

nogalināja,
„
vienu tūkstoti pēc otra"; turpretī par „pēdē-

jiem gadu desmitiem" mūsu uzticības vīram ir jāziņo, „ka
īstos dienvidvaļus redz ļoti maz," un B o 1 a v s (Bolau) pie-
bilst: „Dienvidu Klusā okeāna vaļu sēkļos tagad šo ku-

stoņu pa lielākai daļai ir tik maz, ka kārtēju zveju tur

vairs nepiekopj." Tomērno senāko laiku milzīgās izmanto-

šanas zinātne ir ieguvusi ļoti maz; kā Guldbergs 1903.

gadā vēl žēlojas, „pat ne tik daudz, lai pietiktu materiālu

pareizai zooloģiskai noteikšanai!" Tamdēļ jo vairāk ir jā-

priecājas, ka pēdējos gados mēs esam sīkāk iepazinušies
vismaz ar Dienvidatlantijas zivkaula vali caur tiem mate-

riāliem, kurus savāca Zerlings (Sorling) Dienviddžor-

džijā, bet zinātniski apstrādāja Lennbergs. No tiem

mēs zinām, ka dienvidvalim priekšā kā pie virsžokļa, tāarī

pie apakšžokļa ir gaiši pelēkas, 12—14 mm garas spalvas,
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kuras stāv diezgan tāļu cita no citas. Kādam 14 m garam

eksemplāram bija 214 bārdas katrā pusē. Pašas priekšē-

jās bija tikai 4 cm garas; bet pret pakaļpusi viņu garums

ātri pieauga līdz 195 cm, lai pret mutes vidu atkal saīsinā-

tos. Bārdu bārkstis ir melnas, kā pašas bārdas, ļoti smal-

kas un mīkstas; atsevišķas bārdu plates ir ļoti šauras, pie
180 cm garuma tikai 18 cm platas. Biezums ļoti dažāds,
arī vienai pašai platei, un garums samērā ar ķermeņa ga-
rumu ļoti liels, ar ko ši suga pēc Lennberga jau atšķi-
ras no nordkapieša. Tāpat dienvidvalim ir pagaras krūšu

spuras un plata astes spura. Par cepuri un pārējiem pu-

niem uz galvas Lennbergs mums pierāda ,ka viņi ne-

rodas tikai caur ādas kairināšanu vien, kuru izdara tur no-

metušās vaļu utis; bet viņu dīgļi ir atrodami jau priekšā;
un vismaz cepure savā apakšējā un vidējā daļā sastāv no

bieza rupj šķiedrainu saišķaudu spilvena ar garām, cieši sa-

blīvētām kārpām, kas satura pat labu daļu speķa. Tālāk

aiz cepures uz galvas virsdaļas katrā pusē seko rinda ma-

zāku pumpu. Un diezgan liela pumpa atrodas tūliņ aiz

spurcamā cauruma, un otrs ļoti plats un līdzīgā veidā tieši

virs acs. Beidzot uz apakšžokļa atrodas ādas pumpas, kas

vairāk vai mazāk kārtīgi sakārtotas. Uz visām šīm galvas

pumpām neskaitāmā daudzumāmitinās „utis" un arī viena

gliemežu suga ((Tubicinella).

Dienviddžordžijā, vaļu zvejai sākoties (1905. g.), dien-

vidvaļi rādījās no februāra (vispirms jauni tēviņi apsauļo-
damies aļģēs pie klinšainā krasta) līdz jūlijam ieskaitot pa

divi vai pa trīs, dažreiz pa pieci vai pa seši kuprvaļu jau-
nās paaudzes vidū. Dienvidvalis, iznācis uz ūdens elpot, pa

izelpošanas laiku izspiež uz augšu to vietu ap spurcamo

caurumu. Divkāršā elpošanas strūkla šļāc gaisā, pāršķir-
damās pa labi un kreisi. Netraucēts, dienvidvalis šļāc
vairākas reizes 8 līdz 12 minūšu starpbrīžos; pirms nirša-

nas dzelmē viņš parāda astes spuru virs ūdens un paliek

apakšā vismaz 20—40 minūtes vai arī vienu stundu. Viņš
ir samērā lēns kustībā un nav sevišķi tramīgs, bet viņu

ļoti viegli aizbaida kuģa skrūves un mašinu troksnis. Tā-

pēc nav viegli piekļūt viņam ar tvaikoni. Aizšauts, viņš
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stipri uzbudinās un tāpēc var tapt ļoti bīstams, arī neizda-

rīdams tīšus uzbrukumus. Kaāds dienvidvalis Zerlmg a

klātbūtnē sadragāja visu planku barjeru uz vaļu tvaikoņa
pakaļējā klāja. Mierīgi gulēdams pie ūdens virspuses, dien-

vidvalis rāda kupri pie šļācamā cauruma un muguras paka-

ļējo daļu. Viņa barība ir „kril", Euphausiidae masas. Viņš
ir tik trekns, ka tauku kārta sānos virs pakaļas sasniedz

biezumā 42cm un vēl vairāk, pret muguru top vēl biezāka,
lai arī trāna saturs viņā mazinās. Tāds valis dod40 barre-

lus (petrolejas mucas) trāna. Mēle ir tikpat cieta kā spe-

ķis. Nedzīvi dienvidvaļi no gāzu attīstīšanās iekšienē jau

pēc 24 stundāmsprāgst ar tik šausmīgu spēku, ka iekšu ga-

bali tāļu lido uz visām pusēm. Dienvidvaļu -nozušanu no

Dienviddžordžijas jūlijā Lennbergs ļoti saprotami ved

sakarā ar vairošanos un W. L. Skl ēte r a (Sclater) ziņo-
jumu, ka jūnijā un jūlijā viņi ierodoties pie Dienvidāfrikas

zemes raga, lai atnestos.

Skamons piemin vēl lielu daudzumu zvejas vietu

pie Amērikas, Āfrikas, Austrālijas un Jaunzēlandes kra-

stiem, kuras jau viņa laikā pa lielākai daļai bija „izķertas".
Indijas okeānā dinvidvalis ir vai bija sastopams, pēc Bo-

1a v, tikai dienvidu daļās; līdz šī okeāna vidum un uz zie-

meļu apgabaliem viņš neiet, jo nemīl lielu siltumu. Bet In-

dijas okeāna rietumu pusē dienvidvaļi ir redzēti un zvejoti
līdz Madagaskaras ziemeļu galam. Pagājušā gadu simteņa
divdesmitos un trīsdesmitos gados dienvidvalis vēl bija sa-

stopams Indijas okeāna dienvidu daļās, visur baros, un ve-

sela flote Amērikas vaļu zvejas kuģu darbojās ap Krozetu

salām pie St. Paul un Jaunamsterdamas, pie Kerguelu sa-

lām, šaipus Austrālijai un Tasmanijai un arī klajā jūrā,

iegūdama bagātu laupījumu. No maija līdz oktobrim viņš
tur bija sastopams tik bieži, ka vaļu zvejnieks Tinot s

(Tinot) 1853. gadā vēl saka, tas liekoties gandrīz neticami,
ko varot stāstīt par šo dzīvnieku skaitu. Šis kādreiz tik

bagātās zvejas vietas tagad ir atstātas, pilnīgi izlaupītas.
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Satura rādītājs.

Divpadsmitā šķira (turpinājums): Daudznadži (Mul-

tungula) 7

Ceturtā dzimta: Degunradži (Rhinoceroti-

dae) 7

Degunradzis (Rhinoceros) 7

Indijas degunradzis (Rh. unicornis) . .
13

Vara (Rh. sondaicus) 13

Badaks (Rh. sumatranus) 13

Āfrikas degunradzis (Rh. bicornis)
. .

13

Strupdegunradzis (Rh. simus) .... 13

Visu degunradžu dzīves veids
.... 13

Piektā dzimta: Nilzirgi (Hippopotamidae). 36

Nilzirgs (Hippopotamus) 36

Pundurnilzirgs (H. liberiensis) .... 36

Upes zirgs jeb nilzirgs (H. amphibius)
.

38

Sestā dzimta: Tapiri (Tapiridae) .... 68

Tapiri (Tapirus) 68

Indijas tapirs (T. indicus) 68

Amērikas tapirs (T. americanus) ... 69

Tapiru dzīves veids 69

Trīspadsmitā šķira: Airkāji (Pinnipedia) ....
77

Airkāji vispār 77

Pirmā dzimta: Ausainie roņi (Arctocepha-

lina) 85

Jūras lauvas (Otaria) 86

Jūras lauva (Eumetopias stelleri) ... 86
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Jūras lācis jeb lāču ronis (Arctocephalus

ursinus) 93

Krepainais ronis (Otaria jubata) . . .
102

Otrā dzimta: Roņi jeb jūras suņi (Phocina) 104

Roņi vispār 104

Roņi (Phoca) 124

Ronis (Ph. vitulina) 124

Grenlandes ronis (Ph. groenlandica) 124

Halichoerus 127

H. grvpus 127

Cepurainie roņi (Cystophora) ....127

Ķīļa ronis jeb cepure"

(C. cristata) 128

Jūras zilonis (C. proboscidea) . . . 131

Trešā dzimta: Valzirgi (Trichechidae) . .
135

Valzirgi (Trichechus) 135

Valzirgs (T. rosmarus) 135

četrpadsmitā šķira: Sirēnas (Sirenia) 165

Pirmā dzimta: Lamantini (Manatina)
. .

168

Jūras jaunavas (Halicore) 168

Manati (Manatus) 171

Otrā dzimta: Jūras govis (Rhvtina)
. . .

173

Juras govs (R. stelleri) 174

Piecpadsmitā šķira:.: Vaļi (Cetacea) 181

Apakšķira: Zobainie vaļi (Odentoceti) ....209

Pirmā dzimta: Upju delfini (Platanisti-

dae) 209

Knābja delfins (Platanista gangetica)
.

209

Inia (Inia geoffrovensis) 211

Otrā dzimta: Delfinveidīgie (Delphini-

dae) 213

Jauktā ūdens delfini (Sotalia)
....

215

Delfini (Delphinus) 216

Delfins (D. delphis) 216

Tursiops 222

Lielā jūras cūka, 1. brūnzivs (T. tur-

sio) 222

Orcinus 223
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