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Priekšvārdslatviešu izdevumam.

A. Brēma plašā darba ~Dzīvnieku valsts1 ' parādīšanās

latviešu valodā ir vesels notikums mūsu grāmatniecības

dzīvē. Tikai sevišķi labvēlīgi apstākļi ir padarījuši iespē-

jamu šī klasiskā darba tulkošanu un izdošanu. Cerēsim, ka

grāmata attaisnos viņā ieguldītās pūles un lielos materielos

upufus. Tas ne tikai atļautu novest līdz galam iesākto

darbu, bet dotu iespēju parādīties mūsu valodā ievērojamiem

darbiem ari no citām zinātnes nozarēm. Mūsu jaunās

kultūras dzīvē tas būs milzu solis uz priekšu un tuvinās

mūs citu kultūras tautu stāvoklim.

Tulkojums izdarīts pēc visjaunākā vācu izdevuma, pie

kam tulkotāji turējušies pēc iespējas tuvu oriģinālam un

centušies uzglabāt ari grāmatas īpatnējo, vietām ļoti dze-

jisko, stīlu. Tikai retos gadijumos ir nācies drusku atkāp-

ties no vācu teksta.

Cerēsim, xa latviešu lasītajiem Brēma darbs kļus tikpat

mīļš, kāds tas ir šī slavenā dzīvnieku pazinēja tēvijā.
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Priekšvārds.

Nav otras dabaszinātniskas grāmatas, kura būtu visā

pasaulē tikpat plaši pazīstama, kā Brēma mūža darbs.

Katrs cilvēks ir dzīvnieku draugs, un drusku vēl viņā pa-

licis kas pāri arī no mednieka trauksmes. Bet ne tikai tas

saista paaudzi pēc paaudzes pie Brēma darba. Savos kla-

siskos dzīvnieku aprakstos Brēms paver mums visu plašo,
tālo pasauli jaunā un īpatnējā gaismā. Caur dzīvnieku

dvēseli un ar viņu pašu acīm viņš māca mums pazīt dzīv-

nieku apkārtējo pasauli. Kas lasījis Brēmu, tas, bez šau-

bām, būs ieguvis daudz dzīvāku jēdzienu par mūsu zemes

lodes ainavām, nekā viņam varētu sniegt vesela virkne ce-

ļojumu aprakstu vai ģeogrāfisku rokasgrāmatu. Tveicīgi
karstie Āfrikas mūža meži, Abesinijas augstkalnu ainavas,

īpatnējā Madagaskaras daba, Indijas džungļi, Amerikas

pampasu klajumi un Kordiljeru sniegainās augstienes, Si-

birijas taiga un arktiskā tundra — kā dzīvi paceļas mūsu

priekšā šie tik dažādie zemes apgabali, no viņu dzīvnieku

dzīves viedokļa apskatīti! Viena un ta pate ainava mums

izliksies dažāda, vai nu mēs apskatam viņu pērtiķa, plēsīga
zvēra vai atkal čūskas acīm. Tikai tad mēs iegūsim pil-

nīgu jēdzienu un noslēgtu ainu par apkārtni, ja šo dažādo

garīgo pasauļu atspoguļojumus savienosim kopā. Arī cil-

vēka pasaule ir taču tikai viena no daudzajām pasaulēm,
un katrai dzīvai būtnei tā ir sava un īpatnēja. Protams, ar

savām cilvēka maņām mēs netiekam ārā no mūsu pašu
šaurā dzīves aploka, bet mūsu gars spēj sniegt ainu arī

par citu dzīvnieku pasaulēm, kuras iegūtas ar citādu maņu,
citādu miesīgu sajūtu palīdzību. Un tas mūsu šauro redzes-

aploku ievērojami paplašina.
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īstam dzīvnieku pētniekam jābūt apbalvotam ar dzīvu,
radošu fantāziju un, pār visām lietām, sīki jāpazīst dzīv-

nieku ierašas un viņu dzīves apstākļi, šīs īpašības parā-
dījās visā plašumā pie Alfrēda Brēma; iedzimtas tieksmes

un audzināšana te bij darbojušās kopā, lai izveidotu no

viņa īstu dabaspētnieku. Ļoti bieži gan Brēms ir uzskatī-

jis dzīvniekus pārāk cilvēcīgām acīm, ielikdams dzīvniekos

cilvēka dvēseli un tad vienu otru parādību viņu dzīvē iz-

tulkodams citādi; bieži viņš pierakstījis apzinīgam sa-

prātam to, ko mēs tagad izskaidrojam ar instinktu. Bet

šis Brēma uztvērums, kurš sausai zinātniskai grāmatai
nebūtu piemērots, populārai grāmatai nāk tikai par labu.

Ja mēs, piemēram, tikai konstatētu sauso faktu, ka bez-

delīga, kas taisa sev ligzdu, rīkojas uz mums tuvāk nepa-

zīstamas psichiskas konstitūcijas jeb instinkta pamata, tad

tas nebūtu ne pus tik interesanti un neradītu mums tādus

dzīvus priekšstatus, kā apraksts, kurš mums tēlo bezdelīgu
kā veiklu celtniecības mākslinieku, — kas arī nebūtu šai

mākslai pamatā, instinkts vai saprāts. Un, bez šaubām,
daudzos gadījumos Brēma uztvērums ir pareizāks un ne-

iespaidotāks, nekā pie dažiem mūslaiku pētniekiem, kuri

instinktu teoriju noveduši līdz galējībai.
Alfrēds Edmunds Brēms dzimis 2. februārī

1829. gadā Rentendorfā, Tiringā. Viņa tēvs bij vietējās
draudzes mācītājs un reizē izcilus dabaszinātnieks; viņš
bij ta laika ievērojamākais putnu pētnieks Vācijā. Jau kā

zēns Brēms pavadīja savu tēvu ekskursijās pa visu Tiringas

zemi, mācījās audzēt un kopt putnus, kā arī sastādīt un

uzglabāt putnu kolekcijas. Jaukā ģimnāzistu jauno Brēmu

uzskatīja par labu putnu pazinēju, kurš pēc balss pazina

visus savas dzimtenes putnus. 1847. gadā Brēms atstāja

ģimnāziju un gribēja nu, protams, nodoties dabaszinātņu
studijām. Bet viņš vēl nebij paguvis to izdarīt, kad saņēma
no baronaV. fon Mūllera Rentendorfāuzaicinājumu pavadīt
baronu garākā dabaszinātniskā un medību ceļojumā uz

Āfriku. Šis ceļojums noteica visu Brēma vēlāko dzīvi. Ce-

ļojoša dabaspētnieka dzīvē viņš pēc tam arvien ir juties

vislabāk un nekad vairs nav varējis izturēt ilgi uz vietas
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dzīvot. Tā nu vispirms Brēms 5 gadus ceļoja pa Ēģipti,

Nubiju un Sudānu. 1852. gadā viņš atgriezās Vācijā un

savu pētījumu rezultātus iespieda trīssējumu darbā Ceļo-
juma piezīmes no Ziemeļafrikas" (1853. g.). Ar šo darbu

Brēms ieguva sev dabaszinātieka vārdu un tikai nu sāka

studēt Jenā dabaszinātnes. Pēc doktora disertācijas viņš
devās jaunā ceļojumā uz Spāniju, bet 1860. gadā apmek-

lēja Norvēģiju, Zviedriju un Laplandi. Kā Āfrikas ceļo-
jums, tā arī šie braucieni bij veltīti galvenā kārtā putnu

studijām, un šo pētījumu rezultāti izpaudās darbā „Putnu
dzīve" (1861. g.). Jau te Brēms parādīja savas meistara

spējas dzīvnieku dzīves aprakstīšanā; šis darbs to padarīja
arī pazīstamu plašākās aprindās. 1862. gadā Brēms uz

Koburgas-Gotas hercoga Ernsta uzaicinājumu pavadīja pē-

dējo ceļojumā uz Abesiniju. Pēc atgriešanās Vācijā Brēmu

uzaicināja par zooloģiskā dārza direktoru Hamburgā. Bet

tā kā ierēdņa dzīvē Brēms nesajuta prieka un bez tam bij
nodomājis ķerties pie plaša darba par visu dzīvnieku valsti,
tad viņš drīz vien atstāja vietu un atgriezās ar ģimeni savā

dzimtenes pilsētā Rentendorfā, kur viņš jau iepriekš bij
licis uzbūvēt sev mazu mājiņu. Jau 1864. gadā parādījās

„Illustrētās dzīvnieku valsts" pirmā burtnīca, kurai drīzi

sekoja tālākās, šī darbaspīdošie panākumi rādīja Brēmam,
ka viņš atradis īsto ceļu un pareizo izteiksmi — tēlot dzīv-

nieku dzīvi, nepieturoties tikai pie kaulu, muskuļu un ādas

aprakstiem. Jāatzīst tiešām, ka šo „bioloģisko virzienu",

kurš bioloģisko zinātņu pasniegšanā skolās tagad ieņem
izcilus vietu, vispirmais ievedis un tūliņ ar lielu meistarību

izkopis Brēms. Neskatoties uz grāmatas dārgumu, jau
drīzā laikā bij nepieciešams otrs izdevums. No šī izdevuma

10 sējumiem astoņus (par mugurkaula dzīvniekiem) ap-

strādāja pats Brēms, kamēr bezmugurkaulniekus, ar ku-

riem Brēms bij mazāk nodarbojies, aprakstīja E. Tašen-

bergs un O. Šmidts.

Pēc šī darba nobeigšanas Brēmu aizaicināja uz Berlini

par pirmo direktoru tikko nodibinātajam akvārijam. Bet

Berlīnē Brēmam negāja labāk kā Hamburgā. Saistība ar

iestādi viņa garu neapmierināja, un drīz vien viņš atstāja
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augsto posteni arī te, kaut ganBerlīnes akvārijs ir viena no

interesantākajām dabaszinātniskām iestādēm visā Berlinē.

Atkal Brēms atgriezās savā dzimtenē, lai strādātu kā

brīvs rakstnieks un pētnieks. Savas plašās zināšanas par

putnu dzīvi un kopšanu gūstā viņš savilka kopā grāmatā
„Putni gūstā" (1872. g.). 1876.gadā Brēms kopā ar diviem

pavadoņiem apmeklēja Rietumsibiriju un pārveda no tu-

rienes vērtīgas kolekcijas. Nākošos gados tas pavadīja

Austrijas kroņprinci Rūdolfu ceļojumos uz Donavas vidus-

apgabalu un Spāniju.
Brēms bij ne tikai ievērojams rakstnieks, bet prata

arī saistoši runāt; pa savu ceļojumu laiku viņš bieži uz-

stājās priekšlasījumos, ar savu dzīvo valodu aizraudams

klausītājus. Viņa runātāja slava to aizveda 1883. gadā uz

Ziemeļameriku. Tas bij Brērna pēdējais lielākais ceļojums,
jo te viņš saslima un 11. novembrī 1884. gadā, drīz pēc at-

griešanās dzimtenē, nomira. Brēms nomira samērā jauns
— tāds ir daudzu nemiera pilnu ceļotāju liktenis.

Brēms ir tāda zinātnieka tīps, kādus starp dabaspēt-
niekiem var sastapt diezgan bieži. Arī čarlss Darvins un

Fricis Mūllers, divi viņa ievērojamākie laika biedri, ne-

ieņēma kā zinātnieki oficiālus amatus, bet dzīvoja savās

muižās Anglijā un Brazilijā, un, lauku klusumā, tālu no

pilsētas kņadas un pētniecības institūtu modernizētās dar-

bības, nodevās savām studijām. Mūsu dienās pētniekiem
ar tādu īpatnēju un patstāvīgu dabu ir ļoti grūti dzīves

burzmā rast sev pamatus un nodrošināt sev darba iespēju.
Mūsu laikmeta mechanizacija apdraud ne tikai saimnie-

cisko un politisko, bet arī kulturelo dzīvi. Lielu, vadošu

personību vietā tagad visam priekšgalā stāv moderni vir-

zieni un laikmeta modē esošas programas. Cerēsim tomēr,

ka personības ar lielu iekšēju spēku un uzņēmību arvien

pacelsies pār mierīgo līmeni un palīdzēs atdzīvināt iesting-
stošo dzīvi. Arī Brēms ir bijis viena no tādām personībām.



«Slacīts

uz zīdītāju dzīvi viņas visumā.
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Skats uz zīdītāju dzīvi viņas visumā.

Zooloģijas vectēvs Linnejs (Linnē), viens no visu laiku

lielākiem dabas pētniekiem un „visu agrāko, tagadējo un

nākošo zinātnes kalpu galva" savā nemirstīgajā darbā

„System naturae" iedalīja visus dzīvniekus sešās klasēs:

zīdītājos, putnos, abiniekos, zivīs, kukaiņos un tārpos.
Tādā kārtā viņš pēdējās divās klasēs savienoja kopā tik

daudzus un dažādi veidotus radījumus, ka viņa slavenais

darbs varēja būt derīgs tikai mūsu zinātnes jaunības laikos.

Daudzi pētnieki pēc Linneja mēģināja šo iedalījumu izla-

bot, līdz pēdīgi Kivjē (Cuvier) 1829. gadā uzsvēra divas

galvenās atšķirības dzīvnieku ķermeņa izveidojumā un no-

šķiroja bezmugurkaula dzīvniekus no mugurkaulniekiem.

Viņš savienoja četras pirmās Linneja klases vienā, abas

pēdējās — otrā apakšgrupā un sadalīja raibi kopā samesto

„kukaiņu" un „tārpu" klases, dibinoties uz dabīgām
iezīmēm, trijos lielākos nodalījumos (mīkstmiešos, posmai-

nos un augveidīgos dzīvniekos), tos savukārt iedalīdams

15 klasēs. Ar to viņš lika pamatus modernai zooloģijai, un

visi dabas pētnieki pēc viņa savos darbos ir pieturējušies

pie šī pamata.
Metīsim īsu skatu uz visu mugurkaula dzīvnieku klašu

kopumu, iekams pārejam uz pirmās klases iztirzāšanu.

Visiem mugurkaula dzīvniekiem ir tik raksturīgas iezīmes,
ka viņus nekad nevar sajaukt ar bezmugurkaulniekiem, šīs

iezīmes ir galvenā kārtā šādas: iekšējais kaula vai skrimšļa
skelets, kurš izveido dobumus galvas un mugurkaula sma-

dzenēm un kuru kustina muskuļi; ķermeņa locekļu skaits

nav lielāks par 4; sarkanas asinis, pilnīgs asinstrauku tīkls

un c. Pie viņiem spilgti krīt acīs viņu augstā attīstība.
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Lielās smadzenes spējīgas attīstīt daudz augstāku garīgu

darbību, nekā pie visiem pārējiem dzīvniekiem; viņu maņas

orgāni ir sasnieguši vairāk vai mazāk līdzīgu un vienmērīgu
attīstību. Acu un ausu nekad netrūkst, pie kam šie orgāni
ir divskaitā. Degunu izveido divi dobumi; tikai retos ga-

dījumos deguns kalpo kā taustes orgāns. Aknas un nieres

ir sastopamas vienmēr, arī liesa reti kad iztrūkst. Dzimums

ir šķirts.

Zīdītāji šinī nodalījumā ieņem noteikti augstāko vietu,

un šādu stāvokli prasa valzivs tikpat pamatoti, kā cilvēks,
kurš sasniedzis dzīvnieku valstī visaugstāko attīstību. Vien-

mērīga visu ķermeņa daļu izveidošanās un smadzeņu masas

daudzums tikpat labi novērojams pie ziloņiem, kā pie

pelēm, pie suņiem kā pie pīļknābjiem. Zīdītājiem ir ļoti pil-

nīga plaušu elpošanas ierīce un tādēļ arī sarkanas, siltas

asinis, un tie dzemdē dzīvus bērnus, kurus pirmā laikā baro

ar sevišķu dziedzeru atdalījumu — pienu. Zīdītāji sastāda

asi un noteikti norobežotu klasi. Viņu ārējā dažādība ir

gan liela, bet tikpat liela ir viņu iekšējās uzbūves līdzība.

Pie visiem zīdītājiem galvas kauss ir nošķirts no mu-

gurkaula un sastāv arvien no vieniem un tiem pašiem un

galvenos vilcienos vienādi savienotiem kauliem. Virsžoklis

ir saaudzis ar galvas kausu. Kā virsžokļa, tā arī apakš-

žokļa zobi, cik dažādi arī viņi nebūtu veidoti, ir novietoti

zobu dobumos jeb alveolēs. Septiņi mugurkaula skriemeļi
sastāda kaklu, vienalga vai pēdējais ir tik garš kā žirafei,

vai tik īss kā kurmim. Zīdītāju kaklos, neskatoties uz viņu
garumu, tā tad ir vienāds skaits skriemeļu, turpretim pie

putniem skriemeļu skaits stāv atkārībā no kakla garuma.

Mugurkaula krūšu daļā ir 10—23 skriemeļi, jostas daļā
2—9, krusta 2—9 un astes no 4—46. Ribas vai ribu sā-

kumi atiet no visiem skriemeļiem, tomēr parasti zem ribu

nosaukuma mēs saprotam tikai pie krūšu skriemeļiem pie-

stiprinātus plakanus un izliektus kaulus, kuri savienoti vai

nu tieši, vai ar skrimšļa palīdzību ar krūšu kaulu un izveido

krūšu kurvi. Ribu skaits atbilst krūšu skriemeļu skaitam.

Priekšējie un pakaļlocekļi ir tās zīdītāju ķermeņa daļas,
kuru dažādība jau ģindenī saskatāma: dažiem vaļiem trūkst
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pakaļējo locekļu pavisam vai viņi ir stipri reducēti. Arī

priekšējie locekļi, kā plecu kauls un roka, ir dažādi veidoti.

Atslēgas kauls ir vai nu stiprs, vai viņa trūkst, skatoties

pēc tā, vai dzīvnieks ir racējs vai skrējējs. Pirksti ir attī-

stīti vai reducēti atkarībā no tā, par ko priekšējie locekļi
ir izveidojušies — par roku vai ķepu, par viennadžu nagu
vai airķetnu. Parastais pirkstu skaits — pieci — var no-

slīdēt līdz vienam. Kāju kaulu izveidošanās arī ir ļoti da-

žāda. Šīs svārstības un šķietamās pretrunas nekad ne-

izdzēš un pat nepadara neskaidru to lielo vienādību, kura

valda zīdītāju ģindeņa būvē; šī vienādība ir tik liela, ka

zinātnieks var sastādīt, vismaz domās, viņam pilnīgi nepa-

zīstama dzīvnieka ķermeni jau pēc nedaudziemkauliem.

Šo ģindeni, zīdītāju ķermeņa pamatu, kustina muskuļi;

viņus mēs no daudziem dzīvniekiem lietojam kā barību.

Parastā dzīvē mēs šo muskuļu masu saucam vienkārši par

gaļu. Muskuļi visur stingri piestiprināti pie kauliem un

kustina pēdējos visām kustības vajadzībām vispiemērotākā
un izdevīgākā kārtā ļoti dažādos virzienos. Man būtu jā-

pieņem, ka lasītāji ļoti labi pārzin cilvēka ķermeņa uzbūvi,

ja es gribētu visus muskuļus aprakstīt, bet es negribu tapt

garlaicīgs ar sīkiem iztirzājumiem. Lai pietiek, ja es aiz-

rādu, ka visi muskuļi atrodas saskaņā ar ģindeņa īpatnī-
bām un dzīvnieka dzīves veidu; jo pašu dzīves veidu jau
nosaka dzīvnieka ķermeņa uzbūve. Bez tam svārstības

muskuļu sakopojumā ļoti apgrūtina pārskatāmā apraksta

sniegšanu. Dažiem dzīvniekiem viena muskuļa trūkst, pie
citiem tas ir sevišķi attīstīts; vaļiem nav īstu kakla

muskuļu, pie pērtiķiem turpretim viņi tikpat labi attīstīti,
kā pie cilvēkiem. Zīdītājiem, kuri kāpj kokos, rok zemi,
laižas vai tver, ir labi attīstīti krūšu muskuļi roku locīša-

nai; tiem, kuri skraida, ir stipri gūžu un stilbu muskuļi;
tiem, kuri izlieto asti kā piekto kāju vai vispār pakaļējo
kāju vietā, ir labi attīstīti astes muskuļi. Visiem plē-

sīgiem zvēriem ir uzkrītoši stipri attīstīti sejas muskuļi. Ar

vārdu sakot, katrs dzīvnieks ir piemērojies savām dzīves

veidam vai atkal pate uzbūve noteikuse šo dzīves veidu.

Ne mazāk dažādības ir arī ķermeņa mīksto daļu uzbūvē.
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Gremošanas orgāni, kaut gan tie visumā vienādi, tomēr uz-

rāda no virzības savā uzbūvē. Visu zīdītāju klasi raksturo

mute ar gaļīgām jūtīgām lūpām. Abos žokļos novietotie

zobi tik pilnīgā attīstībā sastopami tikai pie zīdītājiem un

ir izšķiroši priekš viņu dzīves veida un spējām, kā arī

priekš viņu zinātniskā ierindojuma. Zobus iedala: priekš-

zobos, ilkņos un .dzerokļos. Visvienmērīgāk zobi attīstīti

pie cilvēkiem. Katrs lasītājs būs redzējis, cik stipri, piem.,

suņa ilkņi atšķiras no viņa priekšzobiem, vai arī vāveres

priekšzobi no dzerokļiem. Zobi arvien atrodas vispilnīgākā

saskaņā ar dzīvnieka barošanās veidu:

Ikkatra mute spējīga tādu barību tvert,
Kas zināmam ķermenim spriesta;

Vienalga, vai žokļi bagāti zobiem vai ne,
Vai spēcīgi tie vai vāji, bet gadījumā katrā

Par barību locekļiem gādā šis orgāns.

Tā tad mutē var arī nebūt ne viena zoba, kā skudru

lācim, vai arī būt pāri par 200, kā delfinam: arvienu viņi
noteikti atbilst dzīvnieka barošanās veidam.

Pie mutes pieslēdzas barības rīkle, kura nekad nav

guznveidīgi paplašināta, kā pie putniem. Kuņģis, kurā

ieiet barības vads, tāpat neatgādina putna kuņģi, kā to

labi zin ikkura nama māte, bet sastāv no diezgan plān-

ādaina, vienu līdz trīs reizes iežmaugta maisa. Ļoti īpat-

nēji kuņģis izveidots pie tiem dzīvniekiem, kuri ēdienu pēc
norīšanas vēl reiz visā omulībā atgremo un tikai tad sūta

to lejā kuņģa gremojamā nodalījumā, pirmajai uzglabātu-
vei garām. Par atdalošiem dziedzeriem, kā aknām, siekalu

un kuņģa dziedzeriem un nierēm ir sakāms tik pat maz,
kā par zarnām; pietiks, ja aizrādīsim, ka tikai pie zīdītā-

jiem mēs sastopam atsevišķu mīzalu vadu; ka dažiem zīdī-

tājiem pie resnās zarnas izvadu cauruma sastopami dzie-

dzeri, kuri atdala īpatnējas, parasti ļoti stipri smirdošas vai

arī aromātiskas vielas.

Ķermeņa trauki neuzrāda daudz īpatnību: sirds, asins

trauki un limfas vadi pie viena dzīvnieka veidoti tāpat
kā pie otra, kaut arī te novērojamas mazas svārstības veidā

un novietojumā. Sirds sastāv no diviem kambariem un di-



viem priekškambariem; artēriju sienas ir elastīgas, bet

venu sienu iekšpusē ir vārstules; limfas vadiem ir daudz

savienošanās punktu un tie ar galvenā vada palīdzību

ieplūst lielajā venā.

Krūšu dobumu pilnīgi noslēdz diafragma; plaušas ka-

rājas krūšu dobumā brīvi un nav savienotas ar sevišķiem
gaisa maisiem. Balss rīkle parasti daļas divos, dažreiz arī

trīs zaros (pie atgremotājiem, dažiem biezādainiem un

vaļiem); rīkles galu sastāda parasti 7 skrimšļi, kuru skaits

var gan svārstīties. Dažiem zīdītājiem rīkles gals savie-

nots ar sevišķiem balss maisiem.

Smadzenes un nervi ir ļoti dažādi izveidoti. Smadze-

nes vienmēr piepilda galvas kausa dobumu; pēdējais tomēr

bieži ir relativi ļoti mazs un smadzeņu masa tad ir ārkār-

tīgi niecīga. Ne pie viena cita zīdītāja muguras smadze-

nes nespēlē tādu lomu, kā pie cilvēka, un tāpat ne vienam

nav tik attīstītas galvas smadzenes, kā cilvēkam. Te jau

pate miesas būve uzrāda cilvēka pārākumu pār visiem pā-

rējiem dzīvniekiem. Pie garīgi maz attīstītiem zīdītājiem
smadzenes vēl atgādina putnu smadzenes. Zīdītāju sma-

dzenes parasti uzrāda rievas, kuru skaits un lielums stāv

atkarībā no garīgām spējām. Maņu orgāni uzrāda lielu

vienlīdzību viņu sakārtojumā; tikai pie vaļiem sastopamas
novirzības no vispārējā likuma: vaļiem ir gan vēl deguns,
bet osme tiem pat labākā gadījumā visai vāja. Nāsis zīdī-

tājiem ir arvienu divskaitā un ietvertas no kauliem un

skrimšļiem, kuri nosaka deguna formu. Uzkrītoši gari
deguni jeb snuķi, kuri dažreiz pat ļoti plašā mērā kusti-

nāmi, ir arvien izvērtušies par taustes orgāniem. Dzirdes

orgāni ir daudz pilnīgāki, nekā visās pārējās klasēs; iek-

šējā ausī ir 3 dzirdes kauliņi, un visās augstākās zīdītāju

šķirās, sevišķi pie sauszemes dzīvniekiem, ir bieži ļoti liela

ārējā auss. Redze nepārspēj pārējās maņas tādā mērā,
kā pie putniem; acis ir arvien divskaitā un relativi mazas.

Acu plēve nav attīstīta, bet plākstiņi ir pilnīgi, un bieži ir

attīstītas arī skropstas. Nedaudziem dzīvniekiem acis pār-
klāj ārējā āda. Garšas maņa ir daudz pilnīgāka, nekā pie

putniem, ko var spriest jau no gaļīgās nerviem bagātās

17
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mēles. Sava veida, īpašību un kustīguma ziņā mēle var

būt ārkārtēji dažāda: dažreiz tā ir plakana, plata, līdzena

un nekustīga, citos gadījumos turpretim gara, tieva, pat

tārpveidīga un izstiepjama; dažreiz mēles malas plūksno-

tas, vai atkal mēle apklāta ādas dzeloņiem, kā lauvu un

vispār visu kaķu dzimtā. Tauste ir diezgan augsti attīstīta

un it sevišķi izteikta degunā, rokā vai arī ūsu spalvās.
Jušanas spēja gan piemīt visām ķermeņa daļām.

Zīdītājus dažreiz apzīmē arī par „spalvas dzīvniekiem",
kaut gan šī iezīme stingri neraksturo visu klasi. Spalva,
kuru mēs izšķiram kā vilnu, sarus vai spalvu parastā no-

zīmē, ir gan pie zīdītājiem valdošā ādas sega; bet sasto-

pami arī dzeloņi, zvīņas, sacietējuši kauli, ragvielas bru-

ņas, ragveidīgi ādas sabiezējumi vai arī kaila āda, kā ķer-
meņa ārējā sega. Šī ķermeņa sega tā tad var būt ļoti da-

žāda, kaut gan patiesībā mēs te sastopam tikai vienas un

tās pašas vielas dažādus izveidojumus. Tāda pate dažā-

dība redzama pie nagiem, kuri ir te plāni un gludi, te resni

un apaļi, taisni un ieliekti, strupji un asi.

Daudz raksturīgāki visai zīdītāju klasei ir dzimum-

orgāni. Viņu ārējo veidu varam pieņemt kā pazīstamu un

tāpēc piegriezisimies vienīgi viņu iekšējai iekārtai. Nemaz

lieki nav jāuzsver, ka zīdītāju dzimumorgāni ir vispilnī-

gākie visā dzīvnieku valstī. Kas zemākajās klasēs ir tikai

iezīmējies vai vismaz nav izvests, te parādās jau pilnīgi iz-

veidots. Jau ārējie kairināšanas un apvaislošanās orgāni
ir daudz pilnīgāki nekā putniem, kuriem trūkst arī iekšējo

barojošo dziedzeru un tāpat piena dziedzeru, kas jaunpie-
dzimušam zīdītāju bērnam dod pirmo barību. Visām zīdī-

tāju mātītēm ir divas olnīcas ar oliņu vadiem, kā arī

dzemde, kurā apaugļotā oliņa attīstās. Olnīca ir apaļa,
olveidīga vai ķekarveidīga un satur daudzas, bet ļoti sīkas

oliņas, kuru atīstība tapusi pazīstama tikai jaunākos lai-

kos. Dzemdes maksts pie pīļknābjiem ieiet resnās zarnas

lej galā, visiem citiem zīdītājiem tā turpretim kopā ar mī-

zalu vadu atveras uz āru ar atsevišķu izeju. — Ārējie bērnu

barošanas dziedzeri, krūtis vai pupi, netrūkst ne vienam

zīdītājam, bet ļoti dažādi nolietoti. Dažreiz tie atrodas
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tikai uz krūtīm, citos gadījumos starp pakaļējām kājām,

vēl citos turpretim visā ķermeņa apakšpusē, un viņu skaits

svārstās no 2—12. šie dziedzeri sāk darboties tikai ap

dzemdēšanas laiku; bērnībā viņi tikai iezīmējušies.
Ar šīm īsajām piezīmēm par zīdītāju ķermeņa uzbūvi

apmierināsimies; mūsu galvenais nolūks ir iepazīties ar

visu dzīvnieku miesīgo un garīgo dzīvi, kam tagad pie-

griezīsimies.

Pirmās klases dzīvnieku dzīvē atrodam daudz pamā-
cošā un interesanta. Var sacīt, ka zīdītāji nedzīvo tik in-

tensivi, kā putni; viņu dzīvē ir vairāk apdoma un sma-

guma, nekā vieglprātīgo gaisa apdzīvotāju dzīvē. Viņiem
trūkst jautrā dzīvuma un neizsmeļamā dzīves prieka, kas

raksturo gaisa mīluļus — putnus. Toties viņi uzrāda mie-

rīgu omulību un cenšanos pēc dzīves baudas, kura dažiem

piederās ļoti labi, citiem turpretim visai slikti. Kustīguma
un kustību spēju ziņā viņi netiek ne tuvu klāt putniem.
Tikai daži no viņiem pazīst neapvaldītu kustību neaprak-
stāmo prieku; tikai daži prot līgsmojot skraidīt bez mērķa
apkārt, kā bērni. Zīdītāji ir nopietnāki nekā putni un ni-

cina spēku nevajadzīgu izšķiešanu. Tikai bērnībā un kad

visuvarenā mīla viņus par jaunu par bērniem padara, tie

labprāt nododasrotaļām un kustību priekam. Pie putniem
tas ir citādi. Te kustēties ir dzīvot un dzīvot — kustēties.

Putni ir mūžīga nemiera pilni un labprāt pārvērstu nakti

par dienu, lai savu mūžīgo mundrumu pilnā mērā izjustu.

Viņu mazā sirds sit ātrāk, viņu asinis plūst vētraināk pa

dzīslām, viņu locekļi liekas lunkanāki un vingrāki esam,

nekā pie visiem zīdītājiem. Kustība ir putniem vajadzība,

neizbēgama nepieciešamība, kāmēr zīdītājiem tā ir tikai

līdzeklis zināmam mērķim. Liekas, ka īsto dzīves omulību

zīdītājs izjūt tikai tad, kad tas pēc iespējas ērti nogulies

un, ja nevar atdoties pilnam miegam, tad vismaz — snau-

dai, šādā stāvoklī nogrimis slinks cilvēks, uz sāniem no-

gulies suns, mīkstā paklājā saritinājies kaķis un jo se-

višķi mierīgi gremojošs vērsis var manu apgalvojumu glez-
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nami papildināt: pirmām ar pēdējo ir vēl tas kopējs, ka

viņš pūlas pa ķermeņa atpūtas laiku arī garam dot nepie-
ciešamo atspirdzinājumu, šādu saldu slinkošanu ar vaļē-
jām acīm starp putniem mēs varam novērot tikai pie pār-

pilnīgi paēdušiem ērgļiem. Putni ir kustību, zīdītāji —

izjūtu dzīvnieki.

Nevar tomēr teikt, ka kustēšanās brīvība pie zīdītā-

jiem būtu niecīga, jo zīdītāji staigā, skrien, lec, kāpelē,

lidinās, peld un nirst gluži kā putni. Bet viņu ķermeņa
masa tos valda un zeme saista pie sevis, un tā gaisa vald-

nieki, no zemes brīvi tapušie putni, caurmērā pārsniedz

pat viņu lielāko ātrumu. Jau nelidotāji putni, kā strauss

un kazuars, var sacensties skriešanā ar ātrkājaino zirgu

un izveicīgo antilopi. Un ja nabaga zīdītāji mēģinātu tikt

līdzi spārnotiem lidoņiem, tad viņi tikai rādītu, cik tāļu tie

putniem palikuši pakaļā: sikspārnis ir tikai putna
karikatūra.

Zīdītāji staigā uz divām vai četrām kājām. Pilnīgi
stāvus iet tikai cilvēks un neviens cits dzīvnieks. Neviens

pērtiķis nestaigā stāvus; ķenguru, kuri kustas tikai uz

pakaļkājām, patiesībā neiet, bet pārvietojas lēcieniem. Visi

pārējie soļotāju dzīvnieki staigā uz četrām kājām; tie

reizē ceļ vienu priekškāju un otrās puses pakaļkāju. Iz-

ņēmums ir elefants, nilzirgs, kamielis, žirafe un vairākas

antilopes: viņi ceļ abas vienas puses kājas gandrīz reizē,

šo gājiena veidu var ieaudzināt pieradinātiem viennadžiem

tāpat kā dabīgo gājienu. Zīdītāju skriešanas ātrums ir tik

dažāds, ka tam nemaz nevar dot vispārēju novērtējumu.
Šis ātrums ir noteikti izmērots tikai pie zirga; šo mērījumu
dāti ir pārsteidzoši. Angļu jājamie zirgi ar savām spējām
ir ieguvuši sev paliekamu slavu. Daži no tiem noskrējuši an-

gļu jūdzi (1,85 km) 64 sek., bet vienā stundā noaulekšojuši
20 angļu jūdzes, jeb 102,580 pēdas. Līdzīgs ātrums pie

savvaļā dzīvojošiem zīdītājiem ir reti sastopams. Bet kas

ir šis ātrums, salīdzinot ar putnu lidojumu! Pat lēni skre-

jošā vārna var sacensties ar rikšotāju zirgu; vēstuļu balo-

dis pārspēj zirgu ļoti drīz, jo viņš skrien divreiz tik ātri

kā zirgs un nolido 280.000 pēdu vienā stundā. Un ja nu



21

vanags dodas nopietnās medībās, vai torņu bezdelīga, seko-

dama mīlas aicinājumam, izpleš savus spēcīgos nenogursto-
šos spārnus un, kā to rāda pat zemākie aprēķini, attīsta

800.000 pēdu ātrumu vienā stundā — kur te nu paliek di-

ženā zirga ātrums? Arī to saista zemes smagums: tāpēc
laiku un telpu pārlidojošā dzeja savu zirgu tēlo ar spār-

niem pie sāniem (spārnotais Pegass).
Lēkšana notiek ļoti dažādi. Visi zīdītāji, kuri skrej

lēcieniem, sviež savu ķermeni ar pakaļkājām uz priekšu

un tādā kārtā soļu vietā taisa lēcienus. Tie dzīvnieki, kuri

lec tikai kad viņi uzbrūk vai arī kad tiem jāpārvar kāds

kavēklis, sviež ķermeni uz priekšu, atsperoties visām če-

trām kājām, kaut gan arī te pakaļkājām piekrīt galvenā
loma. Aste noteic vai regulē lēciena virzienu, un tāpēc šī

nepieciešamā stūre ir sevišķi attīstīta pie visiem lēcējiem;
pie pērtiķa tikpat labi kā pie lēcēju peles, pie kaķa tāpat
kā pie ķenguru. Izņēmumos, piem. garroču pērtiķiem,
pakaļkājas izpilda astes — stūres vietu, tāpat kā pie visiem

īsastainiem putniem, kuri stūrē tikai ar kājām. Lēciena

spēks ir ļoti liels. Pērtiķis aizlec horicontalā virzienā uz

B—lo metru atstatu koku; vāvere sveika nolec no 20 un

vairāk metru augstuma; briedis pārlec 3 metru augstu

sienu, lauva — 4 metru, gemze — tik pat platu bezdibeni,
un kalnu kaza lec līdz 3 metri taisni uz leju. Ķenguru
lec tik pat ātri, kā suns skrej, lēcēju peli skrejošs cilvēks

nekad nevar panākt. Lēkšanā zīdītāji ir meistari, pat iz-

veicīgais un stiprais lasis, kurš arī nelabvēlīgākos apstā-

kļos taisa ļoti augstus lēcienus, nevar ar zīdītājiem
sacensties.

levērības cienīgas un dažādas ir arī kāpelēšanas ku-

stības. Starp dzīniekiem, kuri visu dzīvi pavada kokos,
mēs atrodam apbrīnojamus kāpelētājus, virves mākslinie-

kus un akrobātus. Ne tikai visas četras kājas, rokas vai

ķepas, bet arī aste tiek laista darbā; pēdējās loma ir ļoti

īpatnēja: dzīvnieks ar astes palīdzību pieķeras un karājas
kokā. Tādu pašu lomu aste spēlē vēl tikai pie dažiem abi-

niekiem. Visi vecās pasaules pērtiķi kāpelē, pieķeroties ar

visām četrām rokām pie klintīm vai koku zariem. Pavisam
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citādi kāpelē daudzi Amerikas pērtiķi. Viņi ir garīgā un

miesīgā ziņā slinkāki un arī uzmanīgāki un lēnāki nekā

viņu pārdrošie vecās pasaules radinieki, tādēļ arī viņu ku-

stības ir citādas. Rokas gan tiek lietotas, bet galveno lomu

pie turēšanās spēlē aste. Astes gals ar savu stipro muskuļu
palīdzību aptinas tik stipri ap koku zariem, ka tas noder

reizē kā piestiprināšanas punkts un arī atbalsts visam ķer-
menim: visas četras kājas šinī stāvoklī var tikt pilnīgi
brīvi lietotas. Asti šie dzīvnieki parasti izmet uz priekšu,
lai sameklētu pieturu; ļoti bieži dzīvnieks uzrāpjas pa savu

asti, kā pa stingri piesietu virvi. No abām minētām vecās

un jaunās pasaules pērtiķu dzimtām ļoti atšķiras nagu kā-

pelētāji, pie kuriem pieder arī viena īsto pērtiķu dzimta.

Viņi ar saviem asiem izliektiem nagiem iecērtas koku mizā

un asti vairs nelieto vai nu nemaz vai tikai kā balstu. Mūsu

vāvere un kaķis, caune un lācis ir šādi nagu kāpelētāji.

Viņi var ar lielu ātrumu kāpelēt dažādos virzienos, tiklab

horicontali kā uz augšu un uz leju. Daži no šādiem dzīv-

niekiem, kā somainās peles, lieto arī asti priekš aptīšanās
un kāpelēšanas veiklībā nepaliek pērtiķim daudz iepakaļ.
Daudz neveiklāk kāpelē sliņķi. Viņu kājām ir gan asi nagi,
bet šie dzīvnieki izlieto savus nagus lai iecirstos mizā,
bet gan lai tikai aptvertu stumbrus vai zarus. Pa stumbru

uz augšu tie kāpj tāpat kā cilvēks. Vienkāršāka, bet katrā

ziņā nedrošāka ir kāpelēšana gar klinšu sienām un lieliem

stāvumiem kalnos. Paviāni, kuri kokos ir vāji kāpelētāji,
te ir sasnieguši meistarisku veiklību; pēc viņiem nāk at-

gremotā ji, kuri dzīvo kalnos un kuri pat pa stāvām

virsmām var skriešus skriet, šie dzīvnieki, piem. kalnu

kazas, gan tikai vienkārši kāpj un nevis kāpelē, bet šī pār-
drošā kāpšana te prasa vēl lielāku veiklību, nekā visu

agrāk minēto dzīvnieku kāpelēšana.
Esmu tomēr redzējis Āfrikas mūža mežos kazas ar

ļoti lielu veiklību kāpelējam arī pa koku stumbriem un

zariem.

Nevajadzētu gan domāt, ka putni arī šinī kustībā kaut

kādā ziņā pārspēj zīdītājus. Un taču. Vāverīte gan skrej

pa koku stumbru ātrāk nekā dzenis, bet tomēr ne tik veikli
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un graciozi ar galvu uz leju, kā mazais dzenītis (Sitta), ar

kuru šinī ziņā var sacensties tikai ķirzakas. Pērtiķi, kaķi,
vāveres un daži caunveidīgie dzīvnieki pie virzīšanās no

augšas uz leju patiesībā gan ne kāpelē, bet slīd vai šļūc, un

kad ir sākuši kustēties, tad nevar uz reizes, kā augšā mi-

nētais dzenītis, apstāties.

Laišanās ir jauns kustēšanas veids zīdītāju klasē un

bieži tiek nepareizi apzīmēts par „lidošanu". Šīs kustības

veids ir katrā ziņā solis uz priekšu, bet viņš tomēr paliek
sākumā un mēģinājuma stādijā, nekad nesasniegdams pil-
nību. Lidvāveres un lidsomainie rāda mums laišanās ku-

stības viņu sākumā. Lēcot no augstuma viņi izmanto starp

kājām izstiepto ādas plēvi kā krītamo širmi, bet nav spē-

jīgi pacelties gaisā, kustinot šo ādas plēvi. Arī lidojošie

makisi, kuri uzskatami kā pāreja no puspērtiķiem uz

cirslīšiem, nespēj pacelties. Vienīgi īstie sikspārņi ir spē-

jīgi izdarīt gaisā patstāvīgas kustības ar lidplēves palī-

dzību, kura izstiepta starp locekļiem un nesamērīgi gara-

jiem pirkstiem. lesāņus sitot pa gaisu, sikspārņi paceļas
no zemes un virzas uz priekšu. Liekas, ka viņu tā saucamā

„lidošana" notiek ļoti viegli. Viņi maina tik ātri un pēkšņi
virzienus, ka tikai ļoti labs šāvējs var viņus laižoties no-

šaut, skrej taisni, tad paceļas un atkal krīt ātri un viegli.
Un tomēr šī kustība nav lidojums, bet gan neveikla šurpu

turpu svaidīšanās, tā sakot rāpošana pa gaisu. Katra vēja

pūsma traucē sikspārņa laišanos, bet vētra padara to ne-

iespējamu. Pamats tam ir viegli atrodams. Lidplēvē nav

tāda plāksne, kā putna spārns, kurš te ļauj gaisam iet

cauri, te aiztur to: lidplēvē rada pretestību pie katras ku-

stības. Ja arī lidplēvē drusku savelkas, kad to ceļ uz augšu,
tomēr arī te ir jūtama liela pretestība, kas spiež dzīvnieku

un leju; sitiens uz leju paceļ, sitiens uz augšu spiež atpa-

kaļ — dzīvnieks ne lido, bet laižas. Cik gluži citāds ir

putna lidojums! Viņš —tā reiz agrāk esmu izteicies —

ir augstākais, diženākais kustību veids: te mierīga plivinā-

šanās, te bultai līdzīgā trauksme, te šūpošanās, rotaļāšanās,
te slīdēšana, steigšanās, šaušanās uz priekšu; te putns ceļo
gandrīz vai ar domas ātrumu, te dodas lēnā omulīgā izprie-
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cas lidojumā; te ētera jūras viļņi šalc zem viņa, te nedzird

vairs nekāda trokšņa, arī ne vismazākā, visklusākā; te va-

jadzīgi smagi spārnu sitieni, te atkal neviens kustējiens;
te putns paceļas augstumos, par kuriem mēs cilvēki tikai

sapņojam, te tuvojas dziļumiem, jūrai, tā ka viļņi šļāc pu-

tas uz viņa spārniem. Lidojums var būt tik dažāds, cik

vien iedomājams: arvien viņš ir un paliek lidojums. Vie-

nīgi putna lidierīci mēs saucam par spārniem: ar spārniem
mākslinieka doma apbalvo atbrīvoto dvēseli: ar sikspārņa
lidplēvi tā zīmē velnu — bērnišķas un slimīgas iedomas

neprātīgo izdzimumu. Ja arī sikspārņa nakts dzīves veids

varēja dot pirmo domu šādiem priekšstatiem, tad tomēr

noteicošais te ir bijis lidplēves veids, viņas forma. Un tas

apstāklis, ka lidplēvē piešķirta no augstumiem dziļumos
kritušam eņģelim, kamēr uz augšu lidošais debesu sūtnis

ir apbalvots spārniem, mums taustāmi norāda, kā māksli-

nieka radošais gars vismaz vienu patiesību neapzinot uz-

tvēris: tikai putns ir no zemes atbrīvots, zīdītājs turpre-
tim savās lidošanas domās paliek piekalts pie viņas
smaguma!

Te jāatzīmē vēl viena doma. Tikai pats vispilnīgākais

lidotājs — torņu bezdelīga — tikai viņš, kurš pilnīgi pieder
augstumiem, ir atbrīvojies no zemes un tapis uz zemes jau

gandrīz svešs; lidojošais zīdītājs turpretim arvien jūtas
uz zemes kā svešinieks. Lidošais zīdītājs ir nožēlojama

pāreja starp dziļuma un augstuma radījumiem. Pat citādi

veiklā lidvāvere pa zemi tekā samērā neveikli, kamēr sik-

spārnis vairs tikai smagi klibo pa zemes virsu. Uz guļu

gatavodamies viņš pakar sevi pakaļkājās ar galvu uz leju;

rāpodams pa zemi viņš spiests izlietot savus laišanās orgā-

nus. Tikai pa pusei sadraudzējies ar ēteri
— jau svešs

uz zemes: tik bēdīgu likteni tas sasniedzis ar saviem

„
spārniem"!

Daudz pateicīgāka un aplaimotāka priekš dzīvnieka ir

daudziem zīdītājiem dotā spēja apdzīvot ūdeni, viņā peldēt
un viņa dzelmēs nirt. Tikai nedaudzi zīdītāji nav spējīgi

peldot noturēties uz ūdens virsmas. Man liekas, tādi ir

no dzimšanas peldēt neprotošais cilvēks un daži pērtiķi,
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piem. cilvēkveidīgie pērtiķi un paviāni; ka pēdējie ūdenī

iekrituši noslīkst, to zinu no piedzīvojumiem. Visi pārē-

jie, vismaz uz reizes, negrimst dibenā. Daži suņu pēr-

tiķi, kā markati, peld un nirst lieliski; sikspārņi noturas

ilgi virs viļņiem; plēsīgie zvēri, grauzēji, viennadži un

daudznadži peld gandrīz visi; starp somainiem un bez-

zobjiem ir vismaz daži, kuri dzīvo tikai ūdenī, arī pārējie
ūdenī laikam neiet bojā. īsti ūdens zīdītāji, izņemot aug-

stāko šķiru ūdens apdzīvotājus, ir tikai jūras zīdītāji:

roņi un vaļi. Tie ir jau pārvērtušies par zīdītāju jeb bez-

žaunu zivim un atstāj savu īsto dzīves vietu tikai uz da-

žiem acumirkļiem (vismaz ar vienu ķermeņa daļu), lai

ieelpotu gaisu; viņi ūdenī dzimst, dzīvo, mīlē un arī mirst.

Neviens peldētāju vai nirējputns nevar viņus ne ātrumā, ne

kustību veiklībā pārspēt : ūdens zīdītāji un ūdens putni ir

caurmērā lidzvērtīgi.
Ir interesanti un pamācoši sekot peldēšanas pakāpeni-

skai attīstībai un salīdzinoši apskatīt peldētāju kustēšanās

orgānus. Apskatīsim no sākuma nebrīvprātīgos pedētā-

jus. Pats nepilnīgākais peldēšanas līdzeklis ir naga kāja,
kura ar naga tālāku dalīšanos arvien vairāk piemērojas;

starp daudznadžiem mēs sastopam jau lieliskus peldētājus,

un nilzirgs jau ir īsts ūdens dzīvnieks. Roka ir peldēšanai

piemērotāka, bet prasa arvien lielāku veiklību. Daudz

vieglāk peldēt ir ķetnkājiem. Ja pirksti savienoti savā

starpā ar ādas plēvi un no ķetnas izveidojas plata aire, tad

tā ir vēl noderīgāka peldēšanai; ja vēl plēves apmēri palie-

linās, tad tā izveidojas par peldplēvi. Vispār peldplēve nav

jāuzskata par absolūti nepieciešamu veiklai peldēšanai, jo
ūdens žurka peld bez šaubām tik pat labi kā pīļknābji, lai

gan viņai starp kāju pirkstiem ir tikai cieti mati, kuri tai

izpilda pīļknābju peldplēves vietu. Roņi ir pāreja no ķetn-
kājiem uz īstiem vaļiem. Viņu kājas vairs tikai nosau-

kuma pēc ir kājas, patiesībā tās ir airķetnas; kāju pirksti

jau ir pilnīgi peldplēvē ietīti un no ārienes vairs redzami

tikai nagi. Vaļiem trūkst arī šīs iezīmes; kāju pirksti
ar krimšļu audu palīdzību cieši un nekustīgi savā starpā

savienoti, un tikai visa airķetna vēl ir kustināma; pakaļē-
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jie locekļi pazūd, bet aste paplašinās gulošā plāksnē un

pārvēršas par astes spuru. Tā mūsu priekšā izveidojas
kaut kas vidējs starp zīdītāju un zivi. šāda dažādība ku-

stības orgānos maina arī kustēšanās veidu. Nagu dzīvnieki

un ķetnkāji iet vai spārdās pa ūdeni un tā grūžas uz

priekšu. Airkāji un vaļi kustas uz priekšu, lietodami savas

airķetnas kā īstas airēs, tas ir, ar šauro pusi tie sit air-

ķetnas pa viļņiem uz priekšu un tad ar plato pusi spiež
ūdeni atpakaļ vai arī astes spuru spēcīgi kustina uz vienu

un otru pusi. Ar peldplēvi apbalvotie ķetnkāji savelk savu

airi kopā, kad tie sviež kājas uz priekšu, un izpleš peld-

plēvi, kad tie sit ar kājām atpakaļ: tie airējas pa ūdeni

gluži kā peldētāju putni.
Ja slavenākā valzivju medinieka Skorsbija (Scoresby)

novērojumi ir pareizi, tad valzivis peldēšanas ātrumā var

gandrīz sacensties ar sauszemes dzīvnieku skriešanas

ātrumu: vajāta valzivs nogrimst bultas ātrumā, un ja viņa
tik pat ātri nirtu arī tāļāk, tad tā stundas laikā nopeldētu
80.000 pēdas, pie kam pusi no šī gabala bez piespiešanās.

Neapzinātās kustības ir pie zīdītājiem caurmērā lēnā-

kas, nekā pie putniem. Sirds sit retāk un gaisa apmaiņa
notiek lēnākā ritmā, nekā pie tāda paša lieluma putniem.
Ar to izskaidrojams, ka zīdītāju asinis ir par 2 grādiem

aukstākas. Šis elpošanas un asinsriņķošanas lēnums dod

lielas priekšrocības ūdens zīdītājiem; tas atļauj viņiem uz-

turēties ilgāk zem ūdens, nekā putniem. Valzivs uznāk,

pēc maniem ar pulksteni rokā izdarītiem novērojumiem

caurmērā katru minūti virs ūdens, lai ieelpotu gaisu, bet

var arī, pēc Skorsbija novērojumiem, kad tā ievainota ar

harpuni, palikt zem ūdens līdz 40 minūtes, līdz vajadzība

pēc gaisa dzen viņu ūdens virspusē: tik ilgi neviens putns

neizturētu. Vismaz esmu novērojis, ka alkas arī tad, kad

tās aizšautas un tiek vajātas, jau 3 minūtes pēc ieniršanas

parādās virs ūdens, lai ieelpotu gaisu. Pūku zoss varot pa-

likt zem ūdens līdz 7 minūtēm, bet es to tomēr neesmu

novērojis. Tik daudz var droši teikt, ka visi putni, kuri

bijuši zem ūdens ilgāk par 4 minūtēm, ir ļoti noguruši un

gandrīz acumirklī noslāpst, ja viņus zem ūdens saķer un
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vel brītiņu patur. Salīdzināšanai un ilustrēšanai pieminēšu,
ka cilvēks iztur zem ūdens augstākais 70 sekundes. Šie

dāti pamatoti uz novērojumiem, kurus ieguvuši angļu zi-

nātnieki pie pērļu zvejas Ceilonā.

Visipatnīgākais un uzkrītošākais ir zīdītāju elpošanas
lēnums pa ziemas guļas laiku. Murkšķis, pēc Mangilis no-

vērojumiem, parasti elpo 2 dienu laikā 72.000 reižu, tur-

pretim pa ziemas guļas laiku sešos mēnešos tikai 71.000

reižu, tā tad viņš šinī laikā izmanto 90 reizes mazāk gaisa,

resp. skābekļa, nekā pārējā laikā.

Ciešā sakarā ar elpojamiem orgāniem stāv arī balss,

tādēļ apstāsimies tūliņ pie viņas. Ja mēs zīdītājus atkal

salīdzinām ar putniem, tad mums tūliņ uzkrīt balss niecīgā
lokanība pie gandrīz visiem mūsu klases dzīvniekiem. Cil-

vēks ir vienīgais zīdītājs, kuram pilnīgāka balss, nekā put-
niem ; viņa balss stāv pat tik daudz augstāk par visu putnu
un citu dzīvnieku balsīm, ka ta dažreiz uzskatīta par vienu

no galveniem iemesliem, lai izdalītu cilvēku atsevišķā klasē.

Balsienos dalītā runa dod cilvēkam tik lielas priekšrocības,
ka šīs vienpusīgās domas var tiešām ienākt prātā. Cilvēks

ir vienīgais radījums, kurš pārspēj ar balsi un dziedāšanas

spēju apdāvinātos putnus, kurš ar savu balsi netop ausij ne-

patīkams un uzmācīgs, kā visi pārējie zīdītāji. Pļāpājošos
un ķērcošos cilvēkus, it sevišķi sievietes, mēs šoreiz atskai-

tīsim, jo viņi arī šīm īpašībām savu augsto stāvokli paze-

mina un tuvina sevi dzīvniekiem. Zīdītājs vispār jāuzskata

par radījumu bez skaņas un dziesmas, par būtni, kurai

skaņu valsts ir sveša un kura ar skaņu izķēmošanu ap-

vaino ikvienu ausi. šleidens kaut kur gan apgalvo, ka ēze-

lis saprotot toņus, jo viņš savu pazīstamo ī—ā bļāvienu
velkot vienā oktavē; es šo izteicienu pieņemu par joku, un

ēzelis manu apgalvojumu jo sevišķi pastiprina — es viņu
turu par visšausmīgāko skaņu bojātāju. Nez vai būtu

sameklējams kaut viens zīdītājs ar balsi, kura apmierinātu
un pat sajūsminātu mūsu ausi. Viņu balsis gandrīz arvien

mums lielā mērā pretīgas, un jo lielāks dzīvnieka uztrau-

kums vai sajūsma, jo balss pretīgāka. Es pievedīšu tikai

vienu vienīgu salīdzinājumu starp putniem un zīdītājiem.



28

Visuvarenā mīla apbalvo putnus ar skaņām un toņiem,
kuru vara brīnišķi saista mūsu sirdis; no zīdītāju mutes

turpretim mīlas izteiksme skan ausīs griezīgi. Kāda star-

pība starp kaķa un lakstigalas mīlas dziesmu! Te katrs

tonis tiek izķēmots un sabojāts un katra dabīga skaņa
pārvērsta par mocošu un ausīs griezīgu troksni: tur elpa

top par muziķu un muziķa par krāšņāko un bagātāko mīlas

dzeju toņos un skaņās. Kaķa mīlas ciešanas ir tāda dzies-

ma, kas

„Pat akmeni mīkstināt var

Un cilvēku padarīt traku!"

kāmēr lakstigalas dziesma ir

„Nekas — tik viens vien ak!

šis ak nav cits, kā mīla!"

Un ne tikai mīlas laikā zīdītāju balsis ir mūsu ausij

nepatīkamas, bet vienmēr, kad viņa izteic kādu uztraukumu

un arī bez ta, gandrīz vienmēr. Mēs visi priecājamies par

dzejnieka vārdiem:

„Aitas blējot mājup dodas",
bet droši vien tomēr mazāk par aitu blēšanu, nekā par aitu

mājās iešanas ainu. Aitu blēšana ir tāda pate skaņu krop-

ļošana, kā sivēnu kviekšana, cūku rukšķēšana, peļu spieg-

šana, vāveru ņurdēšana v. 1.1. Nevienamnenāk ne prātā ru-

nāt par dziedošiem zīdītājiem*), jo cilvēku parasti atskaita,
kad runā par zīdītājiem; zīdītāji tikai bļauj, rej, rukšķ, rēc,

kauc, zviedz, blēj, rūc, ņurd, kviec, spiedz, šņāc — un tās

patiesi nav patīkamas skaņas. Mēs esam gan pie daudzām

mūsu uzticamo mājas draugu balsīm tā pieraduši, ka mēs

viņas dzirdam tikpat labprāt, kā jebkura mūsu mīļa drauga
rūcošo basi vai arī dažas nama mātes „dārgo balsi", neska-

toties uz balss tembra nedaiļskanību; ja mēs prasām mū-

ziķim par suņu riešanas, kaķu ņaudēšanas un zirgu zvieg-
šanas toņu daiļskanību, tad atbildi dabonam visai neatzi-

nīgu ; arī skaņu mākslā pārlabotam suņu vau—vau ir grūti

*) Jaunākos laikos daudzkārt minēts par ..dziedošām" pelēm; vēl

nepieciešami tālāki novērojumi, lai šo izteicienu attaisnotu. Daži novē-

rojumi liek domāt, ka peļu ~dziedāšana" ir slimiga parādība.
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atrast žēlastību kritiķu ausīs. Ar vārdu sakot, visu zīdī-

tāju balsis, izņemot cilvēku, ir skarbas, nedaiļskanīgas, ne-

izglītojamas, un pat tās dzīvnieku balsis, kuras dažreiz

omulīgā draudzībā mūs uzrunā, tūliņ nav vairs tādas, tik-

līdz kāds uztraukums saviļņo dzīvnieka dvēseli, kāmēr pie

putniem parasti notiek pilnīgi pretēji. Arī attiecībā uz

balsi putni ir kustību dzīvnieki.

Par gremošanu un barības kanāla kustībām ir maz ko

teikt. Zīdītāji sagremo lieliski, lai gan gremošana norit

ne tik ātri kā pie putniem un dažreiz pa ziemas guļas laiku

var tikt mēnešiem ilgi pilnīgi pārtraukta. Kas grib ar to

iepazīties tuvāk, lai lasa mācības grāmatas par dzīvības

norisēm vai arī cilvēka fizioloģiju — tur viņš atradīs šo

nodaļu ļoti izsmeļoši apskatītu. Vienam gremošanai veidam

es tomēr garām nevaru paiet, lai gan viņš tikai pie nedau-

dziem zīdītājiem ir izteikts: es domāju atgremošanu. Tie,
kas radīšanas gudrību apbrīno no lietderības viedokļa, māca

mūs, ka daudzi zāles ēdāji zīdītāji ir spiesti palikt par at-

gremotājiem, „jo viņiem ēšanai nav tik daudz laika" kā

mācītiem vīriem mielastos, un tādēļ viņiem vajadzīgais ba-

rības daudzums jāuzņem uz reizes; es, lai gan apbrīnoju

radījumu lielo saskaņu ar mērķiem, tomēr pamata tam, kā-

dēļ pasaulē ir atgremotāji, neredzu; tādēļ es uzdrošinos

domāt, ka tie dzīvo tikai tādēļ, lai ar savu pie atgremošanas
redzamo slinkumu rādītu cilvēkiem slinkuma atbaidošo

piemēru.

Liekās, ka dzīvnieks varētu gremot katrā laikā, kad

viņš nav aizņemts ar barības nokošanu un pirmo norīšanu.

Ērts stāvoklis un zināms miers ir nepieciešams gremošanas

noteikums; es vismaz līdz šim esmu redzējis tikai kamieļus

skrejot gremojam. Tiklīdz kā zināms miers ir iestājies,
kuņģis acumirklī sāk savu darbu, un dzīvnieks tā nododas

šim darbam, ka liekas, itkā viņš dziļās domās būtu nogri-
mis. Patiesībā viņš nedomā ne par ko vai lielākais tikai

par to, lai viņa miers netiktu traucēts. Tādēļ arī meža

dzīvnieku barveži gremo tikai tad, kad nav vairs jādomā

par pulka drošību vai kad jauns sargs ieņem viņu vietu.

Veco, vēl vienmēr lietoto, sakāmvārdu:
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„Pēc ēšanas tev stāvēt būs,
Vai arī tūkstots soļu iet"

ēst un gremot protošie atgremotāji visspilgtākā kārtā at-

spēko.

Kāmēr mēs aplūkojām tikai zīdītāju tīri miesīgo dar-

bību, mums bij daudzos gadījumos jāatzīst tās lielās priekš-

rocības, kādas ir kustību dzīvniekiem — putniem — sa-

līdzinot ar mūsu klases priekšstāvjiem, sajūtu dzīvniekiem.

Citādi ir, ja aplūkojam dzīvnieku garīgās spējas. Maņu

darbība, kas pie zemāk stāvošām klasēm jāuzskata kā vie-

nīgā garīgā kustība, pie zivīm un abiniekiem vēl ļoti maz

attīstīta un arī pie putniem vēl daudzkārt aprobežota; pie

pārrunājamās klases priekšstāvjiem visas maņas turpretim
sasniedz savu pilnīgu attīstību. Viņu vienlīdzīgā attīstība

paceļ zīdītājus augsti pār putniem. Pēdējie ir tikai redzes

dzīvnieki, šie — visu maņu dzīvnieki. Putni gan redz labāk

par zīdītājiem, jo viņu lielā acs, pateicoties iekšējai pār-

stādīšanas spējai, var piemēroties redzei dažādos attālumos.

Visu pārējo maņu darbība ir turpretim pie putniem vājāk
attīstīta nekā pie zīdītājiem, šie pēdējie jau vispār uz-

rāda lielākā vai mazākā mērā to garīgās dzīves vispusību,
kas visā pilnībā sastopama pie cilvēka. Tādēļ ari zīdītāji

jānostāda dzīvnieku valstī pirmā vietā.

No visām maņām jušana ir tā, kas vismazāk iz-

ceļas: un tomēr, cik augsti attīstīta viņa ir pie zīdītājiem!

Vajadzīga visvieglākā pieskāršanās pie ādas, un lielā val-

zivs acumirklī pazūd dziļumos; elefants jūt, tiklīdz muša

uzsēžas uz viņa biezās ādas; vērsis sajūt patīkamu kairi-

nājumu, ja viņam viegli pakasa ragu starpā; guļošu suni

uzmodina visvieglākā noglāstīšana. Un tomēr attiecībā

pret cilvēku šos dzīvniekus dēvē par nejūtīgiem. Cilvēka

ārējā āda ir tik jūtīga, ka pat maigākā gaisa pūsma, kas

viņu aizķer, tiek sajusta. Tauste gan ir vājāk attīstīta par

jušanu, bet tomēr vismaz tādā pašā mērā kā pie putniem.
Pat viennadžu kājās ir zināmā mērāattīstīta tauste, nerau-

goties uz nejūtīgo nagu, ko kalējs apstrādā kā koka gabalu:
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vajag tikai novērot zirgu, kad viņš naktī kalnos kāpelē
uz augšu un leju: ar nagu viņš pārbauda ceļu, ar viņu tas

tausta pamatu zem savām kājām. Ūsu taustes spējas jau
daudz lielākas, ar viņām apveltītie dzīvnieki tausta gandrīz
tikpat labi, kā daudzi kukaiņi, kuru pirmais taustes orgāns
ir taustes radziņi. Mūsu mājas kaķis, žurka vai pele mums

gaiši pierāda, cik noderīgas tiem viņu ūsas: viņi aposta
priekšmetu tikai tad, kad viņi to jau iepriekš aptaustījuši.
Visi nakts dzīvnieki zīdītāji izlieto ūsas kā nepieciešamus

ceļa rādītājus savos nakts ceļojumos: tās bieži aizsargā
pilnīgākos maņas orgānus — redzi un osmi. Līdz cik ap-

brīnojamai pilnībai tauste var būt attīstīta pārrunājamā
klasē, to katrs lasītājs būs novērojis pats pie savas rokas,

ja arī viņa nesasniedz tās spējas, ko mākslinieka vai aklā

cilvēka roka. Roka ir vispilnīgākais taustes orgāns: viņa,
lai gan nevar redzi pilnīgi atsvērt, tomēr bieži ar panāku-
miem var stāties viņas vietā.

Par garšu jeb mēles jušanas spējām var būt no-

pietna runa tikai šai klasē. Zināmas garšas spējas nevar

noliegt arī pie putniem, abiniekiem un zivīm, jo ir novērots,
ka arī viņi vienu barību ēd mīļāk kā citu. Tomēr šis or-

gāns ir jūtīgs tikai pie dažām putnu sugām, piem. papa-

gaiļiem un zobknābjiem, kur pateicoties mēles mīkstajai
uzbūvei zināma garšas sajūta ir iespējama. Pie lielākās

putnu daļas šis orgāns, mēle, ir tik ciets, vai arī tik mazs,

ka viņš nav spējīgs ievadīt un veicināt garšošanas ķimisko

procesu, t. i. ēdiena daļu uzsūkšanu un sekojošo dažādas

garšas sajutuma izsaukšanu. Citādi tas ir pie zīdītājiem.
Te mēle ir vienmēr spējīga sajust garšu, neskatoties uz to,
ka dažreiz viņa mums liekas rupja un cieta. Sāls un cu-

kurs, kā katrs būs novērojis, gandrīz aizvien atstāj uz

zīdītāju garšu orgānu zināmu iespaidu. Pat kaķi neatteicas

no šīm vielām, ja tikai tās viņiem pasniedz atšķaidītā veidā.

Pamuļķā kamieļa cietā mēle, ko nevar ievainot pat asie

mimozu dzeloņi, nevar atturēties pretī sāls iespaidam un

reaģē, ja šī burvju viela ir nonākusi uz viņas un atšķīzdama
rada patīkamu sajūtu; elefants, kura mēle liekas tīri ne-

jūtīgs gaļas gabals, ir ļoti apmierināts, ja pēdējais tiek
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patīkami kutināts no saldumiem vai stipriem dzērieniem,

un visi, pat plēsīgākie kaķi, atzīst pienu par gārdumu. Bet

arī attiecībā uz garšu atkal cilvēks ir tas, pie kā šī veida

jušanas spēja ir attīstīta vispilnīgāk: mēs diezgan daudz

esam mācījušies pazīt tādus cilvēkus, kam garšas kairinā-

jumi dod tādu baudījumu, kas liek aizmirst ne tikai tos

iespaidus, ko dod citas maņas,bet arī visus garīgos priekus:
īstam ēdājam garšot ir dzīvot, un dzīvot ir garšot. Te nu

atkal putni stāv tālu aiz zīdītājiem.
Arī osme pie zīdītājiem sasniedz visaugstāko attīstī-

bas pakāpi. Salīdzinošs pārskats par dažādām dzīvnieku

klasēm māca, ka taisni pie zemāk attīstītiem dzīvniekiem

osme ir viena no izcilus stāvošām maņām: es gribu atgā-

dināt par kukaiņiem, kas seko puķu smaržai, un ko jau no

tālienes pievelk maitas un mēslu kaudzes, un kurus vilina

arī viņu mātītes īpatnējā smaka. Zivis ierodas pie upē

iemestas maitas pat no upes augšgala, tā tad no turienes,

uz kurieni ūdens nekādā ziņā nevar būt smakas pārnesējs.

Rāpuļiem turpretim osme ir tik vāji attīstīta, ka viņi ar

tās palīdzību nav spējīgi kaut ko uzmeklēt, lai gan tiek ap-

galvots, ka dažas čūsku sugas uzmeklējot mātītes ar šīs

maņas palīdzību. Starp putniem ir pazīstami daudzi ar

labi attīstītu osmi, bet maldīgi ir nostāsti par to, ka maitu

vanagi un kraukļi saožot maitu un citas smirdošas vielas

no vairāku jūdžu attāluma. Citādi ir pie zīdītājiem. Te

mēs sastopam daudzus tādus dzīvniekus, kuru osmes maņa

ir sasniegusi patiesi pārsteidzoši pilnīgu attīstību. Osme,

pats par sevi saprotams, spēj novest līdz maņas sajūtai ti-

kai gāzveidīgas vielas, bet kā ir iespējams dažreiz ti-

kai niecīgas pēdas no šādas gāzes uzmeklēt un novest līdz

apziņai, tā būs mūžam neatminama mīkla. Suns nemaldīgi
uzož sava kunga pēdas starp daudz citām cilvēku pēdām,

pat vēl pēc vairākām stundām; vai arī seko medījumam,
kas vakar gājis savu zināmu ceļu, pa viņa pēdām, vadoties

tikai no osmes, t. i. ievērojot starp daudzām citām smakām

tikai sava medījuma īpatnējo smaku. Viņam nav citas pie-

turas, kā tikai tās gāzes, kas rodas zābakam vai nagam uz

acumirkli pie zemes pieskaroties. To iedomāties un skaidri
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sev priekšā stādīties es turu par neiespējamu. Tāpat

mums, šai ziņā maz jūtīgiem, ir nesaprotams vēl viens os-

mes attīstības virziens: ošana no tālienes, pa vējam. Ja

zaķis trīsdesmit soļu attālumā (pa vējam) saož noslēpušos

medinieku, tad tas, liekas, nav nekas sevišķs, jo pat mūsu

deguns, kas caur istabas gaisu un visādām mūsu sabiedrī-

bā neizbēgamām smalkām un nesmalkām smaržām padarīts
visai nejūtīgs, ir spējīgs saost desmit līdz divdesmit soļu
attālumā mūsu mājas kustoņu īpatnējās smakas. Bet kad

briedis saož cilvēka tuvumu jau pieci simti soļu attāļumā, ir

nesaprotami, un es atzīstos nebūtu tam ticējis, ja nebūtu

to pats piedzīvojis. Tik viena kā otra minētā osmes spēja
mums nesaprotama, jo mūsu osme nevar viņām pat tuvi-

nāties.

Jāaizrāda, ka to dzīvnieku deguni, kam labi attīstīta

osme ir arvienu mitri. Pēc deguna mitruma pakāpes, cik

savādi tas arī neizklausītos, var spriest par to, cik augsti
attīstīta ir zināmā kustoņa osme. Kaķa deguns ir jau
daudz sausāks par suņa degunu, pērtiķa vēl sausāks nekā

kaķa, cilvēka deguns sausāks par pērtiķa, un tā pa-

kāpeniski pamazinājās arī minēto zīdītāju osmes spējas.
Mēs aizietu par tāļu, ja gribētu še apskatīt visas osmes

maņas attīstības pakāpes, sākot ar valzivi, kam šo spēju
nemaz nav, un beidzot ar augstākiem zīdītājiem, kuru osme

sevišķi pilnīgi attīstīta. Tāpēc pietiks, ja vēl minēšu, ka

starp zīdītājiem, kuru deguni ir mitri, osme vislabāk attī-

stīta pie tiem, kuru deguni ir sevišķi viegli kustināmi. Tā

tas ir pie snuķu lāčiem jeb koati un cūkām; bet mēs ne-

drīkstam aizmirst, ka arī suņiem, caunām, cibetkaķiem un

genetām ir ļoti kustīgi deguni. Ka pie siksspārņiem, kuru

deguni ir apbalvoti ar sevišķu piedevu, osme nav sliktāka,
kā pie zīdītājiem ar mitru degunu, viegli izskaidrojams:

jo tāds osmes maņas izveidojums, kādu mēs pie viņiem
redzam, var minēto maņu tikai paasināt. Beidzot, es do-

māju, ir jāmin arī vēl, ka tās smalkās smaržas, kas tik

patīkami kairina maz attīstītu degunu, priekš dzīvniekiem

ar augsti attīstītu osmi ir atbaidošas: katrs suns novērsī-

sies no odekolona ar tādu pašu riebumu, kā no sērūdeņ-
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raža. Tikai tādi dzīvnieki, kam osme ir vājāk attīstīta, mīl

smaržas, kā piem. kaķis baldriānu; turpretim dzīvnieki ar

augsti attīstītu osmi izvairās ar zināmu rūpību no katras

gāzes, kas var uztraukt viņu osmes nervus, jo stipras smar-

žas liekas atstāj uz viņiem sāpīgu iespaidu.
Ir jautājums, vai pie zīdītājiem osmes maņa pārspēj

dzirdes maņu vai nē. Tik daudz gan ir skaidrs, ka

pēdējā, pārrunājamā klasē sasniedz tādu attīstību, kā ne-

vienā citā. Dzirdes maņa ir jau stipri attīstīta pat pie
zemāk stāvošām dzīvnieku klasēm, lai gan ne tādā mērā,

ka tā būtu viņu dzīvē nepieciešami vajadzīga, piem. pie me-

dījuma un barības uzmeklēšanas, šādu lomu dzirde spēlē
tikai pie augstāku klašu dzīvniekiem. Arī putna labi attī-

stītā auss ir tikai zīdītāja auss pakaļdarinājums. Par to,
ka putniem ir laba dzirde, mūs pārliecina viņu muzikālās

spējas. Dzirde atver viņiem skaņu valsti, un pateicoties
tam tie var savstarpēji iepriecināties un uzjautrināties
dziesmās. levērības cienīgs ir tomēr tas fakts, ka arī starp
putniem tikai tie ir dziedātāji un tikai tie ļaujas no skaņām
sajūsmināties, kuru dzirde ir visvājāk attīstīta. Tie putni,
kam ir augsti attīstīta dzirde, piem. pūces, ar šausmām no-

vēršas no tām pašām skaņām, kas citus putnus sajūsmina.

Tāpat ir arī pie zīdītājiem. Te jau pēc auss ārējās un

iekšējās uzbūves var spriest par šīs maņas attīstības pa-

kāpi. Te dzirdes maņa var būt jau tik smalka, ka viņai
tās skaņas, kas mazāk attīstītai ausij liekas jaukas, ir kau-

cošas un nepatīkamas. Tādēļ muzikālo dzirdi nekādā ziņā
nevar dēvēt par augsti attīstītu, jo viņa stāv daudz zemāk

par labi attīstītu dzirdes maņu pie daudziem dzīvniekiem,

un ja mēs runājam par šīs spējas izkopšanu, tad tikai sa-

līdzinoši. No visa sacītā mēs nākam pie slēdziena, ka pie
cilvēka dzirdes un osmes maņas stāv uz zemākas attīstības

pakāpes nekā pie daudziem citiem zīdītājiem. Viss tas to-

mēr nevar mainīt cilvēka stāvokli dzīvnieku starpā: jo
taisni tas, ka pie cilvēka visas maņas ir vienlīdz augsti attī-

stītas, paceļ cilvēku pār dzīvniekiem.

Zīdītāju dzirdes spējas ir ļoti dažādas. Kurls no vi-

ņiem nav neviens, bet ar īsti smalki attīstītu dzirdi ir ap-
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dāvināti tikai reti no viņiem. Ārējā auss ir tas mērogs,

pēc kā var spriest, cik augsti attīstīta ir dzīvnieka dzirde,
t. i. dzīvnieki ar stāvām viegli kustināmām ausīm dzird

labāk par tiem, kuru ārējā auss ir maza vai pat neredzama.

Ar ārēji pilnīgāku šīs maņas orgāna uzbūvi palielinās skaņu
uztvešanas spējas; ar citiem vārdiem tas būtu: zīdītāji ar

lielām ārējām ausīm nemīl, ar mazām — mīl muzikālos

toņus un skaņas. Delfins sajūsmināts seko kuģim, no ku-

ra deķa plūst mūzikas skaņas; jūras suns parādās virs

ūdens, kad zvejnieks klusi un melodiski svilpo; zirgs zviedz

aiz prieka, kad izdzird trompētes skaņas; kamielis soļo
vingrāk zem karavanes zvaniņa skaņām; lācis ceļas uz

pakaļkājām pie fleites skaņām; elefants, kam gan ir lielas

ausu plāksnes, bet pate ārējā auss maza, pie mūzikas ska-

ņām kustina kājas itkā uz deju un prot atšķirt jūsmīgas

ārijas skaņas no spēcīgām marša vai kara dziesmas skaņām.
Tomēr neviens no minētiem dzīvniekiem pats neizdod priekš

mums patīkamas skaņas, kā to dara muzikāli apdāvinātie

putni, kas muziķu mīl, un kuri ar tās palīdzību var tikt

ierosināti uz jautrību un dziedāšanu, šai ziņā iepriekš no-

sauktie zīdītāji drīzāk līdzinās rāpuļiem, piem. čūskai, kuru

viņas dīdītājs pievelk un saista ar savas svilpes palīdzību.
Citādi pret mūzikas skaņām izturas zīdītāji ar augsti attī-

stītu dzirdi: tās priekš viņu ausīm par stipru. Suns pa-

cieš vīrieša basu, bet ne sievietes zopranu; sievietei dziedot

viņš kauc tāpat, kā pie pūšamo instrumentu skaņām, tur-

pretim jau maigāko stīgu muziķu viņš panes daudz labāk.

Vēl uzkrītošāk pret mūzikas skaņām izturas lielausis siks-

spārnis: viņš izrāda vislielāko nemieru, priekšējie locekļi
raustas, un ārējās kustības pavada trīcošas balss skaņas;
var redzēt, ka stiprie toņi priekš viņa ir taisni nepanesami.
Kā meža kustoņi izturas, dzirdot griezīgas skaņas, es ne-

zinu: bet man liekas, ka viņi pret tām ir tik pat jūtīgi, kā

visi citi dzīvnieki, ko daba apveltījusi lielām ausīm.

Vispār par dzirdes patieso asumu grūti kaut ko no-

teiktu sacīt. Par atsevišķu dzīvnieku dzirdes spējas attī-

stību varam runāt tikai salīdzinoši, jo šīs maņas attīstības

pakāpi nav iespējams izmērīt. Kā daudzi zīdītāji, kas pil-
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nīgi neuzņēmīgi pret visu, tomēr dzird, par to nav nekādu

šaubu; bet cik tāļu sniedzas viņu dzirdes spēja, mēs tomēr

nezinām. Neapšaubāmi, ka kaķis un pūce dzird troksni,
kas ceļas pelei skrejot; bet nav iespējams noteikt, cik lielā

attālumā viņi spēj atšķirt klusus soļus no vēja čalošanas.
Lielausainais sikspārnis laikam dzird pat mazo taurenīšu

spārnu švīkoņu, ko mūsu dzirdes maņa vairs nav spējīga
uztvert. Tuksneša lapsa, liekas, jau pa labu gabalu dzird

kukaiņa kustēšanos smiltīs; medījums jūt mednieka soļus
simts un varbūt pat divi simts soļu attālumā. Tomēr viss

še pievestais nedod mums iespēju taisīt kādu noteiktu

slēdzienu.

Zīdītāju redze liekas nesasniedz to asumu, kā viņu
osme un dzirde. Esmu novērojis, ka putni redz labāk nekā

zīdītāji, bet kādā mērā, to grūti sacīt, jo patiesus novēro-

jumus šai ziņā mēs varam izvest tikai paši pie sevīm. Lie-

kas, ka starp zīdītājiem, dienas dzīvniekiem, neatradīsies

tādi, kuru redzes spēja būtu uz augstākas attīstības pa-

kāpes kā pie cilvēka; vismaz es nezinu neviena tāda gadī-

juma, kas runātu nupat izteiktām domām pretī. Citādi tas

ir pie nakts dzīvniekiem, tā tad gandrīz pie visiem laupītā-

jiem, dažām pērtiķu sugām, pie visiem puspērtiķiem, sik-

spārņiem, dažām gremotāju sugām un citiem, šo zīdītāju
acis ir vai nu ļoti attīstītas vai atkal pavisam mazas un

vājas. Ar asāko redzi zīdītāju starpā bez šaubām ir ap-

dāvināti īstie laupītāji; viņu acis ir tik jūtīgas pret gaismu,
ka pat parastā dienas gaisma daudziemno viņiem ir ļoti ne-

patīkama. Tādēļ dzīvnieka laupītāja acs ir iekšēji viegli

pārstādama; tomēr tas notiek ne apzinīgi, kā tas ir pie put-

niem, bet pilnīgi neapzinīgi, atkarībā no stiprākas vai vā-

jākas gaismas. Pie mūsu mājas kaķa mēs itin viegli varam

novērot, kādu iespaidu uz viņa aci atstāj gaisma: dienas

gaismā viņa redzoklis sašaurinās tiktāl, ka izskatās kā

šaura strīpiņa, bet tumsā paplašinās atkarībā no apgais-

mojuma. Te apstiprinājās, arī attiecībā uz redzi, tā pa-

tiesība, ka tikai vidēji attīstīta maņa spējīga panest stip-
rākus kairinājumus. Kā likumu var uzskatīt sekošo: zīdī-

tāji ar apaļu redzokli ir dienas dzīvnieki, vai arī kā dienā
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tā naktī redz vienādi labi; turpretim tie, kuru redzoklis ir

līdzīgs plaisai, uzrāda vislielāko redzes asumu līdz ar krēs-

las iestāšanos.

Zīmīgi ir tas, ka šai visaugstāk attīstīto dzīvnieku

klasē tomēr atzīmējami gadījumi, kur acs ir stipri maza un

tādēļ dzīvnieks var būt pilnīgi akls, piem.aklā pele (Spalax).
Cik līdz šim zināms, tad acs netrūkst nevienam zīdītājam:
mūsu kurmis, kuru bieži samaina ar viņa „aklo" brāli, redz

samērā labi, un tādēļ taisnība ir Ruckerta skaistajiem
vārdiem:

Nav kurmis akls: no dabas viņam piešķirtas
Ir mazas acis — pietiekoši redzošas.

Cik vajadzīgs ar viņām droši saskatīs

Viņš pilī, ko sev apakšzemē uzcēlis,
Un putekļu jo mazāk acīs viņam tiks,
Kad strauji rokot zemes piķus sāņus liks.

Un slieku citiem jūtekļiem viņš gūstīt var:

Tā ātri nespēj bēgt, tam nav ko steigties ar.

Ja siltā naktī patiks tam iz zemes līst,
Pat viņa acu dzīlē debess ainas klīst.

Viņš atkal tumsā rokas, zemē nozūdot,
Bet gaismas staru aiznes līdzi nezinot.

Zīdītāja acs mums jāaplūko ari vēl no cita viedokļa,
kā gara redzamais, ārējais, atspoguļojums. Pie zemākām

dzīvnieku klasēm vēl nemēdz sacīt, ka acs ir dvēseles spo-

gulis. Mēs atrodam, ka čūskas acij ir ļaunprātīgi viltīga,

krokodiļa acij — ļaunprātīga, pie dažiem putniem — maiga,

pie citiem stingra, nopietna, vai drošsirdīga acu izteiksme.

Tomēr, ar maz izņēmumiem, mēs tur redzam to, ko paši

gribam redzēt. Tikai no dzīvās ērgļa vai vanaga acs uz

mums runā viņa iekšējā būtība. Pie zīdītājiem tas gandrīz
vienmēr ir tā. Tikai te mēs varam no tiesas runāt par acu

izteiksmi. Tāpēc arī tautā pamatoti un ar īstu izpratni
runā par pamuļķīgām vērša, skaistām žirafes, piemīlīgām
gaceles, uzticīgām suņa, nevainīgām vai muļķīgām aitas,
neuzticīgām vilka, degošām lūša, ļaunprātīgi viltīgām pēr-

tiķa, lepnām lauvas acīm v. t. t., jo pie minētiem dzīvnie-

kiem acs patiešam ir neviltots dvēseles spogulis. Dzīvnieka
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dvēseles kustības runā uz mums caur viņa acīm, jo valodas

viņiem trūkst. Sāpes un prieki, skumjas un jautrība, bailes

un vieglprātība, rūpes un līgsmība, naids un mīlestība, rie-

bums un labvēlība lasāma dzīvnieka acīs. Te ir viņu gara

dzīves mēmā ārējā izteiksme.

Maz mēs vēl pazīstam kustoņu dzīvi un studējam viņu
ar to nolūku, lai mācītos pazīt paši sevi. No gada gadā, no

dienas dienā mēs šai ziņā virzāmies uz priekšu. Dzīvnieks

darbojas tik saprātīgi, cik viņa smadzenes viņam to atļauj.
Viņas var būt mazāk vai vairāk attīstītas, mazāk vai vairāk

mācītas un līdz ar to arī kustoņa uzvešanās var būt ļoti
dažāda: smadzeņu darbība vada un regulē dzīvnieka kustī-

bas apmēram tāpat, kā tas notiek pie cilvēka. Vai cilvē-

kam ceļas caur to kāds ļaunums, ja mēs atzīstam pie dzīv-

niekiem saprātu, kas viņam arī neapšaubāmi piemīt; vai

caur to tiek aizpildīta tā aiza, kas cilvēku, kurš tomēr stāv

zīdītāju rindas priekšgalā, atdala no pārējiem? Vai viņš
caur to zaudē savu stāvokli, savu atbalstu, savas vērtības

apziņu, savu cieņu, ja viņš jūtas kā pirmais starp neskai-

tāmiem radījumiem, kuri jo tāļāk no viņa šai rindā, jo ma-

zāk apdāvināti ar garīgām spējām? Vai viņa domāšana,

jušana, ticība tiek caur to iespaidota, vai kaut kā citādi

cieš? Vai būtu patīkamāki dzīvot un darboties ar vien-

kāršām mašinām, vai ar garīgi apdāvinātiem radījumiem,

no kuriem katrs darbojas vienīgi viņam piemērotā veidā?

Uz šiem jautājumiem var skatīties kā patīk; dziļi no-

pietns domātājs atzīs tikai vienu patiesību: „Katrs
dzīvnieks mīt cilvēkā, bet ne katrs cil-

vēks dzīvniekā."

Zīdītājiem piemīt domāšanas spējas, saprāts un dvē-

sele, kas viņiem piedod zināmu noteiktu raksturu. Viņi
prot atšķirt vienu lietu no otras, viņiem ir laika, vietas,
krāsu un skaņu maņa, viņi pazīst, uzņem iespaidus, spriež

un taisa lēmumus; viņi krāj piedzīvojumus un prot tos iz-

lietot; viņi redz briesmas un domā par to, kā no viņām iz-

vairīties; viņi izrāda simpātiju un antipātiju, mīlestību

pret otru dzimumu un bērnu, draugu un labdari, naidu pret
ienaidnieku un pretinieku, pateicību, uzticību, uzmanību
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un neuzmanību, priekus un sāpes, dusmas un labsirdību, vil-

tību un gudrību, godprātību un izmanību. Gudrais dzīv-

nieks iepriekš aprēķina, apdomā, apsver un tad tikai dara;

jūtīgais liek uz spēli savu brīvību un dzīvību, lai sekotu

savam iekšējam pamudinājumam. Arī par sabiedrību dzīv-

niekam ir augsts jēdziens: tās labā viņš bieži uzupurējas;

viņš kopj slimos, pabalsta vājos un dala savu barību ar iz-

salkušiem. Viņš pārvar savas iegribas un bēdas un mācas

sevi savaldīt, tā tad uzrāda arī patstāvīgu gribu un gribas

spēku. Viņš gadiem ilgi atmin pagājušo un domā arī par

nākotni, krāj un taupa priekš viņas.
Dažādās gara dāvanas noteic dzīvnieka raksturu. Viņš

var būt bezbailīgs vai bailīgs, drošsirdīgs vai gļēvs, godīgs
vai zaglīgs, atklāts vai noslēdzies,taisns vai viltīgs, lepns
vai pazemīgs, uzticīgs vai neuzticīgs, paklausīgs vai stūr-

galvīgs, pakalpīgs vai godkārīgs, miermīlīgs vai strīdīgs,

jautrs vai bēdīgs, sabiedrisks vai nesabiedrisks, draudzīgs

pret citiem vai naidīgs pret visu pasauli, un kas var visu

pateikt, kāds tik vēl nē!

Mēs nedrīkstam še aizmirst vienu: to, ka dzīvnieku

garīgās spējas var tikt attīstītas, ja tikai viņu pareizi au-

dzinā. Tāpat kā cilvēki, arī dzīvnieki var būt ar labām

un ļaunām ierašām un tikumiem. Audzinātājs var atstāt

neaprobežotu iespaidu uz dzīvnieku. Liela daļa kārtīgi
audzinātas dzīvnieku mātes labo tikumu pāriet uz viņas
bērniem. Galvenais un priekšzīmīgākais dzīvnieka audzi-

nātājs ir cilvēks. Pietiks ar vienu piemēru: ar mūsu vis-

labāk audzināto kustoni — suni. Ar laiku viņš ir īsts

sava kunga attēls. Viņš, tā sakot, piemērojas sava kunga

raksturam, medību suns medniekam, miesnieka — mies-

niekam, kuģinieka — kuģiniekam, lappu, eskimosu un in-

diāņu suns — saviem pavēlniekiem. Tikai vīrietis spējīgs
dzīvnieku audzināt; to pierāda visi mopši, to pierāda arī

vientuļu sievu un jaunavu suņi un kaķi: tie vienmēr ir

slikti, bet ne labi audzināti. No cilvēka, kas grib dzīvnieku

mācīt, jāprasa nopietnība un stingrība, bet ne pārlieka pie-
mīlība un nepastāvība.
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Zīdītāja dzīves vieta ir vairāk ierobežota nekā putna,
zivs vai pat abinieka. Tikai jūra atļauj saviem apdzīvotā-

jiem, no mūsu klases, lielāku kustības brīvību un dzīves

vietas maiņu, tomēr arī te tas nav tādā mērā, kā pie put-
niem. Visu pasaules daļu jūrās, kas savā starpā savienojas,
ir atrodami tikai sekošie zīdītāji: ronis, ausainais ronis,

vairākas delfinu un divas valzivs sugas. Arī jūrās dzīvo-

jošie zīdītāji pierāda, ka viņu klases priekšstāvji pieder
vairāk sauszemei, nekā jūrai, jo arī viņi uzturas vairāk

krastu tuvumā nekā atklātā jūrā.
Uz cietzemes zīdītāju izplatīšanās ir vēl vairāk ierobe-

žota nekā jūrā. Pie daudzām sugām viņu dzimtene ir ļoti
šaura. Skatoties pēc viņas apdzīvotājiem, zemes lodi iedala

vairākās dzīvnieku valstīs, šādas dzīvnieku valstis uzrāda

viņām īpatnējus apdzīvotājus. Divas saskanīgas dzīvnieku

valstis apdzīvo tuvu radniecīgi dzīvnieki pat tad, ja viena

paceļas no līdzenuma kalnos, vai no zemākiem platuma

grādiem augstākos. Pirmā dzīvnieku valsts ieslēdz sevī

visas ziemeļu zemes polarriņķa robežās. Atšķirība starp
abām zemes pusēm te nav vēl pilnīgi izteikta, bet jau ma-

nāma. Leduslācis, divas āmriju (Gulo) sugas, polārlapsa,
vairākas lemmingu sugas, divas polāro zaķu sugas, briedis,
vairākas roņu sugas, valzirgs un vairākas valzivs sugas ir

visi šīs nabagākās dzīvnieku valsts priekšstāvji. šai lī-

dzīga ir savā ziņā augsto kalnāju dzīvnieku valsts: Alpu
kalnus pāri par 2000 metru augstumā apdzīvo tikai kalnu

kaza, ģemze, sniega pele, murkšķis un alpu zaķis.
Formu un sugu ziņā nesalīdzināmi bagātāka ir ziemeļ-

puslodes mērenā joslā. Pēc dzīvnieku un stādu valsts to

dala divās daļās: rietrumu un austrumu. Vāgners pirmo
sadala piecos apgabalos: Vidus- un Dienvideiropa, Ziemeļ-
afrika, Dienvidsibirija un Turanas stepes. Šiem apgaba-
liem ir kopējas sekošas dzīvnieku sugas: četras sikspārņu,
divas cirslīšu, ūdris, lapsa, plaši izplatītā ceļojošā žurka un

ūdens žurka. Bez tam pa visiem apgabaliem ir ļoti plaši

izplatīti: sikspārņi, cirslīši, kurmji, lāči un āpši, gandrīz
visas caunu sugas, vilki un lūši, vāveres un peles. Vidus-

eiropai vienai pašai pieskaitāmi šādi dzīvnieki: nedaudzas
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sikspārņu un cirslīšu sugas, viena miega peles un aklās peles

suga, četras racēju peļu sugas un sumbrs. Dienvideiropai:
dažas sikspārņu sugas, viena snuķaino cirslīšu suga, aklais

kurmis, zebiekste, viena mangustu suga, viena lūšu suga,

viena racēju peļu suga, viena caunu suga un muflons;

Ziemeļafrikai: turku pērtiķis, viena āžu suga, niedru cir-

slītis, ichneimons, šakālis, tuksneša lūsis, viena vāveru

suga, viena lēcēju peļu suga v. c; Sibirijai un Turanam:

ausainais ezis, korzaks, manuls, Sibirijas cauna un stepju

antilope. Āpsis, lūsis, meža kaķis, ezis, kurmis, aklā pele,

racēju pele, staltais briedis, stirna, muflons un sumbrs jā-
uzskata kā šīs dzīvnieku valsts austrumdaļas raksturīgākie
dzīvnieki. Otru mērenās joslas daļu apdzīvo daudzi īpat-

nēji sikspārņi un cirslīši, Amerikas lāči un jēnoti, viens

āpsis, seski, vairākas caunu sugas, viena āmriju suga, viena

upju un viena jūras ūdru suga, vairākas suņu sugas, vien-

krāsainais kaķis, dažas somaino peļu sugas, ļoti daudzas

koku, lidošās un zemes vāverīšu sugas, susliks, murkšķi,
mazāki grauzēji, daudz zaķu un vairākas briežu sugas,
divas antilopu sugas, kalnu aita un bifelis. Dzīvnieku formu

līdzība mērenās joslas rīta un vakara daļā ir acīmredzama.

Citādi ir, ja salīdzinām dažādos tropu apgabalus. Viņi
krasi atšķiras viens no otra un tikai dažas formas ir visiem

kopējas. Tropu apgabalu bagātības ir par lielām, atsevišķo

apgabalu īpatnības par spilgtām, lai arī dzīvnieku valsts

neparādītos attiecīgā formu bagātībā un atsevišķo priekš-

stāvju īpatnībā. Āzijas augstienes ir loceklis, kas saista

ziemeļus un zemeslodes līdzenumu joslu; viņas uzrāda

daudz kopēja tiklab ar vienu kā otru: un tāpēc arī, kaut

pavirši, viņas mums jāapskata. Te mēs pieskaitām: Tur-

kestanu, Mongoliju, Japānu, Nepālu un zemes gar Eifrātas

upi. šos apgabalus apdzīvo: japāņu makaks, divas īstās

un divas no augļiem pārtiekošās sikspārņu sugas, cirslīši,
viena kurmju suga, apkakles lācis, Japānas āpsis, lentainais

sesks, daži mangusti un cibetkaķi, kokos dzīvojošās un

lidošās vāveres, mazi grauzēji, īpatnēji zaķi un murkšķi,

pusēzelis, japāņu cūka, divkuprainais kamielis, muskusvēr-

sis jeb bizans, vairākas briežu un antilopu sugas, Kaukāza
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turs, Bezoaras un Himalaja kaza, argals; burhals, nahurs

un citas aitu sugas un vērsis jaks. Daudzi dzīvnieki ko-

pīgi pieder Āzijas augstienei un ziemeļu joslai vai arī pir-

majai un Āzijas tropiskai joslai.

Dienvidazija ir bagātāka par visiem līdz šim pārrunā-
tiem apgabaliem, bet dažu raksturīgu dzīvnieku izplatīša-
nās robežas ir ļoti šauras. Zem Dienvidazijas mēs sapro-
tam: Indiju un Aizindiju (Indoķīnu), Javas, Sumatras un

Borneosalas un Malakuarchipelagu. Te dzīvo: orangutāns,
garroči pērtiķi, liels daudzums mazāku sugu jeb suņu pēr-

tiķi, loris jeb sliņķis un kobolda pērtiķis, lidošie suņi, lieli

sikspārņi, kaklalentas un lūpainais lācis, medus āpsis, da-

žas cibetkaķu sugas jeb rnangusti, daudzas suņu sugas,

Āzijas lauva, tīģeris, pantera, garastainā pantera un vēl

daudzas citas kaķu sugas, lielākās un pazīstamākās lid-

vāveres, vairākas zvīņādaino sugas, ēzelis, Āzijas elefants,

Indijas degunradzis un Indijas tapirs, vairākas cūku su-

gas, starp viņām briežu cūka, īstie muskusa vērši jeb bi-

zani, četrragainā, briežveidīgā un citas antilopes, un vairā-

kas vēršu sugas.

Āfrikai ir sava patstāvīga un bagāta dzīvnieku valsts

ar atsevišķu īpatņu diezgan plašu izplatīšanās apgabalu.
Te pieder: gorilla un šimpanze, dažādi jūras kaķi, pa-

viāni un daudzi puspērtiķi, kas galvenā kārtā apdzīvo Ma-

dagaskaras salu, īpatnēji sikspārņi, ezis, cirslīši, daudzas

kaķu sugas, šakālis un daudzas citas suņu sugas, hijenas

un hijenas suns, lauva, pantera, gepards, servals un kārā-

kais, kā arī palsais kaķis, pazīstamākās zemes vāverītes,

īpatnējā miegainā žurka, lēcējas, stepju un tuksnešu peles,

zemes cūka un divas zvīņādaino sugas, zebra, kvagga un

tiģerzirgs, Āfrikas elefants, trīs degunradžu sugas, nilzirgs,

kāpuru cūka, žirafe, piecas sestdaļas no visām antilopu

sugām, dažas kalnu kazu sugas, krētainā aita, divas bifeļu
un viena ausaino roņu suga.

Pie visas šīs dzīvnieku valsts īpatnības, te tomēr re-

dzama stipra līdzība ar Āzijas un pat Eiropas dzīvnieku

valstīm. Tuksnešu un stepju dzīvnieki ļoti stipri atgādina

tos, kas apdzīvo Turanas zemo līdzenumu. Āfrikas mežu
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nabadzība dzīvnieku ziņā ir acīs krītoša: piem. Dienvid-

afrikā un Vidusafrikā nemaz nav briežu, bet vāveres ir

nokāpušas no kokiem un dzīvo zemē. Ar saviem biezādai-

najiem un žirafi Āfrika mums atgādina kādu aizvēsturi-

sku zemi, kas no jaunāko laikmetu radīšanas darba vēl

maz aizskārta.

Pilnīgi pretēju ainu nekā Āfrikā mēs redzam Amerikā.

Milzīgie kalni un neaptveramās mežu platības te runā uz

mums caur savu dzīvnieku valsti, šai zemes daļā viss ir

jauns, viss ļoti īpatnējs. Veco pasauli vāji atgādina tikai

dažas dzīvnieku sugas. Es izteikšos īsi un minēšu te tikai

ievērojamākos Vidus- un Dienvidamerikas dzīvniekus.

Amerikas faunai vien pieder bļauri un citi divu atsevišķu
dzimtu pērtiķi, asinscūcēji sikspārņi jeb vampiri, dažas

tikai šim zemēm īpatnējas lāču, smirdoņu un ūdru sugas,

dažas suņu sugas, puma, kuguars un jaguārs, pantera un

tiģerkaķi, daudzi somainie, kuri pieder pie divām radnie-

cīgām, tikai Amerikā dzīvojošām grupām, ļoti daudzi grau-

zēji, starp tiem zaķi, peles un nagķepainie, kas tikai Ame-

rikā sastopami; sliņķi un jostainie jeb dazipodi līdz ar

skudru lāčiem, trīs tapiru sugas, bizamcūkas, dažas briežu

sugas, trīs vai pareizāk divas lamu sugas v. 1.1. Salīdzinot

ar šo šķiru, dzimtu un sugu skaitu, ko te uzrāda putnu
klase, liekas, ka Dienvidamerika ir nabaga ar zīdītājiem;
bet ja pazīst te dzīvojošo radniecīgo grupu īpatnības un

neskaitāmās sugas, tad jānāk pie cita slēdziena.

Daži pētnieki, starp viņiem arī Vāgners, atdala Ame-

rikas augstos dienvidus jeb čiii, La Platas valstis un pam-

pasus, Patagoniju un Ugunszemi no pārējās Dienvidame-

rikas, un sastāda no šīm zemēm atsevišķu dzīvnieku ap-

vidu, lai gan te ir tikai nedaudz vienīgi šiem apgabaliem

piederošu sugu. Tās ir sekošās: viena sikspārņu un viena

smirdoņu suga, Magelana un Dienvidamerikas suns, pam-

pasu kaķis, vairākas grauzēju sugas, starp viņām vilnainā

pele, viena bebru un dažādas jūras zīdītāju sugas.

Austrālija uzrāda ļoti patstāvīgu dzīvnieku valsti, ne-

skatoties uz to, ka viņa ir ļoti nabaga ar zīdītājiem. Te ir

somaino dzīvnieku īstā dzimtene. Austrālijā ir pazīstamas
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pavisam 140 zīdītāju sugas: no viņām 110 sugas ir somai-

ņie. Par viņiem dod pārskatu visiem labi pazīstamais ķen-

guru, somaiņie plēsēji un citi. Bez tam Austrālijā dzīvo

dingo, pīļknābis un skudru ezis, — īsti raksturdzīvnieki

šinī īpatnējā zemē.

Saņemot kopā visu iepriekš sacīto un piegriežot vērību

dzīvnieku šķirām un dzimtām, redzam sekošo: pērtiķi ir

ierobežoti ar karsto zemes joslu, bet starp austrumus un

rietumus apdzīvojošām dzimtām, ģintām un sugām ir ļoti
liela starpība; puspērtiķi apdzīvo tikai vecās pasaules kar-

stās zemes; somainie sastopami tikai Jaunholandē, Ame-

rikā un Āzijā; mazzobaino trūkst Eiropā, atgremotāji un

daudznadži nav sastopami Austrālijā; viennadžu dzimtene

ir Āzija un Āfrika; sikspārņi, plēsēji, grauzēji, airkāji un

valzivis ir visas zemeslodes pilsoņi.
Attiecībā uz šaurākām izplatīšanās robežām jāsaka,

ka sugas izplatīšanās robežas ir plašākas virzienā uz rītiem

un vakariem, nekā virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem.

Austrumi un rietumi daudz biežāki ir apdzīvoti no radnie-

cīgu grupu dzīvnieku priekšstāvjiem nekā ziemeļi un dien-

vidi; tomēr ir arī redzama zināma saskaņa starp kādas

zemeslodes daļas ziemeļiem un dienvidiem, pat Āfrikā. Tā-

pēc var sacīt, ka līdzīgas zemes uzrāda arī līdzīgu dzīvnieku

valsti, vienalga kādi attālumi viņas arī nešķirtu.
Aizvēsturisko zīdītāju izplatīšanās robežas bija daudz

citādākas nekā tagadējo; taču arī aizvēsturiskos laikos zi-

nāmi apgabali bij apdzīvoti no īpatnējiem zīdītājiem. Lie-

lākā daļa pārakmeņotu kaulu sastopama diluvija jeb ledus

laikmeta nogulumos; bet arī Sibirijas ledus lauki ir uzgla-

bājuši sevī aizvēsturiskus dzīvniekus, pat pārsteidzošā

svaigumā, tā kā uzglabājušies ne tikai āda un spalva, bet

pat mīkstās miesas daļas tādā veidā, ka leduslāči, polār-

lapsas un eskimosu suņi labprāt tās nogaršo. Visi aizvē-

sturiskie dzīvnieki un arī aizvēsturiskie zīdītāji apstiprina
Mozus radīšanas teiku tai ziņā, ka viena pēc otras radušās

dažādās dzīvnieku klases, cik jau nu vispār kāda teika var

tikt apstiprināta: zīdītāji patiešām pieder pie pasaules

jaunākām parādībām.
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Zīdītāju miesīgās un garīgās spējas noteic viņu dzīves

veidu viņu apdzīvotā apgabalā, kura radījumi un veidojumi
tie ir. Katrs piemērojas savām spējām un izlieto savu

īpatnējo ārējo veidu visizdevīgākā kārtā. Zināmu saprā-

tīgu patstāvību dzīves veidā nevienam zīdītājam nevar

liegt. Zīdītāji, protams, ir vairāk saistīti pie zināmas vie-

tas nekā vieglie un kustīgie putni, bet viņi prot savu dzīves

vietu izmantot labāk un daudzpusīgāk.

Zīdītāji ir īsti sauszemes apdzīvotāji, un jo attīstītāka

kāda mūsu klases ģinta, jo vairāk viņa izplatīta uz saus-

zemes, ūdenī mēs atrodam tikai neveiklos un masivos ra-

dījumus, uz sauszemes turpretim attīstītākos un diženākos.

Lielākie sauszemes zīdītāji, salīdzinot ar vaļiem, ir punduri.
Ūdens atvieglina katru kustību lielai lempīgai ķermeņa ma-

sai, un jo vieglāki kāds dzīvnieks var kustēties, jo lielāks

viņš var būt. Kā var būt arī otrādi, to pierāda visi tie

dzīvnieki, kuriem pie kustēšanās uz priekšu jāpieliek daudz

spēka, kā piem. racēji un lidojošie zīdītāji — kurmji un

sikspārņi. Viņu ķermeņa masa ir tādā pat mērā samazi-

nāta, kā ūdens zīdītājiem palielināta.
Jau ķermeņa lielums noteic dzīvnieka dzīves veidu.

Bet vēl vairāk to nosaka zīdītāja ķermeņa ārējais izveido-

jums. Ka airkāji peld, vai sikspārņi lido, ir pats par sevi

saprotāms; tik pat labi saprotāms arī tas, ka pērtiķis, vā-

vere vai kaķis kāpelē, kurmis rok, bet daudznadži un vien-

nadži skraida pa zemi: to nosaka jau viņu locekļu izvei-

dojums.
Attiecībā uz zīdītāju šķirām jāsaka sekošais: Vecās Pa-

saules pērtiķi ir koku un klinšu apdzīvotāji, Jaunās Pasau-

les pērtiķi un puspērtiķi dzīvo tikai kokos; sikspārņi skrai-

da pa gaisu, bet guļ kokos un klintīs; kukaiņu ēdāji dzīvo

lielāko daļu uz zemes, daži arī zemē un vēl citi pat kokos;

plēsīgie zvēri dzīvo kokos un uz klintīm, ūdenī un uz zemes:

tomēr viņu lielākā daļa dzīvo uz zemes un tikai ļoti nedau-

dzi vienu daļu dzīves pavada apakš zemes; somainie dzīvo

uz zemes, alās, ūdenī un uz kokiem; grauzēji — visur, iz-

ņemot jūras, pa lielākai tiesai tomēr alās; bezzobji ir ze-

mes, alu un koku apdzīvotāji; lielākā tiesa biezādaino dzīvo



uz zemes, daži arī purvā un pat ūdenī; viennadži un atgre-
motāji ir tikai zemes un klinšu apdzīvotāji, pēdīgi airkāji
un vaļi ir jūras dzīvnieki.

Katram novērotājam būs uzkritis, kā netikai dzimtene

plašākā vārda nozīmē, bet arī šaurāks apvidus, kurā dzīv-

nieks piemīt, un pat aprobežota uzturēšanās vieta izpaužas
dzīvnieka izskatā. Kopsakarība starp apvidu un dzīvnieku

ir redzāma ne tikai dzīvnieka īpatnējā locekļu izveidojumā,
bet izteikta ļoti asi arī dzīvnieka krāsā. Par vispārēju
likumu var pieņemt, kā dzīvnieka krāsa pilnīgi atbilst viņa
apdzīvotās vietas valdošai krāsai. Izcilus priekšrocības,
kuras dzīvnieks iegūst no šīs krāsu vienādības, būs skai-

dras, ja padomāsim, ka plēsīgam zvēram jāpiezogas pie
sava laupījuma pēc iespējas nepamanītam, un vajātam
dzīvniekam no sava uzbrucēja pēc iespējas labi jānoslēp-

jas. Es esmu tāļu no domām, dzīvnieka un apkārtnes krā-

sas vienādību uzskatīt par radības brīnumu, jo es ieskatu,
ka dzīvnieku izveidojuse apkārtne un par to, kā tas noti-

cis, negribu agrāk spriedelēt, pirms man zinātne nav de-

vu se pietiekošu un uz dabīgiem pamatiem dibinātu izskai-

drojumu; es te negribu dot izskaidrojumus, bet vienkār-

šus faktus.

Jau pērtiķi ir caurmērā vienādā krāsā ar viņu apkārt-

ni, — brūns, zāleszaļš un pelēks ir viņu spalvu galvenās

krāsas; šīs krāsas atbilst koku mizai, lapu un zāles zaļu-

mam, vai klintīm, uz kurām pērtiķi dzīvo. Visi sikspārņi,
kuri kokos dzīvo, ir tāpat brūnā vai zaļganā krāsā, tie, kuri

guļ klinšu spraugās, ir klinšu nenoteiktā pelēkumā vai krē-

slas krāsā. Starp plēsīgiem zvēriem ir daudzi, kuri jāuz-
skata par savas dzimtenes spoguļattēliem. Vilkam ir īsts

zemes ģērbs: viņa bālgani brūnais un pelēkais kažoks pie-

skaņojas visām viņa dzīves vietas krāsām; lapsa kūmiņš
rāda mums, ka viņa piemērota tikpat labi lapu, kā skuju
koku zaļumam; viņas tēvocis ziemeļos — polarlapsa — uz-

velk ziemā sniega ģērbu, vasarā klinšu; kāds cits viņu ra-

dinieks — šakālis — valkā tumši palso ģērbu. Hijenes,
kā nakts dzīvnieki, ir pelēki ģērbtas — tanī krāsā, kura vis-

ātrāk acij pazūd. Lauvās un pardeļos, ģepardos un servaļos
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var pazīt īstus stepju dzīvniekus. Pamata krāsa ir dzel-

tēna, bet plankumi citā krāsā norāda uz to, ka stepe ir rai-

bāka. Mūsu ziemeļu kaķi atbilst viņu bezkrāsainai dzim-

tenei un tumšām naktīm: pelēks ir viņu galvenā krāsa;

kārākais rāda sevi kā īstu tuksneša dzivnieku; tīģers sa-

vās melnās strīpās attēlo niedru stumbrus bambuka mežā,

leopards — raiblapainos Vidusafrikas krūmājus; Amerikas

kaķi atspoguļo savus raibos mežus. Cibetkaķos mēs redzam

īstus zemes dzīvniekus; pelēks ar vai bez plankumiem un

strīpām un apkārtnei labi pieskaņotais, bet grūti aprakstā-

mais pelēki zaļais ir viņu spalvas galvenās krāsas. Caunas

spalvas krāsā izpaužas viņas vispusība. Koku caunas ir

brūnas, akmeņu caunas — pelēcīgas, bet sesks ir palsāks.
Zebiekste savu vasaras ģērbu maina ziemā pret sniegbaltu

apģērbu. Mūsu lācis ir zemes brūns, ledus lācis — balts,

jēnots — mizas krāsā. Somainie atspoguļo zemes, zāles

vai koku krāsu. Ļoti uzkrīt vienādā krāsa pie grauzējiem.
Es atgādināšu zaķus. Katrs mednieks zin, ko nozīmē sa-

skatīt gulošu zaķi: līdzība starp zaķa spalvas un zemes

krāsu ir tik liela, ka desmit soļu atstatumā var zaķim pa-

iet garām, viņu nemaz nepamanot. Tuksneša zaķis ir pro-

tams palsi dzeltēns, ziemeļu vai kalnu zaķis maina vasaras

un ziemas ģērbus. Trusīts, alu dzīvnieks, ir pelēkā krāsā.

Mūsu vāverīte ir egļu mizas brūnumā, ziemeļu un lidvā-

vere turpretim — bērzu mizas krāsā. Lauku pele ir brū-

na, tuksnešu — bāli dzetēna, stepju — dzeltēni brūna,
bieži strīpaina. Starp atgremotajiem briedis valkā meža

apģērbu, ģemzes, ziemeļu briedis un kalnu kazas — klinšu,

antilopes stepju vai tuksneša tērpu. Viennadžos, vismaz

kvaggā, zebrā un meža ēzelī ieraugam stepju apdzīvotājus,
daudznadžos ar viņu pelēko, nenoteikto krāsu — purva
iemītniekus. īsi sakot, minētais likums ir vispārējs un

izņēmumi nav bieži. Reti mēs maldisimies, ja brūnā, pe-

lēki zaļā vai sudrabpelēkā zīdītājā uzzīmēsim koka apdzī-

votāju, bet tumši pelēkā, bāli dzeltenā, iesarkanpelēkā, ze-

mes brūnā un sniega baltā — zemes apdzīvotāju. Palsi

dzeltēns ir tuksneša krāsa, tumši dzeltēns — stepju, pelnu
pelēks — klinšu; pie nakts dzīvniekiem pelēkā krāsa ir val-



došā, dienas dzīvnieku tērpā turpretim pelēks sajaukts ar

citām krāsām. Lielā nenoteiktība krāsā ļauj spriest par

dzīves veida daudzpusību; noteikta krāsa norāda uz noteik-

tu, noslēgtu dzīves vietu; tīri dzelteni dzīvnieki ir vienmēr

tuksnešu apdzīvotāji, tīri balti gandrīz bez izņēmuma sniega
dzīvnieki.

Ne visi, bet tomēr ļoti daudzi dzīvnieki maina ikkatru

gadu savu uzvalku; šo maiņu dieszin vai var salīdzināt ar

putnu spalvas mešanu. Pie zīdītāju klases zvīņainiem
priekšstāvjiem, tas ir, pie zvīņu un jostas dzīvniekiem at-

jaunojas laikam tikai ar varu izrautās bruņu daļas, pie
tiem, kuri valkā dzeloņainu ģērbu, kā ezis un dzeloņainā
cūciņa, izkrīt, bez šaubām, daudzi no šiem pārveidotiem
matiem: ir tikai jautājums, vai tas notiek tikpat noteikti,
kā spalvu mešana pie pārējiem dzīvniekiem. Vaļiem gļo-
tainās ādas apmaiņa notiek laikam tādā kārtā, kā mūsu

virsādas atjaunošanās; novērojumi vēl trūkst. Arī pie

pērtiķiem, it sevišķi cilvēkveidīgiem, neesmu novērojis no-

teikti pakāpenisku atkārtojošos spalvas mešanu, bet tikai

vispārēju matu pieaugšanu, un iespējams, ka vēl ir daudzi

tropu zemēs dzīvojoši zīdītāji, kuru spalva arī atjaunojas

pakāpeniski. Mūsu ziemeļu zīdītāji met spalvu visi un

caurmērā vienādi. Kad aukstais gada laiks ir garām un

iestājas īsts pavasaris, līdz šim valkātā ģērba matu saknes

paliek brīvas un kā cietā, tā mīkstā spalva izkrīt. Tanī

pašā laikā dīgst jauna cietā spalva, aug ļoti ātri un iz-

urbjas cauri vecajam novalkātajam ģērbam, kurš, ja bijis

biezs, vēl zināmu laiku turas pie miesas saveltās pikās. No

šīs vecās spalvas atliekām dzīvnieks atbrīvojas tikai pakā-

peniski, to noskrāpējot un nobēržot; drīzi pēc tam sākas

arī mīkstās spalvas ataugšana, tomēr viņas ātrāka pieaug-
šana notiek tikai vēlāk. Tādēļ iznāk, ka vasaras ģērbs dau-

dziem zīdītājiem, kuri dzīvo augstāk ziemeļos un kalnu

joslās, sastāv tikai no mīkstās vilnas; cietā vilna ar aukstā

laika iestāšanos var pavisam izkrist. Tā tas notiek pie
mūsu kalnu dzīvniekiem, kuru sega vasarā sastāv tikai no

cietās un nedaudzām, īpatnēji pārveidotām mīkstajām spal-
vām. Divreizējā spalvas mešana, tas ir, pilnīgā ģērba mai-
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ņa pavasarī un rudenī, pēc maniem novērojumiem, nenotiek

ne pie viena zīdītāja; bet spalva var gan izbālēt un pārmai-
nīt krāsu. Spalvas mešana sākas piepēži, jaunās spalvas

augšana, turpretim, pakāpeniski un pāātrinās tikai pie pie-

pēži uznākušā aukstā laika. Pat ļoti labi novērotāji ir pie-

ņēmuši, kā tādi dzīvnieki, kuri nes vasarā tumšu, bet ziemā

gaišu tērpu, mēt spalvu divreiz gadā; tas tomēr ir pilnīgi

nepareizi, kā to neapgāžami pierāda mani novērojumi pie
sagūstītām leduslapsām un sniega zaķiem; par šiem novē-

rojumiem būs runa tāļāk.

Lielais vairums zīdītāju ir sabiedriski dzīvnieki un tā-

dēļ salasās ar citiem savas sugas īpatņiem vai arī svešiem

līdzīgi dzīvojošu sugu īpatņiem lielākos vai mazākos baros,

šie bari nekad neaizsniedz tos apmērus, kā putnu sabiedrī-

bas; pēdējās, kā zināms, bieži apvienojas kopā pat miljoni

īpatņu. Zīdītāji tikai pie zināmiem apstākļiem salasās sa-

biedrībās no tūkstošiem īpatņu. Vairāk nekā vienāds dzī-

ves veids apvieno kopējā nelaime: no degošās stepes uguns

linijas bēg cieši kopā visatklātākie ienaidnieki.

Katrā lielākā sabiedrībā spēcīgākais loceklis iegūst
virskundzību un galā panāk noteiktu paklausību. Starp

atgremotājiem pie šī goda kārtīgi nāk vecākās mātītes, īsti

tās, kurām nav bērnu; pie citiem sabiedriskiem dzīvnie-

kiem, piem. pērtiķiem, par pulka vadoni kļūst vienīgi tikai

tēviņš. Un tikai pēc asas cīņas, kurā viņš paliek visiem

līdzbiedriem bailes iedvešošais uzvarētājs: te noteicošais

ir rupjais spēks; pie atgremotājiem turpretim piedzīvo-

jumi un laba griba. Izvēlētais vai vismaz atzītais vadonis

uzņemas gādību par visa pulka apsargāšanu un drošību un

aizstāv vājākos sabiedrības locekļus dažreiz ar uzupurēša-

nos. Mazāk saprātīgie un vājākie pievienojas gudrākiem

uz izpilda visus vadoņu dotos un drošībai nepieciešamos
noteikumus.

Daži zīdītāji dzīvo vientuļi. Veci, nikni un ļauni tē-

viņi tiek padzīti no pulka un paliek tad vēl īgnāki un ļau-
nāki. Ir arī citi zīdītāji, kuri vispār mīl vientuļu dzīvi, un

ar katru pienācēju uzsāk niknu cīņu. Nereti arī gadās, ka

A. Brems. «Dzīvnieku valsts" [.



uzvarētājs uzveikto apēd, pie kam, kā zināms, pat cilvēkam

var pārmest šo neģēlību.

Lielākā daļa mūsu klases dzīvnieku pa dienu ir no-

modā un nakti guļ; bet tomēr var sastapt visās šķirās
nakts un dienas dzīvniekus. Dažiem nav noteikta laika gulē-

šanai, bet viņi guļ vai ir nomodā, kā viņiem patīk: tā piem.,
izturas jūrās un augstākos platumos dzīvojošie zīdītāji pa

vasaras laiku. Visumā varbūt var pieņemt, ka ir vairāk

dienas rTzīvnieku, nekā nakts, tomēr arī to skaits, kuri naktī

dzīvo un darbojas, nav daudz niecīgāks par dienas dzīvnieku

skaitu. Starp pērtiķiem ir tikai dažas sugas, kuras dzīvo

pa nakti; sikspārņi turpretim guļ gandrīz visu dienu un

tikai nedaudzi iznāk no savām paslēptuvēm,- kāmēr saule

vēl ir pie debesīm; starp kukaiņu un gaļas ēdājiem, grau-

zējiem un daudznadžiem ir daudz nakts dzīvnieku, lai gan
vairākas sugas to, kuriem nav aizsargāšanas līdzekļu, par
tādiem palikuši aiz bailēm no vajāšanas. Stiprie, ļoti bai-

līgie vai uz kokiem dzīvojošie ir pa lielākai daļai dienas dzīv-

nieki; viņi mazāk padoti vajāšanai. Es tomēr pārsteigtos,

ja apgalvotu, ka visi nakts dzīvnieki ir bailīgāki, vājāki,

muļķīgāki un lempīgāki, nekā tie, kuri darbojās dienā; lai

pārliecinātos par pretējo, mums tikai jādomā par kaķiem,
caunēm, briežiem un citiem, kuri gandrīz bez izņēmuma ir

nomodā, kā nakti, tā dienu. Kā vispārējs likums tomēr uz-

skatāms tas, ka mazāk aizsargāti dzīvnieki, kuri savas uz-

turēšanās vietā nav pasargāti no briesmām, izlieto naktis

savai darbībai.

Pa nomodas laiku lielākā daļa zīdītāju nodarbojas tikai

ar barības uzmeklēšanu. Barība var būt ļoti dažāda. Visi

mūsu klases dzīvnieki ir, pats par sevi saprotams, augu

ēdāji vai arī plēsīgie, kuri apēd citus dzīvniekus. Gandrīz

visi augu un dzīvnieku valsts organismi atrod savus cienī-

tājus. Augu ēdāji noēd veselus augus, piem., zāles, dadžus,
sūnas, ķērpjus vai atsevišķas augu daļas, kā ziedus, lapas,

augļus, graudus, sēklas, riekstus, zarus, dzeloņus, mizu u.t.t.

Plēsīgie zvēri barojas no citiem zīdītājiem vai putniem, abi-

niekiem, zivīm, tārpiem un mikstmiešiem; daži ēd tikai
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pašu nonāvēto medījumu, citi tikai maitas; daži netaupa

pat paši savu gaļu un asinis.

Šī daudzpusīgā barība noteic arī viņas dažādo iegū-

šanu, tas ir, dažādību laupījuma atrašanas un uzņemšanas
ziņā. Daži ņem barību ar rokām; elefants bāž to mutē ar

snuķi; lielākā daļa tomēr ņem barību ar purnu; bieži to-

mēr, papriekšu viņu ar ķetnām saķer un satur. Augu ba-

rība tiek nolausta ar rokām vai ar snuķi, nokosta ar zo-

biem, nodrupināta ar mēli vai lūpām, izrakta ar snuķi no

zemes. Dzīvnieku barību turpretim tikai nedaudzi sagrābj
tieši ar muti, kā suņi, ūdri, roņi un vaļi, kāmēr citi to sa-

ķer ar rokām vai ķetnām un tad pievada mutei. Daži iz-

rok šādu barību ar snuķi, kā kurmji, cirslīši, eži un cūkas.

Zīdītāji ēd daudz, samērā tomēr mazāk kā putni. Tas

stāv saskaņā ar viņu mazāku kustīgumu. Pēc ēšanas viņi
meklē mieru un nogrimst vai nu snaudā, kā atgremotāji,
vai arī īstā miegā. Rotaļām vai nevajadzīgām kustībām

viņi, kā jau agrāk minēts, nododas maz; gandrīz tikai jau-
niem dzīvniekiem ir prieks uz to, pie kam ar savu traku-

ļošanu tie tad dažreiz aizrauj arī vecos. Pie labas un ba-

gātīgas barības visi zīdītāji dabū gludu un spīdošu spalvu,

un šūnu audos un ķermeņa dobumos uzkrājas daudz tauku,
kuri dažiem noder dzīvības uzturēšanai pa badošanās laiku.

Daži augu un kukaiņu ēdāji paliek pa ziemas laiku bez barī-

bas, bet viņi ir par maziem un par vājiem, lai iztiktu ilgi
bez tās. Ceļot uz siltākām vai barības bagātākām zemēm

viņi nav spējīgi un katrā ziņā aizietu bojā, ja daba tik brī-

nišķā kārtā nebūtu par viņiem gādājuse. Liekas, ka viņi
paši var sevi aizsargāt, jo viņi būvē zemē novietotas, biezi

un mīksti izklātas, un tādēļ siltas, mītnes, kur ierīkotas arī

glabātuves; pēdējās šie dzīvnieki sakrāj bagātīgu pārtiku.

Daba tomēr uzņemas galvenās rūpes par viņu uzturēšanu,
un iekrātā barība noder tikai tam laikam, kad viņiem tie-

šām vēl barības vajadzīgs, lai izsargātos no bada nāves,

šie zīdītāji, kuri mums tiešām jāuzskata par dabas pašas

aizsargātiem bērniem, var iztikt ilgāku laiku bez barības

no ārienes un, nāvei līdzīgā miegā iegrimuši, lēnām patērē
uzkrātos taukus: viņi iegrimuši ziemas guļā.



Uz rudens galu, kad tuvojas ziema, gulētāji ievelkas

savās mākslīgās, ļoti siltās paslēptuvēs, saritinās un drīzi

iegrimst miegam līdzīgā sastingumā. Viņu sirds sit lēnāk

un pateicoties tam elpošana palēninās uzkrītošā kārtā, vai

pat tiek pārtraukta; ķermeņa siltums mazinās; locekļi top
stīvi un auksti; kuņģis un zarnas iztukšojas pavisam un

savelkas. Miesa caur to iegūst nejūtību, kurai līdzīgu ne-

var atrast. Kā pierādījumu es minēšu, ka murkšķim, ku-

ram nocirsta galva ziemas guļas laikā, sirds vēl trīs stundas

pēc tam turpina pukstēt, no sākuma 16 līdz 17 reizes mi-

nūtē, tad aizvien lēnāk, un nogriestā galva vēl pusstundu

pēc tam uzrāda kairināmības pēdas. Ziemas guļa ir šķie-
tāma nāve; gulētājs uzrāda vēl tikai dzīvības pazīmes. Ti-

kai uz šī pamata ir iespējāms, ka dzīvnieks ziemas guļas
laiku pārdzīvo. Ja sirds un plaušas strādātu kā modram

dzīvniekam, tad vasarā uzkrātie tauki, kuri nepieciešāmi
vairākiem mēnešiem, būtu drīz patērēti; pazeminātā elpo-
šana palēnina degšanas procesus ķermenī dzīvības uzturē-

šanai labvēlīgā kārtā. Es jau agrāk aizrādīju, ka ziemas

miegā iegrimušais dzīvnieks pa savas šķietamās nāves

laiku elpo ap 90 reizes lēnāk, nekā modrā stāvoklī, un jāpie-

bilst,ka attiecīgi mazināsarī ķermeņa siltums. Termometrs,
novietots pa ziemas guļas laiku nonāvētā murkšķa ķer-
menī, rādīja tikai 8 grādi siltumu pēc Reomira, lai gan zī-

dītāju temperatūra ir no 28—37,5 grādu. Ja izliekam zie-

mas guļā iegrimušu dzīvnieku aukstumā, tad viņš nosalst,

ja nemaldos, pie temperatūras, kura zemāka nekā dzīvnieka

ķermeņa temperatūra pa ziemas guļas laiku; tāpat arī pie-

pēža sasildīšana nogalina šķietamā nāvē iegrimušo; ja viņu
novieto pakāpeniski pieaugošā temperatūrā, tad viņš lēnām

uzmostas un viņa temperatūra pakāpeniski pieaug līdz nor-

mālai. Tomēr neviens ziemas miega gulētājs necieš arī

šādu pakāpenisku modināšanu vairākas reizes no vietas:

katra pārmaiņa viņa pusdzīvības pusnāves stāvoklī ir tam

kaitīga. Ar to izskaidrojams, ka dzīvnieki ziemas guļas
vietu vienmēr ierīko alās un tās vēl rūpīgi aizbāž pret

ārējā gaisa un siltuma maiņām. Ir interesanti, ka svešu

zemju miegainā žurka, ja to no svešām zemēm atved pie
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mums, ziemā tāpat ieslīgst miega stāvoklī, lai gan savā

dzimtenē viņa to dara taisni viskarstākā gada laikā. No

tā mēs atkal redzam, ka zemes karsto joslu sauso laiku

mēs varam salīdzināt tikai ar ziemu, bet ne ar mūsu va-

saru, kā to dara bieži pat nopietni pētnieki.
Ar pavasara atnākšanu ziemas gulētājs atmostas un

uztur savu dzīvību vispirms ar tiem krājumiem, kuri sagā-
dāti vasarā. Arī pēc pamošanās no šī nāves miega zīdītājs

guļ bieži un ilgi, tomēr jau vairāk parastā kārtā; tiklīdz

viņš savu paslēptuvi var atstāt, viņu pārņem liels uzbudi-

nājums: viņā pamostās dzimuma dzenuļi. Tikai maziem

zīdītājiem ir īsts ziemas guļas laiks, lielākie, kā piem. lā-

cis, guļ zināmu laiku, dažas dienas vai arī nedēļas, tomēr

iztiek visu šo laiku bez barības.

Daži zīdītāji, lai uzlabotu savu stāvokli, uzsāk ceļo-

jumu; tomēr par īstu ceļošanu, kā pie putniem, pie mūsu

klases nevar būt ne runa. Gadās gan, ka dzīvnieki vienu

apgabalu atstāj un pārvietojas uz citu; ceļš, kuru viņi no-

iet, nav tik garš, lai viņu varētu salīdzināt ar putnu ceļo-
jumu. Lemingi, mundrie un pievilcīgie ziemeļu kalnu un

līdzenumu apdzīvotāji, barības trūkuma vajāti salasās kopā
lielās masās un kopīgi dodas ielejās, pārpeld pat jūras šau-

rumus, pie kam gan pa lielākai daļai noslīkst; Dienvid-

afrikas antilopes, ziemeļbriedis, bizans, savvaļas ēzelis, ro-

nis un valzivs aiz tiem pašiem iemesliem uzsāk vēl tālākus

ceļojumus; pat daži sikspārņi izdara nelielus ceļojumus:
tomēr visi šie ceļojumi stāv bezgala tāļu no putnu

ceļojumiem.
Zīdītāju dzīve ir daudz vienmuļāka, nekā kustīgo gaisa

apdzīvotāju dzīve. Tikai atjautīgākās zīdītāju sugas mē-

ģina šinī vientulībā ienest dažas pārmaiņas, dažādā veidā

savā starpā uzjautrinādamās. Lielākai tiesai diena paiet
ēšanā un gulēšanā, gulēšanā un ēšanā. Pārošanās laikā šī

izturēšanās aizvien mainas. Lielākai daļai zīdītāju pāro-

šanās saistīta ar noteiktu gada laiku un iekrīt vai nu pa-

vasarī vai rudenī un pat ziemā, skatoties pēc tā, cik ilgi
velkas zīdītāja grūsniecības laiks. Zīdītāju atnešanās

laiks ir arvien pavasars, kad bērniem un barojošiem vecā-
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kiem ir bagāta barība; atnešanās laiks atbilst pārošanās
laikam. Pa šo laiku zīdītāji izturas pilnīgi citādi: tēviņi,
kuri nemaz nerūpējas par mātītēm, tagad ierodas pie tām

un izrāda lielu gara un miesas uzbudinājumu. Ar pieau-

gošām mīlas jūtām aug arī greizsirdība un naids pret iespē-
jamiem sāncenšiem. Tiek izcīnītas karstas cīņas starp
sāncenšiem, un kauslīgākie ieaicina uz šām cīņām ar ska-

ļiem bļāvieniem. Pat visbailīgākajos zīdītājos mostas

drosme un cīņas prieks. Arī bailības zimbols, zaķis cīnās

ar saviem sāncenšiem caurmērā ar tādu pašu drosmi, kā

lauva, lai gan viņš savas mīlas sāncensi tikai izveicīgi ar

priekšķetnām pliķē pa ausīm; bailīgais briedis top pār-
drošs un pat cilvēkiem bīstams; buļļi izrāda neaprakstāmu
niknumu; plēsīgie zvēri liekas maigāki noskaņoti pret vi-

siem svešiem radījumiem, nekā agrāk: mīla tur viņus sa-

vos valgos. Ļoti dažādā veidā tēviņi mēģina pielabināties
mātītēm. Pērtiķi paliek ļoti uzbāzīgi un nepielaiž nekādu

klīverēšanos; suņi turpretim paliek laipni arī tad, kad kuces

liekas vēl dusmīgas par mīlas izskaidrojumiem; lauvas rēc,

kā zeme liekas trīcam, un iemīlējušās lauvu mātītes ākstās

itin kā savus mīļākos gribētu aprīt; kaķis sauc ar ilgu
pilnu un neticāmu maigumu pēc savas sajūsmas objekta,
bet ir tomēr tik jūtīgs pret savu sāncensi, kā viņu ieraugot

maigās skaņās acumirklī pāriet niknā šņākšanā; kurmji,

redzot, ka viņu mātītes par daudz kautrējas, acumirklī vi-

ņas iesprosto kādā apakšzemes ejā un dod viņām laiku ap-

domāties; atgremotāji uzsāk mātītēm par godu lielas kau-

jas, bet bieži dabon redzēt, ka viņu uzvaras algu tiem at-

ņem kāds no bailīgākiem, kurš divkauju pratis izlietot sev

par labu. Arī mātītes ir ļoti uztrauktas, tomēr izrāda zi-

nāmu viņām īpatnējo kautrību un kož, sper, grūž nost un

citādi aizsargājas no tuvojošamies tēviņiem, kuru maigu-

mam viņas tomēr beidzot padodas. Pārošanās pie daudziem

zīdītājiem notiek visriebīgākā un pretīgākā kārtā; tik līdz

kā tā garām, iestājas vienaldzība starp abiem dzimumiem

un lielākā daļa tēviņu vairs nerūpējas pavisam par mātī-

tēm, kurām īsi pirms tam tie veltīja kvēlošus mīlas izskai-

drojumus. Slēgtā kopdzīvē, kas vilktos ilgāk par gadu,
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laikam dzīvo tikai daži atgremotāji, proti dažas mazas an-

tilopu sugas un varbūt arī daži vaļi: visi citi dzīvnieki pie-
turas pie poligāmijas (daudzsievības).

Parasti vienreizēja apvaislošana ir pietiekoša, lai ap-

augļotu visas oliņas, kurām jāattīstās līdz dzemdēšanai,
kaut gan oliņu skaits svārstās ļoti plašās robežās. Vairāk

ka 24 bērnus reizē nedzemdē neviens zīdītājs, jau reti pat

uz reizi dzimst 14 vai 16 bērni. Lielāki zīdītāji dzemdē

mazāk bērnu un arī retāk, nekā mazākie, kuru auglis jau
ir iznēsāts 3 nedēļu laikā un arī uzaudzēts tādā pašā laika

sprīdī. Tie, kuru grūsniecība velkas ilgāk par sešiem mē-

nešiem, parasti dzemdē tikai vienu bērnu.

Pate dzemdēšana paiet ātri un viegli, bez citu līdzcie-

tīgu dzīvnieku palīdzības.Kāds ticāms cilvēks man tomērstā-

stīja, ka viņš novērojis šādu piepalīdzību pie māju kaķiem:
vecāka kaķene pārgrauzuse kādas jaunākas mātītes bērnu

nabas saitiņu; tomēr šis gadījums stāv vēl pavisam atse-

višķi, lai varētu no viņa secināt kādus vispārējus slēdzie-

nus. Tūliņ pēc dzemdēšanas mātīte rūpīgi nolaiza savu

bērnu un silda viņu ar sava ķermeņa siltumu. Daži grau-

zēji iepriekš ierīko midzeņus un izklāj tos ar savām izplūk-
tām spalvām, lai bērnam būtu mīksts šūpulis; lielākā daļa

zīdītāju turpretim nomet bērnu uz kailās zemes vai arī alā,
bet bez midzeņa. Dzemdes otro pusi daudzi zīdītāji, kuri

parasti gaļu nemaz neaiztiek, rijīgi apēd, tā piem. kazas,

(antilopes un dzeloņainā cūciņa.

Jaunpiedzimušie bērni uzrāda ļoti dažādas attīstības

pakāpes. Pie somainiem bērni līdzinās jēlam gaļas gaba-

lam; šie dzīvnieki bērnus iebāž vēdera ādas krokā, tā sau-

camā somā, kur viņi tiek, tā sakot, iznēsāti; lielākā daļa
tikko piedzimušo plēsīgo zvēru ir akli un acis atver tikai

pēc vienas vai divām nedēļām; turpretim tie zīdītāji, kuri

vēlāk dzīvo ļoti kustīgu un nemierīgu dzīvi, nāk pasaulē
ļoti attīstīti un spēj jau nedaudzas stundas pēc dzimšanas

mātei sekot, bet toties viņiem visilgāk nepieciešams mātes

piens. Visi augstākie dzīvnieki dzemdē redzīgus bērnus,
kuri tomēr ir ļoti nevarīgi, un māte tos nedēļām ilgi nēsā

sev līdzi; tādēļ arī mēs redzam, ka pērtiķu un sikspārņu
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bērņi pieķērušies ar visiem četriem locekļiem mātes ķer-
menim.

Ikkatra zīdītāju māte bezgala mīl savus bērnus un aiz-

stāv un sargā viņus, pat upurējot savu dzīvību, pret katru

ienaidnieku, pat pret tēvu. Tēviņš nerūpējas, stingri ņe-

mot, nemaz par bērniem, bet bieži kļūst pat viņiem bīstams,

jo viņš bērnus apēd, ja vien atrod tos. Reti tēviņš ņem

tiešu dalību savu pēcnācēju kopšanā un audzēšanā: kad vis-

pārībai draud briesmas, tad arī tēviņš iestājas un mazos

apsargā. Jo vairāk toties nopūlas māte. Viņa viena pate

baro, tīra, vadā, soda un sargā, ar vārdu sakot — audzina

savus bērnus. Māte zīda tos ar savu pienu, vēlāk medī

priekš viņiem, laiza un tīra viņus, izved tos no paslēptuves

un atkal ved atpakaļ, rotaļājas ar viņiem, māca viņus ba-

rību iegūt, skriet, kāpelēt, peldēt un t. t., soda viņus par

nepaklausību un cīnās par viņiem ar katru ienaidnieku,
kurš iedrošinātos viņus aizskārt. Mīla padara māti at-

jautīgu, miermīlīgu, maigu un jautru pret saviem pēcnācē-

jiem vai arī karstu un niknu, ļaunu un dusmīgu pret citiem.

Viņa dzīvo un rūpējas tikai par saviem bērniem un liekas,
tik ilgi, kamēr bērni atrodas viņas aizbildniecībā, ne par

ko vairāk nedomā. Pat visnopietnākā zīdītāju mātīte, kā

māte top bērnišķa un rotaļu priecīga, ja bērns to grib. Bez

pārspīlējuma var teikt, ka mātes mīlestību un maigumu,

lepnumu un prieku jau no acīm var nolasīt: vajaga tikai

novērot suni, kaķi, zirgu vai kazu viņu jauno atvašu sabie-

drībā — neviena cilvēku māte nevar būt lepnāka uz saviem

bērniem. Un viņām ir pilnas tiesības uz to, jo jaunie zīdī-

tāji, kolīdz tie spēj pārvaldīt sava ķermeņa kustības, ir tie-

šām vismīļākie radījumi, kuri pat mums sagādā lielu

prieku.
Pie katras zīdītāju mātes var novērot, ka viņa savu

uzvešanos attiecībā pret bērniem ar laiku noteikti maina.

Jo vairāk mazie paaug, jo aukstākas top attiecības starp
māti un bērniem: māte labi zin, cik ilgi tā bērniem nepie-

ciešama, un cenšas, kā vispār katrs dzīvnieks, viņus tik

ātri, cik iespējams padarīt patstāvīgus. Tādēļ viņa pēc

zināma zīdīšanas laika atrauj pienu un pakāpeniski piera-
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dina bērnus meklēt patstāvīgi barību. Tiklīdz kā mērķis
sasniegts un jaunais dzīvnieks ir kļuvis patstāvīgs, beidzas

maigums starp viņu un māti, un katrs iet savu ceļu, viens

par otru nerūpēdamies. Garīgi augstāk stāvošie dzīvnieki,
kā zirgi un suņi rāda mums, ka māte un bērns ātri pēc
šķiršanās tik tāļu viens no otra atsvešinās, ka tie, kad at-

kal sanāk kopā, viens otra nepazīst; mums turpretim ir

piemēri, ka divu jauno dzīvnieku brālīgās attiecības uzgla-
bājas ilgu laiku.

Zīdītāju patstāvības iegūšanai vajadzīgais laiks ir ļoti
dažāds. Starp sauszemes zīdītājiem cilvēka izaugšanai va-

jadzīgs visvairāk laika, pat elefants uzaug ātrāk par
cilvēku.

Liekas, tikai lielie daudznadži un lielākie jūras zīdī-

tāji sasniedz lielāku vecumu, nekā cilvēks. Lēnāka vai

ātrāka attīstība stāv zināmā attiecībā pret novecošanās

ātrumu. Jau vidējā lieluma zīdītāji desmit gados top veci,

pie citiem vecums iestājas varbūt tikai pēc divdesmit ga-

diem: tomēr dzīvnieks 30 gadu vecumā, kad cilvēks, kā zi-

nāms, sasniedz vēl tikai pilnu ziedu laiku, ir jau reti sasto-

pams. Vecumā spēki mazinās, spalva paliek sirma un sa-

mazinās arī zināmi ķermeņa izrotājumi: veciem briežiem

izaug mazāki ragi, nekā spēcīgiem. Nāves cēlonis pa lielā-

kai daļai nav slimības, jo tās starp savvaļā dzīvojošiem zī-

dītājiem ir retas. Tomēr sērgas šad tad sastopāmas, kuras

tad šausmīgā kārtā plosās starp mūsu klases dzīvniekiem;
peles, piem., neticāmi savairodamās izmirst dažās nedēļās
tādās masās, ka viņu mazie līķīši pūstot samaitā gaisu.
Tomēr šādi gadījumi ir reti, un lielākie savvaļas zīdītāji
liekas maz pazīst slimības. Tie mirst parasti aiz vecuma

nespēka.

„Arī dzīvniekam ir savs liktenis", saka šeitlins. „Viņš
ir atkarīgs no dzīvnieka attiecībām pret dabu un pret cil-

vēku, ja dzīvnieks ar to nāk satiksmē, bet pa daļai arī no

dzīvnieka paša. Bieži dzīvniekam jādala cilvēka liktenis

un cilvēkam dzīvnieka liktenis. Līdz ar cilvēku arī dzīv-

nieks iet bojā — ūdenī un ugunī, kaujā un cīņā. Daži
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zirgi ir varoņi, priekš kuriem, liekas, lodes nav izlietas, citi

krīt no ienaidnieka pirmā šāviena. Jaunus skaistus kume-

ļus gandrīz ar zeltu atsver, tad iebrauc, izlieto brīvām

jautrām sacīkstēm, drīzi pēc tam iejūdz ratos, tomēr vien-

mēr vēl baro ar auzām. Zirgs vēl ir braucēja slava un jāt-
nieka lepnums. Pēc tam zirgs pāriet algotā braucēja ro-

kās; rupji cilvēki moca viņu gandrīz līdz nāvei. Viņam kā

vērgam katru dienu jāvelk vezums, viņš klibo, tomēr tam

jāskrien. Neiet zirgam labāk, ja viņš paliek par pasta
zirgu. Viņš paliks drīz pa pusei vai pavisam akls. Viņa
pasplēpenes un krūtis asiņos no aizjūga siksnām. Naba-

dzīgs, vienkāršs zemnieks nopirks viņu par nedaudziem

dālderiem; viņu baros vēl dažus gadus ar salmiem, lādēs,
spārdīs ar zābakiem un kad viņš beidzot reižu desmit uz

ielas nokritīs, viņu sitīs līdz nāvei vai viņš pats nosprāgs.

Tāds ir dažu zirgu lāsts un tādu pašu lāstu cieš dažs dižens

suns, dažs lācis un daži citi dzīvnieki. Arī tie ir dienas

algādži un viņu dzīve zemes virsū ir nepārtraukta cīņa. No

augstākām slavas pakāpēm tie nokāpj līdz dziļākām apkau-

nojumam; viņu dzīve iet no lepnākās pārpilnības līdz šaus-

mīgākam badam; no jaunības spēka un spirgtuma līdz no-

žēlojamam vecuma vājumam un slimībām. Ir labi ka at-

tīstībā zemu stāvošais dzīvnieks vismaz neizprot savas dzī-

ves lāsta, bet bēdīgi, ka pat cilvēks aizmirst, ka augstākie
dzīvnieki ļoti labi izšķir, vai ar tiem apejamies labi

vai slikti!

Citi dzīvnieki turpretim dzīvo laimē un priekā no sā-

kuma līdz galam. Dažu sunīti kā bērnu 1010, skūpsta, aici-

na pie galda, lieliski mielo, nodod ārstiem, apraud un pa-

glabā; daža mācīta un labsirdīga suņa likteņa laime pār-
sniedz daudzu cilvēku laimi un viņš varētu teikt: es esmu

dzīvē ieguvis pašu labāko daļu. Viņš var cilvēkam līdzi

dejot, domāt, ceļot, baudīt, īsi sakot, dzīvot pilnīgi kā cil-

vēks, cik vien viņš to spēj; uz viņa kapa vēl plūdīs asaras.

Dažs pilnīgi nederīgs bozīgs suns, dažs akls zirgs ēd līdz

savam mūža galam žēlastības maizi, ko vis neiegūst tūk-

stošiem cilvēku, kuri tomēr to drīzāk pelnītu. Arī dzīvnie-

kam ir savs liktenis."



Bet ne tikai nedaudzie mājas kustoņi, kuri te tika pie-

minēti, maksā cilvēkam nodevas ar miesu un dzīvību, ar

saviem spēkiem, gaļu, ādu, spalvu, ragiem un mēsliem:

viņš vēl daudzus dzīvniekus tur savā jūgā un kalpina, pat
tādus, kuri nedzīvo ar viņu kopā; tiem jāatdod savi spēki
nastu nešanai, vezumu vilkšanai, jāšanai karā un medībās,

pasta un gana pienākumos, īsam laikam un uzjautrināša-
nai. Cilvēkam par barību noder viņu gaļa un piens, tauki

un pat viņu pašu savāktie pārtikas krājumi. Citi dod cil-

vēkam smaržas, arī ārstniecības līdzekļus, ļoti daudzi atdod

savas ādas cilvēka apģērbam un apaviem, savu vilnu audu-

miem un drānām, vēl citi dod ragus, ziloņa kaulu, zobus

un zivju kauliņus cilvēka rūpniecībai, mēslus viņa tīru-

miem, — tādu labumu mums nedod neviena cita dzīvnieku

valsts klase, un taisni tāpēc zīdītāji ir cilvēka saimniecībai

svarīgākie dzīvnieki; var pat sacīt, ka cilvēka omulīgā dzī-

ve, pie kuras mēs esam pieraduši, bez zīdītājiem būtu gan-

drīz neiespējama. Bet no tā labuma, kuru dod mums zīdī-

tāji, no uzticīgās palīdzības, kuru tie mums sniedz, no brā-

līgās draudzības, kurā tie ar mums stājas, mēs redzam arī,
cik cieši un dziļi mēs, visaugstākie zīdītāji, esam saistīti ar

pārējiem, kuriem esam uzlikuši savu jūgu.
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Pirmā šķira.

Cilvēkveidīgie pērtiķi (Primates).

Vaglers sauc pērtiķus par pārvērstiem cilvē-

kiem", tā atkārtodams senseno un tomēr vēl tagad sasto-

pamo uzskatu par pērtiķu izcelšanos no cilvēkiem; šo uz-

skatu sastop pie visām tautām, kuras pazīst pērtiķus no

savas apkaimes. Mūsu dienu uzskats ir drīzāk gluži pre-

tējs. Ne pērtiķi ir pārvērsti cilvēki, bet gan cilvēkus var

uzskatīt par pilnīgāk attīstītiem pērtiķiem vai, ja šāds ap-

zīmējums būtu piedauzīgs, par augstāk stāvošiem roku

dzīvniekiem.

No senajām tautām, cik domājams, tikai arābiem un

indiešiem ir bijušas zināmas simpātijas pret pērtiķiem.
Senie ēģiptieši izcirta pērtiķu tēlus cietajā porfirā un vei-

doja pēc tiem savu dievu skulptūras; senie indieši, gluži
kā viņu pēcnācēji vēl tagad to dara, cēla pērtiķiem mājas

un tempļus. Arī Zālamans, kā zināms, lika atvest sev pēr-

tiķus, un tāpat tos turēja sev par uzjautrinājumu romieši,

priecādamies par šo dzīvnieku pakaļķēmošanās spējām un

liekot tiem cīnīties ar plēsīgiem zvēriem; pēc pērtiķu ķer-

meņiem tie mācījās pazīt arī cilvēka ķermeņa iekšējo uz-

būvi. Arābi ieskatīja pērtiķos velna pēcnācējus, kuriem

nekas nav svēts un cienījams, nekas nav labs un nekas nav

par sliktu, kuri netur draudzību ne ar vienu citu tā Kunga

radījumu un, no Alahanolādēti, rāda reizē velna un Ādama

dēla izskatu brīnišķā savienojumā.



Mēs nedomājam daudz citādāk par arābiem. Negri-
bēdami pērtiķos saskatīt savus tuvākos radiniekus un varbūt

pat priekštečus, mēs drīzāk uzskatam tos tikai par cilvēka

karikatūru un metam uz tiem lāsta likteni. Ar to izskai-

drojama dabaszinātniski neizglītoto vai par maz izglītoto
cilvēku bailes no Darvina mācības un tās secinājumiem.

Cilvēks, miesīgā ziņā izdaiļots pērtiķis, garīgā — pusdievs,

grib būt tikai pēdējais un ar bērnišķām bailēm grib atgrūst
no sevis savus tuvākos radiniekus, itkā tie varētu viņu
kautkādi ierobežot.

Ir dīvaini, ka mēs par patīkamiem uzskatam tikai tos

pērtiķus, kuriem vismazāk līdzības ar cilvēku, kamēr tie

pērtiķi, kuri uzrāda lielāku līdzību ar cilvēku, mums izlie-

kas taisni atbaidoši. Mūsu riebums pret pērtiķiem attieci-

nāms kā uz viņu miesīgām, tā garīgām īpašībām. Viņi lī-

dzinās cilvēkam par daudz un par maz. Cilvēka stāvā re-

dzama pabeigta pilnība, pērtiķa stāvā bieži vien pretīgs iz-

ķēmojums. Viens vienīgs skats uz cilvēka un pērtiķa ske-

letiem jau rāda mums lielu starpību, kura tomēr nesniedzas

pašos pamatos. Katrā ziņā ir nepareizi uzskatīt pērtiķus

par kropļiem radījumiem, kā to bieži vien dara. Ir apbrī-

nojami skaisti un arī ļoti nejauki pērtiķi; ari ar cilvēku

taču nav citādi: eskimosā, bušmenī vai papuasā mēs arī

neredzam Apolona daiļumu. Paši par sevi pērtiķi ir labi

veidoti dzīvnieki, bet ar augstāk stāvošo cilvēku salīdzināti

tie izliekas par šīs pilnīgākās būtnes karikatūrām.

Pērtiķa ķermeņa lielums svārstās diezgan plašās ro-

bežās : gorilla līdzinās augumā spēcīgam vīrietim, zīda pēr-

tiķītis — vāverei. Arī ķermeņa forma ir dažāda, ko labāk

par gariem aprakstiem izteic tādi apzīmējumi, kā cilvēk-

veidīgie pērtiķi, suņu pērtiķi un vāveru pērtiķi. Daži pēr-

tiķi ir masivi, citi slaidi, vieni neveikli, otri graciozi. Vienu

locekļi ir resni, otru — tievi un gari, dažiem ir gara aste,
citiem īsa vai arī nemaz nav astes. Tāpat ir ar spalvu:
vienus sedz reta spalva, otriem ir mīksts spalvu kažoks.

Spalvas krāsa, visumā neuzkrītoši pelēcīga, var būt dažreiz

arī ļoti dzīva un patīkama; kailo vietu krāsa turpretim
bieži ir pārāk spilgta un priekš mūsu acīm taisni atbaidoša.
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Neskatoties uz pērtiķu ļoti dažādo ārējo uzbūvi viņu
ķermeņa iekšējā uzbūve ir ļoti vienāda. Viņu ģindenis sa-

stāv no 12 līdz 16 krūšu skriemeļiem, 4 līdz 9 muguras

skriemeļiem, 2 līdz 5 krusta un 3 līdz 33 astes skriemeļiem.
Atslēgas kauls vienmēr labi attīstīts; priekšplecu kauli ne-

saaug un vienmēr ļoti kustīgi; plaukstas kauli gareni, bet

pirkstu kauli diezgan īsi; kājās stipri attīstīts lielais

pirksts. Galvas kauss ir ļoti dažādi izveidots, skatoties

pēc sejas un smadzeņu daļas attīstības; acis atrodas sejas

priekšā un novietotas iedobumos, kas apņemti no stipri iz-

liektiem kauliem; vaigu kauli maz izliekti. Zobu sistēma

pērtiķiem ir pilnīga, t. i. bez pārtraukumiem zobu starpā:
kotrā žoklī ir četri priekšzobi, divi ilkņi, kas parasti ļoti
spēcīgi attīstīti un līdzīgi plēsīgo zvēru ilkņiem, divi vai

trīs starpzobi un trīs dzerokļi. Starp muskuļiem sevišķi
ievērojami roku muskuļi, kuri uzrāda nesalīdzināmi mazāk

sarežģītu muskuļu sistēmu, nekā pie cilvēkiem. Rīkles uz-

būve neļauj pērtiķiem skaņas dažādot tādā mērā, kā to

spēj cilvēks; balssrīkles maisveidīgie izliekumi turpretim
sekmē aso un vaidošo skaņu rašanos. Pie dažām pērtiķu
sugām ievērības cienīgi ir vaigu maisi, t. i. sevišķi mutes

sienu paplašinājumi, kuri ar īpaša vada palīdzību savienoti

ar mutes dobumu un noder barības uzglabāšanai. Marka-

tiem, makakiem un paviāniem šie vaigu maisi attīstīti la-

bāk, nekā visiem pārējiem pērtiķiem, un nokarājas zemāk

par žokļiem; slaidpērtiķiem šie maisi ļoti mazi; cilvēkveidī-

giem, kā arī Jaunās Pasaules (Amerikas) pērtiķiem viņu
nav nemaz.

Pērtiķus bieži sauc par četrročiem un viņu kāju un

roku citādās uzbūves dēļ nostāda tos kā gluži citāda tipa
dzīvniekus. Bet tas nav pareizi: pērtiķi nav nekādi četr-

roči, un cilvēks pēc savu kāju un roku uzbūves atšķiras no

tiem gan ievērojami, bet tomēr ne pašos pamatos. Salīdzi-

not cilvēka kāju un roku ar pērtiķa kāju un roku izrādās,
ka šie orgāni uzbūvēti pēc vieniem un tiem pašiem pamat-
likumiem. Saprotams, pērtiķa locekļi uzrāda savas īpat-

nības, bet te šī starpība izskaidrojama ar locekļu dažādu

pielietošanu.
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Neskatoties uz lielo līdzību starp cilvēku un pērtiķi,
starp viņiem tomēr novērojama starpība, tikai šo starpību

nevajag izcelt stiprāk, nekā pie citu zīdītāju savstarpējās
salīdzināšanas. Pie svarīgākām atšķirībām jāpieskaita sa-

mērā tievais, spalvām segtais pērtiķa ķermenis, kuram nav

attīstītu gurnu, garās rokas, tievās bezikru kājas, sēdes iz-

augumi, kas sastopami gandrīz pie visām sugām, daudzo

pērtiķu garā aste, bet sevišķi kustoņiem līdzīgā galva ar

atbīdīto un mazo galvas kausu un sakniebtām plānām

lūpām.
Okens šādiem vārdiem raksturo pērtiķus, salīdzinot

viņus ar cilvēku: „Pērtiķi līdzinās cilvēkiem visos neti-

kumos un palaidnībās: viņi ir ļauni, viltīgi, nepieklājīgi un

zaglīgi; viņi gan izmācas dažādus trikus, bet ir nepaklau-

sīgi un bieži negaidot pārtrauc iesākto rotaļu ar kādu pa-

visam negaidītu pārgalvību.

Pērtiķiem nav neviena tikuma un cilvēkiem viņi neat-

nes nekāda labuma. Viņi gan prot stāvēt sardzē, apkalpot

un atnest dažādus priekšmetus, bet visu to dara tikai tik

ilgi, līdz ienāk galvā atkal kāda muļķība. Kā morāliskā, tā

fiziskā ziņā pērtiķi izteic tikai cilvēka sliktās puses."
Nevar sacīt, ka šis apraksts galvenos vilcienos nebūtu

pareizs. Būsim tomēr taisni arī pret pērtiķi un neaizmir-

sīsim arī viņa labās puses. Spriest par visas pērtiķu šķi-
ras garīgām īpašībām ir diezgan grūti, jo daudzās un da-

žādās pērtiķu ģintas un sugas atšķiras viena no otras ļoti
ievērojami. Ir tiesa, ka pērtiķi ir ļauni, viltīgi, nikni, at-

riebīgi, rupji, jūteklīgi, viegli aizkaitināmi un lieli kaušļi,
padoti tā tad daudziem spējiem un neapvaldītiem jūtu uz-

plūdumiem, tomēr nevajaga aizmirst arī viņu gudrību un

mundrumu, viņu maigumu, draudzību un uzticību pret cil-

vēku, viņu rotaļāšanās dāvanas, uzjautrinošo nopietnību,

viņu sabiedriskumu, viņu drošsirdību un gādību par saviem

līdzbiedriem, viņu dūšību, aizsargājot no spēcīgākiem
ienaidniekiem savu sabiedrību un beidzot arī viņu bieži ne-

vainīgo tieksmi uz rotaļām un ķircināšanos. Bet vienā

ziņā viņi visi stāv augstu: mīlestībā uz saviem bērniem un

līdzjūtībā pret vājiem un nespēcīgiem, ne tikai savas sugas
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un dzimtas, bet pat uz citu dzīvnieku šķiru, pat citu dzīv-

nieku valsts klašu priekšstāvjiem. Juteklīgā mīlestībā pēr-

tiķis ir atbaidošs; turpretim tikumīgā mīlestībā viņš var

būt dažreiz par paraugu pat dažam labam cilvēkam.

Garīgā attīstībā, kādu spēj sasniegt pērtiķis, tas ne-

paceļas tik augstu pār citiem zīdītājiem, cilvēku atskaitot,
kā parasti domā, tomēr arī nestāv tik tāļu no cilvēka, kā

to pieņem un apgalvo daži pētnieki. Pērtiķa roka dod vi-

ņam tik lielas priekšrocības pret citiem dzīvniekiem, ka tas,
ko pērtiķis paveic, dažreiz tiek novērtēts pat par augstu.

Pērtiķis ir ātri iemācams, un lielās pakaļdarināšanas spē-

jas, kādas ir pērtiķu vairumam, palīdz viņiem izmācīties

daudzas veiklības. Tādēļ arī pērtiķis jau pēc nedaudz

mēģinājumiem izmācas daudz un dažādus trikus, kuri su-

nim, piemēram, izdodas tikai ar lielām grūtībām. Te tomēr

jāaizrāda, kā pērtiķi nekad labprāt nemīl izpildīt to, kas

tiem iemācīts, un dara to ne ar prieku un apziņu. Nav jau
nebūt grūti pieradināt pērtiķi ēst ar nazi un dakšiņām,
dzert no glāzes, uzģērbt attiecīgas drēbes, iemācīt viņu
grozīt iesmu vai atnest ūdeni; visu to viņš tomēr nedara

ar tādu rūpību un apzinību, kā piemēram labi mācīts suns.

Bet kamēr mēs suni kopjam jau gadu tūkstošiem, audzi-

nām un mācam to, izveidodami no viņa pavisam citu radī-

jumu, tāmēr pērtiķim nav bijis nekādas iespējas nākt tu-

vākos sakaros ar cilvēku. No turpmākā būs redzams, kā-

das ir pērtiķu spējas, un tas pierādīs, ka viņi tomēr pie-
skaitāmi pašiem gudrākiem dzīvniekiem. Nevar viņiem
arī noliegt lielu pārdomas spēju. Tāpat pērtiķiem ir laba

atmiņa, un savus agrākos piedzīvojumus viņi vienmēr prot
vietā izlietot; tie labi prot ari izlikties un slēpt savus ļau-
nos, galvā izperinātos nodomus. Viņi veikli prot izvairī-

ties no briesmām un ātri salūko līdzekļus priekš aizstāvē-

šanās. Arī jūtas pērtiķiem diezgan stipri attīstītas. Viņi
spēj mīlēt un sadraudzēties, ir pateicīgi un stipri pieķeras
cilvēkiem, kuri viņiem labu darījuši. Paviāns, kurš dzī-

voja pie manis, bij man neliekuļoti draudzīgs, kaut gan

viegli draudzējās arī ar citiem; mani viņš tomēr mīlēja

stiprāk, jo koda savu jauno draugu, tikko es tam tuvojos.
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Tādu savādu šaursirdību esmu nomanījis pie visiem pērti-
ķiem,kurus man bij iespējams novērot.Mīlestība,kunipērtiķi
izrāda sev līdzīgiem, tāpat liecina par šo dzīvnieku dziļo
jūtu dzīvi. Parasti daudzi dzīvnieki atstāj savus slimos

un kritušos biedrus savam liktenim, daži pat nonāvē un

noēd viņus: pērtiķi mēģina pat savus kritušos aizvilkt

prom. Tomēr pērtiķu mīlestība ir tikpat nepatstāvīga, kā

paši šie dzīvnieki; vajaga tikai novērot pērtiķa seju, lai to

tūliņ redzētu. Sejas kustīgums tiem ir tīri neticams. Da-

žādas sejas izteiksmes ātri un nekārtīgi seko viena otrai:

prieki mainās ar bēdām, labsirdība ar cietsirdību, drau-

dzība ar dusmām, viltību, baudaskāri un citām kaislībām.

Un tomēr liekas, ka pat pērtiķa sejas izteiksme diezin vai

spēj izsekot viņa gara kūleņiem.
Ir visai ievērojami, ka visus pērtiķus, neskatoties uz

viņu prātu, var ļoti viegli un gluži vienkāršā kārtā apmānīt.
Kaislība pie viņiem bieži pilnīgi uzvār saprātu. Un ja
reiz dzīvnieks iededzies kaislībā, viņš paliek neuzmanīgs un

pat rupjākā cilpā notverams. Malajieši izurbj lielā putras
ābolā mazu caurumu, izņem viņa saturu un piepilda to ar

barību, kā cukuru un augļiem, kurus pērtiķi jo sevišķi
ciena. Lai iegūtu šo barību, pērtiķi bāž roku caurumā,

saķer barības gabalu, bet roku ar satverto barību vairs

nevar caur mazo caurumu izvilkt laukā; pērtiķis labāk ļau-
jas sagūstīties, nekā izlaiž no rokas barību. Tādā kārtā

kaislības pārvalda pat gudrākos pērtiķus tāpat kā vienu

otru cilvēku. Ir jāšaubās, vai pievestais piemērs liecina

par augstu saprātu ...

Agrākos ģeoloģiskos laikmetos pērtiķi bija izplatīti

plašāk pa zemes virsu nekā tagad; viņi mājoja pat dien-

vidus Eiropā, Francijā un Anglijā. Tagad viņi apdzīvo
tikai zemeslodes karstākās daļas, jo vienmērīgs siltums

cauru gadu liekas ir nepieciešams viņu dzīvei. Daži paviāni
kalnainos apgabalos gan sastopami diezgan lielos augstu-

mos un pārcieš diezgan zemu temperatūru labāk, nekā to

varētu domāt. Gandrīz visi pārējie pērtiķi tomēr pret
aukstumu ļoti jūtīgi. Katram kontinentam ir savas īpašas

pērtiķu sugas; tikai viena suga ir izplatīta reizē Āzijā un
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Āfrikā. Eiropā sastopama tikai viena pērtiķu suga, pie
tam tikai vienā pašā barā; tā dzīvo Gibraltāra klintīs, šī

cietokšņa apsardzībā. Gibraltārs tomēr nav vistālāk

uz ziemeļiem izvirzītais punkts, kur sastopami pērtiķi;
kāds japāņu makaks ir sastopams vēl augstāk ziemeļos, ap-

mēram līdz 37. ziemeļu platuma grādam. Uz dienvidiem

pērtiķi Vecā Pasaulē sastopami apmēram līdz 35. dienvidus

platuma grādam. Jaunā Pasaulē (Amerikā) pērtiķu izpla-
tības robeža sasniedz ziemeļu platumā 28. grādu un dien-

vidus platumā 29. grādu. Atsevišķo sugu izplatība ir diez-

gan ierobežota, kaut gan var atzīmēt, ka vienas un tās pa-

šas pasaules daļas attālākās vietās sastopamas viena otrai

ļoti līdzīgas pērtiķu sugas.

Vairums pērtiķu dzīvo mežos, tikai neliels daudzums

izvēlējies par savu dzīves vietu klinšainus kalnājus. Viņu
ķermeņa uzbūve piemērota kāpelētāja dzīves veidam un

koki tāpēc ir viņu mīļākā uzturēšanās vieta; pērtiķi, kuri

dzīvo kalnos, kāpelē neveikli un tikai vajadzības spiesti

rāpjas kokos.

Pērtiķi, bez šaubām, pieder pie pašiem dzīvākiem un

kustīgākiem zīdītājiem. Izejot barību meklēt, viņi ne uz

acumirkli nepaliek mierā. Jau pate barības dažādība tam

ir par iemeslu. Pērtiķi ēd visu, kas vien ēdams. Augļi,

sīpoli, bumbuļi, saknes, sēklas, rieksti, pumpuri, lapas un

sulīgi augu stumbri sastāda viņu galveno barību, tomēr

viņi neatteicas arī no kukaiņiem, bet olas un putnu mazuļi
ir viņu mīļākais ēdiens. Viņiem pastāvīgi ir ko vērot, ķert,
raut,' ost lin tad vai nu noēst vai mest prom. Šī darbība

prasa daudz kustības: tādēļ arī viss pērtiķu bars nekad nav

mierīgs. Rūpes par mīļo barību ir lielas: pat milzenis ele-

fants dabū savu tiesu ar koku, ja viņš grib pamieloties no

pērtiķu galda, un šis galds ir viss mežs! Par privātīpašumu

šiem šķelmjiem ir ļoti trūcīga sajēga: „Mēs sējam, bet pēr-

tiķi pļauj", saka austrumu Sudānas arābi. Lauki un dārzi

tiek no pērtiķiem jo cītīgi apmeklēti un pēc iespējas izlau-

pīti. Katrs pērtiķis, ja viņš netiek aizkavēts, desmit reizes

vairāk noposta nekā apēd. No šiem laupītājiem nepasargā

ne atslēga, ne aizšautnes, ne sētas, ne mūri — viņi attaisa
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aizšautnes, pārrāpjas sienām un ko nevar uz vietas apēst,
to ņem sev līdzi, arī zeltu un dārgakmeņus. Katram pa-
šam ir jāredz tāds pērtiķu pulks, kas dodas laupīt, lai sa-

prastu, cik tāļu viņi var novest zemkopi. Cilvēkam, kam

nav nedz lauku, ne dārzu, šis skats, kad daudz veiklu stāvu

dodas laupīt, ir visai interesanta aina. Te tiek pielietotas
visas mākslas. Tiek skriets, lēkts, mesti kūleņi un vaja-
dzības gadījumā, pat peldēts. Kustības, kuras pērtiķi iz-

dara koku zaros, nava aprakstāmas. Tikai cilvēkveidīgie

pērtiķi un paviāni ir drusku neveikli savās kustībās, pā-
rējie turpretim īsti akrobāti: liekas, itkā viņi vai lidot

spētu. Sešus līdz astoņus metrus lieli lēcieni viņiem tīrais

nieks; no koka galotnes viņi viegli nolec uz zara gala, kas

atrodas 10 metrus zemāk; zars no lēciena stipri saliecas,

pēc tam atkal saslienas, sviezdams pērtiķi uz augšu, un no

šī grūdiena viņš palēkdamies kā bulta šķeļ gaisu, asti vai

kājas izlietodams par stūri. Laimīgi uzlēcis tādējādi uz

cita koka, viņš ātri dodas tāļāk, pašķirot sev ceļu cauri

briesmīgākiem dzeloņiem. Tīteņaugs noder pērtiķiem par

labu trepi, koka stumbrs viņiem labs iebraukts ceļš; viņi
lien pa zariem gan uz priekšu, gan atpakaļ, gan uz augšu,

gan leju. Ja pērtiķis atraujas no koka galotnes, viņš krī-

tot uz leju ar vienu roku saķer zaru un gaida, līdz tas ap-

stāsies šūpoties, un tad lien tālāk itkā atrastos visu laiku

uz cietās zemes; ja zars lūzt, pērtiķis krītot saķer otru

zaru, ja arī tas lūzt — satver trešo, un pie gadījuma no-

krīt arī zemē. Ko nevar sasniegt ar rokām, ķer ar kājām,

un Amerikas pērtiķi pat ar asti. Pēdējo pielieto visbiežāk

kā stūri pie tālākiem lēcieniem, bet astei ir arī daudz citu

uzdevumu — dažreiz tā noder pat par trepēm citiem pēr-

tiķiem. Amerikas pērtiķiem aste ir piektā, varētu drīzāk

teikt, pat pirmā roka. Astē iekārušies, tie šūpojas, ar astes

palīdzību dabū sev barību no dažādām spraugām un plai-

sām, pa asti dzīvnieks lien uz augšu; pat pusdienas dien-

dusu dzīvnieks pavada iekāries astē kā šūpoļtīklā.

Pērtiķu kustību vieglums un grācija parādās tikai pie

kāpelēšanas. Pat lielie cilvēkveidīgie pērtiķi kāpelē lie-

liski, kaut gan viņu kustības vairāk atgādina cilvēku, nekā
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pārējo pērtiķu kustības. Pērtiķu gaita pa līdzenu vietu

tomēr vairāk vai mazāk smaga un neveikla. Markati, ma-

kaki un nagu pērtiķi iet labāk par citiem, bet jau paviāni

ejot ļoti savādi gorās, kustinot savu resno pakaļgalu, itin

kā tie gribētu uzsākt kādu vācu zemnieku deju. Cilvēk-

veidīgo pērtiķu gaitu nemaz gandrīz vairs nevar nosaukt

par iešanu. Ja citi iet ar visu pēdu atbalstīdamies, cilvēkvei-

dīgie pērtiķi ejot atbalstās uz savu roku saliektiem pirk-

stiem, neveikli stumjot savu ķermeni uz priekšu, tā ka kā-

jas nāk roku starpā; rokas ir izliektas uz sāniem, un dzīv-

nieks atspiežas uz savilktām dūrēm un kāju pēdas ārējo
malu, pie kam vidējie pirksti ļoti bieži saliekti uz apakšu,
bet lielais kāju pirksts izliekts uz malu un noder par svarīgu

ķermeņa atbalstu. Tikai gibbons liekas nav spējīgs tādā

stāvoklī staigāt, bet gan iet pa zemi saslējies stāvus, iz-

plēsdams pie tam visus pirkstus un atvērsdams lielo pirkstu
tik tālu, līdz pēdējais ar kāju rada taisnu leņķi; ar savām

izstieptām rokām viņš uztur līdzsvaru, un jo ātrāk viņš
skrien, jo augstāk paceļ rokas. Pēc maniem novērojumiem

čego spēj ātri saslieties un paturēt tādu stāvokli ilgāk par

kuru katru citu pērtiķi, kuru kustības man nācies novērot.

Arī daudzi suņveidīgie, Amerikas un pat nagu pērtiķi spēj

ejot turēties īsāku vai ilgāku laiku tikai uz kājām vien, bet

tikko zaudē līdzsvaru, krīt uz izplēstām rokām; ātri kusto-

ties, sevišķi bēgot no ienaidnieka, visi pērtiķi skrien rāpus.

Dažas pērtiķu sugas lieliski peld, dažas turpretim ātri

slīkst. Pie pirmajiem pieder markati, dažus no kuriem re-

dzēju ar lielu ātrumu un paļāvību peldot pāri Zilai Nilas

upei; pie pēdējiem turpretim pieder paviāni un varbūt arī

bļauri; mums kāds pērtiķis bļauris noslīka, kad mēs gri-

bējām viņu mazgāt. Peldēt nepratēji pērtiķi ļoti baidās

no ūdens: reiz atrada veselu bļauru ģimeni tikko badā ne-

nomirušu kādā kokā, kurš pēkšņi uznākušu plūdu dēļ līdz

pusei bija ūdenī; šie pērtiķi pat nemaz nemēģināja glābties

uz citiem kokiem, kaut gan tādi atradās tikai sešdesmit

soļu attālumā. Ulloa, kurš aprakstījis Brazilijas dzīvnie-

kus, izdomājis nabaga peldēt nemācētājiem pērtiķiem lie-

lisku tiltu, kurš atnestu viņiem lielu labumu, ja tikai pērtiķi



76

tiešām varētu to izmantot, šis dabas pētnieks stāsta, ka

pērtiķi-bļauri saķeras cits citam ar rokām aiz astēm, tā

ka viss pērtiķu pulks rada nepārtrauktu ķēdi, un pēdējais
pērtiķis cieši piestiprinās ar savu asti pie upes malā augoša
zara; tad visa šī ķēde kopējiem spēkiem cenšas sašūpoties,
līdz pirmais pērtiķis satver koku, kas atrodas upes otrā

malā, un tur tad nostiprinās. Pa šādu pērtiķu tiltu visu-

pirms pārlaiž pāri upei visus nepieaugušos un vājos dzīv-

niekus, pēc kam pēdējais pērtiķis atsvabinās no koka, bet

pirmais pārvelk visu ķēdi pāri. Vidas princis, ļoti apzinīgs

novērotājs, nosauc šo stāstu par „joku pilnu teiku", kas

tas patiesībā arī ir.

Pērtiķu locekļi ir ļoti spēcīgi un spēj celt smagumus,

kas mūsu vājiem spēkiem būtu daudz par smagu: paviāns,
kas dzīvoja pie mums, spēja vairāk minūtes karāties vienā

rokā un jo viegli ar to pašu roku pacēla uz augšu savu

smago ķermeni.
Novērotājam pērtiķu sabiedriskā dzīve ir augstākā

mērā interesanta. Tikai nedaudz pērtiķu sugas dzīvo vien-

tuļu dzīvi, vairums turas baros. Katrs tāds bars izvēlas

sev zināmu lielākas vai mazākas platības dzīves vietu. Šī

vietas izvēle atkarīga no izdevīgiem dzīves apstākļiem, —

ja nav ko grauzt un kost, tad viss pūlis ceļo tālāk. Meži,
kas atrodas cilvēku mītņu tuvumā, ir pērtiķu paradīze, jo

par aizliegto koku tie nebēdā, ja tikai koks dod daudz augļu.
Kukurūzas un cukurniedru, kā arī augļu, meloņu, banānu

un pizanganu laukiem tiek dota priekšroka; pērtiķi sevišķi
ciena tādas sādžas, kur iedzīvotāju māņticība aizliedz šos

laupītājus sodīt. Kad pūlis izvēlējies sev dzīves vietu, tad

tikai sākas pērtiķu īstā sabiedriskā dzīve, ar visiem viņas
priekiem un bēdām, cīņām un ienaidu, vajadzībām un rū-

pēm. Spējīgākais un līdz ar to arī spēcīgākais tēviņš kļūst
par vadoni. Šīs vadoņa tiesības iegūst nevis ar vispārēju

nobalsošanu, bet gan pēc ilgām un grūtām cīņām ar citiem

šāņcenšiem, t. i. veciem tēviņiem. Cīņu parasti izšķir garākie
zobi un spēcīgākās rokas. Tie, kuri negrib labprātīgi padoties

vadonim, tiek izmācīti ar kodieniem un sitieniem, līdz nāk

pie saprāta. Spēcīgākais pērtiķis tiek pie troņa: viņa zobos
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ir viņa gudrība. Pērtiķis-vadonis, ne ar ko nerēķinādamies,
prasa no pārējiem pilnīgu paklausību. Bruņniecisku pa-

kalpojumu pret vājāko dzimumu vadonis nepazīst: ar spēku
viņš iegūst arī mīlu. Jus primae noctis (pirmās nakts tie-

sības) viņam pieder vēl šo baltu dien. Viņš ir cilts tēvs

savai tautai, un tās locekļi vairojas līdzīgi Ābrama, Izaka

un Jēkaba ciltīm „kā smiltis jūrmalā". Mātītēm nav at-

ļauts uzturēt mīlas sakarus ar jauniem tēviņiem: vadoņa
acis ir redzīgas, un vainīgais tiek stingri sodīts. Mīlā va-

donis jokus nemīl. Pērtiķu mātītes, kuras aizmirstās vai

pareizāk sakot aizmirst viņu, tiek nežēlīgi sistas un pluci-

nātas, līdz tām pāriet katra griba uzturēt sakarus ar pārē-

jiem bara varoņiem; vainīgam jaunajam tēviņam, kurš

nava rēķinājies ar ša sultāna harēma likumiem, klājas vēl

sliktāk. Greizsirdība padara vadoni briesmīgu. No mā-

tītes puses ir neprātīgi sakarsēt vadoņa greizsirdību, jo
no viņa viena pietiek visām bara mātītēm. Kad šāda bara

locekļu skaits stipri palielinājies, daļa ar kādu nobriedušu

tēviņu priekšgalā atdalās, un šis tēviņš sāk atkal ar sān-

cenšiem jaunas cīņas un strīdus pēc varas un mīlas. Cīņa
jau gan ir visur, kur vairāki cenšās pēc viena mērķa, bet

pie pērtiķiem nepaiet ne diena bez strīdus un plūkšanās.
Ir tikai īsu brīdi jāredz šāds pērtiķu bars, lai tūliņ novērotu

strīdus un viņa iemeslus pērtiķu vidū. Vadonis savu uz-

devumu veic ar lielu pašapziņu. Vispārējā cienība, kas

visur viņu pavada, dod pērtiķim patstāvību un drošību, kas

viņa apakšniekiem trūkst. Katrā iespējamā veidā viņam
tiek glaimots, pat mātītes cenšas tam izrādīt lielāko lab-

vēlību, uz kādu vien pērtiķi spējīgi. Viņas pastāvīgi meklē

ta spalvā parazītus, un vadonis tām ļaujas ar īstu turku

pašas cienību, kuram mīļotā verdzene kutina kāju pēdas.

Tādēļ arī vadonis pastāvīgi rūpējas par savu apakšnieku
drošību un ir pastāvīgi nemierīgs. Uz visām pusēm viņš
raida savus skatus, nevienam neuzticas un gandrīz vien-

mēr īstā laikā atklāj draudošās briesmas.

Pērtiķu valodu var saukt par diezgan bagātu, vismaz

katrs pērtiķis izdod savu jūtu izteikšanai ļoti dažādas ska-

ņas. Arī cilvēks ātri iemācas saprast šīs skaņas. Ļoti rak-
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bēgšanai. Šo kliedzienu grūti aprakstīt un vēl grūtāk at-

darināt; tikai to var teikt, ka šis kliedziens sastāv no ve-

selas rindas īsu, aprautu, neharmonisku skaņu, kuru no-

zīmi vēl pastiprina pērtiķa sejas izķēmošanās. Tikko at-

skan šis stiprais, brīdinošais kliedziens, viss pūlis tūliņ
metas bēgt. Mātes sauc atpakaļ savus izklīdušos bērnus,
pēdējie acumirklī pieķeras mātēm, un tās ar savu dārgo
nastu cik ātri vien iespējams dodas pirmajā kokā vai klintī.

Pa priekšu dodas vecākais pērtiķis, apzīmēdams bēgšanas

ceļu un bieži izrādīdams lielu varonību. Tikai kad bara va-

donis apmierinās, viss bars atkal salasās, lai dotos atpakaļ
un lai uzsāktu pārtraukto laupīšanu no jauna. Tomēr ne

visi pērtiķi bēg no ienaidnieka; ļoti bieži spēcīgākie stājas

pretim lieliem plēsīgiem zvēriem un pat cilvēkam, un ie-

laižas cīņā, kuras iznākums pērtiķim var būt vairāk nekā

šaubīgs. Visu lielāko pērtiķu, kā cilvēkveidīgo un paviānu,
zobi ir briesmīgs ierocis, kas atļauj uzņemties cīņu ar pret-
nieku, pie kam cīņā pērtiķi turas ārkārtīgi uzticīgi un cieši

kopā. Mātīte iet cīņā tikai sevi vai savus bērnus aizsar-

gājot, bet izrāda tad tikpat lielu varonību kā tēviņi. Vai-

rums pērtiķu cīnās ar zobiem un rokām; viņi skrāpē ar

nagiem un kož; no daudz pusēm tiek apgalvots, ka viņi
cīņā aizstāvās arī ar koku zariem. Ir tiešām zināms, ka

pērtiķi apmētā savus pretiniekus ar akmeņiem, augļiem,
koka gabaliem un līdzīgiem priekšmetiem. Jau ar paviānu
iedzimtie bez šautenes neuzsāk nekādu cīņu; bet cīņā ar

gorillu pat šautene ne vienmēr nodrošina uzvaru. Pērtiķu
niknums vēl vairāk pastiprina viņu spēkus, pie kam viņu
lielā veiklība pretiniekam bieži vien nedod iespēju dot iz-

šķirošu sitienu.

Gūstā gandrīz visas pērtiķu sugas dzīvo draudzīgi, bet

arī te tūliņ tiek radīta tāda pate spēcīgāko virskundzība un

pārējo atkarība, kā brīvi dzīvojošā pērtiķu barā. Arī te

spēcīgākais iegūst virskundzību un sit vājākos, līdz pēdējie

galīgi padodas. Maigas attiecības nav pērtiķu dabā. Lielie

pērtiķi, kā tēviņi tā mātītes, kopj mazākos un vārgākos

pērtiķēnus. Spēcīgas pērtiķu mātītes izrāda tieksmi pat
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uz cilvēka bērniem un citu dzīvnieku mazuļiem. Cik riebīgi
pērtiķi izturas pret pieaugušiem dzīvniekiem, tik mīļi tie

ir pret bērniem, un vispirmā kārtā pret pašu bērniem, tā

ka pērtiķu mīla ir palikusi par sakāmu vārdu.

Pērtiķi dzemdē vienu bērnu, retas sugas arī divus.

Mazais pērtiķis parasti ir ļoti sīks un neglīts radījums, ar

locekļiem, kuri izliekas divreiz tik gari kā pieaugušo dzīv-

nieku locekļi, un seju, pārklātu tik daudz krokām un krun-

kām, ka viņš vairāk atgādina veča nekā bērna seju. Bet

šis mazais tomēr ir savas mātes mīlulis; viņa gādā par to

ar mīlestību un rūpību, kas mums izliekas reizē aizgrābjoša
un smieklīga. Drīz pēc piedzimšanas mazais ar savām ro-

kām pieķeras mātes kaklam, bet ar kājām cieši piestiprinās

pie sāniem, lai varētumierīgi zīst un netraucētu savai mātei

skriet. Briesmu brīžos vecāki pērtiķēni lec arī uz savu

vecāku pleciem un muguru.

Sākumā mazie pērtiķi izturas nejūtīgi un vienaldzīgi,
toties viņu māte ir jo maigāka. Viņa vienmēr nodarbināta

ap savu mazo, te laiza viņu, te meklē viņa spalvā parazītus,

paņem to abās rokās, itkā priecātos par viņa izskatu, spiež

pie krūts, šūpo mazo uz augšu un leju, itkā viņu ieaijādama.
Pēc zināma laika jaunais pērtiķis top vairāk vai mazāk pat-

stāvīgs un prasa zināmu brīvību. Ta arī viņam netiek

liegta. Māte izlaiž viņu no savām rokām un ļauj spēlēties

un draiskot ar citiem pērtiķēniem, tomēr vērīgi seko viņam,
nenolaizdama no sava mīluļa acis un atļauj viņam tikai to,

kas ir atļaujams. Tikko draud briesmas, māte tūliņ metas

pie sava bērna un ar sevišķu saucienu uzaicina mazo lēkt

viņai uz krūtīm. Nepaklausību māte bargi soda gan plē-

šot, gan kniebjot savu mazo, un dod arī īstu pļauku, tomēr

tas notiek reti, jo pērtiķa bērns ir tik paklausīgs, kā dažs

labs cilvēka bērns varētu no viņa mācīties; parasti viņam
pietiek jau mātes pirmā brīdinājuma. Kā bieži esmu no-

vērojis, gūstā pērtiķis dala katru barības kumosu ar savu

bērnu, un tik maigi par to gādā, ka šis skats var cilvēku

aizgrābt. Bērna nāvei gūstā bieži vien seko arī mātes

nāve. Ja mirst māte, tad kāds notās pašas sugas pērti-
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nebūt nav mazāka par mīlestību uz saviem īstiem bērniem.

Brīvībā pērtiķi, kā liekas, mazāk slimo. Pie mums

Eiropā visi viņi ļoti cieš no aukstā klimata. Aukstums no-

spiež pērtiķi, padara viņu klusu un bēdīgu. Parasti pērtiķi
nobeidzas no plaušu karsoņa. Slima pērtiķa izskats ir

augstākā mērā nožēlojams. Parasti priecīgais dzīvnieks

tad mierīgi sēd un ar žēlīgu, lūdzošu, gandrīz cilvēcīgu
skatu raugās uz saviem kopējiem. Jo tuvāk pērtiķim tuvo-

jas nāve, jo maigāks viņš paliek; dzīvnieciskais atstāj viņu,
un viss labākais un godīgākais viņā parādās skaidrāk. Pēr-

tiķis pateicīgs par katru palīdzību, drīz vien saskata ārstā

savu labdari, labprāt ņem pretīm pasniegtās zāles, nepre-

tojoties atļauj pat ķirurģiskas operācijas.

Nezinu, vai pērtiķi var ieteikt cilvēkam par mājas
biedri. Pērtiķis ar savu jautrību gan sagādā daudz patī-

kama, tomēr gan laikam vairāk raižu. Vienmēr viņš ir

spējīgs uz dažādāmpalaidnībām, un šie joki var ātri apnikt,

ja speciāli neesam nodevušies pērtiķa garīgo spēju studi-

jām. Lielāku sugu pērtiķi vēl turklāt ir bīstami: viņi
briesmīgi kož un skrāpē. Kā brīvi apkārt staigājošs mājas

dzīvnieks pērtiķis nav ciešams, jo viņa mūžam nemierīgais

gars prasa arvien jaunu nodarbošanos. Ja viņa kungs no-

domāto viņam neatļauj, pērtiķis tomēr dara pats to un,

saprotams, ne jau nu cilvēka labā. Dažas sugas ir nepane-

samas ar savu nepieklājību; viņas apvaino cilvēka tikumi-

skās sajūtas visneciešamākā kārtā.

Pērtiķu trūkumi daudzkārtīgi pārsniedz to nelielo la-

bumu, ko viņi sniedz. Izmācīt pērtiķi dažādām veiklībām

ir ļoti viegli. Parasti vienas vai divu stundu laikā šis skol-

nieks izmācas kaut kādu paņēmienu, tomēr mācības ir atkal

no jauna jāatkārto, jo iemācīto pērtiķis ātri aizmirst. Uz-

turēt pērtiķi nav grūti, jo viņš ēd visu to pašu, ko cilvēks.

Pērtiķi savā dzimtenē padara cilvēkam nesalīdzināmi vairāk

ļauna nekā labuma. Dažu pērtiķu gaļu ēd un viņu ādu iz-

lieto kažokiem, somiņām un līdzīgiem izstrādājumiem: to-

mēr šis mazais labums nekādi neatsver to ļaunumu, ko šie
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dzīvnieki padara mežā, laukā un dārzā, un tiešām ir nesa-

protami, ka indieši vēl tagad viņus tura par svētiem radī-

jumiem, sargā un uzrauga tos, itkā tie tiešam būtu vai

pusdievi.

Par pērtiķu iedalīšanu sīkākās grupās pētnieki ir ļoti
dažādās domās. Daži pētnieki negrib šķirties no senā uz-

skata un ne tikai negrib cilvēku apvienot vienā dzīvnieku

šķirā ar pērtiķi, bet prasa pat cilvēka izdalīšanu atsevišķā
valstī, kāmēr pārējie pētnieki tomēr cilvēku apvieno ar

pērtiķiem vienā šķirā. Huksli (Huxley) izteicas, ka kādu

orgānu sistēmu arī nepētītu, vienmēr jānonāk pie viena un

ta paša slēdziena: starpība, kas šķir cilvēku no gorillas un

šimpanzes, nav tik liela, kā starpība starp gorillu un zemāk

stāvošiem pērtiķiem. Neskatoties uz to, cilvēku tomēr var

novietot atsevišķā dzīvnieku valsts šķirā un pērtiķus atkal

savā.

Primātu jeb augstāko dzīvnieku otrā dzimtā, kura ap-
tver visus Vecās Pasaules pērtiķus (Catarrhini), cilvēk-

veidīgos pērtiķus (Antropomorpha) var nodalīt kā sevišķu

apakšdzimtu no pārējiem pērtiķiem. Cilvēkveidīgo pērtiķu
pazīmes ir sekošas: ķermenis izveidots cilvēkam līdzīgi;
rokas garākas, bet kājas īsākas nekā cilvēkam; seja arī

cilvēkam līdzīgāka, nekā pārējo pērtiķu sejas, sevišķi acu

un ausu uzbūves un stāvokļa dēļ; astes pavisam nav. Viss

ķermenis apsegts gariem, tieviem un retiem matiem. Seja

un pirksti nav spalvaini; sēdes sacietējumi reti kad sasto-

pami. Zobi līdzinās cilvēka zobiem, bet vecu tēviņu ilkņi
gandrīz tikpat lieli un asi kā plēsīgiem zvēriem. Visi še

piederošie pērtiķi apdzīvo Veco Pasauli — Āziju un Āfriku,

pie kam pirmajā tie sastopami lielākā skaitā nekā pēdējā.

Cilvēkveidīgie pērtiķi.

Vairāk kā divi tūkstoši gadu atpakaļ kartagieši gata-

voja floti, lai dibinātu kolonijas Āfrikas rietumu piekrastē,
šim nolūkam trīsdesmit tūkstoš vīru un sievu devās prom
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no Kartagas sešdesmit lielos kuģos, apgādāti ar barību un

dažādiem saimniecības piederumiem, šīs flotes virspavēl-
nieks bija Hannons, kurš savu ceļojumu aprakstījis mazā,
bet plaši pazīstamā darbā („Periplus Hannonis"). Šī ek-

spedīcija Āfrikas rietumu piekrastē dibināja septiņas ko-

lonijas, un tikai uzturas līdzekļu trūkums piespieda floti

griezties atpakaļ agrāk nekā bija nodomāts. Brašie jūr-
nieki tomēr bij jau sasnieguši apgabalus, kuri atradās tālu

uz dienvidiem no Sjerras Leonas. Hannons, aprakstot ceļo-
jumu, sniedz kādu ziņojumu, kurš mums no liela svara.

Šis ziņojums skan: „Trešajā dienā no pēdējās apstāšanās

vietas, mēs izbraucām caur ugunsupēm un nonācām līcī,
kuru sauc par Dienvidus Ragu. Līča iekšienē bija sala,
uz kuras atradās ezers, un ezerā atkal sala, uz kuras dzī-

voja mežonīgi cilvēki. Vairums viņu bija sievietes ar spal-
vainu ķermeni, un tulkotāji viņus sauca par gorillām. Tē-

viņus mēs mēģinājām gūstīt, tomēr nevarējām viņus pa-

nākt, jo viņi ātri pārrāpās aizām un aizsargājās ar akme-

ņiem. Mēs sagūstījām trīs mātītes, kuras gan dzīvas ne-

varējām aizvest, jo viņas koda un skrāpējās. Tādēļ mums

vajadzēja viņas nogalināt; ādu mēs novilkām un aizsūtījām

uz Kartagu." šīs ādas vēl Plinija laikā glabājās Junonas

templī.
Nav nekādu šaubu, ka Hannons zem mežonīgo spal-

vaino cilvēku nosaukuma ir aprakstījis cilvēkveidīgos pēr-

tiķus, un ja viņš arī varbūt patiesībā redzējis šimpanze,
tomēr gorillas nosaukums ir uzglabājies pašam lielākam

no pērtiķiem.
Gorilla, „njina" jeb „ingiine", kā to sauc iedzimtie

(Gorilla gina), vienīgais gorillas ģintas, vai vismaz apakš-

ģintas priekšstāvis, auguma ziņā drusku mazāks, bet plecos

stipri platāks par spēcīgu vīrieti. Pēc Ovena (Owen), pie-

auguša tēviņa augstums no kāju pēdas līdz pakausim ir

1,65 metri, plecu platums — 95 centimetri, kopējais galvas

un ķermeņa garums — 1,08 metri, roku garums — 1,08

metri, kāju garums līdz pēdai — 75 centimetri, līdz vidējā

pirksta galam — 1,5 metri. Garš spēcīgs ķermenis un tā-

das pat rokas, nesamērīga garuma plauksta un pēda, kā



83

arī roku un kāju vidus pirkstu savienošanās ar sevišķu
ādu — lūk gorillas pašas raksturīgākās pazīmes. Linija,
kura apzīmē galvas kontūras, no stipri izliektiem virsacu

lokiem sākumā drusku ieliekta, pēc tam viegli izliekta, sa-

sniedzot pakausi dodas uz augšu un taisni laižas zemē uz

skausta pusi. Uzaču linija, pateicoties biezai ādai un spal-

vojumam, izceļas vēl vairāk, kāpēc mazās, brūnās acis liekas

vēl dziļāk novietotas. Plakanais deguns vidū iespiests un

sānos stipri paplašināts; deguna galiņš, pateicoties platām

nāsīm, kas atvērtas šķībi uz priekšu un uz augšu, manāmi

izceļas. Mute ir plata un ieslēgta no biezām lūpām, kuras

nav tik kustīgas kā citu cilvēkveidīgo pērtiķu lūpas un

stipri līdzinās cilvēka lūpām; žods būtu nemanāms, ja visa

sejas apakšdaļa nebūtu izstiepta uz priekšu. Ausis stipri
atbīdītas atpakaļ un atrodas vienā līmenī ar acīm, salīdzinot

ir mazākas par šimpanzes ausīm, bet lielākas nekā cilvē-

kam; cilvēka ausīm viņas līdzinās vairāk nekā kura katra

cita pērtiķa auss, jo ārējā auss ir labi attīstīta un no tās

nokarājas arī raksturīgā aušu piedeva. īsais kakls, patei-
coties spēcīgiem muskuļiem, kuri pārklāj mugurskriemeļu
galus līdz ar pakausi un muguru sastāda pakaļpusē taisnu

liniju; no pārējā ķermeņa galva norobežojas tikai no sā-

niem un priekšpuses, tā ka galva izliekas sēdam tieši uz

paša ķermeņa. Pats ķermenis ārkārtīgi spēcīgs un, sa-

līdzinot ar cilvēka ķermeni, nesamērīgi garš; varenais krūšu

kurvis ir neparasti tilpīgs, plecu platums gandrīz neiespē-

jami liels, mugura viegli saliekta, tomēr tā, ka lāpstiņas ne-

izspiežas, vēders vienmērīgi apaļš. Gorillas locekļi ievēro-

jami atšķiras no cilvēka locekļiem ar savu atsevišķo daļu
vienmērīgo resnumu, jo rokas pleca daļai nav resno mus-

kuļu, bet kājai trūkst ikru. Salīdzinot ar citiem cilvēk-

veidīgiem pērtiķiem, gorillas rokas pleca daļa attiecīgi ga-

rāka, bet visa roka tomēr īsāka; ņemot vērā ķermeņa ga-

rumus, gorillas roka nav daudz garāka par cilvēka roku,
kā tas mums izliekas no pirmā acumirkļa, pērtiķa īso kāju

dēļ. Rokas apakšdaļa, daudz nesašaurinoties, pāriet tikpat
īsā, cik platā un resnā plaukstā, kuras trīs resnie, spēcīgie
un vienādi uzpampušie viduspirksti līdz trešai pirkstu locī-
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tavai savienoti savā starpā ar ādu, tā ka brīvi kustēties

var tikai augstākais divi pirksta locekļi; līdzīgi cilvēka

rokām, pirksti apveltīti nagiem. Kā jau pie visiem cilvēk-

veidīgiem pērtiķiem īkšķis vāji attīstīts un īsāks par kuru

katru no pārējiem pirkstiem. Salīdzinot ar citiem līdzī-

giem pērtiķiem, gorillas ciskas kauls ir spēcīgs, stilba kauls

turpretim īss un vājš, kājas pēda arī īsa un plata, viņas
lielais un ļoti kustīgais īkšķis ir galā platāks un sastāda

ar pārējiem pirkstiem 60° leņķi; tas ir samērā resns un

garš. No pārējiem pirkstiem trešais ir garākais, piektais

ļoti īss; otrais, trešais un ceturtais lielāko daļu arī savienoti

ar ādu. Saveltie mati no tālienes atgādina vilnu; seja līdz

uzacīm, līdz vaigu kaulu vidum, līdz pažodam, tāpat plauk-
sta un pēda, no sāniem līdz pirkstu saaugšanas vietai, ar

matiem nav apklāta; pārējais ķermenis turpretim diezgan

vienmērīgi spalvains: ar visbiezāko matu kārtu apsegts
pakausis, pleci, rokas augšdaļa, kā arī kāju augšējā un

apakšējā daļa; uz krūtīm un vēdera matu kārta plānāka;

vecam gorillam muguras viducī un apakšējā daļā mati pa-
rasti noberzti; matu virziens, izņemot rokas delnu, iet no

priekšas un augšpuses uz apakšējo un pakaļpusi; rokas

delnā matu virziens iet no apakšas uz augšu. Visas kailās

ķermeņa daļas ir tumši pelēkā krāsā, matiem segtās ādas

daļas —
tumši brūnā krāsā, pašu matu krāsa ļoti dažāda

un grūti aprakstāma. Valdošā ir tumši pelēkā krāsa, kura

rodas no nedaudziem iesarkaniem un daudz sirmiem ma-

tiem; šī maisītā krāsa galvas virsū un pakausī pieņem

vienmērīgu toni, kādēļ šīs daļas arī izskatās sarkani pe-

lēkas. Mugura krāsota vairāk pelēkā krāsā, kāju iekšpuses
— brūnā krāsā. Nedaudz baltu matu atrodas sēdvietā.

Krāsas ziņā tēviņš no mātītes neatšķiras, vecie dzīvnieki

no jauniem arī nedaudz.

Zobi gorillam ļoti spēcīgi, stūra zobi jeb ilkņi ne mazāk

attīstīti kā plēsoņiem; apakšējā žoklī beidzamam dzeroklim

ir trīs mazi uzkalniņi ārpusē un divi pakaļpusē. Ģindenis
ar savu lielumu pilnīgi atbilst dzīvnieka lielumam. Milzīgā

galvas kausā izceļas šaura, gara, no sāniem stipri saspiesta

pieres daļa, kas pakaļpusē stūraina, bet iekšpusē maza, t. i.
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maz ietilpinoša; galvas virsū tēviņiem izveidots spēcīgs iz-

liekums, ne mazāk ievērojami ir arī pieres un vaigu kaulu

izaugumi un milzīgais apakšžoklis; roku un kāju kauli iz-

ceļas ar savu vareno uzbūvi, bet no 13 ribu pāriem apņem-
tais krūšu kurvis — ar savu platumu.

Līdz šim vēl nav izdevies noteikti norobežotgorillas iz-

platīšanās apgabalu, it īpaši vēl nezinām, cik tālu šī iz-

platība sniedzas Centrālā Āfrikā. Par gorillas dzimteni

tagad var uzskatīt apgabalu Āfrikas rietumu krastā, starp
ekvatoru un 5. dienvidus platuma grādu, bet sastapt viņu
var arī Gabunas, Muni un Fernandovacas upju mūža mežos.

Pēc Hannona pirmās ziņas par lieliem cilvēkveidīgiem
pērtiķiem rietumu Āfrikā sniedz Andrejs Batels

(Andreas Battell). Aprakstot Majumbas līcī ietekošo La-

ongas upi, kuru viņš sauc par Banna, viņš stāsta: Meži

tā mudž un kust no paviāniem, pērtiķiem un papagaiļiem,
ka katrs baidās ceļot cauri viņiem; visvairāk bīstas no

diviem šinī mežā mītošiem nezvēriem, kuri ir augstākā mērā

bīstami. Pašu lielāko no šiem nezvēriem iedzimtie sauc

par „pongo", mazāko par „ensego". Pongo ir uzbūvēts

līdzīgi cilvēkam, tomēr līdzinās vairāk milzim, nekā cilvē-

kam; viņš ir ļoti liels un ar cilvēka sejas izteiksmi; acis

tam dziļi iekritušas un aizsargātas gariem matu kūlišiem.

Seja un ausis ir kailas, tāpat arī rokas, ķermenis turpretim

apsegts, kaut gan ne visai biezi, ar tumšiem matiem. No

cilvēka viņš atšķiras tikai ar savām kājām, kurām nav ikru.

Viņš iet uz divām kājām, un skrejot pa zemi saliek rokas

uz pakauša. Guļ viņš kokos un taisa jumtus pret lietu.

Viņa barība sastāv no augļiem, kurus atrod mežā, un no

riekstiem; gaļu tas nekad neēd. Runāt viņš nevar un viņa
prāts nav attīstīts augstāk par kustoņa prātu. Ja iedzim-

tie, ceļojot cauri mežam, naktī aizkurina uguni, tad rītos,

tikko viņi nakts nometni atstājuši, parādās daudzi pongo

un sēž pie ugunskura,līdz pēdējais izdziest, jo viņi nesaprot,
ka uguns uzturēšanai ir jāpieliek malka. Viņi bieži salasās

baros un nogalina ne mazumu nēģeru mežos, bieži uzbrūk

pat elefantiem, kuri ganās viņu tuvumā, un tik ilgi sit viņus

ar savām spēcīgām dūrēm, kāmēr elefanti brēkdami aizbēg.

87
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Šos pongo nekad nevar dzīvus noķert, jo desmit cilvēku

nespēj viņu vienu saturēt; toties daudz viņu bērnu iedzim-

tie nogalina ar saģiftētām bultām. Mazais pongo tik cieši

pieķeras savas mātes ķermenim, ka iedzimtie, nogalinot

māti, iegūst arī mazo, kurš māti neatstāj. Ja viens no ne-

zvēriem mirst, pārējie apsedz viņu ar veselu kaudzi zaru un

koku: tādas kaudzes mežos bieži sastopamas."

Drusku vēlāk kāda kuģa kapteinis, kurš ilgāku laiku

uzturējies Āfrikas rietumu piekrastē, runājot par tiem pa-
šiem pērtiķiem, aizrāda tomēr uz trim sugām, piemetinā-
dams, ka pašu lielāko no tām sauc par „impungu". „šie
brīnišķie un briesmīgie dabas radījumi," viņš raksta, „iet

izslējušies līdzīgi cilvēkam, pieauguši sasniedz septiņas
līdz deviņas pēdas augstumā, ir samērā resni un ārkārtīgi

stipri. Ķermenis apklāts melniem matiem, kuri uz galvas
ir garāki. Viņu seja vairāk līdzinās cilvēka nekā šimpanzes

sejai un ir tāpat melnā krāsā. Ja šis dzīvnieks ierauga nē-

ģeri, tad dzenas viņam pakaļ, sagrābj to un bieži nogalina,
bet dažreiz ņem aiz rokas un ved sev līdzi. Daži laimīgie,
kuri tikuši vaļā no šīs gūstniecības, stāsta, ka dzīvnieks

neguļ vis uz zemes, bet piespiedies pie koka; gūsteknis
gaida līdz nezvērs aizmieg, uzmanīgi atbrīvo savas rokas,
un klusi zogas prom; dažreiz tas tomēr iztraucē uzmanīgo

pretinieku un tiek aizturēts. Dzīvnieks pārtiek no augļiem
un saknēm un izmanto iedzimto darbu savā labā. Ja dzīv-

niekam trūkst ūdens, viņš uzmeklē koku ar sulīgu mizu, no-

plēš pēdējo ar rokām, sasmalcina un izsūc sulu; nereti šādu

sulīgu koku viņš ņem līdzi savos ceļojumos, it īpaši, ja zina,
ka pa ceļam nebūs pieejams ūdens. Stāsta, ka dzīvnieks

spēj nolauzt pat palmas koku, lai iegūtu pēdējā sulu. Ne-

kad man nav gadījies šo dzīvnieku redzēt; tikai kad Mo-

lembā bija vēl mans dēls, viens šo dzīvnieku bērns tika at-

vests no zemes iekšienes un uzdāvāts karalim. Ļaudis,
kuri viņu atgādāja, teica, ka dzīvnieks kopš sagūstīšanas

palicis mierīgs un nopietns, paklausīgi pieņemot barību un

to ēdot un dzerot. Līdzīgi vergiem, kurus veda līdzi, arī

viņam uz kakla uzlika jūgu un sasēja rokas, un tad tas bez

kādas pretošanās gājis līdzi. Bet kad karaļa pilsēta bija
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sasniegta un daudz ļaužu sāka viņu apbrīnot, dzīvnieks pa-

lika bēdīgs un nospiests, nekādu barību negribēja ņemt

pretim un pēc četrām vai piecām dienām nobeidzās. Viņš
bija vēl jauns, bet jau pāri par 6 pēdu augsts. Mans dēls

pats arī viņu neredzēja, tikai gan vienīgi viņa roku, kura

bija noņemta nedaudz virs locītavas un tādā veidā sakal-

tēta, bet arī tad vēl viņa pirksta apmērs līdzinājās trīs

mana dēla pirkstiem un bija resnāks pat par viņa rokas locī-

tavu, arī garāks par cilvēka pirkstu; visa roka bija res-

nāka par mana dēla rokas resnāko vietu. Pirkstu un visas

rokas augšdaļa bija apklāta melniemmatiem, rokas, apakšējā

daļa līdzinājās nēģeru rokai. Bija redzams, ka viņš ir

stiprākais starp meža zvēriem, un liekas, ka pārējie dzīv-

nieki no viņa bijās."
Tikai 1846. gadā amerikāņu misionāram V i 1 s o n a m

(Wilson) gadījās dabūt šī pērtiķa galvas kausu. Viņš ne-

šaubījās, ka atradums pieder vēl līdz šim neaprakstītai dzīv-

nieku sugai. Pēc ilgas meklēšanas tika iegūts vēl otrs

galvas kauss; ģindeņa pārējās daļas bija iespējams sadabūt

tikai vēlāk. ledzimtie, labi pazīdami šī dzīvnieka parašas,
sniedza jo sīkas ziņas par viņa augumu, viņa mežonību,

par mežiem, kurus viņš apdzīvo, un apsolīja īsā laikā sa-

gādāt pilnīgu pērtiķa ģindeni. Vilsons pats bija redzējis
nonāvētu gorillu. Pēc viņa apgalvojuma, neredzot šo dzīv-

nieku nevarot dabūt īsto jēdzienu par viņa izskata riebī-

gumu, kā arī par ārkārtējo muskuļu spēku. Viņa melnā

seja uzrāda izķēmotus (angļu tekstā sacīts „pārspīlētus")

vaibstus, un viss šis radījums ir augstākās mežonības iz-

teiksme. Lielie acu āboli, garš matu čupris, kurš uzbudi-

nājumā krīt uz sejas, milzīgā mute, kas apbruņota ar veselu

rindu spēcīgu zobu, atstāvošās ausis — viss tas kopā ņemot
padara pērtiķi par briesmīgāko radījumu virs zemes. Nav

nebūt pārsteidzoši, ka iedzimtie pat apbruņoti baidās ar

viņu tikties. ledzimtie stāsta, ka pērtiķis ir ļoti mežonīgs
un ja satiek atsevišķu cilvēku, tūliņ tam uzbrūk; „es pats,"
stāsta Vilsons, „esmu redzējis vīru, kuram šis nezvērs gan-
drīz visus ikru bija izkodis un arī pašu būtu saplosījis ga-

balos, ja laikā nebūtu piesteigusies biedri. Apgalvo, ka
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viņš apbruņotam cilvēkam spēj izraut ieroci no rokām un

saspiest šautenes stobru zobos, un tas jau arī nevienam

neizliksies neiespējami, ja ņem vērā viņa lielo žokļu mil-

zīgo spēku."

Apmēram tanī pašā laikā S a v a ž s (Savage), izdarot

līdzīgus pētījumus, savāca no nēģeriem ziņas par šo pēr-

tiķu dzīves veidu, un savu pētījumu rezultātus ievietoja

„Bostonas dabas zinātniskā avīzē" 1847. gadā. Kā no šim

ziņām redzams, „ingiine" dzīvo Lejasgvinejas iekšienē, kā-

mēr šimpanzes vairāk izplātītas šī apgabala piekrastē. Go-

rillas iet šūpojoties, ķermenis, kurš vienmēr uz priekšu

izstiepts, kustas, itkā grieztos vai līgotos no vienas puses

uz otru. Ejot rokas ir parasti uz priekšu izstieptas, pie
kam dzīvnieks uz tām atspiežas. Stāsta, ka ejot gorilla
nesaliec pirkstus, bet gan izstiepj tos uz priekšu kā rokas

atbalstus. Ja dzīvnieks ir saslējies un tādā stāvoklī iet,
tad tas, lai uzturētu līdzsvaru, ceļ savas rokas uz augšu.
Gorilla dzīvo baros, pēdējie tomēr nav tik lieli, kā to sasto-

pam pie šimpanzēm. Katrā tādā barā sastopam vairāk

mātītes, nekā tēviņus, un visas ziņas sakrīt, ka šādā barā

ir tikai viens vecs tēviņš un ka jaunie tēviņi, tikko pilnīgi

pieauguši, uzsāk cīņu ar citiem dēļ virskundzības; pats

spēcīgākais no viņiem pēc savu sāncenšu nonāvēšanas vai

aizdzīšanas uzmetas par pūļa vadoni. Gorillu dzīvokļi, ja

par tādiem viņus varētu nosaukt, līdzinās šimpanzes dzī-

vokļiem un vienkārši sastāv no nedaudziem mietiem un

zaļiem zariem; tie neaizsargā pērtiķi pret negaisu un pa-

rasti tiek lietoti tikai pa nakti. Gorillas ir ārkārtīgi mežo-

nīgi dzīvnieki, ātri uzbrūk un nekad nebēg no cilvēka.

ledzimtie ārkārtīgi baidās no gorillas, nekad ar viņu ne-

uzsāk cīņu, izņemot, ja vajaga aizsargāties. Tie nedaudzie

dzīvnieki, kuri līdz šim iegūti, ir nonāvēti mežā no elefantu

medniekiem un tirgotājiem. leraugot cilvēku, gorillas tē-

viņš izgrūž kliedzienu, kurš tāļu atbalsojas mežā un atgā-

dina gari stieptu „Khē, khē", pie kam milzīgie žokļi at-

veras visā plašumā un viss tas līdz ar pāri žodam nokārušos

apakšlūpu un pāri pierei izspūrušo matu gubu rada neap-

rakstāmu mežonības attēlu. Pie tēviņa pirmā kliedziena
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mātīte un mazie nozūd; tēviņš ātriem soļiem rēkdams tu-

vojas medniekam. Pēdējais dzīvnieku sagaida ar paceltu
ieroci un mēģina izšaut, kāmēr dzīvnieks, kā viņš to parasti

dara, vēl nav satvēris mutē šautenes stobru. Ja šautene

neklausa, gorilla ar saviem zobiem saspiež šautenes stobru,

un tad tāda sastapšanās medniekam var būt liktenīga. Go-

rillas dzīves veids un tikumi līdzinās šimpanzes dzīvei; viņš
taisa kokos līdzīgas ligzdas, pārtiek no tiem pašiem vai

līdzīgiem augļiem un savu uzturēšanas vietu izvēlas atka-

rībā no apstākļiem.
1852. gadā Fords sniedz ziņas, kuras sakrīt ar

iepriekšējām. „Gorilla," viņš saka, „uzbrūkot saslienas

kājās, tomēr pretiniekam tuvojas saliektā stāvoklī. Tas

nekad neuzglūn cilvēkam, bet tikko sajūt cilvēka tuvošanos,
tūliņ izgrūž savu parasto kliedzienu, sagatavojas cīņai un

pāriet uzbrukumā. Šis kliedziens ir vairāk rūciens, nekā

kauciens un līdzinās aizkaitināta šimpanzes kliedzienam,
tomēr ir skaļāks un dzirdams jau no tālienes. Vispirms

tēviņš īsu gabalu pavada bēgošās mātītes, kuras parasti
atrodas ap to, sapurina matus, tā ka tie karājas pāri pierei,

izplēš nāsis, nolaiž apakšlūpu uz leju, atņirdz zobus un

vēlreiz izgrūž saucienu, laikam mēģinādams savu pretnieku
sabiedēt. Ja pērtiķi šinī stāvoklī neķer labi mērķēta lode,
tad viņš sasparojas, un vai nu ar roku notriec savu preti-
nieku zemē, vai satver to ar tādu spēku, ka katra preto-
šanās še lieka, nosviež zemē un ar zobiem saplosa to. Šī

radījuma mežonību jo labi varēja novērot jau pie jauna
šeit atvesta dzīvnieka. Viņu turēja gūstā vairākus mēne-

šus, un daudz pūļu bij jāpieliek, lai viņu pieradinātu; viņš
tomēr bija tik nelabojams, ka koda man vēl stundu pirms
savas nāves."

Nākošās ziņas ir no Di-š c1ji(Du-Chaillu). Es pil-
nīgi izlietotu visus šos ziņojumus, ja tikai viņa apraksti
jau pie pašas pirmās lasīšanas neradītu manī nepārvāramu
neuzticību. Un tomēr arī šos aprakstus še pievedīšu; tikai

negribu viņus nekādā veidā apstiprināt. Esmu pilnīgi
vienis prātis ar Redu (Read), ka Di-šelji stāstījumi ir ap-

brīnojams maisījums no patiesības un izdomas un arī pie-
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vienojos Reda domām, kad viņš saka, ka Di-šelji ir uzrak-

stījis gan daudz par gorillu, kas ir patiess, bet nav nekas

jauns, un maz jauna, kas tomēr nav patiess. Mēs paši
varam spriest par šo pētnieku, kas sekoši apraksta savu

pirmo tikšanos ar gorillu: „Ātri krūmos kustējās kāds

dzīvnieks, un pirmo reizi manā priekšā nostājās milzīgs

gorillu tēviņš. Biezo krūmu dēļ viņš gāja rāpus, bet, tikko

mūs ieraudzījis, saslējās kājās un uzmanīgi un varonīgi

uzskatīja mūs. Tā viņš stāvēja apmēram divdesmit soļus
no mums — skats, kuru es nekad neaizmirsīšu. Āfrikas

mežu karalis, kā kāda gara parādība, bija manā priekšā.
Viņa gandrīz sešu pēdu garais ķermenis bija izstiepts; bija
redzamas viņa varenās krūtis, lielās muskuļainās rokas, me-

žonīgi spīdošās, dziļi pelēkās acis un seja ar tiešām vel-

nišķu izskatu. Viņš no mums nebijās! Viņš stāvēja un

sita ar varenām dūrēm savas krūtis, kuras skanēja itkā

sistu uz lielām metāla bungām. Tā ir savāda veida spītība,
tā ir gorillas cīņas gatavības zīme. Un tad vienu reizi pēc
otras viņš izgrūda griezīgu rēkoņu, — rēkoņu, kuru tiešām

varētu apzīmēt par īpatnējāko un briesmīgāko skaņu Āfri-

kas mežos. Uzsāk viņš asi riedams, itkā liels suns, tad

pāriet dziļā rēcienā, kas līdzinās pērkona grāvienam debesu

malā; pirms ieraudzīju gorillu, vairākas reizes šīs skaņas
noturēju par pērkona rūcienu. Mēs bijām nekustīgi un

gaidījām. Nezvēra acis ārprātīgi ziļbšņoja, īso matu ce-

kuls uz pieres cēlās uz augšu un leju. Viņš rādīja savus

spēcīgos ilkņus un atkārtoja pērkonam līdzīgo rūcienu.

Viņš tagad līdzinājās velnišķīgai sapņu bildei, savādam

radījumam, pa pusei vīrietim, pa pusei zvēram, tādam at-

baidošam tēlam, kādu vecie gleznotāji izgudroja, kad tie

gribēja elli attēlot. Dzīvnieks atkal pienāca pāris soļus
mums tuvāk un no jauna ierēcās. Vēl tas pakāpās tuvāk

un rūkdams un kaukdams sita savas krūtis. Viņš bija

pienācis uz sešiem soļiem: es izšāvu un nogalināju viņu.
Ar vaidu, kurā bij kaut kas cilvēcīgs un kurš tomēr bija
caur un cauri dzīvniecisks,viņš nokrita zemē ar seju uz priek-
šu. Ķermenis vairāk minūtes krampjaini raustījās, pēc tam

viss apklusa: nāve bija padarījusi savu darbu." Pie pie-
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vestā gadījuma Reds atstājis īsu piezīmi: Priekšlasījumā,
kuru es lasīju Londonas zooloģiskās biedrības sēdē, esmu

izteicis iemeslus, kuru dēļ varu ar pilnīgu pārliecību taisīt

slēdzienu, ka Di-šelji nekad nav nogalinājis gorillu. Bet

arī maz ticamais, varbūt pareizāk nepatiesais, lai šoreiz

tiek pievests, it sevišķi vēl tādēļ, kad tam tūliņ sekos iz-

labojums.

„Mana ilgā uzturēšanās Āfrikā," stāsta Di-šelji, at-

viegloja manus sakarus ar iedzimtiem, un kad mani palīgi
tik ļoti vēlējās redzēt šo nezvēru, nolēmu doties medībās, lai

pats ar savām acīm viņu redzētu. Man smaidīja laime būt

pirmām, kas var par gorillu ziņot pēc personīgiem piedzīvo-

jumiem; pēc maniem piedzīvojumiem un novērojumiem iz-

rādās, ka daudz nostāstu pamatojas uz nēģeru un lētticīgo

ceļotāju tukšiem un aplamiem ziņojumiem, bet no otras

puses varu arī apgalvot, ka nekāds apraksts nevar attēlot

uzbrūkoša gorillas trakumu.

Man ir nepatīkami, ka man jābūt par daudzu sapņo-

jumu izklaidētāju. Bet gorilla nebūt neuzturas kokos virs

mežu ceļiem, lai satvērtu savās rokās un nožņaugtu neuz-

manīgu ceļa gājēju; viņš arī neuzbrūk elefantiem un ne-

piekauj tos līdz nāvei; tāpat viņš nelaupa sādžās iedzimto

sievas, viņš netaisa kokos sev ligzdas no lapām un zariem,
kā arī nešēž zem jumta aizsega; viņš nav arī sabiedrisks

dzīvnieks, un visas ziņas par šo dzīvnieku kopējiem uzbru-

kumiem nesatur ne graudiņa patiesības.
Gorilla dzīvo vientuļākās un tumšākās vietās Āfrikas

mežu biezoknī, vairāk cienīdams dziļās mežainās ielejas un

augstienes. It sevišķi augstienes, kas bagātas lieknām,
liekas būt dzīvnieku mīļākās uzturēšanās vietas. Tādas

vietas Āfrikā ir parasti bagātas ar ūdeni, un esmu novēro-

jis, ka gorilla mīt visvairāk taisni tādās vietās, kur vis-

mitrāks. Viņš ir nemierīgs dzīvnieks, kas ceļo no vienas

vietas uz otru un reti kad uzturas divas dienas vienā un

tanī pašā vietā. Šo apkārtklaiņošanu var izskaidrot ar

iecienītas barības meklēšanu. Gorilla, kaut gan tas ar

saviem spēcīgiem ilkņiem varētu saplosīt vienu otru meža

dzīvnieku, tomēr ir īsts augu ēdājs. Esmu izmeklējis to
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dzīvnieku kuņģus, kurus man laimējās nošaut, un nekad

viņos neesmu atradis nekā cita, ka ogas, pizangkoka lapas
un tamlīdzīgas auguvielas.

Gorilla ir liels izēdājs, kas, acimredzot, vienā vietā

visu noēd un tikai cīņā ar badu ir spiests ceļot. To jau lie-

cina viņa lielais vēders, kas sevišķi izceļas dzīvniekam sa-

slienoties; un tiešām, trūcīga barība nespētu uzturēt viņa
lielo ķermeni un vareno muskulatūru.

Nav tiesa, ka gorilla daudz vai pat pastāvīgi dzīvo

kokos. Gandrīz vienmēr viņu esmu atradis uz zemes. Viņš
gan kāpj kokos, lai norautu ogas vai riekstus, bet tikko tas

izdarīts, viņš tūliņ rāpjas atkal zemē. Pēc saviem piedzīvo-

jumiem varu apgalvot, ka dzīvniekam nebūt nav vajadzīgs

kāpt kokos. Viņam taču pieietama cukurniedra, pizang-
koka baltās lapu dzīslas, daudzas ogas, kuras aug neaugstu

pār zemi, dažu koku miza un kāds rieksts ar cietu čaulu.

Pēdējā ir tik cieta, ka tikai spēcīgs āmura sitiens spēj viņu
attaisīt. Varbūt taisni viņu dēļ dzīvniekam ir tik stipri

žokļi, kuriem neturas pretim pat šautenes stobrs. Kokos

guļ tikai jaunie gorillas, lai pasargātos no plēsīgiem zvē-

riem. Esmu vairāk reizes atradis svaigas gorillas guļvietas
atliekas, kur bij labi saredzams, ka tēviņš sēdēdams viņā,
bijis piespiedies ar muguru pie koka; ticu, ka mātītes un

jaunie dzīvnieki pārguļ koku galotnēs, turpretim tēviņi
vienmēr guļ koku pakā jā vai arī apstākļu spiesti, vienkārši

zemē. Visiem pērtiķiem, kuri daudz dzīvo kokos, ir garāki

pirksti, nekā gorillam, kura roka vairāk līdzinās cilvēka

rokai. Pateicoties šai savādībai, viņš ir mazāk piemērots

kāpelēšanai kokos, še jāpiezīmē, ka nekad neesmu atradis

kaut kādu aizsargu jeb būdu, un tādēļ esmu nācis pie slē-

dziena, ka dzīvnieks tādas būdas nemaz netaisa.

Gorilla nav sabiedrisks dzīvnieks. Parasti esmu sa-

stapis kopā vecu tēviņu un mātīti, diezgan bieži var sastapt
arī vecu tēviņu vienu; tādā gadījumā tas ir ļauns, neap-

mierināts dzīvnieks, kurš neļauj ar sevi jokoties. Jaunie

gorillas sastopami pat līdz pieci vienā grupā. Izbailēs tie

parasti kliedzot bēg rāpus uz visām pusēm. Nav viegli

viņiem tuvoties, jo viņi dzird ārkārtīgi labi un nezaudē
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laiku, lai izbēgtu briesmām, kāmēr mednieka kustības ļoti
apgrūtinā mīkstā zeme. Veci gorillas ir arī bailīgi; esmu

veselu dienu dzinies savam medījumam pakaļ, bez kā būtu

viņu panācis: gorilla man vienmēr izbēga. Bet ja nu bei-

dzot medniekam smaida laime, vai nu caur gadījumu, vai

kādu veiklu mednieka paņēmienu tas sastopas ar savu me-

dījumu, tad gorilla vairs nebēg. Visās savās medībās ne-

esmu sastapies ar tādu gorillu, kurš tad būtu man pagriezis

muguru. Pārsteidzot pērtiķu pārīti esmu atradis, ka tē-

viņš parasti atspiedies pie koka vai klints, meža biezoknī,
kur reti kad iespīd saules stari, mātīte ganās parasti ne-

tālu no tēviņa un pirmā aizbēg, stiprā balsī kliegdama un

spiegdama. Tad parasti tēviņš, kurš vēl vienu acumirkli

ar mežonīgu skatu paliek sēžam, lēnam pieceļas, skatās

zvērojošām acīm uz atnācēju, sit sev pa krūtīm, paceļ savu

milzīgo galvu un izdod briesmīgu rēcienu. Es domāju, ka

šo skaņu esmu dzirdējis trīs jūdžu attālumā.

Laba gorillu mednieka pamatlikums ir taupīt šāvienu

līdz beidzamam brīdim. Piedzīvojumi māca, ka ja reiz med-

nieks izšauj un netrāpa, gorilla tūliņ metas viņam virsū. Un

šim brāzienam neviens cilvēks nevar atturēties pretī! Ti-

kai viens vienīgs šīs spēcīgās nagiem apbruņotās rokas si-

tiens — un nabaga mednieka vēders uzšķērsts, krūtis sa-

laustas, galvas kauss sadragāts, —
ir par vēlu lādēt bisi

no jauna un par vēlu bēgt! Daži nēģeri, ārprāta drošsir-

dibā, tādos apstākļos bija ielaidušies cīņā, mēģinādami aiz-

sargāties ar izšautu ieroci, bet tikai uz īsu brīdi — jau nā-

kamā acumirklī parādījās garā liktenīga roka un ar vienu

sitienu sadauzīja šauteni un arī nēģera galvu. Es nezinu

cita radījuma, kas spēj vērst pret cilvēku tik labi pārdo-
mātus uzbrukumus, kā gorilla — tāpēc ka tas cīnās seju
pret seju, laizdams rokas darbā, gluži kā veikls paukotājs;
tikai gorillam ir garākas rokas un tas ir tik spēcīgs, ka pat
labākais pasaules boksētājs nesapņo par to.

Tumšos un necaurredzamos biezokņos, kur daudzo dze-

loņu un vītņu dēļ tik tikko var uz priekšu kustēties, med-

nieks ar gudru ziņu paliek stāvot un gaida mežonīgā zvēra

ierašanos. Maziem soļiem tuvojas gorilla, bieži pa ceļam
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apstādamies un izgrūzdams savu ellišķo rēcienu, krūtis ar

rokām dauzot, tad uz brīdi itkā apmierinājies piesēžas,

mežonīgi skatīdamies uz savu pretinieku. Ļoti īsās pakaļ-
kājas viņam neļauj nest ķermeni izslietu: tādēļ dzīvnieka

ķermenis turas līdzsvarā ar roku kustību palīdzību; resnais

vēders, apaļā vērsim līdzīgā galva, kura no muguras puses

gandrīz izskatās bez kakla, lielās spēcīgās rokas un platās
krūtis — viss tas padara dzīvnieka šūpojošos gājienu ne-

izsakāmi šausmīgu. Dziļi guļošās pelēkās acis reizē iemir-

dzas baigā spožumā, ārprāts pārvērš seju līdz riebīgumam;
plānās, atpakaļ atvilktās lūpas dara redzamus spēcīgos ilk-

ņus un briesmīgos žokļus, kuri spēj samalt cilvēka locekli

kā sausmaizīti. Mednieks, ar šauteni rokā, baiļu pilnās
bažās savu pretinieku uzmanīdams, dažreiz ztāv veselas

piecas garas un baigas minūtes, gaidīdams uz acumirkli,
kad tam būs jāšauj. Parastais šāviena attālums ir desmit

soļi. Es pats nekad neesmu šāvis uz gorillas tēviņu no

lielākā atstatuma kā 8 soļi. Un beidzot izdevīgais brīdis

klāt: cik iespējams ātri tiek pacelta šautene, viens baigs

acumirklis, kurš aizžņaudz krūtis, un pirksts uz nospiedēja!
Ja nēģeris labi trāpījis nilzirgam, viņš tūliņ piesteidzas
pie sava medījuma, bet ja viņš raidījis lodi gorillam, tad

viņš stāv klusi un mierīgi: gadījumā, ja lode gājusi garām,

viņam jācīnās uz dzīvību un nāvi, seju pret seju, cerībā,
ka negaidīta laime viņu pasargās no šausmīgās rokas si-

tiena un viņš tiks vaļā kaut varbūt arī sakropļots uz visu

mūžu. Laimīgā kārtā gorilla mirst tikpat viegli kā cilvēks:

šāviens krūtīs nes viņam neizbēgamu nāvi. Viņš veļas uz

priekšu, plaši izplēzdams garās milzīgās rokas un savu pē-

dējo elpas vilcienu nāvē izgrūzdams, pa pusei ierēcas, pa

pusei vaid, un kaut gan šīs skaņas medniekam sola glābiņu,
tomēr tās nav patīkamas viņa ausij, jo stipri līdzinās mir-

stoša cilvēka vaidiem. Gorillam nēģeri uzbrūk tikai ar

šautenēm apbruņojušies, un nekad ne ar citādiem ieročiem,

un kur šauteņu nav, tur nezvērs jūtas kā vienīgais meža

valdinieks. Nogalinājis gorillu, mednieks iegūst slavu uz

visu savu mūžu pat drošsirdīgu nēģeru starpā, kuri, kā es

to piedzīvoju, vispārīgi nebūt necenšas pēc šīs slavas.
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Gorilla pie aizsargāšanās nelieto nekādus mākslīgus

ieročus, kā tikai savas rokas un tālākā cīņā arī savus zo-

bus. Bieži esmu skatījis gorillas galvas kausus, kuriem

izlausti milzīgie ilkņi; no nēģeriem dabūju zināt, ka tas

notiekot, kad tēviņi izcīna mīlas cīņu par mātīti. Var iedo-

māties, kāda varena, neparasta aina ir šāda cīņa: visas pa-
saules sacīkstes nobālētu divu spēcīgu gorillas tēviņu cī-

ņas priekšā.
Parasti gorilla nestaigā uz pakaļkājām, bet gan uz vi-

sām četrām, šādā stāvoklī tomēr galva ir ievērojami pa-

celta, jo rokas ir samērā ļoti garas. Ja dzīvnieks ātri

skrien, tas aizsviež kājas pat tālāk par ķermeņa priekšu,
un pie tam reizē ceļ abus vienas puses locekļus, kāpēc tas

ejot savādi šūpojas. Nav šaubu, ka viņš arī stāvus spēj
ātri skriet, daudz ātrāk par šimpanzēm un citiem pērtiķiem.
Saslējies viņš izliec savas kājas uz āru. Savādi ir viņa pēdu
nospiedumi. Kāju pirksti neatstāj zemē nekādu pēdu, ti-

kai papēži un īkšķi ir saskatāmi; arī roku pirksti iespiesti
zemē vāji. Jaunie gorillas, kad tos vājā, nekāpj kokos, bet

bēg prom pa zemi.

Nekad neesmu redzējis, ka gorillas māte arī domātu

par pretošanos, bet no nēģeriem esmu dzirdējis, kā tādi ga-

dījumi tiešām novēroti. Kas par skaistu skatu, kad māte

rotaļājas ar saviem mazuļiem! Kaut gan biju izgājis uz

gorillu iegūšanu, tomēr nespēju šo jauko skatu izjaukt.
Mani nēģeri nebij tik mīkstsirdīgi un bez kavēšanās noga-

lināja savu dzimto einaidnieku. Ja māte bēg no mednie-

kiem, mazais veikli uzlēc viņai uz kakla un karājas starp
krūtīm, ar saviem mazajiem locekļiem apskaudams viņas
ķermeni. Jau mazs gorilla ir ļoti spēcīgs. Četri spēcīgi
vīri nespēja saturēt vienu mazo, kurš bija tikai divus un

pus gadus vecs. Vecie gorillas spēj saspiest plakanu šau-

tenes stobru un ar savām rokām pārlaust koku 10—15 cen-

timetru resnumā (?). Dzīvnieku āda ir bieza un cieta kā

vērša āda, bet samērā tomēr maigāka par pārējo pēr-

tiķu ādu.

Daži nēģeri, kuri medīja manā uzdevumā, 4. maijā, at-

gādāja dzīvu jaunu gorillu. Nevaru aprakstīt uztraukumu,



kas pārņēma mani, kad mazo nezvēru ieveda sādžā. Vienā

acumirklī bij aizmirstas visas grūtības un pārestības, ku-

ras biju Āfrikā piedzīvojis. Pērtiķis bija divus līdz trīs

gadus vecs, divas ar pus pēdas augsts, bet tik mežonīgs un

ietiepīgs, kādi spēj būt tikai pieauguši dzīvnieki. Mani med-

nieki, kurus es labprāt spiestu pie savas sirds, atrada viņu
apgabalā starp Rembo upi un Sv. Katrinas priekškalniem.
Viņi stāstīja, ka pieciem klusi caur mežu ejot, netālu no

piekrastes sādžas, sadzirdējuši itkā ņurdēšanu, kuru tūliņ
pazinuši par jaunā gorillas saucienu pēc mātes un nolēmuši

sekot šim saucienam, šautenēm rokās dūšīgie mednieki

devās uz priekšu meža biezoknī. Viņi zināja, ka arī māte

atrodas tuvumā, sagaidīja arī, ka briesmīgais tēviņš nevar

būt tāļu, bet nolēma likt visu uz spēli, lai tikai būtu iespē-

jams jauno pērtiķi dzīvu iegūt. Pieejot tuvāk, viņu acīm

atklājās rets skats. Mazais dažu soļu atstātumā no mā-

tes nodarbojās ar ogu plūkšanu. Māte ēda tās pašas ogas.

Vienā acumirklī mani mednieki bija gatavi šaušanai —un

ne par vēlu — vecā ieraudzīja viņus tikko mednieki grieza
stobrus pret to. Ar pirmo laimīgo šāvienu viņi nogalināja
māti. šāviena trokšņa izbaidīts mazais ātri piesteidzās
klāt savai mātei, apķēra rokām viņas ķermeni un paslēpa

seju. Mednieki piesteidzās: uzmanīgais mazulis tūliņ at-

stāja savu māti, pieskrēja pie koka un ātri uzrāpās viņā,
raidīdams pret saviem vajātājiem niknus rūcienus. Ļaudis
tomēr neapmulsa. Neviens nebaidījās no šī mazā trakojošā
dzīvnieka kodieniem. Koku nocirta, un tikko viņš bija no-

kritis, ātri uzmeta drēbi retajam medījumam galvā, lai tā

to varētu labāk sasiet. Tomēr mazais radījums, pēc gadiem
vēl nepieaudzis bērns, bija jau apbrīnojami spēcīgs un nai-

dīgs, tā ka ļaudis nespēja viņu vest un bija spiesti ielikt

viņa kaklu koka spīlās. Tādā veidā gorilla nonāca sādžā.

Stiprs uztraukums pārņēma iedzīvotājus. Kad gūstekni
izvilka no laivas, kurā viņš bij pavadījis daļu no ceļa, viņš

rūca, rēja un mežonīgi skatījās ar savām ļaunām acīm,
itkā gribēdams apgalvot, ka viņš atriebsies pie pirmās

iespējas. Es ieraudzīju, ka spīlas bija ievainojušas viņa
skaustu un tādēļ steidzīgi pavēlēju pagatavot krātiņu. Pēc
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divi stundām viņam bij uzbūvēta stipra bambuka mājiņa,
caur kuras spēcīgiem kokiem mēs nu varējām viņu novērot.

Dzīvnieks bija jauns tēviņš, pietiekoši pieaudzis, lai dzīvotu

patstāvīgi, un apveltīts ar savam augumam nesamērīgu

spēku. Seja un rokas bija melnas, acis mazāk iekritušas

nekā pie veciem gorillām, krūtis un vēders tievāki, mati uz

rokām garāki. Sarkanbrūnie mati uz uzacīm un rokām

tikko bij sākuši augt, augšējā lūpa bija apklāta īsiem ma-

tiem, uz apakšējās bij īsa bārda, plakstiņi smalki, uzacis

apmēram divi centimetri garas. Pakausis un kakls bija

apklāti gaišiem sirmiem matiem, kuri uz roku pusi bij tum-

šāki un muguras lej galā pilnīgi balti.

Pēc tam, kad mazo laimīgi biju iemānījis krātiņā, tu-

vojos viņam, lai pateiktu dažus uzmudinošus vārdus. Viņš
turējās pašā attālākā krātiņa stūrī, bet tūliņ ierējās un

dusmīgi metās uz mani, tikko tam tuvojos. Kaut gan es

cik ātri vien iespējams atrāvos atpakaļ, tomēr tas paspēja

saķert mani aiz biksēm un tās saplēst, pēc kam acumirklī

atkal atgriezās savā kaktā atpakaļ. Es paliku uzmanīgāks,
tomēr nezaudēju cerību viņu pieradināt. Manas pirmās

rūpes bija apgādāt viņam barību. Es liku salasīt mežā

ogas un pasniedzu tās viņam līdz ar ūdeni, tomēr viņš ne-

gribēja ne ēst, ne dzert, iekams nebiju pietiekoši attālinā-

jies. Otrā dienā Džo, kā es viņu nosauca, bija mežonīgāks
nekā pirmo dienu, metās virsū katram, kas kaut uz īsu

brīdi nostājās viņa krātiņa priekšā un likās bija gatavs sa-

plosīt visus mūs gabalos. Es atnesu viņam dažas pizanga

lapas un novēroju, ka viņš ēd tikai lapu mīkstās daļas. Viņš,
kā likās, nebij ēdienā izlasīgs, kaut gan kā no sākuma, tā

arī visā savas īsās dzīves laikā, neatzina citu barību, kā

savu dzimto mežu koku lapas un augļus. Trešā dienā viņš
bij vēl niknāks un mežonīgāk rēja uz katru un vai nu slē-

pās attālākā būrīša kaktā, vai atkal bultas ātrumā metās

virsū. Ceturtā dienā viņam izdevās atbīdīt divus savas bū-

das bambuka stabus un izbēgt. legājis savā mājā, tiku

saņemt ar sirdīgu rūcienu, kurš nāca no pagultes. Acu-

mirklī aiztaisīju logus un pasaucu savus ļaudis, lai tie uz-

mana vārtus. Mans draugs Džo, to ieraudzījis, palika ne-
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aprakstāmi nikns, viņa acis laistījās, viss ķermenis dre-

bēja no dusmām un viņš strauji devās no pagultes ārā.

Mēs attaisījām vārtus, likām viņu mierā un nolēmām la-

bāk pārdomāt, kā viņu vieglāk saķert, nekā ļauties no viņa
sakosties. Nebij nekādaprieka viņu atkal gūstīt: viņš bija

jau tik spēcīgs un mežonīgs, ka es negribēju doties ar viņu
pat dūru cīņā, baidīdamies, ka viņš varētu mani sakost.

Stāvot istabas vidū mūsu nemiernieks nikni raudzījās uz

saviem ienaidniekiem; pie tam tas itkā pārsteigts aplūkoja
arī dzīvokļa iekārtu. Es stipri baidījos par sava pulksteņa
tikšķēšanu, kas varētu aizsniegt viņa ausi un pamudināt
to mesties uz šo priekš manis neatsveramo priekšmetu, kā

arī bažījos, ka viņš var izpostīt daudz ko no tā, ko esmu sa-

vācis. Beidzot, kad viņš bija drusku nomierinājies, lai-

mīgi uzmetām viņam tīklu galvā. Jaunais briesmonis nikni

rūca, trakoja un plosījās savās važās. Beidzot es metos

viņam virsū, apķēru tā kaklu, kamēr divi cilvēki saķēra
viņu aiz rokām un divi aiz kājām, bet tomēr mums nācās

grūti ar viņu tikt galā. Cik ātri vien iespējams mēs iene-

sām viņu krātiņā, kas pa to laiku bija izlabots, un apsar-

gājām viņu rūpīgāk.
Nekad vēl neesmu redzējis tik mežonīga dzīvnieka, kā

šis pērtiķis. Viņš metās virsū katram, kurš pienāca tam

tuvāk, grauza krātiņa bambuka mietus, raudzījās apkārt
savām ļaunām acīm un pie katras iespējas izrādīja mums

savu cauri un cauri ļaunprātīgo dabu." Savā stāstā Di-

šelji ziņo tālāk, ka ne bads ne barība nav varējuši nomie-

rināt Džo; pēc dažām dienām viņš atkal izlauzies brīvē, ar

lielām grūtībām atkal saķerts un neskatoties uz savu pre-

tošanos iekalts ķēdēs; desmit dienas vēlāk tas piepēži no-

miris, bet pirms nāves tomēr sācis pazīt savu saimnieku.

Vēlāk Di-šelji esot izdevies sagūstīt mazu gorillas mā-

tīti, kura ar neizsakāmu maigumu bijuse pieķērusies savas

mātes līķim un ar savām bēdām uztraukuse visu sādžu.

Vēl ļoti jauno zvēriņu varēja barot tikai ar pienu, un tā kā

pēdējais nebija nekur dabūjams, tad gorilla nobeidzās jau
trešā dienā pēc sagūstīšanas.

Zemes iekšienē iedzimtie labprāt ēd gorillas un citu



pērtiķu gaļu neskatoties uz to, ka tā ir melna un cieta; tur-

pretim ciltis, kuras dzīvo jūras tuvumā, šo gaļu neēd un

jūtas pat apvainotas, kad viņām to piedāvā, jo iedzimtie

apzinās zināmu līdzību starp sevi un pērtiķiem. Arī ze-

mes iekšienes nēģeru ciltis atteicas no gorillas gaļas lieto-

šanas, jo tās tic, ka kādreiz agrāk kāda no viņu sieviešu

kārtas sencēm esot dzemdējuse gorillu.
No visiem ziņojumiem, liekas, visvairāk var uzticēties

Rinvudam Redam (Rinwood Read). „Ceļojot pa go-

rillu zemes iekšieni", viņš stāsta, „es katrā sādžā, kur pa-

liku uz naktsguļu, apjautājos, vai tur nebūtu kāds nēģeris,
kas būtu nogalinājis gorillu. Ja tāds gadījās, tūdaļ liku at-

saukt pie sevis un ar tulka palīdzību izprašņāju visu par

pērtiķu tikumiem un parašām. Līdzīgi rīkojos arī atraz-

damies starp belingiem pie Muni upes, šikeniem pie Gabu-

nas upes un kommiem pie Fernandovacas. Līdzīgus jautā-

jumus uzstādīju arī vergiem no Centrālās Āfrikas, kuri kal-

poja kā mednieki pie saviem kungiem. Salīdzinot savas

iegūtās ziņas es paturēju tikai tās, kas apstiprinājās
vienādām šo triju dažādo Centrālās Āfrikas apgabalu med-

nieku liecībām.

Bapuku apgabalā, starp piejūras ciltīm, gorilla nav pa-

zīstams. Tālākais punkts uz ziemeļiem, kādu sasniedz go-

rilla, pēc man ienākušām ziņām bija kādas mazas upes

krasts pie Sent-Jones. Pie Muni upes viņš sastopams re-

tāk nekā pie Gabunas upes, bet mežājos pie Fernandovacas

atkal biežāk nekā tur.

Ticamas ziņas apliecina, ka viņš sastopams Majumbā,

par kuru runā Batels un uz dienvidiem līdz pat Loango

upei; es tomēr esmu gatavs ticēt, ka viņš ir izplatīts daudz

lielākā apgabalā, nekā mēs tagad to pieņemam, šimpanze
dzīvo uz ziemeļiem līdz pat Sjerra Leonai, un es domāju,
ka arī gorilla ir sastopams tanīs pat vietās. Šimpanze uz-

turas vairāk piejūras apvidos un atklātākās vietās, nekā

gorilla, un ar to arī izskaidrojams, ka pirmējos labāk pa-

zīst nekā pēdējos. Fe n i stāsta, ka „Nji" ļoti bieži esot

sastopami plašajā apgabalā uz ziemeļaustrumiem, kur viņu
kliedzieni esot sadzirdami pat pilsētu tuvumā; tāpat man

101



102

tika stāstīts arī Ngumbi apgabalā, ka gorillas deja — kāda

nēģeru deja, kurā mēģina pakaļdarināt gorillas kustības —

esot radusies zemē, kura atrodas deviņdesmit dienu attā-

lumā uz austrumiem.

Kāmēr šimpanze uzturas mazu stepju tuvumā, gorilla
mīl biezāko mežu pustumsu. Viņš skrien rāpus un viņu
var sastapt gan vienu, gan mātītes un bērnu pavadībā. No

kokiem viņš lauž zarus un plūc lapas, kuras atrodas sasnie-

dzamā augstumā virs zemes. Bieži vien viņš rāpjas kokā,
lai iegūtu tā augļus. Kādu zāles sugu, kura aug maziem

ceriem, viņš mīl tā, ka šīs zāles atrašanās vien jau liecina

par gorillas klātbūtni. Rītos un vakaros viņš apmeklē sādžas

dēstījumus, ēd pizangu un cukurniedras un kliedz savā

pazīstamā balsī. Naktij viņš izvēlas tukšu koku, uz kura

gulēt. Kad mātīte atrodas grūsniecības stāvoklī, tēviņš
taisa ligzdu, parasti piecus līdz astoņus metrus virs zemes;

tā ir zaru kaudze, ko tas pats ar rokām sanes, šinī ligzdā

jaunais pērtiķis nāk pasaulē, pēc kam ligzda tiek atstāta.

Meklēšanās laikā tēviņi cīnās savā starpā mātīšu dēļ. Kāds

ticams aculiecinieks redzējis divus no viņiem cīņā; viens

bijis daudz lielāks par otru, un mazākais ticis nogalināts.
No tā varu spriest, ka gorillas dzīvo tādā pat daudzsievībā,
kā citi dzīvnieki, kuri cīnās mātīšu dēļ. Parastais gorillas
kliedziens ir žēlīgs, cīņas kliedziens turpretim ir asa, aiz-

smakuse riešana, līdzīga tīģera rūcienam.

Aiz nēģeru īpašības visu pārspīlēt es sākumā dzir-

dēju pašus dažādākos nostāstus par gorillas mežonību. Vē-

lāk, kad izprašņāja daudzus īstus medniekus, atradu, ka

pēdējie, kā visi dūšīgi ļaudis, ir atturīgi un vairāk klusē

nekā pļāpā. Viņu ziņojumi par šo pērtiķu mežonību ne

visai sakrīt ar Savaža un Forda nostāstiem.

Viņi noliedz, ka gorilla nesakaitināts bieži uzbruktu

cilvēkiem. Neaiztieciet viņu, saka šie mednieki, un viņš jūs
arī neaiztiks. Ja turpretim ēdot vai guļot viņš piepēži tiek

pārsteigts, tad tas ar līkumu griežas apkārt, skatās uz cil-

vēku un izgrūž piespiesti skanošu kliedzienu. Ja mednieka

ierocis atsakās klausīt vai pērtiķis top tikai ievainots, tad
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gadās arī, ka viņš bēg prom, bet parasti tomēr ar

briesmīgu skatu, nokārušos apakšlūpu un virs galvas sa-

celtiem matiem tas metas pretiniekam virsū. Liekas, ka

viņš nav visai veikls, jo mednieki bieži no tā izbēg. Uz-

brukumā viņš parasti dodas rāpus, satver viņam nepatīkamo

priekšmetu, ierauj to mutē un kož. Visur izplatītais stāsts

par to, ka gorillas spēj sakost šautenes stobru, nav nekas

brīnišķīgs, jo lētās Birminghamas šautenes spēj sakost

katrs spēcīgiem žokļiem apbruņots dzīvnieks. Esmu dzir-

dējis daudz nostāstus, ka gorillas nogalinot cilvēkus; vien-

mēr vēlāk tomēr esmu atradis, ka šādi stāsti savukārt di-

binās uz citiem nostāstiem un tāpēc maz ticami. Ka go-

rilla spēj nogalināt cilvēku, neesmu šaubījies nevienu acu-

mirkli, bet ka neviens cilvēks tādā kārtā nav nogalināts,
varu arī droši apgalvot. Mednieks, kurš mani vadāja pa

Ngumbi mežājiem, tika reiz no gorillas ievainots. Viņa
roka bija pilnīgi sakropļota un zobu kodienu vietas vēl bij
labi saskatāmas viņa delnā. Es lūdzu viņu parādīt man, kā

uzbrūk gorilla. Es attēloju mednieku, viņš gorillu. Viņš
piesēdās un es izlikos, itkā gribu viņam šaut. Rāpus viņš
pieskrēja man, saķēra man roku pie delnas, pievilka to

pie mutes, iekoda viņā un aizbēga. „Lūk, kā gorilla darīja
ar mani", viņš teica. Ar tādu vienkāršu liecību palīdzību
vislabāk var panākt pie nēģeriem taisnību. Vispār leo-

pardu skaita par mežonīgāku un briesmīgāku dzīvnieku

nekā gorillu. Arī šimpanze aizsargājas pret cilvēku, kad

viņam uzbrūk, to pašu dara arī orangutāns, to pašu tādā

gadījumā dara visi dzīvnieki, sākot ar elefantu un beidzot

ar sīkajiem kukaiņiem. Tādēļ nevaru atrast nekādu pa-

matu uzskatam, itkā gorilla būtu mežonīgāks un ātrāk uz-

bruktu cilvēkam, nekā citi dzīvnieki, kuri, līdzīgi gorillām,
ir apdomīgi un bailīgi un kuri, lai izbēgtu no cilvēka, prot
labi izmantot savu lielisko ožu un dzirdi.

Kā vienkāršs faktu vācējs es cenšos tikai pēc viena —

pēc patiesības. Mani dati atšķiras no manu priekšteču da-

tiem, un esmu spiests atklāti atzīties — kā vienā, tā otrā

pusē ir patiesība. Visi nēģeri cenšās drīzāk pārspīlēt, nekā

samazināt faktus. Esmu izprašņājis vairāk lieciniekus nekā
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varbūt Vilsons, Savažs un Fords kopā, un biju divkārt uz-

manīgs savos pētījumos, ja runa gāja par kādu svarīgu

jautājumu; tomēr viņu pusē bija tā lielā priekšrocība, ka

viņi zināja iedzimto valodu un tiem nevajadzēja tulkotāja,
un tāpat viņi bij labāk pazīstami ar iedzimto tikumiem nekā

es. Neesmu spējīgs mūsu ziņojumus jau tādēļ vien salīdzi-

noši novērtēt, ka nezinu, no kādas cilts viņi savas ziņas ir

dabūjuši. Tas, ko es varu no personīgiem piedzīvojumiem

apgalvot, būtu sekošais: esmu redzējis un aprakstījis go-
rillu ligzdas, noteikti tomēr nevaru pateikt, vai tās viņiem
noder par pastāvīgu guļas vietu vai izpilda tikai pagaidu
nometnes vietu. Esmu atkārtoti atradis gorillu pēdu no-

spiedumus un tādēļ varu apgalvot, ka šis pērtiķis skrej rā-

pus. Nekad neesmu redzējis kopā vairāk par divu gorillu

pēdām. Esmu novērojis sagūstītu vienu jaunu gorillu un

vienu jaunu šimpanzi un varu apgalvot, ka abi izrādījās
vienādi labi iemācami. Beidzot varu vēl apgalvot, ka go-

rilla, vismaz dažreiz, bēg no cilvēka, jo es biju diezgan

tuvu, lai dzirdētu, kā viens no manis aizbēga.
No daudzajiem nostāstiem par gorillu, kuri man tikuši

ziņoti, esmu izlaidis visus tos, kuri man izlikās nepietiekoši

patiesīgi. Vienā no šādiem stāstiem, piem., apgalvo, ka

dažreiz pērtiķu dzimta uzrāpjas kokā un pārpilnam pie-
ēdas zināmus augļus, pie kam vecais gorilla paliek apakšā

pie koka pamata. Ja tu tad vari, saka iedzimtie, pieiet tuvu

un viņu nošaut, pēc tam varēsi nošaut arī visu pārējo ģi-
meni. Otrs nostāsts ir tas, ko stāsta par visiem lieliem pēr-

tiķiem, proti, ka viņi paņemot sev līdz sievietes. Kādā no

sādžām, uz Fernandovacas upes labā krasta, man stāstīja,
ka sievas, ejot uz aku, bieži tiekot no gorillām saķertas, jo

man pat atveda vienu sievu, kura teicās personīgi esot iz-

baudījuse gorillas kaislību un tik tikko atsvabinājusies.

Visā tanī es neredzu nekā brīnišķa; mēs taču zinām, ka

pērtiķi ir augstā mērā iespaidojami dzīvnieki. Katram to-

mēr būs tiesība šaubīties, ja stāsta, ka pērtiķi ievilkuši

mežā sievieti, kura tad pusmežonīgā stāvoklī dzīvojusi

viņu starpā."
Rinvuds Reds nobeidz savus ziņojumus ar piezīmi, ka
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viņš nav atradis nekā tāda, ar ko gorilla krasi atšķirtos no

šimpanzes. Abi dzīvnieki taisa ligzdas, abi iet četrrāpus,
abi vienādi uzbrūk, abi dažreiz apvienojas lielākos baros,
kaut gan nav sabiedriski dzīvnieki v. 1.1. „Līdz šim neviens

baltais cilvēks nav nošāvis ne gorillu, ne šimpanzi, šo

dzīvnieku uzmanība, viņu nezināmā uzturēšanās vieta,

iedzimto mednieku skaudība — viss tas padara līdzīgas me-

dības par grūtu uzņēmumu."

Jau agrāk vairāk reižu minētais šimpanze, „barris",

„inžoko", „insiego", „soko", „nžniego", „boām" un kā to

vēl citādi iedzimtie un ceļotāji nosauc (Simia troglodvtes),
mūsu laikos tiek uzskatīts par Simia ģintas vai apakšģintas

vienīgo priekšstāvi. Viņš ir ievērojami mazāks, ķermenis
tam attiecīgi īsāks par gorillas ķermeni, neskatoties uz

vienādo krūšu un muguras skriemeļu skaitu (13 un 4).
Galva samērā liela, platā mute nedaudz uz priekšu izstiep-

ta, rokas priekš cilvēkveidīgā pērtiķa uzkrītoši īsas,

plauksta izstiepta un slaida, kāja tāpat īsa, pēda uzbūvēta

līdzīgi rokai; arī pakaļējā dzeroklī ir tikai četri uzkal-

niņi un viens pakaļējais piedēklis. Šī pērtiķa seja ļoti plata
un plakana, piere, sevišķi pie veciem dzīvniekiem, stipri at-

spiesta atpakaļ, tomēr mazāk kā pie gorillas, un žods ap-

mēram tādā pat mērā pastiepts uz priekšu, tā ka rada 55n

lielu sejas leņķi. Uzaču loki labi attīstīti, deguns mazs

un plakans, mute neparasti liela; plānās, tāļu uz priekšu

izstiepjamās lūpas daudzkārt sakrokotas. Ārējā auss ir

daudz lielāka un arī stāv tālāk no galvas nekā pie cilvēka,

un būvēta gandrīz tāpat kā pie gorillas. Stāvus ejot tam

rokas nokarājas ļoti zemu, un ja pirksti izstiepti, pirkstu

gali pat sasniedz pēdu. Lai redzētu, kādas attiecības ir

starp locekļiem un ķermeni, gribu pievest kāda jauna šim-

panzes ķermeņa izmērījumu; man šo dzīvnieku bij iespē-

jams dzīvu izmeklēt. Viņa ķermeņa garums no pakauša
līdz astei bij 52 centimetri, roku garums līdz pirkstu ga-

liem — 44 cm, kāju garums līdz nagu galiem 41 cm, rokas
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pleca kaula garums 19 cm, apakšrokas garums 19 cm,

plaukstu garums 13 cm, žokļa — 17 cm, apakšžokļa —

17 cm, pēdas virsas — 12 cm, galvas apkārtmērs pāri uz-

aču lokiem —38 cm, kakla apmērs —26 cm, ķermeņa
resnums zem rokām — 50 cm.

Diezgan bieza, no vidējā garuma un vienādiem spīdī-

giem matiem sastāvošā ķermeņa sega, kura bārdai līdzīgi
nokaras abās sejas pusēs un arī pakausī, vienmērīgi apklāj
pieri, galvas virsu, pakausi, kaklu un muguru; ķermeņa
apakšpuse maz apsegta un žods, krūtis un vēdera daļas ap-

klātas ar ļoti plānu spalvas kārtu. Kailās sejas krāsa ir

sirmi dzeltena, kura acu starpā pāriet tumši brūnā, kaut

gan pēdējā krāsa nebūt nav valdošā. Rokas un kājas ir

brūnas, lūpas — viegli sarkanas, ausis dzeltenas. Maiga-

jām mīlīgajām acīm ir gaiši brūna varvīksnīte.

Cik stipri vecs dzīvnieks atšķiras no tikko aprakstītā

mazuļa, neņemos apgalvot, jo nekad vēl neesmu redzējis
dzīvu šimpanzi, kuram bērna gadi būtu pagājuši. Tikai

šeit gribu atzīmēt, ka pēc iedzimto nostāstiem pieaudzis

šimpanze saniedz 1,5 metru augstumā un apveltīts ar baltu

zoda bārdu, kuru redzam tikko aizmetušos pie jauna dzīv-

nieka, šimpanzes kauli, pēc Hartmaņa uzskata, ir slaidāki

un vārīgāki nekā gorillas kauli, šimpanzes tēviņa galvas
kausam pavisam trūkst milzīgā kaulu izliekuma galvas

virspusē, kādu sastopam pie gorillam. Tāpat pie gorillas

tēviņiem tik spēcīgi izveidotie, pie mātītēm arī labi saska-

tāmie kaulu loki virs acīm, pie šimpanzēm ir maz saskatāmi.

Kā senās tautas šimpanzi ir pazinušas, to liecina sla-

venā mozaikas bilde, kura kādreiz greznoja Fortūnas

templi Prenestē; tur starp daudziem citiem augšējo Nilas

zemju dzīvniekiem attēlots arī mūsu šimpanze. Daudzi aiz-

pagājušā gadu simteņa rakstnieki šo pērtiķi pazina zem

nosaukuma „insiego", vai „nžniego"; šo nosaukumu vēl ta-

gad var sastapt Centrālā Āfrikā. 17. gadusimteņa pirmā

pusē atveda uz Eiropu dzīvu jaunu šimpanzi, kuru Tulpiuss
un Tisons (Tyson) anatomizējuši un Dappers aprakstījis.
No tās reizes dzīvnieki ir nevienu vien reizi pie mums at-

vesti, un pēdējā laikā viņus var bieži sastapt dzīvnieku
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tirgos Eiropā: 1870. gadā uz Vāciju vien atvesti 5 dzīvnieki.

Agrāk par šimpanzes vienīgo dzimteni uzskatīja

Augšējo un Lejasgvineju, tagad, pateicoties Heiglina

(Heuglin) un šveinfurta (Schweinfurth) pētījumiem tapis

zināms, ka šis dzīvnieks izplatīts jo dziļi Centrālā Āfrikā.

Jau Heig 1in s raksta: „Bieži lapotos augstos kokos gar

upes krastiem Ņam-Ņam zemē dzīvo pāros un saimēs

Mbans (pareizāk Baams) — pērtiķis cilvēka augumā, ar

mežonīgu raksturu, kurš nebaidās uzbrukt pat viņu vajā-

jošiem medniekiem, šis pērtiķis taisa sev lielu ligzdu aug-

stās koku galotnēs un apklāj viņu pret lietu ar ciešu jum-

tu. Viņa spalva ir tumši olivā krāsā, ne bieza, seja kaila

un gaļas krāsā; sēdes vieta tam balta."

Minēto raksturojumu, kurš ar šveinfurta datiem pil-

nīgi sakrīt, var attiecināt tikai uz šimpanzēm, šo uzskatu

atbalsta šveinfurta un Hartmaņa ziņas par nedaudziem šo

Vidusafrikas pērtiķu eksemplāriem, kuri slikti izbāstā stā-

voklī atvesti uz Eiropu. Kāds Krainas mednieks Klančniks,

pēc šveinfurta ziņām, līdz ar vērgu kravu atvedis līdzi no

Baltās upes arī dzīvu šimpanzi. Bet pērtiķis ceļā nobeidzās,
nesasniedzis pat Chartumu; te tam tika novilkta āda, kuru

atstāja ārstu augstskolai Kairo pilsētā. Še viņu izbāstu

redzēja šveinfurts; otru pērtiķi Hartmans dabūja izpētīt
Parīzes izstādē. Abi pētnieki izsakās, ka dzīvniekam va-

jaga būt šimpanzei. ~1868. gada decembrī," saka švein-

furts, „Chartumā es atradu vēl trešo slikti izbāstu, bet ļoti
lielu minētā pērtiķa ādu, kura tagad atrodas Berlines mu-

zejā un kura pēc Hartmaņa pārliecības ne ar ko neatšķiras
no Rietrumafrikas šimpanzēm. No visām manis apceļotām
vietām Centrālā Āfrikā par šimpanzes dzimteni uzskata

vispirmā kārtā mežiem bagāto karaļa Uando zemi, jo še

dzīvnieks sastopams biežāk nekā jebkur citur. Vienā vie-

nīgā sādžā paņēmu 12 pilnīgus šī dzīvnieka galvas kausus

tikai no viena še parasta piemiņas staba, kuru mēdz nokārt

ar trofejām, kas iegūtas medībās. Turpretim plaši apdzī-

votajā Monbutu zemē, kur daudz vietās dēstītas bananes,
kā liekas, šis no cilvēka bailīgais dzīvnieks sastopams tikai

retos gadījumos. Arī man tika stāstīts, ka viņš taisot
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ligzdas no viņa apdzīvotos kokos. Augšējā un Lejasgvinejā

šimpanze apdzīvo lielos mežus, kuri atrodas upes ielejās un

krastos; liekas, ka tas vairāk ciena sausas vietas, nekā

slapjas. Kongo ziemeļu pusē, pēc Monteiro ziņām, dzīv-

nieki jo bieži satopami."

„Nevar teikt," saka S a v a ž s, „ka šimpanzes dzīvotu

sabiedrībā, jo reti kad piecus, augstākais desmit dzīvniekus

var sastapt viena barā. Pamatojoties uz drošām ziņām,
es varu apgalvot, ka viņi tikai pie gadījuma salasās lielākā

skaitā lai rotaļātos. Kāds no maniem ziņu sniedzējiem man

apgalvoja, ka viņš redzējis vienkopus piecdesmit gabalus,
kuri rotaļājušies, priecīgi klieguši un bungojuši uz veciem

kokiem. Viņi pēc iespējas izvairās būt apdzīvotu vietu

tuvumā. Mājokļus, vairāk ligzdas nekā būdas, viņi ierīko

kokos, tomēr ne augstu virs zemes. Mazāki vai lielāki zari

tiek noliekti, sapīti cits ar citu un nostiprināti uz kāda

dakšveidīga zara. Dažreiz ligzdu atrod netālu no resna,

lapota koka saknēm, astoņus līdz divpadsmit metrus virs

zemes, tomēr man gadījās atrast ligzdu, kura nebij zemāk

par trīspadsmit metriem. Pastāvīgas dzīves vietas šim-

panzēm nav, viņi maina to atkarībā no barības vai citu

iemeslu dēļ, skatoties pēc apstākļiem.
Mēs bieži viņus sastopam augstākās vietās, laikam

gan tikai tādēļ, ka mežu zemās vietas bija izcirstas, lai

ierīkotu rīsu laukus, un tādēļ trūka attiecīgo koku ligzdu
taisīšanai. Reti kad var redzēt vienu vai vairāk ligzdas
vienā un tanī pašā kokā, vai vispār tuvu vienu otrai, tomēr

reiz atrada kopā piecas tādas ligzdas". Ligzdas, kuras

būtu sevišķi mākslīgi pītas, kādas apraksta Di-šelji, ne-

viens no pārējiem pētniekiem nepiemin.
Miera stāvoklī brīvā dzīvojošais šimpanze parasti ie-

ņem sēdošu pozu; reti kad viņu redz ejam vai stāvam;

ja viņu ierauga, tas tūliņ krīt rāpus un steidzīgi aizbēg no

novērotāja. Viņa ķermeņa uzbūve ir tāda, ka viņš nevar

stāvēt gluži taisni, bet, parasti ir drusku uz priekšu sa-

liecies; ja viņš stāv, tad rokas saliek virs pakauša vai

sakrusto uz muguras, kas liekas nepieciešams līdzsvara

ieturēšanai. Kāju pirksti pieaugušiem dzīvniekiem stipri
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saliekti, pagriezti uz iekšpusi un nevar tikt pilnīgi izstiepti.
Ja to mēģina darīt, tad kājas virsāda saraujas lielās kro-

kās, kas liecina, ka pilnīgi izstiepts kājas stāvoklis dzīv-

niekam ir nedabīgs. Pats ērtākais viņam ir četrrāpus
stāvoklis. Pēda pārklāta krokainu ādu. Kā redzams jau
no viņa uzbūves, šimpanze ir labs kāpelētājs. Rotaļājoties
viņš pārlēc ļoti tālus atstatumus no viena koka uz otru un

lēc ar apbrīnojamu izveicību. Nereti šos „vecos ļaudis",
kā kāds no maniem ziņu sniedzējiem izteicās, var sastapt
zem koka sēdošus, ēdot augļus un mīlīgi pļāpājot savā

starpā, kāmēr bērni lēkā apkārt un kāpelē no koka kokā.

Barība, kā liekas, sastāv no tiem pašiem augiem un augļiem,
kādus lieto gorilla; augļi, rieksti, lapu un ziedu pumpuri,
varbūt arī pat saknes sastāda viņu galveno barību. Ne-

reti viņi apmeklē arī banānu un citu augļu kokus, kurus

nēģeri parasti dēsta starp kukurūzas laukiem, vai arī ap-

metas atstātās sādžās, kur aug lielā daudzumā papaijas
koki, kāmēr pietiek barības; pēc tam, kad viss noēsts, tie

atkal uzsāk garākus vai īsākus ceļojumus.
Šimpanze ir ļoti saprātīgs un karsti mīl savus bērnus.

Mātīti, kura līdz ar tēviņu un diviem bērniem atradās kādā

kokā, reiz uzgāja mednieki; ar lielu ātrumu tā norāpās
zemē un mēģināja ar tēviņu un vienu mazo paslēpties bie-

zoknī. Tomēr tūliņ tā atgriezās atpakaļ, lai glābtu savu

atstāto bērnu, uzrāpās atkal kokā, satvēra mazo savās

rokās, bet tanī acumirklī dabūja nāvīgo lodi, kura pa ceļam
uz mātes sirdi izskrēja vēl cauri mazā rokas priekšdaļai.
Citā gadījumā māte, kad bija jau uzieta, palika ar savu

mazo kokā un vērīgi sekoja mednieku kustībām. Kad

mednieks mērķēja, viņa kustināja roku tāpat, kā to dara

cilvēks, kad tas grib piespiest otru iet prom. levainotais

mēģina asinis apturēt uzspiežot roku, bet kad tas nelīdz,
tad liek virsū lapas un zāles, stipri pie tam kliedzot, „līdzī-
gi cilvēkam, kurš piepēži kritis lielā nelaimē".

Tālāk stāsta, ka šimpanzes savā dzimumdzīvē esot

daudz godīgāki par citiem pērtiķiem un izrādot pat zinā-

mu tikumību. Arī par viņiem visur iet baumas, ka tēvi-

ņiem patīkot sievietes, un šis apgalvojums visiem, kas re-
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dzējuši lielo cilvēkveidīgo pērtiķu ākstīšanos, kad tie ie-

rauga sievieti, neizliksies neticams.

Par pārošanās laiku un tās apstākļiem, par grūsnie-

cību, bērnu tālāko attīstību un t. t. man nav nekādu ziņu;
tikai pēc novērojumiem pie sagūstītiem šimpanzes bērniem

var teikt, ka tie aug daudz lēnāk, nekā līdz šim domāja.
Zobu maiņa notiek ne agrāk par ceturto dzīvības gadu un

varbūt pat vēl gadu vēlāk, šimpanze, kuru es trīs gadus

kopu, tanī laikā, kad to ieguvu, bija jau vairāk kā divus

gadus vecs; viņa apakšējie priekšzobi mainījās tikai pirms

viņa nāves, tā tad zobu maiņa notika tikai sestā dzīvī-

bas gadā.
Mēs diezin vai maldītos, ja uz šo novērojumu pamata

taisītu slēdzienu, ka pieaugšanas un sasniedzamā vecuma

ziņā šimpanze pielīdzināms cilvēkam. Starp Rietumāfrikas

iedzimtiem izplatīts nostāsts, ka šimpanzes kādreiz bijuši

viņu cilts locekļi, bet savu slikto ierašu dēļ padzīti no

cilvēku sabiedrības; ar lielu neatlaidību turoties pie savām

sliktām ierašām, tie pakāpeniski noslīdējuši līdz savam

tagadējam stāvoklim, šis apstāklis tomēr iedzimtiem ne-

liedz ēst savus radiniekus; viņu gaļa, palmu eļļā cepta,
tiek uzskatīta pat par sevišķi garšīgu ēdienu.

Kā liekas, šimpanze ar cilvēku cīnās tikai aizstāvoties.

Baidīdamies, ka to sagūstīs, tas izrāda pretošanos, apķerot
rokām pretnieku, lai pievilktu to sev klāt un tam iekostu.

Savažs redzējis cilvēku, kura kājas bijušas stipri ievaino-

tas no šādiem kodieniem. Spēcīgi attīstītie ilkņi pie pieau-

gušiem šimpanzēm varētu norādīt uz gaļas barības lietoša-

nu. Tomēr šī īpašība parādās tikai tad, kad dzīvnieks ir

pieradināts. Papriekšu viņš atteicas no gaļas, bet vēlāk

pamazām sāk to ēst, pat ar zināmu labpatiku. Tā tad ilkņi,
kuri agri attīstās, spēlē lomu tikai pie aizsargāšanās. Kad

šimpanzei nākas cīnīties ar cilvēku, viņš vispirms cenšas

tam iekost.

„Par nožēlošanu", stāsta šveinfurts, „man nebija

iespējams Ņam-Ņam zemē piedalīties šimpanžu medībās.

Tās parasti saistītas ar lielām grūtībām. Pēc pašu ņam-

ņamu izteicieniem, tādām medībām tiek izlasīts divdesmit
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līdz trīsdesmit labāko mednieku, kuru uzdevums ir astoņ-
desmit un vairāk pēdu augstos kokos sacensties kāpelēšanā
ar šimpanzēm, lai šos veiklos un spēcīgos dzīvniekus ievi-

linātu ķeramā tīklā, kur tad dzīvniekus viegli var nogalināt
ar šķēpu sviedieniem. Tādos gadījumos dzīvnieki ārprātīgi
un izmisuši pretojas, izrauj pat medniekiem iz rokām šķē-

Šimpanze.

pus, ar kuriem tad mežonīgi sit ap sevi. Tomēr daudz bī-

stamāks uzbrucējiem ir viņu milzīgo ilkņu kodiens un roku
lielais muskuļu spēks.

No visiem cilvēkveidīgiem pērtiķiem šimpanzes visbie-
žāk nonāk pie mums dzīvi, bet par nožēlošanu viņi te no-

dzīvo tikai 2—3 gadus, turpretim Rietumāfrikā, kā apgal-
vo, viņi gūstā ir sadzīvojuši līdz divdesmit gadu, izaugdami
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lieli un spēcīgi. Līdz šim vienmēr ir novērots, ka sagū-
stītie pērtiķi ir miermīlīgi, gudri un sabiedriski dzīvnieki.

Grandpre (Grandpret) redzējis uz kuģa kādu mā-

tīti, kura bija izmācīta maizes krāsni kurināt. Viņa iz-

pildīja savu amatu visiem par apmierinājumu, uzraudzīja
lai ogles neizkrīt, zināja, kad krāsns bija pietiekoši izku-

rināta, ko arī paziņoja maizniekam ar ļoti izteiksmīgiem
žestiem. Tas pats pērtiķis ar veiklību un apķērību izpil-
dīja matroža darbus, vilka enkura virvi, novilka un satina

buras un strādāja par lielu apmierinājumu matrožiem, kuri

viņu uzskatīja par savu palīgu.
Brosse atveda līdzi uz Eiropu jaunu šimpanžu pā-

rīti, tēviņu un mātīti. Tie sēdēja pie galda, kā cilvēki,
ēda ar naža, dakšiņu un karotes palīdzību, dzēra līdz ar

cilvēkiem vīnu un degvīnu; kad bija kas vajadzīgs, tie

sauca kuģa zēnus, un pat bij dusmīgi, ja pēdējie neklausīja,

ķēra zēnus aiz rokas, koda un svieda pie zemes zem sevis.

Tēviņš saslima un kuģa ārsts tam izmeklēja pulsu; vēlāk,
tiklīdz pērtiķis nejutās labi, tas aizvien sniedza ārstam

roku. Bif on s (Buffon) stāsta, ka viņa šimpanze izska-

tījies bēdīgs un nopietns, noteikts un saprātīgs savās

kustībās. Viņš neizrādīja nevienu no tām riebīgām para-

šām, kādas piemīt paviāniem, klausīja uz vārda vai uz doto

zīmi, sniedza ļaudīm savu roku un staigāja ar viņiem pa

istabu, sēdēja pie galda, lietoja salvjeti un slaucīja ar to

lūpas pēc ēšanas; pats lēja sev vīnu un pieskandināja ar

citiem glāzes, atnesa tasi un apakštasi, ielika tasē cukuru,

ielēja tēju un dzēra tikai tad, kad tēja bija atdzisuse. Ne-

vienam tas nedarīja ļauna, tuvojās katram kautrīgi un

ļoti priecājās, kad viņu uzslavēja, šimpanzēm, kurš pie-

derēja Tr elsām (Traills), tika parādīts spogulis; tas

tūliņ saistīja viņa uzmanību un pērtiķis pēc lielā kustīguma

tapa apbrīnojami mierīgs. Ar interesi viņš apskatīja sa-

vādo priekšmetu un, kā likās, bij mēms aiz brīnumiem, pēc
tam jautājoši paskatījās uz savu draugu, tad atkal uz

spoguli, apskatīja arī vai nav kāds aiz spoguļa, tad atnāca

atpakaļ, ieskatījās vēlreiz savā attēlā un mēģināja taustot

pārliecināties, vai viņa priekšā bija tiešamība vai tikai at-
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spoga; ja, taisni tāpat to dara mežoņi, kad viņiem pirmo
reizi parāda spoguli. Leitnants Sai cr s (Savērs) stāsta

par jaunu tēviņu, kurš bija sagūstīts Āfrikas rietumu pie-

krastē, kā tas ļoti ātri pieradis un stipri pieķēries viņam,
bet sevišķi stipri sadraudzējies ar nēģeru zēnu; pērtiķis
katru reizi sāka sirdīgi kliegt, kad zēns gribēja viņu at-

stāt, kaut arī tikai uz acumirkli. Viņš ļoti mīlēja apģērba

gabalus, piesavinājās katru apģērba gabalu, kas gadījās

viņam ceļā, tūliņ nesa to uz savu vietu, katrreiz apmierināti

ņurdēdams sēdās tam virsū un atdeva to, saprotams, ne bez

sīvas cīņas. „Kad es šo kaislību ievēroju", turpina stā-

stītājs, „es iedevu viņam kokvilnas drēbes gabalu, no kura

pērtiķis, visiem par uzjautrināšanu, nešķīrās, bet vilka to

visur sev līdz un nebij nekādi pierunājams kaut tikai uz

acumirkli izlaist to no rokām, šo dzīvnieku dzīves veids

brīvībā bija man pilnīgi svešs, tādēļ es mēģināju viņu barot

pēc sava ieskata, un man bija labas sekmes. Astoņos no

rīta mans gūsteknis dabūja gabalu maizes, atmiekšķētu
ūdenī vai atšķaidītā pienā, apmērām divos dienā pārs ba-

nānu vai pizangu un pirms gulēt iešanas atkal vienu ba-

nāni, apelsinu vai ananasa gabalu. Banane bija viņa mīļā-
kais auglis; tas ēda viņu labprātāk par citiem augļiem un

bija ļoti neapmierināts, ja to nedabūja. Kad reiz nedevu

viņam banāni, tas palika mežonīgs, skaļi iekliedzās un at-

sitās ar galvu pret sienu tik stipri, ka nokrita uz muguras,

uzkāpa pēc tam uz kādas lādes, kā izmisumā izstiepa rokas

uz priekšu un metās uz grīdas. Viss tas lika pat baidīties

par viņa dzīvību, un man bij jāpiekāpjas. Tad viņš ļoti
priecājās par savu uzvaru un ilgāku laiku nozīmīgi rūca;
īsi sakot, viņš uzvedās kā izlutināts bērns katru reizi, kad

gribēju darīt kautko ne pēc viņa prāta. Tomēr, cik

nikns viņš arī nebija, nekad neesmu novērojis, ka viņš
censtos iekost man vai savam sargam, vai citādi kaitēt

mums."

šīs ziņas varu no saviem personīgiem piedzīvojumiem
apstiprināt un papildināt, jo vairākus šimpanzes pats esmu

gadiem kopis un novērojis. Ar tādu pērtiķi nevar apieties
kā ar dzīvnieku, bet pret to jāizturas kā pret cilvēku. Ne-
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skatoties uz visām savādībām, šimpanze savos tikumos un

darbībā uzrāda tik daudz cilvēciskā, ka mēs gandrīz aiz-

mirstam viņā dzīvnieku. Viņa ķermenis, protams, ir dzīv-

nieka ķermenis, bet garīgās spējās viņš atrodas vienā pa-

kāpē ar mežoni. Būtu savādi pierakstīt tik augsti stāvoša

dzīvnieka darbībai tikai vienkāršu atdarināšanu, kā tas

bieži tiek darīts. Saprotams, šimpanze dara pakaļ, tomēr

tas notiek līdzīgi tam, kā bērns dara kaut ko pakaļ pieau-

gušam, tā tad ar saprātu un zināmu spriedumu. Viņu var

mācīt un viņš arī izmācas. Ja viņa roka būtu tikpat pa-

klausīga gribai un tikpat spējīga dažādām kustībām kā

cilvēka roka, viņš varētu vēl daudz ko mums pakaļdarīt un

daudz ko iemācīties. Viņš dara visu, ko vien spēj darīt, un

izpilda visu, ko spēj izpildīt; katra viņa darbība ir apzi-

nīga, ar zināmu saprātu. Viņš saprot, ko viņam saka, un

mēs arī saprotam, tādēļ ka viņš spēj izteikt savas jūtas,

protams ne jau vārdiem, bet tik izteiksmīgām skaņām, ka

mēs nekad neviļamies par viņa vēlēšanos. Viņš pazīst sevi

un savu apkārtni un apzinās savu stāvokli. Satiksmē ar

cilvēkiem viņš padodas šim ar augstākām spējām un dā-

vanām apveltītam radījumam; satiksmē ar dzīvniekiem

viņš izrāda tādu pat pašapziņu kā cilvēks. Viņš tura sevi

par labāku un augstāk stāvošu par citiem dzīvniekiem, se-

višķi par citiem pērtiķiem. Dažādi viņš izturās arī pret
pieaugušiem cilvēkiem un pret bērniem: pirmos viņš ciena,
bet pēdējos mīl, ja tikai tie nav zēni, kas viņu kaitina vai

citādi traucē. Viņš ir spējīgs uz asprātīgām izdomām un

joko ne tik ar dzīvniekiem, bet arī ar ar cilvēku. Viņš
izrāda interesi uz priekšmetiem, kuriem ar viņa dabīgām

vajadzībām nav nekādu sakaru un arī uz dzīvniekiem, ku-

riem nav nekā kopēja ar viņu, ar kuriem viņš nevar ne

slēgt draudzību, ne stāties citos sakaros. Viņš nav tikai

ziņkārīgs vien, bet tiešām grib visu zināt un saprast.

Priekšmets, kurš ir saistījis viņa uzmanību, iegūst priekš

viņa nozīmi, ja izmāca viņu ar to apieties, šimpanze spēj
taisīt slēdzienus, secināt vienu notikumu no otra, un zinā-

mu piedzīvojumu rezultātus pielieto atkal citos apstākļos,

šimpanze ir gudrs, viltīgs un savdabīgs, tomēr nav stūr-
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galvīgs dzīvnieks. Viņš prasa to, kas viņam pienākas, ne-

tapdams uzmācīgs, izrāda kaprīzes un dažādus gara stā-

vokļus, šodien ir priecīgs un jautrs, rītu atkal bēdīgs un

nospiests. Vienā sabiedrībā viņš priecājas, citā sabiedrībā

garlaikojas, ļauj ar sevi jokot, ja vien joki ir piemēroti,
un sirdās, kad ar viņu ļauni joko. Savas jūtas viņš izteic

līdzīgi cilvēkam. Priecīgā gara stāvoklī viņš gan nesme-

jas, bet tomēr smīn, t. i., savelk seju un piedod viņai īsta

prieka izteismi. Sliktu gara stāvokli turpretim viņš izteic

līdzīgi cilvēkam ne tikai ar savas mimikas palīdzību, bet

arī ar žēlām skaņām, kuras katram saprotamas, jo viņas
vismaz tādā pašā mērā līdzinās cilvēciskām kā dzīvnieci-

skām skaņām. Labvēlībai viņš atbild ar labvēlību, ļaun-

prātībai pēc iespējas tādā pat veidā. Slimībās viņš izrāda

izmisumu, metas ar muguru uz grīdas, saviebj seju, da.iza

sev apkārt ar rokām un kājām, spiedz un plūc sev

matus. Arī citi pērtiķi uzrāda līdzīgas gara spējas, bet pie

šimpanzes tās skaidrāk izteiktas un saprotamākas, jo viņas
ir tuvākas tam, ko mēs redzam pie cilvēkiem, nekā ko no-

vērojam pie pārējiem pērtiķiem.
Kāmēr es steidzu šīs rindas rakstīt, šimpanze staigā

pa manu istabu un rīkojas tur pēc savas patikas, bet viņš
nonāca manās rokās visbēdīgākā stāvoklī. No ceļojuma
viņš bija piekusis un novājojis, slims un nobeidzies miesīgi
un garīgi. Tādā stāvoklī viņam bija vajadzīga kopšana,

tāda, kādu parasti dod slimam bērnam, un to viņam drau-

dzīgā kārtā līdz ar uzmanīgu audzināšanu arī deva viens

no ievērojamākiem dzīvnieku audzinātājiem, mans vecais

draugs Seidels. Nav brīnums, ka šimpanze ir pieķēries
viņam kā bērns mātei, ka viņš tam visur paklausa un pār-

steidzoši īsā laikā ir palicis par pašu paklausīgāko audzēkni,
kāds vien kādreiz zem saules ir bijis. No tā laika, kad

viņš bija pilnīgi pārcietis slimību, viņš tapa pavisam cits

radījums, nekā agrāk. Viņš tagad ir mundrs un darbīgs,
no agra rīta līdz vēlam vakaram tas meklē kādu nodarbo-

šanos, un ja arī tas būtu tikai sist ar rokām pa kāju pē-
dām, kā to dara arī mazi bērni. Cik viņa gaita izliekas

neveikla, kad tas iet, tik patiesībā viņš ir veikls un izvei-
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cīgs katrā kustībā. Parasti viņš iet, kā visi cilvēkveidīgie

pērtiķi, četrrāpus, piedodot ķermenim ieslīpu virzienu, jo
ar savām rokām viņš atbalstās uz saliektiem pirkstiem,

pie kam vienu kāju liek starp rokām, bet otru ārpus vi-

ņām, vai arī abas kājas novieto starp rokām. Ja dzīvnieks
kaut ko nes, viņš pilnīgi saslienas gandrīz stāvus, tikai ar

vienu roku atspiežas pret zemi un arī tad kustas tikpat
veikli, kā parasti. Tikai sevišķi stiprā uzbudinājumā, pie-
mēram kad viņš domā, ka viņa kopējs grib aiziet un ne-

ņemt viņu līdz, šimpanze nostājas visā augumā, t. i. atbal-

stās uz kājām, neatspiežoties uz rokām. Pie šīs kustības

viņš izpleš rokas un tur tās vienā līmenī ar galvu, lai uz-

turētu līdzsvaru. Viņa gaita, ejot uz visiem četriem lo-

cekļiem, izliekas nevienāda, bet uz priekšu viņš kustas tik

ātri, ka cilvēks nespēj viņam sekot. Sevišķu kustību un

veiklību šimpanze izrāda pie līšanas, un šinī gadījumā viņš
krasi atšķiras, kā laikam visi cilvēkveidīgie pērtiķi, no

citiem savas šķiras radiniekiem. Viņš rāpo līdzīgi cilvē-

kam, ne dzīvniekam, un vingro taisni brīnišķīgi. Ar ro-

kām tas satver zaru vai citu atbalsta vietu, pārsviešas ar

pārsteidzošu veiklumu pat uz attālām vietām, sper arī sa-

mērā lielus soļus, un arvienu tā, lai ar vienu vai abām ro-

kām pieķertos jaunam atbalstam. Pie kāpelēšanas un vin-

grošanas kājas, pretēji rokām, spēlē tikai blakus lomu,
kaut arī viņas, pats par sevi saprotams, pateicoties kustī-

giem pirkstiem, nepaliek bezdarbībā. Ar viņa rīcībā no-

dotiem vingrošanas aparātiem, šimpanze darbojas no rīta

līdz vakaram un spēj ar viņiem rīkoties ļoti dažādos vei-

dos. Ilgi un ar labpatiku viņš šūpojas, rāpo pa nokārtām

trepēm uz augšu un leju, kustina tās, staigā pa horicontālu

kārti un vispār izdara dažādus vingrošanās paņēmienus,
kaut gan tie viņam nekad nav mācīti. Cik viņš arī neju-
stos drošs, darbojoties ar viņam pazīstamiem vingrošanas

piederumiem, katru reizi tas izrāda izbailes, kad rāpo pa

priekšmetu, kurš tam izliekas nepietiekoši nostiprināts;

tā, piemēram, kustīgs krēsls padara to tūliņ domīgu. Lie-

lākais darbs, ko dara šimpanze, krīt uz viņa rokām; ar

tām viņš tausta un satver priekšmetus, kāmēr kājas tikai
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izņēmuma gadījumos noder priekšmetu satveršanai. Ar

rokām šimpanze rīkojas tāpat kā cilvēks ar savām rokām,
tikai atsevišķie viņa rokas pirksti ir mazāk kustīgi, nekā

cilvēkam; parasti viņš ker ar īkšķi un visu pārējo roku.

Ja viņam kas sīkāks jāpārmeklē, tad tas tomēr pielieto arī

rādītāja un vidus pirkstus.
Vinvuds Reds (Winwood Reade) stāsta, ka uz

viņa jautājumu, vai gorilla sit sev pa krūtīm un taisa

troksni, līdzīgi bungas troksnim, viņam esot atbildēts, ka

gorilla netaisot nekādu bungu troksni, bet ka tādu taisot

gan šimpanze; un kad viņš izteicis vēlēšanos redzēt, kā

pērtiķis taisa bungu troksni, viņu pieveduši pie caura koka

un tam rādījuši, kā šimpanzei ar kāju palīdzību spēj iz-

vilināt no tā bungu troksnim līdzīgas skaņas. Nēģeru zi-

ņojums izrādās pilnīgi patiess; arī pieradināts šimpanze
dara to pašu, kad viņš ir labā gara stāvoklī; viņš netikvien

ar rokām sit pa grīdu, kā to dara arī citi pērtiķi, bet dauza

arī ar kājām pa tādām vietām, kur stiprāki skan,, un tā

rada troksni, kas tiešām līdzīgs bungu sitieniem. Viņš
ļoti sajūsminās, kad arī cilvēks līdzīgi viņam mēģina tāpat
bungot, un pat uzaicina pazīstamos ņemt dalību šādā

spēlē.

Mans šimpanze ļoti labi pazīst savus draugus un labi

atšķir tos no svešiem, tomēr ātri sadraudzējas ar visiem,
kas pret viņu mīļi izturas. Ļoti omulīgi viņš jūtas ģime-
nes vidū, kad tam atļauj staigāt no istabas istabā, atvērt

un aizvērt durvis un vispār dažādi darboties. Vajaga tikai

redzēt, cik labi viņš jūtas, kad var atrasties labvēlīgu cil-

vēku starpā un ar viņiem kopā pie galda sēdēt; kad viņš
ievēro, ka viņa jokiem piegriež vērību, tas sāk dauzīt ar

rokām galdu un ļoti priecājas, kad klātesošie seko viņa
piemēram. Bez tam viņš jo sīki izpēta dažādus priekšme-

atver krāsns durvis, lai novērotu uguni, izvelk lādes,
tukšo viņas un rotaļājas ar mantām, ko tur atrod, ja vien

tās neizliekas aizdomīgas, jo šimpanze ir augstākā mērā

bailīgs, tā kā pat gumijas bumba viņu var sabiedēt. Ļoti
vērīgi viņš seko arī, vai viņu novēro-vai ne. Pirmā gadī-
jumā viņš dara tikai to, kas atļauts, pēdējā turpretim pie-
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laiž arī dažādus nedarbus, tomēr klausa savu skolotāju,
kad tas viņam ko aizliedz, jau uz vārdu, kaut gan ne vien-

mēr tūliņ. Uzslava sagādā viņam vienmēr lielu prieku,
piemēram ja to izteic sakarā ar viņa veiklām kustībām un

vingrošanu. Apdāvināts vai citādi draudzīgi pārsteigts,
viņš vienmēr izrāda pateicību, kaut gan to neviens viņam
nebij mācījis, maigi uzlikdams roku uz sava labdara ple-
ciem un sniegdams tam savu roku, vai arī tīri cilvēciski to

noskūpstīdams. To pašu viņš dara, kad vakarā tiek iz-

ņemts no krātiņa un pārvests uz istabu. Viņš zin noteikto

laiku un jau pēdējo stundu pirms tam ir ļoti nemierīgs.
Šinī pēdējā stundā viņš neļauj kopējam atiet tālu

no sevis, un ja tas notiek, tad pērtiķis izplūst žēlās

skaņās, izmisis žestikulē un nereti metas uz grīdas, kā

jau agrāk aprakstīts, dauzās rokām un kājām un nepane-
samā kārtā smilkst. Pie tam viņš vērīgi novēro, uz kādu

pusi virzas viņa kopējs un tikai tad sāk gaudot, kad viņam
liekas, ka kopējs to grib atstāt. Kad to paņem un nes, viņš
novietojas tur līdzīgi bērnam, piespiež galvu pie sava audzi-

nātāja krūtīm un, liekas, jūtas ļoti apmierināts. No šī

brīža viņam ir tikai viena doma — nokļūt pēc iespējas
ātrāk savā istabā; še viņš atsēžas uz divana un uzticīgām
acīm skatās uz savu draugu, itkā gribēdams viņa sejā lasīt

— vai tas vakaru pavadīs ar viņu kopā, vai atstās viņu
vienu. Ja viņš domā, ka notiks pirmējais — viņš jūtas
laimigs, ja turpretim ievēro otrējo, tad top ļoti nelaimīgs
un piedod sejai bēdīgu izteiksmi, lūpas tāļu izstiepj, žēli pa

starpām iekliegdamies, pielien pie sava kopēja un cieši vi-

ņam pieķeras. Tādā stāvoklī maz līdz arī draudzīga pieru-

nāšana, kas citā gadījumā atstāj uz to vislabāko iespaidu.

Vispār var sacīt, ka viņš pilnīgi saprot vārdus, ar kuriem

to uzrunā, jo bez kavēšanās izpilda dažādas pavēles un

ievēro visus aizrādījumus, tomēr paklausa vienīgi tikai sa-

vam audzinātājam, bet ne svešiem, sevišķi tādā gadījumā,
kad drauga klātbūtnē tie kaut ko no viņa prasa.

Jo sevišķi mīļi viņš izturas pret bērniem. Pēc savas

dabas viņš nav ļauns «vai viltīgs un apietas ar katru drau-

dzīgi un uzmanīgi, bet ar bērniem viņš apietas ar sevišķu
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maigumu, un jo mazāks bērns, jo vairāk maiguma viņš iz-

rāda pret to. Meitenes viņš ciena vairāk par zēniem aiz

ta vienkārša iemesla, ka pēdējie viņu bieži vien kaitina;
kaut arī viņš ielaižas uz jokiem, tomēr viņu, redzams, kai-

tina izsmiekli no tik mazu cilvēku puses. Kad viņam pirmo
reizi parādīja manu sešas nedēļas veco meitiņu, viņš ap-

skatīja to ar redzamu izbrīnu, itkā gribēdams pārliecinā-

ties, vai viņa pieder cilvēka dzimumam, tad ar vienu pirk-
stu ļoti maigi aizkāra viņas seju un beidzot draudzīgi iz-

stiepa roku. šī raksturīgā īpašība, ko esmu novērojis pie
visiem manis audzētiem šimpanzēm, ir sevišķi ievērības cie-

nīga, jo viņa, acimredzot, norāda, ka mūsu pērtiķis arī

mazā bērnā redz un atzīst cilvēku. Pret sev līdzīgiem viņš
nekad neizturas tik draudzīgi. Kad es jaunai šimpanzes

mātītei, kuru agrāk audzēju, rādīju tās pašas sugas jau-
nāku tēviņu, viņa negribēja tam piegriest nekādu vērību,

neizrādīja ne mazākās prieka vai draudzības jūtas, bet pat

gluži otrādi — apgājās ar vājāko tēviņu visai rupji, mēģi-

nāja viņam sist, kniebt un vispār uzvedās ar viņu tik ciet-

sirdīgi, ka vajadzēja viņus šķirt. Līdzīgas attiecības pret
bērniem turpretim ne pie viena manis audzēta šimpanzes

neesmu novērojis.

Pretēji citiem pērtiķiem, šimpanze ir priecīgs līdz vēlai

naktij, vismaz tik ilgi, kamēr istaba apgaismota. Vaka-

riņas garšo viņam vislabāk un viņš, ievietots savā istabā,
tikko spēj sagaidīt kalponi, kura nes tam tēju. Ja kalpone

nerādās, viņš pieiet durvīm un stipri klauvē; ja kalpone

nāk, viņš to apsveic ar draudzīgo „o! o!" un sniedz tai

roku. Viņš ļoti mīl tēju un kafeju, pie kam pirmo ļoti saldu

un ar rumu,' bet ēd vispār visu, kas tiek pasniegts galdā;

no dzērieniem, sevišķi alus, tas nekad neatteicas. Ēšanas

laikā viņš novietojas uz dīvāna, ar abām rokām atspiežas

uz galda vai arī uzliek uz galda tikai vienu roku un ar otru

roku ņem no apakštases tasi, ar patiku rij šķidro saturu

un tikai pēc tam ķeras pie sadrupinātiem maizes gabaliem.
Kāmēr vien var aizsniegt, viņš pievelk tos ar savām lūpām;

ja ar lūpām vairs nespēj sasniegt, tad ļoti veikli rīkojas ar

karoti, jo ar rokām tam aizliegts ēst. Ēšanas laikā viņš

123
8* A. Brems. „Dzīvnieku valsts 0

. 1.



124

uzmanīgi seko visam, kas notiek, un viņa acis pastāvīgi
skraida uz visām pusēm. Kā katrs cits šīs sugas dzīvnieks,
viņš dažreiz izrāda dabīgi izskaidrojamas savādības, kā

piemēram noēd lielu daudzumu sāls, krīta gabaliņu, riek-

šavu zemes; tomēr nekad pie viņa neesmu novērojis riebīgo
ierašu — ēst savus izkārnījumus, ko var novērot pie citiem

pērtiķiem, pat viņa sugas biedriem un dažreiz pat maziem

cilvēkbērniem. Ciešāka satiksme ar cilvēku, kas to au-

dzina ar nopietnību un saprātu, atstāj arī šai ziņā uz viņa
ierašām labvēlīgu iespaidu un apspiež neglītas iegribas,
ja tādas varbūt rodas, jau pašā dīglī.

Pēc ēšanas tam negribas vēl tūliņ iet gulēt, viņš grib
savā istabā justies omulīgi. Viņš vai nu paņem no krāsns

malkas pagali, vai arī uzvilcis sava kopēja mājas kurpes,
skrien pa istabu, vai arī paņēmis kādu dvieli vai kabatas

lakatu apsienas ar to vai slauka un berž ar viņu savu dzī-

vokli. Viņa mīļākā nodarbošanās ir: slaucīt, spodrināt un

berst, un ja viņam reiz ir laimējies dabūt rokā kādu lakatu,
tad viņš ne labprāt to atdod. No sākuma viņš bij ļoti ne-

tīrīgs, bet ar laiku pierada pie tā, ka būris, istaba un gulta
ir jātur tīri; un ja viņam gadās kādreiz nelaimīgā kārtā

iekāpt mēslos, tad viņš izliekas ļoti uztraukts gluži tāpat,
kā šādos gadījumos mēdz izturēties arī cilvēks: ar redzamu

riebj urnu viņš aplūko netīro kāju, tur viņu cik vien iespē-

jams tālu no sevis nost, pūlas netīrumus nopurināt un pa-

ņem sauju siena, lai sevi ar to notīrītu. Ir pat novērots,
ka viņš siena vīšķi, pēc tam, kad tas savu uzdevumu ir iz-

pildījis, izmet no būra.

Tiklīdz uguns ir izdzēsta, viņš liekas gulēt, jo tumsā

tam bail. Visu nakti viņš kārtīgi guļ, dažreiz gorīdamies un

grozīdamies, ja viņam ir par aukstu vai par siltu. Karstās

vasaras naktīs viņš guļ gari izlaidies uz muguras, abas ro-

kas palicis zem galvas; ziemā turpretim viņš guļ vairāk

sarāvies. Līdz ar dienas gaismu viņš top dzīvāks un atkal

tikpat darbīgs kā dienu iepriekš.
No satiksmes ar citiem dzīvniekiem viņš labprāt at-

turas: no lielajiem tam ir bail un mazos viņš neievēro. Pret

trusīti, kas bij pie viņa ielaists, lai tam būtu ar ko parotāļā-
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ties, viņš izturējās tikpat nevērīgi, kā agrāk minētā mātīte

pret viņas būrī ielaisto tās pašas sugas tēviņu. Pret put-
niem viņš ir gluži vienaldzīgs, ja tikai tie nenāk viņam par

tuvu, un tādā kārtā neierosina viņa uzmanību. Viņa istabā

atrodas pelēkais papagailis, ar kuru viņš bieži nodarbojas.
Cik bailīgs arī viņš pats nav, bet nevar nociesties papagaili

nepabaidījis. Lēni viņš tam pielien, piepeši paceļ roku,
itkā gribēdams savu pretinieku sabaidīt. Bet šis ir pie

viņa par daudz pieradis, lai baidītos; viņam priekš šim-

panzes ir tikai noliedzošais „pst! pst!" sauciens, kuru tas

noklausījies no sava kunga. No čūskām un citiem rāpu-

ļiem, kā ari no abiniekiem, viņš smieklīgi bailīgs un izturas

attiecībā pret tiem gluži tāpat kā nervozas sievietes vai ne-

attīstīti vīrieši. Jau viņus uzskatot vien, viņš nonāk lielā

uztraukumā. Ja es viņam rādu krokodili, tad viņš pa pusei

bailīgi, pa pusei dusmīgi sauc „o! o!" un pūlas pēc iespē-

jas ātrāk attālināties; ja es caur stiklu dodu viņam aplūkot

čūsku, viņš izgrūž to pašu izsaucienu, bet tikai retos gadī-

jumos steidzas attālināties no šī rāpuļa, jo viņš ļoti labi

apzinās, ka stikls čūsku no viņa aizsargā; bet ja es paņemu

rokās kādu bruņurupuci, ķirzaku vai čūsku un tad viņam
tos parādu, tad viņš steidzīgi vien bēg, lai nokļūtu drošībā.

Visi čūskām līdzīgie dzīvnieki viņam pretīgi.

Šodien, kad es šīs uzrakstītās rindas pārlasu, mūsu

ievērojamais kustonis nav vairs starp dzīvajiem. Viņa
dzīvei galu atnesa plaušu karsonis, kas sekoja kakla dzie-

dzeru iekaisumam. Es esmu redzējis vairākus slimus šim-

panzes, esmu redzējis arī dažus mirstam: neviens no viņiem
nav izturējies savās pēdējās dzīvības dienās tik cilvēciski

kā minētais. Jau vairākkārt pieminētais tēviņš arī tika at-

vests uz Eiropu slims, izturējās tā, kā tādās reizēs izturas

slims bērns, bij iedomīgs, bailīgi turējās pie sava sarga

vai arī gulēja nekustoši savā vietā, sāpošo galvu turēdams

abās rokās, liedzās pieņemt zāles un vispār izrādījās ne-

rātns un slikti audzināts. Turpretim iepriekš aprakstītais

šimpanze bij viskārtīgākais, kādu vien esmu savā laikā re-

dzējis, un arī slimības laikā izturējās kā labi audzināts un

paklausīgs dzīvnieks. Viņu rūpīgi ārstēja vairāki ārsti,
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kas, redzēdami šā cietēja lielo inteliģenci, ņēma arvienu

lielāku dalību viņa liktenī. Tāpēc es darīšu labi, ja ļaušu
runāt vienam no šiem ārstiem, Dr. Mārtiņi.

„Kā ārsts iepazinos ar šo šimpanzi decembra beigās,
aukstā ziemas laikā. Es nekavējos pieņemt lūgumu, ārstēt

šo dzīvnieku, jo no salīdzinošās anatomijas zināju, ka še

noderīgs drīzāk cilvēku nekā lopu ārsts. Šo šimpanzi biju

jau vairākkārt novērojis un bieži nopriecājies par viņa ne-

bēdnību, dzīvo sejas izteiksmi, nenogurstošām kustībām

un neaprobežotu mīlestību pret savu kopēju. Jo stiprāks

bij iespaids, kādu uz mani atstāja šis slimais pērtiķis. Līdz

pat galvai ietīts segā viņš gulēja mierīgi un neizrādīja ne

mazāko interesi pret savu apkārtni, viņa skatā atspoguļo-
jās ciešanas, klepus viņu mocīja un smagi un ātri elpojot

viņš tvēra pēc gaisa un tikai laiku pa laikam no viņa krūtīm

izlauzās vaidi, un tad viņš atvēra arī acis. Kā bērns viņš

baidījās no manis, viņam nepazīstama cilvēka, un šai dienā

viņu tuvāk izmeklēt nebija iespējams. Tas bij iespējams
tikai tad, kad es savos nākošos apmeklējumos pūlējos iz-

rādīt viņam savu līdzcietību un laipni tam tuvojoties ieman-

toju viņa uzticību. Bez stipra limfu dziedzeru iekaisuma

abās kakla pusēs varēja vērot, ka arī abos plaušu galu
audos ir notikusi zināma pārmaiņa un tam bij pievienojies
vēl kreisās plaušas apakšējās daļas iekaisums. Pie visa

minētā vēl pievienojās strutojošs uzpampums rīkles galā,
kas stāvēja sakarā ar dziedzeru iekaisumu, kādēļ gaisa
vadi un gāmurs bij saspiesti cieši kopā, kas agri vai vēlu

varēja izsaukt noslāpšanu, vai arī pampums varēja patrūkt

uz iekšu vai āru, vai, kas vēl ticamāki, savu saturu izgāst

starpādas telpā, caur ko varētu rasties vēl lielāki sarešģī-

jumi. Nožēlošanas cienīgais radījums apzinājās, ka augo-

nis viņam traucē elpošanu. Kā ar krupu slimi bērni cīnīda-

mies pēc gaisa vienmēr ķer pie slimās vietas, tā arī šim-

panze pastāvīgi vilka manu roku, kad es viņu izmeklēju,

pie kakla augoņa, itkā viņš nojaustu, ka šī roka var nest

viņam glābiņu.
Pēc apspriešanās ar savu amata biedri nolēmām au-

goni rīkles galā pārgriezt. Viegli bij nākt pie šāda slē-
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dziena, bet grūti viņu izvest. Katra slimā dzīvnieka kustība

operācijas laikā varēja nazi tā novirzīt, ka viņš atnestu

nāvi vai arī grūtu ievainojumu. Chloroformēt nebij iespē-
jams stiprā plaušu iekaisuma dēļ; chloralhidrāts, no kara

mēs viņam iedevām 3 grammus, izsauca iemigšanu tikai

pa pusei, bet ne pilnīgu nejūtību. Pēc trīs stundu garas

veltīgas gaidīšanas mēs operāciju gribējām izdarīt ar varu.

četriem vīriem vajadzēja dzīvnieku turēt. Par velti: sa-

vācis visus savus spēkus šimpanze aizsvieda ļaudis no sevis

un nerimās trokšņot, līdz vainīgie nebij izgājuši pa durvīm

ārā. Kas nebij izdevies ar varu, to mums par lielu izbrī-

nēšanos, šimpanze atļāva labprātīgi. Ar laipnību un glā-
stiem apmierināts, slimais atļāva bez pretošanās kakla au-

goni vēlreiz pārmeklēt, un atkal viņš ar lūdzošu skatu va-

dīja manu roku pie kakla. Tas mūs iedrošināja izdarīt ope-

rāciju bez iemidzināšanas un dzīvnieka saistīšanas. Sēdē-

dams sava kopēja klēpī, pērtiķis atlieca galvu atpakaļ un

labprātīgi palika šai stāvoklī. Vajadzīgais grieziens tika

ātri izdarīts: dzīvnieks pat nepakustējās un neizdeva aiz

sāpēm nevienas skaņas. Iztecēja liels vairums šķidru
strutu un līdz ar to pazuda arī uzpampums. Tagad jau

elpot bij vieglāk, lai gan plaušu karsonis padarīja elpošanu
ātrāku. Slimā vaibsti izrādīja neapšaubāmu prieku un to,
ka viņš tagad jūtas labāk. Pateicībā, neviena neierosināts,

viņš mums abiem sniedza roku un laimīgs apķēra savu

kopēju.

Par nožēlošanu operācija neglāba viņa dzīvību. Kaklā

vaina sadzija, bet plaušu karsonis palika aizvien ļaunāks.
Cik varonīgi un saprātīgi slimais dzīvnieks izturējās sāpī-

gās operācijas laikā, tikpat paklausīgi un labprātīgi viņš

ņēma pretī viņam pasniegtās zāles, un tikpat maigs un pa-

cietīgs viņš izrādījās savās pēdējās stundās. Viņš nomira

tā, kā mirst cilvēks un ne dzīvnieks."

Tie ir novērojumi, kurus es apliecinu un kuri nevienam

nav jāapšauba. Lai gan tie, kas grib pierādīt, ka dzīvnie-

kam nav saprašanas, meklē viņā pēc „dziļi nopietnas domā-

šanas spējas" pazīmēm: šāds šimpanze met visus pierādīju-
mus par dziļi nopietno domāšanu vienkārši pār plecu. Ne
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jau nu viss cilvēks, bet ļoti daudz cilvēka ir viņā.
Č c g o (Anthropopithecus Tschego, Troglodvtes Tsche-

go) ir stipri lielāks par šimpanzi, kā to var vērot no Drez-

denes zvēru dārza pieci gadi vecās mātītes, un drusku ma-

zāks par gorillu. Plašāks apraksts par čego izturēšanos

nebūtu nekas cits, ka iepriekšēja apraksta (par šimpanzi)
atkārtojums. Cik es varēju novērot, tad abu šo tuvu rad-

niecīgo dzīvnieku dāvanas un īpašības, ierašas un paradumi,
būtība un izturēšanās galvenos vilcienos saskan. Zināma

novirzīšanās varētu būt dažādas audzināšanas sekas.

No Āfrikas cilvēkveidīgā pērtiķa atšķiras Āzijas pēr-

tiķis, kuru parasti nosauc par orangutānu („meža cilvēks"),
vai nepareizi par orangutangu. Uz Borneo salas viņu
dēvē par mci a s v jeb maj a s v (Pithecus satvrus).
Šis orangu ģintas priekšstāvis ir ar garākām rokām, kas

sniedzas līdz kāju kauliņiem, galva tam smaila (konusa
vai piramīdveidīga), purns stipri uz priekšu un ribas pie-

stiprinātas pie divpadsmit mugurkaula skriemeļiem. Jau-

nībā viņa galvas kauss stipri atgādina bērna galvas kausu.

Jo vecāks top orangs, jo vairāk viņā parādās dzīvnieciskais

tādā kārtā, ka galvas kauss tikai attāli vairs atgādina jaunā

pērtiķa galvas kausu.

Lielākais vīriešu kārtas orangutāns, ko Uolless no-

šāvis, bij stāvus 1,35 metra augsts, ar izstieptām rokām

— 2,4 metra; seja bij 35 centimetri plata, ķermeņa apkārt-
mērs — 1,15 metra. Ķermenis, ar stipri uz āru izspiedušos

vēderu, ir gūžās plats, kakls ir īss un priekšā daudzās kro-

kās, jo tur atrodas dzīvnieka kakla soma, kas ir piepūšama;
rokas un pirksti ir gari. Kāju īkšķiem bieži trūkst plakanā

naga. Lūpas neglītas: viņas ir ne tikai krunkainas, bet arī

stipri uzpūstas. Deguns ir plakans un viņa starpsieniņa
rēgojas ārā, ārpus nāsīm. Acis un ausis ir mazas un stipri
lidzinas cilvēka acīm un ausīm, žokļi lieli un stipri un ilkņi
spēcīgi attīstīti; apakšžoklis garāks par virsžokli. Matu

sega ir ļoti reta uz muguras un plāna uz krūtīm, bet toties
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jo garāka un bagātīgāka ķermeņa sānos, kur viņa gari no-

karājas. Uz sejas viņa rada kaut ko līdzīgu bārdai; spalvas
virziens uz virslūpas, smakra, pakauša un uz rokas apak-

šējas daļas, ir uz augšu, visur citur uz leju. Seja un plauk-
stas nav pārklātas ar spalvu, krūtis un pirkstu virspuses
tikai pa daļai. Spalvas krāsa parasti ir tumši rūzgani sar-

kana, retāk brūni sarkana, kas uz muguras un krūtīm top
tumšāka, bārdā gaišāka. Kailās miesas daļas ir zilganā
vai šīfera pelēkā krāsā. Veci tēviņi atšķiras no mātītēm

ar savu ievērojami lielāko augumu, biezāko un garāko

spalvu, lielāku bārdu un īpatnējām ādas lēverēm uz abiem

vaigiem, kas pusmēnešveidīgi stiepjas no acīm uz ausīm

un nokarājas pāri tām līdz virsžoklim, tā padarot seju ļoti
neglītu. Jauniem dzīvniekiem bārdas nav, bet vispār viņi

bagātīgāk pārklāti ar spalvu, kuras krāsa ir tumšāka.

Daži dabas pētnieki līdz ar iedzimtiem pieņem, ka ir

vairākas orangutānu sugas, citi turpretim uzskata atšķirību

starp viņiem par tādu, kas kļūst manāma līdz ar lielāka ve-

cuma sasniegšanu.

Orangutāns ir pazīstams jau no seniem laikiem. Jau

P1 mi j s stāsta par satīriem, kas dzīvojot Indijas kalnos:

„ļoti ļaunas dabas dzīvnieki ar cilvēka seju, kas iet gan

stāvus, gan uz visām četrām, un ko pateicoties viņu ātru-

mam varot noķert tikai tad, kad tie esot slimi vai arī veci",

šis Plinija nostāsts pāriet no viena gadu simteņa otrā un

tiek vienmēr paplašināts. Bieži tiek aizmirsts, ka runa

iet par dzīvniekiem; no pērtiķa bieži iztaisa mežoni-cilvēku.

Pārspīlējumi noved pie ta, ka pirmās patiesās ziņas un

taisnība pazūd. Tikai 17. gadu simteņa vidū uz Javas saias

dzīvojošais ārsts B o n c i v s s (Bontius) runā atkal par to,
ko pats piedzīvojis. Viņš stāsta, ka viņš esot vairākas rei-

zes redzējis šo meža cilvēku —kā mātītes, tā tēviņu. Pa

lielākai daļai tie gājuši stāvus un izturējušies gluži tāpat,
kā citi cilvēki. Apbrīnošanas vērta bijusi kāda mātīte.

Viņa kaunējušies, kad nepazīstami cilvēki to novērojuši, un

slēpusi ne tikai seju, bet apseguši ar rokām arī savu kai-

lumu; viņa nopūtusies, raudājusi un vispār izturējusies kā

cilvēks, tikai valodas trūcis, lai viņu uzskatītu par īstu
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cilvēku. Javas iedzīvotāji apgalvo, ka pērtiķi varot runāt,
tikai negribot, jo baidoties, ka tad viņiem būšot jāstrādā.
Ka meža cilvēki esot maisījums, kas cēlies no pērtiķa un

Indijas sievietēm, esot neapšaubāms, šutens (Schouten)

papildina sacīto ar nostāstiem par to, ka meža cilvēks no-

laupot un aizvedot sev līdz malajiešu jaunavas. Pats par
sevi saprotams, ka pēc visiem šiem nostāstiem orangutāns
iet stāvus, t. i. uz pakaļkājām, lai gan tiek piezīmēts, ka

~viņi varot skriet arī uz visām četrām." Taisnību sakot,
ceļotāji nav vainīgi pie tiem pārspīlējumiem, ko viņi mums

ceļ priekšā, jo viņi atstāsta mums to, ko dzirdējuši no ie-

dzimtajiem. Pēdējie prata eiropiešu interesi par šiem pēr-

tiķiem izmantot, jo viņi gribēja tos pārdot un tādēļ visiem

spēkiem slavēja savu preci— ne mazāk ne vairāk, kā to

dara arī mūsu dienās visi dzīvnieku izstādītāji.
Pateicoties Uollesa pētījumiem, mēs tagad zinām daudz

vairāk par orangutānu dzīvi brīvā dabā nekā par karu

katru citu cilvēkveidīgo pērtiķi. Minētam pētniekam un

ceļotājam bij izdevība iepazīties ar šo dzīvnieku un salīdzi-

nāt iedzimto nostāstus par viņu ar paša novērojumiem. Par

godu viņa priekšgājējiem, no kuriem daudzi, kā O v c n s,

Kessels un Bruks (Brooke), pūlējās savus tēlojumus
tīrīt no kļūdām un teikām, man jāsaka, ka mūsu uzticības

vīrs, kas atstāsta tikai paša piedzīvojumus, apstiprina to,
ko viņi teikuši.

Viņš saka: „Ir zināms, ka orangutāns apdzīvo Sumatru

un Borneo salas, un ir pamats domāt, ka viņa dzīves vieta

ir ierobežota ar šīm divām lielajām salām. Tomēr liekas,
ka uz pirmās viņš sastopams daudz retāk nekā uz otras.

Viņš apdzīvo ļoti plašus apgabalus šo salu dienvidvakaru,

dienvidrītu, ziemeļvakaru un ziemeļrītu krastmalās un uz-

turas tikai zemos un purvainos mežos. Sadongā viņu sa-

stop tikai līdzenos, ūdensbagātos, ar lielu mežu apaugušos

apgabalos. Starp purviem paceļas daudzi atsevišķi stā-

voši kalni, kurus pa daļai apdzīvo dajaku cilts, un kur ietai-

sīti daudzi augļu dārzi, šie pēdējie ir tas pievilkšanas

spēks, kas meiasus izviļina no viņa mītnēm: šos dārzus viņi
labprāt apmeklē viņu augļu dēļ, lai gan naktīs tie atkāpjas
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atkal savos purvainos mežos. Visos tanīs apgabalos, kur

zemes virsma paceļas augstāk un kur klimāts tādēļ ir sau-

sāks, orangutāns nedzīvo. Tā, piem., viņš bieži sastopams
Sadonas zemajos līdzenumos, bet nav manīts tanīs apgaba-
los, līdz kurienei sniedzas paisums un bēgums. Saravanas

ielejas lejasgals gan ir purvains, bet ne visur tas ir ap-
audzis ar mūža mežu: tur sastopamas atsevišķi stāvošas

nipa palmas, un Saravakas pilsētas tuvumā apkārtne ir

sausa un kalnaina un tikai nelieli apgabali ir apauguši ar

mūža mežu un džungļiem. Lai mūsu pērtiķis varētu no-

mesties uz dzīvi, ir vajadzīgs, lai lieli nepārtraukti apgabali
būtu pārklāti ar mūža mežu. šādi meži tam ir nepiecie-

šami, tur viņš jutas brīvi un ceļo no vienas vietas uz otru

tikpat viegli un ātri, kā indianietis pa savu stepi un arābs

pa tuksnesi. Viņš pāriet no viena koka galotnes uz otru

bez kā viņam būtu jānokāpj zemē. Augstie un sausie ap-

gabali, kur meži ir bieži pārtraukti ar zemu džungļu audzēm,

noderīgi vairāk cilvēkam, bet ne mūsu pērtiķim ar viņa

īpatnējo pārvietošanās veidu; bez tam viņš tādos apgabalos
būtu biežāk padots dažādām briesmām. Jādomā, ka no

viņa apdzīvotie apgabali ir bagāti ar daždažādiemaugļiem,
kur kalni, kas še sastopami kā atsevišķas salas, noder kā

dārzi, tā ka te purvaina līdzenuma vidū var augt koki, kas

pieskaitāmi augstienēm.
Tas ir rets un saistošs skats, redzēt, kā meiass ceļo

caur mežu. Pa lielāku koku zaru viņš iet gandrīz stāvus

un neatskatīdamies uz priekšu; šādu ķermeņa stāvokli

viņš ieņem pateicoties savām ļoti garajām rokām un attie-

cīgi īsajām kājām. Viņš kustas uz priekšu tāpat kā viņam
radniecīgie dzīvnieki, neatspiezdamies pie tam uz visu

pēdu, kā mēs to darām. Liekas, ka viņš izvēlas tādus ko-

kus, kura zari savījušies viens ar otru; kad nākošais lielais

zars ir tuvu, viņš izstiepj savas garās rokas, saķer vaja-

dzīgo zaru abām rokām, liekas pārbauda viņa stiprumu, un

ar apdomu pārsviežas uz nākošo zaru, lai, tāpat kā iepriekš,

turpinātu savu ceļu. Nekad viņš nelec, liekas nekad arī

nesteidzas, un taču viņš tiek tik pat ātri uz priekšu, kā

katrs, kas zem viņa skrietu pa mežu." Citā vietā Uolless
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saka, ka meiass varot stundas laikā viegli noiet piecas līdz
sešas angļu jūdzes. „Viņa garās un stiprās rokas ir priekš
viņa neatsveramas: ar viņu palīdzību tas viegli sasniedz

augstāko koku galotnes, augļus un tievo zariņu, kas viņa
svaru neizturētu, un jaunās lapiņas, kā arī dod iespēju sa-

lasīt lapas un zarus, no kuriem viņš taisa savu ligzdu."
Viens no mūsu pētnieka ievainots orangutāns parādīja sa-

vam vajātājam, kā notiek šādas ligzdas būve. „Tiklīdz es

biju izžāvis", stāsta Uolless, „meiass devās ātri pa koku

uz augšu līdz nesasniedza viņa galotni. Te viņš sev vis-

apkārt sāka aplauzt zarus un lika tos vienu uz otru kru-

stām un šķērsām. Vieta bij labi izmeklēta. Apbrīnojami
ātri viņš tvēra ar vienīgo neievainoto roku uz visām pu-

sēm, bez kādām pūlēm lauza stiprus zarus un lika sev aiz

muguras šķērsam vienu pār otru, un tādā veidā dažās mi-

nūtēs bij sev uzcēlis telti no lapām, kas viņu no maniem

skatiem galīgi aizsedza. Līdzīgu ligzdu meiass taisa sev

guļai gandrīz katru nakti, tikai zemāk, kādā mazākā kokā,
ne augstāk kā astoņus līdz piecpadsmit metrus virs zemes,

laikam tādēļ, lai būtu vairāk aizsargāts no vējiem. Meiass

taisot katru nakti jaunu ligzdu, bet es domāju, ka tas nav

taisnība, jo citādi varētu biežāki šādas ligzdas mežā uziet,
kas tomēr tā nav. Dajaki apgalvo, ka slapjā laikā mūsu

pērtiķis apsedzoties ar pandanu vai arī lielu paparžu la-

pām. Liekas, ka tas ir novedis pie pārliecības, ka viņš

ceļ sev kokos būdu.

Orangutāns atstāj savu guļas vietu tikai tad, kad

saule ir jau labi augstu pie debesīm un rasa no lapām no-

zudusi. Lielāko dienas daļu viņš nodarbojas ar ēšanu, bet

reti kad divu dienu laikā atgriežas pie tā paša koka atpa-

kaļ. Cik es varēju novērot, viņš pārtiek galvenā kārtā no

augļiem, dažreiz arī lapām, pumpuriem un jauniem dzinu-

miem. Rādās, ka viņš labprātāk ēd negatavus augļus nekā

jau nogatavojušos, tāpat ēd arī ļoti rūgtus un ļoti skābus

augļus. Sevišķi viņam laikam garšo kāda vietējā augļa
sarkanā, mīkstā, sulīgā sēklas sega. Dažreiz no liela augļa

viņš izlieto tikai tā sēklas un tāpēc samaitā un sašķaida
daudz vairāk nekā apēd, tā ka zem kokiem, kuros viņš ēdis,
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vienmēr redz lielu daudzumu atlieku. Viņš ļoti mīl duria-

nus un iznīcina lielā vairumā šos garšīgos augļus, tomēr

nekad neiet pār izcirtumiem, lai atnestu sev augļus." Du-

riani, kā Uolless kādā citā vietā piemin, aug lielos un aug-
stos meža kokos, kuri pēc sava izskata līdzinās mūsu vīks-

nēm, bet tikai ar gludāku un kārtaināku mizu. „Auglis ir

apaļš vai arī viegli olveidīgs, kokosa rieksta lielumā, zaļā
krāsā, apklāts maziem stipriem asiem dzeloņiem, kuri pie
pamata viens ar otru saietas kopā un tāpēc izskatās seš-

stūraini. Dzeloņi apbruņo augli tik pilnīgi, ka ja augļa
kātiņš nolūzt, tad durians paceļams no zemes ar grūtībām.
Ārējā miza ir tik bieza un sīksta, ka auglis nekad nepār-

plīst, no kāda augstuma tas ari nekristu. No augļa kā-

tiņa līdz galotnei redzam piecas tikko vāji iezīmētas līnijas,

pār kurām dzeloņi drusku izliecas; šīs līnijas ir šuves, pa
kurām augli var sadalīt ar stipra naža un spēcīgu roku pa-

līdzību. Augļa piecas cirknes no iekšpuses ir atlasa baltu-

mā un katra ir piepildīta ar mīkstu rozā krāsas masu, pie
kam katrā cirknē ir divas vai trīs sēklas kastaņaugļa lie-

lumā, šīs mīkstās ēdamās masas sastāvs ir tikpat neap-

rakstāms, kā viņa garša: aromātiska, sviestaina, stipri

pēc mandelēm garšojoša; olas, sakultas kopā ar krējumu,
dod labāko sajēgu par to. šai masai ir aromātisks, lipīgs

mīkstums, kurš neko neatgādina un padara viņu vēl garšī-

gāku. Durians nav ne skābs, ne salds, ne sulīgs, un tomēr

viņā nejūt šo īpašību trūkumu.Viņš ir pilnīgs tāds,kāds viņš

ir; no viņa nepaliek slikti ap dūšu, nav arī citu nepatīkamu

seku, un jo vairāk viņu ēd, jo mazāk gribas ēšanu beigt.

Ēst durianu— tā ir sevišķa jauna sajūta, kuras dēļ ir vērts

ceļot uz austrumiem." Dīvaini liekas, ka meiass ir spējīgs
šo augli atvērt. Domājams, ka viņš papriekšu nokož da-

žus dzeloņus, tad iztaisa mazu caurumiņu un uzlauž čaulu

ar saviem stipriem pirkstiem.

Ļoti reti orangutāns nokāpj zemē, domājams tikai tad,

kad viņš dzīts no izsalkuma upes malā meklē jaunas su-

līgas atvasītes vai ļoti sausā laikā ūdeni, jo parasti viņš
ūdeni atrod lapu iedobumos. Tikai reizi es redzēju divus

pusaudžu orangus uz zemes, sausā alā Sienunjona uzkalnu
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piekājē. Viņi kopā spēlējās, stāvēdami stāvus un tvēra

viens otru ar rokām. Nekad šis pērtiķis neiet taisni, iz-

ņemot to gadījumu, kad tas iet turēdamies ar rokām pie
augstākiem zariem, vai arī kad tam uzbrūk. Zīmējumi,
kuri rāda viņu ejam ar nūju rokā, ir no gaisa grābti.

No cilvēkiem meiasi, kā liekas, sevišķi stipri nebaidās.

Tie, kurus es novēroju, lūkojās platām acīm uz mani dažas

minūtes un tad lēnām aizvirzījās līdz tuvākamkokam. Kad

es kādu biju atradis, man bieži vajadzēja noiet pus jūdzes
vai vēl tālāk, lai atnestu šauteni; tomēr pēc savas atgrie-
šanās arvien atradu viņu vai nu tanī pašā kokā vai arī

pāra simts pēdu apkaimē. Nekad neesmu redzējis divus

pieaugušus dzīvniekus kopā, bet gan mātīti vai tēviņu at-

sevišķi, dažreiz vairāku pusaudžu pavadībā.
Dajaki stāsta, ka meiasiem meža zvēri nekad neuz-

brūkot, atskaitot divus retus izņēmumus. Dajaku virsaiši,
kuri visu savu dzīvi pavadījuši tādās vietās, kur šie dzīv-

nieki bieži sastopami, apgalvoja: neviens dzīvnieks nav

diezgan stiprs, lai meiasu ievainotu, un vienīgais radījums,

ar kuru viņš vispār cīnās, ir krokodilis. Kad meiass džung-

ļos nevar atrast augļu, viņš iet uz upes krastu, lai ēstu

jaunas atvasītes un augļus, kuri aug pie paša ūdens. Te

viņu mēģina saķert krokodilis, bet meiass uzlec uz kroko-

diļa, sit viņu ar rokām un kājām, saplosa un nonāvē to.

Viens no virsaišiem vēl piemetināja, ka viņš šādā cīņā no-

skatījies, un apgalvoja, ka meiass vienmēr paliekot uzvarē-

tājs. Kāds cits virsaitis man stāstīja sekošo: „Meiasam nav

neviena ienaidnieka, jo neviens dzīvnieks neuzdrošinās viņu
aiztikt, izņemot krokodili un tīģeru čūsku. Meiass vienmēr

nonāvē krokodili ar savu milzīgo spēku; uzlēcis uz kroko-

diļa, tas pārplēš viņa žokļus un pārrauj tam rīkli. Ja

meiasam uzbrūk tīģeru čūska, tad viņš to saķer ar savām

rokām, sakož un ātri nogalina. Meiass ir ļoti stiprs: ne-

viens džungļu dzīvnieks nav tik stiprs, kā viņš."

Izņēmuma veidā notiek arī, ka orangutāns cīnās arī ar

cilvēkiem. Kādu dienu atnāca pie manis daži dajaki, lai

man stāstītu, kā vakardien kāds meiass gandrīz nonāvējis
vienu viņu biedri. Dažas jūdzes lejup pie upes atrodas
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kāda dajaka māja un viņas iedzīvotāji ieraudzīja lielu

orangutānu, kurš mielojās ar palmas atvasītēm upmalā.
Izbiedēts viņš ievilkās džungļos atpakaļ, bet daudzi ar cir-

vjiem un šķēpiem apbruņoti vīri aizskrēja, lai viņam no-

grieztu ceļu. Priekšējais vīrs mēģināja nogalināt dzīvnie-

ku ar savu šķēpu, bet meiass sagrāba savu pretinieku ar

rokām, acumirklī saķēra mutē viņa roku un ielaida savus

zobus muskuļos virs elkoņa, tos šausmīgi saplēzdams. Ja

citi nebūtu atradušies tuvumā, viņš būtu šo vīru vēl no-

pietnāk ievainojis, ja ne pavisam nogalinājis. Biedri dū-

šīgo dzīvnieku ar saviem šķēpiem un cirvjiem drīz vien no-

gāza gar zemi. levainotais dajaks slimoja ilgu laiku un

nekad vairs pilnīgi neatdabūja savas rokas darba spēju."
Par šī stāsta patiesību Uolless pats varēja pārliecināties,

jo nākošā dienā tas apmeklēja cīņas vietu un nogrieza no-

galinātajam orangutānam galvu, lai pievienotu savām

kolekcijām.
Vienā no savām medību ekskursijām mūsu pētnieks

ieguva arī kādu jaunu orangutānu. No dajakiem atsaukts,

viņš ieraudzīja lielu meiasu sēžam ļoti augstu kokā un trim

šāvieniem to nogalināja. Kāmēr ļaudis gatavojās, lai to

aiznestu uz mājām, tie pamanīja vēl otru, jaunu orangu-

tānu, kurš gulēja ar galvu purvā. „šis mazais radījums",
stāsta Uolless, „bij tikai vienu pēdu garš un acīmredzot

bij karājies mātei kaklā, kad tā krita no koka. Laimīgā

kārtā viņš nebij ievainots, un pēc tam, kad viņa mute bij
notīrīta no dūņām, tas sāka kliegt un izrādījās ļoti spēcīgs

un dzīvs. Kad es viņu nesu uz mājām, viņš ar savām ro-

kām ieķērās man bārdā, un sagrāba to tik stingri, ka man

bija lielas pūles tikt no viņa vaļā, jo pirksti orangutānam

parasti pēdējā locītavā ir āķveidīgi uz iekšu ieliekti. Vi-

ņam vēl nebij neviena zoba; bet jau pēc dažām dienām pa-

rādījās apakšējie priekšzobi. Nelaimīgā kārtā es nekur

nevarēju dabūt pienu, jo ne mālāji, ne ķīnieši, ne dajaki

nelieto to kā pārtikas līdzekli, un veltīgi es izmeklējos pēc

kādas dzīvnieku mātītes, kura varētu manu mazo zīdīt.

Biju tādēļ spiests dot viņam sūkt no pudelītes rīsu ūdeni.

Tā tomēr'bij ļoti vāja barība, un mazais radījums nejutās
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no tās labi, kaut gan es ūdenim pieliku cukuru un kokosa

pienu, lai to padarītu barojošāku. Ja es ieliku viņa mutē

savu pirkstu, viņš sūca to ar lielu spēku, ievilkdams savus

vaigus, un veltīgi pūlējās izsūkt pienu; kad viņš tā kādu

laiku bij nopūlējies, tad saīdzis meta mieru un sāka raudāt,

gluži kā bērns līdzīgos apstākļos. Ja viņu glāstīja un

auklēja, tad tas bij apmierināts un kluss; līdz viņu atkal

nolika, tas arvien sāka raudāt, sevišķi pirmajās naktīs,
kuras tas pavadīja lielā nemierā. Es no kādas nelielas

lādes iztaisīju šūpuli un ieliku tanī mīkstu mašu, kura

katru dienu tika mainīta un tīrīta, tomēr es drīz vien ie-

skatīju par nepieciešamu mazo meiasu mazgāt. Jau pēc

pāris reizām tas viņam iepatikās tik stipri, ka viņš arvien

mēdza kliegt, kad bij netīrs, un nepārstāja agrāk, kamēr

to neizņēma un nenesa uz aku. Kaut gan pie pirmā aukstā

ūdens šļāciena tas drusku spārdījās un taisīja ļoti jocīgas

grimasas, tomēr arvien tūliņ apmierinājās, kad ūdens sāka

plūst pār viņa galvu. Mazgāšanos un slaucīšanos viņš
mīlēja ārkārtīgi un tāpat likās ļoti laimīgs esam, kad su-

kāju viņa matus. Viņš mēdza gulēt gluži mierīgi, iz-

stiepis kājas un rokas, kad es sukāju tam garos matus uz

muguras un rokām. Pirmajās dienās viņš izmisis ķērās
ar kājām un rokām pie visa, ko vien varēja saķert, un mana

bārda bij ļoti uzmanīgi no viņa jāsargā, jo viņa pirksti

turējās bārdas matos ļoti stingri un bez palīdzības man

nebij iespējams tikt no viņiem vaļā. Kad viņš bij mierīgs,

viņš darbojās ar rokām pa gaisu un mēģināja ko satvert.

Ja tam izdevās ar abām rokām vai vienu roku un kāju

saķert nūju vai lupatu, tad viņš likās esam gluži laimīgs.
Ja nebij nekā cita, viņš bieži ķērās pats savās kājās; pēc

kāda laika tas iemācījās sakrustot savas rokas un ķērās
ar tām savos garājos matos aiz pleciem. Tomēr drīz viņa
spēki sāka mazināties un man bij jāizgudro, kā vingrināt

un stiprināt viņa locekļus. Tam nolūkam es pagatavoju

īsas trepītes ar trim vai četriem spraišļiem un ļāvu tam

ceturtdaļu stundaskarāties trepēs. No sākuma viņam tas pa-

tika ; tomēr ar savām kājām un rokām viņš neprata ieņemt
uz trepēm patīkamu stāvokli, un kad vairāk reizes savu
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pozu bij mainījis, laida vienu roku pēc otras vaļā, līdz pē-
dīgi nokrita zemē. Dažreiz, kad viņš karājās tikai abās

rokās, tas palaida vienu vaļā un ar otru ķēra savās spal-
vās aiz pretējā pleca; tā kā tas viņam likās esam patīka-

māk, viņš palaida vaļā arī otru roku, sakrustoja tad abas

rokas un gulēja apmierināts uz muguras zemē. Tā ka es

redzēju, ka mati viņam ļoti patika, es mēģināju viņam iz-

gatavot mākslīgu māti, sasienot kopā bifeļa ādas gabalu
un pakarot to nelielā augstumā pār zemi. No sākuma vi-

ņam tas lieliski patika, jo nu viņš varēja ar savām kājām

pēc patikas ķerstīties apkārt un arvien varēja saķert ma-

tus, kur pieturēties. Mana vēlēšanās padarīt mazo bāre-

nīti laimīgu likās piepildīta. Tomēr drīz viņš atcerējās
savu īsto zaudēto māti un mēģināja atkal zīst, pie kam

viņš pacēlās cik vien iespējams uz augšu un meklēja visur

pēc pupiem, bet pieņēma tikai pilnu muti spalvu, tapa īgns,

stipri kliedza, līdz pēc diviem vai trim veltīgiem mēģināju-
miem atteicās no savas iedomas. Kādreiz viņam bij iegā-

juse vilna rīklē, un es jau baidījos, ka viņš noslāps: pēc

ilgākas rīstīšanās viņš tomēr atkal atdabūja elpu. Līdz ar

to man vajadzēja pakaļtaisīto māti saplēst un tā atteikties

no pēdējā mēģinājuma nodarbināt mazo radījumu. Pēc

pirmās nedēļas es atradu, ka es varētu to labāk ēdināt no

karotes un dot tam dažādāku un barojošāku ēdienu. Labi

samērcētas sausijas, sajauktas ar drusku olas un cukura

vai citrreiz saldus kartupeļus viņš ēda labprāt, un man

aizvien sagādāja vislielāko uzjautrinājumu tas, ka varēju

novērot jocīgas grimasas, ar kurām viņš izteica, vai pa-

sniegtais ēdiens viņam patīk vai ne. Nabaga mazais ra-

dījums laizīja sev lūpas, ievilka vaigus un bolīja acis ar

vislielāko apmierinājuma sajūtu, kad tas bij piebāzis pilnu
muti ar tādu ēdienu, kas viņam vislabāk patika; ja tur-

pretim viņš neatrada kumosu par pietiekoši saldu un gar-

šīgu, tad īsu laiku valstīja to ar mēli pa muti itkā gribē-
dams izmēģināt viņa garšu, tam arvien to izspļāva.
Ja to pašu ēdienu viņam deva no jauna, tas sāka kliegt

un sparīgi dauzījās rokām, gluži kā to dara dusmās

mazs bērns.
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Kad mans jaunais meiass jau bij sabijis pie manis ap-
mēram trīs nedēļas, man laimējās iegūt jaunu makaku,
kurš bij mazs, bet ļoti dzīvs un prata patstāvīgi ēst. Es

viņu ieliku pie meiasa, un tie tūliņ tapa vislabākie draugi.
Viņi nemaz nebaidījās viens no otra. Mazais makaks bez

kādas kautrēšanās mēdza nosēsties uz meiasa vēdera, pat
uz viņa sejas, un kad es meiasu baroju, makaks mēdza
sēdēt blakām, uzķerot rīsu, kas nokrita garām, pie reizes

sagrābjot ar savām rokām arī karoti. Kad es ēdināšanu

biju beidzis, tas kāri nolaizīja visu, kas bij atlicis uz meiasa

lūpām, un pēdīgi atplēta pat tam muti, lai redzētu, vai tur

vēl kas nav palicis. Savu biedri viņš uzskatīja par patīka-
mu spilvenu, bieži uz tā noguldamies, un bezpalīdzīgais
meiass panesa sava biedra pārestības ar apbrīnojamāko pa-

cietību; viņš likās laimīgs, ja juta ko siltu savā tuvumā,
vai varēja atrast kaut ko, ap ko apķerties savām rokām.

Tikai kad viņa biedrs gribēja iet projām, viņš to turēja
cik ilgi vien varēja noturēt, ieķēries makaka muguras vai

kakla kustīgajā ādā vai arī astē, un makaks tikai ar dau-

dzu spēcīgu lēcienu palīdzību varēja tikt vaļā. Interesanta

bij šo divu dzīvnieku dažādā ālēšanās; vecuma ziņā starp
viņiem nevarēja būt liela starpība. Meiass izturējās gluži
kā mazs bērns, gulēja bezpalīdzīgi uz muguras, vāļājās lē-

nām uz vienu un otru pusi, mētāja visas četras kājas pa

gaisu, cerībā kaut ko saķert, bet gandrīz nebija spējīgs ar

saviem pirkstiem noteiktu priekšmetu saķert; kad viņš bij

ar ko nemierā, tad mēdza atvērt savu gandrīz bezzobaino

muti un izpauda savas vēlēšanās ļoti bērnišķīgiem kliedzie-

niem. Jaunais makaks turpretim pastāvīgi kustējās —

skraidīja un lēkāja apkārt, kad vien un kur vien tas darīja

viņam prieku, pārmeklēja visu, varēja saķert vismazākās

lietas ar lielu noteiktību, bez kādām pūlēm turējās līdz-

svarā uz lādes malas, kāpelēja pa kādu mietu uz augšu un

mēdza piesavināties visu, kas vien bij ēdams un ko ceļā
varēja atrast. Grūti bij iedomāties lielāku pretstatu:
meiass makakam blakus likās vēl kuslāks par mazu bērnu.

Pēc tam, kad mans gūsteknis bij apmēram mēnesi pie
manis nodzīvojis, tas sāka mācīties staigāt. Kad viņu no-
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lika uz zemes, tas stūmās ar kājām uz priekšu, dažreiz

pārmeta pat kūleni un neveikli virzījās tālāk. Kad viņš
gulēja lādē, tas mēdza piecelties gar lādes malu, un tā

pārs reizes viņam izdevās pat pašam izkāpt ārā. Ja viņš
bij netīrs vai izsalcis vai citādi juta sevi aizmirštu, tad tas

sāka stipri kliegt, līdz to atkal apkopa. Kad neviena nebij
mājā vai uz viņa saucieniem neviens neatnāca, viņš pēc
kāda laika pats apmierinājās. Bet kad atkal dzirdēja soļus,
tad sāka kliegt vēl stiprāk.

Pēc piecām nedēļām tam izlīda abi augšējie priekšzobi.
Pēdējā laikā viņš nebij nemaz audzis, bet lielumā un svarā

palicis tāds pats, kā no sākuma. Tam bez šaubām par ie-

meslu bij piena vai citu barojošāku ēdienu trūkums. Rīsu

ūdens, rīsi un sausijas bij tomēr tikai trūcīga izpalīdzēša-
nās barība, un kokosa rieksta pienu, kuru tam dažreiz

devu, viņa vēderiņš lāgā nepanesa. Droši vien šī barība

radīja caureju, no kuras nabaga mazais radījums stipri

cieta; man tomēr izdevās ar nelielu rīcineļļas porciju viņu
atkal izārstēt. Vienu vai divas nedēļas vēlāk viņš atkal

saslima un šoreiz nopietnāk. Slimības pazīmes bij gluži

tādas, kā pie drudža; .parādījās arī kāju un galvas uzpam-

pums. Viņš pazaudēja ēstgribu, un pēc tam, kad nedēļas
laikā bij galīgi noliesējis, nomira. Es biju kopis viņu gan-

drīz trīs mēnešus un biju cerējis to izaudzēt lielu, un mana

mīluļa nāve man ķērās ļoti stipri pie sirds. Tik ilgu laiku

viņš bij sagādājis man vislielāko prieku ar savu draiskulību

un savām nepārspējamām grimasām."
Lai papildinātu šo no Uollesa tik lieliski zīmēto jauna

orangutāna dzīves ainu, es sniegšu vēl dažus vecākus ziņo-

jumus. Par pirmiem pareiziem novērojumiem mums jā-

pateicas holandietim Fosmernam (Vosmaern), kurš ilgāku
laiku turēja pie sevis kādu orangutāna mātīti. Dzīvnieks

bij ļoti labsirdīgs un nekad nebij ļauns vai blēdīgs. Viņam
varēja bez kādām bažām ielikt roku mutē. Viņa ārējā iz-

skatā bij kaut kas skumjš un grūtsirdīgs. Cilvēku sa-

biedrību viņš meklēja bez dzimumu izšķirības, bet vairāk

pieķērās tiem, kas visvairāk ar viņu nodarbojās. Viņš bij

piesiets ķēdē, par ko tas dažreiz krita vai izmisumā; viņš

A. Brems. ~Dzīvnieku valsts" I.
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tad krita pie zemes, šausmīgi kliedza un plēsa savas segas.

Kad to reiz palaida vaļā, tas veikli uzkāpa jumta spārēs

un bij tik nenotverams, ka četriem cilvēkiem pagāja vesela

stunda, līdz tie to atkal sagūstīja, šinī pašā reizē tas no-

čiepa pudeli ar malagas vīnu, attaisīja to un nogādāja sa-

turu tūliņ* drošībā, pēc kam pudeli nolika atpakaļ vecājā
vietā. Viņš ēda visu, ko vien tam deva, bet tomēr vairāk

mīlēja augļus un smaršīgus augus. Vārītu vai ceptu gaļu
vai zivis tas ēda ļoti labprāt. Kukaiņus tas neķēra, un arī

kāds zvirbulis, kuru tam reizi iedeva, sagādāja tam lielas

bailes, tomēr viņš to pēdīgi nokoda, izplūca tam dažas

spalvas, nogaršoja gaļu un aizmeta tad putnu prom. Jēlas

olas viņš dzēra ar lielu labpatiku. Visgārdākais kumoss

tam tomēr bij zemenes. Parastais dzēriens bij ūdens, bet

tas dzēra ļoti labprāt arī visādus vīnus un sevišķi malagas
vīnu. Pēc dzeršanas tas parasti noslaucīja lūpas ar roku

un lietoja pat zobu bakstāmos kociņus, tāpat kā cilvēks.

Zagt orangutāns prata meistariski; viņš mācēja izvilkt

cilvēkiem no kabatām saldumus, bez kā tie to pamanītu.
Pirms gulēt iešanas tam arvien bij liela sagatavošanās.

Viņš sakārtoja savas guļasvietas sienu, krietni to uzkratīja,
tad vēl palika sevišķu siena vīkšķi zem galvas un apsedzās.
Tomēr viņš gulēja ne labprāt, jo vispār nemīlēja vientu-

lību. Dienā arī tas dažreiz snauda, bet neilgi. Viņam reiz

iedeva kādu drēbes gabalu, kuru tas dažreiz tina ap viduci,

citreiz ap galvu, un pie tam gluži vienalga, vai bij auksts

vai vislielākais karstums. Kad reiz atslēdza viņa ķēdes pie-
karamo atslēgu, tas vēroja visu ar vislielāko uzmanību un

pēc tam paņēma koka gabaliņu, iebāza to atslēgas caurumā

un grozīja uz visām pusēm. Reiz tam iedeva jaunu kaķēnu;

viņš to turēja cieši pie sevis piespiedis un uzmanīgi apoš-

ņāja. Kaķis tam ieskrāpēja rokā, pēc kam viņš to nosvieda

prom, apskatīja savu ievainojumu un turpmāk ar kaķi
vairs negribēja ielaisties. Viņš prata atraisīt vissarežģī-
tākos mezglus virvē, un ja mezgls bij pirkstiem par cietu,
tad ņēma palīgā zobus; šāds darbs tam likās sagādāja tādu

prieku, ka viņš ļaudīm, kuri pienāca tuvumā, katru reizi at-

raisīja zābaku saites. Rokās tam bij apbrīnojams spēks un

tas varēja pacelt lielus smagumus. Pakaļējos locekļus



viņš lietoja tikpat veikli, kā priekšējos. Tā, piemēram, ja

viņš kādu lietu ar rokām nevarēja sasniegt, tad tūliņ atme-

tās uz muguras un pievilka sev priekšmetu ar kājām.

Viņš kliedza tikai tad, kad palika viens pats. šis kliedziens

no sākuma līdzinājās suņa kaukšanai. Orangutāns to-

mēr drīz noliesēja, novārga un tā aizgāja bojā.

Kāds cits meiass, par kuru stāsta Džefrīzs (Jeffries),

turēja savu mājokli ļoti tīru; bieži tas mazgāja grīdu ar

ūdeni un lupatu un rūpīgi aizgādāja prom visus barības

pārpalikumus un citu. Viņš mazgāja sev arī soju un

rokas kā cilvēks. Kāds cits orangutāns atšķīrās ar

savu lielo maigumu pret visiem, kas to draudzīgi uzrunāja,

un skūpstīja savu īpašnieku un kopēju gluži kā cilvēks.

Pret svešiem tas bij ļoti kautrs, pret pazīstamiem turpre-
tim visai paļāvīgs.

Orangutāns, kuru Kivje (Cuvier) novēroja Parīzē, bij

apmēram desmit vai vienpadsmit mēnešus vecs, kad to at-

veda uz Franciju, un nodzīvoja tur vēl gandrīz pusgadu.

Viņa kustības bij lēnas, un pa zemi tas staigāja neveikli.

Ejot viņš atspiedās uz rokām, pastūma tad ķermeni uz

priekšu, novietoja kājas starp rokām, tad atkal lika rokas

uz priekšu un 1.1. Ja viņš varēja atbalstīties ar vienu roku,
tad tas mēdza staigāt arī uz pakaļkājām, bet kāpa arvien

ar kāju ārējo malu. Sēdot viņš mēdza pieņemt austrum-

nieku pozu ar sakrustotām kājām. Kāpelēšana tam veicās

ļoti viegli; stumbru pie tam viņš mēdza aptvert tikai pirk-
stiem. Ja divu koku zari bij tuvu kopā, tad viņš viegli no-

kļuva no viena koka otrā. Parīzē jaukās dienās to bieži

palaida kādā dārzā brīvu: tad tas ātri uzrāpās kokā un

sēdēja zaros. Kad kāds viņam kāpa pakaļ, tad tas purināja
zarus visiem spēkiem, itkā gribēdams cilvēku no sevis aiz-

baidīt; ja tad cilvēks sāka kāpt atpakaļ uz leju, pērtiķis
meta mieru, bet purināja zarus no jauna, kolīdz kāpējs tam

atkal tuvojās.
Vēl uz kuģa atrazdamies šis orangutāns bieži uzjautri-

nājās rotaļādamies virvēs, tomēr kuģa līgošanās viņu bie-

dēja un tas neuzdrošinājās staigāt citādi, kā pieturēdamies.

Guļot viņš mēdza tīties segās un šim nolūkam izmantoja
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visu, kas gadījās pie rokas un ko vien varēja sadabūt;
matroži bij pilnīgi droši, ka zudušo drēbju gabalu atradīs

viņa midzenī. Ēšanas laiku tas ievēroja ar lielu noteiktību

un vienmēr pareizā laikā ieradās pie sava kopēja, saņem-

dams to, ko viņam pasniedza. Svešu cilvēku apmeklējumi
tam bij nepatīkami, un tādās reizēs viņš noslēpās zem savas

segas, kāmēr ļaudis atkal aizgāja. No pazīstamiem oran-

gutāns nevairījās. Barību viņš pieņēma vienīgi no sava

kopēja. Kad kādreiz viņa kopēja vietā nosēdās kāds nepa-

zīstams cilvēks, viņš gan atnāca, bet, svešo ieraudzījis, at-

stāja barību neaizskārtu un iekliedzies saķēra galvu, kā

izmisumā. Barību viņš katrreiz saņēma pirkstiem un tikai

retumis uzreiz ar lūpām; ja ēdiens bij svešs, viņš to ar-

vien rūpīgi apostīja un pēc tam tikai sāka ēst. Viņa ēst-

griba vienmēr bij nepārspējama — viņš varēja ēst kuru

katru brīdi, gluži kā mazs bērns.

Brīžiem viņš koda un sita ar rokām, itkā aizstāvēda-

mies; sevišķi tas notika ar bērniem, bet vairāk aiz nepa-

cietības, nekā dusmām. Citādi viņš bij laipns, mīlēja sa-

biedrību, ļāva sevi glāstīt un pat skūpstījās. Kad viņu
pārņēma ilgas, orangutāns mēdza izgrūst skaļas rīkles ska-

ņas. Tas pats notika arī dusmu brīžos. Viņš tad vāļājās
pa grīdu un pūtās tik ilgi, kāmēr nebij izdarīts pa viņa
prātam. Bez tam viņš bij iemīļojis divus jaunus kaķēnus

un vienu no tiem bieži nesāja ieņēmis padusē vai arī uzsē-

dinājis uz savas galvas, kaut arī tas ar saviem nagiem tu-

rējās viņa ādā. Vairākas reizes viņš aplūkoja kaķu ķepi-
ņas un mēģināja ar saviem pirkstiem izraut asos nagus.

Kad tas neizdevās, viņš atmeta šo nodomu, labāk pariez-
dams sāpes, nekā atsacīdamies no rotaļām ar saviem

mīluļiem.
Tālākus interesantus datus sniedz kāds labs novēro-

tājs, kurš turējis orangutānu trīs mēnešus uz kuģa. Kā-

mēr tvaikonis atradās Āzijas ūdeņos, dzīvnieks pastāvīgi

uzturējās uz kuģa deķa un tikai naktīs meklēja gulēšanai

aizsegtāku vietu. Dienas laikā orangutāns parasti bij labā

omā un rotaļājās ar citiem mazākiem pērtiķiem, kuri atra-

dās uz kuģa, vai arī pārgalvīgi kāpelēja pa virvēm. Vin-
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grošana un kāpelēšana pa kuģa takelāžu darīja viņam se-

višķu prieku, un viņš to atkārtoja vairākas reizes dienā.

Viņa veiklība un muskuļu spēks bij apbrīnojami. Kaptei-
nis S m i t s, viņa īpašnieks, bija līdzpaņēmis vairākus sim-

tus kokosriekstu, no kuriem pērtiķis ikdienas saņēma di-

vus gabalus. Vispirms orangutāns noplēsa apmēram 2 col-

las biezo virsčaulu, kura ir tik cieta, ka cilvēks ar to tiek

galā tikai ar cirvja palīdzību. Ar saviem spēcīgiem žokļiem

viņš ātri atsvabinājās no šī šķēršļa. Saņēmis riekstu

žokļos viņš atsēdās un ar pakaļējo kāju rāva tik spēcīgi,
ka pāris mirkļos bij atsvabinājies no šķiedrainās virsčaulas.

Pēc tam pērtiķis ar pirkstiem izurba caurumu vienā no

rieksta „acīm", izdzēris pienu sasita riekstu un tad garšīgi

apēda kodolu.

Pēc tam, kad kuģis bij atstājis Sunda jūrasšaurumu,
līdz ar tropu karstuma mazināšanos, šis spēcīgais mežu

cilvēks arvien vairāk un vairāk zaudēja savu dzīves prieku.
Viņš pārstāja vingrot un rotaļāties, iznāca uz kuģa deķa
ļoti reti, līdzņemdams savu gultas segu, kurā tūliņ ietinās,
tiklīdz stāvēja mierīgi. Mērenājā dienvidus joslā viņš gan-

drīz visu dienu pavadīja savā kajitē, stundām ilgi sēdēdams

bez kustēšanās uz vienas vietas, segu uz galvas uzlicis.

Gultu viņš parasti sakārtoja ar vislielāko rūpību. Nekad

tas neapgulās, pirms nebija maisu divas vai trīs reizes ar

roku virspusi izpurinājis un nogludinājis. Tas apgulās uz

muguras, uzvilka pār sevi segu un palika šādā stāvoklī visu

nakti — veselas divpadsmit stundas, bez kā būtu kaut reizi

pakustējies. No segām bij ārā tikai viņa biezās lūpas un

deguns. Dzimtenē viņa pacelšanās un gulēt iešana notika

ar stundeņa gaitas pareizību. Taisni sešos no rīta, līdz ar

saules lēktu, viņš piecēlās, un tikko nozuda aiz apvārkšņa
saules pēdējais stars, noteikti pulkstens sešos vakarā, viņš
gāja gulēt. Jo tālāk kuģis virzījās uz rietumiem, jo agrāk

viņš gāja gulēt un arī agrāk piecēlās, dienas stundu pār-
virzīšanās dēļ. Viņš vēl vienmēr tāpat mēdza gulēt savas

12 stundas. Viņa gulēšanas stundu pārmaiņa vairs tomēr

nestāvēja pareizā sakarā ar kuģa pulksteņiem. Pie Labās

cerības raga viņš gāja gulēt jau pulkstens 2 dienā un pie-
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cēlās 3no rīta. Šo laiku viņš ieturēja arī savā tālākā ce-

ļojumā, lai gan kuģa tālākā ceļā laiks novirzījās vēl pa 2

stundām.

Bez kokosriekstiem viņš mīlēja vēl sāli, gaļu, miltus,
sāgo v. t. t. un pielika visu savu viltību un gudrību, lai pa
ēšanas laiku nodrošinātu sev zināmu gaļas daudzumu. Kas

vienreiz bij nācis viņa rokās, to tas nekad vairs neatdeva,
kaut vai par to būtu jāsaņem pēriens. Trīs līdz četras

mārciņas gaļas viņš apēda bez pūlēm vienā reizē. Miltus

viņš gāja pats sadabūt virtuvē un katru reizi prata nogai-
dīt tādu brīdi, kad pavārs pagriezās sānis, vai bij izgājis,
lai tad atvērtu miltu glabātuvi un paķertu pilnu sauju
miltu, pēc kam roku arvien uz galvas noslaucīja, tā kā pa-

stāvīgi atgriezās no virtuves nopūderējies.
Otrdienās un piektdienās, tiklīdz kuģa signāls vēstīja

astoņi, pērtiķis negrozīgi ieradās vizītē pie matrožiem, kuri

šinīs dienās saņēma sāgo ar cukuru un kanēlēm. Tāpat

kārtīgi katru dienu viņš ieradās pulkstens divos kajitē, lai

ņemtu dalību maltītē. Pie ēšanas viņš bij ļoti rāms un,

pretēji citu pērtiķu ieradumam, ārkārtīgi tīrīgs, tomēr viņu
nevarēja pieradināt pareizi rīkoties ar karoti. Viņš vien-

kārši saņēma šķīvi savās rokās, pielika pie lūpām un iz-

dzēra zupu, bez kā būtu kādu pilīti izlējis zemē. Alkoholi-

skus dzērienus viņš ļoti mīlēja un tāpēc pie katras pusdie-
nas saņēma arī glāzi vīna. Savu glāzīti viņš tad tukšoja
pavisam savādā kārtā. Apakšlūpu izstiepjot viņš radīja
apmēram divi collas garu un tik pat platu „karoti", pietie-
koši lielu, lai tanī varētu ieliet glāzi ūdens, šinī „karotē"

viņš ielēja vīnu, tad lēni un nesteigdamies iesūca caur zo-

biem patīkamo dzērienu, it kā gribētu sagādāt sev pēc ie-

spējas ilgstošāku baudu. Dažreiz šī sūkšana ilga pat vai-

rākas minūtes, pie kam viņš pasniedza iztukšoto glāzīti, lai

vēlreiz piepilda. Nekad viņš nesaplēsa savus traukus, bet

vienmēr tos nolika ļoti uzmanīgi, kādēļ izdevīgi atšķīrās no

citiem ciltsbrāļiem, kuri vienmēr traukus sadauzīja.
Tikai vienu vienīgu reizi viņa īpašnieks bij novērojis,

ka orangutāns pie kuģa malas piecēlās stāvus un tā dažus

soļus nogāja, turēdamies pie tam abām rokām, kā mazs
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bērns, kurš pašlaik mācas spert pirmos soļus. Pa ceļojuma
laiku viņš kāpelēja reti un tad arī arvien lēnām un apdo-

mīgi. Parasti viņš to darīja tad, ja kāds mazāks pērtiķis,

viņa mīlulis, kurš par palaidnībām bij sodāms, meklēja

patvērumu pie sava lielā drauga. Mazais stingri apķērās
ap orangutāna kaklu un pieplaka pie viņa krūtīm, bet Bobis,
tā orangutānu sauca, uzrāpās ar savu mazo draugu mastos

un palika tur tik ilgi, kāmēr draudošās briesmas likās

zudušas.

Viņa valodā bij tikai divas skaņas: viena vājāka,
svilpojoša rīkles skaņa, kura parasti attēloja viņa sirdsiz-

jūtas, bet otra — briesmīgs rēciens, kas atgādināja izbie-

dētas govs bļāvienu un izteica bailes. Vienreiz šo rēcienu

izsauca potvalu bars, kurš aizpeldēja tuvu garām kuģim,
otrreiz dažādas ūdensčuskas, kuras viņa īpašnieks
bij līdzpaņēmis no Javas salas. Viņa sejas panti palika
negrozīti, vienmēr vieni un tie paši.

Par nožēlošanu kāds nepatīkams gadījums darīja galu
šī skaistā dzīvnieka dzīvei, vēl pirms bij sasniegti Vācijas
krasti. Kādreiz no savas mītnes Bobis bij novērojis, ka

kuģa apkalpotājs pārkravāja ruma pudeles, atstādams uz

laiku dažas nenovietotas. Tas bija apmēram pulkstens di-

vos pēc pusdienas, kad orangutāns parasti gāja gulēt.
Naktī viņa īpašnieks pamodās, izdzirdis savādu troksni ka-

jītē, it kā tur kāds šķindinātu pudeles. Dzērienu noliktavā,
savas nakts lampas gaismā, viņš ieraudzīja kādu stāvu,
kurā, sev par lielu pārsteigumu, pazina Bobi. Orangutāns
pašlaik tukšoja ruma pudeli, viņa priekšā gulēja citas tuk-

šas, kuras bij rūpīgi ietītas salmos. Veiklā kārtā dzīvnieks

bij pratis pudeli atkorķēt un tagad apmierināja savu nevai-

damo kāri pēc reibinošiem dzērieniem. Desmit minūtes
vēlāk Bobis pēkšņi tapa sevišķi jautrs. Viņš lēkāja pa
krēsliem un galdiem un viņa kustības kļuva smieklīgas; tās

atgādināja piedzērušos cilvēku, līdz beidzot līdzinājās prātā
jukušani. Sasiet viņu nevarēja, šāds stāvoklis ilga ap-

mēram ceturtdaļstundu, tad Bobis nogāzās gar zemi, mutē

tam parādījās putas, un tas gulēja stīvi un bez kustēšanās.

Pēc dažām stundām, nācis pie samaņas, viņš iekrita stiprā
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nervu drudzī, kurš viņa dzīvei darīja galu. Savas slimības

laikā viņš dzēra tikai zāles un ūdenī atšķaidītu vīnu, bet no

cita atteicās. Kad kādreiz, iztaustot viņa pulsu, īpašnieks

paņēma viņa roku, pērtiķis to neaizmirsa; katru reizi pēc

tam, viņš stiepa pretī savam kungam spalvaino ķepu. Pie

tam dzīvnieka skatā bij tik daudz aizkustinoša un cilvēcīga,
ka viņa kopējam bieži sakāpa asaras acīs. Arvien vairāk

un vairāk izzuda pērtiķa spēki, un četrpadsmitā dienā, pēc

stipras drudža lēkmes, Bobis nobeidzās.

Esmu vairākus orangutānus novērojis, tomēr neviena

nezinu, kuru varētu pielīdzināt tā paša vecuma šimpanzēm.
Visiem viņiem trūka šimpanzēm īpatnējās draiskulīgās

jautrības un jokošanās prieka: tie bij nopietni līdz galējī-

bai, vairāki arī klusi un tādēļ garlaicīgi. Katra viņu ku-

stība bij lēna un apdomāta un viņu brūno, labsirdīgo acu

izteiksme neizsakāmi skumja.
Tā gandrīz vai katrā ziņā viņi bij šimpanzes pretstats.
Pie gibboniem jeb garroču pērtiķiem (Hvlobates)

priekšlocekļu attīstība izteikta tik spilgti, kā ne pie vienas

citas pērtiķu sugas. Viņi nes savu nosaukumu ar pilnu

tiesību, jo viņu neparasti garās rokas sniedzas līdz pat

zemei, kad tie pieceļas stāvus. Jau ar šo pazīmi vien var

atšķirt garroču pērtiķus no pārējiem viņu šķiras priekš-

stāvjiem.
Gibboni ir neliela pērtiķu grupa; viņi visi, bez izņē-

muma, dzīvo Āzijā — Rītindijā un uz viņas salām. Viņi
sasniedz diezgan ievērojamu lielumu, lai gan nevienas sugas

īpatni nav garāki par vienu metru. Viņu ķermenis, neska-

toties uz stiprām un apaļām krūtīm, izskatās slaiks; vi-

duklis, tāpat kā vēja suņiem, ierauts; pakaļējie locekļi
ir ievērojami īsāki par priekšējiem, un viņu garās rokas

pie dažām sugām raksturo vēl arī pa daļai kopā saauguši

rādītāja un vidus pirksti. Galva ir maza un ovāla, seja

atgādina cilvēka seju; sēdes sacietējumi ir mazi, un aste

no ārpuses vēl nav redzama. Viņu miesu sedz biezs, nereti

zīdveidīgs kažoks; visbiežāk tas ir melnā, brūnā, brūnpe-
lēkā un salmu dzeltēnā krāsā.

S ia m an g s (Hvlobates syndactylus), kuru uzskata
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kā sevišķas apakšģintas priekšstāvi, tāpēc ka viņa kāju
rādītāja un vidus pirksti savā pamatā ir saauguši kopā, ir

vislielākais garroču pērtiķis. Viņš atšķiras arī ar to, ka

viņa rokas samērā īsākas nekā citām sugām. Divos c1s

(Duvaucel) saka: „Viņa stāvs, ja to iedomāsimies kailu,
būs nejauks, sevišķi tāpēc, ka zemā piere līdz pat uzaču

lokiem ir sarukuse, acis guļ dziļos dobumos, deguns plats
un plakans, sāniskie nāsu caurumi ļoti lieli, un mute atve-

ras līdz pat žokļu pamatiem. Ja vēl iedomāsimies viņa
lielo, kailo kāksli, kas kā netīra un ļengana guzna nokarājas
pakaklē un kliedzot izplešas, līkos un uz iekšu sagrieztos lo-

cekļus, kurus viņš arvien tur saliektus, zem izspiestiem

Gibboni.

vaigu kauliem iekritušos vaigus — tad būs jāsaka, ka šis

pērtiķis nav no savas šķiras skaistākiem priekšstāvjiem.

Viņa miesu sedz biezs, no gariem, mīkstiem un spīdīgiem
matiem sastāvošs tumši melnas krāsas kažoks; tikai uz-

acis ir sarkanbrūnas. Uz kulītes ir gari, uz leju ejoši mati,
kas nereti slotveidīgi nokarājas līdz pat ceļiem. No plauk-
stas līdz elkoņiem mati iet atpakaļ, bet no pleca līdz elkonim

uz priekšu, tā kā uz elkoņa rodas spalvu kušķis. Pēc Ra-

flesa (Raffles) apgalvojuma sastopami arī balti eksemplāri.

Pieauguši tēviņi sasniedz vienu metru augstumā, bet ar iz-

plestām rokām tie spēj aptvērt gandrīz divkāršu garumu.
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Siamangi dzīvo baros Sumatras mežos, un nopietni pēt-
nieki tos ir novērojuši kā brīvībā tā gūstā.

šīs grupas vispārējais ārējais izskats visspilgtāk iz-

paužas pie hv 1 o ka (H. Hulock), apm. 0,90 metru augsta
garroču pērtiķa bez gāmura un ar brīviem nesaaugušiem
kāju pirkstiem. Viņa spalva, atskaitot baltu pieres zīmi,
ir ogļumelna, nepieaugušiem melni brūna, uz locekļiem gar

ķermeņa vidus līniju un uz muguras pelnu pelēka. Sēdes

sacietējumi ir skaidri iezīmēti. Huloks dzīvo Aizindijā un

Bengalē, bet sevišķi bieži Bramaputras krastu mežos

Asanā.

L ar s (H. Lar) ir apmēram huloka lielumā, melni pe-
lēkā krāsā, ar brūnu, baltiem matiem apņemtu sēdes vietu

un virspusē balti pelēkām, apakšpusē melnām rokām un

kājām. Viņa dzimtene ir Malaka un Siāma.

Un ko (H. Rafflesii) lielumā līdzinājās hulokam, bet

atšķiras ar savu krāsu un arī anatomiski, jo viņam ir četr-

padsmit pāri ribu. Seja un spalva tam melni, tikai uz mu-

guras un mīkstumiem spalva ir brūni sarkana. Uzaču,
vaigu un žokļu spalvas tēviņiem baltas, bet augumā daudz

mazākām mātītēm melni pelēkas. Unko dzimtene ir Sumat-

ras sala, tomēr liekas, ka viņš tur samērā reti sastopams.
Beidzot vauvau pērtiķiem (H. Agilis), kuru dzim-

tene atrodas turpat, seja ir kaila, zili melna, mātītēm brūnā

nokrāsā; spalva gara un bieza. Pēdējā uz galvas, vēdera,
roku iekšpusē un uz ciskām ir tumši brūna, virs pleciem

un uz kakla pusi top mazliet gaišāka, bet uz paslēpenēm

pāriet bāli brūnā krāsā. Pakaļa līdz pacelēm balta, ar ie-

sarkanu jauktā krāsā; rokas un kājas tumši brūnas.

Mātītes ir gaišākas, viņu vaigu bārda īsāka nekā tēviņiem,
tomēr vēl tik liela, ka galva izskatās platāka, nekā augsta.

Nepieaugušie ir viscaur dzeltēnbalti.

Visa garroču pērtiķu ķermeņa uzbūve norāda, ka viņi
piemēroti kāpelēšanai. Tiem ir visas vajadzīgās spējas

ātrai, ilgstošai un veiklai kāpelēšanai un lēkšanai. Pilnās

krūtis dod pietiekošas telpas lielām nenogurstošām plau-

šām, kas neatteicas izpildīt savu pienākumu, kad asinis no

ātrām kustībām sāk strauji riņķot. Stiprie pakaļējie lo-
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cekļi dod tāliem lēcieniem vajadzīgo ātrumu. Garie priek-

šējie locekļi dod nepieciešamo drošību, ka nākošam atbalst-

punktam izraudzītais zars tiks droši satverts, kāmēr īsas

rokas varētu kļūdīties. Viņa lielais roku garums visskai-

drāk aptverams, ja mēs to sekoši salīdzinām. Kā zināms,
cilvēks izplestām rokām var sniegt sava ķermeņa garumu,

turpretim gibbons savu divkāršu garumu; stāvošs vīrs ar

savām brīvi nolaistām rokām aizsniedz savus ceļgalus, gib-
bons turpretim — potītes. Ir skaidrs, ka tādas rokas ie-

šanai gandrīz nelietojamas, viņas der tikai kāpelēšanai.

Tāpēc arī garroču pērtiķu gaita izskatās kā nevarīga gāze-

lēšanās uz pakaļkājām, kā smaga ķermeņa bīdīšana uz

priekšu, pie kam līdzsvaru uztur izplestās rokas, turpretim
šo kustoņu kāpelēšana un dejošana koku zaros šķiet skaista,

jautra rotaļāšanās, bez redzamām robežām, bez kādas sma-

guma spēka nojaušanas. Uz zemes gibboni ir lēni, lempīgi,

neveikli, ar vārdu sakot svešnieki. Turpretim zaros tie ir

īsti putni pērtiķu veidā. Ja gorillas var pielīdzināt stipram

Herkulesam, tad viņus vieglam Merkuram, tāpēc arī vienu

no viņiem sauc Hvlobates I ar. šis nosaukums dots skai-

stās, bet pļāpīgās Merkura mīļākās, najades Laras piemi-

ņai; Laras nesavaldāmā mēle aizkaitināja Jupiteru, bet

viņas skaistums aizdedzināja Merkura mīlestību un tā iz-

glāba Laru no ieslodzīšanas pazemes valstī hadē.

Vissmagāk, sava īpatnējā stāva dēļ, kastas siamangs:

viņš ne tikai lēnām iet, bet arī kāpelē drusku nedroši.

Savu veiklību viņš parāda vienīgi lēcienos. Bet arī pārējie

pērtiķi pa zemi iet neveikli. II arl an s par huloku saka

sekošo: „Istabā vai pa līdzenu zemi viņš iet piecēlies un

ietur līdzsvaru ar savām pār galvu paceltām rokām, tās

viegli saliekdams elkoņos un delnu locītavās; tā, pa labi un

kreisi gāzelēdamies, viņš skrien diezgan ātri. Ja to piespiež
skriet vēl ātrāk, tas nolaiž savas rokas līdz zemei un ar

tām piepalīdzēdams, lūko tikt ātrāk uz priekšu. Viņš vai-

rāk lec, nekā skrien, pie tam arvienu tur savu ķermeni
diezgan vertikāli." Par pārējiem pērtiķiem mēdz sacīt, ka

viņu ķermenis to īsiem un tieviem stilbiem izskatās par

garu, un ka tāpēc skrejot tie spiesti noliekties uz priekšu,
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lai varētu izlietot rokas, kā papildu atbalstus. „Tie virzas

uz priekšu grūdieniem, līdzīgi uz kruķiem šļūcošam sirm-

galvim, kas baidās no stiprākas piepūlēšanās." Aina ir

pavisam pretēja, kad tie kāpelē. Visi novērotāji vienprā-

tīgi apbrīno garroču pērtiķu lielo meistarību un veiklību

koku zaros.

Pēc Divosela, vauvau pērtiķis ar neticamu ātrumu un

drosmi uzrāpjas bambuka niedrē, koka galotnē vai kādā

zarā. Pašūpojies viņā uz augšu un zemi vai uz vienu un

otru pusi uni pabalstīts no atpakaļ ejošā zara, viņš ar tādu

vieglumu dodas pār 12—13 metru starpām trīs, četras rei-

zes no vietas, ka liekas, itkā laistos kāda bulta, vai stipri
uz leju lidojošs putns. Viņu novērojot liekas, ka nesasnie-

dzamās meistarības apziņa dod tam lielu prieku. Bez vaja-
dzības viņš lec pār starpām, kuras viņš viegli varētu apiet
ar mazu līkumu; maina virzienu pašā lēcienā; pieķeras
pie pirmā drošākā zara, šūpojas tanī un karājas, tad ātri

uzraušas viņā, šūpo to uz augšu un zemi, un metas atkal

gaisā ar nekļūdīgu drosmi, dodamies uz jaunu vietu. Lie-

kas, ka viņā mājotu kāds burvju spēks, kas tam dod iespē-

ju laisties arī bez spārniem; viņš dzīvo vairāk gaisā, nekā

zaros. Kam gan tik apdāvinātai būtnei vēl vajadzīga zeme ?

Tā paliek pērtiķim sveša, kā viņš zemei, tā augstākais at-

spirdzina viņu ar dzērieniem, citādi tā atgrūž to atpakaļ
viņa gaisa valstī. Šeit viņa dzimtene; šeit viņš bauda at-

pūtu, mieru, drošību; šeit viņam iespējams spītēt vai iz-

bēgt katram ienaidniekam; šeit viņš var dzīvot un uzlie-

smot savu kustību priekā.
Šo prieku skaidri izpauda kāda vauvau mātīte, kuru

dzīvu noveda Londonā. Pie viņas gribēja pārbaudīt pērtiķu
veiklību kāpelēšanā, un tāpēc viņai ierīkoja sevišķas lielas

telpas. Dažādos attālumos, šur un tur, šim augstumu bēr-

nam iestādīja kokus, lai dotu pietiekoši vietas viņa apbrī-

nojamām kustībām. Lielākā starpa no viena zara līdz

otram bija tikai sešus metrus plata — par šauru pērtiķim,
kas brīvībā pārlēc divreiz platākas starpas, bet par platu,

pārāk platu, kustonim, kam laupīta brīvība, kas novests

viņam naidīgā un svešā klimatā, atradināts no savas pir-
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matnējās barības un kas tikko pārcietis garu, nogurdinošu

jūras ceļojumu. Tomēr, neskatoties uz šiem sliktiem ap-

stākļiem, gibbons uz vislabāko pierādīja savu veiklību ku-

stībās, tā kā mans uzticības vīrs man stāstīja: „Visi ska-

tītāji bija pārsteigti no brīnumiem."

Pāršūpoties no viena zara uz otru viņam bija tīrais

nieks, pie tam nebija novērojama nekāda iepriekšēja saga-
tavošanās; savu kāroto mērķi viņš sasniedza ar nešaubīgu
drosmi. Savus gaisa lēcienus viņš varēja turpināt ilgāku
laiku bez mitēšanās, neizrādot ne mazāko apnikumu; lēcie-

niem vajadzīgo atgrūdienu viņš ieguva uz acumirkli pie-
skaroties zariem, kurus bija izraudzījis par atbalstu. Viņa
acis un rokas bija tik pat drošas kā viņa kustības. Skatī-

tāji uzjautrinājās lēciena laikā mezdami viņam augļus.
Pa gaisu brāzdamies, viņš tos veikli saķēra, pie tam nemaz

nepārtraucot savu lidojumu. Viņš arvienu un pilnīgi pār-

valdīja sevi. Visātrākā lēcienā viņš pēkšņi varēja mainīt

uzņemto virzienu, šaudamies uz priekšu vislielākā ātrumā,
viņš aptvēra ar savām priekšrokām kādu sānzaru, ar vienu

grūdienu uzrāva kājas tanī pašā augstumā, satvēra ar pē-

dējām zaru un acumirkli vēlāk sēdēja tur tik mierīgi, itkā

viņš nekad nebūtu kustējies.
Jādomā, ka brīvībā gibbons var attīstīt vēl pavisam

citu veiklību, un tāpēc mēs varam ticēt novērotāju nostā-

stiem, lai gan pēdējie no sākuma var izlikties pārspīlēti.
Ceļinieki brīvā dabā dzīvojošu garroču pērtiķu kustības sa-

līdzina ar bezdelīgas lidojumu.

Kustoņu novērošana brīvībā vispār ir grūta, jo gandrīz
visas sugas vairas no cilvēka un tikai retumis tuvojas mežu

klajumiem. „Pa lielākai daļai", stāsta Divosels par sia-

mangiem, „tie dzīvo lielos, viena vadoņa vadītos baros.

Malajieši apgalvo, ka šis vadonis esot no cilts neievainoja-
miem priekšstāvjiem. Gadījumā, ja viņus pārsteidz uz

zemes, tos var sagūstīt; tad tie apmulst izbailēs vai arī sa-

jūt šeit savu nespēku un uzskata bēgšanu par neiespējamu.
Bars var būt ļoti liels, tomēr arvienu viņš pamet savu ie-

vainoto biedri, izņemot gadījumu, ja tas ir vēl ļoti jauns.
Tad māte sakampj savu bērnu, lūko bēgt, varbūt nokrīt
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ar viņu zemē, tad izgrūž spēcīgu sāpju kliedzienu un ar

uzpūstu kāksli un izplestām rokām draudoši stājas pretim
ienaidniekam. Mātes mīlestība parādās ne tikai briesmu

brīdī, bet arī pie katras citas izdevības. Tā bija pārstei-
dzoša aina, ja kādreiz pie vislielākās uzmanības izdevās

novērot, ka mātes nesa uz upi savus mazājos, tos mazgāja,
neievērodamas viņu kliegšanu, tad slaucīja tos un žāvēja,
— vispār pielika daudz pūļu viņu tīrības uzturēšanai, kas

būtu ļoti vēlams arī dažam labam cilvēku bērnam. Mala-

jieši stāstīja Di ar dam, un tas vēlāk par to pats pārlie-

cinājās, ka vīrieša kārtas mazuļus nēsājot un vadājot tē-

viņi, bet sieviešu kārtas — mātītes. Viņi vēl zina stāstīt,
ka siamangi nereti krītot tīģeru nagos, apburti no viņu
skatiena, tāpat kā mazi putniņi un vāveres no čūsku skata.

Ja vien šis nostāsts ir patiess, tad to var saprast vienīgi

ta, ka nāves baiļu pārņemtie pērtiķi pilnīgi zaudē prātu.
Arī par hulokiem mums ir pietiekoši sīkas ziņas. Pēc

Harl an a ziņām, šie pērtiķi vismīļāk uzturas zemes kal-

nos, jo tie nepanes aukstumu. Viņi pārtiek no svētā pro-

pulkoka un citu augu sēklām un augļiem, kas atrodami šo

apgabalu bambuka mežos. Viņi ēd arī dažas zāles, mīk-

stākos koku zarus un citas tamlīdzīgas vielas; tie tās iz-

sūkā, sulu norij, bet nosūkto masu aizmet. Pēc Ovena

(Owen), kurš gandrīz divus gadus nodzīvojis huloku dzim-

tenē, tie dzīvojot savos mežos 100—150 locekļu lielos pul-
kos. Parasti tie uzturas augstāko olungu un makkoikoku

galotnēs, uz kuru augļiem tie sevišķi kāri. Dažreiz pa kāj-

celiņiem tie iznāk no meža biezokņa atklātos klajumos.
Kādā dienā Ovens piepieši sastapa rotaļājošos huloku pul-

ciņu, kas viņam tuvojoties sacēla troksni un tūdaļ pazuda
bambuku biezoknī. Kādu dienu, iedams pa vientulīgu jaun-

taisītu ceļu, Ovens pēkšņi ieraudzīja ap sevi lielu pulku

pērtiķu, kuri, kā likās, bija vairāk dusmīgi nekā pārsteigti

par svešādi ģērbtā cilvēka ierašanos viņu teritorijā. Koki

visapkārt bija pērtiķu pilni. Garāmejošam Ovenam tie

draudēja no augšas ar grimasām un mežonīgiem kliedzie-

niem. Daži pat nokāpa no kokiem un viņam sekoja, tā ka

varēja domāt, ka tie grib uzbrukt. Uz līdzenā ceļa, pro-
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tams, drīz izdevās no vajātājiem izbēgt. Mājās pārnācis
Ovens iztaujāja tulku, vai ir bijuši gadījumi, kad pērtiķi
uzbrūk cilvēkam. Tulks pastāstīja, ka pirms dažām dienām

uz līkumaina celiņa huloki uzbrukuši kādam pulciņam cil-

vēku, kuri gājuši viens aiz otra. Priekšējie būtu droši

vien nosisti, ja īstā laikā pārējie ceļa biedri nebūtu tiem

snieguši palīdzību. „Patiesi," piezīmē Ovens, „es varu ap-

galvot, ka viņi ir spēcīgi cīnītāji. Kāda pieradināta vauvau

mātīte reiz piepēži sagrāba savu uzraugu, uzlēca tam virsū,

skrāpēja ar visām četrām rokām un koda krūtīs. Uzrau-

gam par laimi pērtiķis jau agrāk bija zaudējis savus ilk-

ņus." Man jāpiezīmē, ka es šim pēdējam nostāstam ne-

gribu ticēt, jo visas pārējās ziņas runā pretīm Ovenam.

Pēdējās liecina, ka cilvēkam tuvojoties, garroču pērtiķi bēg,
kā vien mācēdami. Tāpēc arī tie reti redzami. Kā Ha s-

kar 1 s man ziņo, garroču pērtiķi ir ne tikai ziņkārīgi, bet

arī ļoti uzmanīgi. Tāpēc tie tikai retumis parādās līdumu

malās, un tikai tur, kur vēl nav iebaidīti no medniekiem.

Līdz ko tie mana, ka viņus novēro vai tiem tuvojas, tie

pazūd tanī pašā acumirklī un vairs nav redzami.

Daudz biežāk tos dabū dzirdēt. Saulei lecot un noejot
tie kopīgi kliedz ar savām skaņām balsīm tik briesmīgi,
ka tuvojoties būtu jāpaliek vai kurlam. No šīs savādās

mūzikas izbīstas katrs, kas to pirmo reiz dzird. Tie ir

vecās pasaules bļauri; Rītos viņi modina malaju kalnie-

šus, kā arī sarūgtina pilsētniekiem atpūtas mieru uz lau-

kiem. Viņu bļaušana esot sadzirdama angļu jūdzes tālumā.

Līdzīgi kliedzot garroču pērtiķi ir dzirdēti arī gūstniecībā,

pie tam kā tādi, kam ir kākslis, tā arī tādi, kuriem šī skaņu
pastiprinātāja nav. Tāds labs novērotājs, kā Ben nē

(Bennet), novērojis, ka viņa siamangs uztraukumā izstie-

pis piltuvveidīgi uz priekšu savas lūpas, ievilcis gaisu kāk-

slī un spiedzis gandrīz līdzīgi tītaram. Viņš kliedzis ar-

vienu, kā jautrā, tā dusmīgā garastāvoklī. Kāda unko

mātīte Londonā arī pa laikam skaļi kliedza reti īpatnējā
un muzikālā balsī. Viņas kliedzienu varēja ļoti labi uzrak-

stīt notīs: iesākoties ar pamattoni E, tas pa chromātisko

toņkārtu pacēlās pustoņos pa veselu oktāvu. Pamattonis
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arvienu bija dzirdams un derēja kā priekšnote katrai nā-

košai skaņai. Paceļoties augšup pa toņkārtu, atsevišķie
toņi sekoja viens otram arvienu lēnāki, bet ejot lejup ar-

vienu ātrāki un beigās sevišķi ātri. Savu balss spēli viņa
nobeidza ar asu, visiem spēkiem izgrūstu kliedzienu. Vis-

pārēju apbrīnošanu izpelnījās kā kārtība, tā arī ātrums un

drošība, ar kādu šis dzīvnieks izkliedza toņkārtu. Liekas,

pats pērtiķis pie tam ļoti uztraucās, jo tanī laikā visi viņa
muskuļi bija uzvilkti un viss ķermenis trīcēja. Diezgan

ilgi atpakaļ es redzēju Londonas zvēru dārzā kādu huloku,
kurš kliedza visos dienas laikos, ko līdz uzraugs to uzru-

nāja vai kāds cits viņu ierosināja, imitēdams viņa skaņas.
Es varu apgalvot, ka ne pie viena zīdītāja, cilvēku atskai-

tot, neesmu dzirdējis tik pilnskanīgu un patīkamu balsi,
kā šī garroču pērtiķa balss. Sākumā brīnījos, vēlāk prie-
cājos par šīm no pilnas krūts un ar visu spēku izgrūstām

skaņām, kuras nekādā ziņā nebij nepatīkamas; tās pa daļai
var attēlot ar balsieniem hu, hu, hu. Citas sugas izklie-

dzot daudz mazāk patīkamas skaņas. Haskarls man stā-

stīja, ka vauvau pērtiķis iesāk ar dažām atsevišķi izgrū-
stām skaņām: ua, ua; tām seko ātrākas: ua, ua, ua; tad

nāk: ua, ua, ua, ua; beidzot sauciens top arvienu žēlāks

un ātrāks, tā ka pēdīgi v skan kā v, bet a top garāks, un

pēc šīs priekšspēles visa pērtiķu saime sāk piedalīties

priekšnesumā ar līdzīgām skaņām.
Novērotāji izsakās dažādi par garroču pērtiķu garīgām

spējām. Par siamangu Divosc1s nodod sliktu liecību.

„Viņa kūtrība, pieklājības trūkums un muļķība paliek ar-

vienu tā pati. Starp cilvēkiem viņš gan top tik pat lēns,
cik agrāk bij mežonīgs, un tikpat uzticīgs, cik agrāk bai-

līgs. Tomēr arvienu viņš ir bailīgāks, nekā pārējās pēr-

tiķu sugas, kuru pieķeršanās cilvēkam ir lielāka; viņa pa-

devība ir secināma no neaprakstāmas vienaldzības un ne-

vis iegūtās uzticības. Viņš paliek tāds pat, vienalga kā

ar viņu apietas. Pateicība un naids, liekas, tam ir svešas

jūtas. Prāti tam truli: viņš aplūko svešu priekšmetu bez

atsaucības, aizskar to bez gribas. Siamangs ir būtne bez

kādām spējām. Ja dzīvnieku valsti sakārtotu pēc prāta
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attīstības, tad viņš ieņemtu vienu no zemākām pakāpēm.
Visbiežāk viņš sēd sakucis, pats sevi rokām apņēmis, galvu

paslēpis starp ciskām, mierīgi klusē un guļ. Laiku pa lai-

kam viņš pārtrauc mieru un ilgo klusēšanu ar nepatīkamu

kliedzienu, kas neizteic nedz sajūtas, nedz vajadzības, —

tā tad bez kādas nozīmes. Liekas, pat bada mocīts viņš ne-

mostas no dabiskās miegainības. Savu barību gūstā viņš

saņem ar vienaldzību, bez ēstgribas to liek pie mutes, un

nepretojas, ja barību tam atkal atņem. Siamanga dzer-

šanas veids saskan ar citām viņa parašām: viņš mērc pirk-
stus ūdenī un nosūc pieķērušos pilienus." Es apšaubu šī

apraksta pareizību, tāpēc ka pārējie novērotāji, ja nu ne-

stāsta gluži pretējo, tad tomēr izteicas par siamangiem
daudz labvēlīgāki. Bennē veda sev līdz uz Eiropu kādu

siamangu, kurš drīzā laikā ieguva visu līdzceļotāju lab-

vēlību. Viņš drīz kļuva rāms un laipns pret matrožiem.

Nekad tas nebija kūtrs, turpretim izrādīja lielu kustību

un veiklību: labprāt kāpelēja pa kuģa takelāžu un dzina

visādus nevainīgus jokus. Ar kādu mazu papuasu meiteni

viņš noslēdza ciešu draudzību; maizi ēdot, viņš bieži sēdēja
blakus meitenei, apņēmis rokas ap viņas kaklu. Kā likās,

viņš būtu draudzējies arī ar pārējiem pērtiķiem, kuri at-

radās uz kuģa, bet kad siamangs tuvojās saviem ciltsbrā-

ļiem, tie bailīgi atkāpās un bij ļoti nesabiedriski. Bet sia-

mangs par to atriebās. Tiklīdz vien radās izdevība, tas

sagrāba kādu no saviem likteņa biedriem un dzina ar ta

asti visādus nedarbus. Saķēris savu nabaga biedri aiz

pašam trūkstošās astes, viņš vazāja to pa visu kuģa virsu;
nereti uznesa to uz rajas (buru kārts) un no turienes no-

meta viņu zemē, — vārdu sakot, darīja, ko gribēja, jo
mocītais biedrs nebij spējīgs no Viņa atsvabināties. Sia-

mangs bija arī ļoti ziņkārīgs un visu novēroja. Lai apska-
tītu apkārtni, viņš bieži vien kāpa augstu mastos. Garām-

ejošs kuģis viņu ilgi saistīja šinī augstajā sēdeklī, kamēr

tas nebija pazudis no redzes aploka. Jūtas tam mainījās
bieži; to varēja ātri aizkaitināt. Tad viņš uzvedās kā ne-

rātns bērns: ar izgriestiem locekļiem un saviebtu seju
griezās riņķī pa kuģa virsu, visu no sevis atgrūzdams, kas
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vien tik priekšā gadījās, bez mitēšanās kliegdams „ra! ra!

ra V* Ar šiem saucieniem arvien viņš izteica savu īgnumu.

Siamangs bija smieklīgi jūtelīgs: tas jutās dziļi aizskārts

no katras mazākas pārestības. Dusmās viņa krūtis pa-

cēlās, seja pieņēma nopietnu izteiksmi un minētie saucieni

lielā uzbudinājumā ātri sekoja viens otram. Likās, tas

viss tika darīts, lai iebaidītu apvainotāju, šis siamangs
nomira, nožēlots no visiem kuģa ļaudīm, Angliju nesa-

sniedzis.

Arī Uolless apraksta siamangu labvēlīgāk: „Es no-

pirku mazu šīs sugas pērtiķi, kuru iedzimtie bija noķēruši
un tik cieši sasējuši, ka viņš bija ievainots. Sākumā viņš
izrādījās diezgan mežonīgs un koda; bet kad to atraisījām,
iedevām tam vingrošanai zem mūsu mājas priekšbūves
divas kārtis, piesējām to īsā saitē pie riņķa, kurš bija uz-

vērts kārtij, tad tas, juzdamies kustībās brīvāks, nomieri-

nājās un lēkāja apkārt ar lielu veiklību. Pret mani sā-

kumā viņš izturējās noraidoši, ko es lūkoju izlabot pats

pasniegdams tam barību. Tomēr kādā dienā pa ēdināšanas

laiku viņš tik stipri man iekoda, ka nesavaldījies spēcīgi
iesitu viņam. Tomēr tas bija jānožēlo, jo no šī brīža sia-

mangs mani ieredzēja vēl mazāk. Manam mālāju zēnam

viņš ļāvās ar sevi rotaļāties, sagādādams ar to un ar savu

pārējo darbību mums pastāvīgu jautrību. Mēs nevarējām

beigt apbrīnot to vieglumu un veiklumu, ar kādu viņš šurp

un turp šūpojās. Kad viņš līdz ar mani nonāca Singapurā,

viņš saistīja vispārēju uzmanību. Siamangs ēda rīsu un

gandrīz visus augļus, tā kā cerēju to novest sev līdz uz

Angliju; bet taisni tad, kad es braucu projām, viņš no-

mira." Tas liecina pavisam ko citu, nekā Divosela ziņo-
jums; tas saskan pilnīgi ar to, kas mums zināms par citiem

garroču pērtiķiem. Huloks, kurš piecus mēnešus piederēja

Harlanam, nepilna mēneša laikā palika rāms; viņš, pie-

ķēries savam pavēlniekam pie rokas, staigāja ar to apkārt,

atbalstīdamies ar otru roku uz zemes. Harlans stāsta:

„Uz maniem saucieniem viņš nāca klāt, apsēdās uz blakus

krēsla, lai ieturētu līdz ar mani brokastis; sniegdamies pēc

olas vai vistas spārna, kas atradās uz šķīvja, huloks nekad
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nenotraipīja galdautu. Viņš dzēra arī kafeju, šokolādi,

pienu, tēju un 1.1. Kaut gan savā nodabā, dzerdams viens

pats, tas mērca šķidrumā tikai roku, tomēr pie galda, iz-

slāpis, viņš abām rokām ņēma dzeramo trauku un dzēra pēc

cilvēku parauga. Viņa mīļākie ēdieni bija vārīti rīsi, pienā
mērcēta maize, bananes, apelsini, cukurs un tamlīdzīgas
vielas. Bananes viņš ļoti cienīja, bet ēda labprāt arī ku-

kaiņus. Mājā viņš uzmeklēja zirnekļus un veikli ķēra ar

labo roku mušas, kas gadījās viņam tuvumā. Tāpat kā

indieši, kas ticības dēļ atsakās no gaļas barības, tā arī šis

gibbons, kā likās, sajuta pret gaļu riebumu, kaut gan reiz

viņš apēda ceptu zivi un nedaudz vistas gaļas.
Mans gūstēknis bija ļoti miermīlīgs radījums un visādi

centās pierādīt man savu draudzību un padevību. Kad es

viņu apmeklēju rīta agrumā, tad tiku apsveikts ar priecīgu

un skaņu „vau! vau! vau!", kas turpinājās piecas līdz

desmit minūtes; riešanu tas pārtrauca tikai, lai atvilktu

elpu. Huloks, noguris, tad nogulās zemē un ļāvās tīrīties

un sukāties. Te pagriezdamies uz vieniem, te uz otriem

sāniem, te vienu te otru roku turēdams paceltu, tas skaidri

izrādīja, cik patīkama viņam bij šī nodarbošanās. Kad es

izlikos, ka gribu projām iet, tad viņš tvēra mani aiz rokas

vai svārkiem un vilka atkal pie sevis. Ja viņu saucu no

tāluma, un ja viņš pazina manu balsi, tad tūdaļ tas sāka

savu parasto kliegšanu, dažkārt žēlā tonī; tiklīdz mani ie-

raudzīja, viņa balss atkal pieņēma parasto stiprumu un

jautrību. Būdams vīriešu dzimuma, viņš tomēr neizrādīja
ne mazākās paviānu nāstrīguma zīmes. No mana apkalpo-

tāja sitiena pa krustu viņš, par nožēlošanu, Kalkutā gāja

bojā. Slimības laikā, acīmredzot, viņš cieta lielas sāpes.

Likās, silta vanna tam atvieglināja ciešanas, un tanī viņš

jutās tik labi, ka no ūdens izņemts atkal pats tanī iegulās.
Šī huloka izturēšanās bija neparasti maiga, drusku kau-

trīga, pret svešiem pat bailīga. Jau pēc dažām dienām

viņš bija pie manis tā pieradis, ka, ja es nosēdos kādā brīvā

vietiņā, tad viņš skrēja man klāt, ielēca manās rokās un

apkampa manu kaklu. Nekad viņš nebija ļaunprātīgs, ne-

koda, neaizsargā jās pat kaitināts, bet labāk nolīda kaktiņā."



Arī jau agrāk minētā unko mātīte izturējās ļoti drau-

dzīgi, un bija augstākā mērā laipna pret visiem tiem, ku-

riem viņa bija dāvājusi savu draudzību. Ar nemaldīgu

pareizību viņa izšķīra sievietes un vīriešus. Pie pirmām

viņa labprāt piegāja, sniedza savu roku un ļāvās glaudīties;
vīriešiem turpretim viņa neuzticējās, gan laikam no atse-

višķiem vīriešiem viņai agrāk nodarīto pārestību dēļ. Katru

viņa vispirms pārbaudoši ilgāku laiku novēroja, un tad uz-

ticējās arī vīriešiem, ja tie tai likās uzticības cienīgi.

Vispār gibbonus, pat arī viņu dzimtenē, reti redz gūst-
niecībā: tie nepanes brīvības zaudējumu, arvien ilgodamies

pēc saviem mežiem un rotaļām, top arvien klusāki un bēdī-

gāki, līdz beidzot nomirst.

Suņu pērtiķi.

Otrā apakšdzimtā mēs apvienojam suņu pērti-

ķus (Cvnopithecini). Viņus raksturo stiprāk uz priekšu
stāvošs purns, sevišķi pie zemākiem veidiem, īsākas rokas,
nekad neiztrūkstošā aste, sēdes vietas sacietējumi un bieži

sastopamās vaigu kabatas. Viņi ir ļoti dažāda izskata; no

smuidro pērtiķu slaidā auguma līdz suņgalvju pērtiķu jeb

paviānu masīvam ķermenim ir sastopamas gandrīz visas

pārējas pakāpes, šie pērtiķi ir izplatīti Vecās Pasaules kar-

stās zemēs, sevišķi Indijā, sākot no Himalajiem, Aizindijā,

Kochinchinā, Malaju archipelagā, Dienvidarabijā un visā

Āfrikā, izņemot Sacharas austrumdaļu. Tie pieder pie sa-

vas šķiras dzīvākiem un kustīgākiem priekšstāvjiem, ir gan

gudri, bet pa lielākai daļai ļauni, nekaunīgi un vairāk vai

mazāk kaitīgi, jo kur vien tie parādās, tie visnekaunīgākā
kārtā posta laukus un dārzus, šur un tur no tiem bīstās

viņu ļauno untumu dēļ; dažas tautas tos ļoti nicina, citas

turpretim apietas ar tiem kā ar svētiem un pusdieviem.
Cik noteikti kādas zemes daļas īpatnējais raksturs at-

spoguļojas viņas dzīvnieku pasaulē, tas, starp tūkstošiem

citu piemēru, ir redzams novērojot dažādas pērtiķu grupas.

Smuidrie pērtiķi (Semnopithecus) un zīda pē r-
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tiki (Colobus) ir ļoti līdzīgi vieni otriem un tomēr krasi

atšķiras savā starpā, itkā tiem būtu jānorāda, ka vienu

dzimtene ir Āzija, kāmēr otru — Āfrika. Kā vienā tā otrā

gadījumā izpaužas dzīvnieka izveidojuma pamatvilciens,
kuram tomēr katra zemes daļa uzspiež savu īpatnējo zī-

mogu.

Smuidrie jeb slaidie pērtiķi, kā to

norāda viņu nosaukums, ir slaiki, viegli izvei-

doti pērtiķi ar gariem, smalkiem locekļiem un

ļoti garu asti, mazu, augstu galvu, kailu seju
un strupu purnu, bez vaigu kabatām. Viņu sēdes

vietas sacietējumi ir vēl ļoti mazi. Pēc zobu uzbūves tie

līdzinās makakiem un paviāniem, kurus mēs mācīsimies

pazīt vēlāk, jo pie pēdējā apakšējā dzerokļa tiem izveidots

vēl sevišķs piedēklis; skelets ar savu slaido formu atgādina

gibbonu. Rokām ir gari pirksti, bet priekšējo roku īkšķis
ir paīsināts vai sarucis un nederīgs tvēršanai. Matojums
ir brīnišķi smalks, krāsa patīkama, pie dažām sugām ļoti

īpatnēja; uz galvas mati ir ievērojami garāki, nekā citur.

Sevišķi atzīmējama kuņģa uzbūve; ar saviem iežņau-
gumiem un tādējādi radītām nodaļām tas uzrāda attālu

līdzību ar atgremotāju un tuvāku līdzību ar ķenguru kuņģi.
Pēc Diveroja (Duverov) un Ovena pētījumiem viņš ar

diviem iežņaugumiem sadaļas trīs daļās, pie kam vidējā

daļa vēl uzrāda sīkākas nodaļas divās rindās. Kuņģis tā-

dējādi stipri līdzinās cilvēka resnai zarnai (colon), jo se-

višķi tādēļ, ka viņā izveidojas skaidri redzamas muskuļu
lentas. Dažāda lieluma kākslis (rīkles maiss) ir atrodams

pie visām sugām.

Dienvidazijas cietzeme, Ceilona un Indijas archipelaga
salas ir smuidro pērtiķu dzimtene. Še tie, turēdamies lie-

lākos vai mazākos baros, mājo mežos, labprāt upju krastu

tuvumā, vai arī, ne ar mazāku patiku, sādžu un lauku kai-

miņos, un dzīvo ļoti netraucēti, jo viņus gandrīz visur saudz.

Lai īsos vārdos sniegtu viņu savvaļas dzīves vispārēju ainu,
pamatošos uzTennenta un Uollesa ziņojumiem,
pēc kam pāriešu uz ievērojamāko sugu atsevišķiem ap-

rakstiem.
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Sastopot smuidro pērtiķi viņa dzimtenes mežos to redz

parasti divdesmit vai trīsdesmit savu sugasbrāļu sabie-

drībā, pa lielākai tiesai cītīgi meklējot vārpas un pumpurus.

Ļoti reti tie ir redzami uz zemes, un tad arī tikai meklējot
savu iemīļoto koku nokritušos augļus. No iedzimtiem tie

pavisam nebaidās un izrāda vislielāko bezrūpību. Svešādi

ģērbto eiropieti turpretim tie apskata dažas minūtes un

tad cik iespējams ātri aizbēg. Tāpat suņu klātbūtne rada

viņos ziņkārību; nenovērodami suņa kustības, tie kliedzie-

niem vai citā ceļā griež vērību uz savu klātbūtni un tā no-

dod sevi. Sabaidīti viņi noslēpjas koku zaros un prot to

izdarīt tik veikli, ka vesela sabiedrība, kura piemērām prie-

cājās kādā Palmiras palmā, var kļūt neredzama visīsākā

laikā. Ja viņi netic, ka briesmas ir pagājušas, tie bēg, un

pie tam ar tādu ātrumu, izveicību un lēcieniem, kādu viņu
dzimtas citas sugas nevar sasniegt, par pārspēšanu nemaz

nerunājot. Viņi lec ļoti tālu no viena uz otra zemāka koka

zariem, pie tam vienmēr tā, ka zars, kuram viņi pieķeras,
dziļi noliecas un atpakaļ atliekdamies tos atkal uzsviež

gaisā. Bet viņi var arī lēciena laikā grozīt virzienu un,

vajadzības gadījumā satvert citu noderīgu zaru. Pēc

Uollesa, ir saistoši novērot, ka vadonim pārdrošā lēcienā

citi lielākā vai mazākā ātrumā seko. Nereti gadās, ka, kā-

mēr pēdējie divi, trīs neuzdrošinās lēkt, tikmēr priekšējie

jau ir lielā gabalā. Baidīdamies palikt vieni, palikušie iz-

misumā lec, salauž trauslos zarus un nokrīt zemē. Kur

viņi var dzīvot netraucēti, tie kļūst uzmācīgi, ierodas tieši

uz māju jumtiem vai arī māju priekšā un nodara dažādus

bojājumus. Gadās pat, ka viņi kļūst bīstami bērniem.

Tennents zin stāstīt par kāda eiropieša garīdznieka

bērnu, kuru viņa vieglprātīgā aukle nosēdinājusi mājas

priekšā. Tur tam usbrukuši smuidrie pērtiķi un to tā mo-

cījuši un sakoduši, ka viņš no dabūtiem ievainojumiem
nomiris, šo pērtiķu barība pastāv no dažādāmaugu daļām,
visādiem augļiem, kurus vien viņi var atvērt, pumpuriem,

lapām un ziediem.

Singalezieši domā, ka pērtiķa atliekas nekad mežā ne-

var uziet. „Kas ir redzējis baltu vārnu, rīsu putna līgzdu,
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taisnu kokosrieksta palmu vai beigtu pērtiķi, tas var būt

drošs, ka viņš dzīvos ilgi", tā skan viņu paruna. Šī tautas

ticība bez šaubām ir cēlusies no Indijas, jo tur kādam no

ievērojamākiem smuidriem pērtiķiem parāda dievišķu
godu, un iedzīvotāji ir tai pārliecībā, ka ikvienam, kurš uz

šā pērtiķa kapa vai pat uz viņa nāves vietas atpūtīsies vai

apstāsies, ir jāmirst. Pat pērtiķa apraktie kauli varot iz-

saukt nelaimi. Tādēļ ikviens, kas grib celt māju, skrien

pie savas tautas burvja un ar ta „mākslu" pārliecinājās,
ka mājai izvēlētā vietā nekad tamlīdzīga nelaime nav no-

tikusi.

No smuidriem pērtiķiem vispirms ievērības cienīgs ir

hulm a n i s vai hunemanis, kā viņu sauc hindu;
malabari to devē par man d i un marati par marburu.

Tas ir indiešu svētais pērtiķis, kuru godā līdzīgi elkam.

Viņš ir visparastākais lielākā Lejas Indijas daļā sastopa-
mais pērtiķis. Viņš izplatās aizvien tālāk, jo to netikvien

sargā un lutina, bet zināmos apgabalos pat ieved. Pie-

auguša tēviņa garums pēc Ell iot a ir 1,57 metri, no kura

gan 97 centimetri krīt uz sevišķi garo slotveidīgo asti. Svars

sasniedz 11 kilogramus. Spalva ir bāli dzeltena, kailās da-

ļas tumši violetas. Seja, rokas un kājas, cik tāļu tās pār-
klātas matiem, un saraino matu valnis virs acīm ir melni,

īsā bārda turpretim ir dzeltēna.

Hulmanis ieņem Vienu no pirmām vietām starp trīs-

desmit miljoniem hindu dievu un atrodas šinī godā jau

kopš senseniem laikiem. Senindu teika stāsta, ka milzis

Ravans esot nolaupījis Šri-Ramas sievu Situ un aizvedis

to uz savu mājokli Ceilonā. Pērtiķis atsvabinājis šo damu

no gūstniecības un atvedis atpakaļ pie vīra. No tā laika

viņš skaitās par varoni. Daudz tiek stāstīts par viņa gara

spējām un viņa ātrumu. Arī par iecienīto mango augli
esot jāpateicas viņam, jo viņš to izzadzis no milža dārza.

Par zagšanu viņš notiesāts uz nāvi ugunssārtā, bet iz-

dzēsis uguni, apdedzinot pie tam seju un rokas, kuras tam

vēl šobrīd ir melnas. Par šiem nopelniem brāmaņi nolēma

viņu dievināt.

Šis pērtiķis viņa dzimtenē novērots jau ilgus gadus,
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bet taisni tādēļ tas mums vismazāk pazīstams. Daudzi ce-

ļotāji sajauca hulmani ar kādu Himalajos sastopamu viņa
radinieku. Domāja arī, ka tik parastam dzīvniekam ir jā-
būt atvestam bieži arī Eiropā, un tādēļ neieskatīja par va-

jadzīgu hulmani izbāst un atsūtīt uz Eiropu. Te vēl nāk

klāt tas apstāklis, ka ir grūti vai labāk sakot bīstami no-

nāvēt svēto dzīvnieku. Vienīgi marati viņu neciena. Pā-

rējie indieši to lutina un kopj, sargā un aizstāv kur vien

varēdami. Eiropietis, aizskarot neaiztiekamo dzīvnieku,
liek savu dzīvību uz spēli, ja viņš atrodas viens viegli uz-

budinājamā pūlī; pērtiķis te ir dieva slavā.

Mūsu laikos svēto dzīvnieku ciena tāpat kā agrāk. In-

dieši ļauj šiem nekauņām laupīt savus dārzus un apzagt sa-

vas mājas, neko neiesākot pret tiem, un noraugās šķībi ik-

vienā, kas uzdrīkstas „dievu" apvainot. Divos c1s ziņo,
ka viņam sākumā neesot bijis iespējams nonāvēt nevienu

no šiem pērtiķiem, jo iedzīvotāji viņu no tā vienādi aizka-

vējuši. Tiklīdz tie ieraudzīja dabaspētnieku ar viņa bisi,

viņi tūliņ mēdza aizdzīt pērtiķus projām, un kādam diev-

bijīgam brāmanim neapnika veselu mēnesi stāvēt sardzē

eiropieša dārzā, lai tūliņ aizbaidītu mīļos dzīvniekus, kolīdz

svešais taisījās viņus medīt. Forb es s apgalvo, ka Di-

bojā esot sastopams tikpat daudz pērtiķu, kā cilvēku. Pēr-

tiķi tur apdzīvo namu augšējo stāvu un kļūst svešniekam

nepanesami. Ja kāds pilsētas iedzīvotājs grib atriebties

savam kaimiņam, viņš īsi pirms lietus perioda sākšanās,
kad ikvienam saimniekam jāsaved kārtībā savas mājas

jumts, izkaisa uz sava ienaidnieka jumta rīsu un citu la-

bību. Kad pērtiķi redz izkaisīto barību, tie aprij netikvien

sasniedzamo, bet noplēš arī ķieģeļus, lai sadabūtu tos grau-

dus, kuri iekrituši spraugās, šinī laikā pārlieku lielā darba

dēļ nav iespējams sadabūt jumtnieku, un tā mājas iekšiene

kļūst pieietama lietum un sabojājas.

Indieši rūpējas netikvien par veseliem, bet arī par

slimiem pērtiķiem. Tavernjē (Tavernier) uzgāja Ama-

dabadā slimnīcu priekš pērtiķiem, vēršiem, govīm un t. t.

Visi balkoni tiek pastāvīgi apkaisīti priekš pērtiķiem ar

rīsu, lēcām, datelēm, augļiem un cukura niedrām. Pērtiķi
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ir tik uzbāzīgi, ka viņi netikvien aplaupa dārzus, bet

ēdiena laikā ielien pat istabās un paņem cilvēkiem ēdienu

no rokām. Misionārs Džons (John) apgalvo, ka viņam
tikai uzmanīgi sargājot ir bijis iespējams pasargāt savas

drēbes un citas lietas no šiem zagļiem. Kādreiz kāds fa-

ķirs H ī g c ļ a (Hūgel) telts priekšā sasauca kopā pērtiķus,
bet nedeva tiem nekā ēst. Trīs vecākie pērtiķi uzbruka par

to Higelim tik nikni, ka viņš ar mokām varēja aizsargāties
ar spieķi. ledzīvotāji tomēr nostājās pērtiķu un ne viņa
pusē, un krietni viņu izlamāja, ka viņš svētos dzīvniekus

apmānījis un vēl piepēris.

Neskatoties uz viņu nekaunību, šie pērtiķi ir glīti un

pievilcīgi radījumi. Džons noteikti izsakās, ka viņš ne-

esot redzējis par hulmaņiem skaistākus pērtiķus. Viņu

draudzīgās savstarpējās attiecības un viņu milzīgie lēcieni

saista ikvienu novērotāju. Ar pavisam neticamu izveicību

tie uzkāpj no zemes koku galotnēs, metas no turienes atkal

uz zemi, kā jokojoties lauž resnus zarus, lec uz attālu koku

galotnēm un nepilnas minūtes laikā nokļūst dārza otrā

galā, neaizskarot zemi. Bieži tie maz minūtēs sapulcējas
neticamā daudzumāun tad piepēži pazūd, lai pēc tam atkal

ierastos. Jaunībā viņiem ir diezgan apaļa galva un tie ir

ļoti gudri; viņi prot labi atšķirt, kas tiem kaitīgs vai de-

rīgs, ļaujas arī viegli pieradināties, bet izrāda neatturamu

tieksmi zagt. Vecumam pieņemoties, līdz ar galvas formas

maiņu mainas arī garīgās īpašības. Galva kļūst plakanāka,

pērtiķa izskats līdz ar to dzīvnieciskāks, un reizē ar to

trulums ierodas gudrības vietā. Dziņa būt vientuļam aiz-

baida sirsnību, rupjš spēks aizdzen veiklību, tā kā veciem

pērtiķiem nav ar jauniem nekā kopēja.

Hulmaņa sabiedriskā dzīve un ikdienišķā nodarbošanās

ir tādapati, kā pārējiem suņu pērtiķiem. Tie sastāda mežā,
savā īstajā dzīves vietā, lielus pulkus, kuru priekšgalā at-

rodas kāds niknās cīņās uzvarējis tēviņš, un staigji tā va-

dībā pa kaimiņu dārziem un laukiem postīdami, laupīdami,
vairāk sabojādami nekā apēzdami, dažiem par pārbaudī-
jumu, bet ticīgiem ģeķiem un bezpartejiskiem novērotā-



168

jiem par prieku. Apvidos, kur tie atrodas muļķīgo māņu
aizsardzībā, viņi savairojas bīstamā vairumā. Turpretim
ir pierādīts, ka Augšindijas augstākos apgabalos, kur tos

ieved, viņi izmirst, jo šie svētie nepanes svaigu gaisu.
B 1 i t s (Blyth) vēsta, ka šur un tur pērtiķu sultāna, ha-

rēma īpašnieka, izdzītie pusaudži un uzvarētie tēviņi vei-

dojot savas atsevišķas sabiedrības; iedzimtie viņam arī

stāstījuši, ka ķildām un kaujām starp tēviņiem neesot gala.
Hu 11 on s novēroja ko līdzīgu pie Himalajos dzīvojošā
hulmaņa radinieka. Tie abi pa reizei uzsāk lielākus gājie-
nus vai ceļojumus, viens — kad tā augstienē iestājas auk-

stāks laiks, otrs — lai līdzīgi übagu mūkiem no akli ticīgiem

iedzīvotājiem ievāktu nodevas. Kā ticīgā, bet domāt ne-

spējīgā zemniece atdod mūka mētelī tērptam vazaņķim un

dienas zaglim savu pēdējo olu vai vistu, lai tikai apmieri-
nātu savas dvēseles vajadzības, tā arī hindu ticības pilns

noraugās svēto pērtiķu atnākšanā. Tiklīdz tie ierodas svē-

tītā vietā, brāminiem iesākas lielu rūpju un rosības laiks;
tiem savi svētie jākopj un jāsargā. Indijas īpatnējākais

koks, skaistais svētais fikuss (Ficus religiosa), esot hul-

maņa mīļākā uzturēšanās vieta. Stāsta, ka zem šī paša
koka mitinājoties arī ģiftīgas čūskas, kuras ar pērtiķiem
dzīvojot pastāvīgā naidā. Pērtiķiem ir pret čūskām ne-

pārvarāms riebums, un tie nebaidās ne no viena dzīvnieka

tādā mērā, kā no viņām.
Arī hulmanis stipri pieķeras saviem mazuļiem. Di -

vos c 1 s stāsta, ka viņš esot nonāvējis šā pērtiķa mātīti,
bet tad novērojis sevišķi aizkustinošu parādību. Dzīvnieks,
kuram bija bērns līdz, bija ievainots sirds tuvumā. Viņš
saņēma visus spēkus, satvēra mazo, uzcēla to uz zara un

pēc tam nokrita nedzīvs. „šī aina," viņš piezīmē, „atstāja

uz mani lielāku iespaidu nekā bramaņu runas, un šoreiz

prieks par skaisto medījumu nevarēja apspiest manī no-

žēlošanas sajūtu par būtnes nonāvēšanu, kura vēl nāvē

izrāda viscienījamākās jūtas."



169

Mūsu grupā ir vēl arī citi ievērības cienīgi priekšstāvji.

Ļoti skaists pērtiķis ir japāniešu b v dc n g s (Semnopithe-
cus maurus). Vecumā viņš ir spīdoši melns, seja un ro-

kas tam kā samts, mugura kā zīds. Ķermeņa apakšējai

daļai, uz kuras ir plānāka spalva nekā augšējā daļā, ir brū-

na nokrāsa. Galvu apsedz īpatnēja izskata matu cepure,

kura nokarājas pār pieri un vaigiem. Jaunpiedzimuši bērni

ir zelta dzelteni, tikai muguras lejas daļas matu gali, astes

virspuse un mati pušķis astes galā ir tumšāki. Pamazām

melnā krāsa izplatās tālāk, un ģērbs aizvien vairāk un vai-

rāk Kdzinas veca dzīvnieka ģērbam, šī skaistā pērtiķa ko-

pējais garums ir 1,5 metri, no kuriem puse krīt uz asti.

Kad es pirmo reizi Amsterdamas zooloģiskā dārzā re-

dzēju dzīvu budengu, es viņu nepazinu. Pēc grāmatu un

muzeju neveikliem attēliem spriežot, neskatoties uz visiem

izlabojumiem, es nekad nevarēju cerēt atrast tik skaistu

dzīvnieku, kādu to redzēju savā priekšā. Šis pērtiķis sai-

stīja visu apmeklētāju uzmanību, lai gan viņš ne ar ko

nepūlējās griest ļaužu skatus uz sevi. Es negribētu viņa
kluso dabu tā nosodīt, kā to ir izdarījis Horsfilds

(Horsfield), jo es nedomāju pat, ka to var apzīmēt par

īgnu. Viņš ir kluss un mierīgs, bet ne untumains un uz-

bāzīgs. Pāris, kurš dzīvoja Amsterdamā, aizvien turējās

uzticīgi kopā. Parasti viņi abi sēdēja cieši viens otram

blakus, rokas uz krūtīm sakrustojuši, notupušies uz sava

krātiņa augstā šķērskoka, un ļāva garajām skaistajām
astēm brīvi nokarāties. Viņu nopietno izskatu pavairoja

mati, kuri tiem nokrīt dziļi pār seju. Ja tiem sniedza ba-

rību, viņi lēni un uzmanīgi nokāpa lejā lai to paņemtu, bet

palika pie tam, kā vienmēr, mierīgi un apdomīgi. Sejas
izteiksme norādīja uz lielu gudrību, tomēr acīm trū-

ka uguns.

No īstiem smuidriem pērtiķiem tagad atdala sugu,

kura stipri atšķiras ar savu degunu — kahavu jeb

deguna-pērtiķi (Semnopithecus nasicus). Vispār
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ņemot, šim īpatnējam radījumam vēl ir pilnīgi smuidro

pērtiķu ķermeņa uzbūve, bet uz priekšu izaugušais izķēmo-
tais cilvēka deguns, kurš pie tam ir ievelkams un tālāk iz-

bīdāms un ir kustīgs kā snuķis, piešķir viņam sevišķi rak-

sturīgu izskatu. Ķermenis ir slaids, aste gara, locekļi gan-
drīz vienādā garumā, priekšējās un pakaļējās rokas piec-

pirkstainas, vaigu kabatas trūkst, bet sēdes vietas sacie-

tējumi ir izveidoti. Deguns karājas āķveidīgi pāri virs-

lūpai, ir vidū diezgan plats ar smailu galu un vieglu rievu

gar deguna virsu. Nāsis ir ļoti lielas un var vēl ievēro-

jami paplašināties. Jauniem dzīvniekiem šis savādi izvei-

dotais maņas orgāns ir vēl mazs; tikai vecumā tas sasniedz

savu ievērojamo lielumu. Spalvojums ir bagātīgs un

mīksts. Uz galvas, pakauša un pleciem spalva ir spilgti

brūnsarkani, uz muguras un sānu virsdaļa — bāli dzelteni,
tumšbrūnām sprogām, uz krūtīm un vēdera virsdaļā —

gaiši sarkandzelteni, uz krustiem atrodas asi norobežots

pelēki bāls plankums, kura gals ir vērsts uz astes pamatu;

locēkļu augšējā daļa ir dzeltensarkana, apakšējā, tāpat kā

aste — pelnu pelēka, roku plaukstas, tāpat kā ādas sacie-

tējumi, ir pelēki melnas. Tādējādi šim pērtiķim ir ļoti
dzīva kopkrāsa, kas arī norāda un viņa tuvo radniecību ar

pārējiem smuidriem pērtiķiem. Pieauguši kahavu tēviņi
sasniedz 55 centimetrus lielu augstumu, viņu ķermenis ir

70 centimetrus garš, aste par to vēl drusku garāka. Mā-

tītes ir mazākas.

Kahavu dzīvo bariem Borneo salā. Uolless, ku-

ram bija izdevība mūsu pērtiķi novērot viņa dzimtenes me-

žos, piemin to tikai starp citu: „Simunjonas upes krastos

mitinājās ļoti daudz pērtiķu, starp citiem ari ievērības cie-

nīgais deguna pērtiķis; viņš ir tik liels kā trīs gadus vecs

bērns, garu asti un gaļīgu degunu, kurš lielāks pat par ļoti
resnu cilvēka degunu." „Deguna pērtiķi", raksta man

Haskar 1 s, „kuri pienāca Buitenzorgas botāniskā dārzā

(Javas salā) 1841. un 1842. gadā un tika tur kopti, nobei-

dzās ļoti drīz, bet viņiem te laikam nebija pietiekoši daudz

telpas dzīvākām kustībām."
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Arī Āfrikā dzīvojošie smuidro aziatu priekšstāvji —

zīda pērtiķi (Colobus) — ir ļoti uzkrītoši, ar nepa-

rastu krāsu, īpatnējām bet skaistām krēpēm un citiem

matu saaugumiem apbalvoti dzīvnieki. Kā Indija ir dzī-

vāka un bagātāka par sauso Āfriku, tā arī smuidrie pērtiķi
ir gaišākā un vieglākā krāsā, nekā zīda pērtiķi, kaut gan

es negribu apgalvot, ka otrie būtu glītāki vai mazāk patī-
kami mūsu acīm, nekā pirmie. Kopā saņemtas, abas gru-

pu atšķirības ir visai nenozīmīgas. Zīda pērtiķi atšķiras

no smuidriem pērtiķiem galvenā kārtā ar to, ka viņiem
priekšējās rokās ir tikai četri pirksti un trūkst īkšķa, ka-

mēr, kā to redzējām, smuidriem pērtiķiem tikai šad un tad

šis loceklis sarūk. Zīda pērtiķu ķermenis vēl joprojām ir

slaiks un graciozs, deguns īss, aste ļoti gara, savā starpā
gandrīz vienlīdz garie locekļi pavāji, ādas sacietējumi ir

izveidoti, vaigu kabatu trūkst, pakaļējām rokām viscaur

pieci pirksti.
Šo dzīvnieku priekšgalā mēs bez šaubām drīkstam no-

stādīt gverc c v (Colobus Guereza). Pēc mana ieskata,
tas ir skaistākais no visiem pērtiķiem. Viņa krāsojums,
kaut arī nebūt nevar tikt apzīmēts par dzīvu, tomēr ir ļoti
patīkams, un viņa spalva tik īpatnēja un pie tam tik skai-

nevienam citam dzīvniekam, šo brīnumskaisto ra-

dījumu atklājis mūsu nopelniem bagātais tautietis Rip-

pels (Rūppell), kurš uzgāja viņu savā Abesinijas ceļo-

jumā Godjamas provincē un viņa vietējo nosaukumu at-

stāja par pērtiķa zinātnisko apzīmējumu. Rippels redzēja

gverecu dzīvu un varēja to aprakstīt no personīgiem novē-

rojumiem. Vēlāk arī citi dabaspētnieki ir viņu novērojuši.
Es pats uzgāju Baltās Nilas lej galā kāda hasinija rokās

viņa ādu, kuru šis vīrs izlietoja par tabakas maku, un izzi-

nāju no īpašnieka, ka šis pērtiķis tālāk uz dienvidiem ne-

būt nepederot pie retām parādībām. Āfrikas pētnieks

Heig 1 i n s (Heuglin) novērojis viņu bieži Abesinijā un

pie Baltās upes un savācis drošas ziņas par viņa izplatību

pavisam citos Vidusafrikas apgabalos, no kā ir secināms,
ka šī dzīvnieka izplatībai vajaga būt daudz lielākai, nekā

mēs to parasti pieņemam.
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Gvereca ir patiesi cēls dzīvnieks. No skaisti samta-

melnā ķermeņa spilgti atdalās ķermeņa baltās daļas — pie-
res saite, deniņi, kakla sāni, smakrs, rīkle un josta vai krē-

pes, kā arī sēdes vietas ādas sacietējuma ietvērums un

astes gals. Katrs baltais mats ir daudzkārt brūni gredze-

nots, no ka tad arī ceļas matojuma sudrabpelēkā krāsa.

Krēpes, kā es varbūt varu nosaukt sānu jostu, nokarājas
kā bagāts beduina mētelis gar ķermeņa abām pusēm un

grezno to neaprakstāmi, šie mati ir ļoti mīksti un smalki

un pie tam ievērojami gari. Ķermeņa apakšas melnā

spalva šur un tur paspīd caur grezno pārsegu. Tumši mel-

nais asi atdalās no žilbinoši baltā, tumšās acis un tumšā

seja stāv ar to tik pilnīgā saskaņā, ka mūsu pērtiķis gan

varētu pretendēt uz skaistuma godalgu. Cik viņa apģērbā,

ja tā varētu sacīt, ir pārāk daudz brīvības, tikpat tas ir

piemīlīgs un patīkams. Ķermeņa garums ir 65 centimetri,
astes garums bez pušķa — 70 centimetru.

Gvereca, kā to min šimpers, ir atrodama sākot ar 13.

ziemeļu platuma grādu viscaur Abesinijā, visbiežāk no

2000 līdz 3000 metru virs jūras līmeņa. Še tā mājo mazās

sabiedrībās skaitā no desmit līdz piecpadsmit dzīvnieku,aug-
stos kokos, labprāt tekošu ūdeņu, kalnu tuvumā un bieži

arī baznīcu tuvumā, kuras Habešā vienmēr vientuļi stāv

svētīto koku paēnā. Kāda kadiķu suga (Juniperus pro-

cera), kura pretēji pie mums parastai, izaug tik liela, ka

egles viņai blakus izskatās pēc pundurīšiem, kā rādās, tiem

sevišķi patīk — protams gan arī viņas garšīgo ogu dēļ.
Mans ziņusniedzējs sevišķi pastrīpo, ka dzīvnieks ir aug-

stākā mērā veikls, viņš kustas ar taisni brīnišķīgu drosmi

un izveicību. Kur gverecu nevajā, tur tā, pēc Heiglina,

nav bailīga un kad viņu traucē mierā, tā kā kaķis izliec

muguru, rēj un spiedz. Kad viņu vajā, tā parādās visā savā

krāšņumā. Tikpat piemīlīga, cik veikla, tikpat droša, cik

aprēķinātajā, šī brīnišķi izgreznotā būtne lēc no zara uz

zaru, vai arī no piecpadsmit metru liela augstuma lejup, un

baltais mētelis plīvojas ap viņu kā uz arābu zirga auļojoša
beduina mētelis, kas vijas ap zirgu un jātnieku. Uz zemes

viņa nokāpj tikai tad, kad vajātāji tai ļoti tuvu; kā pilnīgi



izveidots koku dzīvnieks, tā savos gaisa augstumos atrod

visu, kas tai vajadzīgs. Viņas barība neatšķiras no para-

stās koku pērtiķu barības: pumpuri, lapas, ziedi, augļi, ku-

kaiņi un t. t. Pretēji citiem pērtiķiem, viņu visi iedzimtie

skaita par pilnīgi nekaitīgu radījumu, galvenā kārtā gan

tādēļ, ka tā saudzē apstādījumus vai vismaz nekad viņus
daudz neposta.

Heiglinam bijis dzīvs gverecas mazulis, bet viņš neva-

rējis uzturēt to, neskatoties uz vislabāko kopšanu. Arī

iedzimto būdās neredz dzīvas gverecas; liekas, ka grūti ir

tās pareizi kopt.
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Āfrikā dzīvo ne tikvien lielākie, gudrākie un neglītākie
Vecās Pasaules pērtiķi, bet arī skaistākie, piemīlīgākie \xh

omulīgākie. Pie šiem, bez šaubām, pieder skaita zinā ba-

gātā grupa, kura pazīstama zem markatu jeb „jūrai

kaķu" („mērkaķu") nosaukuma. Diezgan bieži redzam

vienu vai otru šīs ģintas locekli katrā zooloģiskā dārzā, iz-

stādē vai arī kā kāda dzīvnieku drauga priecīgu laika ka-

vētāju.
Markati jeb jūras kaķi dabūjuši savu nosaukumu jau

sešpadsmitā gadusimtenī un katrā ziņā tāpēc, ka viņus at-

veda vispirms no Āfrikas rietumiem, no Gviņējas, un tie

attāli atgādina kaķi. Viņi ir tropiskās joslas apdzīvotāji

un, izņemot vienu pašu sugu, kura sastopama uz Mada-

gaskaras, norobežoti uz Āfrikas cietzemes. Kur ir mūža

mežs, tur arī šie pērtiķi parādās lielā skaitā. Dažas sugas

ir izplatītas kā cietzemes rietumos un austrumos, tā arī

vidū, visvairāk to ir Rietumāfrikā, diezgan daudz arī Abe-

sinijā un augšējās Nilzemēs.

Markati atšķiras ar vieglām un graciozām formām,
slaidiem locekļiem, smalkām īsām rokām un arī ar garu

asti bez slotiņas galā; tiem ir arī lielas vaigu kabatas un

lieli sēdes vietas ādas sacietējumi. Viņu krāsas ir pa lie-

lākai daļai diezgan dzīvas, atsevišķām sugām bieži patīka-
mi raibas. Ir pazīstamas apmērām divdesmit sugas. Mar-

kati labprātāk dzīvo mitros vai vismaz upēm apskalotos me-

žos, nekā sausos kalnainos apgabalos. Lauku tuvumā viņi
mitinājās ļoti labprāt. Ļoti skaidri pie viņiem novērojama
tā parādība, ka starp pērtiķiem un papagaiļiem pastāv sav-

starpīgas attiecības kā izskatā, dzīves veida un parašu ziņā,
tā arī sevišķi izplatības ziņā. Ar drošību var cerēt, ka tur,
kur Āfrikā atradīsies papagaiļi, būs sastopami arī markati,
un otrādi.
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Markati pieder pie sabiedriskākiem, kustīgākiem, jau-
trākiem, un, kā jau teikts, arī omulīgākiem pērtiķiem. Tos

atrod vienmēr diezgan lielos pulkos. Ģimenes laikam gan
nav sastopamas. Ir īsts prieks redzēt šādu dzīvnieku baru

mežā. Tur novērojama vienmēr dzīva kustība, kliegšana
un cīkstēšanās, sanaidošanās un samierināšanās, kāpšana
un skriešana, zagšana un laupīšana, grimašu taisīšana un

locekļu mežģīšana. Tiem ir pašiem sava valsts, un tie ne-

atzīst citu kungu, kā vienīgi stiprāko iz viņu pašu vidus.

Viņu vienīgais likums ir tas, ko viņu vadonis praktizē ar

saviem asiem zobiem un stiprajām rokām. Tiem nav

briesmu, no kurām nebūtu izejas. Viņi jūtas omulīgi ik-

vienā stāvoklī, nekad nebaidās trūkuma un bada un pa-
vada savu dzīvi pastāvīgā kustībā un jautrībā. Bezrobežu

vieglprātība un ļoti jocīga nopietnība piemīt tiem viņu sa-

biedrībā. Nav neviens mērķis par tāļu, neviens koks par

augstu, neviena manta pietiekoši droša, nekādas īpašības
netiek cienītas. Nav ko brīnīties, ka Austrumsudana ie-

dzimtie runā par viņiem tikai ar bezgalīgu nicināšanu un

dusmām. Bezpartejiskais novērotājs bez iebilduma atzīs

viņus par ļoti jocīgiem radījumiem.
Markatu pūli mūža mežā nav iespējams pārredzēt. Ja

arī nedzird vadošā pērtiķa mainīgo kliedzenu, tad vismaz

dzird troksni, kuru šī sabiedrība saceļ lecot un skrienot pa

kokiem, un ja nedzird to, tad redz dzīvniekus skrienam,

spēlējamies, mierīgi sēžam, gozējamies saulē vai arī sav-

starpēji meklējot parazitus: tiem nekad nenāks prātā slēp-

ties no kautkā. Uz zemes viņus sastop tikai tad, ja tur

ir kas ko ēst, citādi viņi dzīvo koku galotnēs un staigā no

viena zara uz otru.

Sevišķi pievilcīgi ir novērot pulku, kurš iziet laupīt.
Tādos gadījumos pārgalvība mani tikpat smīdināja, cik tā

iedzimtos sacēla dusmas. Veca, pārbaudīta un piedzīvojuša
vectēva vadībā dzīvnieku pūlis tuvojas labības laukam. Mā-

tītes, kurām ir mazi bērni, nes tos pie vēdera. Drošības

dēļ mazuļi ir vēl savu astīti aptinuši ap mātes asti. Sā-

kumā pūlis tuvojas ar lielu uzmanību; labprāt tas iekārto

savu ceļu no vienas koka galotnes uz otru. Vecais kungs
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iet vienmēr pa priekšu. Pārējais pūlis seko viņam soli pa

solim, pie kam pērtiķi izlieto savam ceļam ne tikvien to

pašu koku, ko viņš, bet arī tos pašus zarus. Nereti uzma-

nīgais vadonis kāpj visaugstākā koka galotnē, lai no turie-

nes uz visrūpīgāko apskatītu apkārtni; ja apskates rezul-

tāti ir labvēlīgi, viņš to ar apmierinošām rīkles skaņām
paziņo pavalstniekiem, ja ne — seko biedinājums parastā
kārtā. No laukam tuvākā koka bars nokāpj zemē un nu

lieliem lēcieniem tuvojas paradīzei. Vispirms pērtiķi no-

drošinās katram gadījumam. Ātri tiek norautas dažas ku-

kurūzas vālītes vai durras vārpas, graudi izlobīti un ar tiem

piebāstas lielās vaigu kabatas cik vien iespējams. Tikai

tad, kad šīs noliktavas ir piepildītas, bars sāk rīkoties lē-

nāk, pie tam kļūdams aizvien neapmierinājamāks un izvē-

līgāks barībā. Tagad visas vārpas un vālītes pēc nolauša-

nas tiek rūpīgi apostītas un, kas notiek ļoti bieži, ja tās

neiztura kritiku, tiek aizmestas projām neēstas. Var rē-

ķināt, ka no desmit vārpām tikai viena tiek īsti apēsta,

parasti kārumnieki paņem no katras vārpas tikai pārs

graudu un pārējo aizmet projām, šis apstāklis ir tas, kurš

uz viņiem vērsis iedzimto bezgalīgās dusmas.

Ja pērtiķu bars jūtas tīrumā pilnīgi drošs, mātes at-

ļauj saviem bērniem viņas atstāt un spēlēties savā starpā;

stingrā uzraudzība, kādā audzinātājas tura savus maza-

jos, tomēr vēl neizbeidzas, un ikviena pērtiķu māte modrām

acīm uzmana savu mīluli. Neviena tomēr nerūpējas par

kopējo drošību, bet, tāpat kā visi citi bara locekļi, pilnīgi

paļaujas uz vadoņa uzmanību. Tas laiku laikiem paceļas

pakaļkājās, pat visgārdākā mielasta laikā, stāv kā cilvēks

un apskata apkārtni. Pēc katras apskates, ja tas nav ma-

nījis nekā draudoša, ir dzirdamas apmierinošas rīkles ska-

ņas, pretējā gadījumā viņš izgrūž nepakaļdarināmu trīcošu

vai blējošu biedinājuma skaņu. Tad viņa pavalstnieku bars

acumirklī salasās, mātes piesauc klāt savus bērnus, un tū-

liņ visi ir gatavi bēgšanai, katrs steigā vēl mēģina saraust

tik daudz barības, cik viņš cer aiznest. Es daudzreiz re-

dzēju, ka katrs pērtiķis paņēma līdz piecas kukurūzas vālī-

tes. Divas tie saķēra, piespieda sev klāt ar sabās rokas
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stilbu, pārējās satvēra ar roku un kājām, tā ka tās ejot
skāra zemi. īstu briesmu gadījumā šī nasta ar skābiem

vaibstiem tiek pamazām nomesta, pēdējā vālīte tikai tad,

ja vajātājs ir ļoti tuvu un rokas un kājas ir tieši vajadzī-

gas kāpšanai. Aizvien tie bēg uz tuvāko koku. Es novē-

roju, ka pērtiķi rāpās arī pilnīgi atsevišķi stāvošā kokā, no

kura tiem bija jānokāpj un jābēg tāļāk, ja es viņus bai-

dīju. Tiklīdz tie sasnieguši mežu, viņi ir glābti. Viņu iz-

veicība kāpelēšanā ir gandrīz tikpat liela kā garroču pērti-

ķiem. Kavēkļu tie, liekas, nepazīst: briesmīgākie ērkšķi,
biezākie saaugumi, tāļu viens no otra stāvoši koki — nekas

tos neattura. Ik lēciens tiek veikts ar drosmi, kura mums

liek brīnīties, jo neviens no mūsu kāpelējošiem dzīvnie-

kiem nevar to kaut apmērām atdarināt. Tāpat kā smuidrie

pērtiķi, tie lēciena laikā var iesākto virzienu mainīt citā,

lietojot asti kā stūri. Ja tie nav satvēruši kādu zaru, viņi
tver otru, metas no koka galotnes uz zemākstāvoša zara

galu un steidzas tāļāk, pāriet ar vienu lēcienu no galotnes

uz zemi, pārskrien pāri grāvjiem, tuvojas citam kokam,

rāpjas kā bulta pa stumbru uz augšu un bēg tāļāk. Arī

te vadonis aizvien ir priekšgalā un ar savu izteiksmīgo rī-

kles skaņu vada baru drīz lēnāk, drīz ātrāk. Pie bēgoša

pērtiķa nekad nevar novērot bailes vai arī drosmes trū-

kumu, bet viņa apķērība katros apstākļos ir apbrīnojama.

Nepārspīlējot var teikt, ka viņiem, ja tie grib, nemaz brie-

smu nav. Tikai viltīgais cilvēks ar saviem tāļu sniedzo-

šiem ieročiem var tos uzveikt. No plēsīgiem zvēriem viņi
veikli izbēg, un no plēsīgiem putniem tie, ja vajadzīgs, prot

aizsargāties.
Ja vadonim liekas vajadzīgs, viņš apstājas savā stei-

dzīgā skrējienā, ātri uzkāpj koka galotnē, pārliecinājās par

jauniegūto drošību, un tad sasauc ar apmierinošām skaņām
savu baru kopā. Tagad pērtiķiem ir svarīgas darīšanas;
trakā skrējienā neviens nevarēja domātpar ādas un locekļu
pasargāšanu no dzeloņiem un dadžiem; tie ne tikai saķē-
rušies spalvā, bet sadūrušies arī ādā. Sākas rūpīga aptīrī-

šanās, kurā viens pērtiķis otram palīdz, atbrīvojot ādu no

nepatīkamajām piedevām. Viens pērtiķis noliekas visā
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garumā uz zara, bet otrs nosēžas tam blakām un pārmeklē
biedra spalvu ar vislielāko cītību un rūpību. Katrs dadža

asums tiek nolasīts, katrs dzelonis izvilkts, bet netiek laists

garām arī pamanīts parazīts: to ar visu sirdību nomedī un

ar labpatiku noēd. Tīrīšanās pērtiķiem ne katrreiz izdodas

pilnīgi; daži dzeloņi iedūrušies tik dziļi, ka pie vislabākās

gribas nav no ādas izvelkami. Es pats reiz nošāvu markatu,
kura rokā bij iedūries mimozas dzelonis, iziedams cauri

visai plaukstai. Ka tādas lietas ir iespējamas, es nemaz ne-

brīnos, jo arī man pašam reiz gadījās uzkāpt uz mimozas

dzeloni, kurš izdūrās cauri zābaka zolei, kājas īkšķim un

vēl zābaka virsādai; varu tā tad iedomāties, ka pērtiķis,
kurš lec ar visu svaru uz kādu zemāk stāvošu koka zaru,
dabū izjust dzeloņu asumu visā pilnībā.

Kad tīrīšanās galvenos vilcienos nobeigta, pērtiķu bars

griežas atpakaļ uz lauku, lai turpinātu savas palaidnības.

ledzīvotājiem gandrīz nav iespējams atsvabināt savus lau-

kus no šiem pērtiķu bariem un tā tie viņiem nodara lielāku

postu nekā siseņi. Šaujamo ieroču iedzīvotājiem nav, tā-

dēļ aizsargāt savus laukus no pērtiķu bariem tiem nākas

ļoti grūti, jo pērtiķi ir stipri droši, un atkārtota promdzī-
šana te maz ko var līdzēt. Citi mākslīgi aizdzīšanas līdzekļi

neatstāj uz šiem brīvē palaistiem gariem gandrīz nekāda

iespaida, pat šo zemju burvju vai svēto vīru burvības

vārdi, kurus parasti vietējie uzskata par nemaldīgiem, šeit

nekā nevar līdzēt. Minēto apstākļu dēļ brūnie Centrālās

Āfrikas iedzīvotāji uzskata pērtiķus par noteiktiem Dieva

noliedzējiem un ticības apsmējējiem. Kāds gudrs Dienvid-

sudana šeiks man teica: „Tici man, kungs, visskaidrāko

pierādījumu pērtiķu bezdievībai tu vari saredzēt tanī ap-

stāklī, ka pērtiķi nekad nelokās Dieva sūtņa priekšā. Visi

tā kunga zvēri ievēro un ciena pravieti — Alaha miers ir

pār to! — tikai pērtiķi viņu nicina. Tas, kas ir rakstījis
amuletus un tos izkāris uz sava lauka, lai nīlzirgi, elefanti

un pērtiķi neapēstu viņa augļus un caur to nekaitētu viņa
labklājībai, zinās sacīt, ka tikai elefanti ievēro šīs brīdinā-

juma zīmes. Elefanti to dara tāpēc, ka viņi ir taisnīgi dzīv-

nieki, pērtiķi turpretim ir dzīvnieki, kurus Alaha dusmība
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ir radījusi no cilvēkiem, pārvēršot tos par baidekļiem, tā-

pat kā nīlzirgs ir briesmīgā burvja čaula."

Dienvidsudanā pērtiķus nešauj, bet ķer ar tīkliem, zem

kuriem novietots gārds ēdiens. Pērtiķiem, kad tie cenšas

ēsmu noņemt, uzsviež tīklu, kurā tie tā sapinas, ka neska-

toties uz visām pūlēm un lielām dusmām nespēj no tīkla

atsvabināties. Mēs, eiropieši, ar saviem šaujamiem rīkiem

varējām nonāvēt pērtiķus bez kādām grūtībām, jo viņi pa-
rasti tikai tad bēg, kad kādi no viņu vidus jau zaudējuši
dzīvību.

Pērtiķu medībās man izgāja tāpat, kā daudziem citiem:

es ieguvu pilnīgu riebumu pret šo dzīvnieku šaušanu. Es

šāvu uz kādu markatu, kas pret mani patlaban bija pa-

griezis savu seju; šāviens to ķēra, un pērtiķis nokrita no

koka, neizlaida nevienas skaņas, palika mierīgi sēžot un

sāka slaucīt ar savu roku no sejas rētām plūstošās asinis

ar tādu cilvēcīgu žestu un tik mierīgi, ka es, ārkārtēji uz-

traukts, piesteidzos pie ievainotā pērtiķa, un tā kā man

abi bises stobri bija izšauti, lai atsvabinātu dzīvnieku no

viņa mokām, iedūru pērtiķa krūtīs vairākas reizes savu

mednieka dūci. No šīs dienas nekad neesmu šāvis mazus

pērtiķus un ieteicu arī katram, kas nav spiests zinātnisku

pētījumu labā to darīt, izvairīties no šādām medībām. Man

arvien vēl ir tāda sajūta, itin kā es būtu cilvēku nonāvējis.
Mirstošā pērtiķa skats mani ilgi vēl vajāja.

Tikai reizi markati deva man iespēju izjust medības

prieku. Es novēroju, ka katru vakaru čūskuputni, ibisi

un zivju kārni novietojās nakts guļai uz mimozas, kas at-

radās Asrakas upes krastā. Es nolēmu še palikt. Gadījās,
ka uz šā koka pārnakšņoja arī kāds pērtiķu bars. Kad es

tuvējā kukurūzas laukā biju noslēpies uz ātru roku sa-

taisītā būdā, pērtiķu sabiedrība kokā sāka sajust kautko

nelabu. Pēc ilgākas rūkšanas, likās, pērtiķi vienojās atstāt

ielenkto vietu. Pērtiķis-vadonis uzmanīgi nokāpa no ga-

lotnes uz apakšējiem zariem. Viņš pētīja un pārbaudīja.

Likās, ka viņa nodoms nebija mainījies, jo pēc neilgas pār-

domāšanas viņš nolaidās gar stumbru vēl zemāk, acīm-

redzot ar nodomubēgt uz tuvējo mežu. Citi viņam sekoja,
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tikai mātītes ar zīdāmiem pērtiķēniem bija vēl palikušas
koka galotnē, šinī acumirklī uzlaidās uz koka kāds čusku-

putns, un ugunsstars no manas bises nozibēja pakrēslī.
Pirmais šāviens izsauca neaprakstāmas jukas koka galotnē.
Vadonis tūliņ apgriezās un pārējie pērtiķi kopā ar viņu
iebēga augstākos un biezākos koka zaros. Katrs meklēja
drošāku paslēptuvi. Kāda nu kliegšana, rūkšana un lēkā-

šana no viena zara uz otra iesākās koka galotnē! Katrs

jauns šāviens šausmas vēl vairāk palielināja. Visa pērtiķu
tauta augšā izjuta vislielākās bailes. Simtiem bēgšanas
plānu, droši vien, nodarbināja arvienu dzīvās un uz izgu-

drojumiem spējīgās pērtiķu smadzenes, tomēr neviens plāns
nelikās izvedams. Briesmīgais šaujamais ierocis izsauca

beidzot pat pilnīgi neprātīgu rīcību no pērtiķu puses. At-

sevišķi pērtiķi lēca no kokiem zemē un pēc tam pilni izbaiļu
rāpās pa tā paša koka stumbru atkal uz augšu, kaut gan
vēl brīdi atpakaļ koks tiem izlikās tik nedrošs. Beidzot

nekustējās uz koka neviens pērtiķis. Visi pērtiķi sēdēja

padevīgi un mierīgi, piespiedušies pie stumbra tik cieši, cik

vien iespējams. Mana uzturēšanās kukurūzas laukā bija

diezgan ilga, jo atkārtoti izbaidītie putni arvien vēl atgrie-

zās uz savu iemīļoto guļas vietu. Pēc beidzamiem šāvie-

niem dzirdēju tikai izmisumā nokļuvušā pērtiķu bara vai-

dus. Tikai tad, kad es biju atgriezies uz sava kuģa un

šeit kādu laiku uzturējies, izdzirdu atkal rīkles skaņas, ar

kuru pērtiķu ciltstēvs centās apmierināt no bailēm no-

māktos pērtiķus.
No plēsīgiem zvēriem savvaļā dzīvojošiem markatiem

nākas maz ciest. Priekš plēsīgiem zīdītājiem viņi ir par

veiklu, tikai leopardam izdodas dažreiz notvert kādu vēl

neuzmanīgu pērtiķīti. Pret plēsīgiem putniem pērtiķi uz-

stājas kopīgiem spēkiem. Viens no drošsirdīgākiem plēsī-

giem putniem viņu dzimtenē, bez šaubām, ir ērgļu vanags

(Spizaētos occipi'talis). Viņš sagrābj vāverītes, negriež

nekādu vērību nedz uz viņu asiem zobiem, nedz arī viņu
pretošanos un mierīgi tās noēd. Pērtiķiem turpretim ērgļu
vanags uzkrīt retos gadījumos, un nekad tas neuzdrošinājās

atkārtot šo mēģinājumu. Man pašam bija izdevība to no-
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vērot. Kādu dienu, kad es mūža mežā medīju, piepēži iz-

dzirdu kāda jauna ērgļu vanaga laišanos virs manas galvas.
Vienu mirkli vēlāk izdzirdu briesmīgus pērtiķu kliedzienus:

putns bija uzklupis kādam jaunam pērtiķēnam un gribēja

viņu aiznest, lai kādā mierīgā vietā to apēstu. Laipīšana

viņam tomēr neizdevās. No putna satvērtais pērtiķis pie-

ķērās ar savām rokām un kājām pie koka zara tik cieši,
ka neviens viņu nespētu atraut, un sāka kliegt pēc palī-
dzības. Kliedziens izsauca trauksmi pērtiķu barā, un vienā

acumirklī ērgļu vanagu ielenca kādi desmit stipri pērtiķi,
šausmīgi šķobot savas sejas un stipri kliedzot pērtiķi uz-

klupa uzbrucējam un satvēra to no visām pusēm. Uzbru-

cējam bija jāatsakās no domas iegūt laupījumu un jādomā
tikai par to, lai glābtu pats savu dzīvību. Tas tomēr viņam
nenācās viegli. Pērtiķi turēja viņu cieti un varbūt būtu

nobeiguši, ja tam ar vislielākām pūlēm nebūtu palaimējies
atbrīvoties no pērtiķu rokām un ātri aizlaisties. No viņa
astes un muguras gaisā aizlidoja vairākas spalvas, kas lier

cināja, ka ērglis savu brīvību ieguvis ne bez zaudējumiem.
No šādiem plēsīgiem dzīvniekiem pērtiķi baidās tikpat

maz kā no cilvēkiem. Toties lielākas bailes viņos rada

rāpuļi, galvenā kārtā čūskas. Es aizmirsu pieminēt, ka

mūsu pērtiķi-markati bez žēlastības posta putnu ligzdas,

apēdot ne tikai olas, bet arī putnu mazuļus. Ja viņi grib

izlaupīt putna ligzdu, kas atrodas kādā iedobumā, tie rīkojas

ļoti uzmanīgi, jo viņi baidās no čūskām, kas dažreiz šādās

ligzdās uzturas. Nevienu vien reizi esmu redzējis, ka mar-

kati, dobumu atraduši, uzmanīgi to izpēta, vai tikai viņā
nav čūskas. Vispirms dobumu rūpīgi apskata, cik tāļu
vien tas iespējams. Pēc tam ņem palīgā ausis, un ja arī

tās neuzrāda nekā aizdomīga, markats uzmanīgi un bailīgi
bāž dobumā vienu roku. Nekad markats negrūž roku do-

bumā uzreiz, bet gan pamazām nolaiž to arvien dziļāk un

dziļāk, vienmēr vērodams un skatīdamies pie dobuma cau-

ruma, vai tikai viņā neatrodas briesmīgais rāpulis.
Brīvībā dzīvojošo markatu vairošanās, liekas, nav

saistīta ar noteiktu laiku. Gandrīz katrā markatu barā

redzami zīdaiņi, bērni un pusaudži, kam vairs mātes kop-
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šanas nevajag. Eiropas zooloģiskos dārzos un zvērnīcās

markatu sugu lielākā daļa pie labas kopšanas ir spējīgi
vairoties, lai gan mazākā mērā nekā paviāni un makaki.

Pa savu ilgo uzturēšanās laiku Āfrikā esmu turējis
gūstā daudz pērtiķu, starp tiem arvien arī markatus. Pa-

matojoties uz saviem novērojumiem, varu sniegt arī ziņas
par šo dzīvnieku garīgo būtību, jo to novērot ir iespējams
tikai turot pērtiķus gūstā. Es varu apgalvot, ka katram

šo sugu individām ir kaut kas īpatnējs, kas man deva

daudz materiāla saistošiem un interesantiem novērojumiem.
Viens pērtiķis bija strīdīgs un dusmīgs, otrs miermīlīgs un

paklausīgs, trešais arvien priecīgs, ceturtais viltīgs un ar-

vien gatavs izdarīt kādu muļķīgu vai arī bezkaunīgu joku.
Visi tomēr vienā ziņā bija vienādi — ar lielākiem dzīvnie-

kiem tie labprāt izdarīja kādu joku, mazākos viņi turpretim
aizsargāja un kopa. Katru savu stāvokli pērtiķi prata pa-
darīt par ciešamu. Pie tam viņi katru dienu sniedza pie-

rādījumus, ka viņiem ir ass saprāts, aprēķināta viltība un

ar saprātu saistīta pārdomāšanas spēja. Pret citiem dzīv-

niekiem pērtiķi izturās ar vislielāko sirsnību, mīlestību un

uzupurēšanos. Visu šo īpašību dēļ biju dažus markatus

tiešam iemīļojis.

Kādu dienu, kad es ceļoju pa Zilo upi, kāds piekrastes
sādžas iedzīvotājs piedāvāja man pirkšanai piecus tikko

kā noķertus markatus. Es viņus nopirku, cerībā iegūt sev

omulīgus ceļa biedrus. Piesēju tos vienā rindā pie kuģa

malas. Likās, ka manas cerības tomēr nepiepildīsies, jo
dzīvnieki sēdēja klusi un noskumuši viens otram blakus.

Sejas tie bija aizklājuši abām rokām, kā dziļi apbēdināti

cilvēku bērni. Ēst viņi neēda un laiku pa laikam izlaida

bēdīgas rīkles skaņas, kurām bija jāizteic skumjas par viņu
likteni. Ir iespējams, ka viņi savā starpā arī apspriedās

par labāko līdzekli, kā atsvabināties no gūsta. Vismaz kāds

gadījums liekas itin kā attaisnotu šo domu. Naktī bija

dzirdama pērtiķu rūkšana un nākošā rītā savā vecā vietā

sēdēja tikai viens pērtiķis, pārējie bija aizbēguši. Saites,

ar kurām pērtiķi bija piesieti, nebija nedz pārkostas nedz
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pārrautas. Gudrie dzīvnieki bija mezglus atraisījuši, bet

par savu biedri, kas atradās nedaudz tāļāk no viņiem, tie

nebija domājuši un atstājuši to savam liktenim.

Šis gūstā palikušais pērtiķis izrādījās tēviņš un viņu
mēs nosaucām par Koko. Viņš nesa savu likteni mierīgi
un aukstasinīgi. Pirmais mēģinājums viņam rādīja, ka

saiti atraisīt tam nav iespējams. No savas puses es darīju

visu, lai viņā šo pārliecību vēl vairāk stiprinātu. Kā dzīves

pazinējs Koko noprata, ka viņa stāvoklis ir negrozāms, un

nākošā dienā ap pusdienas laiku viņš sāka ēst priekšā no-

liktus durras graudus un citu barību. Pret mums viņš bija
nikns un koda katram, kas tam tuvojās; likās tomēr, ka

viņa sirds meklē sev draugu. Viņš apskatīja pārējos dzīv-

niekus un izmeklēja sev vissavādāko, proti degunradža

putnu, kuru bijām paņēmuši līdzi no viņa dzimtenes mežiem.

Laikam minētāputna labsirdība viņu bija pievilkusi. Drau-

dzība abu dzīvnieku starpā drīz kļuva ļoti cieša. Koko ap-

gājās ar savu audzēkni ar lielu nekaunību; putns tomēr

visu pacieta. Putns bija brīvs un varēja iet, kurp tam pa-

tikās; tas bieži tuvojās pērtiķim un ļāvās darīt ar sevi, kas

tikai Koko iekrita prātā. Ka putnam matu vietā ir spalvas,
tas Koko maz interesēja; viņās tikpat rūpīgi tika meklēts

pēc utīm, kā zīdītāja spalvā. Likās, ka putns tā bija pie-
radis pie šādas tīrīšanas, ka viņš pats uzpūta spalvas, kad

pērtiķis uzsāka savu iemīļoto darbu. Tīrīšanas laikā pēr-

tiķis rāva putnu no vienas vietas uz otru ganaiz kājas, gan

kakla, gan spārna vai astes. Visu to labsirdīgais dzīvnieks

pacieta bez mazākās kurnēšanas. Putns beidzamā laikā

parasti uzturējās pērtiķa tuvumā; tas ēda pērtiķa priekšā
nolikto maizi, tīrījās, un bieži izlikās, itkā tas izaicinātu

pērtiķi nodarboties ar viņu. Abi dzīvnieki vairākus mēne-

šus nodzīvoja vislielākā draudzībā. Tikai putna nāve iz-

jauca šo jauko draudzību. Koko palika viens un sāka gar-

laikoties. Viņš gan mēģināja uzsākt draudzību ar garām

ejošiem kaķiem, bet parasti tomēr viņš no tiem draudzības

apliecinājuma vietā dabūja pļaukas. Vienreiz šāds viņa
draudzības piedāvājums izsauca ar kādu garāmejošu runci

nopietnu cīņu, kurā bij dzirdami kliedzieni, ņaudieni un
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rūcieni. Cīņa palika neizšķirta, lai gan viņa beidzās ar peļu
mednieka atkāpšanos.

Kāds jauns bez mātes palicis pērtiķēns deva beidzot
Koko sirdij vajadzīgo nodarbošanos. Tikko Koko ieraudzīja
mazo dzīvnieciņu, tas kļuva ļoti priecīgs un izstiepa savas

rokas pēc tā. Mēs palaidām mazo vaļā un redzējām, ka

viņš pats tūlīņ skrēja pie Koko. Pēdējais gandrīz vai no-

žņaudza audžu dēlu ar draudzības apliecinājumu, piespieda
to sev klāt un sāka apmierināti rūkt. Tūlīņ Koko iesāka

arī sava audžudēla nolaistās ādas rūpīgu tīrīšanu. Katrs

kociņš, dzelonis, arī drumstaliņa, kuras varam sastapt katrā

šīs dzeloņiem un dadžiem bagātās zemes zīdītāja ādā, tika

izlasītas vai izvilktas. Pēc tam sekoja jauni apkampieni
un citi vislielākā maiguma pierādījumi. Ja kāds no mums

gribēja Koko audžudēlu atņemt, tas kļuva nikns, bet ja
mēs mazo viņam patiešam atņēmām — drūms un nemie-

rīgs. Viņš izturējās tā, itin kā viņš būtu mātīte — mazā

bārabērna māte. Audžudēls pieķērās savam labdarim ar

lielu uzticību un pilnīgi tam klausīja.
Par nožēlošanu, šis pērtiķītis, neskatoties uz rūpīgo

kopšanu, pēc dažām nedēļām nobeidzās. Koko nezināja no

sāpēm ko darīt. Es daudzreiz esmu novērojis dziļas dzīv-

nieku bēdas, nekad tomēr tādā pakāpē, ka pie mūsu pērtiķa.
Vispirms viņš ņēma savu nobeigušos mīlulīti savās rokās,

glāstīja to, izdeva vismaigākās skaņas; nolika viņu pēc

tam uz grīdas viņa parastā vietā. Redzot, ka viņš nokrīt

un paliek nekustīgs, Koko no jauna sāka izgrūst vaimanām

līdzīgas skaņas. Rīkles skaņas ieguva tādu izteiksmi, kādu

es nekad neesmu dzirdējis, viņas kļuva mīkstas, toņu un

skaņu bagātas un pēc tam atkal bezgalīgi sāpīgas un grie-

zīgas, kā izmisuma pilnas.

Sāpes pērtiķi bija padarījušas godīgāku un apgarotāku;

viņš izsauca mūsos visdziļāko līdzjūtību. Es pavēlēju bei-

dzot, lai pērtiķēnu ņem prom, jo jau dažas stundas pēc viņa
nāves bija iesākusies trūdēšana, un pārmet to pāri augstai
mūra sētai. Koko uzmanīgi novēroja visu šo procedūru,
pēc' tam kļuva itin kā traks, sarāva dažās minūtēs savu

saiti, nolēca no mūra zemē, paņēma līķiti un atgriezās ar



190

viņu uz savu veco vietu. Mēs viņu atkal piesējām, atņēmām
mirušo pērtiķēnu un aizsviedām viņu atkal prom. Koko

atsvabinājās pa otram lāgam un atkārtoja iepriekšējo. Bei-

dzot aprakām mazo pērtiķēnu. Pēc pusstundas arī Koko

bija pazudis. Nākošā dienā mums kļuva zināms, ka kādas

tuvējās sādžas mežā, kurā parasti pērtiķi nekad nedzīvo, ir

redzēts kāds pie cilvēkiem pieradis pērtiķis.
Apmēram mēnesi vēlāk es ieguvu kādu citu markatu

mātīti līdz ar tās bērnu. Tagad es varēju brīvi novērot

abu attiecības. Arī šis pērtiķēns nobeidzās, neskatoties

uz to, ka viņam nekā netrūka. No šī brīža pērtiķu mātīte

vairs neēda un pēc nedaudz dienām arī nobeidzās.

Es ieguvu arī diezgan daudz pierādījumus par šīs pēr-
tiķu sugas nerātnībām. Pērtiķi bija dažreiz ļoti uzjautri-
noši, dažreiz atkal radīja tikai nepatikšanas. Kādam no

maniem draugiem piederēja šīs sugas pērtiķēns, kurš tam

bij ļoti pieķēries, bet kuru, neskatoties uz visu to, neizdevās

pieradināt pie kārtības. Nereti gadījās, ka pērtiķēns spēlē-
damies ar savu kungu nosmērēja to visbezkaunīgākā kārtā.

Nedz pēriens nedz citi līdzekļi, ko šādos gadījumos parasti

pielieto, neatstāja uz pērtiķi nekāda iespaida. Pērtiķis
bija arī ļoti zaglīgs, viņš ņēma katru spīdošu priekšmetu,
kuru tam bija iespējams atrast. Mans draugs dzīvoja Rīt-

indijas sabiedrības veikala mājā. Apakšējā stāvā atradās

birojs un kase. No zagļiem-cilvēkiem tie bija aizsargāti

ar logos novietotām dzelzs restēm, bet pret tādiem palaid-

ņiem, kāds bija mūsu pērtiķis, šie aizsardzības līdzekļi bija

nepietiekoši. Kādu dienu mans draugs pamanīja, ka viņa
mīlulim abi vaigu maisi ar kautko piebāsti. Viņš pasauca

to pie sevis un, apskatījis viņa „mantu kambarus", atrada

vienā 2, bet otrā 3 ginejas (agrākā Anglijas zelta nauda),
kuras pērtiķis bija izzadzis no kases. Naudu, saprotams,

tūlīņ nodeva atpakaļ tās īpašniekam; reizā ar to draugs arī

lūdza, lai uz priekšu biroja un kases stikla logi būtu no-

slēgti, lai tā mazajam zaglim padarītu zagšanu neiespējamu.
Kādu markatu es pārvedu sev līdz uz savu dzimteni.

Viņš ātri ieguva manu vecāku un citu cilvēku labvēlību, ne-

skatoties uz visām daudzām un dažādām nerātnībām, kuras
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tas bieži izdarīja. Manas mātes vistas viņš bieži noveda

līdz izmisumam vārda tiešā nozīmē, jo viņam vislielāko

prieku sagādāja vistu trenkāšana un baidīšana. Mājā vi-

ņam bija kustības brīvība un viņš gāja gan ķēķī, gan pa-

grabā, gan arī citās telpās. Kas viņam iepatikās, to viņš
vai nu sakodīja, vai apēda vai arī paņēma sev līdz. Ne-

viens nebija tik veikls uz vistu ligzdu atrašanu kā viņš.
Hasans, tā pērtiķi sauca, arvien bija gudrākais un neskato-

ties uz vistu viltībām katrreiz atrada viņu ligzdas, paņēma
olas un tās izdzēra. Dažreiz šinī laupīšanā viņš parādīja
itkā pareizu cilvēka saprātu. Mana māte reiz viņu sabāra

un sodīja par to, ka tas bija parādījies atkal ar olas dzelte-

numā nosmērētu muti. Nākošā dienā Hasans atnesa mātei

veselu vistas olu, nolika to uzmanīgi viņai priekšā, piekrī-
toši norūcās un gāja savu ceļu. No ēdieniem viņam vis-

labāk garšoja piens un krējums. Nebija nemaz ilgi jā-

gaida, kad tas izzināja, kādā vietā pieliekamā kambarī šīs

garšīgās vielas glabājas. Viņš nelaida garām nevienu ga-

dījumu, lai savu kārumu apmierinātu. Arī pie šā nedarba

viņu noķēra un nosodīja, tādēļ nākotnē viņš rīkojās daudz

viltīgāk.' Tas paņēma piena podu līdz uz koka, lai tur ne-

traucēti varētu dzert pienu. No sākuma iztukšotu podu

viņš svieda no koka zemē. Pods, protams, gandrīz katru

reizi sasitās. Par to viņu atkal nosodīja, un manai mātei

par apmierinājumu Hasans uz priekšu katru reizi atnesa

tukšos, bet nesaplēstos podus atpakaļ.

Ļoti amizanti bija redzēt, kad pērtiķis uzrāpās uz

krāsni vai arī kad viņš rāpās pa diezgan garo krāsns stobru

uz augšu un izmisumā lēkāja no vienas kājas uz otru, ja

stobrs palika par karstu. Lēkājot no vienas kājas uz otru

viņš izdarīja visjocīgākās kustības, bet tik apķērīgs tomēr

nebija, lai saprastu atstāt silto krāsni, kamēr viņa vēl

nav kļuvusi par karstu. Attiecībā pret citiem mūsu mājas

kustoņiem viņš izturējās vienaldzīgi, izņemot paviāna mā-

tīti (kuru arī es biju pārvedis no sava ceļojuma), ar kuru

viņam bija liela draudzība, šim paviānam viņš atļāva sevi

glāstīt un apkopt itin kā viņš būtu nepieaudzis pērtiķis.

Naktī parasti viņš gulēja paviāna apkampienos, un viens
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otru tie turēja tik cieti, ka no tālienes skatoties izlikās,
itkā tur ir tikai viens pērtiķis. Paviāns un markats saru-

nājās savā starpā ar dažādām īsām rīkles skaņām un sa-

prata viens otru apbrīnojami labi. Savai kopējai šis mar-

kats, neskatoties uz savu vecumu, bija tikpat paklausīgs,
kā agrāk pieminētais jaunais pērtiķis savam labdarim.

Hasans tai visur sekoja; ja paviānu ieveda istabā, tad

tūliņ tanī ieradās arī Hasans. Tālākus ceļojumus Hasans

uzsāka tikai kopā ar paviānu. Parasti Hasans viens nekad

neaizgāja tāļu no savas dzīves vietas, jo viņš vēlējās būt

no savas draudzenes arvien tādā attālumā, lai varētu ar to

sarunāties. Pat varmācības no draudzenes puses Hasans

pacieta klusu bez kādas kurnēšanas. Katru gārdu kumosu

viņš dalīja ar savu audžu māti; pēdējā tomēr šādu Hasana

labsirdību reti kad atzina un nekad viņa nebija Hasanam

par to pateicīga. Ja Hasans kādreiz vēlējās kautko arī sev

paturēt, abu attiecības mainījās. Tādās reizēs lielais pa-

viāns kā plēsīgs zvērs uzklupa savam nabaga audžudēlam,
atvēra viņa muti un izņēma ar saviem pirkstiem no Hasana

vaigu maisiem noslēpto barību, apēda to un mazāko pērtiķi
pie tam vēl kārtīgi piepēra.

Attiecībā pret mums viņš bija mīļš, nekad tomēr ne-

atteicās no savas patstāvības. Ja viņu sauca — viņš nāca

tikai tad, kad pats to vēlējās; citreiz viņš gan atbildēja uz

saucienu, bet palika savā vietā sēžot. Ja mēs viņu saķērām
un stipri turējām, tas prata ar dažādu viltību palīdzību

piespiest mūs viņu atlaist vaļā. Kad viņš bija no mūsu

rokām atbrīvojies, tas mums atriebās ar kodieniem.

Otru auksto ziemu, kuru tam nācās Vācijā pārciest,
Hasans neizturēja un aizgāja bojā. Visa māja sēroja pēc

viņa gluži kā pēc miruša bērna. Visi bija aizmirsuši viņa
daudzās nerātnības un atcerējās tikai viņa priecīgo un

omulīgo dabu.

Zaļā pērtiķa jeb abulandja (Cercopithecus

Sabalus) garums līdzinās apmēram 1 metram, no kura ap-

mēram puse krīt uz asti. Mati uz ķermeņa virspuses ir

zaļgani pelēki ar melniem gredzeniem un melnām galotnēm.

Mati uz kājām, rokām un astes vienmērīgi pelēki. Bārdas

mati ir īsi, bālgani, ar melniem gredzeniem pie saknes, kāju
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apakšas un iekšpuses baltas. Deguns, mute un uzacis ir

melngani. Sejas krāsa — gaiši brūna.
Dažas markatu sugas ir ļoti skaisti dzīvnieki. Viena

no pazīstamākām šādām markata sugām ir dia n a (Cer-
copithecus Diana) — mazs slaids dzīvnieciņš, kuru viegli
pazīt pēc ķīļa bārdiņas un garās vaigu bārdas. Viņa ķer-
meņa krāsa ir pelēka, mugura un krūtis purpurbrūnas:
ķermeņa apakšējās daļas baltas, gurnu mugurpuse iedzel-

tēna. Mātītēm bārdas nav. Ķermeņa garums — apmēram
1 metrs, no kura apmēram puse krīt uz asti.

Diezgan liela līdzība ar dianām ir mūķeņu pērtiķim
(Cercopithecus mona); viņam trūkst tikai dianu bārdas.
Abu šo pērtiķu dzimtene ir Rietumāfrika.

Ne visi markati ir tik patīkami, kā tikko aprakstītās
sugas; daži no viņiem ir pat ļoti īgni un pretīgi. Pēc ma-

niem piedzīvojumiem huzaru pērtiķis (Cercopithe-
cus ruber) ir viens no garlaicīgākiem un nepiemīlīgākiem
markatiem. Viņa gars it nemaz nesaskan ar ta skaisti

krāsoto ķermeni, šī markatu suga ir augumā gandrīz uz

pusi lielāka nekā iepriekš aprakstītās sugas. Viņas izpla-
tības apgabals stiepjas no Āfrikas rietumiem līdz Habešai.

Liekas tomēr, ka šī markatu suga visur sastopama mazākā

skaitā nekā zaļais pērtiķis. Pēc savas dabas huzaru pēr-

tiķis ir tiešais pretstats zaļajam pērtiķim. Viņa sejas iz-

teiksme ir arvien drūma. Viņš ir arvien sirdīgs un ne-

laipns.

Moru pērtiķis jeb parastais mangabe (Cercopi-
thecus fuliginosus) sasniedz diezgan ievērojamu lielumu:

viņa garums līdzinās apm. 1,25 metriem, no kuriem 60 cen-

temetri krīt uz asti. Ķermeņa mugura tumši melna; vēders,

kāju un roku iekšpuse pelēka, seja un rokas melnas, aug-

šējie acu plakstiņi gandrīz balti.

Ar vārdu makaks jeb makako Gvinejas piekrastē

apzīmē visus pērtiķus. Zinātnē tomēr ar šo vārdu apzīmē

ne sevišķi lielu pērtiķu grupu, kuras priekšstāvji dzīvo

Āzijas dienvidaustrumu daļā un Āfrikā. Kā makakiem rak-

sturīgas, varam pievest sekošas pazīmes. Spēcīgās kājas
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un rokas ir mēreni garas. Purns stāv uz priekšu tikpat
tālu kā pie markatiem. Sejas leņķis līdzinās 40—50 grā-
diem. Apakšējā žokļa priekšējā daļa ir resna. Nāsis ir

šauras. Roku un kāju īkšķiem ir plakani nagi, uz pārējiem
roku un kāju pirkstiem — dakstiņveidīgi nagi. Uz kailo

vaigu pakaļējās daļas ir labi saredzami ādas sacietējumi.
Astes garums ir dažāds. Dažām sugām viņš līdzinās gan-
drīz ķermeņa garumam, citām atkal astes pavisam nav.

Galvas mati pīe šiem dzīvniekiem ir ļoti dažāda izskata.

Dažām sugām mati sadalīti ar celiņu divās daļās, citām at-

kal mati izskatās pēc parūkas, kura nokarājas no plikā
galvas vidus; dažām sugām nav vaigu bārdas, citām ta

turpretim attīstījusies taisni neredzētā kuplumā.
Senākos ģeoloģiskos laikos makaki apdzīvoja lielāko

daļu no Eiropas, un arī tagad viņi ir vienīgā pērtiķu grupa,

kuru izplatības robeža stiepjas tik tālu uz ziemeļiem. īs-

astainās sugas apdzīvo Ziemeļafriku, Ķinu un Japānu, gar-

astainās sugas turpretim Austrumindiju un viņas salas.

Makaki zināmā mērā ir līdzīgi kā markatiem, tā arī paviā-

niem, tādēļ viņi jāuzskata kā markatu un paviānu starp-

grupa. Šis vidusstāvoklis izteicas arī viņu dzīves veidā,
tas ir, viņi dzīvo pa daļai kā markati mežā, pa daļai arī

līdzīgi paviāniem uz klintīm. Liekas, ka abu divu pērtiķu
grupu rakstura īpašības ir savienotas makaku dabā; jau-
nībā makaki ir omulīgi un priecīgi kā markati, bet vecumā

ļauni un rupji kā paviāni. Gūstu makaki panes vieglāk kā

pārējās pērtiķu sugas. Tāpat makaki uzrāda gūstā arī

lielāku vairošanās spēju, nekāciti pērtiķi.
šīs grupas pazīstamākā suga ir makaks jeb Javas

pērtiķis (Macacus cvnomolgus). Viņa garums sasniedz

1,15 metru, no kuriem uz astes krīt 58 centimetri. Bārda

us vaigiem ļoti īsa; mati uz tēviņa galvas piegul gludi, bet

uz mātītes galvas vidū pacelti. Spalvas krāsa ķermeņa virs-

pusē ir olivbrūna ar melnas krāsas piemaisījumu. Vēders

pārklāts ar smalku bālgani pelēku vilnu. Rokas, kājas un

aste melna, bet locekļu iekšpuse pelēka. Seja svina pelēkā

krāsā, bet starp acīm atrodas bālgans laukumiņš; ausis

melnas. Acu varavīksnīte brūna.
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Makaki.
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Makaku izplatības apgabals stiepjas cauri visai Au-

strumazijai; tāpat lielā skaitā viņi sastopami arī uz Zunda

salām. No ceļotāju novērojumiem zināms, ka visur tur, kur

šī suga sastopama, viņa ieņem skaitliskā ziņā pirmo vietu

no visas šķiras. Kuģinieki man stāstīja, ka gandrīz katrā

šī apgabala ostā vietējie iedzīvotāji piedāvājot viņiem pirk-
šanai pie cilvēka pieradinātus Javas pērtiķus. Cena parasti
ir tik zema, ka gandrīz katrs matrozis var atvēlēties sev

nopirkt vienu vai vairākus makakus.

Visplašākās ziņas par šīs pērtiķu sugas dzīvi un īpat-
nībām mums atstājis Jungh ūn s. „Makaks labprāt ēd

vīģu un citu koku augļus un tādēļ tas sastopams mūža

mežos līdz 1600 metru augstumā virs jūras līmeņa tikpat
bieži, kā jūras piekrastes rizoforu mežos, šinīs mežos bieži
ir redzami apkārtstaigājoši makaki, kas lasa jūrmalas
krastā pēc paisuma sausumā palikušos krabus un gliemjus,
lai tos apēstu. Viņi nemīl vientulību un parasti dzīvo kopā
nelielās grupās, pa 10—50 galvu katrā. Šie pērtiķi savvaļā
ir diezgan droši, tādēļ ceļotājiem bieži iespējams novērot

diezgan interesantas ainas no viņu dzīves. Lūk redzam

mātīti ar mazu zīdainīti, kas cieši piespiedies pie mātes

krūts. Tāļāk redzam makaku, kas neskatoties uz ceļotāja
klātbūtni mierīgi šūpojas uz kāda virs upes līmeņa noliekta

zara. Lielākie vīriešu kārtas makaki saista ceļotāju uz-

manību ar savu drošo uzstāšanos. Kā lepni kavalieri viņi
staigā starp citiem makakiem, kuri izrāda tiem lielu cie-

nību. Šī cienība tiek iedvesta ļoti taustāmā kārtā. Ja ap

viņiem salasās par daudz liela makaku drūzma, lepnie ka-

valieri satver savus ciltsbrāļus vai nu ar rokām vai zobiem,
un vienā acumirklī izkliedē pūli, jo pārējie parasti aizbēg

kliegdami uz visām pusēm. No stipruma ziņā sev līdzī-

giem šie despoti rūpīgi izvairās." No Martensa mēs

dabūjam zināt, ka uz Javas salas nokļuvušie eiropieši bieži

tur gūstā pērtiķus un papagaiļus. Pērtiķi, kurus tur vis-

biežāk dabonredzēt, ir makaki. „Indijas salu mežos makaks

ir viens no parastākiem pērtiķiem, šīs zemes iedzīvotāji

makakus bieži tura zirgu staļļos tāpat kā pie mums kazas

un trusīšus. Javas iedzīvotāji saka, ka ja zirgustallī turot
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makakus, tad zirgiem neesot tik garlaicīgi un tie labāk ba-
rojoties."

Makaks ir viens no parastākiem mūsu zooloģisko dārzu

un zvērnīcu iemītniekiem. Kā pēc izskata, tā arī pēc dabas

viņam daudz kopēja ar markatu. Pa visu laiku esmu kopis
vismaz kādu simtu šīs sugas pērtiķu, un novērojis vismaz

desmitreiz lielāku skaitu, tomēr es jūtu, ka man nav iespē-
jams atrast kautkādu noteiktu īpašību, ar kuru makaki

atšķirtos no markatiem. Makaks kustas noteikti neveiklāk

par markatu, bet tomēr vēl pietiekoši viegli. Uzvešanās

un rakstura ziņā šīs abas grupas ir pilnīgi vienādas. Ma-

kaki parasti ir jautri un labsirdīgi. Tie prot sadzīvot kā

ar sev līdzīgiem, tā arī ar lielākiem pērtiķiem. Viņi spēj
pat paviāna drūmo gara stāvokli labot un aizsargāt sevi

pret viņa rupjībām. Pret nespēcīgiem makaks ir izpalīdzīgs,
bet vispār ar mazākiem viņš apietas tikpat slikti, kā lielākie

ar viņu. Dažreiz viņš spēj arī uzupurēties citu labā. Visas šīs

īpašības, kā redziet, ir ļoti līdzīgas markatu rakstura pazī-

mēm. Makaka garastāvoklis ir stipri mainīgs. Pat vismazā-

kais nieks spēj viņa parasto omulīgo un labsirdīgo garastā-
vokli galīgi sabojāt, tā ka viņš top ārkārtīgi nikns un cietsir-

dīgs. Viņa attaisnošanai man tomēr jāsaka, ka makaks ir se-

višķi jūtīgs arī pret labiem darbiem. Tādēļ viņu pieradināt

pie cilvēka ir diezgan viegli. Personas, kuras viņu dažas rei-

zes ir barojušas vai arī tam iedevušas kādu gārdumu, ātri ie-

karo viņa draudzību. Ja arī starp kopēju un makaku rodas

kādas nesaskaņas, vecā draudzībaatkal parādās, ja makaks

ir spiests to izrādīt kādu ārēju apstākļu dēļ. Makaki ir ār-

kārtīgi ziņkārīgi, tādēļ garlaicība tiemir sveša. Pret katru

pārmaiņu'šie pērtiķi ir ļoti jūtīgi. Atsaucība uz pārmaiņām
ir ātra. Savu uzmanību makaks spēj pēc savas vēlēšanās

vadīt un virzīt vēlamā virzienā. Pat vislielākās dusmās

makaks spēj sevi savaldīt.

Makaks laikam brīvībā lieto tādu pat barību kā viņam
radniecīgās sugas. Gūstā viņš vislabāk ēd vienkāršu ba-

rību. Pret ēdieniem viņš ir maz izvēlīgs. Pareizā laikā pa-

sniegtais maizes gabals tam izliekas par visgārdāko kā-

rumu, bet ja tas ir paēdis, tad pasniegto maizi bez apdoma
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sviež prom. Ja viņa priekšā nober graudus, viņš, neskato-

ties uz to, vai ir paēdis vai nē, žigli ar tiem piepilda savas

vaigu kabatas. Ja tam pasniedz kaut kādu koka zaru līdz

ar lapām, pumpuriem un ziediem, tas nolasa no zara lapas,
jaunās zaru galotnes un pumpurus un apēd tos ar vislielāko

apetīti. Jaunībā makaks arī pienu dzer ar vislielāko lab-

patiku. Vecumā tas ēd labprāt tikai pienā mērcētu maizi.

Pie gaļas barības makaks diezgan ātri pierod; vispār jāsaka,
ka nav grūti viņu pieradināt ēst visus cilvēku ēdienus. Al-

koholiskus dzērienus viņš arī ļoti ciena, un ja reiz tas pie
tiem pieradis, tad stāda tos pirmā vietā. Ja ēdiena galds
ir bagātāks, viņš kļūst arī izvēlīgāks. Izlutināt viņu ēdienu

ziņā ir grūti — vajadzības brīdī viņš vienmēr apmierināsies
ar visvienkāršāko barību, kuru tas ēd ar tādu pat apetīti
kā vislabākos kārumus.

Makaki parasti vairojas arī gūstā; še viņi pārojas ar

radniecīgām sugām un caur to rada dzīves spējīgus ba-

stardus. Man ir izdevies vairākas reizes iegūt pēcnācējus
no makakiem, kurus es kopu. Kādai makaka mātītei, kura

bija novietota vienā krātiņā ar makaku tēviņu un mēteļ-

paviana mātīti, piedzima mazulis. Paviāna mātīte arī ne-

ilgi pirms tam bija dzemdējusi, bet piedzimušais pērtiķēns
bija nobeidzies. Dažas minūtes pēc makaka radībām ap-

kalpotāji novēroja, ka mazais pērtiķēns atrodas paviāna
rokās. Apkalpotāji nodomāja, ka tas ir paviāna otrs bērns,

kādēļ viņi mazo pērtiķēnu atstāja paviāna klēpī. Tikai ap

pusdienas laiku viņi novēroja, ka pamāte maz interesējās

par savu mazuli un neizrāda pret viņu īstas mātes jūtas,

jo mazais pērtiķēns ilgu laiku gulēja viens pats kaktā uz

salmiem. Tagad tikai apkalpotāji ievēroja, ka vecā makaku

mātīte, īstā māte, ir ļoti sagurusi. Viņi to noķēra un to

aplūkojot ievēroja, ka viņas piena dziedzeri ir pilni ar pienu.
Tikai tagad īstā māte atdabūja savu bērnu. Mazulis sāka

arī zīst, tomēr laika sprīdis, kāmēr viņš bija atradies bez

kopšanas un barības, bija par ilgu. Nākošā rītā mazo ma-

kaku atrada nobeigušos.
Cik stipri makaki mīl savus bērnus, redzam no sekošā

novērojuma. Reiz makaki bija jāpārvieto no viena būra
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otrā. Kādā būrī atradās makaka pēcnācējs, kurš jau ilgāku
laiku bija šķirts no savas mātes. Viņa māte bija novietota

kādā būrī, kas atradās pirmām būrim iepretim. Māte va-

rēja redzēt visu, kas notiek ar viņas bērnu; ta bija atšķirta
no bērna tādēļ, ka viņai bija vajadzīga labāka kopšana.
Kad apkalpotājs mēģināja notvert jauno pērtiķi, lai to pār-
nestu citā būrī, viņa māte uzmanīgi sekoja katrai apkalpo-
tāja kustībai; tikko apkalpotājs tuvojās viņas bērnam,
māte sāka stipri kliegt. Tas atstāja uz mums iespaidu, un

mēs mazo pērtiķīti novietojām tanī pašā būrī, kur atradās

viņa māte. Kad mazais makaks bij ielaists būrī, māte ietvē-

ra viņu savos apkampienos un visādi izrādīja savu mīlestību

pret to. Makaku mātīte tā tad nekad nebija izlaidusi mazo

no savām acīm. Tāpat likās, ka arī mazais makaks bija
uzglabājis māti savā atmiņā.

Retāk pie mums nonāk tā saucamais cepurainais

pērtiķis (Macacus sinicus). Lieluma ziņā šis pērtiķis
ir drusku mazāks nekā pārējās viņam radniecīgās sugas.

Viņa ķermeņa garums reti kad pārsniedz 45 centimetrus;
astes garums līdzinās ķermeņa garumam. Ķermenis ir

diezgan slaids. Purns saspiests un vairāk izbīdīts uz

priekšu nekā pie citām sugām, mati no pakauša starveidīgi

izplatās uz visām pusēm. Ķermeņa virspuse ir zaļgan-
pelēka. šādu krāsas kopiespaidu rada pelēkie, melnie un

dzeltenie gredzeni uz matiem. Ķermeņa apakšpuse ir bāl-

gana, rokas un ausis melnas.

Cepurainais pērtiķis apdzīvo biezākos Malabaras me-

žus, šeit viņam nav jācieš gandrīz ne no viena ienaidnieka.

ledzimtie uzskata cepuraino pērtiķi par svētu būtni un at-

ļauj tiem ne tikai pēc viņu gribas un vēlēšanās apmeklēt

savus dārzus, bet ierīko tiem pat sevišķus tempļus un augļu

dārzus, lai svētajiem dzīvniekiem ar to parādītu savu cie-

nību. Pēc sava rakstura īpašībām cepurainais pērtiķis ir

īsts makaks; viņa garastāvoklis ir tikpat mainīgs kā pie
visām citām pērtiķu sugām. Viņa draiskulību, kustīgā

rakstura, pakaļdarīšanas tieksmju un iemācīšanās spēju

dēļ cepurainais pērtiķis ir ļoti ieredzēts dzīvnieks. Šīs
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viņa īpašības liek aizmirst arī viņa nerātnības un neglīto
seju.

Vispār var sacīt, ka savās parašās, kustībās un pēc

savas izturēšanās cepurainais pērtiķis maz ko atšķiras no

makaka. Viņa seja, pateicoties matu pušķim uz pieres,
iegūst īpatnēju izskatu. Ālēšanās spējās viņš vēl pat pār-

spēj makaku. Tas tomēr ir viss, ko varam teikt par viņa
atšķirībām. Uz Ceilonas salas šo pērtiķu sugu ļoti ciena

kā klēpja dzīvnieku ne tikai vietējie iedzimtie, bet arī eiro-

pieši, čūsku dīdītāji iemāca cepuraino pērtiķi dejot un

iedresē tam arī citus akrobatiskus paņēmienus, ietērpj to

uzkrītošās drēbēs un klejo ar to pa sādžām un pilsētām;
rādot pērtiķu mākslu, dīdītāji iegūst sev uzturu, cik labi

nu tas katrreiz izdodas. Tabakas dūmus gandrīz visi pēr-

tiķi, kurus esmu novērojis, mīl ar kaislību. Daži, ja tiem

uzpūš tabakas dūmus, nonāk sajūsmā, citi atkal atver muti

pēc iespējas plaši un pēc tam ar labpatiku izpūš ievilktos

dūmus. Cepurainais pērtiķis šinī ziņā nav izņēmums.
Indusi ciena ne tikai braminu pērtiķi jeb hulmani, bet

arī vēl kādu makaku sugu — rezus pērtiķi jeb b v n-

der v (Macacus rhesus); viņi ciena to tādā veidā, kas

lielā mērā pārsniedz svēto cienīšanai nepieciešamo bērni-

šķīgo vientiesību.

„Netāļu no Bindrabunas, kas nozīmē „pērtiķu mežs",
stāsta kapteinis Džonsons, „atrodas vairāk kā simts labi

koptu dārzu, kuros audzina visdažādākos augļus, šos

dārzus uztur zemes bagātnieki, un tie ir nodoti pilnīgi bun-

deru rīcībā. Bagātnieki uzskata šādu savu izturēšanos pret
bunderiem par lielu ticības pierādījumu. Kādu dienu, kad

es gāju pa Bindrabunas ielām, man sekoja lēkdams no viena

koka uz otra kāds vecs pērtiķis. Pēkšņi viņš nolēca no

koka, noņēma man no galvas manu turbānu un pēc tam ātri

pazuda. Reiz man nācās nodzīvot šinī pilsētā kādu mēnesi.

Es dzīvoju kāda vietējā iedzīvotāja-bagātnieka lielā mājā,
kas atradās uz upes krasta. Mājai nebija durvju, tādēļ
bieži gadījās, ka pērtiķi iegriezās arī manā istabā, ņēma
manā klātbūtnē no galda maizi un citas lietas un aiznesa

tās sev līdz. Ja mēs gulējām istabas vienā kaktā, tad pēr-
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tiķi mūs aplaupīja ari citādā ziņā. Es bieži izlikos aiz-

midzis, lai varētu novērot pērtiķu kustības. Daudzreiz varēja

par viņu jokiem un veiklību nopriecāties. Lēcieni no vienas

mājas uz otru 4—5 metru attālumā viņiem bija tīrais nieks,
lai gan daudzreiz viņiem bija līdzi arī mazie pērtiķēni, kuri

turējās cieši pieķērušies pie mātītes vēdera. Nozagtās un

līdzpaņemtās mantas, cukurs un maize viņu kustības brī-

vību arī maz ierobežoja.
lerīkot dārzus vai arī apstādījumus še ir gandrīz ne-

iespējami: cienītie pusdievi tos vai nu pavisam iznīcina,
vai labākā gadījumā nodara tiem lielus bojājumus. Nelīdz

arī viņu projāmdzīšana: no vienas dārza malas izdzītie ne-

lūgtie viesi drīz parādās atkal kādā citā dārza daļā. Nelīdz

arī ugunssārti un baidekļi. Ar varu izdzīt tos arī nav ie-

spējams, ja negrib riskēt ar savu dzīvību.

Kādam šeit dzīvojošam anglim bunderi vairākus gadus
no vietas bija nodarījuši lielus zaudējumus un nepatikšanas.

Viņš nezināja, kā tikt no šīs nelaimes vaļā. Beidzot anglis
nāca uz laimīgām domām. Viņš sadzina kādu pērtiķu baru

kokā un pavēlēja saviem kalpotājiem koku nozāģēt. Kad

koks nogāzās, tas saķēra lielāku skaitu mazo pērtiķēnu un

aiznesa tos līdz sev uz māju. Anglis bija izgatavojis smēri,

kuras galvenās sastāvdaļas bija cukurs, medus un vemja-

mais akmens. Ar šo smēri tas sasmērēja mazo pērtiķēnu
ādu un pēc tam tos palaida brīvā. Izbijušies pērtiķu vecāki

bija priecīgi, kad tie ieraudzīja atkal savus mīļos bērnus.

Bet ak vai! Kādi viņi atnāca! Netīri, nosmērēti, gandrīz

nebija iespējams viņus pat pazīt. Saprotams, ka tūliņ ie-

sākās pamatīga mazo pērtiķēnu tīrīšana. Likās, ka tīrī-

šanas grūtības labi atmaksājās, jo smēre, kura apklāja

pērtiķēnu ādu, bija salda. Bija dzirdama labpatiku iztei-

coša pērtiķu ņurdēšana. Tomēr drīzi vien vemjamais ak-

mens sāka'rādīt savas spējas. Sejas dažādi šķobot, pērtiķi
bija spiesti padoties „jūras slimībai". Pēc šī rūgtā pārdzī-

vojuma pērtiķi nekad vairs nenāca „nodevēja" tuvumā un

atstāja viņa mantu un augļus neaizskārtus.

Bunderu ķermeņa garums līdzinās no 50—65 centi-

metriem, bet astes garums apmēram 20 cm. Plecīgā ķer-
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meņa virsējā daļa bagātīgi pārklāta matiem. Matu segā

uz ķermeņa apakšējās puses ir retāka. Āda ķermenim
cieši nepieguļ; pie kakla, uz vēdera un krūtīm no ādas iz-

veidotas maisveidīgas krokas. Ķermeņa virsējā daļa ir

zaļgana vai iepelēka. Uz kājām un sēžamās vietas novēro-

jami gaiši dzeltenas un sarkanas krāsas matu piejaukums.

Kāju apakšpuse balta. Astes virspuse zaļgana, apakšpuse

pelēka. Sejai, ausīm un rokām ir vara krāsa; sēžamās

vietas izaugumi ir spilgti sarkani. Mātītes parasti tur savu

asti nolaistu, bet tēviņi nes to vai nu uz iekšu vai āru sa-

griestu. Šī pērtiķu suga ir sastopama kontinentālās Indijas
lielākā daļā. Lielā skaitā viņi apdzīvo ne tikai Gangas upes

piekrastes mežus, bet arī Himalaju kalnāju dziļās un siltās

ielejas. „Vairākas reizes februāra mēneša naktīs," stāsta

Hu 11on s, „esmu redzējis šos pērtiķus guļot kokos un ne-

piegriežot aukstam laikam nekādu vērību, lai gan Simlas

tuvumā sniega biezums līdzinājās 10—15 centimetriem.

Liekas, ka ziema viņus maz traucē. Vairākas reizes esmu

redzējis, ka viņi lēkā un spēlējas skuju kokos, kuru zari

bija pārklāti ar sniegu. 3000 metru augstumā virs jūras

līmeņa es redzēju viņus pat rudeņos, kad katru nakti bij

stipras salnas. No daudzām vietām tomēr ziņo, ka bunderi

ziemai tuvojoties atgriežas līdzenumā. Viņi ļoti mīl arī

ūdeni. Tie labi peld, un ja viņiem kāds seko, tad bez liekas

pārdomas metas ūdenī un panirst zem ūdens. Nopeldējuši

zem ūdens kādu gabalu, viņi atkal iznirst."

Bundera raksturā daudzlīdzības ar huzarpērtiķi. Bun-

ders arvien ātri uzbudināms, dusmīgs un īgns. Savam ko-

pējam tikai jaunībā viņš pieķeras ar mīlestību. Pret sa-

viem sugas biedriem tas izturas ar tādu pat naidu kā pret

cilvēkiem. Dusmās tas salauž un sarauj visu, kas nokļūst

viņa būrī un uzbrūk ar saviem asiem zobiem arī cilvēkam.

Viņa garastāvoklis ir parasti slikts. Viņš uzbudinās par

katru nieku, pat skatiens spēj to sakaitināt. Tādā gadī-

jumā viņa seja, kurai parasti nav sevišķi nejauks izskats,

kļūst šausmīga, acis zvēro un līdzīgi plēsīgam zvēram viņš

ieņem glūnošu stāvokli, itkā būtu gatavs katru acumirkli

uzklupt savam laupījumam. Citus pērtiķus, kuri dzīvo ar
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viņu vienā būrī, viņš tiranizē visnekaunīgākā kārtā. Viņš
ir ļoti nesaticīgs, savtīgs un ātrs; noskaišas viņš pat par

to, ja redz otru pērtiķi ēdam. Ja bunderam labs gara stā-

voklis, viņš pieņem pat ar zināmu cienību starp pērtiķiem
parasto padevības izrādīšanas veidu un atļauj citiem tīrīt

savu ādu. Dažreiz viņš arī pats izdara pie citiem pērtiķiem
šo mīlestības darbu. Viņa miermīlīgais gara stāvoklis to-

mēr nepastāv ilgu laiku. Piepēži tas kļūst pavisam pretējs.
Tādos gadījumos pērtiķim, kuram bunders tīrīja ādu, nākās

pārciest šī svētā straujās dusmas. Neskatoties uz visu to,
bunderu var pieradināt un iedresēt tam dažādus paņēmie-
nus. Pērtiķu dīdītāji viņu ļoti mīl, jo viņa īso un viegli
salocāmo asti nav grūti paslēpt drēbēs. lemācās viņš diez-

gan viegli un „labprāt strādā". Es esmu redzējis „lielus
māksliniekus" taisni no šīs pērtiķu sugas. Ja bunderu at-

tiecīgi kopj, viņš spēj vairoties arī gūstā.
No līdz šim pieminētiem makakiem cūku pērtiķis

jeb lapunders (Macacus nemestrinus) atšķiras ar

savu īso tievo asti un garām kājām. Savu nosaukumu šī

pērtiķu suga ieguvusi no astes, kura tāpat kā cūkas aste

pastāvīgi turas gredzenā. Mati uz pakauša starveidīgi iz-

virzīti uz visām pusēm, šī pērtiķa augstums līdzinās 55

centimetriem, bet ķermeņa garums vien ir 60 centimetri.

Aste ir 15 centim, gara. Cūku pērtiķi dzīvo Sumatras,
Borneo (?) un Malajas pussalas mežos. Tāpat kā paviāni

viņi vairāk uzturas uz zemes un klintīm, nekā kokos. Viņu
raksturs ir labsirdīgs, tādēļ varam sacīt, ka cūku pērtiķis
ir viena no vispiemīlīgākām pērtiķu sugām. Tie viegli

vairojas arī gūstā un pārojas dažreiz arī ar radniecīgām

sugām.

Pie šīs grupas novirzītām sugām pieder viens no vis-

skaistākiem pērtiķiem — bārdainais pērtiķis jeb

vandcr v (Macacus silenus). šai sugai raksturīga ple-

cīgā ķermeņa būve un bagātīgā visu seju apņemošā bārda.

Aste vidēji gara, ar pušķīti galā. Āda pārklāta biezu garu

melnu spalvu.' Ķermeņa apakšpuse gaiši brūngani pelēka.

Krēpveidīgā bārda ir baltā krāsā. Pieauguša individa ga-

rums sasniedz 1 metru, no kura uz asti krīt 25—35 cm.
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Malabaras iedzīvotāji bārdainos pērtiķus ļoti ciena.

Šīs tautas valdnieki tura tos lielā godā bārdaino pērtiķu
gudrības un nopietnības dēļ. Viņi audzina pērtiķu mazuļus
un iemāca tiem dažādas spēles, pie kam bārdaino pērtiķu
labo uzvešanos var pat apbrīnot. „Baltbārdainie pērtiķi,"
saka H c i d s, „neizskatās sliktāk par veciem bārdainiemin-

dusiem. Lielāko daļu no savas dzīves viņi pavada mežos

un tādēļ nekādus lielus zaudējumus cilvēkiem nenodara."

Savā ziņā visievērojamākais makaks bez šaubām ir

magot s (Inuus ecaudatus). Viņa galvenā pazīme ir tā,
ka tam trūkst astes. Viņa ķermenis ir slaiks, kājas un

rokas garas un slaidas; ķermeņa apakšpuse ir vāji matota;

uz vaigiem ir bieza bārda. Krunkainā seja, ausis, rokas

un kājas šim pērtiķim ir gaļas krāsā, sēdes vietas sacietē-

jumi gaiši sarkani, spalva sarkanīgā olivu krāsā. Ķermeņa
apakšpuses un locekļu iekšpuses krāsa gaiši pelēcīgi dzel-

tena. Ķermeņa garums 75 cm. Plecu augstums 45—50

centimetri. Magota dzimtene atrodas Āfrikas dienvid-

austrumu daļā, Marokā, Alžirā un Tunisā. Cik mums zi-

nāms, savā dzimtenē magoti dzīvo lielākās sabiedrībās, ku-

ras atrodas parasti zem kāda veca piedzīvojuša tēviņa va-

dības. Magots ir gudrs, viltīgs un spēcīgs. Vajadzības

gadījumā viņš prot ar saviem asiem zobiem labi aizsargā-
ties. Uzbudināts viņš sašķoba savu seju tik stipri, kā ne-

viena cita pērtiķu suga. Uzbudinājumā viņš ātri kustina

lūpas uz visām pusēm un griež zobus. īsus asus kliedzie-

nus viņš izgrūž tikai tad, kad tas nobijies. Ja magots ir

noskaities, viņš kustina pieres krunkas uz augšu un apakšu,

izstiepj degunu uz priekšu un tā savelk lūpas, ka mute iz-

skatās maza apaļa cauruma veidā. Magots dzīvo kalnainos

apgabalos uz stāvām klintīm; arī kokos viņš jūtas kā mā-

jās. Stāsta, ka viņš līdzīgi paviāniem apēdot daudz tārpu

un kukaiņu. Tos meklējot, viņš apveļ akmeņus un daudz-

reiz tos nolaiž no kalna lejā. Nereti caur šādu magota rī-

cību iešana gar stāvām kraujām kļūst bīstama. Skorpioni

esot viņa vismīļākā barība, kā to daži apgalvo. Magots

prot skorpiona dzeloni veikli izraut, un kad tas izdarīts,

apēd to ar labu apetīti. Viņš tomēr apmierinājās arī ar
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mazākiem insektiem un tārpiem, un jo mazāks tā laupī-
jums, jo viņš cītīgāk to medī un jo lielāka ir viņa apetīte
laupījumu apēdot. Noķerto dzīvnieku magots rūpīgi saņem

savās rokās, tura to pie acīm, apsveic to ar labpatiku sejā
un tūliņ to arī noēd.

Bārdainais pērtiķis.

Magots ir vienīgā pērtiķu suga, kas sastopama Eiropā
vēl līdz mūsu dienām. Pa manu uzturēšanās laiku Dienvid-

spanijā (1856. g.) par nožēlošanu man neizdevās iegūt no-

teiktas ziņas par pērtiķu baru, kas apdzīvo Gibraltāra kal-

nājus. Man stāstīja, ka šis pērtiķu bars esot diezgan ba-

gāts skaita ziņā. Novērot viņu tomēr izdodoties diezgan
reti. No cietokšņa var novērot ar tālskata palīdzību, kā
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pērtiķi meklējot barību veļ akmeņus un pēc tam ļauj akme-

ņiem pašiem ripot no kalna lejā. Dārzos tie nākot reti.

Spānieši paši nezin, vai šī pērtiķu suga ir bijuse šeit pastā-
vīgi sastopama, vai arī ievesta no Āfrikas.

Paviānu grupa (Cvnocephalus) ir bez šaubām

viena no ievērojamākām, bet ne pievilcīgākām un patīka-
mākām pērtiķu grupām, šinī grupā mēs sastopam visrie-

bīgākās, nekaunīgākās un rupjākās pērtiķu sugas, tādēļ arī

pie šīs grupas piederīgās sugas ir vispretīgākās no visas

pērtiķu šķiras. Katra labākā forma šeit ir izķēmota, katra

cēlāka gara spēja gājuse bojā, un tās vietā valda visatbai-

došākās kaislības. Paviānos mēs redzam pērtiķi uz visze-

mākās pakāpes, kuru tas var ieņemt.
Mēs līdz ar Aristoteļu paviānus saucam par jun-

gaivjiem", jo viņu galvas ārējā uzbūve ir līdzīga rupja suņa

galvas uzbūvei. Patiesībā šo abu dzīvnieku galvu līdzība

ir tikai ārēja, jo paviāna galvu varam uzskatīt par suņa

galvas izķēmojumu tikai tiktāl, cik gorillas galvu varam uz-

skatīt par cilvēka galvas karikatūru. Attiecībā pret citu

pērtiķu sejas uzbūvi paviāna purnu tiešām varam uzskatīt

par uzkrītošu pazīmi; tādēļ varam arī atstāt vecajam Ari-

stotelam viņa slavu.

Ķermeņa lieluma ziņā suņgalvji un cilvēkveidīgie pēr-

tiķi ir pērtiķu rindas lielākie priekšstāvji. Viņu ķermenis
ir plecīgs un viņu muskuļu spēks milzīgs. Smagās galvas

priekšējā daļa izstiepta garā, spēcīgā purnā, kurš no priek-
šas ir kā nogriests, krunkains un uzpūsts. Paviānu zobi

veidoti kā plēsīgiem zvēriem. Priekšzobi ir ar ļoti asām

malām. Lūpas tiem stipri kustīgas, ausis mazas, virs

acīm lieli lokveidīgi kaulu izliekumi. Acu izteiksmē kā

spogulī atspoguļojas paviāna raksturs — viltīgs un ļaun-

prātīgs, kuram nav līdzīga. Locekļi tiem īsi un spēcīgi;
rokā pieci pirksti. Dažreiz aste gara, dažreiz īsa; dažreiz

pārklāta gludu spalvu, dažreiz atkal vēdekļveidīga. Sēda-

mās vietas sacietējumi sasniedz atbaidošus apmērus un
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viņu krāsa parasti ļoti spilgta. Dažām sugām garā un retā

spalva uz galvas, kakla un pleciem pārveidota par biezām

krēpēm. Krēpu krāsa parasti ir nenoteikta un līdzinās vai

nu zemes vai klinšu krāsai, tas ir, viņa ir pelēka, zaļgani
pelēka, vai brūngana.

Čakma jeb lāču pavians.

Suņgalvju izplatības robežās ietilpst Āfrika un tuvumā

atrodošas Āzijas daļas, kā Arabija, Jemena, Hadramauta

un Indija. Āfrika tomēr jāuzskata par zemi, kur atrodas

viņu īstā dzimtene. Daudziem apvidiem ir savas īpatnējas

sugas. Paviāni ir tipiski kalnu pērtiķi, jo viņi apdzīvo vai
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nu augstus kalnus vai vismaz kalnainus apgabalus. Mežos

viņi nav sastopami; no kokiem tie izvairās un kāpj kokos

tikai tad, kad to prasa nepieciešamība. Kalnos viņi sasto-

pami līdz 3000 metriem virs jūras līmeņa, dažos gadījumos

pat līdz sniega līnijai. Liekas tomēr, ka vismīļāk viņi uz-

turas zemākās kalnāju daļās, kas atrodas 1000—2000metru

virs jūras līmeņa. Lielākā daļa ceļotāju, šo zemju aprak-
stītāju, ir vienis prātis, ka paviāni ir kalnu dzīvnieki.

Paviānu barība ir atkarīga no viņu uzturēšanās vietas.

Viņa sastāv galvenā kārtā no sīpoliem, bumbuļaugiem, zā-

lēm, saknēm un augļiem, kas aug vai nu uz zemes vai ne-

lielā augstumā virs tās. Paviāni ēd ne tikai stādu barību,
bet arī kukaiņus, zirnekļus, gliemjus, putnu olas v. t. t.

Kāds Āfrikas stāds, kuru paviāni sevišķi ciena, nosaukts

tādēļ pēc kādas paviānu sugas par „Babuina". Paviāni no-

dara vislielākos zaudējumus apstādījumiem un vīnu kal-

niem. Daži pat apgalvo, ka savus laupīšanas ceļojumus pa-

viāni izvedot regulāri un pēc iepriekš pārdomāta plāna. Pa-

rasti viņi ņem sev arī līdz augļus lielākos daudzumos, lai

tos augstākās kalnu galotnēs noslēptu un uzglabātu grūtā-
kiem laikiem. Noteikti ir zināms, ka izdarot uzbrukumus

paviāni nostāda sargposteņus. Tāpat ir zināms, ka suņ-

galvjus vietējie iedzīvotāji uzskata par vislielāko zemes

postu, jo tie viņiem nodara ārkārtīgus zaudējumus.
Ar savu gājiena veidu paviāni vairāk nekā citi pērtiķi

rāda, ka viņi ir īsti zemes dzīvnieki. Viņu ķermeņa uzbūve

saista tos pie zemes un dod tiem iespēju viegli kustēties pa

klintīm, bet nevis pa zemi. Ātra kāpelēšana kokos tiem ne-

iespējama. Parasti viņi iet uz četrām kājām; uz divām

kājām tie nostājās tikai tad, kad vēlās pārredzēt apkārtni.
Pēc savas gaitas viņi ir vairāk līdzīgi neveikliem suņiem
nekā pērtiķiem. Ja viņi arī paceļas uz pakaļkājām, tad ķer-
meni parasti tomēr atbalsta ar vienu roku. Kamēr viņus
netraucē un tiem nekur nav jāsteidzas, viņu soļi ir lēni un

smagi, bet tikko viņi ierauga, ka kāds tiem seko, lēnā gaita

pāriet aulekšošanā,kas izsauc visneparastākās kustības. Pa-

reizu priekšstatu par viņu kustības veidu var iegūt tikai

tas, kas pats šīs kustības ir novērojis, šāds iešanas veids
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pie citiem dzīvniekiem gandrīz nemaz nav novērots: viss

ķermenis, galvenā kārtā tomēr ķermeņa pakaļējā daļa, itkā

kūleņodams virzas uz priekšu. Ja paviāns iet, viņš asti tur

izaicinoši saliektu. Ar savām mazajām ačtelēm paviāns
skatās tik nekaunīgi, ka acu izteiksme vien jau dod iespēju
spriest par viņu uzpūtību. Viņu rakstura īpašības pilnīgi
sakrīt ar viņu ārējo izskatu.

Paviāna raksturs jāuzskata par pērtiķu rakstura vis-

pilnīgāko izveidojumu, vairāk tomēr ļaunā nekā labā no-

zīmē. Dažas viņu rakstura labās īpašības tomēr mēs ne-

varam noklusēt. Viņos mīt sevišķi liela mīlestība pret
sev līdzīgiem un saviem bērniem. Viņi mīl arī cilvēkus,
kas tos vai nu kopuši vai audzinājuši, šādam cilvēkam pa-
viāni dažā ziņā var kļūt pat derīgi, šīs viņu labās īpašības
tomēr aizēno viņu zemās kaislības un ļaunās parašas. Vil-

tība un ļaunprātība ir visu suņgalvju kopīpašums. Tāpat

raksturīgas paviāniem ir viņu lielās dusmas, šīs dusmas

mēs varam salīdzināt ar degošiem salmiem — ātri tās aiz-

degas un ierobežot tās nākas ļoti grūti. Viens vienīgs vārds,
ironisks smējiens vai pat tikai nelaipns skatiens spēj pa-

viānu padarīt no dusmām traku. Dusmās viņš aizmirst

visu, pat tos, pret kuriem neilgi atpakaļ viņš vēl izrādīja

savu mīlestību. Šie pērtiķi tāpēc bīstami visādos apstākļos,

jo viņu sliktais raksturs var parādīties arī pēc ilgāka starp-

brīža. Pret saviem ienaidniekiem paviāni ir tiešām

šausmīgi.
Savā dzimtenē paviāni dzīvo netraucēti, jo plēsīgie

zvēri un cilvēki no tiem baidās un izvairās, ja vien tas ir

iespējams. Paviāni no cilvēkiem parasti bēg, tomēr, ja

apstākļi prasa, viņi uzsāk cīņu ne tikai ar cilvēkiem, bet arī

ar plēsīgiem zvēriem. Cīņa ar tiem ir diezgan bīstama, jo

paviāni parasti uzbrūk veseliem bariem. Liekas, ka leo-

pards ir paviānu galvenais ienaidnieks. Parasti viņš uz-

brūk tikai jaunākiem paviāniem, jo viņš baidās no vecāku

paviānu asiem zobiem. Paviānu pūlim leopards nekad ne-

uzbrūk; to pat lauvas nedarot, kā to man un citiem ceļo-
tājiem iedzimtie apgalvoja. Dienvidafrikas iedzīvotāju me-

dības suņi, tikko pamanījuši paviānu, tūliņ tam seko. Cīņa
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starp abiem, kā to aculiecinieki stāsta, esot šausmīga. Kap-
landes iedzīvotāji par saviem suņiem ir vairāk norūpēju-

šies, ja tie seko paviānam, nekā kad viņi dodas cīņā ar leo-

pardu. Arī cilvēki savus dārzus aizsargājot nevar neko

vairāk darīt, ka pērtiķus reizi pa reizei izdzīt no apstādīju-
miem. Lai neriskētu ar savu dzīvību, ir nepieciešams, lai

paviānu medībās piedalītos liels skaits mednieku. Arī pie
šādiem apstākļiem medības var viegli pārvērsties savstar-

pīgā iznīcināšanas karā. Tikai čūskas un citi rāpuļi ir tie,
kas tiešām rada paviānos bailes. Pat vismazākā čūska spēj
radīt lielā pērtiķu barā izmisumu. Paviāns nekad nepaceļ
akmeni vai neizmeklē krūmāju, nepārliecinājies vai zem

viņa vai viņā neatrodas paslēpušās čūskas. No skarpio-
niem šie gudrie dzīvnieki nebaidās, jo viņi prot tos veikli

noķert un izraut ģiftīgo dzeloni, neievainojot sevi. Kad

šī operācija izdarīta, paviāns apēd skarpionu ar tādu pat

labpatiku kā zirnekļus un insektus.

Savā jūteklīgā mīlestībā paviāni ir tiešām šausmīgi.

Tēviņos rada kaisli netikai viņu pašu sugas mātītes, bet arī

ikviens lielāks sieviešu kārtas zīdītāju dzīvnieks. Es tūk-

stošām reizēm esmu novērojis, ka paviāns viegli prot at-

šķirt vīrieti no sievietes; tāpat esmu redzējis, ka viņi sie-

vietēm ar savu uzbāzību un nekaunību top taisni nepane-

sami. Tēviņiem noteikta riestu laika nav un tie spēj mā-

tītes apaugļot katrā laikā. Mātīšu meklēšanās periods tur-

pretim atkārtojas ik pēc 30—35 dienām. Riests parādās
arī ārēji ļoti neglītā veidā: dzimumorgāna daļas ievērojami

piebriest un iegūst ugunssarkanu krāsu — var domāt itin

ka sēžamā vieta būtu iekaisuse. Pēc maniem novēroju-

miem, pamatojoties uz ārējām pazīmēm, riests ilgst 14—15

dienas. Riesta sākumā dzimumorgānu daļas piebriest. Pa

pašu riesta laiku piebriest visa sēžamā vieta, sēdes sacie-

tējumi pūšļveidīgi uzpūšas un top sarkani itin kā būtu

iekaisusi. Caur šādu uzpūšanos un piebriešanu sēžamā

vieta tiešām iegūst atbaidošu izskatu. Pēc apmēram 8 die-

nām pūšļi sāk pamazināties, savelkas arvienu vairāk un

vairāk un pēc zināmā perioda izbeigšanās galīgi izzūd.

Paviāna derīgums ir ļoti niecīgs. Pateicoties savai
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spējai iemācīties, paviāniem iedresē dažādus trikus. Kap-
landes iedzīvotājiem paviāns kalpojot arī kā ūdens meklē-

tājs tuksnesī. Turienes iedzīvotāji paviānus pieradina, un

ja viņiem jādodas ar ūdeni nabadzīgos tuksnešos, tie ņem

paviānus sev līdz. Dienvidafrikas tuksnešos pat bušmeņi
prot iegūt šo dārgo vielu tikai pielienu veidā. Ja ūdens

krājums iet uz beigām, paviānam dod kaut ko sālītu ieēst.

Pēc dažām stundām paviānu piesien pie saites un dod tam

kustības brīvību, visur viņam sekojot. No slāpēm nomo-

cītais dzīvnieks drīz pagriežas uz labo pusi, drīz atkal uz

kreiso, te dodas uz priekšu, te atpakaļ; tas ož gaisā, izrauj

stādiņus, lai pārbaudītu, vai tuvumā nav ūdens, līdz kamēr

viņš rokoties nokļūst līdz ūdenim.

Vispirms mums jāapskata pērtiķis, kuru daudzi dabas-

pētnieki pieskaita pie paviāniem, citi atkal pie makakiem.

Melnais paviāns jeb nēģeru pērtiķis
(Cvnocephalus niger) atšķiras no pārējiem suņgalvjiem ar

savu rudimentāro asti un īpatnējo purnu, šai pērtiķu su-

gai deguns ir plats, lēzens un īss; sevišķi raksturīgs ir vēl

tas, ka deguns nepārkarājas pāri augšlūpai kā tas ir pie

paviāniem. Lieluma ziņā nēģeru paviāns ir viens no ma-

zākiem paviāniem. Viņa ķermeņa garums līdzinās 65 cen-

timetriem, bet sarukušās astes garums nepārsniedz pat
3 centimetrus.

No citiem paviāniem man vislabāk ir pazīstams ba-

bui n s (Papio cvnocephalus), lai gan viņu esmu novērojis

tikai gūstā. Gludā vienmērīgi garā spalva virspusē ir dzel-

tenzaļganā olivu krāsā; uz katra mata pamīšus novietoti

dzelteni un melni gredzenojumi. Ķermeņa apakšpuse gai-

šāka, uz vaigiem spalva ir bālgani dzeltenā krāsā, seja un

ausis pelēki melnganā svina krāsā, augšējie acu plakstiņi
bālgani; rokas brūngani pelēkas, acis gaiši pelēkas. Pie-

augušu tēviņu ķermeņa garums sasniedz 1,5 metru, bet

plecu augstums 70 centimetru. No ķermeņa garuma ap-

mēram trešā daļa krīt uz tievo asti.

Babuina un hamadriju dzimtenes robežas gandrīz sa-

krīt. Babuini tomēr iespiežas dziļāk Āfrikas iekšienē nekā
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hamadriji. Abesinijā, Kordofanā un citās Vidusafrikas ze-

mēs babuini sastopami diezgan lielā skaitā.

Par babuinu dzīvi savvaļā Hartmans man zināja

pastāstīt sekošo: „Džebel-Guli augstumos babuins sasto-

pams diezgan lielā skaitā; viņš pārtiek no sīpoliem, meža

vīģēm, tamarindu augļiem v. c. Viņš dzīvo diezgan omu-

līgi no dienas dienā, līdz kāmēr kāds kalnos parādījies leo-

pards viņu neizbiedē vai pat vienu otru neapēd. ledzimtie

iedzīvotāji maz interesējas par babuiniem; dažreiz tomēr

viņi ķer babuinamazuļus un tos pieradina pie cilvēka. Vienā

ziņā tomēr šie paviāni iedzimtiem ļoti nepatīkami, sevišķi
tad, kad jāiet pēc ūdens. Paviāni nolaižas no kalniem ielejā,
lai dzertu no ielejā atrodošamies strautu dīķiem un lietus

ūdeņa peļķēm. Fungi (vietējie iedzīvotāji) nu žēlojas, ka

paviāni uzbrūkot viņu meitenēm, kad tās ejot pēc ūdens.

Tādēļ fungi, kad vēl nepieaugušas meitenes iet pēc ūdens,
sūta tām līdz ar šķēpiem un bultām apbruņotus jauniešus."

Paviānu ceļošana rindām pāri Džebel-Guli kalnājiem

un viņu rotaļas zem kokiem mums arvien sagādāja vislie-

lāko prieku. Katra pērtiķu bara priekšgalā atradās vecs

un pēc auguma liels tēviņš. Mūsu nodoms sarīkot paviānu
medības neizdevās, jo tikko mēs viņiem tuvojāmies, katr-

reiz tie jau laikus paspēja aizbēgt.

Savās kustībās un stāvā babuins ir pilnīgi līdzīgs ci-

tiem paviāniem. Pēc rakstura viņam tomēr ir daudz priekš-
rocības. Viņš ir ļoti gudrs dzīvnieks. Jauni babuini ļoti
ātri pierod arī pie cilvēka. Dresēt viņus nākās ļoti viegli
un nepieliekot daudz pūļu. Savam īpašniekam babuini ļoti

pieķeras pat tad, ja ar tiem apietas slikti. Mātītes ir lēnā-

kas un labsirdīgākas par tēviņiem. Tēviņi ar savām ļau-
nām un blēdīgām nerātnībām sagādā dažreiz raizes arī sa-

vam saimniekam, ar kuru mātītes vienmēr dzīvo labā

saskaņā.
Pirmo iegūto babuinu es nosaucu par Perro. Viņš bija

skaists un mundrs pērtiķis. Trīs dienu laikā viņš bija pie
manis pilnīgi pieradis. Es uzticēju viņam mūsu durvju

sarga pienākumus, piesienot to pie mūsu mājas sētas dur-

vīm. Drīz viņš atrada šeit sev kādu ērtu vietiņu. Savus
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sarga pienākumus viņš izpildīja priekšzīmīgi. Caur dur-

vīm viņš laida tikai mūs un viņam pazīstamus cilvēkus.

Pret svešiem ienācējiem viņš izturējās tik nikni, ka daudz-

reiz nācās to turēt, kamēr sveši izgāja vai iegāja. Vispār
jāsaka, ka ja Perro sakaitināja, tad viņš izrādīja pilnā
mērā savu paviāna dabu ar visām raksturīgām paviānu pa-

rašām, niķiem un tikumiem. Kad to sadusmoja, viņš pa-
cēla asti, nostājās uz abām kājām un atspiedās ar vienu

roku uz zemi; ar otru roku viņš sita pa zemi, gluži kā

dusmīgs cilvēks mēdz sist pa galdu. Sitot, babuins tomēr

nesavilka savu roku dūrē. Viņa acis spīdēja un raidīja zi-

beņus. Viņš izgrūda asus kliedzienus un uzbruka savam

ienaidniekam. Dažreiz viņš bija arī viltīgs; izlikdamies

itin ka viņš būtu draudzīgi noskaņots, tas bubināja ar lu-

pām, kas bija uzskatams par draudzības apliecinājumu, un

izstiepa kā ilgās savas rokas. Un ja nu gaidītais tuvojās,
Perro ātri to satvēra, pievilka pie sevis un sāka kost un

skrāpēt. Ar visiem dzīvniekiem, izņemot strausus, tas sa-

dzīvoja draudzīgi. Strausi paši pie šī naida bija vainīgi.
Kad Perro savus sarga pienākumus bija izpildījis, viņš mie-

rīgi sēdēja uz sētas, aizsargājot savu galvu no karstiem

saules stariem ar salmu pinumu. Savai garai astei viņš
tādā stāvoklī piegrieza maz vērības un ļāva tai mierīgi ka-

rāties pāri sētai. Strausiem nu ir tā nelabā paraša knābt

un ķert katru nepiestiprinātu priekšmetu. Tādēļ arī bieži

gadījās, ka viens vai otrs šīs sugas putns šūpodamies tuvo-

jās astei un, kamēr Perro paspēja vēl atjēgties, bija jau

Perro asti satvēris knābī un krietni to sakodis. Perro tad

acumirklī nosvieda salmu segu, stipri sāka kliegt, satvēra

strausu pie galvas un to no visa spēka purināja. Daudz

reiz gadījās, ka pēc šādas cīņas pērtiķis vairāk kā stundas

ceturksnī nevarēja sevi apmierināt. Tādēļ ari nav jābrī-

nās, ka Perro katrā izdevīgā bridi centās vai nu strausiem

iesist vai tos pagrūst.
Kad mēs ceļojām atpakaļ uz Ēģipti, Perro bija piesiets

pie laivas malas. Viņam bija labas attiecības ar visiem kuģa

ļaudīm. No ūdens Perro ļoti baidījās, tomēr viņš bija tik

apķērīgs, ka sajūtot slāpes prata ūdenim tuvoties bez kāda
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riska. Vispirms viņš izmēģināja savas saites stiprumu,
Pēc tam nolaidās pa saiti tik zemu, kamēr kājas sasniedza

ūdeni. Tad tas saslapināja kājas ūdenī un pēc tam tās

nolaizīja, dzēsējot tādā kārtā savas slāpes.
Jauni dzīvnieki viņam ļoti patika. Kad mēs iegriezā-

mies Aleksandri jā, Perro bij piesiets pie ratiem, uz kuriem

atradās mūsu kastes. Saite tomēr bija tik gara, ka tā deva

viņam lielu kustības brīvību. lebraucot pilsētā, Perro

pēkšņi ieraudzīja ceļa malā kuci, kas zīdīja savus 4 kucē-

nus. Perro ātri nolēca no ratiem un saķēra vienu kucēnu.

Atgriesties ar savu nastu un uzlēkt uz ratiem viņam tik

ātri neizdevās. Ārkārtīgi nokaitinātā suņu māte nikni uz-

bruka nekaunīgajam laupītājam. Perro bija jāpieliek vi-

sas pūles, lai aizsargātu sevi pret viņas uzbrukumiem.

Cīņa nebija viegla, jo rati virzījās uz priekšu un pērtiķim
neizdevās uz tiem uzrāpties. Ar vienu roku Perro piespie-
da kucēnu sev pie krūtīm, ar to pašu roku pievilka sev

klāt arī saiti, kura to spieda, pacēlās uz pakaļkājām un va-

ronīgi aizsargājās pret kuces uzbrukumiem. Varonīgā

cīņa tā sajūsmināja arābus, ka neviens no viņiem nemēģi-

nāja Perro atņemt nolaupīto kucēnu. Arābi pat aizdzina

suņu māti. Tādā ceļā Perro ienesa kucēnu mūsu mājoklī.

Viņš to kopa, auklēja un apsargāja. Ar savu audžu bērnu

viņš lēkāja pa sētām un sijām, atstājot to dažreiz visbīsta-

mākās vietās. Kucēnam šādi bīstami vingrošanas paņē-
mieni, protams, nebija pa prātam. Vispār jāsaka, ka Perro

izdarīja ar kucēnu dažādus jokus, kuri nebūtu sevišķi bī-

stami mazam pērtiķēnam, bet kuri kucēnam bija pilnīgi

nepiemēroti. Perro draudzība pret mazo kucēnu bija liela,

šī draudzība tomēr Perro netraucēja mierīgi apēst visu ku-

cēnam priekšā nolikto barību. Pa to laiku, kamēr Perro

ēda, viņš pat atbīdīja ar savām rokām izalkušo audžu bēr-

nu sāņus. Es vēl tās pašas dienas vakarā pavēlēju atņemt
kucēnu un nonest to pie viņa mātes, šāds mans solis Perro

tā sakaitināja, ka viņš vairākas dienas bija dusmīgs un iz-

darīja arī vairākas ļaunas draiskulības.

Kad es otrreiz uzturējos Austrumu Sudānā, es turēju
savā sētā vairākus paviānus. Daļa no viņiem piederēja
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man, daļa manam draugam. Katrs paviāns pazina savu

īpašnieku un zināja arī savu vārdu. To iemācīt no jauna
iegūtiem pērtiķiem nenācās grūti. Lai to izdarītu, mēs

mēdzām ielaist paviānu mūsu dzīvoklī un nostādot sargus

rūpējāmies, lai viņš nevarētu no tā izbēgt. Viens no mums

tad paņēma pātagu un draudēja ar to paviānam, itkā gribē-
dams tam sist, kamēr otrs izlikās, itin kā gribētu paviānu
aizsargāt. Tikai retos gadījumos nācās paviānam iesist:

viņš saprata piedraudējumu un tāpat arī viņam piesolīto
aizsardzību. Par savu aizstāvēšanu šķietami tik lielā ne-

laimē viņš tad vienmēr bija pateicīgs. Tikpat viegli bija

suņgalvjus pieradināt arī atminēt savu vārdu. Mēs izsau-

cām pērtiķa vārdu un pērām visus tos pērtiķus, kuri nepa-
reizi atsaucās. Tā bij visa māksla. Apieties ar tiem ciet-

sirdīgi nebija vajadzīgs. Katrs paviāns saprata jau pie-

draudējumu, kurš parasti paviānus stipri uztrauca.

Visi paviāni bij kaislīgi pret iedzimto iedzīvotāju iemī-

ļoto dzērienu merizu. Meriza līdzinās alum un viņu paga-

tavo no durras graudiem. Paviāni daudzreiz no šā dzēriena

galīgi piedzērās. Ļoti labprāt paviāni dzēra arī sarkanvīnu.

No degvīna tie parasti atsacījās. Reiz mēs viņiem ar varu

ielējām mutē giāzi degvīna. Uz sekām nebija ilgi jāgaida,

galvenā kārtā tādēļ, ka paviāni pirms tam bija dzēruši diez-

gan lielā daudzumā merizu. Viņi galīgi piedzērās, dažādi

šķobīja savas sejas, tapa nekaunīgi un palaidnīgi, ar vārdu

sakot pārvērtās par visriebīgāko piedzēruša cilvēka kari-

katūru. Nākošā rītā sekoja paģiras ar visām viņu bries-

mām. No šīs slimības pārņemtie pērtiķi tā šķobīja savas

sejas, ka viņi tiešām kļuva nožēlojami. Bija novērojams,
ka viņiem sāp galva. Kā cilvēki viņi atspieda savu galvu
abās rokās un laiku pa laikam klusi vaidēja. Paģiras tā

viņus mocīja, ka tie netikai atteicās no pasniegtās barības,

bet nedzēra arī nedz merizu, nedz vīnu, kuru parasti lab-

prāt baudīja. Savas slāpes viņi remdināja ar maziem sulī-

giem citroniem un laikam neatteiktos arī no siļķes, ja būtu

iespējams viņiem to pasniegt.
Ar citiem maniem dzīvniekiem paviāni sadzīvoja labi.

No kādas pieradinātas lauvu mātītes baidījās tikai markati,
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bet drošie suņgalvji šādas bailes neizrādīja. Viņi gan iz-

vairījās no satikšanās ar šo briesmīgo zvēru, bet ja lauvu

mātīte mēģināja kādam paviānam uzbrukt, tad viņi kopī-

giem spēkiem varonīgi aizsargājās. To pašu es novēroju
vēlāk arī citos apstākļos. Mani pieradinātie paviāni bēga,

ja es rīdīju uz tiem savus medību suņus, bet ja suns kādam

paviānam tiešām iekoda, tad visi pērtiķi tam uzbruka, un

suns bija piespiests bēgt. Bēgošais pērtiķis acumirklī ap-

griezās un stipri rūcot uzbruka sunim, sita tam, koda un

skrāpēja to tā, ka suns bija spiests bēgt no saniknotā pēr-

tiķa. Tādēļ vēl jo smieklīgākas izliekas paviānu nepārvara-
mās bailes no rāpuļiem un abiniekiem. Nekaitīgās vardes

un ķirzakas spēja izsaukt paviānos vislielākās izbailes. No

izbailēm viņi nonāca vai izmisumā; ķerdamies pie sienām

paviāni centās pēc iespējas uzrāpties augstāk, cik vien at-

ļāva saite. Tomēr viņu ziņkārība bija tik liela, ka viņi ne-

varēja atturēties no vēlēšanās apskatīt bīstamos dzīvniekus

tuvāk. Es vairākas reizes noliku viņu priekšā skārda

traukā ievietotas ģiftīgas čūskas. No piedzīvojumiem viņi
zināja, kādi bīstami radījumi atradās šinīs bundžās, un to-

mēr tie pacēla trauku vākus itin kā priecādamies paši par

savām bailēm. Pēc maniem novērojumiem, visi pērtiķi ir

vienādi savās bailēs no rāpuļiem.
Viens no mūsu paviāniem nobeidzās ļoti bēdīgā kārtā.

Mans apkalpotājs gribēja viņu Nilā nomazgāt un tādēļ
iesvieda to pāri bortam ūdenī. Pērtiķis bija piesiets pie

garas saites, kuras gals atradās apkalpotāja rokā. Par ne-

laimi, apkalpotājam saites gals paspruka no rokas vaļā un

pērtiķis noslīka, nemēģinādams pat peldēt.
Otru paviānu es atvedu sev līdz uz Vāciju. Viņš bija

ļoti gudrs, lai gan daudzreiz arī ļoti draiskulīgs. Vislielākā

bauda Atilai — tā sauca paviānu — bija kaitināt mūsu

suni. Kad suns bija nogulies uz zaļā mauriņa, lai atpūstos,

pērtiķis klusi pielīda tam klāt. Novērojis, ka suns cieti

iemidzis, pērtiķis klusi saņēma to aiz astes un pēkšņi rau-

jot aiz tās uzmodināja suni visnepatīkamākā kārtā. Sanik-

notais suns riedams un rūkdams uzbruka pērtiķim. Pēdē-

jais ieņēma izaicinošu pozu, sita ar roku pa zemi un gaidīja
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saniknotā suņa uzbrukumus. Sunim tomēr, neskatoties uz

lielo sarūgtinājumu, neizdevās sagrābt savu ienaidnieku.
Tikko suns Atilai tuvojās, tā pārlēca tam pāri un atkal rāva

to aiz astes. Saprotams, ka suni šāda rīcība noveda vai

līdz ārprātam. Nekas tomēr nelīdzēja, un beigu beigās su-

nim ar nolaistu asti bij jāpazūd no kaujas lauka.

Savus audžubērnus Atila ļoti mīlēja. Hasans, mar-

kats, kuru mēs jau agrāk pieminējām, bija viņas mīlulis

un baudīja pilnīgi viņas labvēlību tik ilgi, kamēr lieta ne-

grozījās ap ēšanu. Labsirdīgais Hasans deva Atilai ēst no

katra ēdiena, kuru tam pasniedza. Paviāns tomēr atrada

šādu Hasana uzvešanos par dabīgu, kura neprasa nekādu

pateicību. Atila turpretim prasīja no Hasana verga pade-
vību. Bez kādas ceremonijas viņa atvēra Hasana muti un

iztukšoja viņa barības kambarus, ja tas bija paglabājis
drošā vietā kaut ko arī sev. Ar vienu audžubērnu Atila

nevarēja apmierināties, viņas mīlestība prasīja lielāku dar-

bības aploku. Viņa vienmēr zaga mazus kaķēnus un kucē-

nus un ilgi noņēmās ar tiem. Kādu jaunu kaķēnu, kas to

bija saskrāpējis, Atila padarīja nekaitīgu nokožot viņa na-

gus. Cilvēku sabiedrību Atila ļoti cienīja, priekšroku viņa
tomēr deva vīriešiem. Sievietes viņa centās dažādi kaiti-

nāt. Uz vīriešiem turpretim viņa noskaitās tikai tad, kad

tie viņai ko darīja vai kad tā domāja, ka es gribu viņu sa-

kūdīt pret vīriešiem. Tādos gadījumos viņa uzvedās kā

dresēts suns. Vajadzēja tikai teikt vārdu vai arī norādīt

uz cilvēku, un Atila acumirklī tam uzklupa un sāka to kost.

Viņai nodarītās pārestības tā ilgi atcerējās un pie pirmās
izdevības atriebās.

Viņa bija ļoti apķērīga, prata veikli zagt, aizvērt un

atvērt durvis, atsiet mezglus, ja tā domāja ar to kaut ko

panākt. Kastes un bundžas viņa prata veikli atvērt un iz-

laupīt. Mēs dažreiz to baidījām, noberot uz zemes nedaudz

šaujamā pulvera un aizdedzinot to ar degli. Tikko pulveris

uzliesmoja, Atila parasti iekliedzās un lēca sāņus tik tāļu,
cik vien to atļāva saite. Tādā ceļā viņu izbaidīt bija iespē-

jams tomēr tikai dažas reizes. Vēlāk viņa noprata, ka

sprādzienu var novērst; viņa satvēra degli rokās un to no-
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dzēšot novērsa uzliesmojumu. Pēc tam Atila parasti apēda
pulveri, laikam tādēļ, ka viņai patika zalpetera garša.

Ziemu viņa dzīvoja siltā kazu kūtī. Te tā pastrādāja
dažādas nerātnības, izcēla durvis no vārstuvēm, izlaida ka-

zas un cūkas, izlauza dēlus no aizgaldiem un sienām un iz-

darīja vēl dažas citas nerātnības. Kazām pasniegtās klijas
Atila ļoti labprāt ēda, tādēļ tai bieži iznāca ar kazām arī

ķildas. Pie tam Atila rīkojās ļoti veikli: ar vienu roku

viņa turēja kazu vai nu aiz ragiem vai aiz saites, pie kuras

kaza bija piesieta, bet ar otru roku satvēra spaini, kurā

bija atnesta barība. Atila nelaida kazu tik ilgi pie spaiņa,
kāmēr pate ēda. Ja kāda kaza Atilu badīja, tā stipri klie-

dza un pēc tam satvēra kazu pie rīkles, lai to nosodītu. Viņa
ēda gandrīz visu, sevišķi labprāt kartupeļus, kas bija arī

viņas galvenā barība. Kodīgas sēklas, sevišķi ķimenes, bija

viņas vislielākais gārdums. Viņa cienīja arī tabāku un ta-

bākas dūmus. Tā atvēra plati savu muti, kad es tai pūtu
virsū dūmus, censdamās ievilkt pēc iespējas vairāk dūmu.

Man viņa pieķērās ar lielu sirsnību, kurai nebija ro-

bežu. Es varēju darīt ko gribēju, viņas mīlestība pret mani

palika negrozīga. Likās, ka viņa domā, ka es neesmu vai-

nīgs pie visām tām nepatikšanām, ko tai nācās pārciest.
Kad es biju spiests viņu sodīt, tā nekad neskaitās uz mani,
bet uz tiem cilvēkiem, kuri tādā gadījumā atradās viņas
klātbūtnē, laikam domādama, ka tie ir vainīgi pie viņas so-

dīšanas. Es viņai biju mīļāks par visiem citiem; kad es

piegāju pie viņas, tā vienmēr novērsās un uzreiz tapa pret-
niece tiem, kurus tā tikko bija glāstījuse.

Laipni vārdi tai ļoti patika, bet smiekli, sevišķi tad, kad

tā juta, ka smiekli zīmējās uz viņu, ārkārtīgi to sadusmoja.
Kad es to saucu, viņa katrreiz atbildēja un nāca man klāt,
kad es to vēlējos. Es varēju iet ar viņu pastaigāties, ne-

piesienot to pie saites. Viņa man sekoja kā suns, sapro-

tams, apmetot šad tad arī līkumus. Hasans savukārt uz-

ticīgi sekoja Atilai.

Kad Hasans nobeidzās, viņa bija nelaimīga un laiku pa

laikam izgrūda kaucošas skaņas, ne tikai dienu, bet arī

nakti. Parasti Atila naktīs gulēja mierīgi. Mēs baidīja-
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mies, ka viņa nepārcietīs sava drauga nāvi un tādēļ pār-
devām to zvērnīcas īpašniekam, iai tur tā atrastu jaunu
sabiedrību.

Babuinus bieži ķer Sudānā un pēc tam pa Nīlas upi
pārved uz Ēģipti un no turienes uz Eiropu. Eiropā tos

ieved laikam arī no citām vietām, jo gūstā šeit viņi sasto-

pami diezgan bieži. Ēģiptē zvēru dīdītājiem babuini ir tik-

pat noderīgi kā hamadriji, par kuriem runāsim drusku tā-

lāk. Hamadriji ir arī pastāvīgi Eiropas zooloģisko dārzu

un zvērnīcu iemītnieki.

Hamadriji jeb mēteļu paviāni (Cvno-

cephalus Hamadrvas) ir paviānu suga, kuru mēs jau vai-

rākkārt esam pieminējuši. Pateicoties savai ārienei, sa-

vām gara spējām, varbūt arī savām ļaunām īpašībām, šī

paviānu suga cilvēces pirmvēsturē ir spēlējuse ievērojamu
lomu. Grūti iedomāties, kādēļ šis pērtiķis nosaukts seno

grieķu meža nimfas vārdā, jo viņa ārienē un raksturā nav

nekādu sievišķīgu īpašību. Noteikti ir zināms, ka šādu no-

saukumu viņam nav devušas senās tautas. Herodots,
Plutarchs un Pliniuss nosauc šo pērtiķi par Cvno-

cephalus, Strabo — par Cebus, Juvenals — par Cer-

copithecus, Agatarchids — par Sphinx. Tagadējie abesi-

nieši sauc viņu „hebe", arabieši — „robah", ēģiptieši —

~khird". Starp visiem šiem vārdiem nav neviena, kas at-

gādinātu nimfu; varbūt varētu par tādu turēt sfink-

sa vārdu.

Senie ēģiptieši hamadrijus ļoti cienīja, šīs cienīšanas

sekas redzamas vēl mūsu dienās. Visi Vidusafrikas stepju

apgabala iedzīvotāji, tāpat arī lielākā daļa abesiniešu, sa-

sukā matus tādā kārtībā, kā tas novērojams pie hamadri-

jiem. Hamadriji tā tad ir bijuši šiem ļaudīm par paraugu,

ja arī varbūt iedzimtie vairāk ņēmuši par paraugu piemi-

nekļos notēlotos hamadrijus, nekā dzīvos pērtiķus. Tagad

hamadrijus minētās zemēs vairs neciena. No viņiem no-

darītie zaudējumi ir par lielu, lai cilvēkos rastos kādas

draudzības sajūtas pret tiem. Tagad Ēģiptē šī pērtiķu

suga brīvībā nekur vairs nav sastopama.
A1 vare c s, kas sešpadsmitā gadu simtenī apceļoja
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Abesiniju, stāsta, ka viņš redzējis lielus hamadriju pulkus.

Viņš pareizi apraksta arī viņu ārējo izskatu un dzīves vei-

du. „Viņi", tas stāsta, „neatstāj guļam neviena akmeņa;
ja divi vai trīs pērtiķi kopā nevar kādu akmeni pakustināt,
tad ap akmeni sastājas tik daudzi, cik vien pietiek vietas,
līdz akmenis ir pēdīgi novelts sāņus. Zem akmeņiem tie

meklē savu mīļāko barību. Tie ēd labprāt arī skudras, un

lai tās saķertu, noliek rokas uz skudru pūžņa ar plaukstu
uz augšu, un tiklīdz roka apklāta skudrām, pērtiķi tās ātri

sabāž mutē. Ja tos neattur, tie noposta laukus un dārzus.

Bez izlūkiem tie plantācijās neiet, bet kad izlūki tiem pade-
vuši drošības zīmi, viss barss dodas dārzā vai iežogotā tī-

rumā un neatstāj neka pāri. No sākuma tie izturās ļoti
klusi un mierīgi, un ja kāds neprātīgs bērns izlaiž kādu

skaņu, tas dabū pat pļauku; bet tiklīdz tiem bailes pārgā-

jušas, tie ar skaļiem kliedzieniem izsaka savu prieku par

laimīgo iebrukumu. Viņi savairotos šausmīgā kārtā, ja

leopards daudzus viņu bērnus nesaplosītu un neapēstu,
kaut gan vecie mēģina bērnus varonīgi aizstāvēt." Es savā

pirmajā ceļojumā pa Āfriku nekur nesastapu mēteļu paviā-

nus, turpretim jo bieži redzēju viņus savā diemžēl īsajā iz-

braukumā uz Abesiniju 1862. gada pavasarī un varu tā tad

runāt par tiem no paša piedzīvojumiem.

Hamadriji apdzīvo diezgan lielā daudzumā visu Abesi-

nijas un Dienvidnubijas krasta kalnāju apgabalu, cik tāļu
vien nokrišņu daudzums to atļauj. Jo augiem bagātāki ir

kalni, jo patīkamāki tie liekas esam hamadrijiem. Ūdens

tuvums ir nepieciešams noteikums, lai bars justos patīkā-
mi. Dažreiz hamadriju sabiedrības ceļo lejā no augstajiem
kalniem uz Samcharas zemo uzkalnu rindām, vai arī uz

tuksnešaino joslu jūras krasta malā; galvenā viņu masa

tomēr arvien paliek augstajos kalnos. Te katrs bars ap-

dzīvo pusotras līdz divi jūdžu lielu apgabalu. Mazus pul-
kus sastop daudz retāk, nekā lielus. Tikai vienu vienīgu
reizi esmu redzējis baru no 15 līdz 20 galvām, bet gan ar-

vienu pulkus, kuros ir droši vien ne mazāk kā 150 galvu,

šādā barā parasti atrodas desmit līdz piecpadsmit pilnīgi

pieauguši tēviņi — īsti briesmoņi, ļoti lieli augumā un ar
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tādiem zobiem, kas stipri pārsniedz leoparda zobus kā sti-

prumā, tā garumā; barā ir apmēram divreiz tik daudz pie-
augušu mātīšu — viss pārējais daudzums sastāv no bērniem

un pusaudžiem. Vecie tēviņi atšķirās ar savu vareno au-

gumu un garo mēteli; kāda no manis nonāvēta vidēji veca

tēviņa mēteļa spalvas bij 24 cm garas. Mātītēm ir īsākas

spalvas, un arī tumšākā, vairāk olivbrūnā krāsā; nepie-
augušie paviāni atgādina mātītes. Katrs atsevišķs mats

sadaļas zaļganbrūnās un dzeltenīgās joslās, kas nosaka ļoti
grūti aprakstāmo spalvas kopkrāsu, kura visvairāk līdzinā-

jās sausas zāles krāsai. Deniņi un pakaļkājas ir arvien

gaišākā, pa lielākai tiesai pelnu pelēkā krāsā. Sēdes vieta
ir ugunīgi sarkana, bet kailā seja netīrā gaļas krāsā. Jo

vecāki tēviņi, jo gaišāka viņu mēteļu krāsa. Pieaugušu
tēviņu garums ir no 0,9 cm līdz 1 metram, no kura 20 cm

līdz 25 cm krīt uz asti.

Agrās rīta stundās vai lietainā laikā visu baru var sa-

stapt viņa guļas vietās — nepieejamu klints sienu lielākās

vai mazākās alās, vai arī zem klinšu nokārām; tie parasti
cieši saspiedušies kopā, un jaunākie un vājākie arvien pie-

spiedušies pie savām mātēm vai arī tēviem. Labā laikā

bars atstāj klints sienas priekšpusdienas stundās un ceļo
lēnām un visā omulībā gar klintīm, šur un tur izraujot pa

augam, kuru saknes liekas esam viņu galvenā barība; ceļā
paviāni apgāž katru ne pārāk lielu akmeni, lai uzmeklētu

kādu sevišķu gārdumu — apslēpušos kukaiņus, gliemēžus
vai tārpus. Kolīdz visi pietiekoši pabrokastojuši, bars sāk

kāpt uz kalnāja virsotnes pusi. Tēviņi nopietni un ar cieņu

apsēžas uz lieliem akmeņiem, gar kuru vienu pusi nokarā-

jas garās astes; ar muguru tie arvien pagriezušies pret

vēju. Mātītes uzrauga bērnus, kuri nepārtraukti rotaļā-

jas, plosās un skraida apkārt. Vēlās pēcpusdienas stundās

sabiedrība dodas uz tuvāko ūdeni, lai padzertos; tad tā vēl

reiz dodas pēc barības un pēdīgi sāk apskatīties pēc izde-

vīgas guļas vietas. Ja šāda guļas vieta ir sevišķi izdevīga,
tad var noteikti iepriekš pateikt, ka paviāni pret vakaru

tanī ieradīsies, ja vien caur vajāšanu nebūs iztraucēti.

Durras lauki naktsmāju tuvumā padara šīs pēdējās sevišķi
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omulīgas; ja no šās labības grib ievākt ražu, tad lauki ļoti
uzmanīgi jāapsargā, pretējā gadījumā nekaunīgie laupītāji

apmeklēs tos dienu no dienas un nopostīs vairāk, nekā ap-

ēdīs, līdz pēdīgi viss lauks būs pilnīgi noēsts.

Nav laikam ne mazāko šaubu, ka tie dodas arī vairāk

vai mazāk garos ceļojumos ar nolūku no viņiem izlaupīto

apgabalu apmainīt pret tādu, kur barības diezgan; vismaz

iedzimtie man apgalvoja, ka hamadrijus nemana cauru

gadu vienā un tajā pašā vietā, bet tie parādoties un atkal

aizejot pēc patikas. Raizes par pēcnācējiem paviānus, tā-

pat kā citus pērtiķus, nodarbina maz, vismaz neaizkavē tos

vienā vietā.

Es pat nodomāju, ka bērnus tie dzemdē zināmā noteik-

tā gada laikā, bet no novērojumiem pie sagūstītiem dzīv-
niekiem esmu drīzāk gatavs pieņemt, ka viņi bērnus var

dzemdēt jebkurā gada mēnesī.

No daudzām mātītēm, kuras esmu kopis, viena man par

pārsteigumu dzemdēja oktobra sākumā pilnīgi attīstītu

bērnu. Pēdējās menstruācijas bij notikušas četrus un pus
mēnešus atpakaļ, tomēr par grūsniecības periodu šo laiku

grūti pieņemt. Mazais pērtiķis piedzima ar vēl neatvēr-

tām acīm, viņam bij pilnīgi attīstīti nagi un ļoti smalki

mati, kuri ķermeņa virspusē bij melngani un no sāniem

pelēki, kamēr ķermeņa apakšpuse bij gandrīz kaila. Kailo

vietu krāsa bij spilgti ķieģeļu sarkana. Dzīvnieciņa kop-

garums bij 38 cm, pie kam uz asti vien krita 17 cm, kāju

pēdas bij 5,5 cm un roku plauksta 4,5 cm garas.

Mazais paviāns piedzima kādas ļoti aukstas dienas

priekšpusdienas stundās. Māte izrādīja pret savu jauno

atvasi ārkārtīgu maigumu, bet likās arī augstā mērā par

to norūpējusies. Viņa turēja bērnu pie krūtīm, apķēruse
to abām rokām, un nepārtraukti laizīja viņa ķermenīti no

visām pusēm. Ja kāds tuvojās, tad tā dusmīgi izkliedza

parasto baiļu kliedzienu „ek, ek, ek", pie kam parasti no-

vērsās un pagrieza novērotājam muguru. Nabas saitiņu,
kura no sākuma gari nokarājās, tā jau divās stundās pēc

dzemdēšanas bij pie pašas nabas nokoduse, bet asiņošana
pēc koduma nebij notikuse. Jaunais pērtiķis bij ļoti vājš,
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kustējās maz un izdeva vairāk kunkstošas, nekā kliedzošas

skaņas. Jau pēcpusdienas stundās māte likās nomanām,
ka viņas bērns mirs; viņa to bij nolikuse uz būrīša grīdas
un staigāja uz priekšu un atpakaļ gar mazo, uzmezdama

tam itkā vienaldzīgus skatus; tomēr tā neatļāva nevienam

no mums bērnu paņemt, bet tiklīdz kāds gribēja bērnam

pieskārties, tūliņ pate to satvēra un piespieda pie krūtīm.

Pret vakaru mazais pērtiķis vairs nekustējās; nākošā rītā

tas gulēja miris uz būrīša grīdas. Nākamās dienās mātīte

bij pilnīgi pārvērtusies. Tā redzāmi cieta, izrādīja maz

ēstgribas, daudz sēdēja vienā un tanī pašā vietā, noslēpu-
šies pa daļai salmos, drebēja itkā aukstums to kratītu,
bieži likās gulēt un vispār izskatījās ļoti nožēlojama. Par

citiem pērtiķiem tā maz interesējās. Liekas, nevarēja būt

šaubu, ka šī slimība bij gara saviļņojuma sekas pēc bērna

nāves. Vismaz tas pilnīgi saskan ar novērojumiem, kurus

esmu izdarījis pie citiem pērtiķiem.
Kad mēteļu paviāni mierīgi sēd, visa sabiedrība cieš

klusu, kamēr apkārtnē nekas uzkrītošs nav redzams. Ja

tuvojas cilvēks vai ganāms pulks, tad viens vai otrs no pēr-

tiķiem sāk izdot dīvainas skaņas, kuras vislabāk var salī-

dzināt ar dažu suņu rējienu un kuru nolūks acīmredzot ir

pamodināt bara uzmanību. Ja cilvēka vai plēsīga zvēra

tuvošanās top draudoša, tad barā sadzirdamas visdažādāko

kliedzienu skaņas, visa sabiedrība rēc, rūc, rej, kauc, rukšķ

un kviec raibā juceklī. Visi cīņaspēcīgie tēviņi sanāk uz

klints malas un uzmanīgi novēro ieleju, lai novērtētu bries-

mas ; mazie meklē glābiņu pie vecākiem; pavisam jauniņie
pieķeras mātēm pie krūtīm un uzrāpjas tām pat uz mugu-

ras, un tad viss bars sāk kustēties un dodas četrrāpus, pa-

lēkdamies, projām.
No iedzimtiem hamadrijs tikpat kā nebīstās. Viņš

iet garām brūnajam cilvēkam, nelikdamies par to ne zinis

un dzer ar viņu no viena strauta. Baltais cilvēks turpre-
tim jau rada viņā bažas, kaut gan nevar tieši apgalvot, ka

pērtiķi no tā bailēs bēgtu, šie paviāni briesmu gadījumā
ir vēl mierīgāki nekā citi viņu dzimtas priekšstāvji un ne-

kad neapjūk izeju meklējot, cik tuvu arī briesmas nebūtu.
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Cita lieta, ja bars pamana suni vai leopardu. Tad vecie

tēviņi saceļ šausmīgu rēkšanu un rūkšanu, sit dusmās ar

vienu roku pa klinti, atņirdz zobus un skatās zvērošām

acīm un miera traucētāju, acīmredzot gatavi kopīgi me-

sties tam virsū.

Pirmā paviānu sabiedrība, kuru es sastapu, patlaban

gulēja atpūtā pēc agrā rīta ceļojuma. Paviāni sēdēja uz

kādas abās pusēs stāvas klints muguras. Es biju jau no

tālienes ievērojis tēviņu lielās figūras, bet biju no sākuma

tās noturējis par akmeņiem; ar pēdējiem šiem pērtiķiem
ir liela līdzība, kamēr vien tie nav sākuši kustēties. Tikai

atkārtots vienbalsiena rējiens, kuru varētu pielīdzināt aug-

stā tonī izgrūstam „kuk", noskaidroja man patiesos ap-

stākļus. Visas galvas pagriezās uz mūsu pusi; tikai jaunie

turpināja bez bažām spēlēties un dažas mātītes nevarēja at-

stāt savu iemīļoto nodarbošanos — turpināt meklēt kukai-

ņus kāda veca paviānu kunga spalvā. Droši vien visa sa-

biedrība būtu palikusi šinī novērošanas stāvoklī, ja mums

nebūtu bijuši līdz divi mundri un rosīgi suņi, skaisti slaidi

kurti, kuri bij pieraduši apsargāt mājokļus no hijenām un

bij izmēģināti pat cīņā pret šo zemju vilkiem. Uz pērtiķu
trokšņiem suņi atbildēja ar riešanu, un pērtiķu barā tūliņ
sākās vispārēja sakustēšanās. Redzams, pērtiķi gribēja
uzmeklēt vēl drošāku atpūtas vietu. Līdz pēdīgam dzīv-

niekam tie atstāja klinšu krauju un pazuda no mūsu ska-

tiem. Tomēr mums par pārsteigumu nākamā ielejas izlie-

kumā mēs atkal ieraudzījām visu baru, šoreiz guļam rindā

uz augstas, gandrīz pilnīgi vertikālas klintssienas, turēda-

mies man pilnīgi nesaprotamā kārtā pie stāvās nogāzes.

Medību kāre tapa pārāk stipra. Klintssiena tomēr bij tik

augsta, ka par drošu šaušanu nevarēja ne domāt. Mēs tā-

pēc nolēmām vismaz izbiedēt paviānu baru. Pirmā šāviena

troksnis atstāja neaprakstāmu iespaidu. Neganta rēkšana.

kaukšana, rūkšana, riešana un ķērkšana atskanēja par at-

bildi uz šāvienu; tad visa rinda sāka kustēties un aizviļņoja
gar klints sienu tik droši un veikli, itkā visa sabiedrība stai-

gātu pa līdzenu zemi, kaut gan mēs nemaz nevarējām sa-

prast, kā tur maz bij iespējams pieķerties. Kādu šauru
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klinšu zimzi pērtiķi uzskatīja par ļoti noderīgu ceļu. Mēs
izšāvām kādas sešas reizes; bet mums nebij iespējams šā-
vienus noteikti nomērķēt, kaut jau tādēļ vien, ka zem pār-
steidzošās ainas iespaida mēs nevarējām mierīgi izturēties.
Mūsu lodes bij tomēr vēl pietiekoši labi mērķētas, lai pēr-
tiķu uztraukumu un dusmas novestu līdz ārprātam. Iz-

skatījās ārkārtīgi jocīgi, ka viss bars pēc viena šāviena

pēkšņi pieplaka kādai klintij, itkā baidīdamies, ka jau no

satricinājuma vien varētu novelties lejā. Kā likās, mūsu
šāvieni nevienam nebij nodarījuši ļauna. Tomēr bailes bij
atstājušas uz viņiem savu iespaidu, jo mums likās, ka šo-
reiz viņu īpatnējā aprēķināšanas spēja bij viņus vīlusi. Nā-

košā ielejas līkumā mēs sastapām sabiedrību vairs ne

augšā, bet ielejā, tomēr patreiz ieleju pārejot, lai pretīm
stāvošā augstienē meklētu patvērumu. Laba daļa no pulka
bij nonākusi otrā krastā, bet galvenā masa bij vēl palikusi
atpakaļ. Mūsu suņi vienu acumirkli apmulsa, kad ierau-

dzīja šo viļņojošo mudžekli; tad tie ar skaļu riešanu ie-

bruka pūlī. Tagad acīm atvērās skats, kādu tikai reti

dabū redzēt. Tiklīdz.ka suņi piesteidzās, vecie tēviņi metās

no visām klintīm ielejā suņiem pretīm, ielenca tos, šaus-

mīgi rēca, atvēra plati mutes ar atņirgtiem zobiem, sita

neganti ar rokām pa zemi un skatījās uz saviem pretinie-

kiem ar tik draudošiem un nikni zvērošiem skatiem, ka

citādi dūšīgie un cīņas priecīgie dzīvnieki šausmās atlēca

atpakaļ un bailīgi pie mums meklēja patvērumu. Pats par

sevi saprotams, ka mēs viņus rīdījām no jauna uz cīņu,
un mums tiešām izdevās viņu dūšu no jauna iededzināt.

Skats tomēr pa to laiku izmainījās: uzvarējušie pērtiķi

bij pa to laiku paguvuši atkāpties uz izraudzīto pusi. Kad

suņi no jauna uzbruka, tikai nedaudzi vairs atradās ielejas

dziļumā un starp tiemkāds apmēram pusgadu vecs pērtiķis.
Tas sāka stipri spiegt, kad ieraudzīja suņus un steidzīgi

glābās uz kāda klintsgabala, bet mūsu dūšīgie suņi to ie-

lenca no visām pusēm. Mēs cerējām jau šo pērtiķi iegūt,
tomēr iznāca citādi. Lepns un cienības pilns, nemaz ne-

steigdamies un mūs neievērodams, parādījās no pretējā
krasta visstiprākais tēviņš un gāja bezbailīgi suņiem pretī,
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uzmeta tiem zvērošus skatus, kuri tos noturēja pieklājīgā

attālumā, tad lēnām uzkāpa uz klintsgabala pie jaunā pēr-

tiķa, paglāstlja to un gāja ar viņu atpakaļ cieši suņiem
garām, kuri bij tā samulsuši, ka ļāva viņam ar savu sargā-

jamo mierīgi aiziet. Šis bara ciltstēva drošsirdīgais darbs

piepildīja mūs ar godbijību, un neviens no mums nedomāja
viņu ceļā traucēt, kaut gan viņš bieži vien atradās šāvienam

izdevīgā stāvoklī. Kad mēs ar Koburgas-Gotas hercogu

gājām caur Menzas ieleju, kāds abesinietis darīja mūs uz-

manīgus uz dažiem paviāniem, kuri sēdēja ļoti augstos
kokos. Es sevišķi uzsveru to, jo paviāni, kā jau es agrāk

pieminēju, tikai briesmu brīdī kāpj kokos.

No tā laika, kopš esmu redzējis paviānus viņu savvaļas
dzīvē, man vairs nemaz neizliekas neticami, ka briesmu brīdī

tie droši uzbrūk ar šauteni neapbruņotam cilvēkam, kā to

stāsta arābi un abesinieši un tāpat tādi labi novērotāji, kā

Rip c 1 s (Rūppell) un Šimp c r s. Mums nebij nekādu

piedzīvojumu, kuri šos novērojumus apstiprinātu, bet mēs

gan redzējām, ka hamadriji pat no apbruņotiem cilvēkiem

atkāpās tikai ļoti lēni un ar daudzsakošu zobu ņirgšanu un

rēkšanu. šimpers man apgalvoja, ka hamadriji ne tikai

uzbrūk cilvēkiem, bet tos arī nogalina; vecie tēviņi esot pat
vairākkārt- un bez izaicinājuma no cilvēka puses uzbrukuši

iedzimto meitenēm, kuras lasījušas malku, un tās nogali-

nājuši. Arī Ripels izsakās, ka šis negantais pērtiķis jā-
uzskata par vienu no cilvēka visbīstamākiem pretiniekiem.

Ēģiptē, sevišķi Kairo pilsētā, bieži redz mēteļu paviā-

nus, kurus vadā apkārt dažādi staigu mākslinieki un akro-

bāti. Laikam vēl tagad tautai rāda tos pašus akrobātu

priekšnesumus, kurus jau A1 pin vs s redzējis, gluži kā

vēl mūsu dienās ar briļļu čūskām izdara tādus pat akrobā-

tiskus paņēmienus, kādus savā laikā Mozus izdarīja fa-

raona priekšā. Sevišķi svētku dienās uz katra lielāka galvas

pilsētas laukuma redz pa pērtiķu vedējam un čūsku dīdī-

tājam, šīs izrādes jānovērtē ļoti zemu, jo tās ir visai no-

drāstas. Izrādītāji izmanto paviānu uztveršanas spēju, lai

parādītu paši savu netīrību visšausmīgākā karikatūrā, un

pērtiķu dabīgās īpašības ļoti labi atbilst viņu saimnieku
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prasībām. Ēģiptiešu akrobāti parasti vadā apkārt paviānu
mātītes, jo tēviņi ar laiku top nikni un bīstami; pat Ēģiptē
viņus bez uzpurņa nav brīv vadāt. Tomēr pat uzpurns ne

katrreiz aizkavē tos no nelietībām. Reiz es jāju caur Kairo

ielām un neviļus ar kāju piesitos uz ielas sēdošam hamadri-

jam; kaut gan mans mūlis skrēja aulekšiem, tomēr paviāns

jau nākamā acumirklī bij saķēris mani pie kājas un pārs
rāvienos noplēsa man no kājas zābaku ar visu zeķi, vēl at-

stādams man savas draudzības un veiklības atmiņai pārs

dziļu rētu.

Man vēlāk ir daudzreiz bijusi izdevība novērot sagū-

stītus hamadrijus, un vairākus no viņiem, kā jaunus, tā

vecus, esmu pat lielāku laiku kopis. Jaunībā tie visi ir pie-

mīlīgi, pieklājīgi, ļoti stipri pieķeras saviem kopējiem, ir

draudzīgi pret citiem cilvēkiem un sadzīvo mierā ar pārē-

jiem pērtiķiem; viņi līdzinās pēc dabas godīgākiem babui-

niem un iekaro vispārējās simpātijas. Tas tomēr mainas,
kolīdz tie pieaug, un vecākiem topot viņu nepatīkamās īpa-

šības izceļas arvien spilgtāk. Nekad neesmu redzējis vecu

mēteļu paviānu, kurš nebūtu nosaucams par dusmu un ļau-
numa iemiesojumu, un tikai vienu vienīgu esmu pazinis,
kurš bij ar savu kopēju vismaz ciešamās attiecībās. Pā-

taga panāk daudz, bet ne visu, un katrā gadījumā ir jā-
bīstas no šī pērtiķa viltības. Pārvest mēteļu paviānu no

viena būrīša otrā ir ļoti grūts uzdevums, jo sadusmotais

dzīvnieks aklās dusmās uzbrūk arī savam kopējam, un

pie šo pērtiķu lielā spēka viņš uzskatams par bīstamu pre-

tinieku. Tikai pamodinot viņa kaislības izdodas to ievilināt

slazdos, un ja tas vienreiz ir satrakots, tad krīt par upuri

pat ļoti vienkāršai ķeršanas ierīcei. Pat ja viņu vairs ne-

vilina, viņa dusmas un atriebības kāre tomēr dzen viņu tur,
kur vien'tas cilvēkam vajadzīgs. Dusmās viņš aizmirst

visu, pat sevi. Viens vienīgs skats to padara dusmīgu,

izsmiekls — niknu, bet sods — traku un neprātīgu. Citi

pērtiķi, kad tie slimi vai ievainoti, ļaujas kopties un iz-

darīt pārsējumus; ar mēteļa paviānu ir pilnīgi neiespējams
to izdarīt. Kāds sagūstīts paviāns, kuru es kopu, slimoja

ar kādu nesvarīgu izsitumu, kurš parādījās tam uz kājas;
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nebij tomēr iespējams viņam palīdzēt, jo pēc pirmā ne-

izdevīgā mēģinājuma neviens vairs neuzdrošinājās viņu
ķert tīklā un turēt cieti. Izsitums laikam viņam sagādāja
stipru niezi, jo viņš bieži raustīja kāju un tad sāka stipri
kasīties. Kasīšanās pēdīgi tam radīja sāpes un par to tas

tapa tik nikns, ka saķēra ar abām rokām kāju un dusmās

koda to, itkā uzbruktu nāvīgi nicinātam pretiniekam, šī

nespēja savaldīties bij redzama arī viņa satiksmē ar vājāko
dzimumu. Savvaļā mātītei vismaz ir pietiekoši telpas, lai

izvairītos no tēviņa vētrainajiem mīlas piedāvājumiem;
būrītī turpretim viņai, neskatoties uz visu labvēlību, ir

bieži daudz jācieš. Hamadrija tēviņa kaislība ir tik karsta

un kvēlojoša, ka šī neprātīgā sajūta pat iekārotā objekta

sasniegšanā neatrod pilna apmierinājuma. Bez kodieniem

un kniebieniem šo pērtiķu pārošanās nekad nebeidzas, un

ļoti bieži mātīte tikai asiņodama atsvabinās no uzmācīgā

tēviņa vētrainajiem apkampieniem.

Hamadriju tuvumā dzīvo otrs mēteļu paviāns, abesi-

niešu dželada (Cvnocephalus Gelada). Šis pērtiķis ir

savas dzimtas milzis un ievērojami lielāks par hamadriju;

no pēdējā viņš atšķirams jau no pirmā acu uzmetiena.

Kuplā spalva, kura uz kakla un muguras ir ļoti gara, ir

tumši brūnā krāsā, sevišķi uz sejas, smakra un rīkles; mē-

telis un kuplā aste ir dzelteni brūni. Divas kailās vietas

uz krūtīm un kakla ir trīsstūra veidā, un tā kā tās ar ga-

lotnēm stāv viena otrai pretīm, tad kopzīmējums atgādina
smilšu pulksteni; šo zīmējumu ierāmē balti un pelēki lās-

maini mati. Pretēji hamadrijiem, dželadai ir ļoti mazi

pelēki melni sēdes sacietējumi, kuri viens no otra pilnīgi
nodalīti. Dželada apdzīvo augstākās kalnu galotnes Si-

mienā, Abesinijas augstienē, šimpers man stāstīja, ka to

parasti sastop 3000 līdz 4000 metru augstumā virs jūras

līmeņa. Viņas parastā barība sastāv no dažādiem sīpo-

liem, kurus ta izrok, no orchidejām, liliju dzimtas augiem,

zālēm, citiem lakstaugiem un dažādiem augļiem, kā arī pro-

tams no kukaiņiem, tārpiem, gliemežiem un līdzīgiem dzīv-

niekiem. Arī laukus viņa apciemo.
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Ar tādu pašu tiesību, ar kādu mēs gverecu nosaucām

par visskaistāko pērtiķi, m a n dri 1 v (Mormon Maimon)
mēs drīkstam apzīmēt par visnejaukāko. Vecumā viņš ir

tiešām atbaidošs lopiņš jebkurā nozīmē, un viņa garīgā
būtība pilnīgi līdzinās viņa ķermeņa īpašībām, ķermenis
ir stiprs, gandrīz neveikls, galva riebīga, zobi patiesi
šausmīgi, spalva īpatnēji rupja un pinkaina, kailo vietu

krāsa augstā mērā spilgta un atbaidoša. Katrs mats ir

sadalīts melnos un olivzaļos gredzenos, caur ko kažoks virs-

pusē ir tumši brūns ar olivzaļu virskrāsu; uz krūtīm mati

ir dzeltenīgā, uz vēdera
— bālganā, sānos — gaiši brūnā

krāsā; smakra bārda ir dzīvi citrondzeltena; aiz ausīm

atrodas pelēkbalti plankumi. Rokas un ausis ir melnas,
deguns un viņa apkārtne cinobera sarkanumā, vaigu pa-

augstinājumi rudzu puķu zilumā, krunkas viņos melnas,
pakaļa spilgti sarkanā, sēdes sacietējumi sarkanā un zilā

krāsā. Veco tēviņu ķermeņa garums ir līdz 1 m, aste ir

tikai 3 cm gara. Radniecīgais dri 1 s (Mormon leuco-

phacus) ir drusku mazāks, viņa spalva virspusē olivbrūna,

apakšā un iekšpusē bālgana, vaigu bārda nespodri balta,
seja melna; rokas un"kājas vara brūnas, pakaļa spilgti sar-

kana. Pieauguša pērtiķa garums ir 85 cm līdz 90 cm,

plecu augstums 55—60 cm, astes garums B—9 cm.

Ir uzkrītoši, ka par šo abu pērtiķu sugu savvaļas dzīvi

mēs nekā noteikta nezinām, lai gan gūstā viņi pazīstāmi
jau daudzus gadus. Abas sugas ir cēlušās no Gvinejas
krastiem un pie mums atvestas no Zelta krasta. Abas

sugas dzīvojot baros, kalnainos mežos, pa daļai uz klintīm,

pa daļai kokos, savas uzturas vietas tomēr bieži atstājot,
lai apmeklētu tuvu atrodošās sādžas un tur pēc sirds pa-

tikas laupītu. Saka, ka šo dzīvnieku bari iebrūkot pat
sādžās un vīru prombūtnē apejoties nežēlīgi ar nēģeru sie-

vām un bērniem. ledzimtie baidoties no mandriļa vairāk,
nekā no lauvas un nekad neielaižoties ar viņu cīņā, pat ne-

kad neejot mežā, kurā šie pērtiķi uzturas; tikai lielāks

skaits labi apbruņotu vīriešu dažreiz sarīkojot īstus krusta

karus pret saviem ienaidniekiem. Cik šinīs baumās, kas

pāriet no vienas grāmatas otrā, ir patiesības, ir grūti pa-
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teikt; kā gluži neticāmas mēs tomēr viņas, pēc mana ie-

skata, nevaram uzskatīt. Uzkrītoši ir tas, ka nēģeri šos

bīstamos dzīvniekus tik daudzus saķer un iemaina kuģo-
tājiem.

Agrākos laikos mandriļi un driļi nonāca daudz biežāk

mūsu zvēru tirgū, nekā tagad, lai gan arī tagad viņi nav

pieskaitāmi nekādā ziņā pie retumiem. Sevišķi tas sakāms

par mandriļi, kurš nokļūst pie mums biežāk par drili. Ve-

cākiem pētniekiem tie abi bij sveši. „šis dzīvnieks," saka

vecais Gesners, „ir kā liels brīnums atvests uz Augs-
burgu un rādīts ļaudīm. Pie kājām tam ir pirksti, tāpat
kā cilvēkam, un ja uz viņu rāda, tad tas pagriež pakaļu.
Ābolus, bumbierus, dažādus citus augļus un arī maizi šis

dzīvnieks ēd, bet sevišķi labprāt dzer vīnu. Kad viņš ir

izsalcis, tad kāpj augļu kokā un krata augļus. No dabas

tas ir laipns, sevišķi pret sievietēm, par kurām viņš izrāda

savu prieku. Mātīte dzemdē ikkatru gadu vienu pāri bērnu

— vienu tēviņu un vienu mātīti."

Jauns mandrils ir ļoti mīļš radījums, un pērtiķu namā

atrodamo mūsu radinieku bagātajā sabiedrībā viņš ir spilg-
tākais komiķis, noskaņots uz visāda veida draiskulībām,

pastāvīgi labā garastāvoklī un, neskatoties uz viņa ne ar

ko nesatricināmo nekaunību, nekādā ziņā nav pretīgs. īpa-

šības, kuras jau Gesners atzīmē ar mūsu senču raksturīgo

asumu, uzrāda jau jauns mandrils; viņa ķermeņa pakaļējā
daļa kalpo viņam kā tulks jūtu izteikšanā; bet kustības,
kuras ar to stāv sakarā, ir tik nepiedauzīgas, ka redzot

viņu jocīgo pusi, aizmirstas viņu nepieklājība. Tas tomēr

pārāk ātri mainas, daudz ātrāk, nekā pie citiem paviāniem,

un jau pēc nedaudziem gadiem mandrils parādās visā ne-

jēdzībā. Citu pērtiķu dusmas, kā kāds angļu rakstnieks

izsakās, „ir lēna vēja pūsma, salīdzinot ar mandriļa nik-

numu, kas līdzinās šausmīgai visu iznīcinošai tropu zemju

vētrai," un cik lielas ir viņu dusmas, tikpat liela ir viņu
nepieklājība. Pēdējās izteikšanai trūkst vārdu. „Viņa sau-

ciens, skats un balss", saka Kivjē, „liecina par pilnīgi lo-

pisku bezkaunību. Savas netīrākās kārības viņš apmierina
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visbezkaunīgākā kārtā. Liekas, ka daba ir gribējusi viņā
izveidot kārības tēlu visā viņa riebīgumā." Viss pretīgais,
ko mums rāda hamadriji un citi paviāni, mandrila ālēšanās

priekšā jāuzskata jau par pieklājīgu. Viņa kaislības nezin

robežu. Sadusmots viņš nonāk šausmīgā uzbudinājumā,
aizmirst visu un metas itkā bez galvas uz savu ienaidnieku,

īsti dēmonisks spīdums izstaro no negantnieka acīm; viņš
liekas apbalvots ar ellišķīgu spēku un ļaunprātību. Viņam
ir tikai vienas domas: pretinieku saplosīt un katru kavēkli

dabūt no ceļa nost. Ne tikai pātagu, pat ieroci viņš ne-

ievēro. Viņa uzbrukums izpauž ne vairs pārdrošību, bet

jau taisni trakumu. Apkopējiem nav jābaidās ne no viena

dzīvnieka tā, ka no saniknota mandrila. Bet ir arī izņē-
mumi. Jau žard m s (Jardine) ziņo par vienu mandriļi,
kurš bij pieaudzis un ļoti rāms, bij paklausīgs savam ko-

pējam, bet tomēr, kā visi pārējie mandriļi, bij ātri sakaiti-

nāms no svešiem. „šis mandrils," saka minētais mūsu

uzticības vīrs, „starp citu iemācījās dzert degvīnu un pīpēt
tabaku. Pirmo viņš darīja ļoti labprāt, bet pie pēdējā bij
no sākuma jāpiedabū ar solījumu, ka tas dabūs degvīnu
un ūdeni. Viņa būrītī stāvēja mazs atzveltnes krēsls, uz

kura tas cienīgi nosēdās, ja viņam to pavēlēja, un tad sa-

gaidīja tālākas pavēles. Kad apkopējs bij aizkūpinājis pīpi

un to viņam pasniedza, tad pērtiķis to sīki apskatīja un,

pirms ielikt mutē, aptaustīja to un pārliecinājās, vai ta

patiesi deg. Tad tas iebāza pīpi mutē, saņemdams to līdz

pat galviņai un dažas minūtes to tā turēja, bez ka būtu

dūmi sare'dzāmi. Pa to laiku viņš piepildīja ar dūmiem sa-

vas vaigu kabatas un savu lielo muti, bet tad tas sāka pūst
dūmus mutuļiem vien, pie kam dūmi nāca arī caur degunu

un dažreiz pat iz ausīm. Parasti viņš šo joku noslēdza ar

degvīna un ūdens malku, kuru tam kausā pasniedza. Kausu

viņš bez kavēšanas ķēra tūliņ rokā." Viens no slavenākiem

mandriliem dzīvoja ļoti labvēlīgos apstākļos Anglijā. Viņš
bij plaši pazīstams zem vārda „Ansis laimē" un pēc savas

nāves vēl šodien grezno britaņu muzeju. Šim dzīvniekam

vairākas reizes bij tas gods uz sevišķa ielūguma pamata
būt par karaliskās ģimenes viesi; īsi sakot, viņš dzīvoja,
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pēc kāda angļa vārdiem, tik laimīgu dzīvi, cik vien laimīga
tā jebkad paviānam var būt.

Kādu citu tikpat slavenu mandrilu es apmeklēju tikai

pēdējās dienās. Te es domāju lielo mākslinieku no Brokmaņa
kunga pērtiķu teātra. Minētais mandrils atrodas pie sava

kunga jau 16 gadus un ir lēns un iedīdīts, cik vispār pēr-

tiķis tāds var būt. Pret svešiem viņš ir gan tomēr uzbudi-

nāms un dusmīgs; ar savu kungu viņš ir visdraudzīgākās

attiecībās, un pat tad, kad viņš, lai piemēroti izrādītu sa-

vas dusmas, pēc paviānu parašas krata sava būra restes,
itkā gribēdams tās pārlaust, arī tad Brokmans var viņu bez

bažām saķert pie kakla saites, vilkt ārā no būra un tūliņ
laist „darbā".

Brokmans apietas ar savu mandrilu, kā draugs

ar draugu. Viņi viens pie otra pieraduši, viens otru sa-

prot, un izaudzinātais dzīvnieks izrāda cieņu pret savu au-

dzinātāju. Par sodu vai pat par soda piedraudējumu pie
šī mandrila nevar būt ne runa: ar vienu skatu pietiek,
viens labs vārds to nomierina un nopietns vārds padara at-

kal prātīgu, ja viņā tomēr reiz vecais Ādams pamostas.
Mandrils „strādā" labprāt ar pilnu apziņas cienību; viņš
labi zin, vai ar zināmu uzstāšanos viņš apmierina vai ne-

apmierina savu pavēlnieku, un cenšas sasniegt pirmo, cik

viņa spēkos stāv. Labprāt viņš iznāk no sava būra, mie-

rīgi nosēžas uz ģērbkrēsla un piepalīdzīgi pieņem dažādas

pozas, lai sekmētu savu apģērbšanu. Ar noteiktu pašap-

ziņu viņš uzstājas kā mākslinieks un kā tāds viņš ir arī

jūtīgs pret slavu vai nonicinājumu. Priekš godīga dzīv-

nieka tas būtu ļoti maz, bet pie mandrila tas jau ir visaug-

stākais, ko audzināšana var sasniegt.

Jaunās Pasaules pērtiķi.

Starpība starp Vecās Pasaules karsto joslu radījumiem

un Dienvidamerikas radījumiem ir viscaur ļoti liela un acīs

krītoša. Zemes rietumpuse, salīdzinot ar austrumpusi, uz-
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rāda ļoti patstāvīgu izskatu; tikai šis un tas atgādina Veco

Pasauli; šie gadījumi tad tomēr attiecās ne uz īsto Ame-

riku, ne uz zemes joslām starp tropiem, šīs joslas izveido

pavisam īpatnēju pasauli. Zeme un klimats, gaisma un

gaiss, augi un dzīvnieki — viss te ir citāds nekā austru-

mos. Tāpēc mums, ja laime mums atļauj sekot ceļotāja

Ķerastu pērtiķi.

tieksmēm, rietumu puslodes tropu joslā viss liekas pasa-

kains un apburošs: mūs te uzvar jauno laiku krāšņums un

dabas bagātība, līdz ar to liekot mums aizmirst daudzās

mūsu pašu puslodes priekšrocības.

Pie dzīvnieku apskata, pie kura mēs tūliņ apstāsimies,

tas gan nav nemaz vai arī tikai drusku redzāms. P1at -

deguni jeb Jaunās Pasaules pērtiķi (Platvrrhini jeb
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Neopitheci) ir gan dīvaini radījumi, bet skaisti viņi tomēr

nav vai ir tikai izņēmuma gadījumos; drīzāk tie ir slinkāki,

bezpalīdzīgāki un bēdīgāki nekā Vecās Pasaules pērtiķi, bet

gan godīgāki, labsirdīgāki un nekaitīgāki nekā pēdējie, un

tāpēc tie arī nav vairs īsti pērtiķi. Jo pērtiķi mums pat

nepatiktu bez viņu raksturīgām īpašībām, bez viņu jautru-

ma, mundruma, drosmes un bezkaunības, es gribētu pat

teikt, bez viņu nejēdzīguma. Mēs esam reiz pieraduši re-

dzēt paši savu karikatūru šinīs dīvainos gudriniekos un jū-
tamies neapmierināti, ja neredzam tanīs arī savas garīgās

dzīves karikatūras.

Jaunās Pasaules pērtiķi vienmēr atšķiras no saviem

austrumu radiniekiem ar savu ķermeņa un locekļu uzbūvi,
kā arī ar zobiem. Viņu ķermenis ir parasti tievs un slai-

diem locekļiem, astes netrūkst nekad un tā ir pat vienmēr

pilnīgi attīstīta, ļoti bieži pat top par piekto roku, jo viņas
galā ir stipri muskuļi, ar kuriem to var saritināt un lietot

kā ķeršanas ierīci. Priekšroku īkšķis neatšķiras tik stipri

no citiem pirkstiem kā kāju īkšķis. Nagi ir plakani. 32 zobu

vietā ir izveidojušies 36, katrā pusē atrodas 6 dzerokļi.
Vaigu kabatu un sēdes sacietējumu trūkst. Deguna starp-
siena ir plata. Neviens priekšstāvis visā dzimtā nesasniedz

liela auguma un nevienam nav arī uz priekšu izstiepta pur-

na. Viņu krāsa ir gan dažāda, tomēr ne tik raiba kā Āzi-

jas un Āfrikas pērtiķiem.
Platdeguņu dzimtene ierobežojas ar Dienvidameriku.

Viņu ziemeļu robeža ir Antiļu jūra, uz kuras skaistām sa-

lām pērtiķi vairs nav sastopāmi, tāpat kā tie nav sasto-

pami uz ziemeļiem no Panāmas zemes šauruma. Rietumos

robežu noslēdz Andu kalnu grēda, austrumos — Atlantijas

okeāns, dienvidos — 25. platuma grāds.

Visi Jaunās Pasaules pērtiķi dzīvo tikai kokos un tādēļ
galvenā kārtā sastopāmi mūža mežos, ūdensbagātus un

purvainus apgabalus tie mīl vairāk nekā sausus. Zemē viņi
nonāk tikai ārkārtējos vajadzības gadījumos, arī dzert viņi
iet ne tā kā citi dzīvnieki, bet gankāpelē pa lianēm vai no-

liektiem zariem un citādi, līdz nonāk pie ūdens; tie dzer

no zariem nenokāpdami. Ir iespējams, ka daži pērtiķi noiet
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simtām jūdžu, nemaz neaizskarot savā ceļā zemi. Koki

dod viņiem visu, kas tiem vajadzīgs, jo viņu barība sastāv

no visāda veida augu daļām, kā arī no kukaiņiem, zirne-

kļiem, putnu olām, jauniem putniņiem un medus, un tikai

nedaudzi dažreiz posta arī dēsti jumus.
Lielākā daļa pērtiķu sugu ir dienas dzīvnieki, nedaudzi

arī krēslas un īsti nakts dzīvnieki. Vieni kā otri sava mo-

druma stundās ir dzīvi un veikli; bet starp viņiem ir arī

slinkas sugas, kas zināmā mērā uzskatāmas par Jaunās

Pasaules orangutāniem. Kāpelēt viņi visi prot lieliski un

prot arī, kā jau es agrāk minēju, veikli lietot savu labi at-

tīstīto asti. Daudziem, citādi pat lempīgiem dzīvniekiem,
aste ir gals un sākums — bez astes viņi nemaz nevarētu

dzīvot. Viņu neveiklība prasa ķermeņa citādu nodrošinā-

šanu, un tādu katros apstākļos sniedz viņu tīteņaste. Gan-

drīz katrā stāvoklī, arī visdziļākā mierā, pērtiķis aptin savu

asti ap kādu priekšmetu, kaut pat arī pats ap kādu savu

locekli. Astes muskuļi,kuri stiprumā tāļu pārsniedz visu citu

locekļu muskuļus,un astes gala attīstītā tauste, atļauj viņiem
izlietot šo brīnišķo dabas balvu visdažādākā kārtā savas

klusās dzīves vajadzībām, un daudzkārt aste tiem stājas
tās garīgās un miesīgās veiklības vietā, kura raksturo viņu
aizjūras radiniekus. Tomēr kokos dzīvojošie Vecās Pasau-

les pērtiķi daudz labāk lec un kāpelē. Jaunās Pasaules pēr-

tiķi arvien staigā četrrāpus un viņu gājiens ir arvien vai-

rāk vai mazāk bezpalīdzīgs, nedrošs un ļodzīgs, īsi sa-

kot, slikts.

Arī garīgo spēju ziņā viņi stāv tāļu iepakaļ saviem ra-

diniekiem austrumos. Viņi visumā ir gan maigi, labsirdīgi

un paļāvīgi, bet arī muļķīgi, neveikli, grūti mācāmi un

lempīgi radījumi. Daži ir ziņkārīgi, draiskulīgi, jocīgi, citi

turpretim drūmi, ietiepīgi, ļauni, viltīgi un ķildīgi. Kāri,

zaglīgi un rijīgi tie arī ir, tā tad slikto īpašību viņiem ir

diezgan, un Vecās Pasaules pērtiķu labo īpašību viņiem
trūkst. Ja jāizvēlās starp Vecās un Jaunās Pasaules pēr-

tiķiem, tad ilgi nav jādomā, kuri mums labāk patīk. Sav-

vaļā platdeguņi vienmēr ir tramīgi un bailīgi un nav spējīgi

atšķirt īstas briesmas no iedomātām briesmām. Tādēļ
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viņi bēg no katras neparastas parādības un mēģina cik ātri

vien iespējams paslēpties biezos zaros. Aizšauti viņi sir-

dīgi kož savu ķērāju; veselie aizstāvas tikai pret vājiem

plēsīgiem zvēriem. Šie pērtiķi ir bezspēcīgi, bailīgi
dzīvnieki.

Gūstā platdeguņi ātri top rātni un paļāvīgi, tomēr ve-

cumā arī nikni un ķildīgi, lai gan ne vienmēr. Viņu garī-

gais un miesīgais kūtrums, viņu drūmais izskats, žēlīgās

skaņas, kuras tie bieži izgrūž, pie tam ar ievērojāmu iztu-

rību, viņu netīrība, gļēvums un nīkulība: visas šīs īpašības

un ierašas ir iemesli, kādēļ tie nav noderīgi kā cilvēka mā-

jas draugi un laika kavētāji. Nedaudzu sugu pērtiķi ir gan

ievērojami izņēmumi un tādēļ tiek bieži pieradināti un kopti
ar lielu mīlestību. Daži ir augstā mērā uzņēmīgi pret ārē-

jiem iespaidiem, izsaka savas jūtas ar smīnēšanu vai vai-

manāšanu un uz šī pamata ir sevišķi dārgi mīkstsirdī-

gām sievām.

Mātes mīlestība pie tiem ir tikpat liela kā pie Vecās

Pasaules pērtiķiem. Viņi dzemdē reizē vienu vai divus bēr-

nus, mīl, auklē, kopj un sargā tos ar tādu rūpību un sirs-

nību, ka viņus var arvien apbrīnot un cienīt.

Cilvēkiem Jaunās Pasaules pērtiķi kaitē maz vai arī

nemaz. Plašais, lielais un bagātais mežs ir viņu dzimtene,

viņu barotājs un sargātājs; viņiem nav vajadzības pēc ze-

mes pavēlnieka un viņa ierīkojumiem. Tikai nedaudzas su-

gas dažreiz iebrūk meža tuvumā stāvošos laukos un tos

drusku nomuito, kaut gan šīs muitas lielums netiek ne tuvu

tiem smagajiem nodokļiem, kurus Vecās Pasaules pērtiķi
uzliek savu apgabalu apdzīvotājiem. Cilvēks medī viņus
gaļas un ādas dēļ. Dažam ceļotājam ilgākus laikus ir nā-

cies uzskatīt pērtiķus par dārgu medījumu un gatavot no

viņu gaļas zupas un cepešus; tāpat daža laba skaista sieva

slēpj un silda savas maigās rokas apsegā, kura agrāk ir

seguse pērtiķa ķermeni.
Amerikas iedzimtiem pērtiķis ir ļoti svarīgs dzīvnieks,

jo viņa gaļa sastāda labu daļu iedzimto barības. ledzimtie

medī pērtiķus kaislīgi un nogalina viņus lielās medībās pat

simtiem. Parasti tie pielieto stopu; dažreiz tie šauj ar
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mazākām, bet ļoti stiprā ģifti saģiftētām bultām, kuras

sniedz pāri par simtu pēdu augstumā un neglābjami no-

galina pat tad, ja tās izurbušās tikai ādai cauri: gan visi

pērtiķi mēģina mazo bultu cik ātri vien iespējams izraut

no ievainojuma; bet viltīgais cilvēks ir bultas galu līdz pu-
sei iegriezis, kāpēc saģiftētais gals gandrīz arvien nolūst

un paliek ievainojumā — ar to pietiktu, lai izdzēstu dzī-

vību pat daudz spēcīgākam dzīvniekam.

Mūsu būros ir nonākuši samērā nedaudzi šās dzimtas

priekšstāvji, un arī tie paši diezgan reti. Mūsu zvēru tirgū
visbiežāk redz kapucinu, daudz retāk ķerastu pērtiķus, bet

visai reti lēcēju, kuplastes un naktspērtiķus.

0k c n a izteiciens, ka zināmas dzimtas vai ģintas lie-

lākie dzīvnieki ir arī attīstītākie, atrod apstiprinājumu pie
Jaunās un Vecās Pasaules pērtiķiem. Bļauri (Mvcetes)
ierindoti mūsu šķiras trešās dzimtas pirmajā vietā. Viņu
ķermenis ir slaids, bet arī druknāks nekā visām pārējām
jaunās Pasaules pērtiķu ģintām; locekļi ir vienmērīgi at-

tīstīti, rokām ir pieci pirksti; galva liela un purns uz priek-
šu izstiepts, spalvas ir biezas un pie smakra bārdveidīgi pa-

garinātas. Ļoti īpatnēja bļaura iezīme ir guznai līdzīgi pa-

plašinātais gāmurs. Aleksandrs Humboldts bija

pirmais pētnieks, kurš šo orgānu tuvāk aprakstīja. „Ka-
mēr Amerikas mazajiem pērtiķiem," viņš saka, „kuri svil-

po kā zvirbuļi, ir vienkāršs tievs mēles kauls, lielo pērtiķu
mēle balstās uz plašas kaulu kameras. Viņu augšējam gā-

muram ir sešas kabatas, kurās sākas balss; divām no šīm

kabatām ir liela līdzība ar putnu apakšējo gāmuru. Bļauru

žēlīgās skaņas rodas, kad gaiss tiek izspiests minētajā

kaulu kamerā. Ja padomājam, cik liela ir šī kaulu kārba,

tad vairs nebrīnēsimies par šo dzīvnieku balss stiprumu un

apmēriem, viņi savu nosaukumu — bļauri — pilnīgi at-

taisno. Bļauru aste ir ļoti gara, viņas gals kails, bagāts

nerviem un asins traukiem, stipriem muskuļiem apbalvots

un tāpēc izveidots par pilnīgi attīstītu tveramo orgānu.
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Bļauri apdzīvo gandrīz visas Dienvidamerikas zemes.

Biezi, augststumbraini un mitri meži ir sevišķi iecienītas

viņu uzturas vietas; stepēs tie sastopāmi tikai tādās vie-

tās, kur atsevišķas koku grupas izveido mazus mežiņus un

kuru tuvumā atrodas arī ūdens. No sausiem apgabaliem

viņi izsargājas, vēsos tomēr sastopāmi. Dienvidamerikas

dienvidus daļā ir apgabali, kuros jau tā jūtamo starpību

starp vasaru un ziemu vēl pastiprina dažādais augstums pār

jūras spoguli. Pēc Henz c ļ a ziņām, te ziemas naktīs

mēdz būt spēcīgs sals un bieži rītos mežs ir nosarmojis
balts. Peļķes aizsalst ar tik stipru ledu, ka iztur pat uz-

sviestus akmeņus dūres lielumā. „Zināms, šis sals neturās

ilgi, un siltā pusdienas saule iznīcina nakts darbu. Jūta-

māks nekā sals ir ziemas aukstais lietus, kurš līst vairākas

dienas, izņēmuma gadījumos pat vairākas nedēļas; lietus

temperatūra ir tuvu sasalšanas punktam, bez tam šo lietu

pavada ļoti auksts dienvidus vējš. Kamēr mājas kustoņi,
ja tie netiek labi baroti, zem sliktā laika iespaida iet bojā,
tikmēr savvaļas dzīvnieku valsts arī tad jūtas gluži labi;
tiklīdz skaidrās dienās atspīd saule, atskan atkal arī bļauru
balsis — par zīmi, ka viņi jūtas labi. Ja šādās dienās no rīta,
kad tikko saules stari sāk sildīt, ieņem uz kāda paaug-

stinājuma tādu vietu, no kuras pārredzāmas kalnu ielejas
koku lapu jūra, tad jau ar neapbruņotām acīm ir redzāmi

šur tur sarkani punkti: tie ir vecie bļauru tēviņi, kuri uz-

kāpuši augstu kalnu koku galotnēs un omulīgi izstiepušies
biezos zaros sildās saulē."

Sniedzamajam pērtiķu dzīves aprakstam pamatā ir

novērojumi par bļauriem, kurus savācis jau Aleksandrs

Humboldts, Neividas princis Maksis,

Renggers, šomburgks un Henzels. Pēc mi-

nēto zinātnieku uzskata, viņu apraksts attiecas uz divām

dažādām sugām: aluatiem un kārajiem. „Bļauriem no

Rio Grande do Sul," saka Henzels, „ir ārkārtīgi bieza spal-

va, sevišķi uz ķermeņa un galvas virspuses, turpretim vē-

ders un cisku iekšpuse ir apklāti tikai retām spalvām;

spalvas sega vasaru un ziemu ir tikpat bieza, vismaz pie
tiem un arī pie citiem dzīvniekiem man nav uzkrituse star-
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pība starp ziemas un vasaras tērpu. Tomēr man jāpie-
zīmē, ka es redzēju Rio dc žaneiras nacionālā muzejā iz-

bāstus melnus un sarkanus pērtiķus no Paragvajas, kuriem

bija īsa, plāna, gludi pieguloša spalva, kamēr pērtiķis no

Santa Katarina provinces līdzinās Rio Grande do Sul' pērti-
ķiem. Dzīvnieku krāsa ir īpatnēja un katram dzimumam

dažāda; tēviņi ir sarkani un krāsā līdzinās mūsu vāve-

rēm, vienmēr mazākās mātītes ir melni brūnas. Ja skatā-

mies uz grupu,kura novietojusies augstu koku galotnēs, tad

tēviņi izliekas sarkani un mātītes melnas; abu dzimumu

bērni ir pieaugušo mātīšu krāsā. Ir ļoti iespējams, ka kli-

mata dažādības bļauru izplatības robežās ir radījušas zi-

nāmu dažādību viņu krāsā; pat jau nelielā apgabalā, kā

liekas, var manīt starpību krāsā.

Aluatiem jeb sarkaniem bļauriem (My-
cetes seniculus) ir sarkani brūna, uz muguras vidus zelta

dzeltena spalva; spalva ir īsa, stīva un pie pamata vien-

krāsaina; apakšvilnas trūkst. Dzīvnieka garums ir

1,5 metri, no kuriem uz asti krīt 70 cm. Mātītes ir mazā-

kas un tumšākā krāsā.

Karaju jeb -melno bļauru (Mvcetes Carava)

spalva ir stipri garāka un vienkrāsaini melna, tikai sānos

drusku iesarkana; mātītēm apakšpuse ir dzeltenīga. Ķer-
meņa garums ir gandrīz 1,3 m, no kā puse krīt uz asti.

Aluati dzīvo Dienvidamerikas austrumos, karaji —

Paragvajā.
„Pēc manas atbraukšanas," stāsta ļoti labais novēro-

tājs šomburgks, „es dzirdēju saulei lecot un rietot no

mūža meža atskanam daudzu bļauru šausmīgo kaukšanu,

lai gan savās ekskursijās es pašus dzīvniekus neatradu.

Kad kādu rītu pēc brokastim es, ar visiem medību piede-
rumiem apgādāts, piegāju pie mūža meža malas, man atkal

atskanēja pretī no meža biezuma drausmīga kaukšana, kas

aizdedzināja manas mednieka kaislības pilnās liesmās. Es

sekoju vienmēr un visur šai rūkšanai un pēc daudzām pū-
lēm

un ilgas meklēšanas sasniedzu nepamanīts pērtiķu sa-

biedrību. Man pretīm augstā kokā sēdēja pērtiķu sabie-

drība un uzstājās ar tik šausmīgu koncertu, ka varēja iedo-

247
A. Brēms, «Dzīvnieku valsts" 11.

15*



248

māties, itkā visi meža dzīvnieki ir iedegušies nāvīgā cīņā
viens pret otru; lai gan nevarēja noliegt, ka šinī kaukšanā

bij zināma kopēja noskaņa. Te ātri, kā uz takts sitienu

visa uz kokiem novietojusies sabiedrība apklusa, te atkal

drīz, tikpat negaidīti, atskanēja kāda dziedātāja neharmo-

niskā balss, un sākās kaukšana no jauna... Bungveidīgais
mēles kauls, kurā balss atskaņo jās, piedod pēdējai lielu

stiprumu; varēja redzēt, ka pa kliegšanas laiku kauls ku-

stējās augšup un lējup. Vienu acumirkli šie toņi līdzinā-

jās cūkas rukšķēšanai, bet nākošā acumirklī jaguāra rūk-

šanai, kad tas uzbrūk savam laupījumam, un drīz atkal pār-

gāja tā paša plēsīgā zvēra ņurdēšanā, kādu dzirdām, kad

šo dzīvnieku no visām pusēm ielenc un viņš nomana drau-

došās briesmas. Šai šausmīgai sabiedrībai bij arī savas

smieklīgās puses, un arī uz visdrūmākā cilvēku ienaidnieka

sejas parādītos smaids, ja viņš redzētu, kā šie garbārdainie

koncertētājī stīvi un nopietni viens otru uzlūkoja."

Šis dzīvais tēlojums mums pierāda, ka bļauri ir aug-

stākā mērā īpatnēji radījumi. Bez pārspīlējuma var ap-

galvot, ka visa viņu dzīve un darbošanās ir sāvādību kopo-

jums un tādēļ ļoti bagāts lauks novērošanai, un tomēr no

otras puses jāatzīst, ka indijaniešus var saprast, kad tie

bļaurus neieredz un nīst viņu nožēlojamā izskata un viņu
garlaicīgās uzvešanās dēļ. Zināmi pārspīlējumi un nomel-

no jumi kļūst saprotami, ja iedomājas, ka mūsu dzīvnieki

ne savvaļā, ne gūstā neizrāda piemīlību vai vismaz kādas

pārmaiņas savā dzīves veidā.

„Bļauri," saka He n z c 1 s, „dzīvoRio Grande doSul mū-

ža mežos lielā daudzumā: viņi ir tie meža dzīvnieki, kurus

visvieglāk var atrast un medīt*un pat grūti viņus nesastapt.
Viņi dzīvo mazās grupās, pa 5 līdz 10 dzīvnieku, noteiktā,
bet mazā apgabalā, kuru tie nekad neatstāj. Katrā grupā
ir vismaz viens vecs tēviņš, kurš liekas uzraugam grupu;

tomēr daudzos gadījumos grupā, ja viņa nav par vāju, ir

vairāki pieauguši tēviņi, starp kuriem, kā liekas, vecākais

un stiprākais patur priekšroku. Tas bez šaubām ne katru

reizi notiek miera ceļā, kā tas bieži redzāms no rētām tē-
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viņu un dažreiz arī mātīšu sejās. Tomēr vispār šie dzīv-
nieki ir ļoti rāmi un salīdzinot ar citiem pērtiķiem mierīgi
un vienaldzīgi."

Pa dienas laiku meža augstākie koki ir bļauru mīļākā
uzturēšanās vieta; krēslai iestājoties tienokāpj zemākokoku

biezajā,tīteņiem cauraustajā zaļumā un teapmetas uz nakts-

guļu. Lēni, gandrīz līzdami, tie kāpelē no viena zara uz otru,
izvēlēdamies barībai lapas un pumpurus, tos lēnām ar roku

noplūkdami un tikpat lēnām apēsdami. Ja tie ir paēduši,
tad parasti notupjas uz kāda zara un sēd tā bez kustēšanās,
izskatīdamies pēc veciem gulošiem vīriņiem, vai atkal no-

liekas visā garumā uz zara, nokar visus četrus locekļus
stīvi gar abām pusēm un pieturās tikai ar savu tīteņasti.
Ko dara viens, to citi lēnām un bez domām dara pakaļ. Ja

viens no pieaugušiem tēviņiem atstāj koku, uz kura ģimene
patlaban uzturās, tad visi pārējie ģimenes locekļi dodas

tam bez apdoma pakaļ. „Tiešām apbrīnojama," saka Hum-

boldts, „ir šo pērtiķu kustību vienmuļība. Viss bars zināmā

vietā atkārto pilnīgi to pašu kustību."

Aste bļauriem bez šaubām ir pats svarīgākais, kustī-

bām nepieciešamais loceklis; tie izlieto asti lai pieturētos,
un to viņi mēdz darīt katrā stāvoklī; viņi to izlieto tāpat

arī, lai ar to ko satvertu un sev pievilktu. Arvien un ar-

vien aste tiem kalpo galvenā kārtā tam nolūkam, lai katrā

no viņu lēnajām kustībām dotu ķermenim pēc viņu ieskata

arvien nepieciešamo drošību. Nevar sacīt, ka viņi kāpelē

slikti, pat otrādi — tie ir ļoti veikli; bet tomēr tie nekad

nedara tālus drošus lēcienus kā citi pērtiķi. Kustoties uz

priekšu tie turās cieti pie zara, kamēr uz visām pusēm tau-

stošā aste nav atraduse drošu atbalsta punktu un nav ap-

metuse ap to vienu vai divus līkumus. Kāpjot uz leju tie

tik ilgi ar asti pieturās zarā, kuru nodomājuši atstāt, ka-

mēr ar rokām nav atraduši jaunu pieturu; uz augšu kāp-

jot, tie tikpat ilgi turās pie apakšējā zara. Aste ir spēcī-

gāka par rokām, jo muskuļi viņas galā ir tik stipri, ka tie

līdzīgi pulksteņa atsperei tur astes galu arvien satītu.

Bļauris var astes galā kā āķī karāties, ja arī tas tikai pus-
līkuma astes ap koku apmetis, ar šo ierīci viņš var visu
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iespējamo izdarīt un ir pazudis, iznīcībai padots, ja savu

asti pazaudē. Pat vēl nāvē aste tur ķermeņa smagumu, un

ne katrreiz ieritinātie muskuļi izstiepjas zem šī smaguma:
Aca r a stāsta, ka dažreiz jau pussatrūdējis karaju pēr-

tiķis vēl redzāms zarā karājamies.
Tikai nedaudz citu dzīvnieku ir tādā mērā pie kokiem

saistīti, kā bļauri. Viņi nonāk zemē ļoti reti, liekas tikai

tad, kad viņiem nav iespējams sasniegt ūdeni no zemāka-

jiem tīteņu augu zariem. „Viņi baidās," saka Hu m -

b o 1 d t s, „tik stipri no ūdens, ka ja straumei ātri uzplūstot
tiek atgriesti uz kāda koka, tad viņi labāk nomirst badā,
nekā peldus mēģinātu sasniegt citu koku."

Ja bļaurus nevajā, tad viņi uzturās noteiktā apgabalā,
augstākais vienas jūdzes apkārtmērā. Bieži visa ģimene
pavada veselu dienu vienā un tajā pašā kokā. Ļoti reti redz

vientuļus bļaurus. Ģimene turās kopā ļoti uzticīgi. „Viņi
liekas," saka Henzels, „labi saprotam, ka nav cilvēkiem

kaitīgi; jo tur, kur viņi no šāvieniem un suņu riešanas

nav iebiedēti, tie itin nemaz nebaidās no cilvēkiem."

Kad rīta saules stari ir aizdzinuši nakts vēsumu un

miglu no kalnu piegāzēm, bļauru mazā sabiedrība, kura

nakti pavadijuse vienā kaudzītē uz stipri lapainiem koku

zariem, sāk izklīst. Pērtiķi vispirms mēģina apmierināt

izsalkumu, un kad tas ir izdarīts, tad viņiem atliek vēl diez-

gan ilgs laiks līdz spiedošā dienas karstuma stundām, lai

nodotos sabiedriskām izpriecām, kurās pie šiem nopietniem
dzīvniekiem nav nekādu nepieklājību, kas tik stipri rak-

sturo citus pērtiķus. Sabiedrība ir apmetusies milzīgā

vīģu kokā, kura biezais lapu jumts aizsargā no saules sta-

riem, kamēr spēcīgie horicontalie koku zari ir kā radīti

staigāšanai. Vienu no šiem zariem, kura tuvumā pēc pa-

tikas novietojušies ģimenes piederīgie, izvēlas ģimenes gal-
va un soļo pa to cienīgi ar paceltu asti šurp un turp. Drīz

viņš, sākumā klusu, sāk izgrūst atsevišķas norautas kau-

cošas skaņas, kā to dara lauva, kad grib parādīt savu plaušu

spēku, šīs skaņas, kuras rodas, kā liekas, pie ieelpošanas
un izelpošanas, top arvien stiprākas un seko viena otrai;

var redzēt, ka dziedātāja uzbudinājums aug. Beidzot uz-
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budinājums ir sasniedzis savu augstāko pakāpi, pauzes pa-
liek arvien mazākas un atsevišķas skaņas pāriet ilgstošā
kaucošā rūkoņā, šinī acumirklī pārējos ģimenes locekļus,
kā tēviņus, tā arī mātītes, kuri līdz šim cieta klusu, sāk pār-
ņemt nebeidzāma sajūsma: viņi visi pievieno savas balsis

priekšdziedātāja balsij un droši vien desmit sekundes ilgi
skan klusajā mežā šis šausmīgais koncerts. Beigās atkal

dzirdamas atsevišķas skaņas, tāpat kā galvenā dziedājuma
sākumā, šīs atsevišķās skaņas neturpinās vairs tik ilgi,
kā sākumā."

Visu, kas bļaurim vajadzīgs, viņš savos gaisigajos mā-

jokļos dabū pārpilnībā. Daudzo augļu dažādība un bagā-
tība neļauj tam ciest trūkumu. Bez augļiem viņš ēd grau-
dus, lapas, pumpurus un puķes, laikam arī kukaiņus, olas

un jaunus nevarīgus putniņus. Apstādījumus viņš nepo-

sta, pat ja dienām ilgi uzturās viņu tuvumā: viņam labāk

garšo koku lapas, nekā kukurūza un melones.

Dienvidamerikā mātīte dzemdē tikai jūnijā vai jūlijā,
dažreiz arī jau maija beigās vai arī augusta sākumā, vienu

vienīgu bērnu. Henzels apgalvo, ka bļauru vairošanās

nav saistīta ar zināmu gada laiku: jaunpiedzimušos atrod

cauru gadu, un tādā kārtā var iegūt vienā pašā dienā vēl

neattīstītus embrijus un jaunus pērtiķus dažādās vecuma

un attīstības pakāpēs. Viņi dzemdē, kā liekas, reizē tikai

vienu bērnu. Pirmās nedēļas pēc dzimšanas zīdainis karā-

jas pieķēries rokām un kājām pie mātes vēdera, gluži kā

pie Vecās Pasaules pērtiķiem; vēlāk mātīte nes bērnus uz

muguras. Bļauru māte neizrāda savas sajūtas ar glāstu

palīdzību, kā to dara citi pērtiķi, bet tomēr vismaz pirmajā
laikā nekad neatstāj savas mīlas ķīlu; vēlāk, kad bērns jau
ir tapis kustībās patstāvīgāks, māte bēgot dažreiz nokrata

no sevis bērnu vai noliek to ar varu uz kāda zara, lai at-

vieglotu sev bēgšanu.
Dienvidamerikas zemēs, kurās Henzels ceļojis,

bļaurus medī ar suņu palīdzību. Suņi mīl bļauru gaļu vairāk

nekā visu citu meža dzīvnieku gaļu, kamēr kapucinu pērtiķu

gaļu viņi neaiztiek pat vislielākā badā. Smaka, ko bļauri
izplata, ir ļoti stipra un cilvēkam nepatīkāma. Sevišķi smird
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mīzali un izkārnījumi. Suņi ir citādās domās, un tiklīdz ka

viņi ir atraduši mazāko mīzalu pilienu uz kokiem, zemes

vai krūmu lapām, viņi rej stundām ilgi zem šī koka, un ja
tikai viņus palaiž mežā, tad viņi īsā laikā atrod bļauru sa-

biedrību. Ja vairākas reizes gadās šaut uz šiem dzīvnie-

kiem, tad suņi tā pierod pie pērtiķu medībām, ka vairs neko

citu negrib medīt un meklē tikai pēc pērtiķiem: šī iemesla

dēļ mednieki bļaurus saudzē.

„Vienīgais veids kā bļaurus saķert," saka Henzels,

„ir nošaut mātītes, kuras vēl nēsā sev līdz bērnus; tā daž-

reiz gadās, ka mazais pērtiķis ne no šāviena nedz krītot no

koka netiek ievainots; un tā kā viņš nošauto māti nelaiž

vaļā, tad tas krīt mednieku rokās. Tā kā, protams, ir grūti

saredzēt, vai bēgošai mātītei ir klāt mazulis, tad vispār

bļaurus iegūst visai reti. Šie mazie dzīvnieki bieži ir tik

kusli, kā viņiem vajadzīga sevišķa kopšana, lai viņus uz-

turētu pie dzīvības."

Ārkārtēji tievais ķermenis ar gariem noliesējušiem lo-

cekļiem raksturo zirnekļu jeb ķerastes pērtiķus
(At'eles). Viņi ir Vecās Pasaules garroču pērtiķi, tikai bez

pēdējo putna ātruma un dzīvuma. Dabas pētnieks, kas pir-
mais viņus nosaucis par zirnekļpērtiķiem, ir devis viņiem
visai raksturīgu apzīmējumu. Lai šos dzīvniekus tuvāk

raksturotu, es vēl pieminēšu, ka viņu galva ir maza, seja
bez bārdas, priekšroku īkšķis ir vai nu stipri sarucis, vai

arī viņa trūkst pavisam. Dienvidamerika līdz 25. dienvidus

platuma grādam ir zirnekļpērtiķu dzimtene, un augstāko
koku zari ir viņu mājoklis. Viņu dzīve liekas ritam ārkār-

tēji vienmuļīgi, dažādo sugu dzīve līdzinās vienaotrai. „Viņi
dzīvo," saka č v d i saskaņā ar citu pētnieku norādījumiem,

, ?
pulkos no 10—12 galvu; dažreiz viņus sastop arī pa pā-

rām, ne reti pat vientuļus. Sabiedrība nodod sevi ar troksni,

kurš ceļas no koku zaru burzīšanas, kad pērtiķi tos veikli

noliec sāņus, lai bez trokšņa tiktu uz priekšu. Aizšauti

viņi izdod stipru skaņu kliedzienu un mēģina bēgt. Pavi-

sam jaunie māti neatstāj, arī tad kad māte ir nonāvēta,
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apķeras ap to cieši un glāsta to vēl ilgi, lai arī viņa daž-
reiz jau stīva karājas pie koka zara; tad ir viegli saķert
mazo pērtiķi. Viņi ir bez pūlēm pieradināmi, ir labsirdīgi,

paļāvīgi un maigi, bet gūstā ilgi neiztur." Sugas atšķiras
maz viena no otras.

No Gvianā dzīvojošiem ķerastu pērtiķiem divas sugas
ir sevišķi bieži sastopāmas: koa i t a (Ateles paniscus)
un marimonda jeb aru (Ateles Beelzebuth). Pir-

mais ir viens no savas ģints lielākiem pērtiķiem; viņa
spalva ir dziļi melnā krāsā, tikai seja iesarkana, āda tumša,

plaukstas pilnīgi melnas. Labsirdīgajai sejai pārs dzīvu

brūnu acu piešķir patīkāmu izteiksmi.

Kvito apgabalā, Panamas zemes šaurumā un Peru

valstī minēto pērtiķu vietā sastopāms čam c k s (Ateles

pentadactvlus).
Miriki jeb zirnekļu pērtiķis vārda šaurākā nozīmē

(Ateles crioides) apdzīvo Brazilijas iekšieni. Viņš ir lie-

lākais Brazīlijas pērtiķis, sasniedz 1,4 m garumā un apklāts

gandrīz vilnai līdzīgu spalvu. Parasti viņa spalva ir palsā

krāsā, dažreiz arī pelēki dzeltena; locekļu iekšpuse mēdz

būt gaišāka. Roku īkšķis ir īss un bez naga.

Pats skaistākais no visiem ķerastu pērtiķiem gan lai-

kam būs tikai pēdējā laikā no jaunākā Bartletta

Austrumperu apgabalā atrastais un atradējam par godu
nosauktais zeltpieres pērtiķis (Ateles Barlettii).
Šī pērtiķa mīkstā un garā spalva ķermeņa virspusē un gar

malām ir dziļi melnā krāsā; pierē ir zelta dzeltena zīme,

vaiga bārda balta, ķermeņa un astes apakšpuse, kā arī lo-

cekļu iekšpuse līdz ar kāju stilbu ārpusi brūni dzeltena,

drusku gaišāka nekā pieres zīme; spalvā šur un tur

ielāsmēti atsevišķi melni mati. Sejas un roku kailās daļas
ir melni brūnas.

Par šo pērtiķu dzīvi stāsta mums Humboldts,

Vidas princis un šomburgks. Gvianā tie sastopāmi

tikai ieleju mežos, augstākais līdz 500 metru pār jūras lī-

meni; augstieņu kailos mežos to nav nemaz. Parasti tos

sastop baros no apmēram 6 pērtiķiem, retāk pa vienam vai

pāros un vēl retāk lielākās sabiedrībās. Katrs bars, barību



254

meklēdams, iet Musi un mierīgi savu ceļu, nepiegriežot vē-

rības citiem dzīvniekiem, kas tiem nav bīstami. Viņu ku-

stības, salīdzinot ar bļauru bēdīgo ložņāšanu, var pat no-

saukt par ātrām. levērojami garie locekļi atvieglo skrie-

šanu un kāpelēšanu. Ar garajām rokām tie var sniegt ļoti
tāļu un ja vien drusku piespiežas, tad dodas uz priekšu tik

ātri, ka medniekam nav ko zaudēt laika, ja viņš grib pēr-

tiķim sekot.

Koku galotnēs viņi rīkojas ļoti veikli. Viņi kāpelē droši

un dažreiz arī taisa mazus lēcienus; pie visām ku-

stībām tie dīvaini mētā un svaida savus locekļus šurp un

turp. Asti pērtiķis parasti izmet uz priekšu, lai meklētu

pieturu, pirms nolemj atstāt zaru, uz kura viņš sēž. Daž-

reiz atrod veselas sabiedrības, kuras, astēs karādamās, sa-

stāda uzkrītošas grupas. Nereti visi ģimenes locekļi sēd

vai arī guļ slinkā mierā uz zariem, omulīgi sildīdamies sau-

lītē, galvu noliekuši uz leju, rokas sakrustojuši uz mugu-

ras un acis pacēluši pret debesīm. Pa līdzenu zemi viņi
čāpo ar grūtībām, metas vai bail, redzot kā viņi iet. Gā-

jiens ir augstā mērā ļodzīgs un nedrošs, un garo asti pēr-

tiķis izmisumā mētā šurp un turp, ar nolūku iegūt līdz-

svaru, tomēr tas tikai palielina kustību ļempīgumu. Vis-

pār gan eiropieši nekad nav redzējuši ķerastu pērtiķus
uz zemes.

Mūža mežos pērtiķi, pārtikdami no augļiem un lapām,
nevienam nekaitē. Viņus tomēr cītīgi vajā. Portugalieši
lieto viņu ādas, mežoņi ēd viņu gaļu; dažas indijaņu ciltis

ēd pērtiķu gaļu labprātāk nekā citu meža dzīvnieku gaļu.
Šie indijaņi sarīko lielas sabiedriskas medības, kurās noga-

lina simtiem pērtiķu.
Šomburgks šos ķerastu pērtiķus, kad vien viņus

piemin, sauc par nejaukiem un riebīgiem. Ja viņš būtu tikai

vienu vienīgu reizi tā nozākātos dzīvniekus turējis gūstā
un mācījies pazīt viņu nevainīgo labsirdību, tad viņš, ne-

skatoties uz šo pērtiķu nevisai patīkāmi izveidoto ārieni un

sevišķi dīvaini izgrozītiem locekļiem, tomēr tos iemīlētu vai

vismaz katrā ziņā mainītu savu spriedumu. „Miera stā-

voklī," saka Šmid ts, „ķerastu pērtiķi sēž uz augšu sa-
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celtiem ceļgaliem, krūtis pret tiem atspieduši un galvu pa-
rasti dziļi noliekuši, tā kā seja pavērsta pret zemi un pleci
sastāda ķermeņa augstāko punktu. Aste ir aptīta ap kā-

jām, elkoņi sniedz gandrīz zemi, priekšrokas nevērīgi sa-

krustotas kāju priekšā vai uz kājām. Pa zemi viņi staigā
reti un noiet tikai nelielus attālumus; redzāms jau no pir-
mā acu uzmetiena, ka staigāšana pa līdzenu zemi neatbilst

viņu ķermenim.
Kāpelēšana turpretim viņu dabai ir visai piemērota,

un te viņi attīsta savās kustībās, pretēji bezpalīdzīgai čāpo-
šanai pa zemes virsu, apbrīnojamu mošumu, lunkanību,
pašpaļāvību un drosmi. Pie kāpelēšanas viņi lieto tikpat
labi visus četrus, kā arī tikai priekšējos locekļus; aste

nekad neaizmirst ņemt dzīvāko dalību, pēdējā palīdz
līdzīgi piektai rokai ķermeni turēt un virzīt uz priekšu.
Aste strādā ar vislielāko pašpaļāvību un patstāvību, tā kā

dzīvniekam tā nekad nav jāuzrauga ar acīm; tā vienmēr

cenšas atrast drošu pieturas punktu, itkā uz rokām un kā-

jām nevarētu palaisties vai arī ar viņām nevarētu aizsniegt
ķermenim vajadzīgo pieturu. Astei pietiek apķert priekš-

metu, pie kura tā grib turēties, tikai vienu vienīgu reizi un

pie tam ar pašu astes galu. Aptīšanās notiek atsperes vei-

dīgi, tā kā astes gals guļ vienmēr blakus, bet ne virs pā-

rējās astes daļas. Ja astei, kā tas ļoti bieži notiek, nākās

vienai pašai turēt visu ķermeni,tad tā apķeras ap vienu zaru

un ar galu pārsniedzas vēl uz otru zaru, lai tādā kārtā pa-

nāktu lielāku drošību. Tā dzīvniekam ir iespējāms katru

acumirkli sevi astē pakārt ar galvu uz leju, un liekas, ka

tā ir viņa iemīļotā poza, jo gūstā viņš mīl šādā pozā ap-

sveicināties ar cilvēkiem, kurus tas pazīst. Priekšmetus,
ar kuriem viņš rotaļājas, tas bieži nes ar asti, un viens no

šiem pērtiķiem bieži ķēra ar asti pēc nevārītas, platākā galā

attaisītas olas un droši nesa to uz savu iemīļoto sēdvietu,
lai tur viņu vislielākā omulībā izdzertu." Mūsu uzticības

vīrs vēl piebilst, ka viņš savus gūstekņus barojis ar maizi,

augļiem, sausijām, olām un vārītu rīsu, kā pretlīdzekli

caurejai ar panākumiem devis sarkano vīnu, arī vārītus kar-

tupeļus devis aprobežotā mērā, un, cik vien bijis iespējāms,
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vadājis pērtiķus pa āru, ja arī laiks bijis ne visai silts.

Pateicoties šai kopšanai, viņam izdevies vienu no šiem pēr-

tiķiem uzturēt pie dzīvības trīs un pus gada.
Kāds angļu kuģotājs, kuram piederējis ķerastu pērti-

ķis, apraksta to un viņa uzvešanos ļoti pievilcīgās krāsās.

Dzīvnieks, pērtiķu mātīte, bij saķerts angļu Gvianā.

„Salli," viņš stāsta, „ir ļoti maigs dzīvnieks. Tikai divas

reizes viņš ir kodis, pie tam vienu reizi aizsargādamies no

ienaidnieka. Un vispār šī pērtiķu mātīte ir tik labsirdīga,
ka pat sodu tā pieņem mierīgi un noiet pie malas. Ļaunu -

ma, liekas, nav pavisam viņas dabā, apvainojumus viņa aiz-

mirst ātri. Viņu nesien pie kuģa malas ar ķēdēm un vir-

vēm, bet ļauj skraidīt pēc patikas apkārt. Viņa skraida pa

virvēm un kad tai patīk jokot, tad tā jautri un nepiespiesti

dejo pa virvi, ka skatītāji tikko var atšķirt rokas un kājas

no astes. Šādos acumirkļos nosaukums „zirnekļpērtiķis"
ir pilnīgi piemērots, jo viņa savās kustībās ir pilnīgi līdzīga

milzīgam tarantulam. Pa šīs mundrās rotaļāšanās laiku

viņa šad tad apstājas, paskatās uz saviem draugiem, drau-

dzīgi galvu kratīdama un degunu raustīdama, un izgrūž

īsas maigas skaņas. Parasti viņa ap saules rietu top
visdzīvākā.

Pretēji daudziem saviem radiniekiem, kuri ir nelabo-

jāmi zagļi un ar astes galu gluži mierīgi zog lietas, uz ku-

rām viņu uzmanība liekas nemaz nav vērsta, Šalli ir ļoti
godīga un neko nezog, augstākais pie gadījuma paņem kādu

augli vai gabaliņu kūkas. Viņa ar savu īpašnieku ēd pie
viena galda un pie galda uzvedas ļoti pieklājīgi; viņa ne-

kad neēd, kamēr nav saņēmusē atļauju uz to un turās pate

pie sava šķīvja, kā labi audzināts radījums. Viņas barība

sastāv galvenā kārtā no augu vielām, augļiem un baltmai-

zes, lai gan viņu pacienā šad un tad arī ar vistas kāju.
Attiecībā uz ēdienu viņa ir diezgan izlasīga."

Belicā viņai atļāva dažas dienas pastaigāties pa pilsētu

pēc savas patikas. Kādu rītu viņas īpašnieks, ejot pa ielu,
izdzirda apspiestas skaņas. Viņam uzkrita šo skaņu līdzība

ar pērtiķa balsi. Paskatījies uz augšu, tas ieraudzīja Šalli

sēžam uz mājas jumta; pērtiķis, ieraugot savu īpašnieku,
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priecīgi ņurdēja. Vienreiz, kaut arī tikai vienu vienīgu
reizi, Šalli nokļuva bēdīgā stāvoklī. Šalli saimnieks, ieie-

dams savā kajitē, atrada viņu saritinājušos sēžam uz kāju
paklāja. Kad īpašnieks pērtiķi uzrunāja, tas pacēla galvu,
paskatījās viņam sejā un nogrima atkal savā agrākajā stā-
voklī. „Nāc, Šalli," viņas saimnieks to aicināja, bet Šalli

nekustējās. Pavēle tika vēl vienu vai divas reizes atkār-

tota, bet parastā paklausība izpalika. Pārsteigts par šo

uzkrītošo apstākli, īpašnieks saķēra to pie rokas un pār-
steigts ievēroja, ka Šalli ir stipri piedzērusies, pie tam

daudz stiprākā mērā, nekā pēc mērenas uzjautrināšanās.
Viņa vēl bij pietiekoši pie samaņas, lai pazītu savu draugu.
Šo nakti Šalli bij ļoti slima un ar lielām paģirām nā-

košā dienā.

Pamatā šim bēdīgam notikumam bij sekošais: kuģa
virsnieki bij sarīkojuši mazas pusdienas, un tā kā viņi pēr-

tiķi labprāt ieredzēja, tad viņi to bagātīgi baroja mande-

lēm, rozinēm, dažādiem augļiem, sausijām, konzervētām

olivēm; Šalli tika tā mielota, kā viņai sen nebij gadījies.
Olives viņa sevišķi cienīja un tā kā bij noēduse tās labu

tiesu, tad to gluži dabīgi sāka mocīt nedzesināmas slāpes.
Kad tai pasniedza degvīnu un ūdeni, Šalli iebāza muti

kausā un iztukšoja gandrīz visu saturu, par lielu prieku
virsniekiem. Šalli īpašnieks tāpēc arī visu atbildību uz-

vēla virsniekiem, jo nabaga upuri saukt pie atbildības būtu

bijis bez nozīmes. Degvīns labajam dzīvniekam bij tā

apriebies, ka viņš vēlāk nepanesa ne tikai viņa garšas, bet

pat smakas. Pat konzervētus ķiršus, kuri citādi bij Šalli

gārdums, viņa vairs nevēlējās vilkt ārā no šķidruma.
Aukstumu Šalli, kā likās, pārcieta gluži labi; viņa bij

bez tam pietiekoši apgādāta ar siltu apģērbu, kurš ledainos

Ņufaundlendes krastos ļoti noderēja. Tomēr aukstā laikā

tā pastāvīgi drebēja. Lai no aukstuma izsargātos, viņa
pate nāca uz laimīgām domām. Diviem jauniem Ņufaund-
lendes suņiem, kuri atradās uz kuģa, bij uztaisīta bagātīgi

ar salmiem apgādāta būda: šinī dzīvoklī Šalli ielīda un omu

līgi apgulās, aplikuse rokas suņiem ap kaklu, un kad viņa
vēl aptina asti ap sevi, tad jutās pilnīgi laimīga. Viņa bij
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pret visiem dzīvniekiem labvēlīga, sevišķi pret jauniem un

maziem, bet viņas galvenie mīluļi palika šie abi suņi. Viņas
mīlestība uz suņiem bij tik liela, ka tā pat izrādīja greiz-

sirdību; ja kāds gāja tuvāk suņiem garām, nekā tas viņai
patika, tā tūliņ leca no būdas ārā un izstiepa rokas pret
nelūgto ciemiņu ar tādu izteiksmi, itin ka gribētu tam pa-
rādīt īsto ceļu. Arī viņai bij uzcelta sava būdiņa, bet viņa
nekad negāja tur iekšā. Viņa ir ļoti jūtīgs dzīvnieks un

nepanes jumta virs galvas, tādēļ viņa nicināja savu mā-

jiņu un labāk gulēja saritinājusies šūpuļtīklā. Viņa ir maz-

liet miegaina, iet labprāt agri gulēt un vēlu ceļas.

Pie Amerikas tīteņastainiem pērtiķiem pieder arī

villainie pērtiķi (Lagothrix), kurus raksturo plecīgs

stāvs, liela apaļa galva, maigas draudzīgas acis un ļoti ma-

zas, kā novalkātas austiņas, kuras no ārienes, apakšas malā

un pat iekšpusē ir spalvainas, samērīgi gari locekļi, piec-

pirkstainas rokas un kājas; aste ir ķermeņa garumā,

strupa, apakšpusē kaila. Nagi ir diezgan stipri kopā sa-

spiesti, īkšķu nagi plati. Ķermeni klāj mīksta, vilnaina, uz

krūtīm krēpu veidā pagarināta spalva. No ķerastu pērti-

ķiem, kuri viņiem stāv ļoti tuvu, tie atšķiras ar savu druk-

no uzbūvi, bīstamiem ilkņiem un vilnai līdzīgo spalvu.
Pieaudzis barigudo (Lagothrix lagothricha) gan

nebūs lieluma ziņā mazāks par bļauri. Pēc čub i, bari-

gudo baros dzīvo mežos, šad un tad tos atrod arī pa vienam.

„Viņa uzvešanās gūstniecībā," saka Beitss (Bates), „ir

nopietna, viņa daba maiga un uzticama kā ķerastu pērtiķim.
šo īpašību dēļ dzīvnieku draugi barigudo ļoti meklē. To-

mēr viņam trūkst ķerastu pērtiķu sīkstās dzīvības un viņš
tikai reti pārcieš ceļojumu lejup pa upi līdz Para."

Es nepazīstu visā dzimtā locekļa, kas būtu laipnāks

par viņu. Lai viņu izmērītu, es iegāju viņa krātiņā un tiku

uz visdraudzīgāko saņemts. Mani uzticīgi un jautājoši ap-

skatot, itkā gribētu izpētīt, kas gan es īsti tāds esmu, lē-

nām un uzmanīgi viņš pienāca klāt, uzmeta vēl skatu ma-
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nai sejai un tad, astei darbīgi palīdzot, uzrāpās līdz rokām,
apmetās tur pa pusei guļot, pa pusei sēžot, pieglauda galvu
manām krūtīm un redzamā priekā un galīgā padevībā uz-

ņēma manus glāstus. Es varēju to paijāt, šķirstīt viņam
matus, aplūkot seju, ausis, mēli, rokas un kājas, to grozīt
un vāļāt — visu to viņš uzņēma ne plakstiņu nemirkšķinot.
Visas ķerastu pērtiķu laipnās īpašības, viņu pieķeršanās un

padevība parādījās viņā, tikai daudz lielākā mērā. Viņš ar

savu izturēšanos nepārprotami pierādīja, cik bezgala patī-
kami ir viņam reiz atkal savu krātiņa biedru, citu pērtiķu,
vietā satikties ar cilvēku. Arī ar saviem biedriem, mar-

katiem un tinastēm, viņš satika labi, labsirdīgi ļāva sevi

dažādi aizskārt, pat bija ar mieru spēlēties, bet uzskatīja

tos, kā rādījās, tomēr par zemākiem radījumiem, kamēr

cilvēkā neapšaubāmi saskatīja augstāko būtni un tūliņ
iejutās glāstāma mīluļa lomā.

Nopietnība un mierīgā cienība, kura parādās visā šī

pērtiķa būtībā, izteicas arī viņa kustībās. Tās ir pārdomā-
tas un mierīgas, nekad nesteigtas vai trauktas, bet arī

nebūt ne lēnas, smagas un neveiklas. Vilnainais pērtiķis

kāpelē ar vislielāko drošību; ja tas grib atstāt kādu vietu,

viņš iepriekš pārliecinājās par cita stāvokļa drošību, plašā

mērā lietojot savu tīteņasti. Tas spēj izdarīt lielus lēcie-

nus un ātri pārskriet noteiktu telpu, uzrādot pie tam pie-

mīlīgumu, izveicību un veiklību, kādu no tā nevarētu sa-

gaidīt. Ikviens iedomājamais stāvoklis ir viņam patīkams

un ērts, vai tas turās ar asti vien, vai bez tam ar rokām

un kājām, vai arī tikai rokām vai kājām, lai tas kustas ar

galvu uz leju vai ar galvu uz augšu — viņam tas pilnīgi

vienalga. Skaisti izskatās, kad viņš astē pakāries nodar-

bojas ar rokām un kājām, vai nu spēlējoties ar kādu priekš-

metu vai nododoties savam krātiņa biedrim. Mierā, varbūt

arī miegā, tas sēž sakucis kā citi tīteņastainie pērtiķi, bet

viņš labprāt guļ arī uz sāniem, asti pāri kājām, galvu uz-

licis uz saritināto astes galu kā uz spilvena, seju rokām

apsedzis, iespiedis to elkoņa locītavā un tīksmīgi aizver

acis. Pretēji ķerastu un tinastainiem pērtiķiem, kuri bez

apstājas smilkst un izdod citādas skaņas, viņš ir ļoti kluss.
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Vienīgā skaņa, kādu man izdevās dzirdēt, bija ass „če",
kas netika atkārtots.

Barībai viņš sevišķas prasības neuzstāda, viņa barība

ir kopēja ar visiem pērtiķiem. Viņa neparasti lielā lab-

sirdība un saticība parādās arī pie barības trauka.

Tinastainie pērtiķi (Cebidae) atšķiras no

tīteņastainiem pērtiķiem ar to, ka viņu tveramā aste ir

visapkārt pārklāta matiem un var gan aptīties ap zariem,
bet neder vairs priekšmetu saķeršanai. Tos var apzīmēt
par Amerikas markatiem. Ar šo jautro sabiedrību viņiem
ir liela līdzība, kaut arī vairāk uzvešanās, nekā izskata

ziņā. Tie ir īsti pērtiķi, tas ir, dzīvi, uzņēmīgi, pārdroši,

ziņkārīgi un niķīgi dzīvnieki. Taisni tādēļ cilvēki viņus
daudz biežāki pieradina un tādēļ tos bieži pārved arī pie

mums. Savai raudulīgai smalkai balsij tie var pateikties

par nosaukumu „smilkstošie pērtiķi", kāds tiem arī ir dots.

Šo balsi dzird tikai kamēr viņi ir labā gara stāvoklī. Pie

mazākā uzbudinājuma viņi nejauki kliedz un spiedz. Viņi
dzīvo vienīgi kokos un jūtas tur mājās tāpat, kā viņu aiz-

jūras radinieki mimozās un tamarindos. Viņi ir Brazilijas
iemītnieki kopš seniem ģeoloģiskiem laikiem, un arī tagad
tie apdzīvo šās zemes dienvidu mežus, pie tam ievērojamā
skaitā. Tos atrod diezgan lielās sabiedrībās un bieži maisī-

tus ar citām, viņiem radniecīgām sugām. Viņu sabiedriskā

dziņa ir tik liela, ka tie labprāt saistās ar visiem tuvu stā-

vošiem pērtiķiem, ar kuriem tiem nākas satikties, un tad

kopīgi klejo apkārt. Tādēļ daži dabaspētnieki domā, ka da-

žādos paveidus vairāk vai mazāk var skaitīt par krustoju-
miem. Tomēr kopš ir iespējams bez pārtraukumiem un

lielā skaitā uzturēt un novērot dzīvus tinastainos pērtiķus,
ir zināms, ka tā sauktās pēkšņi parādošās formas ir pa-

stāvīgas un tās var skaitīt par sugām pat pēc pastāvošā

jēdziena.
Gūstniecībā tinastainie pērtiķi uzrāda gandrīz visas

markatu īpašības un bez tam vēl dažas citas. Neskatoties
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uz viņu pat pērtiķu starpā neparasto netīrību, tie ir indiāņu
mīluļi, un tādēļ tos atrod visbiežāk pieradinātus. Tā, pie-
mērām, šie pērtiķi miez sev rokās un noslauka pēc tam pē-
dējās pie ķermeņa. Tāpat kā paviāni viņi mīl skurbinošas
vai reibinošas baudas. „Ja pieradinātam tinastim uzpūš
tabakas dūmus," saka Šomburgks, „vai arī pacienā to ar

mazumu šņaucamās tabakas, viņš, baudkāri raustoties, rīvē

visu ķermeni un aizver acis. Siekalas tad viņam tek iz

mutes, viņš uztver tās rokām un izberzē pār visu ķermeni.
Dažreiz siekalas tek tik stipri, ka pērtiķis izskatās kā iz-

mazgāts; tad tas rādās būt samērā piekusis. Tādu pat

sajūsmu izsauc viņam iedots aizpīpots cigārs, un tā tad

man rādās, ka tabakas dūmi izsauc viņā baudkāru sajūtu.

Tēja, kafeja, degvīns un citi uzbudinoši dzērieni izsauc

tādas pat parādības."
No visiem tinastainiem pērtiķiem mēs varētu skaitīt

par svarīgāko kapucinu, kuru sauc arī par kaju vai

saju (Cebus capucinus). Zooloģijas sentēvs Linnejs rak-

sturo šo dzīvnieku šādi: „Tas staigā apkārt uz kāju saknēm

un nelēkā; bēdīgs un vienmēr vaimanājošs, viņš ar saviem

šausmīgiem kliedzieniem aizbaida savus ienaidniekus, bieži

cirpst arī kā cikāde un saniknots rej kā sunītis, skrūvvei-

dīgi saritina asti, bieži tin asti sev ap kaklu un ož pēc
bizama." Kapucins skaitoties pie grupas lielākām sugām

un sasniedzot līdz 45 centimetrus ķermeņa garumā ar

35 centimetrus garu asti. Visbiežākā krāsa ir vairāk vai

mazāk tumši brūna. Viņa dzimtene ir Brazilijas dienvidus

daļa.
Viņam tuvu stāv baltplecainais pērtiķis

(Cebus hvpoleucus), kura dzimtene ir Kostarika. Pēc lie-

luma abas sugas neatšķiras, pēc krāsas ļoti maz, bet mūsu

pērtiķim uz pieres arī lielākā vecumā ir gari mati, kas ir

viegli ievērojama pazīme.

Palsais pērtiķis (Cebus olivaceus) no Gvianas

izaug lielāks par saviem radiniekiem. Viņa ķermenis ir

līdz 60 centimetru garš, aste līdz 50 centimetru gara.

Baltbārdainajam pērtiķim (Cebus leuco-

genys) no Brazilijas matu greznums galvenā kārtā ir
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attīstījies virs uzacīm. Viņa spalvas gariem, zīdainiem

matiem, kurus vēl kuplina apakšvilna, ir pelēki melna,

vaigu bārdai gaiši dzeltena vai dzeltenbalta krāsa.

Kapucina izplatīšanās robežas sniedzas pāri dienvidus

tropu linij ai un pāri Andiem. No Bahijas līdz Kolumbijai

viņš ir visur parasts. Viņam labāk patīk meži, kuros zeme

nav apaugusi krūmājiem. Savas dzīves lielāko daļu tas

pavada kokos. Tos viņš vispār atstāj tikai tad, kad grib
dzert vai arī apmeklēt kukurūzas lauku. Viņa uzturēšanās

vieta nav noteikta. Dienās tas staigā no koka uz koku,
meklēdams barību, naktis pārguļ koka saaugušos zaros.

Parasti to atrod piecu līdz desmit galvu lielās ģimenēs,
kurās mātītes ir vairākumā. Reti atrod arī vientuļus vecus

tēviņus. Dzīvnieks grūti ļaujas novēroties, jo ir ļoti bailīgs

un bikls. Rengerss (Rengger) liecina, ka viņš tikai atse-

višķos gadījumos esot varējis izdarīt novērojumus. Vien-

reiz viņa uzmanību vērsa uz sevi patīkamas, fleitai līdzīgas

skaņas, un tas ieraudzīja vecu tēviņu, bailīgi raugāmies

apkārt un tuvojamies blakus augošā koka galotnei; pir-

majam sekoja divpadsmit vai trīspadsmit citi abēja dzi-

muma pērtiķi, no kuriem trīs mātītes pa daļai uz muguras,

pa daļai zem rokas nesa mazuļus. Piepēži viens no viņiem
ieraudzīja kādu tuvu stāvošu pomeranca koku ar gataviem

augļiem, izgrūda dažas skaņas un lēca tuvāk kokam. Dažos

acumirkļos visa sabiedrība bija tur sapulcēta un nodar-

bojās ar saldo augļu plūkšanu un ēšanu. Daži ēda turpat

uz koka, citi, paņēmuši katrs divus augļus, aizlēca uz kādu

no tuvākiem kokiem, kura stiprie zari viņiem noderēja par

ērtu galdu. Viņi apsēdās uz zara, aptina tam apkārt savu

asti, saņēma pomeranču starp kājām un mēģināja tad ar

pirkstiem uzplēst mizu padziļinājuma vietā, kuru atstāj
kāta pieaugums. Ja tas viņiem uz reizi neizdevās, tie dus-

mīgi ņurdot sita augļus pret zaru, no ka mizā radās plī-

sums. Neviens pats nemēģināja uzplēst mizu ar zobiem,
laikam viņi pazina tās rūgto garšu, bet tiklīdz bija izplēsts

neliels caurums, viņi ātri noplēsa daļu mizas un kāri laizīja

pilošo sulu netikvien no augļa, bet arī ja tā bija uz rokas

vai pirkstiem, un pēc tam apēda sulīgo augli. Koks bija



drīz tukšs un tagad stiprākie pērtiķi mēģināja vājākos ap-
laupīt, taisīja pie tam visdīvainākās grimasas, draudēja
viens otram kost, metās cits citam matos un krietni plūcās.
Citi pārmeklēja koka nokaltušo daļu, uzmanīgi pacēla sauso

mizu un ēda tur apakšā iemitinājušos kukaiņu kūniņas.
Kad tie bija paēduši, viņi nogūlās, lai atpūstos, uz horicon-

tala zara visā garumā, tādā pat stāvoklī, kāds bija aprak-
stīts pie bļaura. Savā astē tie gan šūpojās, gan kāpa kā

pa virvi uz augšu. Mātēm bija pūles ar bērniem, kuriem

patikās saldie augļi. Sākumā viņas ar roku lēni atbīdīja
savus audzēkņus, vēlāk tās nepacietīgi rukšķēja, tad sa-

tvēra nepaklausīgo bērnu pie galvas un spēcīgi atgrūda at-

pakaļ uz muguras. Bet tiklīdz viņas bija paēdušas, tās

lēnām pievilka mazuļus klāt un lika pie krūts. Mātes mīla

parādījās arī lielā rūpībā, ar kādu katra māte apkopa savu

mazuli, pastāvīgi to novēroja, pārmeklēja viņa spalvu un

draudēja citiem pērtiķiem, kad tie tuvojās.

Kapucinu bieži sagūsta un pieradina. Vecie negrib pie-
rast gūstā, viņi bēdājās, atsakās pieņemt barību, neļaujas
pieradināties un parasti nobeidzas dažās nedēļās; jauns pēr-

tiķis turpretim viegli aizmirst savu brīvību, pieķeras cil-

vēkam un ļoti drīz pierod arī, tāpat kā citi viņa ciltsbrāļi,
pie cilvēku ēdiena un dzēriena. Viņam tāpat kā viņa dzim-

tas brāļiem ir maigs izskats, kas nesaskan ar tā lielo iz-

veicību. Parasti viņš nostājas uz rokām un kājām un iz-

stiepj asti, kuras galiņš ir drusku satinies gredzenā. le-

šana pa līdzenu zemi notiek dažādi, gan soļos, gan rikšos,

gan lēkājot, vai arī, pēdīgi, lēcienos. Guļot kapucins sa-

velkas un apklāj seju ar rokām un asti. Naktīs un, ja kar-

stums ir liels, pusdienas stundās, viņš guļ, pārējā dienas

laikā tas pastāvīgi kustas.

No šī dzīvnieka jušanas spējām vislabāk attīstīta

tauste. Pārējās maņas ir vājas. Viņš ir īsredzīgs un

naktī neredz nemaz. Viņš dzird slikti, tādēļ tam var viegli

piezagties klāt. Vēl vājāka rādās būt osme, katru apostāmo

priekšmetu viņš tura tuvu degunam un tomēr diezgan bieži

osme viņu maldina un pavedina nomēģināt lietas, kuras

pēc garšas jāapzīmē par nebaudāmām. Tauste, vismaz
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zināmā mērā, aizvieto citu maņu trūkumu. Tauste vis-

stiprāk attīstīta rokās, mazāk kājās, un nemaz — astē.

Ar vingrināšanos un audzināšanu šo spēju var attīstīt līdz

lielai pilnībai. Rengera gūsteknis varēja pazīt savu

kungu tumšākā naktī, tiklīdz vien viņš bija vienu acumirkli

aptaustījis tā parastos svārkus.

Skaņas, kuras kapucins izdod, mainas saskaņā ar viņa
garastāvokli. Visbiežāk no viņa dzird fleitai līdzīgu skaņu,
kuru tas, kā rādās, izdod aiz gara laika. Ja viņš ko vēlas,
tad tas sten. Izbrīnu vai sajukumu tas izteic ar pa pusei
svilpojošu skaņu, dusmās viņš kliedz vairākas reizes zemā

un rupjā balsī: „hu, hu!". Bailēs vai sāpēs tas spiedz,

prieka gadījumos turpretim klusi smejas. Ar šīm dažādām

skaņām vadonis arī brīvībā dalās ar savu pulku savos

iespaidos, šie iespaidi gan ne vienmēr izteicas skaidrās

skaņās un kustībās, bet dažreiz arī īpatnējos smieklos un

raudās. Pirmā gadījumā ievelkas mutes kaktiņi, skaņas
nav dzirdamas. Raudot acis pildas asarām, kuras tomēr

nekad neplūst pār vaigiem. Arī šis pērtiķis atšķir vīriešus

no sievietēm. Tēviņš mīl vairāk sievietes un meitenes, ka-

mēr mātīte vairāk vīriešus un zēnus. Kapucini nereti gūstā

apaugļojas un dzemdē mazuļus. Viņu maigums pret tiem

te rādās būt vēl lielāks, nekā brīvībā. Māte visu dienu no-

pūlas ap savu bērnu. Kapucina garīgās īpašības pelna

pilnu ievērību. Jau savas gūstniecības pirmās dienās tas

mācas pazīt savu saimnieku un kopēju, meklē pie viņa
barību, siltumu, aizsardzību un palīdzību, pilnīgi tam uz-

ticas, priecājas, ja tas ar viņu spēlējas, labprāt pacieš viņa
kaitinājumus, satiekoties pēc šķiršanās izrāda prieku, un

nododas savam saimniekam pēdīgi tik tālu, ka drīz pilnīgi
aizmirst savu brīvību un kļūst pa pusei par mājas dzīv-

nieku.

Ape 11 a jeb brūnais tinastainais pērtiķis (Cebus

Apella) Gvianā stājas kapucina vietā. Viņa ķermenis ir

diezgan drukns. Samērā biezā spalva sastāv no spīdīgiem

matiem, kuri pār pieri un abās galvas pusēs izveido izceltu

kušķi un uz sejas pagarinās bārdā. Vispārējā brūni melnā

krāsa uz muguras, astes un gurniem pāriet melnā, seja
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un rīkle ir parasti gaišākas un pār galvas vidu parasti iet
pāri tumša strīpa. Lielumā šis pērtiķis ir apmēram tāds

pat kā kapucins.
Vairāk uz dienvidrītiem, Brazilijas austrumu krastā,

mājo fauna pērtiķis, ar īpatnēji izveidotu galvas
matu saaugumu uzkrītoša, ļoti viegli atšķirama suga (Ce-
bus Fatuellus). Viņš sasniedz to pašu lielumu, kā kapu-
cins, pēc Vīdas prinča apraksta, līdzinās lielam run-

cim. Viņam ir stipri locekļi ar attīstītiem muskuļiem, apaļa
galva un apaļa seja, aste garāka par ķermeni, stipra, diez-

gan resna un biezu spalvu apaugusi. Vaigi un deniņu ma-

las ir apauguši smalkiem balti dzelteniem matiem, ap visu

seju apkārt melni mati izveido vaiņagu un uz galvas da-

lītu pušķi, kura abas daļas ir 4 centimetrus garas. Starp
šiem abiem matu izaugumiem mati ir īsi un spīdoši melni,
uz kakla tie ir brūngani, zem zoda melni brūni, uz rīkles,

krūtīm, sāniem, vēdera un roku priekšējām daļām dzelteni

brūni, uz visa pārējā ķermeņa melni brūni vai arī gandrīz

melni, pie kam matu gali vispār ir gaiši dzelteni. Vīdas

princis sastapa fauna pērtiķi starp 23. un 21. dienvidu

platuma grādu, Henzels tikpat bieži Rio Grande do Sul

apgabalā.

Trešā apakšdzimtā mēs apvienojam ļekanastai-
nos pērtiķus (Aneturae), pa lielākai daļai mazus vai

tikai vidēja lieluma pērtiķus ar ļekanām, vispār matiem

apklātām astēm, kuras nav spējīgas tvert un kuru kaulu

posmi uz beigām paliek aizvien tievāki.

Zirgastaino pērtiķu (Pithecia) ķermenis ir

drukni veidots, garais un retais matojums padara to vēl

neveiklāku, nekā tas patiesībā ir. Locēkļi samērā stipri,
aste resna, spalvaina, galā gariem matiem apklāta. No

pārējiem platdeguņiem viņi atšķiras ar saviem zobiem, šīs

grupas nedaudzo sugu izplatības apgabals aprobežojas ar

Dienvidamerikas ziemeļu daļu. Še tie apdzīvo augstus,

sausus, no krūmiem brīvus mežus un turas savrūp no citiem

pērtiķiem. Pēc Čudi viņi ir nokrēšļa dzīvnieki, šīs
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ģintas visparastākā suga ir sātāna pērtiķis (Pithe-
cia Satanas), 40 centimetrus garš dzīvnieks ar gandrīz tik-

pat garu asti. Pavisam apaļā galva atšķiras ar sevišķu
cepuri, kuru izveido ne pārāk gari, cieti pieguloši mati.

Šie mati izplēšas no pakauša starveidīgi un galvas priekš-
pusē ir sadalīti.

Šīs ģintas otra suga, baltgalvainais pērti-

ķi s (Pithecia leucocephala), ir diezgan dažāds atkarībā

no vecuma un dzimuma, un tādēļ ir dabūjis daudz nosau-

kumus. Veciem tēviņiem ir viss ķermenis melns, roku

stilbi ir drusku gaišāki. Priekšgalvu līdz uzacīm apklāj īsi,
gaiši mati, kuri vidū atstāj neapsegtu pieres melno ādu

un uz vaigiem bārdveidīgi pagarinājās. Melnā seja ir ap-

segta baltiem vai rūzganiem matiem. Ausis, pēdas, pirksti
un nagi ir melni.

Pilnīgi saskaņā ar S p i k s v (Spix) arī B ci t s (Bates)

apraksta nupat apskatītā pērtiķa radinieku — pinkaino

pērtiķi (Pithecia hirsuta). Viņš sasniedz kopīgā ga-

rumā apmērām 1 metru, no kura gandrīz puse jārēķina uz

ļoti attīstīto asti, un ir klāts diezgan biezu 12 centimetrus

garu spalvu, pie kam matu gali saliekti uz priekšu. Pār

pieri, kura izskatās itkā īsi apcirpta, mati nokaras pāri,

pa daļai apsedzot seju un apklājot pārējo ķermeni līdzīgi
lāča spalvai. Roku un kāju pēdas ir dzelteni brūnas, seja,
cik tāļu ta kaila, melna. Spi k s s atrada pinkaino pērtiķi
Brazilijas mežos.

Par nupat aprakstīto dzīvnieku tuvākiem radiniekiem

jāskaita īsastainie pērtiķi (Brachvurus). Tie at-

šķiras galvenā kārtā ar savu sevišķi īso, itkā sarūkošo asti

un mazāko, tikai uz vaigiem zināmā mērā attīstīto bārdu.

Arī īsastainie pērtiķi pieder Dienvidamerikas ziemeļu ze-

mēm, viņu izplatība tomēr rādās būt ļoti aprobežota.
Aleksandrs Humboldts aprakstīja vispirms

ka ka j a o, čukuto un vēl citādi iedzimto valodā apzīmēto

pērtiķi, ar 65 centimetru garu ķermeni, pie kam uz asti
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krīt 15 centimetru. Drusku pinkainā spalva ir spīdīgi
dzelteni brūna, kailās daļas ir nespodri melnas, acu gre-
dzens ir riekstu brūns.

šīs grupas cita suga, šarlaksejas pērtiķis, ie-
dzimto valodā uak ar i (Brachvurus calvus), atšķiras no

kakajao ar vēl īsāku asti, kura ir sarukusi par' nelielu

izaugumu, garāku muguras spalvu un gaišāku krāsu. Viņa
kopējais garums sasniedz 40 centimetrus, astes garums ti-

kai 9 cm. Vienmuļa pelēkā vai sarkandzeltēnā' kažoka

krāsa uz muguras pāriet pelēki baltā, apakšējā pusē zelta

dzeltenā krāsā. No tā īpatnēji atdalās dzīvā šarlaka sar-

kanā seja ar kuplām dzeltenām uzacīm un sarkani dzel-

tenām acīm.

Slaiks ķermenis ar slaidiem locekļiem, ļoti gara, tieva

un ļekana aste, apaļa galva ar bezbārdainu seju un īsu de-

gunu, gaišas acis, lielas ausis un piecpirkstainas kājas un

rokas raksturo mazu Amerikas pērtiķu grupu, kurus to

kustiguma dēļ sauc par lēcēju pērtiķiem (Calli-

thrix). Tie dzīvo Dienvidamerikas klusos mežos mazās

sabiedrībās, kuras pastāv no vienas vai vairākām ģimenēm,
un še viņus ļoti viegli ievērot viņu skaļās balss dēļ. Zaros

tie kustas samērā lēni, ar stipri kopā savilktu ķermeni,
katrā ziņā ne tik ātri, kā izveicīgie tinastainie pērtiķi, at-

šķiras no pēdējiem arī ar savu stāvu un gariem matiem,

kuri tiem piešķir lāčveidīgu izskatu, kā arī ar savu slaido

asti, kura parasti nokarājas, retāk tiek nesta gaisā pa-

celta.

Pēc Vida, sahu as v pērtiķiem (Callithrix perso-

nata) visa galva no krūts līdz galvas vidum ir brūni melna,

pakausis un kakla augšējā daļa dzelteni balta, pārējais

ķermenis nespodri bāli pelēkbrūns, matu gali gaišāki bāli

dzelteni. Uz roku stilba spalva ir tumšāka un matu galot-
nes vairāk atdalās, rokas un kājas ir melnas, roku iekš-

puses un lieli ir melni brūni, cisku priekšpuses ir nespodri

gaišdzelteni pelēki baltas, vēdera spalva ir pelēkbrūna ar
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sarkaniem galiem, aste, beidzot, ir sarkulēji pelēkbrūna,
apakšpusē un pie saknes rūzgani sarkana. Mātītes krāsa

ir bālāka. Ķermeņa garums ir 32 un astes garums 47 cen-

timetri. Kā iedzimtie brazilieši, tā arī nēģeri un indianieši

medī sahuasu viņa garšīgās gaļas dēļ. Ja indianietis ir šo

pērtiķi ievainojis, tas nebaidās kāpt milzīgā kokā, neska-

toties uz tā resnumu un augstumu, kamēr citos gadījumos
vislabākie apsolījumi nespēj to izkustināt no viņa para-

stā miera.

Krāsā daudz skaistāks par sahuasu un vispār viens no

apakšdzimtas skaistākiem locēkļiem ir atraitņu pēr-

tiķis (Callithrix lugens). Tā garums sasniedz 92 cen-

timetrus, no kuriem 51 cm ir jārēķina uz asti. „šim maza-

jam dzīvniekam," saka Aleksandrs Humboldts,

„ir smalka, spīdoša, skaista melna spalva, viņa seja ir bāl-

gana ar zilu nokrāsu, mazās, labi izveidotās ausis gandrīz

kailas, ar atliektu malu. Kakla priekšā ir balta, apm. 2cm

plata strīpa, kura izveido kakla saiti, kājas ir melnas, kā

pārējais ķermenis, rokas ārpusē baltas un iekšpusē spīdoši
melnas. Šos baltos veidojumus misionāri izskaidro par sē-

rojošas atraitnes šķidrautu, kakla lakatu un cimdiem.

Par pārejas locekli starp Jaunās Pasaules pērtiķiem
ar tverošo asti un ļekanastainiem pērtiķiem var uzskatīt

saim i r v pērtiķus. „Ja viņu aste arī nav īsta tīteņaste,
tomēr to var apliekt vairāk par pusreizi ap zariem un tā

viņa dod dzīvniekiem rāpojot lielāku drošību.

Saim i r i (Pithesciurus) ir slaidi veidoti pērtiķi ar

gariem locekļiem, ļoti lielu, stipri iegarenu, sevišķi uz paka-

ļējo pusi attīstītu galvu, augstu pieri, īsu seju, lielām, ļoti
tuvu stāvošām acīm, vienkāršām, vidēji lielām ausīm, un

ne pārāk biezu spalvu, kuras mati ir īpatnēji cirtaini.

Miroņgalviņa (Pithesciurus sciureus) izceļas kā

ar savu piemīlīgo izskatu un skaisto patīkamo krāsu, tā ar

savu kustību grāciju un ar savu jautrību. Viņu var saukt

par skaistāko Jaunās Pasaules pērtiķi. Viņa drusku at-

baidošais nosaukums pavisam neatbilst viņa galvas īstai iz-
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teiksmei. Par to dzīvniekam ir jāpateicas gan tikai pavir-
šai līdzībai, kura tūliņ izzūd pie tuvākas novērošanas. Ļoti
slaidi veidotam ķermenim ir ļoti gara aste, smalkā spalva
augšpusē sarkanimelna, stipri veciem īpatņiem — dzīvi po-
meranču dzeltena, locēkļos pelēki plankumaina un apakš-
pusē balta. Dažreiz valda pelēkā krāsa, citreiz galva ir

ogļumelna, ķermenis dzeltens kā ķīvuļim, ar melniem plan-
kumiem, tad locekļi izskatās zelta dzelteni. Kopējais ga-
rums ir apmēram 80, astes garums 50 centimetri.

Šī piemīlīgā pērtiķa dzimtene ir galvenā kārtā Gviana,
kur viņš apdzīvo tieši šī bagātā zemes gabala upju krastus.

Tur viņš dzīvo lielās sabiedrībās. Pēc Šomburgka tas

pieder pie šinī zemē visvairāk izplatītām sugām. Tāpat kā

turpat sastopamais kapucinu pērtiķis, viņš lielos baros

mājo piekrastes mežos un, kā rādās, sevišķi mīl avicenniju
krūmus, jo tur, kur ir šie krūmi, viņš ir sastopams vēl 600

metru lielā augstumā virs jūras līmeņa. Nereti viņš pie-
vienojas kapucinu pērtiķu baram. Cauru dienu tas atro-

dams nemitīgi kustoties. Naktis tas pavada palmu galot-
nēs, kuras tam sniedz visdrošāko pajumti. Viņš ir bailīgs
un bikls, sevišķi nakti neuzdrošinās kustēties, bet arī dienā

pie mazākām briesmām tūliņ bēg. Tad bars ir redzams do-

damies projām pa koku galotnēm garās rindās. Vadonis

kārto visu gājienu un parasti, pateicoties šo dzīvnieku lie-

lam kustīgumam, ļoti drīzi noved savu baru drošībā. Mā-

tes, kurām ir bērni, nes tos no sākuma rokās, vēlāk, kad

mazuļi ir drusku norūdījušies, uz muguras, šādus mazu-

ļus pie tam var novērot visu cauru gadu, no kā tā tad ir

slēdzams, ka arī šie pērtiķi vaislošanās ziņā nav saistīti ar

kādu zināmu gada laiku.

Visas saimiru kustības ir piemīlīguma un grācijas pil-

nas. Tie rāpjas ļoti izveicīgi un lec ar neticamu vieglumu

pār samērā lieliem atstatumiem. Mierā viņi pieņem sēdoša

suņa stāvokli. Guļot tie ievelk galvu starp kājām tā kā

tā skar zemi. Aste reti der citur, kā izpildot stūres vietu lē-

cienos. Tie pa laikiem aptin viņu ap kādu priekšmetu, bet

nav spējīgi ar viņu pieturēties. Balss sastāv no vairāk-

kārt atkārtotiem svilpieniem. Ja tiem gadās kas nepatī-
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kams, viņi sāk žēloties un smilkstēt. Arī rītos un vakaros

var sadzirdēt tamlīdzīgas skaņas, dažreiz veselā barā, un

pat nakti vēl skan viegli uzbudināmo dzīvnieku kliedziens

caur mežu, modinot snaudošo dzīvību.

Miroņgalviņa ir bailīgākais no bailīgiem, iekams viņš
nav pārliecinājies par savu pilnīgo drošību, bet kļūst īsts

pērtiķis, kad ir pienācis laiks sākt darboties. Viņš savā

būtībā līdzinās bērnam un neviens cits pērtiķis arī nav tik

līdzīgs pēdējam, kā viņš: „tā ir tā pate nevainības izteik-

sme, tā pate viltīgā smiešanās, tā pate ātrā pāreja no prie-
kiem uz bēdām." Viņa seja ir ārējo iespaidu un iekšējo

sajūtu uzticīgs spogulis. Kad to sabaida, viņa lielās acis

lej asaras, un arī bēdas viņš izteic ar raudāšanu. Arī gūst-
niecībā saimirs žēlojas un vaimanā pie visniecīgākā iemesla.

Viņa jūtelība un spēja dusmoties ir vienādi lielas. Viņš
tomēr nav stūrgalvīgs, un viņa labsirdība paliek gandrīz

vienāda, tā kā ir grūti to tieši saniknot. Savu saimnieku

tas uzmana ļoti rūpīgi. Ja saimira klātbūtnē runā, viņā

pamostās visa uzmanība. Viņš skatās runātājam stīvi un

svešādi sejā, ar savām dzīvām acīm seko katrai lūpu ku-

stībai un novēro to, pēc tam drīz mēģina tuvoties, rāpjas

uz pleciem un tausta rūpīgi zobus un mēli, itkā ar to gri-
bētu uzminēt viņam nesaprotamās valodas skaņas. Barību

tas uzņem ar rokām, bieži arī ar muti. Gan dažādi augļi
un lapu pumpuri pa lielākai daļai apmierina viņa ēstgribu,
tomēr viņš cītīgi medī arī mazus putnus un kukaiņus. Kāds

Hu mbol d t a pieradinātais miroņgalviņa atšķīra pat uz-

zīmētus kukaiņus no citām gleznu ainām, un kad viņam rā-

dīja attiecīgo tabeli, tas ātri izstiepa savu mazo roku, ce-

rībā satvert siseni vai lapseni, kamēr zīdītāju galvas kausi

un kauli to atstāja pilnīgi vienaldzīgu. Viņa patīkamā

daba dara to visiem mīļu. To ļoti meklē un tura vispārējai

izpriecai. Arī mežoņi viņu labprāt ieredz, kādēļ viņš bieži

ir viesis to būdās. Sagūstīti vecumā tie reti pārdzīvo savas

brīvības zaudēšanu, un pat tie, kurus jau pirmā jaunībā

piebiedro cilvēkiem, neiztur pie viņa ilgi.
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Acara ir pirmais dabas pētnieks, kurš mūs iepazīsti-
nāja ar vienu no ievērojamākiem starp visiem pērtiķiem.
Naktspērtiķi (Nvctipithecus trivirgatus) zināmā

mērā sniedz pāreju no tiešiem pērtiķiem uz puspērtiķiem,
kuri tāpat kā viņi dzīvo naktīs un arī citā ziņā daudz no

tiem neatšķiras. Galva un sejas izteiksme acumirklī at-

šķir tos no visiem līdz šim minētiem un raksturo viņus ļoti
labi. Mazā apaļajā galvā ir lielas pūces acis. Purns maz

padodas uz priekšu un ir plats un liels. Nāsis atveras pa-

visam uz leju. Ausis ir mazas. Ķermenis ir slaids, mīkstu

un vieglu spalvu, pakuplā aste garāka par ķermeni. Nagi
ir saspiesti kopā un liekti. Spalvas krāsa ir pelēki brūna,
vairāk vai mazāk rūzgana, astei ir melns gals. Uz galvas
ir atrodamas trīs vienāda platuma savstarpīgi līdztekus

ejošas strīpas. No pakauša lejā līdz astes saknei tek plata,

gaišdzelteni brūna strīpa. Visi mati ir smalki, un pieska-

roties var sajust to mīkstumu.

Naktspērtiķu jeb mirikinu izplatīšanās robežas, kā rā-

dās, apņem siltākos Dienvidamerikas austrumus, bet tomēr

viņš ir sastopams tikai atsevišķās šī apgabala daļās.

Rengers apgalvo, ka to varot atrast Paragvajā tikai

labā upes krastā un tikai līdz 25. dienvidus platuma grā-

dam, kreisā krastā tas neesot sastopams. Par tā sav-

vaļas dzīvi ir maz kas zināms. Viņš pavada savu dzīvi ko-

kos un naktīs meklē savu barību, bet rītos aiziet atpakaļ
savā koka slēptuvē, lai tur nogulētu dienu. Mūsu dabas-

pētnieka ļaudis, meklējot kurināmo, reiz uzgāja tukšā koka

dobumā šo pērtiķu pārīti guļam. Izbaidītie dzīvnieki tūliņ
mēģināja aizbēgt, bet bija tā apstulboti saules gaismā, ka

nevarēja ne taisīt pareizu lēcienu, ne droši rāpties. Tādēļ
tos bija viegli sagūstīt, kaut arī viņi mēģināja ar saviem

asiem zobiem aizsargāties. Guļamā vieta satāvēja no la -
pām un bija izklāta ar kādu koku sūnu sugu, tādēļ liekas,

ka dzīvnieki dzīvo noteiktā vietā un katru nakti atgriežas

atpakaļ tanī pašā miteklī. Rengers apgalvo, ka vienmēr

sastopot pārīšus, nekad lielāku sabiedrību, B ci t s turpre-

tim saka, ka arī pēdējais esot iespējams. „šie pērtiķi," viņš

saka, „dienās gan guļ, tomēr mazākais troksnis tos modina,
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tādēļ tas, kurš iet garām kokam, kuru pērtiķi ir izraudzī-

juši par midzeni, nereti būs diezgan pārsteigts, redzot

pēkšņi parādāmies strīpainu seju grupu, kura līdz tam lai-

kam bija saspiedušies koka dobumā, šādā kārtā kāds mans

indijaņu „tēvocis" uzgāja mītni, no kuras arī es dabūju
vienu gabalu.

Jauns mirikins viegli ļaujas pieradināties, vecs turpre-
tim vienmēr paliek mežonīgs un plēsīgs. Labi kopts viņš
labi panes gūstniecību, bet netīrībā nobeidzas. Viņu tur

lielā krātiņā vai istabā un ļauj tam brīvi skraidīt apkārt,

jo viņš viegli satinas savā virvē, ja to piesien. Visu cauru

dienu tas ievelkas sava mājokļa tumšākā vietā un guļ.
Tad tas sēž ar ievilktām kājām un stipri uz priekšu saliektu

muguru un noslēpj seju savās sakrustotās rokās. Ja to

uzmodina un paijājot vai glāstot netura nomodā, viņš tū-

liņ atkal iemieg. Gaišā dienā tas neatšķir priekšmetus,
arī viņa redzoklis tad ir tikko saredzams. Ja to no tumsas

pēkšņi ienes gaismā, viņa kustības un žēlie kliedzieni rāda,
ka tas uz viņu atstāj sāpīgu iespaidu. Tiklīdz vakars tu-

vojas, viņš atmostas, viņa redzoklis izplešas aizvien vairāk

un vairāk līdz ar dienas gaismas zušanu un pēdīgi kļūst
tik liels, ka varavīksnīte ir vairs tikko saskatāma. Acis

tam spīd kā kaķim un pūcēm un ar iestājušos krēslu tas

sāk staigāt apkārt pa savu krātiņu un meklēt barību. Viņa
kustības pie tam izskatās vieglas, kaut arī uz līdzenas ze-

mes ne sevišķi veiklas, jo viņa pakaļējie locēkļi ir garāki

par priekšējiem. Rāpties tas prot ļoti izveicīgi un lec no

viena koka uz otru ar lielu veiklību. Rengers dažreiz

palaida brīvībā savu mirikinu gaišās zvaigžņotās vai mē-

neša naktīs pomerancēm apstādītā, bet visapkārt ieslēgtā

pagalmā. Tad dzīvnieks priecīgi staigāja no koka uz koku

un no viņa sagūstīšanas nakti nevarēja būt ne runa. Tikai

rītā viņu varēja saķert, kad tas saules gaismas abstulbis

mierīgi sēdēja koka biezākos zaros. Savos nakts ceļojumos
tas gandrīz vienmēr notvēra kādu kokos gulošu putnu.

Citi, kurus novēroja Rengers, bija sevišķi izveicīgi kukaiņu
ķērāji. Naktīs bieži dzirdēja stipras, dobjas mirikina balss

skaņas, un tās pašas viņš atkārtoja vairākas reizes, vien-
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mēr vienu pēc otras. Ceļinieki šis skaņas salīdzina ar tāļu
jaguāra rūkšanu. Savas dusmas tas izteic ar atkārtotu

„grr, grr."
No maņām vaslabāk attīstīta dzirde. Mazākais troks-

nis saista viņa uzmanību. Redze ir lietojama tikai naktīs,
dienas gaisma viņu tā apstulbo, ka tas pavisam nevar re-

dzēt. Zvaigžņotās naktīs tas redz vislabāk. Gara spējas
rādās būt niecīgas. Viņš nekad neiemācas pazīt savu saim-

nieku, neklausa viņa saucienam un ir vienaldzīgs pret tā

glāstiem. Pat lai sasniegtu savu kārību un kaislību ap-

mierināšanu, to neredz rīkojamies tā, ka būtu iespējams
novērot zināmu prāta darbību. Rengers ir novērojis
tikai lielu tēviņa un mātītes savstarpēju pieķeršanos. Sa-

gūstīts pāris aizvien nobeidzas, ja viens no abiem mirst,

jo arī otrs nobēdājas līdz nāvei. Brīvību dzīvnieki mīl pār

visu un tādēļ izlieto katru izdevību lai aizbēgtu, ja arī tie

ir saķerti jauni un gadiem ilgi turēti gūstā.

Naga m i c jeb vāveres pērtiķi (Arctopi-

theci) atšķiras no visiem līdzšim minētiem savas šķiras lo-

cēkļiem galvenā kārtā ar to, ka izņemot kājas īkšķi uz vi-

siem kāju un roku pirkstiem ir atrodami šauri smaili nagi,
kamēr kājas īkšķiem ir plati ķieģeļveidīgi nagi. Bez tam

tos raksturo apaļā galva ar īsu plakanu seju, mazām acīm,

lielām, bieži ar matu kušķiem greznotām ausīm, slaidais

ķermenis, īsie locēkļi, rokas, kuru īkšķis ir līdzīgs pārējiem

pirkstiem, kamēr pie kājām tas ir atšķirams, garā un kuplā
aste un zīdveidīgi mīkstā spalva. Rokas viņiem ir kļuvušas

par īstām ķepām, tikai kājas uzrāda tādu pat veidu, kā pā-

rējiem pērtiķiem. Nagaino pērtiķu izplatīšanās apgabals

aptver Dienvidamerikas ziemeļu zemes un izplēšas uz zie-

meļiem līdz Meksikai, kamēr uz dienvidiem tikko sniedzas

pāri Brazilijai. Dažādo nagaino pērtiķu izplatīšanās apga-

bali robežojas cieši viens ar otru, jo katras sugas dzīves

vieta rādās būt ļoti ierobežota, un tikai izņēmuma kārtā

kāda no viņām izplatās pār lielāku zemes apgabalu, pla-

tākas upes/ saka Vīd s, „bieži ir robežas, un ceļojošais



novērotājs redz pēkšņi vienu sugu stājamies otras vietā,
kura atšķiras no pirmās visai maz un tomēr ir noteikti cita

suga. Dažādi augļi, sēklas, augu lapas un ziedi dod mūsu

pērtiķiem galveno barību, bet blakus tam viņi ar lielāko cī-

tību tvarsta visādus mazus dzīvniekus; kukaiņus un zir-

nekļus tie ciena vairāk par maziem mugurkaulu dzīvnie-

kiem, bet neatteicas arī no pēdējiem. Katrā ziņā viņi vai-

rāk par citiem pērtiķiem ir plēsīgi dzīvnieki, tas ir, ēd, bla-

kus augu barībai, vairāk dzīvnieku barību.

Par lauvas pērtiķīšiem sauc sugas ar kailu

seju un kailām ausīm, tievu asti ķermeņa garumā, bieži ar

slotiņu galā un garākām vai īsākām krēpēm vai nu pie gal-
vas vien, vai pie galvas, kakla un pleciem līdz ar priekšē-

jiem locekļiem. Par šīs grupas pirmveidu skaitās lauvas

pērtiķis (Hapale leonina), kuru uzgāja Aleksandrs

Humboldts. Kustonīša ķermeņa garums sniedzas no

20 līdz 22 centimetriem, astes garums tikpat liels. Spal-

vas galvenā krāsa ir grūti aprakstāma olivu brūna; uz mu-

guras ir bāli dzelteni plankumi un strīpas. Garās krēpes
ir okera dzeltenas, aste augšpusē melna, apakšpusē ādas

brūna. „Lauvas pērtiķis," saka Humboldts, „ir viens

no skaistākiem un smalkāk izveidotiem dzīvniekiem, kādus

es jebkad esmu redzējis, dzīvs, priecīgs, gatavs spēlēties,

bet, kā visi mazie dzīvnieku valstī, ļauns un ātrsirdīgs. Ja

to kaitina, viņam redzami piepampst kakls, tā vaļējie mati

saceļas un līdzība ar Āfrikas lauvu tad kļūst uzkrītoša. Viņa
gan čiepstošā, gan svilpojošā balss līdzinās citu šīs grupas

pērtiķu balsīm.

Zem lauvas pērtiķīša nosaukuma mūsu tirgotāji sa-

prot radniecīgu sugu, sārto pērtiķīti (Hapale Ro-

salia). Tas pieder pie lielākām sugām šinī grupā, jo viņa
kopīgais garums sniedzas no 65 līdz 75 centimetriem, no

kuriem 25 līdz 30 jārēķina uz ķermeņi, pārējais nāk uz asti.

No lauvas pērtiķīša šaurākā nozīmē tamarini at-

šķiras tikai ar to, ka parasti galvas un plecu mati neattīstās

un aste ir garāka par ķermeni. Kā pārejas locekli no krē-
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painiem uz bezkrēpainiem tamariniem varētu mi-

nēt pinču (Hapale Oedipus). Dzīvniekam vēl

ir gari galvas mati, kuri nāk pāri par pieres
vidu un nokarājas pār pakausi. Deniņi turpre-
tim ir kaili. Pieauguši tēviņi sasniedz no 66 līdz 70 centi-

metrus garumā, no kuriem 40 līdz 42 nāk uz asti. Spalvai
ir zemesbrūna krāsa, šīs sugas izplatīšanās apgabals, kā

rādās, aprobežojas ar Kolumbiju.

Papildinājumam minēšu vēl sudraba pērtiķīti
(Hapale argentata). šis dzīvnieciņš, bez šaubām viens no

skaistākiem starp visiem pērtiķīšiem, sasniedz pēc B c i t s a

ziņām tikai 42 līdz 45 centimetrus garumā, no kuriem ap-
mēram 25 centimetri pienākas astei. Garie zīdainie mati

ir sudrabbalti, aste nespodri melna, gandrīz kailā seja ir

miesas krāsā.

Zīda pērtiķītis (Jacchus) atšķiras no dzimtas
līdz šim pievestām sugām ar vairāk vai mazāk attīstītu

matu cekulu priekš un virs ausīm, kuru ārējā mala parasti
ir spalvaina. Šīs grupas visbiežāk sastopamais loceklis rā-

dās būt sagum s (Hapale Jacchus), vidējā lieluma na-

gainais pērtiķītis ar 22 līdz 27 centimetru ķermeņa un 30

līdz 35 centimetru astes garumu, ar graciozu ķermeņa uz-

būvi un garu un mīkstu spalvu. Pēdējā krāsa sastādās

vispār no melnās, baltās un rūzganās un izpaužas pašu matu

īpatnējā zīmējumā, kuri pie saknes ir melngani, tad rūsas

sarkani, tad atkal melni un pēdīgi galotnē bālgani.
Gandrīz tikpat bieži kā saguins ir sastopams p i n z e-

les jeb laukais pērtiķītis (Hapale penicillata), lieluma

ziņā iepriekšējam līdzīgs dzīvnieciņš ar līdzīgu krāsu.

Uz Eiropu saguini nokļūst biežāk par citām viņu
dzimtas sugām. Tos pazīst kopš Amerikas atklāšanas un

viņi bieži ir turēti gūstā. Viņi pārtiek labi no augļiem,
saknēm, kukaiņiem, gliemežiem un gaļas, kļūst parasti arī

visai uzticīgi, bet tikai tiem, kas tos pastāvīgi kopj. Sve-

šiem viņi neuzticas un ātri dusmojas un ir vispār iedomīgi
kā nerātni bērni. Par ikvienu nepatikšanu tie ziņo ar svil-

pojošām skaņām. Gūstā viņi arī vairojas. Par to Pa 11ass

ziņo sekošo': Mātīte ir grūta apmēram trīs mēnešus un
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var gadā dzemdēt divas reizes. Nepilnu divu gadu laikā

kāda mātīte pie mums dzemdēja trīs reizes, katru reizi di-

vus mazuļus, pa lielākai daļai vīriešu dzimuma; tie visi ir

laimīgi uzauguši, un tikai divi no viņiem ir pēc pilnīgā

auguma sasniegšanas nobeigušies. Mazuļi ir pirmās nedē-

ļās pilnīgi kaili, viņus māte nēsā pastāvīgi apkārt, tie pie-

ķeras tik cieši un tik noslēpti aiz lielām, baltiem matiem

apņemtām ausīm, ka tikai galva ar mundrām acīm ir re-

dzama. Ja mātei viņi ir apnikuši, viņa tos atrauj nost un

uzmet tēviņam uz kakla, vai arī sit tēviņu un ķildojas ar

to, līdz viņš uzņem mazuļus. Kad tiem ir uzauguse spalva,
vecā mēģina viņus pēc viena mēneša vai sešām nedēļām
atradināt.

Pie šīs pašas grupas skaitās arī vismazākais no

visiem pērtiķiem, zīda pundurpērtiķis (Hapele

pvgmaea). Šis dzīvnieciņš ir augstākais 32 centimetrus

garš, no kuriem puse pienākas astei. Spalva ir augšpusē

un ārpusē mala dzeltena, maisīta ar melnu, ķepas sarkani

dzeltenas. Tumšas šķērsstrīpas tek no muguras pāri sā-

niem un gūžām. Astei ir neskaidri riņķi, kuri sākumā ir

melnā krāsā, vidū sarkandzeltenā, pie gala atkal melnā un

baltā. Spi k s s atrada šo patīkamo radījumu pie Taba-

tingas uz Solimoensas krasta, Brazilijā.
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Otrā šķira.

Puspērtiķi (Hemipitheci jeb Prosimii).

Vairums agrāko laiku dabaspētnieku dzīvniekus, ku-

rus turpmāk aplūkosim, uzskatīja par īstiem pērtiķiem un

tādēļ apvienoja viņus vienā šķirā ar tiem; mēs turpretim
puspērtiķus pilnīgi šķiram no pērtiķiem un visus viņus ap-
vienojam vienā, pilnīgi atsevišķā šķirā. īstenībā puspērti-
ķiem arī tiešām maz līdzības ar pērtiķiem. Viņu ķermeņa
uzbūve ir savādāka; puspērtiķu zobi līdzinās pērtiķu zo-

biem tikai tiktāl, kā arī viņiem, līdzīgi pērtiķiem, ir slēgta
zobu rinda. Ja gribam piepaturēt četrroču nosaukumu,
tad tas gan vairāk piederas puspērtiķiem nekā pērtiķiem,
jo starpība starp roku un kāju pie viņiem mazāk izteikta,
nekā pie pērtiķiem. Puspērtiķus var uzskatīt par pārejas
pakāpi starp pērtiķiem un grauzējiem: pirmējos atgādina
viņu roku un kāju uzbūve, pēdējos — vairāku grupu ārē-

jais veids un arī vienas dzimtas zobu sakārtojums. Un ja
nu grib pieņemt uzskatu, kuram, neskatoties uz visiem ap-

galvojumiem, tomēr vēl tagad trūkst vajadzīgā pamata,
tad puspērtiķus līdz ar Hek c1i(Hāckel) drīzāk varētu

uzskatīt par īsto pērtiķu un līdz ar to arī cilvēku netiešu

cilts formu, nekā par nepazīstamu, somaiņām žurkām rad-

niecīgu dzīvnieku pēcteci: pērtiķi tomēr viņi nav.

Nav tik viegli dot vispārēju puspērtiķu aprakstu.

Augums, ķermeņa uzbūve un sadalījums, zobi un ģindenis
ir ļoti dažādi. Ķermeņa lielums svārstās starp spēcīga kaķa
un miegainās peles augumu. Vairumam sugu ķermenis ir

tievs, atsevišķām sugām pat pavisam vājš; dažu dzīvnieku

galva ar gari izstiepto purnu atgādina suņa un lapsas
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galvu, citu dzīvnieku galvas uzbūve līdzinās dažu naktsdzīv-

nieku, lidvāveres, naktspērtiķu, vai pat pūces galvai. Pa-

kaļkājas bieži nedaudz, bet pa lielākai daļai tomēr ievēro-

jām! garākas par priekškājām un atšķiras ar to, ka pie
dažiem dzīvniekiem pēda samērā īsa, pie citiem turpretim

ievērojami gara. Roku un kāju uzbūve nekad nav pilnīgi
vienāda. Vairumam puspērtiķu kājas līdzinās rokām, jo

kāju un roku pirksti savā uzbūvē tikai nedaudz atšķiras
viens no otra; īkšķis atdalās no pārējiem pirkstiem un vi-

siem kāju un roku pirkstiem; pirkstiem, izņemot otro kāju

pirkstu, ir plati nagi; tomēr līdzīga uzbūve nav kopīga vi-

siem puspērtiķiem: arī starp viņiem ir ievērojama star-

pība garuma, stipruma un spalvojuma ziņā, kā arī kāju
un roku lielo pirkstu attiecībās pret pārējiem pirkstiem.
Astes garums arī ļoti dažāds: daudziem dzīvniekiem aste

garāka par ķermeni, citiem viņa turpretim ļoti īsa un pār-
vērtusies par ārēji maz, vai gandrīz nemaz nesaskatāmu

stubeniņu; dažiem aste ir kupla, dažiem pa daļai gandrīz
kaila. Lielās naktsacis un viscauri šaī šķirā labi attīstītās

ausis, gan ādainu, gan spalvām segtu ārējo ausi, un mīk-

sta, bieza, villaina un tikai izņēmuma gadījumos rupjāka

spalvas sega rāda, ka puspērtiķi pēc savas ārienes ir krē-

slas vai nakts dzīvnieki. Zobu sakārtojums, skaits un for-

ma uzrāda lielākas dažādības, nekā pie pērtiķiem. Galvas

kauss atšķiras ar stipri ieapaļo skausta daļu, šauru un īsu

purnu un lieliem, priekšā ļoti tuvu viens otram stāvošiem

acu iedobumiem, kas apņemti no kaulu sieniņas, tomēr ne

pilnīgi no tās ieslēgti, bet gan savienoti ar galvas kausa

iedobumu. Mugurkaulā bez 7 kakla skriemeļiem atrodas

vēl 9 muguras, 9 un vairāk jostas, 2 līdz 5 krusta un 8 līdz

30 astes skriemeļu. Līdzīgi īstiem pērtiķiem arī puspērti-

ķiem uz krūtīm ir tikai divi piena dziedzeri.

No puspērtiķiem apdzīvotie apgabali ir Āfrika ar vi-

ņas austrumu salām, galvenā kārtā Madagaskara ar tās

kaimiņu salām, un arī Dienvidazijas lielās salas; biezie, da-

žādiem augļiem bagātie mežāji ir te viņu uzturas vieta.

Visi šie dzīvnieki dzīvo kokos, daudzi no viņiem uz zemes

nekad nav sastopami, Daži puspērtiķi izdara zaros ārkār-
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tīgi veiklas un dzīvas kustības, citu kustības ir klusas, pār-

domātas, itkā noslēpumainas un maz uzkrītošas. Atsevišķi
dzīvnieki ir darbā arī dienas laikā, tomēr vairums no vi-

ņiem savu darbību uzsāk tikai naktij iestājoties un no rīta

parasti atkal aizmieg cietā miegā. Daži pārtiek no visādiem

augļiem, pumpuriem un jaunām lapām, citi barojas ar ku-

kaiņiem, nelieliem mugurkaula dzīvniekiem, kā arī dažām

augu vielām. Kā vieni, tā otri gūstā pieradinājās pie da-

žādas barības. Šie dzīvnieki nenodaracilvēkam ievērojāmu

postu bet arī labumu no viņiem tikpat maz. Neskatoties

uz to, iedzimtie tomēr neizturas pret viņiem vienaldzīgi

un skaita dažus no viņiem par svētiem un neaizskaramiem,
citus par ļauniem un bīstamiem dzīvniekiem un nereti at-

runā eiropiešus no puspērtiķu medīšanas vai liek šķēršļus
tai un lūko viņus pat atturēt no šo dzīvnieku novērošanas.

Tas būtu viens no iemesliem, kādēļ zvēru dārzos puspērtiķi
tik reti sastopami, kaut gan savā dzimtenē tie ir ļoti pa-

rasti un dzīvo vienkopus lielākos baros. Saķert viņus dzī-

vus nav sevišķi grūti un uzturēt viņus arī ir viegli un vien-

kārši. Vairums šo dzīvnieku pārcieš gūstniecību pat labāk

par pērtiķiem un arī vairojas krātiņos, ja tik vien ar vi-

ņiem apietas kaut cik labi. Saskaņā ar viņu garīgām spē-

jām, tie, kuriem ir dzīvs raksturs, viegli pierod saviem ko-

pējiem un pieradinās pat kalpot cilvēkam, turpretim īstie

naktsdzīvnieki vienmēr ir miegaini, sabozušies un reti kad

izrāda pateicību pat par rūpīgāko kopšanu.

Romieši uzskatīja le mūrus par mirušo dvēseļu

iemiesojumu, pie kam labie parādījās dievu —laru — veidā,

bet ļaunie kā apkārtklīstoši un ļauni naktsgari traucēja

mieru nabaga mirstīgiem, un lai gūtu viņu labvēlību, va-

jadzēja pusnaktsstundā ar sevišķām godībām viņus, pēc

iespējas, pielabināt. Zinātne, kura, kā zināms, piegriež

kautcik vērības tikai dzīvo gaišajiem gariem, bet dažreiz

nonāk grūtībās pie bezgala dažādo dabas veidojumu apzī-

mēšanas', zem lemuru nosaukuma gan saprot naktsklaido-

ņus, tikai nekādi ne bezķermeņa radījumus, bet vienkāršus
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dzīvniekus, kuriem ir miesa un asinis, mazāk vai vairāk

patīkams izskats un skaista āriene: tie sastāda aprakstā-
mās šķiras kodolu, proti kādu puspērtiķu grupu vai dzim-

tu, pie kuras pieder daudzas un ļoti dažādi izveidotas su-

gas, un kura sadaļas daudzās ģintīs.
īstā lemvr v (Lemuridae) dzimtene ir Madagas-

kara ar viņas apkārtējām salām; bez tam vēl viņi sasto-

pami Āfrikā, visā viņas vidus daļā no austrumu līdz rie-

tumu krastiem; atsevišķi lemuri sastopami arī Dienvid-

azijas salās. Visi viņi, bez izņēmuma, dzīvo mežos, dodot

priekšroku vairāk kukaiņu un augļu bagātiem mūža me-

žiem; cilvēku tuvumu viņi parasti necenšas izbēgt; to-

mēr to arī nemeklē. Visi tie ir lielākā vai mazākā mērā

nakts dzīvnieki un kā tādi dienā ievelkas atpakaļ meža

tumšākās vietās vai koku dobumos un guļ tur saritināju-
šies vai kopā savilkušies. Viņi tad izskatās augstākā mērā

savādi. Vai nu viņi sēž uz ķermeņa pakaļgala, cieši pie-

ķērušies ar rokām pie zara un zemu noliekuši galvu starp

pievilktām priekškājām, ar asti vēl aptinuši galvu un

plecus, vai arī satinas kopā pāros un cieši aptinot viens

otru ar astēm sastāda itkā bumbu: ja nu aizkustina tādu

spalvu kamolu, tad piepēži no viņa izstiepjas divas galvas

un plati izplēstām acīm raugās nepatīkamā traucētājā.

Puspērtiķu miegs ir ļoti trausls. Jau pāri skrejošās
mušas sīkšana vai kukaiņu iešanas troksnis uzmodina

daudzus no viņiem: viņu ausis pieceļas un lielās acis sap-

ņaini raugās apkārt, bet arī tikai vienu acumirkli. Jo viņu
bailes no gaismas ir ārkārtīgi lielas-- un viņu acis liekas

esam gaismas jūtīgākas par visu pārējo zīdītāju dzīvnieku

acīm. Dienai šie dzīvnieki ir miruši; viņu dzīve sākās ti-

kai ar tumsu.

Krēslai iestājoties viņi atmostas, tīra un gludina savu

spalvu un kliedz savā parasti ļoti stiprā naksnainā un ne-

jaukā balsī un tikai tad uzsāk ceļojumu pa savu medību ap-

gabalu. Un te nu lemuri, skatoties pēc savām īpatnībām,
uzsāk ļoti dažādu dzīvi. Vairums sugu, kuras mums jā-
uzskata par augstāk stāvošām, lai darītu godu savam stā-

voklim, izdod kopigu kliedzienu, un kurš to nav dzirdējis,
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tam tas izliekas briesmīgs, jo līdzinās vai nu neaprakstā-
mam elles troksnim vai arī atgādina bīstama plēsoņa, pie-
mēram lauvas, rūcienu. Liekas, ka šis kopējais skaļais
rēciens, kā tas arī pie dažiem citiem dzīvniekiem novēro-

jams, apzīmē lemuru naktsdarbības sākumu, jo tūdaļ pēc
tā viņi sāk apstaigāt savu medību, labāk sakot ganību ap-

gabalu ar tādu kustības prieku, veiklību un izveicību, ko

nekādi nevarēja gaidīt no šiem dzīvniekiem, atceroties viņu
miegainību dienas laikā. Liekas, ka lemuri var izdarīt vi-

sus tos pašus kāpelēšanas un lēcienu paņēmienus, visas tās

neprātības, kuras var izdarīt pērtiķi, un pat vēl viņus pār-

spēj. Itkā spārni tiem būtu izauguši — tik tālu tie lēc no

zara zarā, tik ātri skrej pa koku stumbriem uz augšu vai

arī pa resniem zariem uz priekšu un ļoti dažādi un nepār-
traukti kustas. Un beidzot bars, parasti sastāvošs no diez-

gan liela dalībnieku skaita, sasniedz kādu augļu koku un

pie tā aplaupīšanas izrāda tik pat rosīgu darbību, kā agrāk

skriešanā, kāpelēšanā un lēkšanā. Viņi noēd daudz, bet no-

posta vēl daudz vairāk, un ja viņi līdzīgi pērtiķiem iebruktu

plantācijās, cilvēkiem celtos lieli zaudējumi. Viņu dzimtie

meži tomēr ir tik bagāti dažādiem augļiem, ka dzīvnieki

neizrāda nekādu tieksmju iebrukt cilvēka īpašumos.

Pilnīgu pretstatu tikko aprakstītām ģintām un sugām

savā raksturā un kustībās uzrāda citi lemuri. Viegli un ne-

sadzirdamiem soļiem viņi lēni kustas no zara zarā. Viņu
lielās apaļās acis krēslā spīd kā ugunīgas bumbas un tikai

no viņām vien var spriest par dzīvnieka klātbūtni, jo viņu

spalvas tumšā krāsa pašam asākam skatam nozūd nakts

tumsā un viņu ķermeņa baltā apakšpuse tiek aizsegta no

zariem, pa kuriem viņi staigā vai augstākais liek domāt

par gaišu mēneša staru tumsā. Visas viņu kustības notiek

tik lēni un tik apdomīgi, ka neviena skaņa pat vērīgākai

ausij nenododdzīvā dzīvnieka tuvumu.

Bet ak vai bezrūpīgi guļošam putnam, uz kuru krīt šo

ugunīgo acu skats! Neviens indianietis nelien klusāk pa

savu kara taku, neviens asinskārīgais mežonis ar briesmī-

gāku nodomu netuvojas savam ienaidniekam, kā loris sa-

vam guļošam medījumam. Bez kāda trokšņa, pat bez kādas
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redzamas kustības, vienu kāju aiz otras uz priekšu liekot,
tas arvien vairāk un vairāk tuvojas upurim, līdz tas sa-

sniegts. Tad ar līdzīgu klusumu un uzmanību loris paceļ
vienu roku un izstiepj to lēni uz priekšu, līdz ta gandrīz

pieskaras gulētājam. Tad viņš taisa strauju, gandrīz ne-

saskatāmu kustību, un pirms guļošais putns atjēdzas par

briesmīgā ienaidnieka tuvumu, tas jau ir saķerts un no-

žņaugts. Un nav salīdzināms tas izsalkums, ar kuru pēc
izskata tik labsirdīgais četrrocis apēd tikko nobeigto medī-

jumu. Līdzīgi guļošam putnam nepaliek sveiki arī putnu
mazuļi un olas, līdz ko loris tos atradis. Dzīvnieka nakts-

dzīve paiet laupīšanās; liekas, ka viņš noteikti dod priekš-
roku gaļas barībai pret augu barību, kaut arī pēdējo ne-

nicina.

Visi puspērtiķi no še piederošām sugām ir apdomīgi

un uzmanīgi. Lēni, bet droši tie kustas pa kokiem; pirms

palaiž vienu zaru vaļā, tie pārliecinās vai otrs zars var no-

derēt par uzticamu pieturu. Pa zemi viņi iet slikti, to

gaitu drīzāk var nosaukt par krupjveidīgu rāpuļošanu, nekā

par skriešanu.

Par lemuru vairošanos mēs vēl vienmēr zinām ļoti
maz, kaut gan vairākas augsti stāvošas sugas pat gūstā ir

vairākas reizes dzemdējušas bērnus. Viņiem piedzimst
viens mazulis, kurš tūlīņ pēc dzimšanas cieši pieķeras savai

mātei un tiek no viņas tik ilgi. līdzi nēsāts, līdz kamēr pats
neizmācas patstāvīgi kustēties, šiem dzīvniekiem ir vaja-

dzīgs vienmērīgs un stipri augsts siltums; aukstums pa-

dara viņus mazdūšīgus un slimus. Sagūstītie dzīvnieki ir

neapmierināti galvenā kārtā, kad viņi salst vai kad miegā
tiek traucēti. Ja viņi jūtas apmierināti, tad vismaz daudzi

no viņiem ņurd līdzīgi kaķiem.
Lemuru garīgas spējas ir aprobežotas, tikai nedaudzi

uzrāda ievērojamu izņēmumu. Visi viņi ir klusi un bailīgi,
kaut gan dūšīgi aizstāvas, kad viņus ķer. Ja dzīvnieki pie-
raduši pie cilvēka, viņi paliek tam zināmā mērā uzticīgi un

izturas pret viņu mīlīgi, ir mierīgi un labsirdīgi, tomēr

savu bailīgo dabu reti kad zaudē. Lemuru dzimtas vis-

augstāk stāvošās sugas samērā labi pārcieš gūstniecību,
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padodas cilvēkam, izmācas darīt pat zināmus pakalpojumus,
piemēram piedalās medībās uz citiem dzīvniekiem; bez-
astainas sugas arī gūstā uzglabā savu kluso, nospiesto rak-

sturu, sirdās, kad tās traucē un reti kad atšķir savu kopēju
no citiem cilvēkiem, ar kuriem apietas vairāk vai mazāk

līdzīgi.

„Indri, indri — skaties! skaties!" teica madagasi ceļo-
jošam dabaspētniekam Sonner a t a m, lai grieztu viņa
uzmanību uz lemuru, kurš ar savu īpatnējo uzbūvi bija iz-

saucis iedzimto un arī minētā dabaspētnieka uzmanību.

Sonnerats nepareizi saprata šos madagasiešu izsaucienus

un nosauca šo dzīvnieku par indri; šo vārdu vēl tagad lieto

sevišķas ģintas apzīmēšanai.

Indris (Lichanotus), ja tā varētu izteikties, atbilst

cilvēkveidīgiem pērtiķiem šinī dzimtā un skaitās par aug-

stāk attīstīto starp lemuriem. Viņa galva, ja salīdzina

to ar diezgan lielo ķermeni, izliekas maza vai tikai vidēja
lieluma un ar smailu purnu. Priekškājas nav daudz īsākas

par pakaļkājām un kā vienas tā otras sevišķi izceļas ar

savu plaukstu un pēdu garumu, kā arī ar spēcīgo īkšķu

attīstību, pretēji pārējiem, līdz vidum ar ādas plēvi savie-

notiem roku un kāju pirkstiem, sastādot tā īstu tverkāju.

Aste ir tikai sarucis stubeniņš. Samērā mazās acis un

tikpat mazās, spalvā gandrīz pilnīgi paslēptās ausis, ar

kailu iekšpusi, bet spalvām segtu ārpusi, var noderēt par

šī dzīvnieka tālākām atšķirības pazīmēm. Ļoti biezais, pat

villainais spalvojums apsedz netikvien visu ķermeni, bet

arī rokas, kājas un roku un kāju pirkstus līdz pat nagiem.

Agrāk bij pazīstama tikai viena vienīga šīs ģintas

suga — i n dr i s, pareizāk „b abak o to", kas tulkojumā

no madagasiešu valodas nozīmē „tēva dēls" (Lichanotus

brevicaudatus); jaunākā laikā Pete r s s uzstādījis vēl

otru sugu — vaiņaga indri (Lichanotus mitratus),

kurš drusku mazāks par parasto indri.
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Sonnerats, kurš pirmais mūs iepazīstināja ar ba-

bakoto, stāsta, ka šis dzīvnieks, līdzīgi radniecīgiem dzīv-

niekiem, kustas veikli un izveicīgi, ātri lēc no viena koka

otrā, ēdot tup, līdzīgi vāverei, uz pakaļkājām un savu gal-
venā kārtā no augļiem sastāvošo barību liek ar rokām mutē;
viņa balss līdzinās raudošā bērna balsij; viņš ir maigs, lab-

sirdīgs un tādēļ viegli pieradināms. Madagaskaras dien-

vidus daļā iedzimtie indri dresē līdzīgi mūsu sunim medī-

bām uz citiem dzīvniekiem. No Po 11 en a mēs dabonam

zināt kaut cik vairāk par šo dzīvnieku, bet par nožēlošanu

gan ne no viņa personīgiem novērojumiem, bet tikai to,
ko tas dzirdējis no iedzimtiem. „Līdz šim," tā ziņo mūsu

pētnieks, „lielie lemuri bija sastopami tikai Madagaskaras
austrumu daļas iekšienē, galvenā kārtā šīs salas Ziemeļ-
austrumos, vismaz iedzimtie apgalvoja, ka tie viņu citur

nekur neesot sastapuši." Vins on s, ejot cauri lielajam
mežam pie Alanamasoatrao, divas dienas no vietas bij pil-

nīgi apdullis no babakoto kliedzieniem un piezīmē, ka „šie

dzīvnieki, ka liekas, uzturas meža biezokņos lielos, bet to-

mēr grūti ieraugāmos baros. ledzimtie godā babakoto par

pārdabīgu radījumu un uzskata viņu par svētu dzīvnieku,

jo tic, ka viņu vecāki pēc savas nāves pārvēršas par lemu-

riem. Uz šī paša pamata viņi arī tic, ka koki, uz kuriem

babakoto uzturas, dod labus ārstniecības līdzekļus pret
nedziedināmām slimibām, un plūc lapas no koka, uz kura

šis lemurs uzturējies un tad uzglabā tās, lai izlietotu pret
dažādām slimībām. Vietējie arī apgalvo, ka ir bīstami ar

šķēpu uzbrukt babakoto, jo viņš vārda tiešā nozīmē spējot
to vēl skrējošu veikli satvert, pagriest un ar lielu noteiktību

mest virsū pašam šķēpa sviedējam. Pēc kāda cita, visur

pazīstama nostāsta, mātīte pēc dzemdēšanas metot savus

mazos blakus kokā sēdošam tēviņam, tas savukārt metot

tos atpakaļ mātītei, lai izmēģinātu, vai viņi būs savu vecāku

cienīgi vai nē. Ja šī reizes divpadsmit atkārtotā mazuļu
bīstamā pārsvaidīšana izdodoties, t. i., mazais nenokrīt

zemē, vecāki viņu pieņemot un ar lielu rūpību sākot to

audzēt, ja turpretim notiekot pretējais, vecāki atstājot to

savam liktenim, nemaz nepūlēdamies to pacelt. Nemaz nav
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sevišķi jāpiezīmē, ka šādi nostāsti liecina vienīgi par ša

retā dzīvnieka dzīves veida un ierašu nepazīšanu pat no

iedzimtiem.

„Dažās vietās Madagaskarā," turpina Po 11 en s,
„babakoto izmāca putnu medībām. Stāsta, ka še viņš derot

tikpat labi, kā labi dresēts suns; kaut gan indri pārtiek no

augļiem, tomēr neatteicas arī no maziem putniem un ar

lielu veiklību ķer tos, lai pamielotos ar viņu smadzenēm.

Indrim tuvāk radniecīgie dzīvnieki, kurus mēs varam

nosaukt par plīvuru maki (Propithecus), atšķiras
no indra ar savu vidēja garuma asti; viņu ķermeņa uzbūve

galvenos vilcienos līdzinās indru ķermeņa uzbūvei, tikai viņu
zobi uzrāda nelielu savādību.

Diadēmas maki (Propithecus diadēma) ir ap-

mēram 1 metru garš dzīvnieks; uz astes garumu jārēķina
45 centimetri. Ar plānu spalvas kārtu apklātais purns ir

melns, brillēm līdzīgais spalvas loks, kas apņem apkārt acis

un deguna augšdaļu, platā pieres saite, vaigi, pažods un

rīkle ir balti. Galvas virspuse un skausts, kā arī roku

mugurpuses ir melnas, pārējās ķermeņa daļas rūzgani

dzeltenbaltas, sēdes vieta un astes pamats rūzgani balti.

Vārds „m ak i" esot pašas plašākās un sugām bagā-

tākās lemuru ģintas dzīvnieku kliedziena atdarinājums;

zinātniskais nosaukums tiem ir palicis Lemu r. No gan-

drīz visiem radniecīgiem dzīvniekiem maki atšķiras ar savu

slaidi izstiepto, lapsai līdzīgo galvu, vidēji lielām acīm un

vidēja garuma, parasti bagātīgi spalvu apklātām un bieži

vien arī izspūrušām ausīm, labi attīstītām, gandrīz vienāda

garuma kājām, kuru plaukstas un pēdas virspuse klātas

retu un plānu spalvu, asti, kas garāka par ķermeni, un

mīkstu, zīdainu, dažreiz pat vilnainu spalvojumu. Abi

augšējie priekšzobi ir mazi un ar neasiem vaiņagiem, trīs

apakšējie ir slaidi, asi un gandrīz taisni stāvoši, kantainie,
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asiem galiem apbalvotie ilkņi no sāniem ir saspiesti, triju
augšējo neīsto dzerokļu vaiņagi ir trīsstūraini, bet trijiem
apakšējiem īstiem dzerokļiem ir četri maz izteikti uzkalniņi;
šie zobi no priekšas uz pakaļpusi paliek arvien mazāki, iz-

stieptais galvas kauss ar apaļo pakausi uzkrīt ar savu garo

purna daļu. Ģindenī skaita bez kakla skriemeļiem vēl i.O

mugura skriemeļus, 9 vai 10 jostas, 2 līdz 4 krusta, 22 līdz

29 astes skriemeļus; ģindenis arī satur 8 pārus īsto un

4 pārus neīsto, garāko, kantaino ribu. Bez tam vēl jāat-

zīmē, ka kuņģa sānos atrodas diezgan liels akls maiss un

arī aklā zarna ir ievērojami liela.

Tikai pateicoties Po 11 en a ievērojamiem novēroju-
miem, mēs esam ieguvuši izsmeļošas ziņas par savvaļā dzī-

vojošiem maki. Visi maki dzīvo Madagaskaras un blakus

salu mežājos; dienā viņi uzturas meža biezokņos, naktī iet

meklēt sev barību, pie kam kustas ļoti ātri un stipri kliedz!

Viens no minētā pētnieka novērotiem maki, kas pazīstams
zem mājotas nosaukuma (Lemur majotensis), dod

mums jēdzienu arī par visu pārējo maki dzīvi un parašām.
Šie dzīvnieki dzīvo baros pa 6 līdz 12 gabalu vienkopus salas

pirmatnējos mežos, pārtiekot galvenā kārtā no dateļu
palmu augļiem, kurus uzmeklēdami tie klejo no vienas meža

daļas uz otru. Viņus var redzēt kā dienu, tā arī nakti pa

lielākai daļai kokos, no kuriem tie laiku pa laikam norāpjas
zemē, lai salasītu no kokiem nokritušos augļus. Tikko

saule nogājusi, jau sadzirdami viņu žēlīgie kliedzieni, kurus

vesels bars parasti izdod uz reizi. Viņu kustības, līdzīgi
citu lemuru kustībām, ir ļoti vieglas, izveicīgas un veiklas;
kad dzīvnieki kustās, liekās itkā tie lidotu pāri koku galot-
nēm; viņi arī taisa ļoti platus lēcienus no zara zarā. No

suņiem bēgot viņi glābjas koka augstākā galotnē, neno-

vērzdami savas acis no ienaidnieka un rūcot šurpu un turpu
svaida savu asti; tikko tie ierauga mednieku, tie ātri pa-

slēpjas biezā mežā, kādēļ sekot viņiem vai tos nošaut ir

ļoti grūti. levainotie maki mežonīgi aizstāvas pret suņiem,
lec tiem virsū, kā to Po 11 en s pats novērojis, un ar zo-

biem ieķeras tiem ausīs vai kaklā. Mājotu medības parasti
rīko ar suņiem, kuri tad ar riešanu norāda, ka atraduši
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dzīvnieku, un ar priekšķepām pieslienas kokam, uz kura
sēž šis puspērtiķis. Pēdējais arī piegriež lielāku vērību

suņiem un tā dod medniekam iespēju viņam tuvoties, šīs
medības ir ļoti interesantas, tomēr augstākā mērā nogur-
dinošas, ievērojot grūtos meža apstākļus. Mājotas gaļa
skaitās par ļoti garšīgu un garšas ziņā atgādina trušu gaļu,
kādēļ šie nevainīgie dzīvnieki tiek daudz medīti, neskato-
ties uz to, ka viņu radniecīgie dzīvnieki uz citām salām
skaitās par neaizkaramiem.

Garīgā ziņā maki nepaceļas pāri radniecīgiem dzīvnie-
kiem; tomēr viņu raksturs ir patīkams. Parasti viņi ir
klusi un mierīgi, bet daži dzīvnieki arī ietiepīgi, mežonīgi
un mīl kost. Ļoti labprāt tie ļauj sevi lolot, savam saim-

niekam tomēr neizrāda nekādu sevišķu pieķeršanos un ir

vai nu vienādi mīlīgi vai atkal vienādi ļauni' ar visiem cil-

vēkiem.

Dažas maki sugas diezgan bieži tiek atvestas arī uz

Eiropu un še ilgi nodzīvo gūstā. To, piemēram, apliecina
kāds vari, kurš 19 gadus nodzīvoja Parīzē. Vairumā

gadījumu viņi ātri pierod pie cilvēkiem un top patīkami.
Arī uzturēt tos ļoti viegli, jo tie ātri pieradinās dažādai ba-

rībai. Savu barību tie parasti saķer ar priekškājām un

pienes to mutei, bet gadās, ka ņem barību arī ar muti tieši

no zemes. Kad maki ir apmierināti, viņi klusi ņurd; ar šo

ņurdēšanu viņi sevi parasti ieaijā arī miegā.
Bifo na m (Buffon) bija maki tēviņš, kurš ieprie-

cināja ar savām ātrām, veiklām un skaistām kustībām, bet

bija tomēr neciešams ar savu netīrību un palaidnībām. Ne-

reti viņš iemanījās svešās mājās un izzaga tur augļus,
cukuru un citas garšīgas lietas, vajadzības gadījumā, kā

īsts zaglis, prata labi atvērt istabu un skapju durvis un

lādu vākus. Viņu nācās piesiet, un kad tas atraisījās, ļoti
grūti bija to atkal saķert, jo viņš koda pat tos ļaudis, kurus

labi pazina un, kā liekas, pat mīlēja. Ļoti labprāt tas lai-

zīja sava kopēja roku; kad pie tam roka palika sarkana, jo
maki mēle ir tāda pat asa, kā kaķim, maki pēkšņi sāka to

kost. Viņš pastāvīgi ņurdēja, bet kad to atstāja vienu,
tas izdeva vardes kurkstēšanai līdzīgu skaņu. Maki ļoti
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bījās no aukstuma un slapjuma; cauru ziemu tas vienmēr

sēdēja ugunstuvumāun lai labāk sasildītos dažreiz saslējās
pie uguns pat pakaļkājās.

Maki, kurš tik ilgi nodzīvoja Parīzē, tāpat mīlēja uguni
un pastāvīgi sēdēja kamina tuvumā; šis nabaga silto zemju
radījums bija tik nosalis, ka ne tikai rokas, bet pat degunu
turēja tik tuvu ugunij, ka ne vienu reizi vien apsvilināja
savas garās ūsas. Pretēji augšā minētam, šis maki bija ļoti
tīrīgs, ķermeņa spalva tam spīdēja un viņš to rūpīgi sar-

gāja no netīrumiem. Bez tam viņš bija ļoti dzīvs, kustīgs
un ziņkārīgs. Viņš visu ko apskatīja un izpētīja, bet mī-

lēja to arī nosviest zemē, saplēst un apgāst. Maki draudzē-

jās ar visiem, kas ar viņu labi apgājās, un pat pilnīgi sve-

šiem cilvēkiem bez kautrēšanās leca uz ceļiem. Pret vakaru
kādu pusstundu viņš itkā taktī dejoja; pēc tam novietojās
virs durvīm uz plaukta un ņurdēja, līdz kamēr aizmiga.
Jaunībā tas ēda visu, kas tik vien pagadījās, dzēra arī

vīnu, bet līdz ar vecumu sāka vairāk izvēlēties barību, kļuva
arī saprātīgāks un klusāks.

Parīzē dzīvoja kāds pārītis baltpieraino maki, kuri bij

ļoti draudzīgi savā starpā un beidzot arī apvaislojās. Pēc

četru mēnešu grūsniecības mātītei piedzima mazulis, žurkas

lielumā, ar atvērtām acīm; mazais tūlīņ pieķērās mātes

ķermeņa apakšdaļai. Māte turēja ciskas tiktāļ uz augšu,
ka gandrīz pilnīgi aizsedza mazo. Kad cilvēks tai tuvojās,

viņa vienmēr uzgrieza muguru, lai cilvēks nevarētu sare-

dzēt viņas bērnu. Viņa bija ļoti pieradināta, bet kad tai

bērns bija piedzimis, viņa rādīja zobus katram, kas tai tu-

vojās. Pēc sešām nedēļām jaunais dzīvnieks spalvā un

ķermeņkrāsā līdzinājās mātei. Apmēram šinī laikā tas

sāka jau ēst barību, ko piegādāja viņa vecāki, bet tikai sestā

mēnesī viņš atradinājās zīst.

Parīzes Botāniskā dārzā kāds vari ilgāku laiku dzīvoja

kopējā būrī ar otru, pēc auguma mazāku, maki un satika

ar viņu ļoti draudzīgi, līdz tos pārvietoja citā vietā. Te viņu
attiecības pārvērtās: spēcīgākais vari pirmā naktī nokoda

savu biedri. Turpmākais vēl dažādi papildinās minētos

ziņojumus.
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Pie sugām, kurām vienkrāsaina aste, kuru spalvainās
ausis, dziļi paslēptas ķermeņa villainā spalvā pieder arī
v ar i (Lemur varius) viena no lielākām sugām ģintī. Dzīv-
nieka garums sasniedz apmēram 90 centimetrus, no kura

vairāk par pusi, 48—50 cm, nāk uz asti. Bagātīgā spalvu
kārta sevišķi gara uz galvas un kakla abās pusēs, raibota
lieliem baltiem un melniem laukumiem; dažiem dzīvniekiem
vairāk izcelta baltā, turpretim citiem melnā krāsa, tomēr

gadās sastapt arī pavisam baltus vai pavisam melnus dzīv-
niekus. Pie dažiem dzīvniekiem puse no muguras balta, bet

pavēdere melna, pie dažiem atkal krāsas pretēji sakārtotas.
Seja, aste un priekškājas gandrīz vienmēr melnas, vaigi un

dažas vietas ap ausīm biežāk baltas. Kaut ko noteiktāku

par šo dzīvnieku ķermeņa krāsu nav iespējams sniegt.
Po 11 en s ir tanīs ieskatos, kaarīlapsveidīgais

maki (Lemur ruber), kurš līdz ar vari apdzīvo vienas un

tās pašas vietas un arī līdzīgos baros klejo apkārt, nav ne-

kas cits, kā vari pasuga. „Līdz šim," piezīmē Po 11 en s,
„vari novērots tikai Madagaskaras iekšienes mežājos. Arī

viņu tur sastop lielos baros, kuri pārtiek no augļiem. Vari

ir bailīgs un mežonīgs dzīvnieks. Viņa balss ir ārkārtīgi
spēcīga un tāļu sadzirdama; dzīvnieku rūciens, ko tie iz-

grūž visi kopā, barā, atgādina lauvas rūcienu, un tas skan

tik briesmīgi, ka gribot negribot jānodreb pirmo reizi to

dzirdot. Viņu dzīves veids, cik tas līdz šim pazīstams, maz

ko atšķiras no līdzīgu sugu dzīves veida."

No šīm līdzīgām sugām minēsim mūsu melno maki

(Lemur macaco), ko antanuari un sakalavi sauc par

akumba; šis dzīvnieks, kā no jaunākiem pētījumiem

redzams, skaidri pierāda, cik ļoti dažādi var būt vienas un

tās pašas maki sugas dažādie dzimumi. Tēviņš, kuram īsti

arī dots melnā maki (Lemur niger) nosaukums, ir mazāk

vai vairāk spilgti melns un tikai pie atsevišķiem dzīvnie-

kiem un arī galvenā kārtā ķermeņa sānos un kājās ar

sarkanbrūnu spalvas virskārtu vai arī astē starp melniem

matiem sastopami nedaudzi balti mati; mātīte, kuru

Bar 11 et s aprakstīja par atsevišķu sugu zem b a 11-

--bārdainā maki (Lemur leucomastyx) nosaukuma,
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krāsas ziņā mazāk vai vairāk atšķiras no tēviņa; viņas ķer-
meņa virspuse ir gan gaišākā gan tumšākā rūzganā krāsā,
kura muguras vidū dažreiz pāriet purpursarkani brūnā

krāsā; vaigi, kājas un aste vairāk balti un tikai izņēmuma
veidā rudi. Acs redzoklis abiem dzimumiem brūngani
oranžā krāsā, šo dzīvnieku lielums apmēram līdzinās citu

maki lielumam.

Dažos Madagaskaras apvidos ir aizliegts maki noga-

lināt, kā arī dzīvu vai mirušu pie sevis turēt. Katru reizi,
kad Po 11 en s apmeklēja Nosi-Falijas salu, iedzimtie

vienmēr pārliecinājās, vai viņš neved sev līdzi maki, jo tie,

pēc viņu domām, apgāna salu. Reizi notikās, ka šim ceļo-
tājam, atgriežoties no medībām, nācās pašam novest savu

medījumu uz kādu vietu Madagaskarā, kaut gan tam vaja-
dzēja izkāpt Nosi-Falijas salā; to nācās darīt vienīgi tādēļ,
lai šīs „svētās salas" iedzīvotājus pasargātu no nelaimes.

Kādu reizi man gadījās iegūt pārīti melno maki, kuri arī

gūstā vaislojās. Marta beigās piedzima jaunais maki, kurš

pirmā mēnesī attīstījās ļoti ātri. Sākumā viņš pieķērās ne-

vis kā vairums jauno pērtiķu pie mātes krūtīm un pavēde-

res, bet vairāk viņai sānos; vēlāk tas bieži vien rāpās pa

mātes kājām uz augšu un leju, kāpa tai mugurā, paslēpās

pa pusei viņas vilnā un no turienes uzticīgi skatījās savām

gudrām acīm. Pēc mēneša tas jau bija tik patstāvīgs, ka

uzņēmās savu pirmo ceļojumu, t. i., atstāja savu māti un

kāpelēja krātiņa zaros. Drīz pēc radībām man uzkrita,
ka tas pilnīgi līdzinās savam tēvam un neuzrādīja pat ne-

kādas dažādu krāsu maisījumu pēdas, kā tas pie jauniem

dzīvniekiem tik parasts. Tikai tad es izpētīju savus maki

un atradu, ka visi melnie maki, kurus kopu, ir tēviņi, bet

visi baltbārdu maki bija mātītes. levāktās ziņas no Lon-

donas, Ķelnes un Roterdamas zvēru dārziem un arī no kāda

paziņas Zanzibarā apstiprināja manus novērojumus, un tā

doma, ka melnais un baltbārdu maki ir vienas un tās pašas

sugas dažādi dzimumi, pārvērtās par neapstrīdamu faktu.

Starp maki ir vēl viena ievērojama suga — ka t a

(Lemur catta), kura sevišķi izceļas ar sava ķermeņa gracio-

zumu, skaisto spalvas krāsu, gredzenotu, vairāk par pašu



ķermeni garo asti kā arī ar savām samērā lielām acīm.
Lieluma ziņā kata ir drusku mazāks par iepriekšējiem dzīv-

niekiem ; viņa ķermeņa garums ir apmēram 85, augstākais
90 centimetru, no kuriem 30 līdz 40 centimetru nāk uz

ķermeņa, pārējais uz astes rēķina. Biezais, zīdainais, mīk-

stais un drusku vilnainais spalvojums ir pelēks, dažreiz

vairāk pelnu pelēkā, dažreiz rudi sarkanā krāsā. Seja,
ausis un pavēdere ir balti; lielais apaļais acu laukums un

purns ir melni. Tēviņš no mātītes, kā liekas, neatšķiras.
Kata, kuru nevar sajaukt ne ar vienu citu maki, pēc

Po 11 en a novērojumiem dzīvo Madagaskaras dienvidu-

rietumu daļas mežājos un, cik zināms, nevienā citā salas

daļā nav ticis novērots. Viņš, līdzīgi citiem maki, dzīvo

baros un savā dzīves veidā atšķiras vai vienīgi ar savu gra-
ciozumu un neticamo kustības spēju. Pēc Po 11 en a

ziņām, kata tāpat lec no koka kokā veikli un skaisti un pa
zināmiem starpbrīžiem izdod skaņu, kas gan stipruma ziņā
tālu nelīdzinās pārējo maki kliedzieniem un vairāk atgādina
mūsu kaķu ņaudēšanu. Saķertie katas ļoti ātri pierod pie
sava saimnieka; tā vismaz Po 11 en s ziņo par kādu jaunu

katu, kurš piederēja kādam franču kuģa ierēdnim un tik

labi pazina savu saimnieku, ka viegli atšķīra to no pārē-

jiem kuģa ļaudīm un pasažieriem. Dzīvnieciņš labprāt

spēlējās ar kuģa zēniem un ar suni, kas atradās uz kuģa;

ļoti savādi, itkā savu bērnu, tas auklēja kāda matroža mazu

pērtiķīti; dažreiz tas ķēra arī vistām aiz astēm, kad tās

nonāca viņa krātiņa tuvumā, un raustīja asti tik ilgi, kamēr

vistas nesāka kliegt; dažreiz viņš sēdēja nekustīgi ar iz-

stieptām rokām, uzmanīgi skatīdamies uzlēcošā saulē.

Pvs m ak i (Hapalemur) atšķiras no līdzšim apskatī-
tām formām ar savu slaido, caunveidīgo ķermeni, ar īsām,

savā starpā maz atšķirīgām kājām un asti, kura gandrīz
līdzinās ķermeņa garumam. Galva tam apaļa, ar smailu

purnu, mazām acīm un platām, bet ļoti īsām, gandrīz pil-

nīgi spalvā paslēptām un no ārpuses un iekšpuses biezi
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spalvainām ausīm. Roka un kāja apveltīta slaidiem pirk-

stiem; rokas īkšķis īss, bet kājā tas mēreni garš. Zobi, kā

tas ir arī pie maki, skaitā 36 un sevišķi atšķiras ar to, ka

augšā abi iekšējie priekšzobi stāv ārējiem priekšā.

Vienīgās līdz šim pazīstamās sugas (Hapalemur gri-

seus) spalva ir olivu brūnā krāsā; pie atsevišķiem dzīvnie-

kiem šī krāsa tomēr pāriet dzeltenā, pie dažiem sarkanā

krāsā; galvas abās pusēs šī krāsa parasti visspilgtākā; ķer-
meņa apakšpuse ir pelēkāka par augšpusi; pavēdere ir rūz-

gani dzeltena, aste palsi pelēka, acu redzoklis brūns. Roku

un kāju virspuse līdz pat nagiem pārklāta vāju spalvas
kārtu. Dzīvnieka garums ir 60 līdz 65 centimetri, no ku-

riem 35 centimetri krīt uz asti. Pusmaki apdzīvo galvenā
kārtā bambuku mežājus.

Aprakstītai ģintai vistuvāk stāv kaķu maki (Chiro-

galeus), kuri, kā liekas, ir pārejas locekļi no maki uz galo-

gosiem. Vispazīstamāko šīs ģints pārstāvi iedzimtie sauc

par val v v i (Chirogaleus furcifer); pēc sava lieluma tas

gandrīz līdzinās pusmaki: arī viņa kopējais garums ir

65 līdz 70 centimetru, astes garums 33—40 cm, gaišbrūni

pelēkā krāsa ir valdošā ķermeņa virspusē, bet asi nodalīta

gaiši palsa krāsa — ķermeņa apakšpusē; galvas un kakla

spalva ir iesarkana. Vaigos sākās melna švītra, kura apņem

acis, atstājot pierē gaišu starpu un galvas virsū atkal sa-

vienojoties; no šejienes pāri kaklam un muguras vidum šī

švītra velkas līdz pat astei; astes pamats ir pelēks, bet

netāļu no gala aste ir atkal melna; acs varavīksnīte ir

melna. Kaķu maki ļoti bieži sastopams Madagaskaras

mežājos.

Ja visi maki vismaz zināmā laikā izrāda dzīvu darbību

un kustību, tad pie lori (Stenops) šīs īpašības ir pa-

visam pretējas. Viņi ir slinki dzīvnieki un tādēļ viņus arī

dēvē par slinkiem pērtiķiem, še pieskaita mazus,

diezgan skaistus puspērtiķus ar tievu bezastainu ķermeni,
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lielu apaļu galvu un tievām slaidām kājām, pie kam paka-
ļējo kāju pāris ir drusku garāks par priekšējo pāri. Purns

smails, bet iss; ļoti lielās acis atrodas tuvu viena otrai;
ausis ir vidēja lieluma un spalvainas. Rokas rādītāja

pirksts stipri saīsināts, ceturtais pirksts pagarināts, bet ma-

zais pirksts apveltīts ar asu uz garu nagu. Ļoti īpatnēja ir

ciskas un atslēgas kaula artēriju zarošanās: abas šīs artē-

rijas sadaļas tik daudzos zaros, cik muskuļu attiecīgā kājā.
Šis apstāklis vēl jo ievērojamāks tādēļ, ka arī pie sliņķiem
attiecīgās artērijas uzrāda gandrīz līdzīgu sazarojumu, šās

ģints nedaudzās sugas dzīvo Indijā un tuvākās salās; to-

mēr viņu savvaļas dzīves veids mums gandrīz vēl nepazī-

stams. Viņi Dienvidazijā aizvieto savus kustīgos Āfrikas

radiniekus, galvenā kārtā tomēr ar savu ķermeņa uzbūvi,
bet ne ar savām rakstura īpašībām.

Ļoti piemīlīgs mūsu ģints loceklis ir slaidais 1 o r i

(Stenops gracilis); tas ir mazs dzīvnieciņš, pēc auguma

gandrīz tik liels kā vāvere — tikai 25 centimetru garš, ar

tievu ķermeni, lielām acīm, smailu purnu, tievām kājām

un garu plīšveidīgu spalvu ar sārti pelēku un dzelteni brūnu

virspusi, bet bāli dzeltenu apakšpusi. Ap acīm, kuras ir

riekstu brūnā krāsā, spalva tumšāka, kādēļ arī nodalās no

gaišās purna virspuses.
šis mīļais radījums, kuru iedzimtie sauc par tei-

van gv, dzīvo Ceilonas mežos. Dienā slaidais lori guļ

saritinājies, pieķēries sava krātiņa šķērskokam; ārpasaule

ar savu nemieru nemaz viņu netraucē. Krēslai iestājoties

viņš atritinājās, vēl pusmiegā staipa savus locekļus un pēc

tam sāk lēni un nesadzirdāmi staigāt pa sava krātiņa sta-

biem vai arī pa durvju stenderēm uz augšu un leju. Pa

šķērskoku vai zaru viņš kustas ar ievērojamu veiklumu,

vienalga, vai tas atrodas virs zara, vai arī zem viņa iekā-

ries; tomēr pie katra soļa viņš pārliecinās par jaunu at-

spaida punktu un bieži tādēļ izplēš savas kājas pāri katram

mēram un ar viņām kā ar rokām tāļu uz priekšu tausta

pa gaisu, ja viņam vajaga pāriet no viena zara otrā. Ja

tas neatrod tūliņ pieturas, kājas sāk tam drebēt itkā bries-

mās vai grūtā stāvoklī. Rokas un kājas, kuras viņš lieto
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gandrīz vienādi, ir apbalvotas ar ārkārtīgi labu tausti;
roku darbībai, pats par sevi saprotams, viņš dod priekš-
roku. Pirms pieķerties kādam priekšmetam, viņš izpēta
to ar taustes palīdzību. Zaru viņš apņem, stādot īkšķi

pretīm pārējiem roku un kāju pirkstiem; paplašanātos

pirkstu uzkalniņus tas tik cieši pieliek satvertam zaram,

ka tie izliekas itkā pielipuši, un reizē arī pirkstu vidējie

locekļi liecas uz iekšu. Uz līdzenas grīdas viņš pirms katra

soļa tausta apkārt, itkā meklējot priekšmetu, pie ka pie-

ķerties, pēc tam stingri nostāda līdz neiespējamībai izple-
stās kājas un rokas un beidzot kustas uz priekšu, ar ceļos
stipri saliektām kājām, rāpdamies ārkārtīgi lēni, līdzīgi

krupim, tikai ar to starpību, ka pēdējais kustas daudz

ātrāk uz priekšu. Viņš priecājas par katru nelīdzenumu

un katru paaugstinājumu, kas gadās ceļā, ar kājām un

rokām tūlīņ pieķeras tam, itkā cerēdams atgūt savu dzimto

koku augstumu un zarus.

Viņa ķermeņa kustīgākā daļa ir galva, kuru viņš pie-

pēži un zibeņātri spēj grozīt un pagriest apkārt, kamēr ar

roku un tās elkoņa daļu viņš tikai retumis izdara līdzīgi
ātras kustības. Pustumsā viņa acis spīd burtiski kā kvēlo-

jošas ogles un atštāj augstākā mērā īpatnēju iespaidu, jo

viņas atrodas ļoti tuvu viena otrai, šķirtas ar baltu lau-

kumu. Ausis ir no galvas drusku atkārušās, pate auss pil-

nīgi atvāzta. Viņa galvenā barība gūstā ir pienā samēr-

cēta maize. Kukaiņus, pa reizei arī miltu kāpurus viņš ēd

ar neparastu kāri.

Neveiklais lori (Stenops tardigradus) ir drusku

labāk pazīstams, varbūt tāpēc, ka viņš biežāk un plašāk

sastopams, nekā viņa slaidais radinieks. Tik daudz ir zi-

nāms, ka šis kustonis dzīvo Indijas kontinenta mežos un uz

Sunda salām, vismaz uz Sumatras. Viņš ir lielāks un

druknāks nekā viņa radinieks, un viņa ķermeņa garums ir

vismaz 35 centimetri.

Neveiklie lori ir vispār reti savas dzimtenes vientuļāko
mežu apdzivotāji. Tie dzīvo ģimenēs, kuras dienu noguļ
koku dobumos, bet pēc krēslas iestāšanās atžirgst un dodas

pēc barības, šo kustoni brīvībā eiropieši vēl nav novēro-
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juši, turpretim pieradinātu to bieži turējuši, vairākas reizes

arī dzīvu atveduši Eiropā. Observijs (Observille),
Seba un Joness ir snieguši labākās ziņas par viņa
dzīvi. Teivangs pelna savu nosaukumu. Viņš rāpo tik lē-

nām, ka vienā minūtē aiztiek tikko tāļāk par četrām asīm.

Ļoti reti viņš noiet pāra soļus piecēlies, citādi arvienu tikai

uz visām četrām. Kāpelēšanu tas prot labāk; tomēr arī

šeit viņa kūtrība ir uzkrītoša. Pret dienas gaismu tas

liekas būt ļoti jūtīgs; tomēr naktī redz ļoti labi un tad viņa
dienā nespodrās acis mirdz. Viņa dzirde ir tik smalka, ka

arī gulēdams viņš acumirklī sadzird tuvojošās insekta

troksni un no tā pamostas; maziem putniem viņš prot
meistariski piezagties un tos satvert ar vienīgu zibeņātru
ķērienu. Viņa parastā balss skan kā liega svilpošana, kas

mainas atkarībā no tā, kas jāizteic: prieki, sāpes, īgnums
vai nepacietība; dusmās viņš liek dzirdēt griezīgas skaņas.

Pie Javas iedzīvotājiem „muka" (seja), kā viņi no-

sauc neveiklo lori, ir sliktā slavā. ledzimtie tic, ka viņa

klātbūtne nes briesmas, slimību, nāvi vai citu nelaimi, un

tāpēc katrs vairas no šī kustoņa, cik vien var. „Kad es

tādu viesi atvedu savās mājās," raksta Haskarls, kuram

man jāpateicas par iepriekš pievestām ziņām, „es vispār
tiku brīdināts, un man aizrādīja uz dažādām briesmīgām

izredzēm. Es arī nenoturēju savu lori ilgi pie dzīvības.

Šādā vai tādā veidā, bet droši vien viņš tika nomaitāts no

vietējiem, — no maniem mājas kalpotājiem, kuri briesmīgi

no viņa bijās un kuriem bija ļoti nepatīkama viņa pretīgā
smaka.

Lori puspērtiķiem pieslēdzas divi Āfrikas puspērtiķi

ar sarukušām astēm; no ārienes tie viens otram ārkārtīgi

līdzīgi, tomēr atšķiras ar rokas uzbūves, astes garuma un

arī zobu sistēmas dažādību. Tāpēc viņus uzskata par divu

dažādu grupu priekšstāvjiem.
Po to puspērtiķim (Perodicticus Potto) ir slaiks ķer-

menis, ieapaļa galva ar garu purnu, vidēji lielām acīm un

mazām, ādainām ausīm. Viņa rokas un kājas gandrīz vie-
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nāda garuma, ar lielām roku elkoņu un kāju stilbu daļām.
Roku rādītāja pirksti sarukuši, beznagaini, tomēr vēl skai-

dri saskatāmi. Pārējo pirkstu nagi plakani, izņemot kāju
otros pirkstus, kuriem lieli, līki, plakani, vertikāli stāvoši

plēsējtīpa nagi. Aste ir īsa. īsais villainais spalvojums

augšpusē sarkanpelēki bāls, maisīts ar melnu, iesarkanāks

uz galvas, rokām un kājām, bāli pelēks plecu rajonā, apakš-

pusē un iekšpusē vēl gaišāks — gaišbāli pelēks, pie astes

pelēkrūzgani sarkans; spalvas ir ar melnibrūnām galotnēm.

Virspuses atsevišķās spalvas ir pie saknes pelēkas, vidū

bāli pelēkas, uz galotnes pusi brūnas, galotnē melnas vai

gaišbāli pelēkas. Viss kopgarums apmēram 35 centimetri,

no kuriem uz asti jārēķina 6 centimetri.

Lāču maki (Arctocebus calabarensis) atšķiras no

poto ar lielām acīm un ausīm, ar rādītāja pirkstu, kurš sa-

rucis līdz kārpai, un ar īso, tikko samanāmo asti. Garums

25—30 centimetri.

Punduru maki (Microcebus) acis vairāk attīstī-

tas nekā ausis.

Miega peļu maki (Microcebus myoxinus), kura

ķermeņa garums ir 14—15 centimetri, bet astes garums

16—17 centimetri, ir viens no šīs grupas pazīstamākiem

priekšstāvjiem. Virspusē viņš rūzgandzelteni pelēks ar

zeltainu vizuļojumu, apakšpusē balts.

Pie vislabāk pazīstamiem puspērtiķiem pieder aušai-

nais maki jeb galago, par kura dzīvi un parašām

ziņojuši jau agrāku laiku ceļotāji. Kamēr pie pundurmaki
vislabāk attīstīta redze, tikmēr pie šiem dzirde, kā tas arī

sagaidāms no viņu ļoti lielām, ādainām ausīm, kuras pie

atsevišķiem īpatņiem atgādina sikspārņu ausis. Var teikt,
ka galago ķermenis vairāk kalsnējs, nekā drukns, tomēr

kuplo spalvu dēļ tas izskatās resnāks nekā patiesībā; sa-

mērā lielo galvu raksturo neparasti stipri attīstītās, kailās

ausis un viena otrai pietuvinātās lielās acis; priekšējie un

pakaļējie locekļi ir vidēji gari, roku un kāju stilbu daļas
vēl

'

labi izveidotas; roku rādītāju pirksti un

otrie kāju pirksti, atsevišķiem īpatņiem arī roku un kāju
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vidus pirksti, apbruņoti plēsēju tipa nagiem, turpretim
visi pārējie plakaniem nagiem.

Visi galago, kas dzīvo Āfrikā un uz viņas rietumu un

austrumu salām, atskaitot maki, jāuzskata par plēsīgiem

kustoņiem, kuri augļus lieto tikai kā blakus barību. Tie

ir naktsdzīvnieki vārda īstā nozīmē, — būtnes, kurām mē-

nesis ir saule, — radījumi, kuriem viena dienas daļa paiet
bez nozīmes, kuri miegaināki par miega pelēm, guļ sariti-

nājušies kādā piemērotā paslēptuvē. Ja tiem neļauj šādu

paslēptuvi uzmeklēt, tad tie mēģina izvairīties no nīstās

saules gaismas, bailīgi paslēpjot kaut tikai galvu. Sariti-

nājuši savas ausis, tie cenšas nodrošināties no mazākā

troksnīša. Ja tos kaut kādā veidā ar varu uzmodina no

dziļā miega, tad viņi no sākuma nekustīgi, kā sapņodami,
lūkojās tālumā, pamazām atjēdzās no savas miegainības

un tad ar savu aizsargāšanos izrāda, cik nepatīkams viņiem
tāds traucējums. Pavisam citādi top šie paši dzīvnieki pēc

saules rieta. Tiklīdz mežā sāk iestāties krēsla, maki pamo-

stas, varbūt no sajūtamā vakara vēsuma, atliec atpakaļ virs

galvas saritināto asti, atver acis un izgludina ādainās, sa-

tītās vai pareizāk sakot sakrunkotās ausis, kuras kā vāki

līdz šim labi noslēdza dzirdes orgānu. Viņi notīrās un no-

laižas, atstāj paslēptuves dobumu, sāk savu spokaino dar-

bību. Ar savu neapmierināmo asinskāri un slepkavības

tieksmēm, kas pie tik augsti stāvošiem rokdzīvniekiem ir

neparasta, tā ir laupītāja dzīve vārda pilnā nozīmē. Ap-

dāvināts kā kaut kurš cits plēsēju dzīvnieks, tālredzīgs kā

lūsis, dzirdīgs kā sikspārnis, saozdams pēdas kā lapsa, —

lai arī ne tik saprātīgs kā pēdējā, tomēr viltīgs, — ap-

vienodams sevi pērtiķa un miega peles veiklību, pavairo-

dams uzbrukuma nekļūdību ar pārdrošību — galago patiesi

top bīstams ienaidnieks maziem dzīvniekiem, šinī ziņā viņš

stipri atšķiras no pārējiem savas šķiras radiniekiem.

Starp nedaudzām līdz šim atrastām un noskaidrotām

ausaino maki sugām, no kurām lielākās sasniedz gandrīz

pieaugušu trušu lielumu, kamēr mazākās tikko pārsniedz

vidēji lielu peli, mēs no Adansona laikiem pazīstam

galago (Otolicnus Galago). Tas ir diezgan skaists radī-
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jums vāveres lielumā ar 16 līdz 20 centimetrus garu ķer-
meni un 23 līdz 35 centimetrus garu asti. Viņa īsais, bet

biezais un zīdveidīgais spalvojums virspusē ir bāli pelēks,

pie galvas un uz muguras drusku iesarkans, bet locekļu
iekšpusē kā arī uz vēdera dzelteni balts; līdzīgā krāsā ir

arī vaigi un deguna virsus vidus no acīm līdz deguna galam.
Ausis ir miesas krāsā, acis brūnas. Galago apdzīvo lielu

Āfrikas daļu.
Pie Zanzibaras dzīvojošais ausainais maki, suahelu

kom b a (Otolicnus agisvmbanus) garumā pārsniedz ga-

lago : viņa ķermeņa garums ir 20 līdz 30, bet astes garums

23—25 centimetri. Valdošā spalvas krāsa ir dzelteni vai

brūni pelēka, jo mati pie saknes pelnu pelēki, bet pie galot-

nes izskatās brūni.

Pieradināts komba ir daudz laipnāks un piemīlīgāks

par pērtiķi. Saprotams, ka dienas miega traucēšana ļoti
nepatīkami aizskar pat visrāmāko dzīvnieku; turpretim

vakarā, kad viņš atkal pilnīgi atžirdzis, tas izrāda savam

saimniekam lielu un siltu pieķeršanos. Viņš atļauj sevi

aizskārt un ar prieku nododas visādiem glāstiem un nemaz

nedomāizlietot savus asus zobus. Jau no paša sākuma pret
sev līdzīgiem viņš izturas labi, pierod arī pie citiem māj-

kustoņiem. Ja viņš iepriekš iemācas lietot visādu barību,
tad nav grūti to pārvest uz Eiropu.

Lielākais līdz šim pazīstamais ausainais maki, kuru no-

sauksim parmilzu galago (Otolicnus crassicaudatus),

ķermeņa apmēros gandrīz līdzinājās trusim: viņa ķermeņa
garums ir 30 līdz 32, bet astes garums 40—42 centimetri.

Biezais, villainais spalvojums, kas sevišķi kupli pārklāj asti

un tikai uz roku un kāju stilbu ārpusēm top īsāks un pie-

kļāvīgāks, ir uz muguras pelēki rūzgans, apakšpusē pelēki
vai dzelteni balts, uz astes rūzganbrūni sarkans, uz roku

un kāju pirkstiem melni brūns; katra atsevišķa spalva pie
saknes ir zili vai melni pelēka, pie galotnes gredzenoti

sudrabpelēka, melna vai brūna, vai arī pavisam melna.

Izplatīšanās apgabals aizņem diezgan lielu Austrumafrikas

daļu.
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Liela, apaļa un cieši pie pleciem pieguļoša galva ar

īstu vardes seju, īsi priekšlocekļi un gari pakaļlocekļi, kā

arī ķermeni garumā pārsniedzošā aste un kukaiņēdāju zo-

biem līdzīgie zobi ir galvenās kāda tālāka puspērtiķa ie-

zīmes. Jau labi atpakaļ šo puspērtiķi sāka uzskatīt par se-

višķas ģintas priekšstāvi. Jaunākos laikos viņu uzskata

par atsevišķas dzimtas priekšstāvi. Pēc tam, kad šis dīvai-

nais dzīvnieks agrāk no dažādiem dabas pētniekiem bija
nosaukts te par lēcēju peli, te par somaino, te beidzot uz-

skatīts par lemuru, šai dzimtai, viņas neparasti pagarināto
roku dēļ, dots nosaukums kājsakņu dzīvnieki (Tarsidae).

Spoks jeb kobolda maki (Tarsius spectrum),
ja tā var izteikties, ir vardes atdarinājums zīdītāju klasē.

Pēc sejas tas rāda nepārprotamu līdzību koku vardei, pēc

kāju un roku stilbu daļām, vēlāk aprakstāmu savādību dēļ.
tas atgādina šo pašu abinieku, kuram tas augstā mērā līdzi-

nājās arī kustībās. Lielā galva būtu lodes veidīga, ja no

sejas virsmas neizceltos deguns, kā īss, diezgan plats ko-

nuss, šis, kā arī samērā ar deguna garumuneparasti platā,
līdz pat acīm ejošā mutes sprauga, piešķir viņa sejai vardes

izteiksmi, šo izteiksmi vēl ievērojami pastiprina nepa-

rasti lielās pūces acis. Vispār tās ir samērā lielākās acis

starp zīdītājiem. Tās burtiski ieņem sejas lielāko daļu,
stāv diezgan tuvu viena otrai un viņu caurmērs ir vismaz

1,5 centimetri. Mazāk īpatnējas, arī pie citiem zīdītājiem

sastopamas, liekas viņa ausis, kas līdzinās lielām, platām

uz īsa stobrveidīga kāta stāvošām karotēm. Kakls

ir īss un tikko atšķirams kā atsevišķa daļa; ķermenis
priekšpusē visplatāks, jo pleci stipri izceļas; mugura iz-

skatās ielīkusi, krūtis šaurākas nekā mugura. Uzkrītoši ir

priekšlocekļi kā ar savu kopējo, tā arī ar roku plecu daļu

īsumu, bet pakaļējie locekļi ar savu garumu. Garumā pē-

dējie pārsniedz pat pārējo ķermeni. Samērā ar rokas kop-

garumu, tās stilba daļa jāapzīmē par ļoti garu. Atsevišķo

pirkstu samēri ir citādi nekā lemuru vairumam, jo vidus-

pirksts ir visgarākais un no skata liekas pat trīs reiz garāks

par īkšķi, kurš'savkārt ievērojami īsāks par mazo pirkstu,

tāpat kā dažiem galago, uz plaukstas un pirkstu galos tam
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izveidoti lieli, apaļi spilventiņi. No tiem viens atrodas zem

vidus un zeltneša pirksta sākuma, pārējie pa vienam pirk-
stu galos. Ciskas ir ievērojami stipras, stilbi samērā ar

viņām slaidi, pie pēdas pamata pat kalsnēji. Pēdas virsa

sākot no pirkstu sadalīšanas vietas apaug retām spalvām.
Izņemot kāju otro un trešo pirkstu nagu veidojumu, kāja

vispār līdzinās rokai; tikai kāju īkšķis daudz līdzīgāks pā-

rējiem kāju pirkstiem, nekā roku īkšķis pārējiem roku

pirkstiem un spilventiņi kāju pirkstu galos ievērojami lie-

lāki; garākais ir arī kāju trešais, bet ne ceturtais pirksts.
Uz visiem roku pirkstiem atrodas trīsstūraini, vidū drusku

izvalnēti, malās noliekti, bet galos izstiepti nagi. Abu kāju
lielā un ārējā pirksta nagi izveidoti līdzīgi iepriekšminē-

tiem, kamēr abi vidējie kāju pirksti bruņoti stāvus pacel-

tiem, mazliet saliektiem, smailiem un asiem plēsējtīpa na-

giem. Aste ir pilnīgi apaļa un vienmērīgi nosmailota. Viņa
zobi atšķiras no pārējo puspērtiķu zobiem ar to, ka viņam
nav šauro, uz priekšu stāvošo priekšzobu, bet viņa priekš-
zobi ir stāvi un atgādina gan kukaiņēdāju, gan tikpat arī

puspērtiķu un pērtiķu zobus; viņa ilkņi un dzerokļi samērā

plati, asi un griezīgi robaini. Galvas kauss pēc formas pil-

nīgi atbilst lodesveidīgam galvas izskatam un atšķiras no

pārējo puspērtiķu galvas kausiem ar īso smailo degunu un

plašiem acu dobumiem. Pēdējie uzkrīt ar savām asām,

gandrīz griezīgām, augsti izceltām malām un plato, paka-

ļējo sienu radošo izcilni, kas iet no pieres kaula uz virs-

žokļiem. Visi kauli ir plāni un smalki, galvas kausa vāks

tikko biezāks par spēļu kārti, tā kā viņu ar nazi var viegli

caurgriest. Mugurkauls sastādās no 7 kakla, 13 vai 14 mu-

guras, 6 jostas, 3 krusta kaula un 31—33 astes skrieme-

ļiem. No 13 vai 14 ribām 7 vai Bir īstas un 6 neīstas.

Galvu, muguru un locekļu ārpusi vienmērīgi apsedz villaina

smalka spalva, kura uz krūtīm un vēdera top īsāka. Aste

pie pamata apklāta garām, biezām, tāļāk retām un sarai-

nām, beidzamā trešdaļā atkal garām, gandrīz kuplām spal-
vām. Spalvas krāsa dzeltenbrūni pelēka ar vieglu sarkan-

brūnu nokrāsu. Pieauguši īpatņi sasniedz 40 centimetru

garumu, pie kam uz asti jārēķina 23—24 centimetri.
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Spoku jeb kobolda maki izplatīšanās apgabals, pēc
Uollesa (VVallace), aizņem visas Malaju salas, rietu-

mos līdz Malakai; tomērnekur šis dzīvnieciņš nav bieži sa-

stopams. Viņa daudzie nosaukumi, vēl vairāk par viņu
apkārtejošās teikas, pierāda ka viņš visiem iedzimtiem iz-

liekas par augstā mērā dīvainu radījumu. Pēc Rozen-

ber g a ziņām, spoks par savu uzturēšanās vietu izvēlās
līdzenus mežus. Pat arī tur viņš dienu paslēpjas tumšu

un mitru vietu biezās koku lapās vai arī pašu koku dobu-

mos. Pēc Kamm m g a (Cumming) viņš dzīvo starp
koku saknēm, sevišķi lielo bambuka koku saknēs, vienīgi
mežu biezokņos, bet arvien reti. Tēviņu un mātīti parasti
redz kopā, tāpēc arī iedzimtie, noķēruši vienu kustonīti,
lūko turpat tuvumā atrast arī otru. Pēc sēdēšanas un lēk-

šanas veida un paņēmiena viņš, pēc Zālamana Mi 1 -

1 era (Mūller) un Rozenberga vārdiem, negribot at-

gādina koku vardi, bieži ieņem līdzīgu pozu, lēc kā varde

un taisa gandrīz metru tālus lēcienus. Dienā tas ir tik bez-

bailīgs, ka dažreiz nolec no augsta koka vai krūma uz ga-

rāmgājēju un ļaujas saķerties ar roku. Nesamērīgi lielās,
lodveidīgi izspiestās acis, kuru zīli skatoties pēc krītošās

gaismas viņš var ātri palielināt un pamazināt, viņu padarī-

jušas vietējo iedzīvotāju acīs par spokainu būtni. Viņu
uzskata par apburtu kustoni, pēc dvēseles ceļošanas mācī-

bas pamatiem par ļaundara gara ar burvju spējām. Su-

matras iedzimtie tik briesmīgi no tā baidās, ka viņi acu-

mirklī atstāj rīsa lauku, tiklīdz tie ierauga uz blakus koka

spoku maki, jo pēc viņu domām tas, bez šaubām, vēsta

kādu nelaimi viņiem vai viņu ģimenēm. Kamm m g s

apgalvo, ka šī puspērtiķa barība esot ķirzakas un ka viņš
šos rāpuļus cienot vairāk, nekā pārējo barību, tomēr lielā

badā ēdot arī mazus vēžus un tarakānus. Zālamans

Mi 11 er s kā viņu barību, blakus kukaiņiem min dažā-

dus augļus.
Kammings pirmais sniedza ziņas par sagūstītu

spoku maki. „Savās parašās tas ir ļoti tīrīgs," viņš saka;

„nekad viņš neaiztika barību, kas jau agrāk pa daļai bija

apēsta, un nekad viņš otrreiz nedzēra no tā paša ūdens.
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Samērā ar savu augumu tas ēd ļoti daudz. Pie dzeršanas

viņš lok ūdeni kā kaķis, bet ļoti lēnām. Viņa izkārnījumi

priekš tik maza kustonīša ir uzkrītoši lieli un līdzinājās

suņa izkārnījumiem. Dienā viņš guļ ļoti daudz un stipri
vairas no gaismas, kāpēc arvien dodas uz tumšākām vietām.

Ja mēs tuvojamies viņa krātiņam, tad viņš ilgu laiku lie-

lām izplēstām acīm skatās uz kādu priekšmetu, nekustinā-

dams nevienu muskuli. Ja mēs ejam viņam tuvāk vai me-

tam tam tuvāk kādu priekšmetu, tad viņš atņirdz zobus

līdzīgi pērtiķim, attālinādams sejas muskuļus citu no cita.

Troksni viņš taisa reti, un ja arī izdod kādu skaņu, tad tā

ir vienkārša un ķērcoša. Piemēroti kopts, viņš drīz top
rāms un neparasti uzticīgs, laiza rokas un seju, aposta sava

drauga ķermeni un grib, lai to glāsta."
Mums jāpateicas Kammingam arī par dažām zi-

ņām par spoku vairošanos. „Man laimējās iegūt," saka

viņš, „pašam to nenojaušot, grūsnēju mātīti, un tāpēc es

biju ne mazumu pārsteigts, kad kādā rītā tā bija dzemdē-

jusi mazuli. Tas likās drusku nevarīgs, tomēr pilnīgi lī-

dzinājās mātei. Viņa acis bija atvērtas un miesa jau ap-

klāta spalvām. Zīzdams viņš turējās starp mātes kājām

un tika no pēdējās pilnīgi apsegts, tā ka tikai retumis va-

rēja pamanīt viņa asti. Viņa spēki dzīz pieņēmās, un jau
otrā dienā viņš sāka rāpot ārpus krātiņa, tomēr vēl ar re-

dzamām grūtībām. Tomēr viņš sasniedza nūju galus, no

kuriem bija taisīts krātiņš. Ja apkārtstāvošie gribēja re-

dzēt mazuli tanī laikā, kad māte to apsedza, tad vajadzēja

pēdējo iztraucēt. Tad parasti viņa noskaitās, saņēma ma-

zuli mutē tāpat kā kaķe, un vienu laiku to vilka apkārt.
Arī citā laikā, kad to neviens netraucēja, es viņu redzēju
iznākam no būra ar mazuli mutē. Pēdējais triju nedēļu
laikā bija ļoti ātri pieņēmies augumā, kamēr nelaimīgā
kārtā kāds uzmina viņa mātei uz astes, no kam tā pēc da-

žām dienām nobeidzās. Pēc dažām stundām viņai sekoja
arī mazulis."

Pirms apmēram deviņdesmit gadiem ceļotājs Sonne-

ra t s Madagaskaras rietumu krasta mežos ieguva divus

ārkārtīgi savādus kustoņus, par kuru esamību līdz tam



309

nevienam nebija nekādu ziņu. Pat uz pretējā krasta tie

bija nepazīstami; vismaz tur dzīvojošie madagaskārieši
šim dabas pētniekam apgalvoja, ka tādus kustoņus, kurus

viņš tiem rādīja, tie redzot pirmo reiz. Tos ieraudzīdami,
viņi skaļi izsaucās, ar to pierādīdami savu izbrīnēšanos, un

Sonnerats ar viņu izsaucienu: „ai, ai" nosauca atra-

stos dzīvniekus.

„šim četrkājim," saka Sonnerats, „ir daudz līdzības

ar vāveri, tomēr viņš atšķiras no pēdējās ar dažām svarī-

gām pazīmēm: zināmā mērā viņš līdzinājās maki un

pērtiķim.
Aiaijam uz katras kājas ir pieci pirksti, no tiem

priekškāju pirksti ir ļoti gari un drusku līki; tas viņu
spiež iet ļoti lēnām: šie pirksti arī bruņoti līkiem nagiem.
Divas viduspirksta locītavas ir garas, tievas un bez spal-
vām: ar tām viņš izvelk no koku mizas un no koku plai-
sām tārpus, no kuriem pārtiek, un ar tām pašām viņš bāž

tārpus savā mutē; pēc ārējā izskata tās viņam noder

priekš karāšanās koku zaros. Pakaļkājām ir četri līkiem

nagiem bruņoti pirksti; piektais jeb iekšējais, ar platu

nagu, kas līdzīgs cilvēku nagiem, izpilda īkšķa vietu. Ai-

aijiem katrā žoklī ir divi tuvi stāvoši priekšzobi, kas pēc

izskata atgādina papagaiļa knābi; apakšējie daudz stiprāki

par augšējiem. — Viņiem ir lielas, platas un plakanas

ausis; tās ir melnas, gludas, spīdošas un ārpusē apklātas

gariem matiem. — Virs acīm un deguna, uz vaigiem un

pie žoda tas apaudzis gariem spalvu kušķiem. — Viss ku-

stonis apklāts palsām pūkām jeb smalkām spalvām, no

kurām izceļas lielas melnas spalvas. Ķermeņa un kakla

priekšdaļa ir palsi balta. Aste plakana, kupla un apklāta

garām spalvām. Lai gan viņš izskatās pilnīgi melns, to-

mēr vina spalvas no savas saknes līdz pat pusei baltas. —

No galvas līdz astei tas ir 18 collas 6 līnijas garš, viņa aste

pusotras pēdas gara."
Sonnerats gandrīz nekā nestāsta, kur šis kustonis

sastopams un kur viņš uzturas, par tā izturēšanos gūst-

niecībā tas arī min ļoti maz: „šis kustonis," viņš saka,

„liekas, pieder pie tiem, kas rokas zemē. Dienu to neredz;
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viņa acs ir iesarkana un nekustīga, ka pūcei. Viņš ļoti
kūtrs un no tā tad arī lēns. Man bija tēviņš un mātīte,
tomēr tie nenodzīvoja ilgāk par diviem mēnešiem; es vi-

ņus ēdināju ar vārītu rīsu, un tie lietoja pie ēšanas savu

priekškāju divus tievos pirkstus, kā ķīnieši savus irbuļus.
Viņi bija tramīgi, bailīgi, ļoti mīlēja siltumu, gulēšanai ar-

vienu salīda kopā, nogūlās uz sāniem, apslēpdami savas

galvas starp priekškājām. Tie arvienu gulēja nekustēda-

mies, un tikai stipri tos valstot varēja viņus piespiest

piecelties."
Sonnerata uz Eiropu atvestais aiaijs līdz pat jau-

nākiem laikiem bija vienīgais pazīstamais eksemplārs. Viņa
apraksts, kas parādījās 1782. gadā, ir vienīgais avots zi-

ņām par šo reto kustoni. Jau parādījās tieksme viņu uz-

skatīt par izmirušu. Pirmās tam pretīmrunājošās ziņas
zinātniskai pasaulei sniedza Dc Kastels (Dc Castelle)
1844. gadā. šim ceļotājam palaimējās iegūt jaunu, dzīvu

aiaiju puspērtiķi, un viņš to nolēma atdāvināt Parīzes bo-

tāniskā dārza kolekcijām. Par nelaimi šis kustonis no-

beidzās, nesasniedzis Eiropu, bet viņa āda un ģindenis tapa

par Parīzes kolekciju īpašumu; ar to bija iegūts pierādī-

jums, ka nupat minētais kustonis un Sonnerata aiaijs pie-
der pie vienas un tās pašas sugas. Līdz pat sešdesmito

gadu sākumam šie abi bija vienīgie pazīstamie eksemplāri.
Tikai 1862. gadā Zooloģiskā Biedrība Londonāsaņēma prie-

cīgo ziņu, ka uz Madagaskaras noķerti divi „pirkstdzīv-
nieki" jeb „kailpirkstainie", kā pa to starpu bija nosauk-

tas šīs dīvainās būtnes, un ka tie atrodoties ceļā priekš

Regentparka zvēru dārza. Viens no tiem arī pienāca lai-

mīgi dzīvs, bet otrs tikai spirtā. Drusku vēlāk sekoja vēl

vairāki citi eksemplāri, no tiem trijus varēja iegūt Ber-

līnes muzejs.
Tikai tagad kustoņu pazinēji varēja neapšaubāmi no-

teikt aiaija radniecību un ierādīt viņam pienācīgo vietu

sistēmā. Līdz šim uzskati bija ļoti dažādi. Biff on s,

kurš varēja izpētīt Sonnerata atvestos aiaijus, tiem

ierādīja vietu tuvu Biffona paša apvienotām lēcēju

pelēm un spoku maki puspērtiķiem. Gmel m s tos ierin-
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doja starp vāverēm, šreb cr s (Schreber) bija pirmais,
kas, pats šo kustoni neizpētījis, nolēma tam ierādīt vietu

starp puspērtiķiem. 111 ige r s radīja atsevišķu dzimtu,
apvienodams šo jauno dzimtu vienā šķirā ar pērtiķu,puspēr-
tiķu un daļu somaino dzīvnieku dzimtām. 1816. gadā
Blen vi 1 s (Blainville) pēc rūpīgas galvaskausa un da-

ļas pakaļējo locekļu izpētīšanas noteikti izteicās par aiaiju
atdalīšanu no grauzējiem un viņu apvienošanu ar puspēr-

tiķiem, kamēr lielākā zoologu daļa, starp tiem pat arī ievē-

rojamais Xiv j ē (Cuvier) aiaiju vēl arvienu atstāja pie

pie grauzējiem, žofruā Sent Ilērs (Geoffrov Saint

Hilaire) 1851. gadā vaļsirdīgi nolēma piebiedroties B1 en-

vi 1 a uzskatiem, kamēr citi ievērojami pētnieki, kā pm.
Milns Edvardss (Milne Edwards) un Vander-

heve ns, sekoja Kivjē. Brands nāca pie slēdziena,
ka pirkstdzīvnieku grupa ar ļoti daudzām pazīmēm radnie-

cīga puspērtiķiem, bet ka arī ne ar mazāk svarīgu pa-

zīmju daudzumu tie radniecīgi grauzējiem, un tāpēc lika

priekšā radīt šiem dzīvniekiem atsevišķu šķiru, kas stāvētu

starp pērtiķiem, puspērtiķiem un grauzējiem, šo ķildīgo

jautājumu
'

galīgi izšķīra Ovena un Petersa

pētījumi.

„Jau pēc ārējā izskata," atzīmē Peterss, „pirkst-

dzīvnieks tikpat stipri atšķiras no grauzējiem, cik ļoti viņš

pieslēdzas puspērtiķiem un starp tiem sevišķi kuplastai-

niem galago. Viss tas ved pie slēdziena, ka aiaijs visās

galvenās ārējās pazīmēs līdzinās puspērtiķiem. Turpretim

neviena pazīme nerādaviņa tuvāku līdzību grauzējiem, nekā

visām pārējām puspērtiķu ģintīm. Tas pats jāsaka par

galvas kausa un locekļu uzbūvi, tā ka tagad novērstas jeb-

kādas šaubas par šī kustoņa vietu sistēmā."

Aiaijs jeb pirkstdzīvnieks (Chiromys ma-

dagascarensis) uzrāda sekošas ārējās pazīmes: galva ļoti

liela, kakls īss, ķermenis spēcīgs, aste apmēram ķermeņa

garumā. Visiem locekļiem gandrīz vienāds garums. Sa-

mērā ar galvas lielumu acis liekas mazas, turpretim ādai-

nās ausis loti lielas. Pie rokām un kājām sevišķi uzkrīt

pagarinātie pirksti. Apakšpusē uzpūstais īkšķis spēcīgs
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un īss, rādītāja pirksts drusku vājāks; tik pat resns kā

īkšķis ir zeltneša pirksts, ļoti stiprs vēl aizvien mazais

pirksts, bet vidējais pirksts samazināts un izskatās kā sa-

kaltis. Kāja ir mērena, lielais kāju pirksts vidēji garš,
uzbūvē līdzinājās roku īkšķim, kamēr visi pārējie kāju
pirksti vienāda garuma un līdzīgi izveidoti. Seja, izņemot
tumšāku riņķi ap acīm un gaišu laukumu virs tām, ir sar-

kanbāli pelēka. Uz vaigiem un rīkles spalvas sega izska-

tās bāli pelēka; uz pārējām daļām kopkrāsa brūni melna

ar caurspīdošu bālpelēkumu un baltiem punktiem, jo spalva
sastāv no divējādiem matiem: resniem, villainiem, pelēki
bāliem un melniem, šur un tur baltgalotnīgiem sariem.

Sarainās, tumšās astes spalvas ir pie saknes pelēkas; spal-

vu pušķi virs acīm un lūpu kaktiņos ir pavisam melni. Pie-

augušu eksemplāru kopgarums sasniedz vienu metru, no

kura 45 centimetri jārēķina no degungala līdz astes sā-

kumam un astes tiesai vairāk kā 50 centimetri.

Dažus gadus Londonādzīvojušo aiaiju es dabūju novē-

rot tikai īsu laiku; par nožēlošanu, mans uzturēšanās laiks

bija paredzēts tik īss, ka varēju šim kustonim ziedot tikai

vienu vienīgu vakaru. Šinī vakarā pārliecinājos, ka

Sonnerata apraksts ir netikai jāpaplašina, bet arī

jāpārlabo.
Šim kustonim burtiski nav nekādas ievērojamas līdzī-

bas ne ar vienu zīdītāju. Dažā ziņā viņš atgādina galago,
tomēr pētniekam grūti nākt uz domām, apvienot aiaiju ar

galago vienā dzimtā. Galva resna, ar lielām ausīm, kuru

dēļ galva izskatās vēl platāka. Acis mazas, izspiestas, stī-

vas, nekustīgas, kvēlojošas, bet zīle tām mazāka, nekā pa-

rastai naktspērtiķu acij. Mute patiesi uzrāda zināmu lī-

dzību ar papagaiļu knābi. Ķermeņa garums ievērojams.
Aste gara un tāpat, kā viss ķermenis, pārklāta plānām,

garām, cietām, gandrīz sarainām, akotveidīgām spalvām.
Rokas ievērojamas ar to, ka vidus pirksti izskatās itkā sa-

kaltuši. Visā visumā uzskaitītās pazīmes piešķir aiaiju

puspērtiķim kautko tik īpatnēju, ka veltīgi lauzt bez pa-

nākumiem galvu, meklējot šim kustonim radniecīgu būtni.

Zoologs, kurš savā priekšā redz dzīvu šo brīnišķo būtni,
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nešaubīsies, ka viņam darīšana ar pilnīgu naktsdraugu.
Aiaijs bīstas no gaismas vairāk, nekā jebkurš man pazī-
stams zīdītājs. Naktspērtiķis vismaz ļaujas uzmodināties,

pēc tam čāpo apkārt, izbrīnējies skatās apkārt gaišā dienas

pasaulē, uzmanīgi klausās garāmlidojoša kukaiņa sanēšanā,
laizās un pat notīrās.. Pēc krietnas kratīšanas ar grūtībām
uzmodināts aiaijs dienā jūtas bez jēgas, mechaniski viņš
atvelkas savā tumšā vietiņā, saritinājās un apsedz savu

seju ar kuplo asti, aptīdams to stīpveidīgi ap galvu. Vi-

ņam nav neviena līdzīga, kas katrā kustībā un katrā dar-

bībā parādītu tādu kūtrību un garlaicību. Vēl ilgi pēc krē-

slas, tikai tad, kad iestājusies pilnīgi tumša nakts, viņš at-

žirgst, izlien no savas tumšās paslēptuves un, liekas, vēl

arvienu pavadīts no baiļu sajūtas, kad tik kāds gaismas
stars to neapgaismos. Sveces gaisma, kas ne mazākā mērā

neizbaidē citus nakts kustoņus, spiež to steidzīgi bēgt at-

pakaļ tumsā.

Viņa kustības ir mazāk lēnas un kūtras, nekā to va-

rēja sagaidīt. Ja vajadzīgs izbēgt no uzbudinošās gaismas,

aiaijs pierāda, ka pie vajadzības viņš spēj būt diezgan

žigls. Vina gaita līdzīga naktspērtiķu gaitai, tikai viņa
daudz lēnāka. Pie tam kustoņa pakaļgals stāv daudz aug-

stāk par priekšgalu; pēdējo viņš atbalsta uz stipri izplē-

stiem un saliektiem pirkstiem. Kuplo asti tas tura hori-

contali, neļaujot tai vilkties pa zemi. Ja vien Sonnerats

pareizi novērojis, tad viņam būs bijusi darīšana ar ļoti lab-

sirdīgu aiaiju. Tas, kuru es redzēju, nemaz nebija mīlīgs,

bet turpretīm viegli uzbudināms un īgns. Ja tam kāds tu-

vojās, viņš šņāca kā kaķis; ja tam turēja roku priekšā,

viņš, sirdīgi izgrūzdams to pašu skaņu, metās ātri rokai

virsū un mēģināja to sagrābt ar abām priekšķepām. Pie

tam viņš atšķīra roku no dzelzs spieķa. Ar pēdējo viņš

ļāvās aizskārties, nešņākdams un neuzbrukdams. Tā tad

aiaiju nevar saukt par galīgi bailīgu; viņš ir tikai bikls

un vairas no katras sabiedrības. Arī nakti vismazākais

troksnītis to spiež pēc iespējas ātri uzmeklēt paslēptuvi.

Vienīgā barība, ko šim kustonim pasniedz, ir svaigs

piens, maisīts ar vārītas un saberztas olas dzeltenumu.
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Ēdot, aiaijs izlieto abas rokas, metot ar tām mutē šķi-
dro barību.

Man šķiet ievērības cienīgs ir sekošs novērojums: vi-

sas kārtis aiaija krātiņā ir no viņa nomizotas un apkrim-
stas. Tā tad viņš savus priekšzobus, par kuriem dabas

pētnieki ļoti daudz lauzījuši galvas, izlieto pavisam īpatnējā
veidā. Es domāju, ka no tā var spriest, ka viņš, brīvībā

dzīvodams, savu barību meklē sausos kokos un patiešām

ēd kukaiņus, kā to uzdod Sonnerats. Es domāju, ka

viņš ar saviem labi piemērotiem zobiem noplēš kokiem

mizu, atklādams zināmu kukaiņu un to kāpuru paslēptu-

ves, izvelk tos no spraugām un plaisām ar saviem gariem

pirkstiem un apēd.
Pēc šī 1863. gadā aprakstītā novērojuma es pievedīšu

jaunākos laikos (1868.) publicētos Pollena datus, jo

viņi ievērojami papildina mūsu zināšanas par brīvībā dzī-

vojošiem aiaijiem. „šis zinātniskā nozīmē tik ievērojamais

dzīvnieks," raksta mūsu uzticības vīrs, „labprāt apdzīvo

bambuka mežus lielās salas vidū. Pēc iedzimto uzdotām

ziņām, aiaijs tik reti sastopams, ka to dabū redzēt tikai

gadījumos; viņš dzīvo vientuļi vai pa pāriem, bet nekad

ne baros, redzams tikai naktīs, dienu tas guļ biezākos un

necaurejamākos bambuka biezokņos lielu mežu apgabalos.

Viņš pārtiek no kukaiņiem, kāpuriem, bambuka un cukur-

niedres sērdēm. Lai atgādātu sev barību, vai nu bambuka

vai cukurniedres sērdes vai kukaiņus, viņš ar saviem spē-

cīgiem priekšzobiem izgrauž koka stumbrā caurumu, iebāž

tanī savu tievo viduspirkstu un izvelk no turienes serdi vai

kukaini. Cik tas dienu miegains, tik nakti kustīgs. Aiaijs
sāk gulēt ar saules lēktu, paslēpjot galvu starp kājām un

bez tam vēl to aptīdams ar garo asti; naktij iestājoties tas

pamostas no savas miegainības, kāpelē pa kokiem uz augšu

un leju, ar maki veiklību lēc no zara uz zaru, pie tam rūpīgi

pārmeklēdams visu vecu koku spraugas un caurumus, lau-

pījumu meklējot. Bet jau pirms rīta blāzmas parādīšanās

tas nozūd meža biezoknī. Bieži nakts laikā var dzirdēt

viņa kliegšanu, līdzīgu spēcīgai rukšķēšanai."
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Trešā šķira.

Rokspārņi (Chiroptera).

Jaukās vasaras dienās, vēl pirms saules rieta, sāk savu

īpatnējo dzīvi viena no mūsu klases neparastākām šķirām.
No visām spraugām, alām un caurumiem lien ārā drūms

nakts dzīvnieku bars, kas dienu bij bailīgi tur ievilcies, itin

kā nedrīkstēdams rādīties saules gaismā, un nu gatavojas
uz savu nakts darbu. Jo vairāk tuvojas krēsla, jo lielāks

top šo tumšo būtņu skaits, un līdz ar nakts iestāšanos viņi
top visai mundri un sāk savas nakts gaitas. Puszīdītājs,

pusputns, sikspārnis tomēr nav pilnīgi ne viens, ne otrs:

viņš ir kā labo lidoņu putnu, tā arī zīdītāju karikatūra.

Mūsu dzimtene atrodas viņu izplatības apgabala robežās un

uzņem savā pajumtē tikai vēl dažas mazas, maigas, vājas

sugas. Dienvidos ir citādi.

Jo vairāk mēs tuvojamies karstai zemes joslai, jo lie-

lāks top rokspārņu skaits, un ar skaita pieaugšanu palieli-

nās arī viņu dažādība. Dienvidi ir īstā sikspārņu dzimtene.

Jau Itālijā, Grieķijā un Spānijā mēs redzam sikspārņus uz-

krītošā daudzumā. Ar vakara tuvošanos viņi izlien no sa-

vām paslēptuvēm ne tikai simtiem, bet pat tūkstošiem, un

ar savu ņudzoņu piepilda gaisu. Tie izlaižas no katras mā-

jas, no katra veca mūra, no katras klinšu alas, itkā liels

karaspēks patlaban dotos karagājienā; jau krēslā viss re-

dzes aploks ir burtiski piepildīts no viņiem. Tiešām pār-

steidzošs ir rokspārņu daudzums siltās zemēs! Ir ļoti pa-

tīkāmi un interesanti pavadīt kādu vakaru ārpus lielas rīt-

zemju pilsētas vārtiem. Sikspārņu pulki, kurus tur va-

kars pamodina, aptumšo gaisu vārda burtiskā nozīmē. Ļoti
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ātri mums zūd viņu skaits: visur masām redzam šīs tum-

šās būtnes, kuras virpuļo pa gaisu. Visur viņas dzīvo un

kustas, viņas ņirb starp dārza, biržu un mežu kokiem, lai-

žas pār laukiem zemu vai arī ievērojamā augstumā; pa

pilsētu ielām, sētām un pat istabām cauri plūst viņu ku-

stīgie pulki. Simtiem nāk un simtiem atkal nozūd. Tu
esi visu laiku ielenkts no šiem lidošiem pulkiem. Tāpat ir

Rītindijā un nedaudz citādi arī Dienvidamerikā.

Rokspārņus sevišķi raksturo viņu ķermeņa ārē-

jais izveidojums. Vispār viņiem ir drukna ķermeņa būve,
īss kakls un resna iegarena galva ar platu mutes spraugu.

Vispārējos vilcienos viņu ķermenis saskan ar pērtiķu ķer-
meni; viņiem ir pat tāpat pie krūtīm divi pupi. Tomēr

visos pārējos sīkumos viņi stipri uzkrītoši atšķiras no mi-

nētiem dzīvniekiem. Viņu rokas ir pārvērstas par līdierīci

un tādēļ ārkārtēji palielinātas, kamēr ķermenis pats ir ļoti
sīks. Tādēļ iznāk, ka sikspārņi izliekas lieli, lai gan patie-
sībā viņi pieder pie mazākajiem zīdītājiem. lekšējās ķer-

meņa daļas arī uzrāda īpatnējas iezīmes, ģindenis ir viegli
būvēts, bet tomēr stiprs; kaulos nekad nav ar gaisu pildītu

telpu, kā pie putniem. Galvas kauss skaidri nodalīts sīka

pakauša daļā un vēl sīkākā sejas daļā; visi atsevišķie
kauli ir saauguši bez redzāmām šuvēm; abu starpžokļu
kaulu zari ir vai nu šķirti vai piestiprināti pie augšlejām.

Skriemeļi ir plati un īsi, ribas garas, platas un stipri iz-

liektas, gūžu kauli šauri un izstiepti, atslēgas kauls un lāp-

stiņas turpretim biezas un stipras. Sikspārņiem rokas ir

raksturīgi izveidotas. Pleca, stilba un pirkstu kauli ir ļoti
stipri pagarināti, sevišķi tas sakāms par pēdējiem trim

pirkstiem, kuri garumā pārsniedz plecu kaulu. Garie pirk-
sti ir ļoti noderīgi, starp viņiem izstietās lidplēves izplēša-

šanai, bet citam darbam tie ir pavisam nederīgi. Tikai

īkšķim, kurš pie lidvēdekļa izveidošanās neņem nekādu da-

lību, ir vēl līdzība ar citu zīdītāju pirkstiem: viņš, kā pa-

rasti, ststāv no diviem locekļiem un ir apbruņots ar stipru
līku nagu, kas dzīvniekam pie kāpelēšanas un piekāršanās

var aizvietot visu roku. Cisku kauli ir daudz īsāki un vā-

jāki nekā pleca kauli, un vispār visi kāju kauli uzkrītoši
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vājāk attīstīti nekā roku kauli. Kāja ir ļoti noteikti iz-

veidota: kājai ir pieci pirksti, kas apbruņoti' līkiem nagiem.
Tomēr ir arī kājai savas īpatnības; no pēdas atiet tikai pie
sikspārņiem izveidotais kauls — pieši, kuru uzdevums ir

lidplēvi izstiept starp asti un kāju. Rokspārņu ģindeņa uz-

būve ir kaut kas vidējs starp putniem un aizvēsturiskiem

zauriem jeb lidojošām ķirzakām. Starp muskuļiem ievē-

rību pelna neparasti stipri attīstītie krūšu muskuļi, kuru

citiem zīdītājiem pilnīgi trūkst un kuri ir pieauguši ar vie-

nu galu pie galvas kausa, ar otru pie rokas un palīdz iz-

plēst spārnus. Rokspārņu zobi ir līdzīgi plēsīgo zvēru zo-

biem; viņiem ir visi trīs zobu veidi, novietoti slēgtās rin-

dās, bet attiecībā uz skaitu un formu zobi ir padoti lielām

svārstībām.

Starp visām iezīmēm ādas attīstība ir visievērojamākā,
jo viņa noteic netikai ķermeņa izskatu, bet arī sejas izteik-

smi, un ir daudzu rokspārņu sejas nejēdzīgās izteiksmes

cēlonis. Plati atplēstais purns arī padara sejas izteiksmi

ļoti īpatnēju; ausu un deguna piedēkļi piešķir sejai se-

višķi ērmīgu izskatu un — vismaz pēc vairākuma ieska-

tiem — padara to ļoti neglītu.

„Neviena dzīvnieku grupa," saka Blazi vs s, „nevar

uzrādīt šādu ādas sistēmas attīstību. Tas ir redzams aus»

un deguna, kā arī lidplēves izveidojumā. Visu rokspārņu

sugu ausis ir uzkrītoši lielas. Rokspārņu maņas ir ļoti labi

attīstītas, bet pie dažādām ģintīm un sugām savā attīstībā

svārstās. Atsevišķi maņas orgāni apbalvoti, kā jau es

agrāk aizrādīju, ar dīvainiem piedēkļiem un īpatnējiem pa-

lielinājumiem. Garšas maņa laikam gan atrodas uz vis-

zemākā līmeņa, tomēr arī to nevar saukt par trulu, kā to

rāda mēles izveidojums, mīkstās lūpas un nervu daudzums

kā mēlē, tā arī lūpās. Acis, salīdzinot ar ķermeņa lielumu,

ar jāsauc pa mazām; tomēr acu zīle spēj stipri paplašinā-

ties. Dažām sugām ir sevišķi mazas acis, un tās, kā X o c h s

uzsver, dažreiz paslēptas tik biezā sejas spalvā, kā nav spē-

jīgas pildīt savu uzdevumu. Šie mazacainie dzīvnieki ir

tie, kurus dažreiz sastop lidojam jau dienā, kamēr īstiem

nakts rokspārņiem acis ir lielākas un neaizsegtas. Redzi
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atbalsta osme, dzirde un jušana. Ir vairākkārt izdarīti mē-

ģinājumi padarīt sikspārņus aklus, viņiem vienkārši uzlī-

mējot uz acīm gabaliņu angļu plākstera: viņi lidoja bez

redzes palīdzības gandrīz tikpat veikli pa istabu apkārt,
kā ari vaļējām acīm, un meistariski izvairījās no visdaža-

dākiem kavēkļiem, piem., dažādos virzienos pa istabu iz-

stieptiem pavedieniem. Jušana, kā liekas, atrodas lielāko

daļu lidplēvē; vismaz tāds slēdziens ir jātaisa no visiem

novērojumiem. Daudz labāk ir attīstītas osme un dzirde.

Deguns stāv uz augstas attīstības pakāpes. Visu īsto sik-

spārņu nāsis var plaši atvērties un ar īpašu muskuļu palī-
dzību var ātri gan paplašināties, gan sašaurināties vai arī

pilnīgi noslēgties, bet bez tam šiem dzīvniekiem ir vēl lieli

lapveidīgi izstiepti piedēkļi, kuru uzdevums ir osmes maņu

pastiprināt. Pie šo lapveidīgo piedēkļu ievainošanas cieš

šo dzīvnieku laišanās spēja, pie pamatīgiem bojājumiem

sikspārņi pat zaudē spēju laisties. Auss, kura papildināta
tādā pat ceļā kā deguns, uzrāda ļoti lielu ārējo ausi, kura

bieži sniedzas līdz mutes kaktiņiem,un ir apgādāta sevišķām
lēverēm un izgriezumiem, kā arī ārkārtīgi viegli kustināma.

Bez tam ausij ir vēl ļoti liela, kustīga, dažādi veidota vār-

stule jeb auss vāciņš, kura uzdevums ir ausi noslēgt, ja

trokšņi un skaņas ir stiprāki, nekā sikspārnis tos var pa-

nest, un tādā kārtā viņu pasargāt no ciešanām; ar šo pie-

dēkļu palīdzību sikspārnis ir spējīgs uztvert visklusākos

trokšņus un visvājākās skaņas. Ja šos lapveidīgos piedē-

kļus jeb auss lēvēres un auss vāciņu nogriež, tad sikspārņi

pie laišanās maldas un pieskaras pie visiem priekšmetiem.

Sikspārņiem ir ļoti laba atmiņa. Tas apstāklis, ka sik-

spārņi pie laišanās atrod to pašu vietu un ziemas guļai iz-

vēlas arvien ļoti noderīgu vietu, pierāda, ka viņi nav tik

muļķi, kā izskatās. „Par viņu apbrīnojāmo vietas atmiņu,"
saka Koc hs, „mūs pārliecina jau nedaudz uzmanīgi iz-

darīti novērojumi; kad sikspārnis izlaidies no savas paslēp-

tuves, tad tas bez lielas meklēšanas tūliņ atrod veco vietu;

tas notiek tikpat labi pie viņa nakts lidojumiem, kā arī, ja
mēs to vai nu neviļus vai tīši izbiedējam no viņa paslēptu-

ves gaišākā dienas laikā. Ka sikspārņi pie labas apiešanās
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ir viegli pieradināmi un savām saimniekam padevīgi, to ir

novērojuši ļoti daudzi zinātnieki un dabas draugi. Daži
zinātnieki drīz pieradināja sikspārņus barību ņemt no ro-

kas vai arī izvilkt no glāzēm, tiklīdz ka dzīvnieki bij re-

dzējuši, kā to dara. Mans brālis kādu ausaino sikspārni
pieradināja tik tāļu, ka dzīvnieks tam sekoja caur visām

istabām, un kad brālis noķēra mušu, tad tas acumirklī uz-

sēdās uz viņa rokas, lai mušu noēstu.

„No lidplēves izskata," saka Blazi vs s, „atkarājas
lidspējas un kustību veids. Lielāka dažādība šinī ziņā ir

sastopāma varbūt tikai pie putniem. Sugām ar gariem un

slaidiem spārniem ir bezdelīgu ātrais un veiklais lidojums,
kamēr rokspārņi ar platiem un īsiem spārniem lidojumā

atgādina vistu neveiklo un mētājošos lidošanas veidu. Vis-

lielāko veiklību un ātrumu lidojumā starp Vācijā dzīvojo-
šām sugām bez šaubām uzrāda agri lidojošie sikspārņi. Vi-

ņus redz lidojam dažreiz jau pirms saules rieta lielā aug-

stumā un ātros un drošos griezienos, kopā ar bezdelīgām:
šai sugai vispār ir slaidākie un garākie spārni, pāri par trīs

reizes garāki kā plati. Vispār rokspārņu lidojums nekad

nav ilgstošs, bet turpinās tikai neilgu laiku. Tie laižas pa

gaisu ar roku nepārtrauktu kustību palīdzību. Putni var

lidot, sikspārņi —
tikai laidelēties. Viņu laišanās ir nepār-

traukta sišana ar lidplēvi pa gaisu; nekad tā nepāriet ilg-

stošā slīdēšanā vai lidošanā uz priekšu bez spārnu kusti-

nāšanas.

Lai vieglāk varētu lidplēvi izplēst un pacelties gaisā,

rokspārņi piestiprinās pa atdusas laiku ar pakaļkāju na-

giem pie augsti paceltiem priekšmetiem un ļauj karāties

visam ķermenim uz leju. Pirms rokspārnis paceļas gaisa,

viņš paceļ galvu no krūtīm, uzceļ rokas, izplēš pirkstus

kopā ar rokas stilba kaulu, izstiepj miera stāvoklī līdz ar

kāju piešiem ievilkto asti, atraisās vaļā un sāk tūliņ un bez

pārtraukuma ātriem sitieniem ar rokām sist pa gaisu.

Astes āda noder kā stūre: šī stūre ir tomēr daudz nepilnī-

gāka, nekā putnu stūre, šāda kustība rāda ļoti īpatnēju

lidojuma līniju, kuru X o 1 c n a t i ļoti zīmīgi nosaucis par

saburzītu.
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No zemes pacelties gaisā rokspārņiem nav tik viegli:
viņi izpalīdzas ar to, ka papriekš izplēš rokas un lidplēvi ua

paceļ ķermeni stāvus ar kāju palīdzību, vienu vai vairākas

reizes palecas uz augšu un tad aizlaižas pa gaisu. Ja tas

jau viņiem ir palaimējies, tad tie skrēj diezgan ātri uz

priekšu. Ka šī skriešana viņus ļoti nogurdina, var redzēt

vislabāki no tā, ka sikspārņi bieži jau pēc ļoti īsas lidoša-

nas spiesti atkal atpūsties, pieķeroties koku zariem, mūru

nelīdzenumiem un līdzīgiem priekšmetiem.

Rokspārņu rokas tomēr kalpo netikai lidošanai, bet arī

staigāšanai pa zemes virsu. Tomēr visu rokspārņu sugu

gājiens pa zemi ir tikai bēdīga rāpuļošana. šie dzīvnieki

ejot pavelk kājas zem ķermeņa un ar viņu palīdzību stumj

ķermeni uz priekšu; spārnu gali un sevišķi īkšķa nags pie
šīs rapuļošanas tikai atbalsta ķermeņa priekšgalu. Kāpe-

lējot tie pieķeras ar īkšķu līkajiem nagiem, un ar kājām

pārmaiņus stumj sevi uz priekšu.
Cik dažāda ir sikspārņu kustība, neskatoties uz to kā

viņi mums izliekas tik neveikli, to vislabāk redz tad, ja sik-

spārni saķer pie pakauša ādas un tur cieti. Sikspārnis tad

griežas ap sevi apkārt vārda burtiskā nozīmē, vispirms jau

pielikdams visas pūles lai iekostu, un izlieto pie tam visus

locekļus, kā priekšējos, tā pakaļējos, lai kaut kur pieķer-
tos un tiktu uz priekšu; arvien viņam izdodas, pretēji ne-

veikliem dzīvniekiem, tikt vaļā. Ejot sikspārņi atspiežas

uz kājas pēdas un uz spārna īkšķa daļas.
Visu mums pazīstāmo rokspārņu balsis ir augstā mērā

līdzīgas un atšķiras viena no otras, cik tāļu mūsu līdzšinējie

novērojumi sniedzas, vispār tikai ar to, ka viena balss ir

vājāka un otra spēcīgāka, viena augstāka, otra zemāka.

Mazās sugas izdod čirkstošu spiedzienu,kurš skan apmēram

kā „krikrikri"; lidsuņi, kad tie sadusmoti vai vispār ne-

mierīgi, izdod līdzīgas skaņas. Rokspārņu balsis ausij ar-

vien ir nepatīkāmas, vienalga vai tās augstas vai zemas.

Visi rokspārņi dienā guļ un lido apkārt pa nakti. Lie-

lākā tiesa parādās tikai ar vakara krēslu un vēl ilgi pirms

saules lēkta atgriežas atpakaļ savās paslēptuvēs; atse-

višķas sugas tomēr parādās jau daudz agrāk, dažas pat
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jau pēcpusdienā starp pulksten trim un pieciem un, neska-
toties uz pilnu saules gaismu, jautri lido apkārt.

„Kas attiecas uz lidošanas sākumu vakara stundās,"
saka Altums, „tad salīdzinot to ar ikreizējā saules rieta

laiku, iegūstam interesantu iznākumu. Lielāko tiesu no-

vērojumu šinī ziņā esmu izdarījis pie pundursikspārņiem.
Ziemu un agrā pavasarī lidojuma sākums un saules riets

apmēram sakrīt. Sikspārņi tad iesāk lidot četras līdz se-

šas minūtes pēc vai arī četras minūtes pirms saules rieta.

No marta beigām līdz maija beigām lidojums jau sākas

Vi stundas līdz -i/2 stundas pēc saules rieta; visgarākajās
dienās tas sākas vienu līdz pusotras stundas pēc saules no-

zušanas aiz apvāršņa; no jūlija beigām līdz oktobrim tas

sākas atkal agrāk un proti ceturtdaļstundu līdz pusstundai
pēc saules rieta, un pēdīgi vēlu rudenī ap ceturtdaļstundu
pēc saules rieta. Neskatoties uz diezgan lielām novirsībām,
salīdzinot atzīmētās stundas un mēnešu dienas ar attiecīgo
saules rieta laiku varam tomēr pamanīt zināmu likumību.

Proti, pundursikspārnis seko saules rietam arvien jo agrāk,

ja ir aukstāks, un arvien jo vēlāk, ja ir siltāks gada laiks.

Ļoti iespējams, ka šīs uzkrītošās parādības cēlonis ir ku-

kaiņu daudzuma atkarība no laika apstākļiem. Sikspārņi

pie barības pārpilnības dodas savās medībās vēlu, turpretim

pie barības nabadzības jau agri. Tikai tā mums top sapro-

tams, kāpēc zināma suga pie viena un tā paša dienas ga-

ruma un vienas un tās pašas saules rieta stundas kukaiņiem
nabagajā agrajā pavasarī iesāk savas medības jau ar saules

rietu, bet kukaiņiem bagātajā rudenī turpretim ceturtdaļ-

stundas līdz pusstundai pēc rieta. Vienā gada laikā ne-

pieciešamās barības daudzuma saķeršanai pietiek ar īsāku

medību laiku, kamēr otrā gada laikā jāmedī ilgāk. Sik-

spārņi tomēr saīsina vai pagarina savu medību laiku ari

atkarībā no zināmā apvidū valdošiem laika apstākļiem, no

kuriem atkarājās ikvakaru lidojošo kukaiņu daudzums. Je

gada laiks nabadzīgāks kukaiņiem, jo ilgāk arī tie turpina

medīt."

Katrai sugai ir savi īpatnēji medību apgabali mežos,

dārzos, alejās un ielās, pār lēni plūstošiem vai stāvošiem
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ūdeņiem v. 1.1., retāk brīvā laukā, aiz ta vienkāršā iemesla,
ka tur tiem nav ko medīt. Bagātākajās dienvidus zemēs

viņi lido arī tur, sevišķi pār kukurūzas un rīsa laukiem, jo
tanīs aizvienam milzums kukaiņu, kas tiem noder par ba-

rību. Parasti tie lido tikai pār nelielu apgabalu, varbūt ap

1000 soļu caurmērā. Lielākie varbūt nolido ap pusstundas
gājiena gara ceļa gabalu; par lielajām dienvidus sugām,
tā saucamiem lidsu ņic m, mēs zinām, ka viņi vienā

paņēmienā nolido vairākas jūdzes, jo viņi, piem., pārlido
no salām uz jūdzēm attālo cietzemi un no pēdējās atkal at-

pakaļ uz salām. Lidl ap s a ir sastopama netikai Indijā,
bet arī gar visu Āfrikas austrumkrastu un uz tuvējām sa-

lām, piem., uz Madagaskaras, acīmredzot viņa spēj pārlidot
starp šīm zemes daļām un salām atrodošas jūras šaurumu.

„Savās medībās," turpina Altums, „sikspārņi mēdz

kārtīgi savu apgabalu izmedīt; viņi turpina lidot vienā un

tanī pašā vietā un vienādos locījumos, piem., pa aleju vai

ielu uz priekšu un atpakaļ, riņķojot kādā kaktā starp ēkām,
cauri bēniņiem vai, itkā neredzamos pavedienos karājoties,

pār zināmu ūdens virsmas vietu, līdz tie pārliecinājušies,
ka tur vairs laupījums nav atrodams, pēc kam tie pēkšņi
izvēlas citu vietu, bet nereti pēc īsa laika atgriežas pir-

majā vietā, šādu medības laukumu lielums vispār stāv

taisnā attiecībā ar pašu medinieku lielumu. Kamēr tie savu

laukumu nav izmedījuši, tie nav aizbaidāmi no sava darba

pat ar gaisā izdarīta šāviena palīdzību." Kolīdz tie pieku-

suši, viņi pakaras kādu laiciņu, kā jau es aizrādīju, un kad

atpūtušies, sāk atkal laisties. Dažādas sugas liekas stāja-
mies viena otras vietā; agri lidojošie sikspārņi laižas tikai

krēslas stundās, citi pirms un pēc rīta ausmas, vēl citi

laižas apkārt tikai pašās pusnakts stundās.

Pa dienu visi rokspārņi uzturas visdažādākajās paslēp-
tuvēs. Mūsu apgabalos viņu guļas vietas ir pa lielākai tiesai

koku dobumi, tukšas ēkas un retākos gadījumos klintis un

alas. Tropu apgabalos daudzas sugas karājas brīvi koku

zaros, kur vien zari sastāda biezu jumtu. Tas notiek daž-

reiz arī pie mums, kaut gan retāk. Koc h s vairākkārt

novērojis sikspārņus vecu piļu biezajās efeju stīgās, kuras
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tie bij izvēlējušies sev par atdusas vietu. Āfrikas mūža
mežos es sastapu vairākas sikspārņu sugas karājamies mi-
mozu šķidrajā lapojumā; Dienvidamerikas mežos B c i t s s

(Bates) atradis rokspārņus zem helikoniju un citu augu
platajām lapām, kur šie augi aug ēnainās vietās. Lidsuņi
ne katrreiz izvēlas koku, kura lapojums tiem dod ēnu, bet
daudzreiz karājas arī kailos zaros, nebēdādami par saules

stariem, no kuriem tie savas acis mēģina pasargāt, noslēp-
dami visu sejas daļu lidplēvē. Lielākā tiesa rokspārņu to-
mēr parasti noslēpjas, daži koku dobumos vai zem koku

mizas, citi zem jumtiem.
Savā starpā daudzi, laikam pat lielākā rokspārņu daļa,

uztur labas attiecības. Atsevišķas sugas sastāda plašas
sabiedrības, kas kopīgi medī un guļ. Pavisam bez strīdiem

un cīņām viņi nu gan neiztiek: labs laupījums vai ērta

guļas vieta var būt par strīdus cēloni. Neskatoties uz sa-

biedriskumu vienas un tās pašas rokspārņu sugas starpā,
rokspārņi tomēr nekādā ziņā nedzīvo mierā un saticībā ar

visas savas šķiras priekšstāvjiem. Dažādās sugas nīst

viena otru, un vienas sugas priekšstāvji nekautrējas apēst
tādu pašu no otrās. Kole n a t i ir novērojis, ka piem.
asinis sūcošie lapdeguņi ķer ausainos sikspārņus, lai iz-

sūktu viņiem asinis, un pēdējie atkal savukārt savus ie-

naidniekus par to apēd.

Rokspārņu barība ir augļi, kukaiņi, zināmos apstākļos
arī mugurkaulainie dzīvnieki un viņu asinis, kuras tie no

lielākiem dzīvniekiem izsūc. Pēdējais attiecas uz Ameriku

apdzīvojošiem rokspārņiem, kamēr vecās pasaules asins-

sūcēji nav tik drošsirdīgi, bet uzbrūk tikai mazākiem,

vājāki aizsargātiem un vienmēr tikai brīvi dzīvojošiem

dzīvniekiem, pie kuriem viņi pieraduši un kuru dzīves vietās

tie no cilvēka klātbūtnes netiek traucēti. Kamēr asins-

sūcēji gandrīz visos gadījumos apmierinās ar nelielu asins

daudzumu, kas cietušām dzīvniekam nekaitē, tikmēr citi

rokspārņi, laikam daudz vairāk nekā mēs dažreiz zinām,
uzbrūk citiem mugurkaulniekiem. Kāds Brazilijas kolo-

nijas Blumenauasārsts atstāstījis H c n z c 1 a m gadījumu,
kas apstiprina iepriekš sacīto. Viņš kādu vakaru novērojis,
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ka caur atvērtu logu ielidojis liels sikspārnis, saķēris un

nonāvējis bezdelīgu, kas istabā gribējusi taisīt savu ligzdu,
un tāpēc te gulējusi pa nakti. Par citām, sevišķi Rītindijaa
sugām, stāsta, ka viņu priekšstāvji ķerot un apgraužot

vardes; īsi sakot, rokspārņiem piemīt laupītāju tieksmes
šā vārda īstā nozīmē. Eiropu apdzīvojošās šīs šķiras sugas,

tikai īstie sikspārņi, ēd galvenā kārtā kukaiņus: nakts

tauriņus, vaboles, mušas un odus, un ja agrā rītā pēc siltām

naktīm iet pa alejām, tad tur ļoti bieži var atrast viņu
maltītes atliekas — apgrauztus spārnus un citas tamlīdzīgas
lietas. Sikspārņu apetīte ir ļoti liela: lielākie bez kādām

grūtībām noēd veselu duci ozolvaboļu un vismazākie kādas

30 mušas, un tomēr nav pieēduši. Lielākos kukaiņus, kad

tie noķerti, sikspārņi piespiež pie krūtīm un pamazām apēd;
mazākie tiek uzreiz aprīti. Jo dzīvākas ir sikspārņa ku-

stības, jo vairāk tam vajag barības un tāpēc viņi priekš
mums ir ļoti noderīgi dzīvnieki, kas visiem spēkiem jāaiz-

sargā. Ne tā ir ar asinssūcējiem, kuri dažreiz var būt ļoti

kaitīgi, un sikspārņiem, kas pārtiek no augļiem, kuri ne-

reti iznīcina veselus augļu dārzus un vīna laukus. Pēc

jaunākiem novērojumiem viņi pieder pie rokspārņu pirmās

ģintas: lidojošiem suņiem.
Visi sikspārņi ļoti bieži dodas pie ūdens un dzer ļoti

daudz. Vispāri viņus visbiežāk sastop ūdeņu tuvumā, pro-

tams ne tikai tāpēc, ka te viņi visvieglāk var apmierināt

slāpes, bet te atrodama arī viņu galvenā barība.

Sagremošana pie sikspārņiem notiek ļoti dzīvi. Pie

viņu paslēptuvēm ātri sakrājas lielas mēslu kaudzes, kas

izdod tik stipru smaku, ka pat veselas ēkas var tikt no viņas
galīgi sagānītas. Ļoti īpatnējs ir tas veids, kādā tie at-

svabinās no izkārnījumiem. Par to jau var iedomāties,
kad aplūko sikspārni, kas karājas savā guļas vietā; bet ja

par iepriekš minēto procesu grib dabūt skaidru jēdzienu,
tad sikspārnis jānovēro tad, kad viņš pašlaik to izdara.

Lai atsvabinātos no izkārnījumiem, katram sikspārnim jā-

pieņem horicontals stāvoklis. Viņš atlaiž vienu pakaļkāju
vaļā un grūž ar viņu pret griestiem, lai ķermenis sākt*

svārstīties. Kad zināms svārstīšanās ātrums ir panākts,
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viņš pūlas ar izstieptās rokas īkšķa nagu pieķerties pie grie-
stiem vai kāda sikspārņa, kas karājas viņa tuvumā. Kad

viņam tas izdodas, viņš minētam priekšmetam cieši pie-
ķeras. Tagad vajadzīgais stāvoklis ir sasniegts un viņš
savas vajadzības var izdarīt. Mieznot sikspārnis atrodas

vai nu horicontālā stāvoklī, vai arī, kā tas ir kārtīgi no-

vērots pie lidojošiem suņiem, pieķeras tikai ar īkšķu na-

giem, tā ka ķermeņa apakšējā daļa brīvi nokarājas. „Lie-
lākā sikspārņu daļa," saka X o c h s, „arī laižoties miez, kā

to ļoti jūtamā veidā var novērot, ja sikspārņu pūli, kas

karājas tieši virs galvas, izbaida. Gadās, ka tai pašā reizē

tiek izmesti arī izkārnījumi, bet tas notiek jau daudz retāk.

Daudzi no viņiem, ja tos saķer pie muguras vai kakla,
apšļāc cilvēku ar mīzaliem."

Ļoti vērtīgi ir H c i g 1 i n a (Heuglin) novērojumi par

to, ka Āfrikas sikspārņi barības dēļ seko ganāmiem pulkiem.
Šis pētnieks saka: „Bogosu zemēs ir ļoti attīstīta lopkopība,

un ja attālākos apgabalos ir labākas ganības un vairāk

dzeramā ūdens, tad ganāmie pulki neatgriežas savu īpaš-
nieku dzīves vietās mēnešiem ilgi. Kad mēs nonācām Ke-

renā, vēršu pulki līdz ar miriadiem mušu, kas viņus visur

pavada, atradās Barkas zemos līdzenumos, un sikspārņi bij

ļoti reti sastopami. Uz lietus laikmeta beigām tuvākā ap-

kārtnē uz apmēram vienu mēnesi salasījās visi bogosu

ganāmie pulki un tai pašā laikā neticamā daudzumā arī

kukaiņu ēdēji — krēslas un nakts sikspārņi; līdz ar pēdējo

ganāmo pulku aiziešanu, arī viņi visi pazuda. Naktī no

30. septembra uz 1. oktobri mēs apmetāmies kādā augstiene,

kas atradās apm. trīs stundu gājienā no Kerenas, netālu

no iežogojumiem, kas bij nodomāti vēršu bariem. Tā kā

ganāmie pulki atradās citās kalnāja daļās, mēs te novēro-

jām tikai vienu vai divus sikspārņus, lai gan vieta viņu
dzīvei bij ļoti noderīga. Dienu vēlāk šinī vietā atgriezās

ganāmie pulki, un jau tai pašā vakarā sikspārņu skaits bij

ievērojami pieaudzis. Ceļas jautājums, vai sikspārņi maina

savu dzīves vietu jeb vai viņi katru vakaru dodas tālos

medību ceļojumos, lai uzmeklētu mušas, kas pavada ganā-

mos pulkus? Es domāju, ka viņi maina dzīves vietu, jo
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zināmās vietās viņi ierodas vakaros vienmēr laikā, kas ne-

varētu būt, ja viņi stundām ilgi dienā neceļotu, bet es ne-

esmu te nekad redzējis sikspārni lidojam pirms vakara

krēslas iestāšanās."

Es no savas puses varu sacīt, ka savos agrākos ceļo-

jumos pa Āfriku maz esmu griezis vērību uz sikspārņiem,
tas notika tikai manā pēdējā medību ceļojumā pa tiem ap-

gabaliem, par kuriem runā Heigl ms, un es viņa iz-

teiktām domām varu tikai pievienoties. Tāpēc man liekas,
ka nav neiespējami, ka rokspārņi ceļo vairāk nekā mēs

domājam, lai gan mazākā mērā nekā putni. Ka daži mūsu

sikspārņi pārceļo no augstākām vietām zemākās un otrādi,

tāpat ziemā pārvietojas vairāk uz dienvidiem, bij jau sen

zināms. Dažā apgabalā vasarā ir sastopami sikspārņi, bet

citos gada laikos viņu te nav. Pēc Koc ha, umbersikspār-
nis (Meteorus Nilsonii) pazūd no Ziemeļkrievijas lielākās

daļas un aizceļo līdz pat Silezijai, Moravijai, Augšfranko-
nijai, ja pat līdz Alpiem, un te pārziemo. Tāpat dīķu
sikspārnis (Brachvotus dasvcnemus), ko vasarās

redz pār Ziemeļvācijas līdzenuma upēm un ezeriem šurp

un turp lidinājāmies, un kas Vidusvācijas kalnājos šai laikā

sastopams kā izņēmums, izlieto ļoti bieži minētos kalnājus
un kalnu aizas kā pārziemošanas vietu. Hesenes mežos

ziemā ļoti grūti atrast kādu speķa peli (Panugo noc-

tula), lai gan koku dobumu, kur viņai paslēpties, te ne-

trūkst; vasarā turpretim šo sikspārni redz laidelējoties pār
minētiem mežiem ļoti bieži. Taunusā un Lānes ielejā viņš
kārtīgi pārziemo, bet vasarā viņu te nav vairāk, kā tanīs

apgabalos, kur viņi pārziemo. „Ja sikspārņu ceļojumu no-

vērošana nebūtu tik grūta un tai tiktu piegriezta lielāka

vērība, tad mums būtu daudz vairāk līdzīgu piemēru, nekā

tas tagad ir. Siltās zemes, kur sikspārņu ir ļoti daudz,

viņu ceļošana ir uzkrītošāka. Daudzi pa sauso laiku pār-

ceļo kalnos, daži turpretim savas iepriekšējās dzīves vietas

pārmaina pret ļoti atstatu no viņām stāvošām, bet pēc zi-

nāma laika atgriežas viņās atkal atpakaļ; daži aukstākos

gada laikos pārceļo tuvāk ekvatoram, citi atkal karstākos

mēnešos aizceļo uz vēsākiem apvidiem vai augstāk kalnos.
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Dažos gadījumos pamats dzīves vietas maiņai ir meklējams
klimatiskos apstākļos, bet visbiežāk gan mūsu dzīvnieki

seko kukaiņiem."
Siltums visiem sikspārņiem ir nepieciešams ne tikai

tāpēc, ka viņš izsauc pie dzīvības kukaiņus, bet arī tādēļ,
ka viņi aukstumu neieredz. Tas, ka sikspārņi zemākos

platuma grādos sastopami ļoti bieži, ir ciešā sakarā ar šo

apgabalu bagāto kukaiņu valsti; bet liekas, ka arī šo zemju
siltais klimats ir viņu attīstībai ļoti labvēlīgs. Mūsu zemēs

tikai daži sikspārņi atļauj sevi tieši no saules stariem ap-

spīdēt, kad viņi pēcpusdienās laidelējas apkārt. Tropiskās
zemēs viņi bieži taisni atdodas saules stariem; to dara ne

tikai lidsuņi, kas savu dienas miegu pavada pieķērušies
pie gluži kailiem kokiem vai zariem, nemeklējot nemaz pēc

ēnas, bet arī gluddeguņi un lapdeguņi. Tā šombu rgk s

stāsta par kādu vampiru sugu (Phvllostoma bidens), kas

lielās sabiedrībās dzīvo galvenā kārtā pie klintīm; dienas

viņi pavada pieķērušies pie krasta kokiem divus līdz trīs

metrus virs zemes, pie tam ne ziemeļu pusē, bet gan dien-

vidu, lai saules stari var brīvi viņu ķermeņus apspīdēt.

Viņš tāļāk stāsta: „Vēl lielākos baros es viņus atradu pie

klintīm, kas pārkārušās pār upes līmeni. Ja mēs tuvojā-
mies šādai vietai, tad viņi aizlaidās no savas atpūtas vietas

paši, vai arī indianieši tos aizdzina, apslacīdami viņus ar

airu palīdzību ar ūdeni. Viņi laidelējās gar krastu uz augšu
un leju un beidzot nometās atkal savās vecajās vietās."

Par to, ka sikspārņi ir spējīgi panest stipru karstumu, mēs

varam pārliecināties jau no ta, ka daži no viņiem pa dienām

apmetas zem jumtiem, baznīcu torņos un citās līdzīgās

vietās, nemaz nerūpējoties par to, ka te dienās valda liels

karstums. Vēl vairāk tas ir attiecināms uz dienvidzemju

sugām. Kāds no pazīstamākiem Dienvidbrazilijas sikspār-

ņiem (Nvctinomus brasiliensis), pēc Henzcļ a vārdiem,

dzīvo „bieži vien lieliem bariem zem vecu māju jumtiem

un ir spējīgs panest ļoti lielu karstumu, jo vasarā jumti no

saules stariem tā sakarst, ka pa viņiem basām kājām ne-

maz nevar staigāt, ja negrib viņas apdedzināt." Arī tas,

ka sikspārņi guļot saspiežas ļoti cieši viens pie otra, kas
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attīsta stipru karstumu, liecina par to pašu. Lielāko daļu
sugu vēss laiks, lietus vai vējš aiztur viņu paslēptuvēs;
citi aukstos vakaros laižas tikai ļoti īsu laiku, pēc kam cik

ātri vien iespējams uzmeklē savas paslēptuves. Te krīt

svarā arī tas apstāklis, ka vēsos vakaros viņu laidelēšanās ir

lielākā vai mazākā mērā veltīga, jo arī kukaiņi tādā laikā

turas savās paslēptuvēs. Bez tam stiprs vējš ļoti apgrūtina

viņu laišanos, jo stipram vējam var izrādīt pretestību tikai

sugas ar šauriem, smailiem spārniem.
Visi sikspārņi, kas apdzīvo augstākos platuma grādus,

līdz ar aukstuma iestāšanos, iekrīt vairāk vai mazāk dziļā

ziemas miegā, kas ilgst īsāku vai garāku laiku skato-

ties pēc tā, vai viņu dzimtenes klimats ir aukstāks vai

mērenāks. Katra suga, līdz ar Dārgāka gada laika iestāša-

nos, uzmeklē pārziemošanai pēc iespējas aizsargātu vietu:

alas, pagrabu velves, siltus jumtus, jumtu spāres skursteņu
tuvumā un citas šīm līdzīgas vietas. Tās sugas, kas mazāk

jūtīgas pret aukstumu, laiku pa laikam pārtrauc savu

ziemas miegu, atmožas un laidelējas savās aizsargātās
vietās šurp un turp, — cik var redzēt, mazāk tādēļ, lai uz-

meklētu sev barību, bet gan lai izdarītu zināmas kustības.

Atsevišķi sikspārņi izlaižas arī brīvā dabā un kādu laiku

laižas pār sniega pārklāto zemi; lielākā daļa tomēr savu

ziemas miegu nepārtrauc. Koc h s raksta: „Dažādās sik-

spārņu sugas izvēlas ziemas dusai dažādas vietas, kas daž-

reiz, bet ne vienmēr, saskan ar tām, ko viņi vasarā izvēl sev

dienas atpūtai. Tālapdeguņi vasaru sastopami tanīs pašās

alās, kurās viņi pavada arī ziemas; krūmu sikspārņi (Na-

nugo) atpūšas to pašu ēku plaisās, kurās viņi jo dziļi ielien

ziemā, un tādupiemēru ir ļoti daudz. Turpretim peļa vš i

jeb naktslidoņi (Mvotus murinus), kas vasarās lielās

sabiedrībās apdzīvo baznīcu bēniņus, ziemas miegam uz-

meklē atsevišķas bedres un alas, bet vienādausainie

sikspārņi (Isotus), kas vasarās atpūšas kokos, ziemās

uzmeklē bedres un alas, kur viņi vai nu brīvi karājas vai

arī ieķeras plaisās. To pašu mēs novērojam arī pie citām

vietējām sugām. Arī pie sikspārņiem, kas apdzīvo dien-

vidus platumu grādus, mēs redzam, ka viņu uzturas vietas
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lietus laikā un īsajā, maigajā ziemā ir citas nekā sausajā
laikā: tā, piem., neviens sikspārnis lietus laikā neizlieto
koku lapoto jumtu; asinssūcēji atstāj lopu vaļējos iežogo-
jumus un nometas slēgtās būvēs un alās; daži Brazilijas
sikspārņi pārceļo uz apakšzemes celtnēm un alām un īs-
astainie sikspārņi noslēpjas koku dobumos. Noteikti lie-

lākā sikspārņu daļa ziemas dusas laikā apdzīvo alas un

vecas apakšzemes telpas; tās sugas, kas šīs uzturas vietas

izlieto arī vasarā, izmeklējas ziemas guļai viņās vismaz citu

vietu un, kur izvēle lielāka, pat citas alas un bedres. Va-

sarās viņi vismīļāk uzturas mazās telpās, ieeju tuvumā,
te noslēpdamies plaisās un šaurās ejās, taisni tā, kā viņi
to dara, ja slēpjas klintīs; ziemās turpretim tos var sa-

stapt lielākās telpās un pēc iespējas viņu dziļākās attālākās

vietās, kur aukstums tik viegli nevar piekļūt. Tikai ne-

daudzas sugas pavada arī ziemas guļu savās ierastās

plaisās.

Stāvoklis, kādā sikspārņi pavada ziemas miegu, ir ļoti
dažāds un atsevišķām grupām un ģintām ļoti īpatnējs.
Vienkāršākais un parastākais stāvoklis ir tāds, ka dzīv-

nieks piekaras ar pakaļkāju nagiem, un spārnus piekļauj
pie sāniem. Daudzi tā brīvi karājas pie griestiem vai

velvēm, lielākā daļa tādā pašā veidā pie sienām, citi kā at-

balstu izlieto arī priekšējos locekļus un uzrāda vēl veselu

rindu dažādībušinī savā stāvoklī. Starp siltāko zemju sik-

spārņiem ir dažas tādas sugas, kas šai laikā, kā arī kārtējās

ikdienišķās atpūtas laikā izplēš, lielākā vai mazākā mērā,

spārnus,' tā radīdami savam ķermenim zināmu atbalstu.

Lielākā lapdeguņu daļa ieņem tik raksturīgu stāvokli, ka

garāmejot viņus'var drīzāk noturēt par sēnēm un ne dzīv-

niekiem. Viņi, pavisam ietinušies savā lidplēvē, brīvi ka-

rājas pie abām pakaļkājām. Lidplēves cisku daļa ir at-

sviesta uz muguras, priekšējie locekļi rada muguras ķīli

un guļ cieši viens otrā, sānu un pirkstu lidplēvē ietver ķer-
meni tādā veidā, ka pirkstu gali pagriezti uz augšu, īkšķis
noder kā noslēdzējs, un tikai deguns rēgojas ārā, bet ziemas

dziļās guļas laikā arī viņš tiek ievilkts. Gandrīz tikpat da-

žāds ir arī ausu plēves stāvoklis. Daudzi sikspārņi izstiepj
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ausi pēc iespējas vairāk un paceļ viņu vāciņu, itkā viņi
ziemas guļas laikā, kad nervu darbība ir vājāka, gribētu
šo orgānu padarīt jūtīgāku; daži savas ausis vairāk vai

mazāk saliec, vēl citi vāciņu uzspiež cieši uz auss cauruma;

ausainais sikspārnis savas garās ausis paliek zem sānos

piespiestiem spārniem v. t. t."

Tas, kas sacīts par sikspārņu sabiedriskumu vispāri,
ir attiecināms arī uz viņu ziemas guļu. Ir sugas, kas bez

izņēmuma pārziemo sabiedrībās, un ne tikai cieši viens

otram blakus, bet pat vairākām kārtām viena cieši pār
otru, dažreiz kopā ar citām sugām, vairāk simtu gabalu

vienkop. Citas sugas, kas pārziemo sabiedrībās, apklāj
veselas sienas un virsmas vecu koku dobumos, kur viņi ka-

rājas viens otram blakus; citi pārziemo atsevišķi un nav

nekad sastopami sabiedrībās; vēl citi sastopami gan at-

sevišķi, gan sabiedrībās.

Jau dažas nedēļas pēc pamošanās no miega sākas mīlas

laikmets. Tiklīdz sikspārņi atstāj savas pārziemošanas

vietas-, viņi, pēc Koc h a vārdiem, ar sevišķām īpatnējām

skaņām sāk vilināt pretējā dzimuma priekšstāvjus. Šīs

skaņas noteikti atšķiras no tām dusmīgai riešanai līdzīgām

skaņām, ko viņi izdod sastopoties ar pretinieku. Siltās

zemēs lielās rokspārņu sugas topot nepanesamas ar savu

trokšņošanu. Tīkojot pēc mātītes, tēviņš viņu vilina un

dzenā, kopā ar viņu metas no gaisa uz leju un

visādi ālējas. Tomēr ne pie visām sikspārņu sugām pirms

apvaislošanās notiek šāda veida skriešana un pārošanās —

pie dažām viņa notiek jau ļoti agri gada sākumā. Page n-

stechers ir izmeklējis kādu sieviešu kārtas pundursik-

spārni, kas bij apvaislojies jau 23. janvārī. Kochs ir

atradis, ka pie krūmu sikspārņiem apvaislošanās notiek jau

janvārī un februārī. „Lai gan sikspārņi," piezīmē mūsu

centīgais novērotājs, „gandrīz vienmēr ir ļauni un maz pa-

cietīgi dzīvnieki, kas bieži savā starpā kožas un plūcas, tā

ka viņu maigākās ķermeņa daļas bieži visu mūžu nes šo

cīņu zīmes, tomēr liekas, ka greizsirdība ne vienmēr ir viņu
dabā. Pie dažām sugām ir novēroti tādi raksturīgi gadī-

jumi, kur viņi izrāda vislielāko iecietību, lai gan lielākā
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daļa dzīvnieku šai laikā parasti zaudē katru dzirksteli no

viņiem iedzimtās labsirdības." Es esmu redzējis, ka divi

pundursikspārņu tēviņi mierīgi, bez mazākās greizsirdības
un naida atļāva trešajam apvaislot mātīti. Pagenste-
che r s ir novērojis, ka vairāki tēviņi mierīgi viens pakaļ
otram kopojušies ar vienu un to pašu mātīti. Pārošanās
pie sikspārņiem notiek tādā kārtā, ka viņi ar priekšējiem
locekļiem apkampjas un pa daļai ietinas lidplēvē. Drīz pēc
tam abi dzimumi izšķiras, mātītes tagad kopīgi apdzīvo
savas paslēptuves, bet tēviņi pa lielākai daļai turas pa

vienam, un bieži laidelējas pavisam citos apvidos. Mans

tēvs ir novērojis, ka pēdējie pēc kopulacijas dzīvo paši par
sevi un vienātnē, turpretim mātītes salasās kopā un kopīgi
arī apdzīvo koku dobumus vai citas paslēptuves. Viņš pat
domā, ka neviens vīriešu kārtas sikspārnis nedrīkst ielauz-

ties sieviešu slēptuvēs. Starp dučiem sikspārņu, kas tika

atrasti kopā, viņš un arī vēlāk Kaups nav atradis ne-

vienu tēviņu, bet tikai grūsnējas mātītes.

Nedaudzas nedēļas pēc apaugļošanās — ne pēc kopu-
lacijas — piedzimst jaunie sikspārņi. Dzemdējošā mātīte,

pēc Blaziusa unKolenati novērojumiem, karājas,

pretēji paradumam, ar abu roku īkšķiem pieķērusies, sa-

liec asti līdz ar viņas lidošanas plēvi pret vēderu, tādā veidā

radot maisu jeb iedobumu, kurā tad iekrīt jaunpiedzimu-
šais. Tūlīņ pēc dzemdēšanas māte pārkož nabas saitiņu,
un mazais sikspārnis, ko māte iepriekš nolaizījusi, piestip-

rinājas pie mātes krūts un zīd. Lapdeguņu mātītei ir kau-

numa tuvumā divi īsi pupveidīgi dziedzeru izaugumi, pie
kuriem jaunie piedzimstot piestiprinās, lai nenokristu zemē,

jo šie sikspārņi dzemdējot asti novieto starp kājām, kuras

cieši piekļautas viena otrai un atliec viņu atpakaļ uz mu-

guras, tā tad te nav somas, kas jaunpiedzimušos varētu

uztvert. Vēlāk arī šie mazuļi rāpjas uz augšu līdz krūtīm

un piezīdās pie tām.

Visi rokspārņi nēsā lidojot savus mazuļus sev līdz, pat
tad vēl, kad mazie var jau tīri labi patstāvīgi lidot un laiku

pa laikam atstāj mātes krūti. Ka nupat minētais notiek,

esmu novērojis pie sikspārņiem, kurus esmu atradis pie-
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kārušos pie Āfrikas mūža mežu kokiem. Sešās līdz astoņās
nedēļās mazie sasniedz pilnīgu lielumu, bet vēl līdz pat ru-

denim un ziemai viņus var atšķirt no vecajiem pēc viņu
neveiklās galvas, īsākiem locekļiem un tumšāko spalvas
krāsu.

Vēl nepiedzimušam sikspārnim ir ļoti īpatnējs izskats.

Kad auglis jau tiktāl attīstījies, ka var locekļus atšķirt,
bet lidojamo plēvi vēl nē, tad viņam ir zināma līdzība ar

cilvēka bērnu. Pakaļkājas ir vēl daudz īsākas nekā priek-

šējās, un uz priekšu izstieptais purns uzrāda kustoņa ie-

zīmes; bet ķermeņa uzbūve — īsais, uz krūšu kurvja sēdo-

šais kakls, platās krūtis, viss plecu daļu veidojums, bet se-

višķi priekšlocekļu stāvoklis, kas ar saviem vēl īsajiem

pirkstiem sastāda roku, viss tas dzīvi atgādina cilvēka em-

briju viņa attīstības pirmajos posmos.

„Aizspriedumu pilnais cilvēks," saka X o c h s, „ir šo

nevainīgo dzīvnieku daudzkārt apmelojis, un lielākā cilvēku

daļa pret viņu jūt netīksmi, kur viņiem to sevis pašu labā

vajadzētu sargāt un kopt. Nepareizs ir jau tas apgalvo-

jums, ka sikspārņi pieliekamos kambaros apgraužot speķi;
jo neviena viņu suga speķi neēd, un tautas mutē lietotais

nosaukums „speķa pele", kas ir pārgājis arī zinātnē, liekas

cēlies no ta, ka sikspārņi, lai savu dzīvību uzturētu pa garā
ziemas miega laiku, uzkrāj sev zem ādas lielus tauku krā-

jumus. Ja šādu sikspārni nonāvē, tad viņa tauku kārta nāk

redzama, jo gleznā āda pie tam pārplīst. Vēlāk, izejot no

nosaukuma, viņam ir piedzejots minētais grēks, un šī pār-
liecība pastiprinājās vēl ar to, ka tā saucamās speķa peles

ļoti labprāt mīl noslēpties tumšās telpās un arī daudzreiz

speķa glabātuvēs vai žāvētavās. Vispārīgi izplatītā māņ-

ticība, ka sikspārnis ieķeroties matos un neesot no viņiem
ārā dabūjams, ir bez kāda pamata. Sikspārnis aiz brīvas

gribas nekad neķeras cilvēka matos; bet var būt, ka kāds

nelaimīgais no mūsu šķiras priekšstāvjiem nejauši ielido

istabā, kur pašlaik atrodas lielāka sabiedrība. Tagad katrā

ziņā sāksies medības, ko sarīko klātesošie. Tiek sists ar

kabatas lakatiem v. 1.1., un kad nu dzīvnieks galīgi piekusis

vairs nespēj laisties, tad viņš mēģina pieķerties pie kura
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katra priekšmeta, kas tam gadās priekšā. Starp citu var

ari gadīties, ka viņš uzkrīt kādai dāmai uz galvas. Lielās

sikspārņu sugas tādā gadījumā neprot jokus; ja šos dzīv-

niekus noķer, tie kož, viņu zobi un nagi ir asi, un daži

no viņiem spējīgi radīt dziļas brūces. No brīvas gribas viņi
nekad neuzbrūk un visā savā būtībā ir pavisam nevainīgi
radījumi."

Tas, ka sikspārņi mīl uzturēties tumsā, viņu pelei līdzī-

gais ķermenis, brīnišķīgi veidotie ar tumšu ādu pārklātie
lidojamie locekļi, atbaidošā sejas izteiksme un ķērcošā bals,
piešķir viņu būtnei kautko šausmīgu, ko jau senie cilvēki

ir izjutuši. Kamēr labos garus attēloja ar baloža spārniem,
tikmēr ļauno dēmonu attēli tika zīmēti ar sikspārņa spār-
niem. Pūķis un drakons, šie briesmīgie fantāzijas tēli, sa-

vus spārnus bij aizņēmušies no sikspārņa, tāpat kā arī vēl

tagad velns karikatūrās tiek zīmēts ar sikspārņa spārniem,
un arī ļauno garu bari, ko svētais Jānis izdzen, ir attēloti

sikspārņu veidā, šādi attēli atstāj lielu iespaidu uz jau-
natnes vēl bērnišķīgo prātu, tāpat arī uz māņticībai viegli

padotām, nemācītām tautas masām, un izsauc viņās rie-

bumu un naidu pret minētiem dzīvniekiem, kuri būtu pel-

nījuši, ka tos saudzē un kopj. Tādēļ arī katra izglītota
cilvēka uzdevums ir pacelt savu balsi par šiem apmelotiem
labdariem. Ja ņem vērā to lielo labumu, ko viņi mums at-

nes, tad šie dzīvnieki pazaudē mūsu acīs labu tiesu no sava

iedzimtā neglītuma, un kad mēs skaistos siltos vasaras va-

karus pavadām brīvā dabā, tad sikspārņu klusā šurp un

turp laidelēšanās mums liekas kā patīkama parādība, kas

atdzīvina vakara kluso dabu un apkārtni.

Labums, ko cilvēkiem atnes lielā daļa kustoņu no šīs

ar priekšstāvjiem tik bagātas, dzīvnieku šķiras, pārsniedz

ļoti stiprā mērā to ļaunumu, ko daži no viņiem nodara.

Taisni naktīs laidelējas apkārt lielā daļa kaitīgāko ku-

kaiņu, un tādā veidā tie nonāk savu ienaidnieku rokās. Bez

lēļiem, krupjiem, suslikiem un cirslīšiem vēl tikai sikspārņi
ir' šai laikā šim mūžīgi uz karu gatavam un kaitīgam ba-

ram uz pēdām. Uzkrītošā ēdelība, kas piemīt visiem sik-

spārņiem, ir īpašība, kas patiešam šo kukaiņu iznīcināšanā



338

spēlē ļoti lielu lomu. Par to var sev radīt paviršu jēdzienu,
ja uzmeklē sikspārņu paslēptuves. „Pēdas augstumā," saka

X o c h s, „te ir atrodamas mēslu kaudzes, un viņas tuvāk

aplūkojot pārliecināmies, ka viņu atsevišķie gabaliņi sa-

stāv no ļoti daudzu un dažādu kukaiņu atliekām. Vienā

sikspārņu mēslu kubikcentimetrā mēs atradām četrdesmit

vienu stilbu no dažādu lielāku un mazāku kukaiņu kājām.
Un tā kā vecās drupās un baznīcu bēniņos v. 1.1. droši vien

būs vairāk kā viens kubikmetrs sikspārņu mēslu, tad šinīs

mēslu masās atradīsies atliekas vismaz no pusotra miljona

kukaiņu ķermeņiem. Saprotams, ka lielās mēslu kaudzes

nesakrājas pa vienu vasaru vien un viņas rada ne viens,

bet daudzi sikspārņi; tomēr te jāņem vērā tas apstāklis,
ka tikai mazākā izkārnījumu daļa tiek atstāta dienas at-

pūtas vietā, bet ka parasti zarna tiek iztukšota bīvā dabā

pie laidelēšanās." Visi mūsu zemēs dzīvojošie sikspārņi
atnes mums tikai labumu, un tie nedaudzie, kas varētu būt

kaitīgi ar to, ka ēd augļus, mūs maz interesē, tāpat kā

asinssūcēji, kuri arī nebūt nav tik kaitīgi, kā to parasti
stāsta. Pēc jaunākām un ticamākām ziņām arī asinssūcēji
nekad nenonāvē lielākus dzīvniekus vai cilvēkus, pat tad,

ja tie vairākas naktis no vietas ir savu barību sūkuši no

viņu ķermeņiem. Un tie rokspārņi, kas pārtiek no augļiem,
dzīvo zemēs, kur daba viņu barību rada tādā daudzumā, ka

tikai tad un tur ir jūtams, ka kas ir noēsts, kur cilvēks

augļus ar sevišķu rūpību ir kopis, piem. dārzos; augļus jau
var arī no sikspārņiem pasargāt, pārvelkot pār viņiem tīk-

lus. Tā tad mēs visu šo dzīvnieku šķiru varam uzskatīt kā

ļoti derīgu locekli visu radību ķēdē.

Pirmo apakšnodalījumu un dzimtu sastāda lids vņ i

jeb augļēd ē j i sikspārņi (Pteropina).
Visi pie šīs grupas piederošie rokspārņi apdzīvo tikai

Vecās Pasaules siltākos apgabalus: Dienvidaziju un viņas

salas, Vidus- un Dienvidameriku, Austrāliju un Okeāniju.
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Viņu lieluma dēļ, tie jau sirmā senatnē izkliegti par īstiem
nezvēriem, šos nevainīgos un labsirdīgos dzīvniekus uz-

skatīja par nejaukām harpijām un briesmīgiem vampīriem.
Starp viņiem meklēja tos iedomātos briesmīgos radījumus,
kas guļošam cilvēkam izsūc no sirds asinis; viņos redzēja
uz mūžīgo pazudināšanu nosodītos atmesto garus, kuri
caur savu kodienu varēja dzīvos pārvērst par šādiem at-

stumtiem, īsi sakot, plaši ziedošā māņticība nodarbojās ar

šiem zīdītājiem ar lielu patiku, lai gan pēdējo vaina pa-
stāv tikai tanī apstāklī, ka viņu izskats ir drusku savādāks

nekā parasts, un ka pie viņu šķiras pieder daži mazi locekļi,
kas taisni pateicoties savam mazajam augumam ir stipri
nekaitīgi, bet tomēr pie minētā nozieguma — asinssūkša-

nas
— vainīgi.
Dabaszinātne šos māņticīgos ļaudis par augļēdējiem

sikspārņiem jeb lidsuņiem var labāk pamācīt. Viņiem gan
ir izskats, kas stipri līdzīgs sikspārnim, bet viņi par tiem

ir daudz lielāki un viņiem ir ļoti patīkama suņa vai lapsas

galva, no kuras viņi dabūjuši nosaukumu lidsuņi jeb lid-

lapsas. Lidsuņi vismīļāk apdzīvo tumšus mežus un dienās

neskaitāmā daudzumā pārklāj kokus, pie kuru zariem viņi
karājas rindās, galvu un ķermeni ar spārniem pārseguši.
Arī cauros kokos viņi ļoti bieži sastopami, pat vairāk simtu

eksemplāros kopā. Krēslainos mūža mežos viņi dažreiz

lidinās arī dienas laikā; bet viņu īstā dzīve, kā pie visiem

rokspārņiem, iesākas tikai ar krēslas iestāšanos. Viņu asā

redze un jūtīgais deguns palīdz tiem uzmeklēt kokus, kuri

bagāti sulīgiem, gataviem augļiem; viņi nonāk pie tiem pa

vienam, bet drīz vien viņu salasās vesels bars, tā ka tie

spējīgi tādu koku noēst pilnīgi kailu. Arī vīna dārzos viņi

parādās diezgan bieži un lielā skaitā un nodara tad lielus

zaudējumus, jo viņi ņem tikai gatavos un saldos augļus,

pārējos atstādami citiem augļu ēdājiem. Dažreiz viņi uz-

ņemas lielākus ceļojumus un laižas no vienas salas uz otru,

pat pār diezgan platiem jūras līčiem. Augļus viņi vairāk

izsūc nekā apēd un šūniņu audus izspļauj ārā. Saldiem un

smaršīgiem augļiem tiek dota priekšroka, un tāpēc viņu

mīļākā barība ir'bananes, vīģes un citi viņiem līdzīgi augļi,
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tāpat garšīgas ogas un vīna ķekari. Ja jau viņi reiz augļu
dārzā ir iebrukuši, tad barojas tur visu nakti, pie tam viņi
kokos tā čaukst, ka jau no tālienes tos var sadzirdēt. Ar

šāvienu un citiem līdzīgiem trokšņiem viņi neļaujas aiz-

baidīties; tā baidīti tie augstākais pārlaižas no viena koka

uz otru un turpina tur savu maltīti tāļāk. Dienā

viņi ir ļoti bailīgi un bēg, tiklīdz mana ko aizdomīgu.

Laupītāju putns izsauc viņos uztraukumu un stiprs pēr-
kona grāviens noved tos pat izmisuma stāvoklī. Viņi bez

kā tālāka krīt zemē, skrien te vislielākā steigā katrs uz

savu pusi un rāpjas izveicīgi augšā pa katru izcilus priekš-
metu, pat pa zirgu un cilvēku, neļaudamies samulsināties

cieši pieķeras, izpleš spārnus, pavicina viņus dažas reizes

un aizlaižas, lai uzmeklētu noderīgāku paslēptuvi. Viņi
laižas ātri un dzīvi, bet ne augstu; bet dienās bailes viņus
var uzdzīt pat pāri simts metru augstumā, kas gan notiek

izņēmuma gadījumos. lesākt laisties viņi var tikai no

paaugstinātiem priekšmetiem un ne no zemes, lai gan viņi
uz tās ir diezgan veikli un skraida apkārt kā žurkas; tāpat

viņi ļoti veikli kāpj kokos un pa zariem var uzlīst līdz pat

visaugstākām galotnēm. Viņi daudz kliedz, pat tad, kad

tie mierīgi karājas kokos. Viņu kliedziens ir īpatnēja

tarkšķēšana un ķērkšana; pa laikam viņi izdod ari šņācienus
kā zosis.

Reizi gadā mātīte dzemdē vienu vai divus mazuļus;
tie cieši turas pie krūts mātei, kura tos ilgāku laiku nēsā

apkārt, ļoti mīl un ar rūpību tur tīrus.

Gūstā viņi pēc neliela laika paliek rāmi un savā ziņā

pat pierod pie tām personām, kas viņus kopj, pat izrāda

viņām zināmu pieķeršanos. Drīz vien viņi ņem barību no

rokas un nemēģina ne skrāpēt ne kost. Citādi viņi izturas,

ja sašauj viņu spārnus vai noķer tos piepēži: tad viņi dūšīgi

aizsargājas un sāpīgi kož. Gūstā viņus baro ar novārītu

rīsu, visādiem svaigiem un žāvētiem augļiem, cukura niedru

mīksto serdi un citu tamlīdzīgu barību. Šad un tad viņi ēd

arī kukaiņus. Dienā viņi izturas mierīgi, lai gan neatteicas

no barības, bet vakarā sākas viņu īstā dzīve.
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Lielākā no visām pazīstamām sugām ir kal o n gs.
lids v n i s jeb lidl ap s a (Pteropus edulis); viņa ķer-
meņa garums ir 40 cm un spārnu platums sniedza/ līdz
1,5 metri. Mugura viņam ir tumšbrūni melna, vēdera *Aise
rūzgani melna, kakls un galva rūzgani dzeltensarkana, lid-
plēvē brūni melna.

Kalo ngs dzīvo uz Aizindijas salām: Javas, Sumat-

ras, Bandas un Timoras. Kā visi viņa dzimtas locekļi viņš
dzīvo vai nu lielākos mežos vai arī augļu koku audzēs, kas

ieslēdz visas Javas salas sādžas. Kā atpūtas vietu viņš
vismīļāk izvēlas horicontalos kapoka (Eriadendron) un

duriana (Durio zibethinus) zarus. Atsevišķi koki ir vārda

īstā nozīmē apkārti simtiem un tūkstošiem šo dzīvnieku,
kuri te pavada dienu, ja viņus netraucē; izbaidīti viņi ba-

riem lido gaisā. Pret vakaru šī masa sāk kustēties: tie
zināmā atstatumā laižas viens aiz otra, bet gadās arī, ka

viss bars biezā masā kopīgi dodas uz vienu vietu. Zem ko-

kiem, kas kādu laiku noderējuši tiem par atpūtas vietu,
viņu mēsli sakrājas lielā daudzumā, kas izplata tik stipru

smaku, ka bieži par viņu klātbūtni var pārliecināties drīzāk

ar deguna nekā ar acu palīdzību. Viņu barība sastāv no

dažādiem augļiem, sevišķi no vairākām vīgu sugām un

mango, kuru dēļ viņi bieži uzbrūk Javas salas augļu dār-

ziem un nodara te lielus zaudējumus. Bet ar augu barību

vien viņi neapmierinās un medī arī dažādus kukaiņus, pat

mazus mugurkaulainos dzīvniekus.

Vienā otrā vietā kalongu medī mazāk tāpēc, ka viņš
nodara zaudējumus, bet lai viņu izlietotu ķēķī. Malajieši

savās medībās gandrīz vienmēr izlieto pūšamo stobru, no-

mērķē uz sikspārņa ķermeņa visjūtīgāko vietu, uz viņa

spārniem, apdullina viņu tādā veidā un tā dabon to savā

varā. Eiropieši turpretim ar lielākiem panākumiem lieto

šaujamos ieročus. Visvieglāk viņus ir šaut laižoties, jo viņu

spārni zaudē līdzsvaru, tiklīdz ar skroti ievainots kaut arī

pats mazākais pirkstiņš. Ja viņus šauj dienas laikā, kad

viņi karājas pieķērušies pie zariem, tad viņi, gribēdami

bēgt, nonāk tādā nekārtībā, ka viens samulsina otru, un

ievainotie, kas savus spārnus nevar vairs atplēst, tik cieši
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pieķeras pie zariem, ka arī tad, kad jau ir beigti, tie ne-

krīt nost. „Es esmu redzējis," saka Haska r1 s, „ka
šaušanas mīļotāji mērķēja tieši kalongos, kas karājās cieši

viens virs otra un viens otram blakus. Nokrita tikai daži,
pārējie, lai gan likās ļoti uzbudināti, nelaidās prom, bet sa-

līda ciešāk viens virs otra un turējās savos garajos spār-
nos." Turpretim Jagors stāsta, ka no šāviena iztraucētā

kalongu sabiedrība tikai pa daļai palikusi pie zariem karā-

jamies, pārējie bariem vien pacēlušies gaisā. Kalongu gaļu
ne visur ēd un vismazāk viņu mīl eiropieši. Uolless
kā izcilus parādību atzīmē to, ka Bačianas iedzīvotāji ir

vienīgie cilvēki uz archipelaga, kas ēd lidsuņu gaļu. No-

ķerti šie dzīvnieki ātri aprod ar savu nebrīvību, paliek ap-

brīnojami rāmi un ir viegli uzturami. Cik ļoti tie izlutināti

brīvībā, kur viņi izvēlas tikai sulīgākos augļus, tikpat pie-

ticīgi tie ir gūstā. Te viņi ēd katru augli, ko viņiem dod,

un arī ļoti labprāt bauda gaļu.
Roc h s atveda uz Franciju dzīvu kalongu. Viņš to

bij barojis uz kuģa 109 dienas, vispirms ar bananēm, vēlāk

ar ietaisītiem augļiem, tad ar rīsu un beidzot ar svaigu gaļu.
Nobeigušos papagaili kalongs apēda ar lielu kāri, un kad

priekš viņa uzmeklēja žurku midzeņus un atnesa tam

žurkulēnus, tad viņš, kā likās, bij ļoti apmierināts. Beigās

viņš bij mierā arī ar rīsu, ūdeni un cukura maizi. Pie tiem

cilvēkiem, kas viņu kopa, viņš pierada ātri. Savu īpaš-
nieku viņš pazina vislabāk, ļāvās no viņa aiztikties un viegli

pakasīt ādu, bez kā tam būtu kodis. Tāpat viņš izturējās

pret kādu nēģerieni, kas uz Morica salas bij viņu kopusi.
Kāds cits kalongs, kas bij saķerts jaunībā, bij drīz vien

iemācījies pret katru izturēties piemīlīgi; viņš laizīja roku

kā suns un bij arī tikpat uzticīgs.
Kāds lidsunis, kuru es, kaut gan gūstā, esmu mācījies

pazīt un personīgi novērojis un kuru nosauksim par 1i d-

lapsu (Pteropus medius), bij 28—32 centimetrus garš

un ta spārnu platums bij 1,1—1,25 metri. Viņa vāji spal-
vām pārklātā seja un kailās ausis bij melnas, galva un virs-

puse, no pusmuguras sākot, tumši brūna, pa kakla vidu

gāja strīpa, krūtis un vēders bij sarkanīgi brūni; platā pa-
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kausa lenta, kas sniedzās līdz muguras vidum, pamazām
sašaurinādamās un ietverdama arī abas kaula puses, bij
dzelteni bāli pelēka, uz pakaļpusi, augšu un apakšu, t. i. pret
galvu un muguru, pāriedama gaiši brūnā krāsā; vara-

vīksnīte bij tumši brūna un lidplēvē, kā pie lielākas sugu

daļas, melni brūna. Lidlapsa ir sastopama sākot no Rīt-

indijas līdz Madagaskaras salai. Te kā tur viņa lielos baros

apdzīvo mežainus apgabalus, birzes un dārzus.

Tāpat kā viņu radinieki, lidlapsas turas sabiedrībās

un, ja vien iespējams, izvēlas dienas atpūtai vecus kokus.

Kādu laiku viņu mīļākā vieta bij Paradenijas (Kandijas
tuvumā uz Ceilonas salas) botāniskā dārzā lielie sudrabvil-

las koki un Indijas vīļu koki,kur Tennentstos diendienā

varēja novērot. Dažus gadus iepriekš viņi te bij salasījušies

kopā un rudenī bij redzami katru dienu, bet vēlāk, kad viņi

bij noēduši gumijkoka augļus, tie devās ceļojumā. Savos ie-

mīļotos kokos tie karājās tādos daudzumos, ka no viņu
svara pat resni zari tika nolauzti. Katru rītu starp pulk-
sten deviņiem un vienpadsmitiem tie laidelējās apkārt, kā

liekas, lai vingrinātos, varbūt arī lai apsauļotu savus spār-

nus un ādu un nožāvētu rīta rasu. šinīs gadījumos viņi
laidās tādos baros, kuru biezumu var salīdzināt tikai ar

odu vai bišu bariem. Pēc šādas laidelēšanās viņi atgriezās

savos iemīļotos kokos atpakaļ, pie tam trokšņodami un

ķērkdami kā pērtiķu bari un savā starpā riedamies un

ķildodamies, jo katrs gribēja sev iegūt pēc iespējas ēnai-

nāku vietu. Visi tie zari, uz kuriem viņi nolaižas, ātrā laikā

top kaili, pateicoties tai steigai, ar kādu tas tiek darīts, un

asajiem nagiem, kuri bez apdomās tiek te lietoti. Pret

saulesrietu viņi dodas meklēt laupījumu un droši vien lai-

žas ļoti tāļu, jo pateicoties savam lielajam skaitam un ēde-

lībai', viņiem vajag izklīst pa ļoti plašiem apgabaliem. Pret

vakaru viņus bieži var redzēt līdzīgi sikspārņiem laidelējo-

ties gar mežiem uz augšu un leju, sevišķi pie tādiem me-

žiem, kas ieslēdz jūras vai upju krastus. Pollens uz

Majotes ir redzējis viņus laidelējamies tieši virs ūdens, tā-

pat kā to dara bezdelīgas un mazie sikspārņi, ar spārnu

galiem gandrīz viļņus aizskarot; tas notika laikam pie
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zivju ķeršanas. Uz Madagaskaras viņu barība galvenā
kārtā ir meža dateles, uz Ceilonas viņi ēd guavas augļus,
bananes un vairākas vīģu sugas, pa laikam arī dažādu koku

ziedu pumpurus. Nav apšaubāms, ka viņi blakus augiem
lieto arī dzīvnieku barību, kā dažādu sugu kukaiņus, mazu

putnu olas un mazuļus, zivis un, pēc singaleziešu apgalvo-

juma, arī rāpuļus, jo, pēc viņu nostāstiem, tie ķerot arī koku

čūskas. Tennents novērojis, ka neskatoties uz to, ka

šie dzīvnieki ir ļoti sabiedriski, tomēr katrai lidlapsai savs

laimīgi iegūtais laupījums ir jāaizsargā no citām, kas viņu
pastāvīgi apgrūtina. Starp visiem mums pazīstamiem lid-

suņiem šī ir vienīgā suga, kas visbiežāk nonāk dzīva Eiropā
un pie labas un rūpīgas kopšanas ir zināmu laiku uzturama

pie dzīvības.

Visus viņām vajadzīgos apstākļus mēs varam tām arī

te radīt, trūkst tikai laidelēšanās brīvības. No ta agrāk
vai vēlāk dažādās spārnu vietās rodas augoņi un no tiem

lidlapsa nobeidzas. Un tomēr Londonas zvēru dārzā atse-

višķi eksemplāri esot nodzīvojuši vairākus gadus un pat

vairojušies. Arī mani gūstekņi dzīvo krātiņos tagad jau
vairāk kā divus gadus. Augoņus, kas rodās uz viņu spār-

niem, mēs beicējam ar ellesakmeni, no tā laika, kā liekas,

viņi jūtas ļoti labi.

Naktssuņu (Cynonycteris) ģinta atšķiras no īsta-

jiem lidsuņiem ar to, ka viņu priekšstāvjiem ir īsa aste

un īkšķis, kas apvilkts ar lidplēvi, un ka pupi atrodas uz

krūtīm, šī ģinta apdzīvo galvenā kārtā Āfriku.

Gar Balto un Zilo Nīlas upi, vienīgi tikai dulebpalmās,
dzīvo kāda šīs ģintas suga — palmu lidsunis (Cyno-

nvcteris stramineus); viņš ir liels dzīvnieks, kura ķermeņa
garums ir no 22 cm līdz 25 cm, izplestu spārnu platums ap

1 metru. „Masivā galva," saka Heig 1 i n s (Heuglin),

„ar buldogveidīgi sakrokotām lūpām un lielām acīm ir

līdzīga suņa galvai; stīvā spalva kakla priekšpusē ir spī-

doši oranža"zeltenā krāsā, virspusē — dzeltenbalta vai pelēk-

baltā, apakšpusē — kvēpu melnā krāsā."

Pie šīs pašas ģints pieder vienīgā dzimtas suga, ar kuru

es iepazinos, Nīlas lidsunis (Cynonycteris aegyptiacus),
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kurš ir izplatīts visā Ēģiptē un Nubijā un vienmēr sasto-
lielu sikomoru audžu tuvumā, šīs sugas vecu pie-

augušu lidsuņu ķermeņa garums sasniedz gandrīz 16 cm

un un izplēstu spārnu platums no 90—95 cm. īsā un mīk-
stā spalva ķermeņa virspusē ir dzīvi pelēki brūnā krāsā,
apakšpusē gaišāka, sāni un rokas ir gaiši iedzelteni; lid-
plēvē ir pelēki brūnā krāsā.

Visiem sikspārņiem, kuri pieder pie gluddegu-
ņiem (Gvmnorhina) ir sekošas kopējas iezīmes: deguns
ir vienkāršs, bez lapveidīgāni lēverēm, auss ir vienmēr ap-
balvota ar vāciņu; dzerokļu asie paaugstinājumi sakārtoti

burta w veidā. Vispār zobu sistēma ir ļoti dažāda un uz

viņu pamatojas ģinšu iedalījums. Pieši šinī grupā sa-

sniedz savu augstāko attīstības pakāpi un dažreiz sānos ir

apbalvoti ar ādas lēverēm; šo lēveru klātbūtne arī noder

par iezīmi pie dažādo ģinšu nošķirošanas. Gluddeguņu lie-

lums ir ļoti svārstīgs: ir sugas, kurām pie 13 cm ķermeņa
garuma spārnu platums ir 60 cm, un ir arī tādas, kuru ķer-
meņa garums sasniedz tikko 3 cm, kamēr spārnu platums
ir augstākais 18 cm. Cik tagad zināms, tad gluddeguņi vis-

lielākā skaitā ir sastopāmi Amerikā; pēc tam visvairāk

sugu ir atrasts Eiropā. Tomēr nav šaubu, ka Āzija un

Āfrika ir ar viņiem bagātākas nekā mūsu zemes daļa. Iz-

ņemot auksto joslu viņi ir izplatīti pa visu zemes virsu, arī

kalnos viņi ir sastopāmi ievērojamā augstumā. Gludde-

guņu barību sastāda gandrīz tikai kukaiņi, šad tad ari mazi

mugurkaulnieki. Vispār var teikt, ka šīs dzimtas locekļi
pieskaitāmi pie visderīgākiem zīdītājiem un ka viņiem ne-

var pārmest ne vismazāko vainu. Viņu veiklā laišanās

izpaužas ātros un piepēžos griezienos, tā ka laupītāju put-

niem gandrīz nav iespējāms viņus gaisā saķert. Staigā-

jot un kāpelējot viņi kustas veikli. No maņām tiem vis-

augstāk attīstīta dzirde.

Ausainā sikspārņa (Plecotus auritus) spārnu

platums ir 24 cm, ķermeņa garums tikai 8,4 cm, no ku-

riem pāri par 3 cm jārēķina uz asti; auss ir pret ķer-

meņa garumu nesamērīgi gara un sasniedz 3,3 cm. Garas

spalvas apklāj seju līdz nāšu apakšpusei un acis visapkārt;
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sānos pār augšlūpas malu nokarājas bālganas ūsu spalvas;
citas spalvas ir diezgan garas, viņu krāsa mainīga, virs-

pusē pelēki brūna, apakšpusē gaišāka, jauniem dzīvniekiem

gaišāka nekā veciem. Atsevišķas spalvas pie saknes ir

melnganas, pret galvu gaišākā krāsā. Visas lidplēves ir

plānas un maigas, gludas un tikai ķermeņa tuvumā apklā-
tas ar retām, ļoti smalkām, pelēki brūnām spalvām.

Ausainais sikspārnis sastopams visā Eiropā, izņemot
tās zemes, kuras atrodas uz ziemeļiem no 60. ziemeļu pla-
tuma grāda. Viņš nekur nav rets, ziemeļu un vidus Vā-

cijā pat viena no visparastākajām sugām, dzīvo tas vien-

mēr atsevišķi, bet nevis kopā lielās sabiedrībās. Visur

viņš turas ne visai lielos attālumos no cilvēku dzīvokļiem,
vasarā guļ pat bieži aiz loga slēģiem kā arī dobumainos

kokos, ziemā atrodams pagrabos un zem velvēm, kā arī

kaļķu alās un šachtās. Pilsētās ausainais sikspārnis mīl,

pēc Allurna ziņām, tikai brīvus, kokiem un krūmiem

apstādītus laukumus un parādās tikai tanīs istabās, kuras

atrodas blakus dārziem. Kalnu apgabalos, piem., Harcā

un Alpos, viņš nav sastopāms virs meža līnijas. Vasarā

redz viņu visbiežāk laidelējamies pa saulainām vietām

mežā, pa meža ceļiem, alejām. Reti viņš paceļas augstāk

par 15 metriem, parasti skrej daudz zemāk, mazliet mētā-

damies, ar ne visai ātriem spārnu sitieniem, lai gan ir spē-

jīgs uz zināmu dažādību kustībās. „Viņš laižas," saka

All um s, „labprāt ap augļu kokiem, kā barību meklējošie

tauriņi ap ziedošām puķēm, pie kam viņš bieži, lai notvertu

zirnekļus vai mazas kodes, uz acumirkli apstājas savā lido-

jumā, lai tūliņ pēc tam dotos tāļāk." Laižoties viņš pa-

rasti saliec milzīgo, ar daudzo kroku palīdzību kustināmo

ausi uz āru un lokveidīgi uz leju, tā kā tikai asais garais

auss vāciņš stāv paliecies uz priekšu un uz augšu. Karā-

joties viņš atliec ausis atpakaļ un pasit zem spārniem. Pa

ziemas guļas laiku, pēc Koc h a ziņām, viņš karājas

brīvi, retāk arī ieķēries spraugās, parasti savu paslēptuvju

ieeju tuvumā, un liekas var panest diezgan lielu aukstumu.

Koc h s viņu atradis Dillenburgas pilī pat mūrī, kurš

tuvumā pie sikspārņu pieķeršanās vietas bijis jau kopš ne-
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dēļām noklāts lāstekām. Neskatoties uz to, viņš atgrie-
žas savās paslēptuvēs ļoti agri, pa lielākai daļai jau ok-

tobrī, un viņa ziemas guļa turpinās līdz martam. Jūnija
beigās, vai jūlija sākumā viņš dzemdē bērnus. Barība sa-

stāv tikai no kukaiņiem, kurus ķer skrejot.
Kā lielākā daļa pārējo sikspārņu, tā arī ausainais sik-

spārnis stipri cieš no dažādo sugu parazitiem, bez tam viņu
apdraud arī caune un sesks, daži dienas plēsīgie putni,
pūces un šad tad arī kaķi. Plēsīgie zīdītāji uzbrūk viņam
pa dienas laiku, pūcēm viņš krīt par upuri savos nakts lido-
jumos, jo mazi un izveicīgi nakts laupītāji var viņu noķert,
bez sevišķām pūlēm, skrejot.

Ausainais sikspārnis iztur gūstā ilgāk, nekā lielākā

daļa viņa radinieku, dažreiz pat, lai gan tikai pie rūpīgas
kopšanas, vairākus mēnešus, pat gadus. Šīs īpašības dēļ
viņu parasti izvēlas, ja grib izdarīt novērojumus pie sagū-
stītiem sikspārņiem. Viņu var zināmā mērā pieradināt;
viņš pazīst savu saimnieku, lai gan aprobežotā mērā.

Pie naktsņirbju (Vespertilio) grupas un pie
peļa vš v (Mvotus) apakšģints pieder peļa vs i s jeb
lielais naktsņirbis (Vespertilio murinus); viņš sastopams
visā Viduseiropā, Eiropas dienvidos, Ziemeļafrikā un lie-

lākā Āzijas daļā līdz Himalajiem. Viņš ir lielākais no mūs-

zemes sikspārņiem; tā ķermeņa garums ir no 12 centi-

metru līdz 13 cm, no kuriem 5,3 cm jārēķina uz asti, un

izplēstu spārnu platums ir 37 cm; ķermeņa virspuse ir

gaiši dūmu brūnā krāsā, ar vieglu rūzgansarkanu piemai-

sījumu, apakšpuse netīri melna, atsevišķas spalvas divkrā-

sainas, pie saknes brūni melnas, galā gaišākas; samērā

plānādainās un caurredzāmās ausis un lidplēvē ir gaiši pe-

lēki brūnas, bet jaunie dzīvnieki ir pelnu pelēkā krāsā.

No marta sākuma līdz oktobrim peļausi arvien var sa-

stapt viņām piemērotās vietās: viņu var viegli pazīt pēc

viņa veiklā, nevienādā, pa lielākai daļai tasnā līnijā vilktā,
vai vismaz ne sevišķi spēji līkumotā skrējiena. Viņš uz-

turas arī kalnos, kur viņš sastopāms līdz 1200 metru aug-

stumā pār jūras līmeni; dienās labprāt tas uzturas zem

vecu, lielu un klusu celtņu jumtiem, pilīs, baznīcās, dažreiz



348

arī vecos mūros vai plašās velvēs, retāk alās un bedrēs;
parasti šie sikspārņi karājas sabiedrībām viens otram

blakus; citas sikspārņu sugas viņi gan necieš sev blakus.

Kādas Veclaras baznīcas bēniņos šie dzīvnieki, pēc Koc h a

ziņām, salasās tādās masās, ka viņu izkārnījumi uzkrājas
1 pēdas augstumā, tā ka šos mēslus var vest prom veseliem

vagoniem. Rudenī viņus vairs nevar sastapt un viņi at-

griežās tikai tad, kad jaunie sikspārņi var skriet kopā ar

veciem. Uzturēšanās vietu ziemai peļauši meklē velvēs,
alās un kalnu raktuvēs. Kur ir daudz kalnu raktuvju, kā

Vestfales apgabalā, tur ziemā peļauši ir izplatīti visā

apgabalā.
Uz pavasara beigām mātīte dzemdē vienmēr tikai vie-

nu bērnu, retos gadījumos arī divus, nēsā to no

sākuma ar lielu maigumu apkārt, tomēr ātri no viņa at-

kratās, jo vairāk tādēļ, ka mazuļi attīstās ļoti ātri un vēl

pirms ziemas iestāšanās viņus vairs nevar atšķirt no ve-

cajiem. Ja pieturas silts laiks, tad ziemas miegā nogri-
muši peļauši atmostas un sāk kustēties, bet nekad neuz-

drošinās parādīties ārā; maz viņus redz skrējām arī aukstā

un nemīlīgā laikā. Pat labā laikā viņi parādās ārā tikai

pēc krēslas iestāšanās.

„Viņa laišanās," saka All um s, „kura atkarājas no

spārnu platuma, ir diezgan neveikla un rāma, tā atgādinot
vārnas lidojumu. Plašiem spārnu sitieniem viņš stūrējas

uz priekšu taisnā virzienā, atsakoties no uzkrītoši asiem

griezieniem; viņu redz lidojam pār platiem ceļiem, ne se-

višķi šaurās alejās, pilsētu klajos laukumos, pāri platām

ielām, parasti piecu, sešu līdz astoņu metru augstumā.

Liekas, ka viņš nekad nesteidzas, kamēr viņa radinieki ne-

tiek vaļā no savas darbīgās steigas. Medību apgabals, kuru

viņš pārmeklē, ir laikam piecu minutu ilga skrējiena garš.

Ārpus pilsētām es viņu neesmu sastapis citādi, kā tikai

pašu pilsētu apkaimē vai lielu muižu ēku tuvumā. Viņam
laikam ir vissmalkākā dzirde, kāpēc tas spēj no ievērojama
attāluma doties tieši virsū savam laupījumam. Es esmu

redzējis, kā tas no trīs metru attāluma tikko manāmā lie-

cienā skrejot noķēra ozolvaboli; citādi jau arī nebūtu iz-
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skaidrojams, ka viņš savā vienmuļā lidojumā spēj saķert
daudzus kukaiņus, kuri lido daudz ātrāk par ozolvaboli,
piem., naktstauriņus."

Ūdenssikspārņi (Brachyotes) atšķiras no peļ-
aušiem ar to, kā viņu ausis ir ar šķērslīnijām un mazākas;
zobu sistēmas abiem ir līdzīgas.

Viena no šās grupas parastākajām sugām ir ūdens-
sikspārnis jeb sarkanais īsausis (Leuconoē Dauben-
tonii); viņa kopgarums ir ap 8,5 centimetru, no šī garuma
4,7 cm ir ķermeņa garums un 3,8 cm astes garums, iz-

plēstu spārnu platums no 23 cm līdz 24 cm; viņam ir īsas

un iegarens, šaurs ausu vāciņš; piešu lēveru trūkst.

Pēc šīm iezīmēm viņš viegli atšķirams no līdzīga lieluma

sikspārņiem; no virspuses viņš ir iesarkani pelēki brūns,
apakšpusē neskaidri balts. Plānādainā lidplēvē un ausis

ir pelēki brūnas, pēdējās pie pamata drusku gaišākas. Div-

krāsainā spalva ir pie saknēm melnā krāsā, galā gaiši pe-
lēki brūnā, bet ķermeņa apakša ir baltā krāsā.

Kā liekas, tad ūdenssikspārnis apdzīvo gandrīz visu

Eiropu un daļu no Āzijas. Viņu mēs sastopam Vācijā,
Zviedrijā, Somijā, visā Austrumfrancijā, Ungārijā, Sicī-

lijā, Sardinijā, vidus Krievijā un Uralos. Kalnainos apga-
balos viņš ir sastopāms diezgan augstu, Harcā līdz 600 me-

tru un Alpos līdz 1200 metru virs jūras līmeņa. Ūdens-

bagātos apgabalos viņa netrūkst nekur, šur un tur viņš
sastopāms pat ļoti bieži. Viņš parādās pavasarī jau marta

sākumā un skraida sava ziemas mitekļa tuvumā līdz ok-

tobra vidum. Par ziemas mitekli viņš izvēlas tiklab dobu-

mainus kokus kā velves, bedres, klinšu alas, sabrukušas

celtnes, uzmeklē arī kaļķu alās un vecās šachtās tumšākās

vietas un karājas te vai nu brīvi vai arī ielien akmeņu
kaktos un spraugās. Visur, kur viņš bieži sastopāms, tas

dzīvo sabiedrībās, un tikai ūdensnabagos kalnu apgabalos

viņu sastop arī vientuļi. Viņš iziet uz medībām ar vakara

krēslas iesāšanos, dodas no savas guļas vietas dažreiz uz

ceturtdaļstundas attāliem medību apgabaliem pie ūdens un

skraida ātri pār to šurp un turp. „Lieli māju dīķi," saka
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All um s, „ar sadrupušiem mūriem vai dārza kokiem viņu
tuvumā, kā liekas, ir viņu mīļākā uzturas vieta. Viņu lai-

šanās nekādā ziņā nav bezpalīdzīga, daudz reiz pat ļoti
ātra un veikla. Ar krēslas iestāšanos viņi laižas pa tādām

vietām, kuras ir apēnotas no lieliem blakus stāvošiem

priekšmetiem, kā mūriem un koku grupām, un izliekas glu-
ži tumšas; te viņi nošķiras no tumšās ūdens virsmas kā

gaiši pelēkas ēnas. Ūdenssikspārnis medī kukaiņus tik

zemu pār ūdeni, ka starp viņu pašu un viņa attēlu ūdenī

ir tikai plaukstas plats attālums. Ja pār ūdeni ir tilts,
tad sikspārnis ļoti reti pārlaižas pār viņu, lai mainītu savu

medīšanas apgabalu; gandrīz bez izņēmuma viņš skrej
zem tilta, sijām pat tad, ja tur atrodas ar cilvēkiem pie-

pildītas laivas. Šinī ziņā viņš atgādina pundursikspārni,
kurš arī labprāt skrien cauri vārtiem un vaļējām telpām,

un pārmeklē mazus laukumus pār ūdens virsmu, gluži kā

pundursikspārnis sētu laukumus, pēc piecām minūtēm do-

das uz citu vietu un tad atgriežas atkal uz pirmo atpakaļ."
No sava medību lidojuma piekusis viņš labprāt iekaras, lai

uz brīdi atpūstos, ūdenī stāvošos koku zaros un mūra ne-

līdzenumos, kur šos sikspārņus bieži redz karājamies ve-

selām rindām; savu sabiedriskumu viņi izpauž arī

šinī ziņā.
Kalnu sikspārņu (Meteorus) ģintī, kuru rak-

sturo 32 zobi un uz augšu drusku palašinātais, ar galu uz

priekšu pavērtais auss vāciņš, kā interesantākā suga mi-

nams umbersikspārnis jeb ceļotāja sikspārnis

(Meteorus Nilssoni). Tā ir vidēji liela suga, ķermeņa ga-

rums iztaisa 10 centimetru, astes garums 4,5 cm un iz-

plēstu spārnu platums 26 cm; ķermeņa virspuse ir tumši

melni brūnā krāsā, apakšpuse drusku gaišāka; jauno sik-

spārņu krāsa ir tumšāka un netīrāka nekā veco. „Virs-

puses gaišie matu gali, saka Blazi vs s, „guļ kā gaiša
zelta sarma uz melni brūnā pamata un piešķir spalvai īpat-

nēju izskatu." Šās sugas sikspārņiem ir īpatnēja izplatība.
Nils on s viņus dabūjis no Skandināvijas pussalas aug-

stienēm un apgalvo, ka viņi bieži sastopami polarrinķa tu-

vumā. Viņu ziemeļnieciskā daba uzglabājusies arī tanī ap-
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stāklī, ka viņi apdzīvo tikai augstienes, bet nekad ne līdze-

numus kalnu piekājēs.
Mazākais loceklis pundursikspārņu (Nan-

nugo) grupā un vispār mazākais rokspārnis
'

Eiropā ir

pundursikspārnis (Vespertilio pipistrellus). Vina

ķermeņa garums ir 6,7 centimetri, no kuriem uz asti nā-
kas 3,1 cm, izplēstu spārnu platums ir 16—18 cm. Krāsā
mainīgā spalva virspusē ir dzeltēni rūzgani brūnā krāsā,
apakšpusē vairāk dzeltēni brūnā, divkrāsainās spalvas pie
saknes tumšākā, galotnē bāli brūnganā krāsā. Biezādai-

nās ausis un lidplēvē ir tumši brūnā krāsā.

Pundursikspārnis apdzīvo gandrīz visu Eiropu un lie-

lāko daļu no ziemeļu un vidus Āzijas. Anglijā, Francijā,
Ungārijā, Spānijā, Sicilijā un Grieķijā, kā liekas, viņa ne-

kur netrūkst, visbiežāk tomēr tas sastopāms vidus Eiropā,
sevišķi Vācijā; te viņu uzskata par parastāko sugu. Kalnu

apgabalos viņš paceļas līdz mežu robežai. Vācijā nav ne-

vienas pilsētas, nevienas sādžas, gandrīz nevienas sētas,
kur viņa nesastaptu, ja vien viņa parasti ļoti noslēpto uz-

turas vietu prot atrast.

Pa dienas atpūtas laiku viņu atrod dažādās paslēptuvēs
zem jumtiem, mūru un baļķu spraugās, velvēs, koku dobu-

mos, zem vecu koku mizas vai zem dēļu kaudzēm, bildēm

un t. t., pat bieži nolapotos koku zaros, efeju stīgās un lī-

dzīgās vietās. Dažreiz viņš ielien vecos ozolos izurbtās

briežvaboļu, kāpuru un citu lielu kukaiņu ejās: tas iz-

manto katru kaut cik noderīgu vietu. Ziemas kā arī vasa-

ras atpūtai viņš meklē līdzīgas vietas, bet sevišķi daudz

neizmeklējas, jo tas vieglāk pārcieš sliktu laiku nekā citi

viņa radinieki. Viņš ievelkas savā paslēptuvē vēlāk nekā

visi citi mūsu sikspārņi un parādās ārā agrāk par citām

radniecīgām sugām, atstāj savu paslēptuvi bieži pat ziemā

un sāk medīt ne tikai aizsargātās telpās, bet arī ārā. Bū-

dami arvien ļoti sabiedriski, šie sikspārņi salasās kopā uz

ziemas guļu vairāk simtiem, pat tūkstošiem un saķeras
kopā lielās kaudzēs vienkopus ar citām radniecīgām su-

gām, vienalga vai tās ir augumā tikpat lielas vai arī lielā-

kas par viņiem pašiem.
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Pundursikspārņa laišanos raksturo liela veiklība; viņa
lidojums, ievērojot dzīvnieka sīkos apmērus, kā All um s

izsakās, ir sīciņi veikls. Laišanās augstums, pēc šī novē-

rotāja dātiem, ir ļoti dažāds. Garāmejot viņš medī pār

mazu dīķu ūdens līmeni, biežāk lido caur koku grupām un

turas, sevišķi skaidros vakaros, ap 15 līdz 20 metru aug-

stumā. Pilsētās, kurās viņš sastopāms lielā daudzumā,
viņš lido apmēram māju otrā stāva augstumā. Viņš ne-

laižas lielāku gabalu pa ieias vidu, bet gan galvenā kārtā

māju tuvumā augšup un lejup, arī pār augstiem jumtiem

viņš nelaižas nekad. Uz laukiem viņš ir sastopāms māju
tuvumā vai netālu no tām. Labprāt viņš ielaižas arī at-

vērtās apgaismotās istabās, un tā var labvēlīgos apstākļos
nedaudzās minūtēs salasīties istabā 20 līdz 30 sikspārņu.
Nekad viņš neapmeklē mazas un zemas istabas, bet gan
vienmēr tikai lielas zāles un tamlīdzīgas telpas. Kailos

laukumos, kur nav koku, to parasti nesastop vai arī redz

tikai uz īsu brīdi caur skrējām.

Maijā mātīte dzemdē divus, retāk vienu pašu bērnu;

jūnija beigās vai jūlijā jau redz diezgan attīstītos bērnus

skrējām kopā ar viņu mātēm. Tos var atšķirt no pieaugu-
šiem sikspārņiem ļoti labi un ne tikai pēc lieluma. Kamēr

lielie izdara gaisā visdažādākos un veiklākos griezienus,

mazie, pēc All urna, lido uz priekšu vairāk vai mazāk

taisnā virzienā, pie kam sisdami ar spārniem pa gaisu
tie rada raksturīgu švīkoņu un kustas uz priekšu lēni; viņu
laidelēšanās ir uzkrītoši līdzīga dienas tauriņu lidojumam.

Pundursikspārņi ir līdz zināmam mēram pieradināmi,
vismaz panes gūstniecību samērā labi, dzer pienu, ker vi-

ņiem priekšā nomestos dzīvos kukaiņus un pamazām pie-
rod ēst arī beigtus kukaiņus, pat jēlu un vārītu gaļu.

Dažādi ienaidnieki apdraud pundursikspārņi vairāk

par visiem citiem sikspārņiem. Viņu galvaskausa atliekas

atrod dažādu plēsīgu putnu atkritumos; pēc Koc ha, se-

višķi torņa vanags to medī un liekas cienām to labāk par

katru citu barību. Tomēr pats bīstamākais ienaidnieks

šim augstā mērā derīgam dzīvniekam, kas mūsu dzīvokļu
tuvumā iznīcina kaitīgās kodes, odus un citus uzmācīgus
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kukaiņus, ir diemžēl pats cilvēks — neizglītotais, rupjais,
bezjūtīgais savu labāko draugu nepazinējs, kurš savā ne-

prašā bieži vien nonāvē simtiem šo piemīlīgo, nekaitīgo un
tik visai derīgo radījumu.

Kā meža sikspārņu (Panugo) ģints priekšstā-
vis jāmin vakara sikspārnis (Vesperugo noctula),
viena no lielākām Eiropas sugām; viņa ķermeņa garums
ir 11 cm, no kuriem 4 cm jārēķina uz asti', izplēstu spārnu
platums ir 37 cm, ķermeņa virspuse un apakšpuse apklāta
vienkrāsainu, vienmērīgi sarkani brūnu spalvu, kura jau-
nībā ir nespodra; biezādainās ausis un lidplēvē ir tumši

melni brūnā krāsā.

Vakara sikspārnis sastopāms visā Eiropā, arī pat
austrumu un dienvidu Āzijā, tā tad tas izplatīts Vecās Pa-

saules lielākā daļā, tomēr viņš vairāk mīl līdzenumus un

plašas ielejas nekā augstus kalnainus apgabalus un tādēļ
savā izplatības apgabalā tikai vietumis sastopams lielākā

daudzumā. Pa dienas atpūtas laiku viņš paslēpjas, pēc
Koc ha, vismīļāk koku spraugās, dzeņu caurumos, staļ-
ļos, neapmeklētās meža mājiņās un dažādos kaktiņos; ja
šīs paslēptuves atrodas koku dobumos, tad viņš var pa-

zīt pēc tā, kā ieeja ir gluda un taukaina un izplata īpatnēju

nepatīkāmu smaku, šie sikspārņi izvēlas līdzīgas vietas

arī ziemas guļai, bet šinī laikā labprāt novietojas arī celt-

nēs, sevišķi baznīcu bēniņos, vecās neapdzīvotās pilīs un

tamlīdzīgās vietās, kur viņi bieži salasās simtiem kopā lie-

lās kaudzēs un karājas dakstiņveidīgi viens pie otra, ja
tie nedodas tālākos ceļojumos. Kole na t i novērojis, ka

vakara sikspārņi laidušies tūkstošiem gar Donavu uz vaka-

riem, un Koc h s vēl piebilst, ka no DienvidVācijas kal-

nainiem apgabaliem viņi rudeņos nozūd un tad tikai no

jauna parādās ap vasaras vidu. Citās vietās Vācijā un

pat ziemeļos viņus var sastapt arī ziemā. Viņi salasās šinī

laikā lielākos vai mazākos baros un apvienojas pat ar rad-

niecīgām sugām. Ziemas guļa iesākas diezgan agri un tur-

pinās bez pārtraukuma līdz vēlam pavasarim.

Starp visiem mūszemes sikspārņiem vakara sikspār-
nis ir visspēcīgākais: viņš laižas visaugstāk un vakaros
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parādās pirmais. Nereti viņu redz jau dažas stundas pirms
saules rieta, un diezgan bieži, ja tā var izsacīties, cīņā ar

plēsīgiem putniem. Ātriem griezieniem sikspārnis veikli

izvairās no gandrīz visiem uzbrukumiem; pat veiklais va-

nags, kurš ķer pat bezdelīgas, nespēj viņam tuvoties. Starp

sikspārņiem viņu var saukt par visveiklāko. „Ar ātriem,

gandrīz trīcošiem spārnu sitieniem, saka All um s, viņš
gandrīz baigā ātrumā aplido augstāko koku galotnes, te

uz vienu, te uz otru pusi sviezdamies, drīz garākās laustās

līnijās kādu kukaini vajādams, drīz bez viena spārna si-

tiena vairāk pēdu tāļu uz priekšu mezdamies, gan atkal

vairākas pēdas uz leju krizdams, lai tad pārtraukto lido-

jumu acumirklī atkal turpinātu." Viņa barība sastāv no

dažādu sugu kukaiņiem un arī viņš skaitās pie mūsu vis-

derīgākiem zīdītājiem. lenaidnieki viņu mazāk piemeklē,
nekā viņa radiniekus; tomēr viņa galvaskausus atrod plī-

vurpūces atkritumos. Vairāk nekā dzīvnieki viņu nonāvē

ziema: All um s apgalvo, ka viņš nakts sikspārņus at-

radis biežāk sasalušus, nekā citas sugas.

Zināmā mērā pāreja no gluddeguņiem uz lapdeguņiem
ir plata v š i (Svnotus), kuri izskatās ne mazāk ērmīgi
kā lapdeguņi. Mopšu sikspārņa (Barbastellus com-

munis) ķermeņa garums ir 9 centimetri, astes garums

scm un spārnu platums 26 cm. Virspusē spalva ir tumši

melni brūna, apakšpusē mazliet gaišāk pelēki brūna, atse-

višķas spalvas pie saknes melnas, galā bāli brūnas; biez-

ādainā lidplēvē un ausis izskatās melni brūnas.

Mopša sikspārņi sastopāmi, pēc B 1 a z i v s a, Anglijā,

Francijā, Itālijā, Vācijā, Zviedrijā un Krimā. „Es viņus,"
saka mūsu uzticības vīrs, „novēroju arī Ungārijā un vi-

dus Krievijā, sastapu viņus arī Alpos dažādās vietās, pat
pēdējās ganu būdiņas augstumā. Pēc Koc ha, mopša

sikspārnis sevišķi mīl kalnu apgabalus un mežiem bagātus

apvidus, tomēr nekad nav redzāms sabiedrībās; arī pa zie-

mas guļas laiku karājas kopā tikai divi, trīs sikspārņi ti-

kai izņēmuma veidā, lai gan tie ir ļoti saticīgi un neķildo-
jas ne tikai ar sev līdzīgiem, bet netraucē vai vismaz ne-
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liekas traucēties arī no citām sikspārņu sugām. Pa dienas

atpūtas laiku mopša sikspārnis paslēpjas vismīļāk mūra

spraugās, retāk brīvi uzkaras tumšās vietās pie klinšu sie-

nām, velvēs vai tamlīdzīgās vietās. Kolenati domā,
ka arī šis sikspārnis ceļo, jo viņš dažas ziemas tikai retu-

mis atrodams tinīs vietās, kurās pa vasaru dzīvoja ļoti
lielā skaitā. Mopša sikspārņa ziemas guļa, pēc Koc ha,
sākas tikai ar ziemas iestāšanos, parasti vēlu novembrī, ir

ļoti viegla un ar pārtraukumiem un beidzas jau ļoti agri,
pirmās siltās dienās martā vai februāra beigās. Ja pie-
turas sals, tad sikspārnis paliek ilgāk savā paslēptuvē, to-

mēr nekad neiegrimst īstā bezsamaņas stāvoklī. Visbiežāk

viņš uzmeklē vecas velves, pagrabus, kazematus, atstātas

pilis, šachtas un klinšu alas, pie kam kaļķu alas tas sevišķi
nemīl un tās apmeklē tikai tad, kad tuvumā nav citas labā-

kas vietas. Pa ziemas guļas laiku mopša sikspārnis uz-

karas pakaļkājās, ar galvu uz leju, tomēr par piekāršanās
vietu viņš vairāk izvēlas sānu sienas, nekā griestus; tē-

viņi karājas pa lielākai daļai brīvi, mātītes ievelkas sprau-

gās. Mopša sikspārnis neiet dziļi ne velvēs, ne šachtās un

alās un ļoti bieži sastopams pat tūliņ pie ieejas, kur viņu
sasniedz'tiklab aukstums kā dienas gaisma. Mierīgā laikā

viņš uzsāk savās paslēptuvēs mazus lidojumus un medī

tauriņus, kas turpat pārziemo.

Vasarā mopša sikspārnis uzsāk lidojumus, līdz ko

iestājas krēsla, tāpat labā laikā kā vētrā un lietū, laižas

gar mežmalām, pa dārziem, retāk sādžā starp ēkām un

galvenā kārtā medī mazus tauriņus.
Starp mūszemes sugām mopša sikspārnis ir vismazāk

nikns un rijīgs, visvieglāk panes gūstniecību un, ja viņam

piegādā pietiekošā skaitā kukaiņus, tad viņš jūtas puslīdz

labi. Pat saķerts vecs dzīvnieks ātri pierod pie kopēja,

nedaudzās dienās pazaudē savu biklumu un ir zināmā mērā

pieradināms.

Visi pie lapdeguņiem jeb asinssūcējiem

piederošie rokspārņi atšķiras no pārējiem ar to, ka viņiem
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uz deguna ādas atrodas piedēkļi, kuru veids ir ļoti mainīgs,
bet kuri vispār sastāv no vairāk vai mazāk attīstītas ādas

lapas uz deguna. Ja piedēklis ir pilnīgi attīstīts, tad viņš
sastāv no pakava, gareniska izciļņa un lancetes, kamēr savā

vienkāršā veidā viņš ir šķērsām pār deguna galu nokāru-

sies ādas kroka. Šo dzīvnieku mātītei bez parastiem pu-

piem pie krūtīm, kādi ir visiem rokspārņiem, atrodami vēl

divi caurumaini pupiem līdzīgi piedēkļi, kuri novietoti virs

dzimumorgāniem un atdala limfu; pēc Jek cļ a (Jāckel)

novērojumiem, pie tiem piesūcas mazuļi. Lai šo orgānu

uzdevums būtu kāds būdams, katrā ziņā viņi jāuzskata par

neizveidotiem vēdera pupiem, un ar šo iezīmi pēdējā rok-

spārņu dzimta uzrāda savu tuvumu nākošai zīdītāju šķi-
rai, kurai vēdera pupi ir vienmēr attīstīti. Lapdeguņi ir

izplatīti visu kontinentu karstās un mērenās joslās. Viņu
barība galvenā kārtā sastāv no kukaiņiem, dažreiz arī no

dienas un nakts tauriņiem, vabolēm, viendienītēm un

odiem; liela daļa no viņiem ir arī asinssūcēji un uzbrūk

putniem, zīdītājiem un pat gulošam cilvēkam. Lai gan

mums tagad jau ir daudz novērojumu par asinssūcējiem,
tomēr viss, kas attiecas uz šo viņu uzkrītošo darbību, vēl

tīts savādā tumsā.

„Dedzinošam dienas karstumam seko nakts vēsums,

kurš te vienmēr ilgst tikpat ilgi kā diena," raksta Hum-

boldts, „tomēr arī tad zirgi un lopi nevar baudīt mieru.

Pa atpūtas laiku neģēlīgie sikspārņi sūc viņu asinis vai arī

pieķeras uz muguras un rada pūžņojošas rētas, kurās mi-

tinās odi, dunduri un vesels pulks dzeļošu kukaiņu." Savā

ceļojuma aprakstā šis pats pētnieks min tikai dažas reizes

paša novērotus asinssūcējus. „Briesmīgie sikspārņi, lai-

kam no lapdeguņu ģints, laidās kā parasts lielāko nakts

daļu pār mūsu šūpuļtīkļiem; katru acumirkli likās, ka viņi

ieķersies kādam no mums sejā." Kādā citā vietā viņš saka:

„Nejēdzīgie sikspārņi, kas lidoja ap mūsu šūpuļtīkļiem, ie-

koda, vai, kā iedzimtie saka, iedūra mūsu lielajam dogam

purnā. Viņiem bija garas astes kā molasiem; es tomēr

domāju, ka tie bij lapdeguņi, kuru mēle ir apklāta ar kār-

pām un kalpo kā zīšanas orgāns, kas ir arī stipri sašauri-
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nams. Rēta bij maza un apaļa; suns žēli kauca, ne aiz
sāpēm, bet baidīdamies no sikspārņiem, jo tie laidās zem

mūsu šūpuļtīkļiem. šādi gadījumi tomēr ir retāki, nekā
šai zemē domā. Lai gan mēs zemēs, kur vampiriem līdzī-
gie sikspārņi ir bieži sastopami, dažas naktis gulējām zem

klajas debess, nekad tomēr netikām no viņiem sakosti. Bez
tam dūriens katrā ziņā nav bīstams un sāpes tik nejūta-
mas, kā parasti uzmostas tikai tad, kad sikspārnis jau lai-
žas prom."

Kāds tuvāk nepazīstams ceļotājs ļāvis no sevis, kā
Kas c1s (Kassell) ziņo, vampiriem

'

sūkt asinis, lai tā

viņus varētu novērot, šis ceļotājs apgulās kādā mājā lielā

istabā, bet odu tīklu pār gultu nenolaida, jo nakts bij kar-

sta. Būdams nomodā, viņš skatījās mēness staros, kuri

plūda caur atvērtu logu istabā. Tad istabā parādījās liels

vampirs. Mūsu novērotājs palika pilnīgi mierīgs, lai re-

dzētu, ko sikspārnis darīs. Vispirms viņš laidās klusu no

vienas istabas puses uz otru; kad tas bij vairākas reizes

to pašu atkārtojis, tad sāka laisties starp gultas galu un

gulētāju šurp un turp. Pakāpeniski viņš saīsināja savus

līkumus un slīdēja zemāk un zemāk, līdz nonāca gluži tuvu

pie gulētāja, kustinādams spārnus ārkārtīgi ātri, tomēr

pilnīgi bez trokšņa. Viņš uzvēdināja savam upurim ļoti
patīkāmu vēsumu. Tad tas nolaidās. Stāstītājs apgalvo,
ka to acumirkli, kad vampirs koda viņa kailās krūtīs, viņš

nevarējis noteikt, tik nejūtams bijis kodiens un tik patī-

kāms ar spārniem uzvēdinātais vēsums. Pēc tam viņš to-

mēr sācis sajust lēnas sāpes, kuras atgādinājušas dēles ko-

diena sāpes; tad ceļotājs asinssūcēju noķēris un no-

žņaudzis.
Pie lapdeguņiem ar sarukušiem deguna piedēkļiem pie-

der arī griezdeguņu (Desmodus) ģints, kuru rak-

sturo v veidīgi izgriestas deguna lapas, lielas, tāļu viena

no otras novietotas ausis, garš, ass, ārpusē zobains ausu

vāciņš un vēl tas, ka šai ģintai trūkst astes un cisku lid-

plēvi izveido tikai maza maliņa. Pudurzobji, kā

Vidas princis, viņu atradējs, vairākkārt šās ģintas

priekšstāvi (Desmodus rufus) nosaucis, ir virspusē rieksta
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brūnā krāsā, jo spalvas, kuras pie pamata un paša galotnē
ir baltganas, pret galu uzrāda brūnu krāsu, kamēr ķer-
meņa apakšpusē spalvas ir gaišākas un sudrabpelēkas. Vi-

sas ārējās ķermeņa daļas, deguna lapas, ārējā auss, rokas

un kājas ir gaļas sarkanā krāsā un pārklātas retām spal-
vām. Lidplēvē ir tādā pat krāsā kā mugura. Ķermeņa
garums ir 6,5 cm, spārnu platums 37 cm. Pudurzobjus,

pēc Burmeistera ziņām, atrod Minas Geraesas alās.

Pa dienu viņi sēd mazās grupās pie griestiem, no gaismas
baidās un top nemierīgi. Līdzīgi lapdeguņiem šaurā no-

zīmē, arī viņi sūc asinis, un viņu dzerokļu un priekšzobu
veids atbilst šim uzdevumam.

Vārstuļdeguņus (Rhinopoma) raksturo gara

brīva aste, šaura cisku lidplēve un īpatnēja zobu sistēma.

Pazīstamākā suga šinī ģintā ir Ēģiptes vārstuļ-
degu ni s (Rhinopoma microphvllum). Tas ir mazs

dzīvnieks ar garu spalvu un gaiši pelēkā krāsā; viņa ķer-
meņa garums ir 5,5 cm, gandrīz tikpat liels ir astes ga-

rums un spārnu platums sasniedz 20 cm. Sevišķi uzkrīt

viņu ļoti garā un plānā, no 11 skriemeļiem sastāvošā aste,
kas garumā tāļu pārsniedz cisku lidplēvi. Vārstuļdeguņi
dzīvo neparasti lielā skaitā Ēģiptē, sevišķi vecos atstātos

pieminekļos, kā arī dabīgās un māksligās alās. Kādā lielā

velvē viņi karājās tādās masās, ka melnie griesti izskatī-

jās no viņiem pelēki. Apakšā uz grīdas bij uzkrājies collu

biezs izkārnījumu slānis, kura smaka piepildīja visu plašo
alu. Kad mēs ar gaismu iegājām šinī guļamistabā, gaisu

piepildīja ausis apdullinošs troksnis, un piepēži mēs ierau-

dzījām sev apkārt biežu ņudzoņu no izbiedētiem dzīvniekiem

kas steidzīgi centās sasniegt citu atpūtas vietu. Viņu
spārnu troksnis bij tāļu sadzirdams plašajā alā un mūsu

ausīs skanēja kā tāļš pērkons. Ar katru nūjas cirtienu

mēs notraucām vienu, parasti divus vai trīs sikspārņus pie

zemes, un nu laisties nespējīgie dzīvnieki ņudzēja arī uz

grīdas, rāpodami cik iespējams ātri. Rokās paņemti tie

diezgan jūtami koda.

Pie vampiriem šaurā nozīmē (Phvllostoma), kas

pieder pie sugām ar divkāršām deguna lapām, deguna pie-
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dēkļi ir pa lielākai daļai uz augšu stāvošas lancetes veidā.
Ausis ir ar vāciņiem. Starp daudzajām šīs grupas sugām
sevišķu ievērību pelna vislielākais Dienvidamerikas asins-

sūcējs, vampirs (Phvllostoma spectrum). Viņa ķer-
meņa garums sasniedz 16 cm, spārnu platums, pēc
Beitsa, ir 70 cm. Vampirs apdzīvo Ziemeļbraziliju un

Gvianu un uzturas labprāt mūža mežos kā arī celtnēs.

Viņš tomēr ir pats nekaitīgākais sikspārnis, un viņa ne-

kaitīgums ir labi pazīstams visiem Amaconas krastu ap-
dzīvotājiem. Pēc senākām un arī tagadējām dabaspētnieku
ziņām, šis, tik daudzkārt par ļaunu izkliegtais, sikspārnis
pieder pie lapdeguņiem, protams tomēr ne pie asinssūcē-

jiem, jo viņš bieži naktis cītīgi medī kukaiņus, bet pa star-

pām ēd arī augļus.
No šīs dzimtas Eiropā sastopāmi pakavdeguņi

(Rhinolophus). Viņiem ir plata, bet samērā īsa lidplēvē.

Viņu spārnu sitieni ir nevienādi un laišanās ne visai veikla.

Viena no parastākajām sugām ir pundurpakavde-

gunis (Rhinolophus Hipposideros), viens no vismazā-

kiem mūsu sikspārņiem. Ķermeņa garums sasniedz tikai

6 cm, spārnu platums 22 cm. Spalva ir gaiškrāsaina, pe-

lēki bālgana, virspusē drusku tumšāka nekā apakšpusē.

Starp visiem lapdeguņiem mazais pakavdegunis iespiežas
vistālāk ziemeļos. Viņš atrodams, pēc Koc h a ziņām,
Eiropā no Ziemeļjūras un Baltijas jūras krastiem līdz Vi-

dusjūrai, no Eiropas rietumiem līdz pat Kaukazam; šur

un tur Vācijā tas nav sastopams, kamēr daudzās vietās

parādās ļoti lielā skaitā. Pie Reinas, Taunas un Lānas

nav gandrīz nevienu vecu drupu ar apakšzemes velvēm,

kur viņš nebūtu atrasts; tāpat viņš ir parasta parādība

vecās kaļķu alās, vecās kalnu raktuvēs, kā arī aug-

stu kalnos.

Pret klimatu un laiku mazāk jūtīgs nekā citi viņa

ģints radinieki, pundursikspārnis jeb mazais pakavdegunis

laižas nepiespiesti, tomēr nejaukā un mitrā laikā meklē uz-

turas vietu pilnīgi aizsargātās vietās un bedrēs; alās tas

lien ievērojamā dziļumā. Viņa ziemas guļa turpinās ļoti

ilgi, tomēr ilgums pie dažādiem apstākļiem ir dažāds.
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Daži pakavdeguņi satopami ziemas guļā jau tad,
kad citi sikspārņi tikko sāk uzmeklēt patvērumu ziemai,
tāpat bieži tie kā pēdējie atstāj savus ziemas mitekļus.
Tomēr daudzi no tiem dodas arī vēlu uz ziemas guļu un

agri no tās pamostas. Šo dažādi ilgo ziemas guļas laiku

nenosaka vis dzīvnieku vecums, bet drīzāk viņu dzimums,

jo Koch s rudeņos atradis tēviņus ļoti agri nolikušos uz

ziemas guļu, kamēr pavasaros visilgāk gulējušas mātītes.

Pa vasaru mazais pakavdegunis uzturas apakšzemes
velvēs, vecos, maz apmeklētos pagrabos, klinšu alās, vecās

kalnraktuvēs, tāpat arī neapdzīvotās ēkās. šinī laikā viņš
dzīvo sabiedrībās, tāpat kā ziemā, tomēr nekad nesapulcē-

jas masās, kā to dara citi sikspārņi, nekad arī nekarājas

kaudzēs, bet vienmēr viens otram blakus, viens otram ne-

pieskaroties. Miera stāvoklī viņš karājas brīvi pakaļkā-
jās, ar lidplēvi pa daļai vai pilnīgi pārsegdams ķermeni.
Pa ziemas guļas laiku viņš ietinas tik cieši, ka to drīzāk

var noturēt par sēni nekā par sikspārni. Vasarā viņš uz-

mostas neparasti viegli, tā ka pat gaišā dienā, kad viņš lie-

kas mierīgi guļam, nav bez tīkla saķerams, jo cilvēkam tu-

vojoties tas tūliņ uzmostas un aizskrej. Kad viņš negul,
tad kustina ārkārtīgi ātri galvu šurp un turp, lai ostu, sevi

pie tam tīrīdams un laizīdams; tas medī neskaitāmos lie-

kēžus, kas dzīvo viņa spalvās. Vispār viņš pieder pie mun-

drākiem, glītākiem un pievilcīgākiem mūszemes sikspār-

ņiem, lai gan viņa laidelēšanās ir bezpalīdzīga un lēna un

viņš parasti nepaceļas augstu pār zemi. Par nožēlošanu

viņš neiztur gūstā.

Pakavdeguņu galvenā barība ir kukaiņi, kuriem nav

cietu daļu, sevišķi mazie naktstauriņi, mušas un t. t. Viņš
ir arī īsts asinssūcējs, kā tas no Kolenati novēroju-
miem skaidri redzams. Šis pētnieks atrada ziemā kādā

kaļķu alā Moravijā 45 gulošus sikspārņus, pa lielākai da-

ļai'ausainos sikspārņus un mazos pakavdeguņus, paņēma

viņus sev līdz uz Brinu un palaida visus kopā kādā lielā

istabā, kur bij novietotas viņa kolekcijas, lai tie laižas ap-

kārt un paši meklē atpūtas vietu. Pats pētnieks arī pār-

nakšņoja sikspārņu sabiedrībā, lai labāk varētu tos no-
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vērot. No pulkstens septiņiem vakarā līdz pulkstens div-
padsmitiem naktī skraidīja apkārt ausainie sikspārņi; tad
tie pieķērās kaut kur, lai atpūstos. No pulkstens viena
līdz pulkstens trim naktī laidās pakavdeguņi, un tad arī
tie devās pie miera; no pulkstens trim līdz pulkstens pie-
ciem rītā laidās atkal daži ausainie sikspārņi. Viņi turē-

jās, pat ja novērotājs stāvēja pilnīgi mierīgi, 3—£ pēdu
attālumā no viņa, turpretim pakavdeguņi skraidīja gar viņa
seju 2 collu atstātumā, dažus acumirkļus plivinādamies tu-

rējās uz vietas, bieži nolaidās arī pie viņa kājām un tur

līdzīgā atstatumā plivinājās. Kad dažas dienas vēlāk mūsu

dabaspētnieks gribēja sikspārņus parādīt kādam savam

draugam, viņš sev par lielu izbrīnēšanos, atrada sešus pa-

kavdeguņus apēstus — pāri bij palikuši tikai spārnu gali
un nagi; viņu galvas bij šausmīgi sakropļotas. Bagātīgi
palikušās asins pēdas, asiņainie purni un uzpūstie vēderi,
kā ari daudzas izkārnījumu kaudzes, radīja aizdomas, ka

pilnā skaitā atrastie ausainie sikspārņi ir pazudušo slep-

kavas; kāda ausainā sikspārņa kuņģa izmeklēšana iznīci-

nāja visas vēl atlikušās šaubas. Turpretim uz ausaino sik-

spārņu lidplēves ķermeņa tuvumā bij novērojamas svaigas

rētas, kuru malas likās uzpūstas; šie dzīvnieki bij dakstiņ-
veidīgi viens pie otra piekārušies un saspiedušies kopā vienā

kaudzē, turpretim pakavdeguņi novietojušies atsevišķi un

izmantojuši atpūtai noslēptākos kaktus. Šī novērojuma slē-

dziens bij ļoti vienkāršs. Ne visai draudzīgi noskaņotie radi -
nieki bij uzsākuši savstarpēju cīņu. Pa ausaino sikspārņu
atdusas laiku pakavdeguņi bij viņiem uzbrukuši, ievainojuši

tos un izsūkuši tiem asinis, bet ausainie sikspārņi par šādu

kauna darbu savā otrā nomodas laikā bij viņiem atriebušies

un briesmoņus vienkārši apēduši! Tā tad arī mums Eiropā

ir īsti vampiri, lai gan tie vispār ir ļoti nekaitīgi un vis-

maz nedod pamata ne bailēm, ne riebumam pret viņiem.
Vēl biežāk nekā minētā suga sastopāmi parastie pa-

kavdeguņi (Rhinolophus ferrumequinum). Viņu ķer-

meņa garums ir 5,5 cm, astes garums 3,5 cm, spārnu pla-

tums 33 cm. Deguna plātne ir ļoti liela, ausis arī diezgan

lielas, spalvojums bagātīgs un garš; tēviņu ķermeņa krāsa
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virspusē ir pelnu pelēka, spalvas pie pamata bālganas,

apakšpusē gaiši pelēkas; mātītes ir virspusē sarkani brū-

nas, apakšpusē sarkani pelēkas.

Pakavdeguns ir izplatīts mērenās un Dienvideiropas
lielākā daļā; tas sastopams arī Āzijā pie Libanus kalniem.

Viņš dzīvo labprāt sabiedrībās, tomēr šinī dzimtā ir arī

citas sugas, kuras savienojas kopā daudz lielākā skaitā.

Dažreiz pakavdeguņi savienojas kopā arī ar citām sugām.

Viņu guļas vietas un ziemas paslēptuves ir parastās. Pa-

vasarī viņi parādās agri, ziemā tikai reti un vēlu vakarā.

Viņu laišanās veiklums, ņemot vērā platos spārnus, nav

visai liels, un tie nekad nepaceļas visai augstu. X o 1 c n a t i

domā, ka viņi arī zog citu dzīvnieku asinis. Naktīs viņi
laižas gar kalnu kraujām, lai stirnām un ģemzēm sūktu

asinis, aplido arī vāveru ligzdas un padara sevi augstā
mērā aizdomīgu, lai gan viņu vampirisms vēl nav pierādīts.
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