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„Putnu pazīst pēc viņa spalvām". Ar šo sakāmvārdu

tauta ļoti parezi atšķir spalvām segtos mugurkaula dzīv-

niekus no visiem pārējiem. Ja šim sakāmvārdam vēl pie-
vieno to, ka putnu žokļi ir pārklāti raga plāksnēm, ka priek-

šējie locēkļi pārvērsti spārnos, tā tad tiem ir tikai divas

kājas un viņās kājas pants un vidējā pēdas daļa ir saau-

guši kopā, un ja vēl iedomājamies to, ka pakausis ir ar

vienkāršu locītavas galviņu, ka no vairākiem gabaliem sa-

stāvošais apakšžoklis, kas kustīgi pievienots ar galvas kausu

savienotajam kvadratkaulam, ka sirdij ir divkāršas kame-

ras un priekškameras, ka plaušas ir savienotas ar gaisa

maisiņiem un gaisu saturošiem kauliem, ka diafragma ir

nepilnīga un bļoda nav vaļēja, tad arī dabas pētnieks būs

apmierināts.
Cik arī savādi putns neliekas veidots, tomēr viņa ske-

lets ļoti saskan ar zīdītāju un arī ar rāpuļu skeleta uzbūvi,

kāpēc arī pēdējos daudzi dabas pētnieki uzlūko par spār-
noto mugurkaulaino priekštečiem. Putniem ļoti raksturīga
ir viņu spēja laisties, ar ko stāv ciešā sakarā krasās vei-

dojuma īpatnības, kā ārējās tā arī iekšējās; ar to pa lie-

lākai daļai ir izskaidrojamas tās pārgrozības, kādām vaja-

dzēja notikt pie putna, lai viņš taptu par to, kas viņš ir, un

ar ko viņš atšķiras no zīdītājiem un rāpuļiem.
Galvas kauss ir stipri izliekts un sastāv no dažādiem

kauliem, kuru šuves jaunībā skaidri redzamas, bet kas vē-

lāk tā saaug, ka no agrākā dalījuma vairs nav ne pēdas.

Mazie, ļoti garenie ģīmja kauli sastāv no divi augšžokļa
kauliem, galvas kausa un kvadratkaula kauliem un viņu sa-

vienojuma kauliem, kā arī no apakšžokļa kauliem. levērī-

bas cienīgs ir acu dobumu lielais apmērs un starpsieniņas
plānums, kura pa laikam ir pat caurumaina, kā arī vien-

kāršā locītavas galviņa pie pakauša dobuma, kas atļauj gal-

vas kausu vieglāk grozīt, nekā tas ir pie zīdītāju galvas.
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Kakla skriemeļu skaits svārstās starp deviņi un div-

desmit četri un tie ir ļoti kustīgi savienoti savā starpā, kā-

mēr seši vidukļa skriemeļi un deviņi līdz septiņpadsmit
krusta skriemeļi turpretī ir ļoti nekustīgi savienoti un

bieži pat viens ar otru saauguši. Pretēji tam, kā tas ir pie

zīdītājiem attiecīgā ķermeņa daļā, te astes skriemeļi, kuru

skaits parasti svārstās no astoņi līdz desmit (bet tie var

arī sakust un tā viņu skaits var būt mazāks), ir pilnīgāki

veidoti, nekā pie zīdītājiem, kas nomanāms sevišķi pie pē-

dējā skriemeļa, pie lielo stūres spalvu nesēja, jo šis skrie-

melis ir veidots kā augsta trīs vai četrkantīga kaulu plātne.
Plānās un platās ribas, kuru skaits ir saskaņā ar muguras

skriemeļu skaitu, pievienojas pēdējiem un ar sevišķiem
kaulu ķermenīšiem pie krūšu kaula, izņemot pirmo un pē-

dējo ribu pāri; ribu pakaļējā pusē ir āķveidīgi izaugumi,
kas pievienojas nākošās ribas augšējai malai un ļoti lielā

mērā palīdz nostiprināt krūšu kurvi un tāpēc pie tiem

putniem, kas labi laižas, šie izaugumi ir sevišķi labi attī-

stīti; pie tiem turpretim, kas skrien kājām, maz attīstīti

vai pat viņu pavisam trūkst. Krūšu kaulu var salīdzināt

ar lielu vairogu, kura vidū ir kaula valnis. Viņa lielums un

vaļņa augstums atkarājas no te piestiprināto spēcīgo krūšu

muskuļu lieluma, kas ir mainīgs, skatoties pēc tā vai putns
labāk vai sliktāk laižas. Visiem plēsīgiem putniem šis val-

nis piemēram ir ļoti augsts un stipri izliekts, pie putniem,
kas vāji laižas, viņa nemaz nav. Kā sevišķa īpatnība te jā-
atzīmē tas, ka pie atsevišķiem putniem viņa iekšā ir tukša

un uzņem sevī gaisa vadu daļu.
Bļodas kauls atšķiras no zīdītāju bļodas galvenā kārtā

ar to, ka viņš ir garenāks. Plecu kauli sastāv no garas,

šauras lāpstiņas, kas atrodas katrā pusē mugurkaulam un

balstās uz ribām, kura priekšējā ķermeņa daļā savienojas

ar tā saucamo vārnas kaulu un rada pleca locītavu, un ar

atslēgas kauliem, kas savā priekšējā daļā ir saauguši kopā,
un kopīgi radastakles kaulu. Spārns sastāv no pleca kaula,
kas ir garš ar gaisu pildīts caurulei līdzīgs kauls; apak-

šējais stilba kauls, pretēji tam, kā tas ir pie zīdītājiem, ir

stiprs, bet virsējais samērā vāji attīstīts; apakšējo rokas



daļu sastāda divi, augstākais trīs panta kauli un trīs

pirksti: īkšķis, kurš pie vairākiem putniem ir apbruņots ar

īstu nagu, kas paslēpts spalvās un tad sastāv no diviem lo-

cēkļiem; lielais pirksts, kas sastāv no diviem locēkļiem, un

ar viņu saaugušais mazais, no viena locēklīša sastāvošais

pirksts.

Kājas sastāda ciskas kauls, stilba kauls, panta kauls

un īstā kāja jeb pirksti. Pie stilba kaula redzams ikru

kauls, kas maz attīstīts un saaudzis ar lielo kaulu. Panta

kauls ir garš, caurulei līdzīgs kauls, pie kura piestiprināti

pirksti. No pēdējiem parasti trīs ir vērsti uz priekšu un

viens atpakaļ; pie atsevišķiem putniem šis pakaļējais
pirksts var būt vērsts uz priekšu, pie citiem nepilnīgi vei-

dots, vēl pie citiem kāds pirksts, ārējais vai iekšējais, var

izliekties atpakaļ, un beidzot pie dažiem putniem kāja var

būt nepilnīga ar diviem ārēji redzamiem pirkstiem. Pa-

rasti īkšķim ir divi, pirmajam priekšpirkstam trīs, otram

četri un ārējam pieci locēkļi.
Viss skelets neparasti ātri pārvēršas kaulā un kauli

ir daudz masīvāki un trauslāki, arī baltāki, nekā pie zīdī-

tājiem. Sevišķi tomēr putnu kauli no zīdītāju kauliem at-

šķiras ar to, ka viņos ir gaiss. Pie jauniem putniem sasto-

pamās asinīm bagātās kaulu smadzenes pamazām uzsūcas

un kauls ir caurs un tāpēc spējīgs uzņemt sevī gaisu.

Muskuļu starpā pirmā vietā stāv krūšu muskuļi, kas

kustina spārnus. Viņi te sasniedz tādus apmērus, kā ne

pie viena cita mugurkaula dzīvnieka. Salīdzinot ar viņiem

muguras muskuļi ir uzkrītoši mazāki. Parasti kājās stipri

muskuļi ir pie ciskas un stilba kaula, jo tikai pie tiem put-
niem, kuru kājas ir pārklātas ar spalvu līdz pat pirkstiem,

muskuļi sniedzas tālāk uz leju līdz pat pirkstiem, pie citiem

viņi pie panta kaula ir pārvērtušies cīpslās. Tāpat ļoti
stipri attīstīti ir kakla un arī ādas muskuļi, maz attīstīti

ir sejas muskuļi.
Nervu sistēma ir ļoti līdzīga zīdītāju nervu sistēmai.

Galvas smadzenes masā vēl pārsniedz muguras smadzenes,
bet ir jau vienkāršāk veidotas, daļas lielajās un mazajās

smadzenēs, un pirmās uzrāda abas puslodes, bet te vairs
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nav to rievu, ar ko tik raksturīgas ir zīdītāju smadzenes.

Garenās smadzenes ir ievērojami lielas, mugurkaula sma-

dzenes ir ieslēgtas kakla skriemeļu caurulē, ir apaļas un

vienādi biezas, krūšu skriemeļu apgabalā platākas un bie-

zākas, krusta skriemeļos atkal tievākas. Nervu sakārto-

jums ir apmēram tāds pats, kā tas ir pie zīdītājiem.
Visi maņu orgāni ir atrodami un labi attīstīti, daži

vienkāršoti, bet ne pilnīgi attīstīti. Pirmā vietā stāv acs,

kā ar savu samērā ievērojamo lielumu, tā ar iekšējo veido-

jumu. Viņas veids un lielums ir ļoti dažādi; visiem tāļu
redzošiem un nakts putniem ir ļoti lielas, pārējiem mazā-

kas acis. Putna acij īpatnējs ir tā saucamais kaula riņķis,
kurš veidots no divpadsmit līdz trīspadsmit četrkantīgām

plānām kaula plātnītēm, kas ar savām malām sakārtotas

viena virs otras kā dakstiņi uz jumta, bet pēc sava lielu-

ma, biezuma un formas tās daudzējādi savā starpā atšķi-
ras, īpatnējs ir arī vēdeklis — biezās krokās guloša, ar

melnu krāsu pārvilkta āda, kas atrodas stikla ķermenīša
pamatā, taī vietā, kur ienāk redzes nervs, un bieži stiepjas
līdz pat lēcai. Abi, riņķis un vēdeklis, laikam atļauj put-

nam pēc patikas redzēt gan tālu, gan tuvu, katrā ziņā dara

iespējamu to, ka aci iekšēji var bezgala dažādi pārstādīt.
Blakus abiem plakstiņiem, kas pa lielākai daļai pie putniem
ir atrodami, viņiem ir vēl trešā, pa daļai caurspīdīga, tā

saucamā mirkkšķinamā āda, kura atrodas acs priekšējā
kaktā un ko no sāniem var aizvilkt priekšā, kas ļoti no-

der, lai aizsargātu aci no ļoti spilgtas gaismas. Varavīks-

nīte pēc krāsas ir mainīga un dažāda, skatoties pēc putna

sugas vecuma un dzimuma. Pie lielākās putnu daļas tā ir

brūna, no tās sākot krāsa mainas visās niansēs līdz pat sar-

kanai un gaiši dzeltēnai vai sudraba pelēkai, un tāpat arī no

sudraba pelēkas līdz gaiši pelēkai un zilai. Dažiem putniem
ir koši zaļas, citiem zilgani melnas acis. Ārējās auss nav.

Lielie ausu caurumi atrodas sānos, galvas pakaļējā
daļā, un pie lielākas putnu daļas viņi ir ieslēgti vai pārklāti

ar sarainām spalvām, kas skaņu viļņus neattur. Pie pū-

cēm ārējās auss škimšļa vietā ir ādas kroka, kas ļoti ku-

stīga un kuru var atvērt un aizvērt. Bungu plēvīte atro-



das tuvu pie ieejas, dzirdes eja ir īsa un ar ādas sieniņām,
bungu plēvītes telpa ir liela. Trīs dzirdes kauliņu vietā, kā

tas ir pie zīdītājiem, te ir tikai viens vienīgs, kam ir zi-

nāma līdzība ar āmuriņu un kas taī pašā laikā izpilda arī

kāpšļa un laktas vietu. Osmes orgāni ir stipri vājāk at-

tīstīti nekā pie zīdītājiem. Ārējā deguna un nāsu dobumu

trūkst. Nāsis atrodas augšžoklī parasti pie knābja pama-

tiem un ir vai nu apaļi caurumi vai plaisas, izņēmuma
gadījumos tās ir arī garākas raga caurules un ir vai nu

neapsegtas vai pārklātas ar ādu vai ar sariem līdzīgu

spalvu. lekšēji deguns daļas divos dobumos, katrā atro-

das trīs no ādas skrimšļa vai kaula veidoti gliemeži, kas

pārklāti ar gļotādu, kurā izplatās osmes nervs.

Labi attīstīta garša liekas būt tikai nedaudziem put-

niem, jo mēle tikai pie atsevišķiem no viņiem ir tā vei-

dota, ka mēs varam domāt, ka tā ir spējīga just garšu.
Pie lielākās putnu daļas viņa ir lielākā vai mazākā mērā at-

rofējusies: vai nu ļoti īsa un maza, vai pārklāta ar raga

ādu un tikai pie nedaudziem tā ir gara un gaļīga. Vairāk

nekā garšot ar viņu var taustīt, un tāpat tā var noderēt

barības saķeršanai un uzduršanai. Jušana, vienalga, sa-

jutums vai tauste, liekas būt augsti attīstīta, jo ārējā āda

ir bagāta ar nerviem un bieži vien mēlei, ko var izlietot

kā taustes orgānu, nāk talkā knābis, kas pārvilkts ar

mīkstu ādu.

Ļoti pilnīgi attīstīti ir asins riņķošanas un elpošanas

orgāni. Putniem ir sirds ar divām kamerām un divām

priekškamerām, kas ļoti līdzīga zīdītāju sirdij, bet ir sa-

mērā ar daudz stiprāku muskulatūru. Viņai abās pusēs
atrodas plaušas un sāņus no sirds smailā gala abas aknas.

Plaušas ir saaugušas ar ribām un stiepjas uz leju daudz

tālāk nekā pie zīdītājiem, un vispār te nav stingra noda-

lījuma starp krūšu un vēdera dobumiem. Bez plaušām putni

ar ieelpoto gaisu piepilda vēl vairākus maisiņus un šūniņas,
kas izkaisīti pa visu ķermeni, pie kam pēdējais no plaušām

iespiežas krūšu plēves maisiņos un no šejienes izplatās tā-

lāk pa visu ķermeni; piepilda pat lielāko daļu kaulu, vai

nu viņu stobrus vai bez tam vēl te ierīkotas šūniņas.
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Gaisa rīkle sastāv no kaula riņķiem, kas savienoti savā

starpā ar ādu, un tai ir augšējais un apakšējais gāmurs.

Pirmais atrodas aiz mēles, ir gandrīz trīsstūrīgs un bez

gāmura vāciņa, viņa balss plaisa ir ieslēgta no kārpiņām,
kas ļoti bagātas ar nerviem un viņas malas ir pārklātas ar

mīkstu, muskuļiem bagātu ādu, kas atļauj gāmuru cieši no-

slēgt. Apakšējais gāmurs atrodas gaisa rīkles galā pirms

viņas sazarošanās un patiesībā nav nekas cits, kā palieli-
nāts pēdējais gaisa rīkles riņķis. Vidū atrodas balsts, ko

rada gaisa rīkles iekšējās ādas sabiezējums, kas dala viņu
divās plaisās, kuru malas gaisam izplūstot nonāk svārstībā

un tā rada balss skaņas. Apakšējā gāmura abās pusēs at-

rodas muskuļi, skaitā no viena līdz pieci, kas viņam, īsta-

jam balss aparātam, atļauj dažādi kustēties. Pie nedau-

dziem putniem šo muskuļu nemaz nav, pie citiem, pie ku-

riem pieder arī dziedātāju putni, viņu ir pieci pāri. Abās

pusēs gaisa rīklei bez tam vēl stiepjas gari muskuļi, kas sā-

kas pie apakšējā gāmura un pie dažiem putniem sniedzas

līdz pat ausīm, un ar savu darbību izsauc gaisa rīkles pa-

garināšanos un saīsināšanos. Ļoti īpatnējs pie dažiem

putniem ir šo muskuļu veids, jo ne vienmēr viņi sniedzas

no kakla apakšējā gala tieši krūšu kurvja iekšienē, turpre-
tim daudz vairāk, kā jau aizrādīts, pie dažiem tie vispirms

stiepjas krūšu kaula valnī vai arī uz ārējiem krūšu musku-

ļiem rada lielākas vai mazākas cilpas, atgriežas atpakaļ uz

augšu un nu tikai nonāk krūšu kurvja iekšienē.

Putnu gremojamie orgāni atšķiras ļoti lielā mērā no

zīdītāju orgāniem jau tāpēc vien, ka pirmajiem nav zobu

un viņi katru barību norij veselu. Siekalu dziedzeri ir, bet

īstā barības sajaukšana mutē ar siekalām diezin vai var

notikt, jo ēdienu pirms norīšanas nesagremo. Pie dau-

dziem putniem barība vispirms nonāk barības rīkles papla-

šinājumā, ko sauc par guznu, un te viņu uzglabā un izdara

iepriekšējo sagremošanu; pie citiem viņa nonāk tieši

priekškuņģī — paplašinājumā barības rīkles apakšējā daļā,
kas bagāts ar dziedzeriem un plānāks nekā īstais kuņģis

un kura netrūkst nevienam putnam, bet pie tām sugām,
kam guznas nav, viņš ir vislielākais. Kuņģa uzbūve var
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būt ļoti dažāda. Re tiem, kas galvenā kārtā vai vienīgi

pārtiek no citiem dzīvniekiem, viņš parasti ir ar plānām
sieniņām, pie tiem, kas pārtiek no augu vielām, ļoti bieziem

muskuļiem un iekšā izklāts ar cietu, krokainu ādu, kas pa-
tiesi var izpildīt rīves vietu un ko kustina spēcīgi muskuļi;
pēdējie barību, kam piejaukti smilšu graudiņi un akmen-

tiņi, sasmalcina un samaļ. Zarnās trūkst resnās zarnas,

kas pie strausa ir vismaz iezīmējusies. Tūpļa zarna pret
galu paplašinās un rada tā saukto kloaku, kam pievienojas
abi mīzalu vadi, sēklas vadi un olvadi. Liesa ir samērā ma-

za, vēdera sulas dziedzeris liels, no cietiem graudiņiem sa-

stāvošā, divplāksnainā akna ir diezgan redzama, tāpat arī

žults pūslis, beidzot niere ir gara, plata un lēveraina.

Pie dažiem putniem ir arī redzams vīriešu dzimuma

orgāns, bet visiem, pats par sevi saprotams, ir sēklas dzie-

dzeri un sēklas vadi. Pirmie atrodas vēdera dobumā pie
nieru augšējās daļas, pārošanās laikā viņi stiprā mērā pie-

pampst un tam pārejot saraujas par mazām tikko saredza-

mām lodītēm; sēklas vadi iet stipri līkumoti no nierēm bla-

kus mīzalu vadam uz leju, top platāki un pie ietekas kloakā

rada nelielu pūslīti. Vīnogu ķekaram līdzīgās olnīcas at-

rodas nieru augšējā galā un sastāv no daudziem ieapaļiem
ķermenīšiem — dzeltēnumiem, kuru skaits svārstās apmē-
ram starp simtu un pieci simti. Olvads ir gara, zarnai lī-

dzīga caurule ar divi ietekām, no kurām viena nobeidzas

vēdera dobumā un otra kloakā.

Pēc sava veidojuma putnu āda galvenos vilcienos līdzi-

nās zīdītāju ādai. Arī viņa sastāv no trim kārtām; virs-

ādas, vidējās un īstās ādas. Pirmā ir plāna un bagāta kro-

kām, bet biezāka pie kāju pantiem un pirkstiem, kur pār-
vēršas raga plāksnītēs, tāpat viņa pārvēršas arī pie knābja,
īstā āda ir dažāda biezuma, pie atsevišķiem putniem ļoti
plāna, pie citiem stipra un cieta, bet arvienu bagāta ar

asins traukiem un nerviem un iekšpusē bieži vien pārklāta
ar biezu tauku kārtu. Spalvas attīstās ādas kabatās, kas

no sākuma ir ar asinstraukiem bagātas kārpiņas, kuras at-

rodas pie virsādas, bet pamazām top uzņemtas īstās ādas

iedobumos, šo kārpiņu, pēc Karūsa (Carus) ziņām,
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priekšējā malā ir dziļa vadziņa, no kuras pa labi un kreisi

atdalās sānu vadziņas, kas savukārt savienotas ar mazām

sānu vadziņām stiepjas ap minēto kabatu un viņas pakaļējā
pusē izgludinās. Virsāda, kas pārklāj šīs ādas kabatas,

ar visiem viņu nelīdzenumiem, pie pamata sāk piepampt

un pārvērsties raga vielā. Šī ragā pārvērstā daļa tiek

grūsta uz āru un rada spalvu. Viņa pēc savas formas at-

bilst kabatas vadziņām: kāts priekšējai dziļākajai no vi-

ņām, bārdiņa abām malējām. Pret spalvas augšanas bei-

gām vadziņas izzūd, kāts noslēdzas par spīgu ar plānām

sieniņām un viņā iekšā iestiepusies kārpiņa sažūst. Tādā

veidā spalvas ir virsējās ādas veidojums. Viņas ir veido-

jumi, kas līdzīgi zīdītāju matiem, adatām vai zvīņām, bet

pie dažādām putnu sugām viņas padotas dažādām pārmai-

ņām un pat pie viena un tāda paša putna viņas dažādās

vietās ir dažādi veidotas.

Izšķir spalvas kātu un plūksnas jeb bārdiņu, bet pie
kāta vēl atšķir spīgu. Spīga ir apakšējais spalvas gals, kas

slēpjas ādā, apaļš, caurs, caurspīdīgs veidojums, kas uz

augšu top četrkantīgs un ir pildīts ar šūnainu serdes vielu,
kāmēr vidū ir augšā un apakšā pieaugusi rinda tūtveidīgu

šūniņu, kas sabāztas viena otrā un kas piegādā barību.

Augšējā kāta daļa ir izliekta un tāpat pārklāta ar gludu

ragveidīgu masu, apakšējā daļa ir ar garenisku rievu un

mazāk gluda. Kāta abās pusēs atrodas plūksnas veidojošie

stari, plānas raga plātnītes, kas šķībi no iekšas uz āru pie-

stiprinātas pie kāta un pie kuru augšējās malas divi rin-

dās ir piestiprinātas bārkstiņas; pie pēdējām gandrīz lī-

dzīgā veidā piestiprināti āķīši, kas spalvai dod iekšējo sa-

turu.

Spalvas iedala ārējās un apakšējās jeb pūkās. Pir-

mās dala ķermeņa, lidspalvās, stūres un segspalvās; lid-

spalvas jeb spārnu spalvas dala rokas, stilba un plecu spal-
vās. Pie spārna rokas daļas atrodas desmit rokas lidspal-

vas jeb pirmās šķiras lidspalvas, kāmēr rokas stilba lid-

spalvu jeb otrās šķiras lidspalvu spalvu skaits ir dažāds;
aste parasti sastāv no divpadsmit, reti no mazāk, bieži no

vairāk stūres spalvām. No daudzu ārējo spalvu saknes
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bieži vien viena blakus spalva, kas parasti paliek loti maza,

bet pie ernu viņa sasniedz to pašu garumu un tādu pašu
attīstību kā galvenās spalvas. Ne visas ārējās spalvas stāv

vienādi bieži, daudz vairāk viņas ir sadalītas pa atsevišķām

ķermeņa daļām tā, ka īstenībā lielākā ķermeņa daļa ir kai-

la un spalvas piestiprinātas pie ķermeņa šaurās rindās, kas

pie dažādiem putniem ir dažāda veida. Tie putni, kuru

spalvu klājs ir vienmērīgi biezs, nav spējīgi laisties. Ķer-

meņa spalvas sakārtotas kā dakstiņi uz jumta, lidspalvas
un stūres spalvas vēdekļveidīgi viena pār otru. Segspalvas

klājas no augšas uz apakšu pār lidspalvām un stūres spal-
vām un tāpēc iedaļas rokas, apakšspārna un augšspārna

spalvās un astes segspalvās. Pie pūkām plūkšana ir ar lie-

lākiem stariem, mīkstākas un lokanākas, saistījums savā

starpā ar āķīšiem ne tik pilnīgs un tāpēc šo spalvu veids

ir pavisam citāds. Arī ar dažādo spalvas krāsu ir sakarā

dažādais spalvu veidojums: viena un tā pati spalva, ja viņa
ir dažādā krāsā, var būt dažādi veidota, jo viņas krāšņums
mazāk atkarājas no viņai piekrītošās krāsas kā no staru

lūzuma. Spalvu izbalēšana gadās bieži, bet tumšākas tās

paliek reti. Balti eksemplāri tāpēc nav retums un tos var

novērot pie visdažādākām putnu sugām.

Pie putnu noteikšanas ir no svara pieņemtie dažādo

spalvu nosaukumi un tāpat labi jāpārzin arī visu pārējo

putnu ķermeņa daļu nosaukumi.

Neviena dzīvnieka klase neuzrāda tik dzīvu vielu mai-

ņu, neviena tik siltas asinis kā putni. Viens izriet no otra:

pastiprinātā elpošana ir tā, kas putniem atļauj dzīvāk dar-

boties un dod spēku. Viņi elpo nesalīdzināmi vairāk kā citi

dzīvnieki, jo gaiss iespiežas visā viņu ķermenī un viņam tur

ir sava nozīme, jo, kā jau aizrādīts, ne tikai plaušas, bet

arī gaisa maisiņi, kaulu dobumi un kaulu šūniņas, pat arī

sevišķas ādas šūniņas ir piepildītas ar gaisu. Asinis ba-



16

gātīgāk apgādātas ar skābekli nekā pie visiem citiem dzīv-

niekiem, degšanas process ir ātrāks un tam lielāka nozīme,

viņa ierosinošās īpašības lielākas, visa asins riņķošana āt-

rāka; ir pat atrasts, ka putnu artērijas un vēnas ir sa-

mērā stiprākas, ka viņu asinis ir sarkanākas un satur arī

vairāk asinsķermenīšu, nekā pārējiem mugurkaulniekiem.
Ar to visciešākā sakarā stāv putnu nepārspētā rosība,

un no tās atkarīgais spēka patēriņš, saprotams, savkārt ir

par iemeslu ātrākai sagremošanai.
Var apgalvot, ka putni noēd samērā vairāk nekā jeb-

kurš cits radījums. Vairāki no viņiem ēd gandrīz visu

laiku, kāmēr tie ir nomodā, kukaiņu ķērāji pat tik daudz,
ka viņu dienišķais barības daudzums svarā pārsniedz viņu
ķermeņa smagumu divas līdz trīs reizes. Gaļas ēdājiem šī

attiecība ir izdevīgāka, jo tiem vajaga barības tikko sesto

daļu no viņu ķermeņa smaguma, un visiem augēdājiem arī

nevajaga vairāk kā šiem; tomēr arī viņi mums būs jāap-
zīmē par lieliem ēdējiem, ja gribēsim viņus salīdzināt ar

zīdītājiem. Barību putni ievada vai nu tieši priekškuņģī
vai guznā un šeit apgremo, bet kuņģī pilnīgi sadala un sa-

smalcina patiesi kā staro dzirnu akmeņiem. Daži putni
ēdot piepilda barības rīkli līdz augšgalam ar barību, citi

guznu ta, ka viņa izspiežas lodes veidā pie kakla. Plēsīgie

putni sagremo arī vecus kaulus, lielāki graudēdēji apgremo

pat norītus dzelzsgabalus tik stipri, ka šo gabalu iepriek-

šējais veids ievērojami izmainās. Nesagremojamas vielas

dažiem putniem guļ kuņģī nedēļām ilgi pirms iet tālāk, kā-

mēr citi atkal izspļauj tās kā saspiestas lodītes jeb vīš-

ķus. Visiem putniem, kuri šādas lodītes pa laikam iz-

spļauj, nesagremojamu vielu uzņemšana ir nepieciešami

vajadzīga normālai attīstībai; viņi panīkst un nereti no-

beidzas, ja ir spiesti iztikt pilnīgi bez šādām vielām, arī lai-

kam cieš no kuņģa iekšējās ādas liekiem izaugumiem un

laiku pa laikam izmet tos minēto lodīšu vietā. Neievērojot

rosīgo vielu maiņu, pie bagātīgas barības zem ādas un

starp zarnām uzkrājas ļoti daudz tauku; bet badošanās

vairākas dienas no vietas šos taukus atkal pilnīgi sade-

dzina. Tomēr putni izcieš badu ilgāk nekā zīdītāji.



Arī savās patvaļīgās kustībās putni ir ātrāki un iztu-

rīgāki par pārēiiem dzīvniekiem; vinu muskuļi ir patiesi

blīvāki un stingrāki, vieglāk iekairināmi un to saraušanās

ir spēcīgāka. Par lidošanu, teicamāko kustību, esmu jau

teicis dažus vārdus un gribu to pašu atgādināt, jo turpmā-
kais stāv ar to sakarā. Visi pārēiie dzīvnieki, kuri snēj

gaisā kustēties, plivinās vai tikai laidelējas, bet putni lido.

Par to viņiem ir jāņateicās savu spārnu izveidojumam.

Visas snārnu spalvas līdzīgi dakstiņiem gul cita virs citas

un ir izliektas, ar ko spārns iegūst abras veidīfru izliekumu

uz augšu. Ceļot spārnu uz augšu, atsevišķo lidspalvu sa-

vienojums pašķiras un gaiss iet cauri starp spalvām; tur-

pretī lejup spiežot spalvu karogi piekļaujas tuvu cits ci-

tam un radagaisam ievērojamu pretestību, tā tad pie katra

spārnu vēcinājuma putnam ir jāpaceļas, un tā kā spārnu

vēcinājums notiek no priekšas pret pakaļpusi un no aug-

šas uz apakšu, tad tanī pašā laikā viņš kustas arī uz

priekšu. Aste kalpo kā stūre, paceļoties augšup viņa tiek

drusku pacelta, laižoties lejup paliekta uz leju, pie grie-

zieniem pagriezta. Pats par sevi saprotams, ka meista-

riskie lidoni vēcina spārnus te ātrāk, te lēnāk, te pilnīgi to

pārtrauc, ka spārni tiek pagriezti vairāk vai mazāk un

priekšējā mala apstāias te augstāk, te zemāk, atkarībā no

tā, vai putns grib lidot ātrāk vai lēnāk augšup un uz priek-

šu, plivināties gaisā un riņķot, un tāpat, ka spārni tiek ie-

vilkti, ja putns ir nodomājis no ievērojama augstuma drāz-

ties stāvu lejup. Spārnu izvelvējums arī noteic, ka lido-

šanai putnam vajaga pretēja vēja; jo no priekšas nākošā

gaisa strāva pilda viņam spārnus un cel viņu, kāmēr mu-

guras vējš viņam pašķir spalvas un spiež spārnus uz leiu,
vispār iespaido kustību. Pašas lidošanas ātrums un veids

stāv vistuvākā sakarā ar spārnu veidu un spalvu īpašī-

bām. Gari, šauri, smaili saasināti, cietspalvaini spārni un

īsas spalvas dod iesnēiu ātri lidot; turpretī īsi, plati, strupi

spārni un vaļēji sakļautas spalvas atļauj tikai lēnu lido-

šanu; samērā gara un plata aste dara iespēiamus asus

griezienus, lieli, noapaļoti un plati spārni atvieglo ilgāku

plīvināšanos un I.t. Par lidošanas ātrumu esmu jau teicis,

A. Breins .Dzīvnieku, valsts" XV.



ka tas pārspēj visu pārējo dzīvnieku ātrumu, par izturību

var sacīt, ka šajā ziņā putns nestāv iepakaļ nevienam dzīv-

niekam, ka viņš spēj veikt taisni nesaprotami daudz un ne-

daudz dienu laikā var nolidot daudz tūkstošus kilometru,
dažās stundās pārlidot platu jūru. Gāju putni lido dienām

ilgi bez lielāka pārtraukuma, plivinošies putni stundām ilgi

plivinās gaisā, un tikai ļoti nelabvēlīgi apstākļi dažus bei-

dzot patiesi nogurdina. Apbrīnošanas cienīgs ir tas, ka

visdažādākos augstumos, kur gaisa blīvums taču prasa arī

dažādu spēka attīstīšanu, putns lido, kā liekas, tikpat

viegli. Atrasdamies čimborasso kalna galotnes tuvumā,
Humboldts ieraudzīja neizmērojamā augstumā virs

sevis plivinājāmies vēl kādu kondoru, tik augstu, ka viņš
izskatījās kā mazs punktiņš; putns lidoja, kā likās, tikpat

viegli kā apakšā. Ka tas tā nav vienmēr, to varēja kon-

statēt izmēģinot: baloži, kurus palaida gaiskuģotāji, ievē-

rojamos augstumos lidoja daudz nedrošāk kā zemākos slā-

ņos.

Labi lidotāji iešanā parasti ir vairāk vai mazāk nespē-

jīgi ; tomēr arī viņu starpā ir daži, kuri spēj viegli skriet.

Pati gaita ir ļoti dažāda; putnu starpā ir skrējēji, rikšo-

tāji, tecētāji un lēcēji, soļotāji, gājēji un beidzot neveikli

lāčotāji vai šļūcēji. No cilvēka gaitas, kurš tāpat kā viņi
iet uz divām kājām, viņu gaita manāmi atšķiras. Izņemot
nedaudzus peldētājputnus, kuri kustās tikai šļūkdami, visi

pārējie putni iet uz pirkstiem, tie, kuriem smaguma punkts
atrodas ķermeņa vidū, vislabāk, lai arī ne visātrāk, augst-
kājainie labi, tomēr ar noteiktiem soļiem, īskājainie slikti,

parasti lēkādami, tie, kam kājas vidēji augstas, ļoti ātri

un vairāk skriešus nekā soļiem. Visi putni, kuri ķermeni
nes stāvu, kustas smagi un neveikli, un tie, kuriem kājas
atrodas tāļu ķermeņa pakaļpusē, bet kuri tā priekšdaļu no-

liec uz leju, maz ko vieglāk, jo tiem uz katra soļa vajaga
manāmi pagriezt ķermeņa priekšdaļu. Daži teicami lido-

tāji pavisam vairs nespēj iet, daži ļoti labi nirēji kustās uz

priekšu vienīgi šļūkdami un līzdami. Ļoti steidzīgi skre-

jot daudzi ņem palīgā arī savus spārnus.
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Diezgan daudzi šīs klases locēkļi veikli kustās ūdenī,

peldus izdara lielāko tiesu darbību, airēdamies kustas uz

priekšu pa ūdens virspusi un nirst dziļumā. Katrs putns

peld, ja viņu iemet ūdenī, peldēt spēj ne tikai īstie peldē-

tāji vien. Pēdējiem, kā jau vispār visiem ūdenī dzīvojo-
šiem putniem, spalvas ir ciešāk sakļautas nekā pārējiem,
tiek arī vienmēr bagātīgi ietaukotas un tāpēc ir teicami

piemērotas mitruma atturēšanai. Uz ūdens virspuses pel-
došs putns bez kādām pūlēm noturās savā stāvoklī un vie-

nīgi katrs aira vilciens virza ķermeni uz priekšu. Peldē-

šanai viņš izlieto parasti tikai kājas, kuras, salocītas, viņš
velk uz priekšu, izpleš un tad ar visu spēku spiež pret

ūdeni, mierīgi peldot vienu pēc otras, bet steidzoties pa

lielākai daļai abas reizē. Stūrēšanai viņš izstiepj kāju ar

izplestiem pirkstiem atpakaļ un airē ar otru. Ar peldēšanu
bieži ir savienota spēja nirt. Daži putni zem ūdens virs-

mas peld ātrāk kā uz tās un sacenšas ar zivīm; citi spēj
nirt tikai šaudamies no zināma augstuma lejā ūdenī. Tos,
kuri no ūdens virspuses ar vairāk vai mazāk redzamu lē-

cienu nirst ūdenī, sauc par peldnirējiem vai lēcējnirējiem,

tos, kuri no gaisa šaujas lejā viļņos, sauc par triecien-

nirējiem. Peldnirēji ir meistari savā mākslā, bet triecēj-

nirēji tikai neprašas: pirmie bez kādām grūtībām var no-

nirt dzelmē un tur uzkavēties ilgāku laiku, otrie iespiežas
zem ūdens virspuses tikai ar trieciena sparu un, zināms,
pret savu gribu tiek sviesti atkal augšup; pirmie meklē

zem ūdens laupījumu, bet otrie cenšas noķert jau izrau-

dzīto, īsi spārni dara iespējamu peldniršanu, gari ir ne-

pieciešami triecienniršanai, jo lidošana šeit ir galvenā, bet

niršana tapusi par blakus lietu. Tikai viena vienīga putnu

dzimta, vētrnirēji, prot zināmā mērā abas mākslas. Peld-

nirēji lieto kājas un asti, triecējnirēji galvenā kārtā spār-
nus, daži no pirmējiem, sevišķi spurainie nirēji, kājas, asti

un spārnus. Dziļums, līdz kādam nirst zem ūdens atse-

višķi putni, virziens un ātrums, ar kādu viņi šeit kustas,

laiks, kādu viņi pavada zem ūdens, ir ļoti dažādi. Pūku

pīles, kā jau agrāk piezīmēts, uzkavējoties līdz septiņas
minūtes un, pēc Holbella (Holboell), varot ienirt līdz
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120 metru dziļumam; lielākais vairums tik ievērojamus

dziļumus bez šaubām neapmeklē un jau lielākais pēc trim

minūtēm parādās uz virspuses, lai ievilktu elpu. Daži putni,
kuri nepieder pie peldētājiem, spēj ne tikai peldēt un nirt,
bet arī skriet apkārt pa ūdens dibenu.

Putniem ir īpatnēja vēl viena māksla: daudzi no vi-

ņiem kāpelē, un pie tam gluži teicami, šim nolūkam viņi
izlieto visvairāk kājas, bet bez tām arī knābi un asti, daž-

reiz pat spārnus. Visnepilnīgākais kāpelēšanas veids ir

tas, kuru lieto papagaiļi, kad viņi ar knābi satver augstāk
stāvošu zaru, turās pie tā cieti un velk ķermeni līdz, vis-

pilnīgākais ir tas, kādu varam novērot pie dzeņiem, kuri

laiž darbā tikai kājas un asti. Daži vairāk plivinās uz

augšu nekā kāpelē, pie katras virzīšanās uz augšu tie spār-

nus drusku paceļ un atkal sakļauj, tā tad īstenībā lido aug-

šup un tikai pēc tam atkal pieķeras klāt; tādā kārtā rīkojas

mūru skrējēji, kāmēr dzeņi kustas augšup lēkādami, bez

manāmas vēdināšanas ar spārniem. Gandrīz visi kāpēlē-

tāji kāpj tikai no apakšas uz augšu vai pa zaru augšējo

pusi uz priekšu; bet atsevišķi putni patiesi spēj skriet pa

stumbru stāvu uz leju, un citi spēj staigāt pa zaru apak-

šējo pusi.
Lieliskas spējas izpaužas putnu skaņā, pilnā un skaidrā

balsī. Gan viņu starpā ir daudz tādu, kuri izdod nedaudz

toņu vai tikai nepatīkami ķērcošas un griezīgas skaņas,
bet vairumam ir neparasti lokana un skanīga balss; īsteni

mēmu putnu mēs nezinām. Balss dara iespējamu bagā-

tīgu valodu un skaistu dziedāšanu. Katrs sīkāks novēro-

jums māca, ka dažādu sajūtu, iespaidu un jēdzienu izteik-

šanai putniem ir īpašas skaņas, kurām bez pārspīlēšanas
var piešķirt vārdu nozīmi, jo kustoņi saprotas ne tikai

savā starpā, bet pat uzmanīgs novērotājs mācas tās sa-

prast . Viņi vilina vai sauc, izteic savu prieku un mīle-

stību, izaicina cits citu uz cīņu vai uz aizstāvēšanu, brī-

dina no ienaidniekiem un citādām briesmām un izmaina

vispār visdažādākos paziņojumus. Ne tikai sugas prot sa-

prasties savā starpā, bet arī gudrākie prot runāt uz mazāk

apdāvinātiem. Uz lielāku purva putnu biedinājumu griež
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vērību mazie krasta putneļi, vārna biedina strazdus un ci-

tus lauku putnus. Uz pelēkā strazda baiļu saucienu klau-

sās viss mežs. Sevišķi piesardzīgi putni top par vispārī-
bas sargiem un visi citi viņu izturēšanos ļoti ievēro. Riesta

laikā putni sarunājas pļāpādami un tērzēdami, bieži ļoti
skaistā kārtā, un tikpat mīļi runā māte uz saviem bērniem.

Daži putni kārtīgi piedalās kopīgā zināmu teikumu iz-

teikšanā,cits citam atbildēdami; citi izteic savas jūtas

vārdos, nerūpēdamies par to, vai viņus sapratīs vai ne.

Pie šiem pieder dziedātājputni, visas radības mīluļi, kā vi-

ņus gan var nosaukt, tie šīs klases locēkļi, kuri tādēļ ir

ieguvuši mūsu nedalītu mīlestību. Kāmēr ir darīšana tikai

ar sarunāšanos, abi dzimumi savā runas mākslā ir vienlīdz

spējīgi, bet dziedāšanā ir vīriešu kārtas priekšrocība, jo ti-

kai ļoti reti kāda mātīte izmācās nodziedāt dažas strofas.

Visiem īstiem dziedātājiem muskuļi pie apakšējā gāmura
attīstībā ievērojami neatšķiras, tomēr viņu meistarība dzie-

dāšanā ir ļoti dažāda. Katrai sugai ir savi īpatnēji toņi un

zināms balss apmērs; katra sakārto toņus īpašā kārtā par

strofām, kuras caur lielāku vai mazāku toņu bagātību, no-

apaļojumu un stiprumu viegli ir atšķiramas no līdzīgām;

atsevišķas sugas savu dziesmu sastāda no nedaudziem to-

ņiem, kamēr citas pārvalda veselas oktāvas. Ja dziesmas

daļas vai strofas tiek nodziedātas asi un noteikti un skaidri

atšķirtas, tad dziesmu sauc par pogošanu, kāmēr mēs ru-

nājam par dziedāšanu, ja toņi ganpastāvīgi mainās, tomēr

neizveido strofu. Lakstīgala vai dižā žūbīte pogo, cīrulis

vai ciglis dzied. Katrs dziedātājputns prot arī ienest savā

dziesmā pārmaiņu, un taisni tāpēc tā atstāj uz mums tik

lielu iespaidu. Arī apkārtne iespaido dziesmu, jo vienas

un tās pašas sugas kalnos dzied citādi nekā līdzenumā, kaut

gan starpību var izjust tikai labs pazinējs. Labs pogotājs
vai dziedātājs zināmā apgabalā var izglītot krietnus skolnie-

kus, bet slikts sabojāt arī labus: jaunie putni mācās no sa-

vas sugas locēkļiem, bet par nožēlošanu ātrāk piesavinās
sliktāku dziedāšanu nekā pilnīgāku. Daži putni neapmieri-
nās ar to dziesmu, kāda tiem piemīt sākumā, bet iemaisa

tanī citu putnu atsevišķas skaņas vai strofas, vai pat vi-
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ņiem uzkrītošas skaņas un trokšņus. Mēs viņus saucam par

izsmējējiem, lai gan ar šo apzīmējumu nodarām viņiem n< -

taisnību. Dziedātājputni vārda īstā nozīmē, tas ir tādi, ku-

riem ne tikai ir dziedāmie muskuļi pie apakšējā gāmura,
bet kuri arī patiesi dzied, ir sastopami visās pasaules zemēs,
tomēr visvairāk mēreno joslu zemēs.

Kā jau iepriekš aizrādīju, neviena putnu maņa nav ne-

attīstīta. To var slēgt jau no vienkāršas manēkļu apskatī-

šanas, lai gan apstiprinājumu tas dabūs tikai caur novēro-

šanu. Visi putni redz un dzird ļoti asi, dažiem ir diezgan
smalka osme, citiem, lai arī aprobežota, garša, un visiem at-

kal smalka jušanas spēja, vismaz oiktāļ ir darīšana ar sa-

jutuma spēju. Ārēji un iekšēji viegli kustināmā acs atļauj

putnam pārredzēt ļoti plašu redzes lauku un tanī samanīt

priekšmetu ar pārsteidzošu asumu. Plēsīgi putni izšķir
mazus zīdītājus, kukaiņu ķērēji lidošus vai sēdošus kukai-

ņus no apbrīnojama attāluma. Viņu acs nemitīgi kustas, jo
katram atstatumam ir jāiestāda savs noteikts degpunkts.
Tikai ar šo var izskaidrot to faktu, ka šie putni, lidināda-

mies gaisā vairākus simtus metru virs zemes, samana ma-

zākus priekšmetus, un arī tuvumā var redzēt ļoti labi. Par

putnu teicamo dzirdi liecina jau viņu dziedāšana, jo tā ie-

priekš ir jāiemācās. Par viņas asumu mēs varam pārlieci-
nāties tieši novērojot. Tramīgus putnus dara uzmanīgus

uz briesmām bieži tikai dzirde; ieradināti mājputni griež
vērību uz visklusāko saucienu. Ka lielacainās pūces savās

medībās izlieto dzirdi tādā pat mērā kā redzi, to noteikti

var pieņemt, lai arī pašlaik vēl nevar pierādīt; tomēr smalk-

dzirdīgiem zīdītājiem viņas tomēr stāv laikam iepakaļ, vis-

maz vēl trūkst novērojumu, kuri liktu mums ticēt, ka kāds

putns dzird tikpat labi kā sikspārnis, kaķis vai atgremotājs.
Par osmi vēl pašlaik valda dažādi uzskati, jo mēs esam node-

vušies noteiktām teikām. Ka krauklis saož pulveri šautenē,

tas pašlaik vēl daudziem medniekiem ir neapšaubāma lieta;
ka lija saožot maitas smaku daudzu kilometru attālumā, to

tic pat vēl daži pētnieki. Ka pirmējais nevar būt tiesa, par

to lieki runāt; kā pēdējais ir aplamība, to varu noteikti ap-

galvot, dibinoties uz daudzkārtējiem novērojumiem. Zi-
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n&ma osme putniem tiešām nav noliedzama; to mums pie-
rāda visi putni, ar kuriem izdarām attiecīgus novērojumus.
Bet par tādu saošanu, kādu novērojam pie zīdītājiem, pie
viņiem zināms nevar būt runa. Arī putnu garša neapšau-
bāmi stāv iepakaļ zīdītāju garšai. Mēs gan novērojam, ka

zināmas barības vielas viņi cienī vairāk kā citas un no tā

slēdzam, ka tas notiek tāpēc, ka minētās vielas viņiem ir

vairāk pa garšai; bet ja atcerēsimies, ka kumosus tie norij
parasti nesasmalcinātus, tad tāds secinājums no šīnovēro-

juma būs ievērojami jāaprobežo. Mēle gan drīzāk ir saju-
šanas nekā garšas māneklis; viņa kalpo vairāk taustīšanai

nekā garšošanai. Diezgan daudziem putniem taustes maņa
ir sakopota visvairāk mēlē: visi dzeņi, visi kolibri, visi zob-

knābji ar viņas palīdzību izmeklē sava laupījuma paslēptu-
ves un to atšķir no neēdamām vielām. Blakus viņai putni
taustīšanai lieto galvenā kārtā knābi, tā piem. slokas un

zobknābji. Visi putni izrāda lielu jūtelību pret ārējiem ie-

spaidiem, pret laika apstākļiem tāpat kā pret aizskaršanu.

Putni ir vispasaules pilsoņi. Cik tāļu zeme ir pazīsta-

ma, viņi visur atrasti: kā zem ekvatora tā arī uz salām ap

abiem poliem, kā uz jūras tā arī uz vai virs kalnāju augstā-
kām galotnēm, kā auglīgās zemēs tā arī tuksnešos, kā mūža

mežā tā arī uz kailiem klinšu smailiem, kuri paceļas tieši

pie jūras. Katrā atsevišķā zemes joslā mīt savi īpatnēji

apdzīvotāji. Putni vispār ir padoti tiem pašiem kustoņu iz-

platīšanās likumiem, jo aukstās joslās tie ir sastopami mil-

zīgā skaitā, tomēr tikai nedaudzās sugās, kāmēr vairāk uz

ekvatora pusi tie top dažādāki un vairāk sašķirojas sugās.

Nolīdzinošais ūdens atstāj savu iespaidu arī uz putniem:

viņš uztura īpatnējas, samērā nedaudzas sugas, kuras sva-

rīgākās īpašības ir līdzīgas, kāmēr sauszeme savu daudz-

kārtējo izmainīšanos atspoguļo arī putnu pasaulē. Jo ne ti-

kai katrā joslā, bet arī katrā apvidū ir sastopami savi no-

teikti putni: ziemeļu tundrā, ūdens tuksnesī citi nekā smilšu

tuksnesī, līdzenumā citi nekā kalnājā, bezkoku apvidū citi

nekā mežā. Kā augsnes īpašību un klimata rezultātiem un

produktiem, putniem ir jāizmainās taisni tādā pat mērā kā

pašai viņu dzimtenei. Uz ūdens atsevišķo sugu izplatīšanās



apgabals ir lielāks kā uz sauszemes, kur jau plata upe, jū-
ras daļa vai kalnājs var tapt par robežu; tomēr robežas ir

arī uz jūras. Tikai ļoti nedaudzi putni apdzīvo burtiski vi-

sas pasaules daļas; pie tiem, cik daudz līdz šim zināms, pie-
der tikai viens sauszemes putns un daži purvu un ūdens

putni; vispasaules pilsonis ir piem. purvu jeb īsausainā

pūce, kura ir atrasta visās piecās pasaules daļās, tāpāt arī

akmeņvēlējs, kurš ir sastopams un arī var but sastopams

visu piecu pasaules daļu piekrastēs, kā rietumu puslodē tā

arī austrumu puslodē, jo viscaur uz visas zemes viņš atrod

līdzīgus dzīves apstākļus. Izplatības apgabals parasti iz-

plešas tālāk garuma nekā platuma grādu virzienā. Tā, ze-

mes ziemeļos dzīvo daudzi putni, kuri vairāk vai mazāk vie-

nādā skaitā atrodami visās trijās zemes daļās, kamēr daži

simti kilometru no ziemeļiem uz dienvidiem var radīt jau
lielu pārmaiņu. Putnu kustēšanās spēja nestāv saskaņā
ar izplatības apgabala lielumu. Ļoti labi lidotāji dažreiz ap-

dzīvo visai nelielu apgabalu, kāmēr mazāk labi lidotāji izpla-
tīti pa daudzlielāku apgabalu. Arī putnu kārtējie ceļojumi,
kā gāju putnu lidojumi, putnu zināmos izplatības apgaba-

lus, kā vēlāk redzēsim, nepalielina.
Putnu uzturēšanās vietas ir ļoti dažādas. Viņi apdzīvo

visas vietas, kuras vien tiem sniedz iespēju dzīvot. Ūdeni

apdzīvojošie putni sastopami no jūras līmeņa līdz kalnu

augstumiem, un vēl augstāk paceļas braduļi aiz tā vienkāršā

iemesla, ka tie mazāk saistīti pie ūdens nekā pirmie. Tā-

pat ari sauszemei viscaur ir savi pastāvīgi apdzīvotāji; pat

tuksnesi, uz smilšu laukumiem, kur pēc mūsu domām grūti
kādam radījumam barību sadabūt, putni tomēr atrod savu

dienišķu maizīti. Tomēr lielākais putnu daudzums, ja ne

tieši, tad netieši ir tāpat pie augiem saistīts kā zīdītāji.
Tikai mežā mūsu klase attīsta savu formu bagātību un da-

žādīgumu. Jūra baro miljonus dažādu sugu īpatņus, un

perēšanas laikā tie bariem salasās uz atsevišķām klinšu

sienām un salām; cik lielas arī šīs sabiedrības nebūtu, to-

mēr uz sauszemes un pat ūdenī ir līdzīga lieluma bari, un

kāmēr tur valda formu vienmuļība, te redzāms formu da-

žādīgums. Jo vairāk tuvojamies ekvatoram, jo lielāku sugu
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bagātību uzrāda putnu klase, tādēļ, ka tropu zemēs pate
zeme ir daudz mainīgāka nekā kaut kur citur un šim ze-

mes daudzpusīgumam atbilst dažādo dzīves vajadzību da-

žādīgums. Te nevis lielie mežāji uzrāda lielāko dažādību,
bet gan daudz vairāk apgabali, kur meži mainas ar stepi,
kalns ar leju un sausi apvidi ar purvu un ūdeni. Caur mežu

tekoša upīte, vai no kokiem iežogots purvs vai kāda pārplū-
stoša meža daļa vienmēr salasa vairāk putnu sugu, nekā

parasti tās redz kopā, jo tur, kur meža un lauku bagātības

apvienojas, protams, ir sastopāma lielāka barības līdzekļu
bagātība nekā tur, kur valda vai nu tikai mežs vai arī tikai

lauks. Lielākā vai mazākā iespēja sadabūt uzturu saista

putnus, tāpat kā visus pārējos radījumus, pie zināmas

vietas.

Putni meistariski prot izmantot noteiktu apgabalu.
Viņi izokšķerē katru paslēptuvi, katru spraugu, katru dzīv-

nieku paslēptuvi un uzlasa visu, kas baudāms. Ja pie put-
niem ņem vērā barošanās veidu, tad arī pie tiem var runāt

par arodu vai amatu. Daži putni, kā daudzi graudēdēji un

baloži, vienkārši uzlasa vaļēji gulošu barību; citi graudēdāji
sēklas izvelk no pākstīm, vistas no zemes izkašņā saknes,
bumbuļus un līdzīgas vielas. Augļēdāji ogas un augļus no-

plūc ar knābi, daži no viņiem lidodami metas uz saskatīto

barību. Kukaiņēdāji savus laupījumus uzlasa no zemes vi-

sās viņu dzīves stādi jās, nolasa tos no zariem un lapām, iz-

velk no ziediem un spraugām, bieži viņus nomedī tikai pēc

ilga un grūta darba, vai tos vajā ar mēles palīdzību pat viņu
paslēptuvju dziļākos kaktos. Kraukļi visus šos darbus iz-

dara sabiedriski, bet jaucas arī īsto plēsēju amatā. Starp
šiem katrs atsevišķi izmanto savu nozari. Starp viņiem
ir arī übagotāji un liekēži, ielu tīrītāji un netīrumu sala-

sītāji, tādi, kuri ēd tikai maitas, citi kuri galvenā kārtā ēd

kaulus, vēl daudz citi, kuri gan maitas nenicina, tomēr bla-

kus medī arī vēl dzīvus dzīvniekus, starp viņiem ir daži,
kuri galvenā kārtā cenšas pēc lielākiem kukaiņiem un aug-

stākais uzbrūk kādam mazam mugurkaula dzīvniekam, daži

atkal medī tikai pēdējos; ir plēsējputni, kuri uzbrūk tikai

sēdošiem vai skrejošiem meža iemītniekiem, citi atkal tikai
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lidojošiem, vēl daži piekopj visdažādākās medības. Minē-

tiem putniem līdzīgi ir arī purva un ūdens putni. Daudzi

no viņiem uzlasa vaļēji guļošu barību, citi pārmeklē dzīv-

nieku paslēptuves; vieni ēd augu un dzīvnieku vielas, citi

tikai pēdējās; pirmie izkašņā barību no dūņām, pēdējie to

dabū nirdami ievērojamā dziļumā; vieni meklē laupījumu
zem ūdens, citi metas uz tikko ieraudzīto barību no augšas.
Nav neviena apgabala, ne vienas vienīgas vietiņas uz zemes

virsus, kuras putni neizmantotu. Katrs mēģina piemēroties
un kā spēdams caur dzīvi kulties. Putna izveidojums, iz-

skats un apbruņojums ir tā tad tas, kas nosaka viņa amatu.

Putns dzīvo īsu bērnību, ja arī ne taisni attiecībā pret

vecumu, kuru tas sasniedz. Katrā ziņā viņa augšana ātri

beidzas, un jau dažas nedēļas pēc ierašanās pasaulē tas ir

spējīgs griest krūtī pretim dzīves nemieram un drūzmai,

steigai un uzbrukumiem; bet paiet ilgāks laiks, kāmēr tas

var stāties līdzās saviem vecākiem. Putns attīstās, kā to

mēs visi zinām, no olas un tikai pateicoties siltumam, kuru

piegādā vai nu perējošie vecāki vai perējošā mātīte, rūg-

stošas augu vielas vai saule. Olas izskats un lielums ir ļoti
dažāds. Olas lielums parasti tik daudz ir piemērots mātes

ķermeņa apmēriem, ka sastāda kādu zināma ķermeņa svara

daļu, tomēr ievērojami svārstās; jo ir putni, kuri dēj sa-

mērā ļoti lielas, citi turpretim, dēj ļoti mazas olas. Pēc iz-

skata ikviena ola parasti uzkrītoši neatšķiras no vistas olas,
tomēr pie dažiem putniem olas ir vairāk bumbierveidīgas,

pie citiem cilindriskas. Par olu krāsu vispār nav daudz ko

teikt, var teikt tikai apmēram to, ka tās olas, kuras dēj do-

bumos un alās, pa lielākai daļai irbaltas vai vismaz vienkrā-

sainas, bet tās, kuras guļ vaļējās ligzdās, ir punktainas. Olu

skaits, kuras putns nodēj, svārstās no viena līdz divdesmit

četrām; visbiežāk tomēr putns dēj četras līdz sešas olas.
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Tiklīdz mātīte ir vajadzīgo olu skaitu nodējusi, sākas

perēšana. Mātīte paliek sēžam uz olām, pamudināta no dru-

dzim līdzīga stāvokļa, un vai nu viena pati, vai pārmaiņus
ar tēviņu piegādā olā novietotam dīglim savu krūts siltumu,
bet pa laikam prot arī izmantot saules starus vai augu vielu

siltumu, kas radies caur rūgšanu. Skatoties pēc laika ap-

stākļiem, olas top izperētas ilgākā vai īsākā laikā, tomēr

šī laika svārstības pie atsevišķām sugām nav sevišķi lie-

las. Dažāds ir, kā jau to varēja sagaidīt, perēšanas laika

ilgums pie dažādām sugām; protams, ka strauss perē ilgāk
nekā kolibri, pirmais 55—60 dienas, otrais no desmit līdz

divpadsmit dienām. 18—26 dienas ir jāuzskata kā vidējs

perēšanas laiks.

Lai dīglis olā varētu attīstīties un izveidoties, tam ir

nepieciešama temperatūra no 30—32 grādu pēc Reomira.

Šim siltumam nav jāizstaro vienīgi no mātītes krūts, bet

zināmos apstākļos to var pēc patikas aizvietot. P1 mi v s

stāsta, ka Jūlija Augusta Tiberiusasieva izpe-

rinājusi olas uz savām krūtīm, un senie ēģiptieši jau pirms
tūkstošiem gadiem zinājuši, ka perējošu vistu var aizvietot

ar mākslīgi radītu un pie vienādas temperatūras uzturētu

siltumu. Ja 30 grādu liels siltums uz olu iedarbojas attie-

cīgā kārtā un 21 dienu ilgi, tad ola gandrīz vienmēr un ne-

apšaubāmi dod cāli. Vielu maiņa, sevišķi gaisa pieeja,

dīgļa attīstībai ir nepieciešama vajadzība; ola, kura nevar

uzņemt skābekli, vienmēr iet bojā.

Tikai nedaudzi putni sasniedz olā tādu pat attīstību, kā

vistas cālis; tikai samērā maz putnu ir spējīgi dažas minū-

tes pēc izšķilšanās no olas mātes vadībā vai bez jebkādas
palīdzības sekot vecākiem visos dzīves ceļos. Taisni tie

putni, kuri pieauguši mēdz būt kustīgi un stipri, jaunībā
ir neparasti bezspēcīgi. Ligzdbēgļi nāk pasaulē apklāti

spalvām un izveidotām maņām, ligzdguļi — kaili un akli;

pirmie atstāj pēc izšķilšanās ļoti patīkamu iespaidu, jo viņi
ir zināmā mērā pilnīgi; otrie uzkrīt ar savu niecīgumu un

neglītumu. Tāļāka attīstība līdz spējai atstāt ligzdu prasa

dažāda ilguma laiku. Mazākie ligzdguļi lido jau trīs nedē-
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ļas pēc izšķilšanās, lielākiem vajadzīgs vairāk mēnešu,

pirms tie var sākt lidot, atsevišķiem putniem pat vairāki

gadi, iekams tie sasniedz vecāku spējas. Putna jaunības
laiks neizbeidzas viss ar izlaišanos no ligzdas, bet tikai tad,
kad tas uzvelk pieaugušā putna tērpu. Ne mazums putnu
no sākuma dabū spalvu ģērbu, kuram nav nekādas līdzības

ar vecāku ģērbu; citi jaunībā līdzinās mātītēm, un star-

pība, kas ir redzama starp atsevišķiem dzimumiem, pa-

rādās tikai ar pieauguša putna ģērba uzvilkšanu. Atse-

višķiem plēsējputniem ir jānodzīvo vesela rinda gadu,

pirms tie top par veciem putniem, tas ir, pirms tos tiešām

var saukt par pieaugušiem.
Visas pārmaiņas, kuras notiek spalvu apvalkā, rodas

caur nobērzēšanos, krāsas maiņu, spalvu nomešanu un

jaunu spalvu uzaugšanu. Nobērzēšanās ne vienmēr pa-

mazina putna skaistumu, bet taisni otrādi, bieži to pat pa-

lielina; caur nobērzēšanos neuzkrītoši krāsotās spalvas ga-

lotnes top iznīcinātas un dzīvāk krāsotās vidējās spalvas
top redzamas. Krāsu izbālēšana, kuru līdz šim daudz pēt-
nieku ir nolieguši, tomēr ir nenoliedzams fakts un tā iedar-

bojas uz atsevišķu spalvu daļu krāsu citādā, līdz šim vēl

nenoskaidrotā ceļā. Jauni jūras ērgļi, piemēram, jaunībā

nes diezgan vienmērīgu tumšu apvalku, kāmēr vecumā vis-

maz aste, pie dažām sugām arī galva, izskatās baltas, šīs

putns nemet ne tikai astes, bet ari galvas spalvas, bet tās

vienkārši izbāl. Uz platajām astes stūres spalvām, kuras

ļoti izdevīgas ilgstošai novērošanai, vispirms var pamanīt

gaišus punktus; šie pēdējie vairojas skaitā un palielinās,
taī pašā laikā izbalēdami un pēdīgi saplūzdami kopā: tādā

kārtā spalva ir pārmainījusi savu krāsu. Spalvu mešana

notiek tad, kad spalvas pie ilgākas lietošanas no gaismas,

putekļu, mitruma iespaida un t. t. top vairāk vai mazāk

nolietojamas, kas parasti notiek pēc perēšanas, kad spal -
vas sevišķi nolietojas, varbūt drudžainā stāvokļa dēļ, kurā

putns atrodas visu perēšanas laiku. Šī spalvu maiņa sā-

kas dažādās ķermeņa vietās un tik tāļu iet vienmērīgi, cik

tas attiecas uz vienu ķermeņa pusi. Daudziem putniem

pie pirmās spalvu mešanas atjaunojas tikai ķermeņa mazās
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spalvas, un tikai pie otrās spalvu mešanas ari lidspalvas

un astes stūres spalvas; citiem putniem šo pēdējo spalvu

atjaunošanai vajadzīgi vairāki gadi, jo vienmēr vienā laikā

var tikt atjaunoti tikai divi spalvu veidi, vēl pie dažiem

putniem šo daļu spalvu mešana notiek tik ātri, ka tie šinī

laikā nav spējīgi lidot. Kamēr putns ir vesels, tikmēr ik-

katra jauna spalvu mešana pavairo viņa skaistumu un tā

skaistums vecumā pieņemas, bet nevis mazinās, kā pie
citiem dzīvniekiem. Ja spalvu mešana izbeidzas, tad putns
saslimst; spalvu atjaunošanās ir viņa dzīvībai nepiecieša-

ma vajadzība.

Vecums, kādu putns var sasniegt, stāv ar putna lie-

lumu, varbūt arī ar jaunības laiku, zināmā saskaņā. Vis-

pār var apgalvot, ka putns var sasniegt ļoti lielu vecumu.

Kanarijas putniņš pie labas kopšanas dzīvo apmēram tik-

pat ilgi kā mājas suns, savvaļā pat divpadsmit, piecpadsmit

un astoņpadsmit gadu un pat vēl daudz ilgāk, ja tas neno-

beidzas varmācīgā nāvē; ērgļi ir izturējuši gūstā pāri par
simts gadiem; papagaiļi ir nodzīvojuši vairākus cilvēku

mūžus. Slimības starp putniem ir retas; tie pa lielākai

daļai nobeidzas plēsēj dzīvnieku zobos, aizsargāties spējīgie

putni no vispārēja nespēka un vājuma. Tomēr ir novēro-

tas arī sērgas, kuras sagrābj vienu pēc otra daudzus vie-

nas sugas putnus, un tāpat pie māju un istabas putniem
ir pazīstamas slimības, kuras parasti nobeidzas ar nāvi.

Brīvībā reti kad redz beigtu putnu, un kādu lielāku šīs

klases locēkli, kurš būtu nobeidzies tā saucāmā dabīgā nā-

vē, pat ļoti reti. Par daudziem putniem mēs nezinām, kur

un kā tie mirst. Jūra dažreiz izskalo krastā savu bērnu

ļīķišus; starp putnu guļas vietām redz guļam arī kādu

nobeigušos putniņu; pārējie līķi pazūd, itin kā daba pate
tos būtu aprakusi.

„Neviens cits radījums," tā izteicos savā „Putnu dzī-

vē",
;
,neprot tik daudz dzīvot, kā putni; neviens cits radī-

jums neprot tik lieliski laiku izmantot, kā viņi. Garākā
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diena tiem ir tikko diezgan gara un īsākā nakts ir tikko

diezgan īsa; viņu pastāvīgais kustīgums tiem neļauj pusi
no savas dzīves nosapņot un nogulēt; viņi grib moši, modri

un priecīgi izmantot to laiku, kas viņiem ir dots."

Visi putni no īsā nakts miega pamostas agri. Pa lie-

lākai daļai tie ir rosīgi, pirms rīta sārtums debesīs sāk ro-

tāties. Zemēs aiz polarriņķa viņi netaisa nekādu atšķi-
rību starp dienas un nakts stundām pa visu to laiku, kā-

mēr saule atrodas virs apvārkšņa. Es dzirdēju dzeguzi

kūkojam pulksten divpadsmitos naktī un atkal pirmās rīta

stundās, un tā bij darbīga arī visu dienu pirms tam. Kas

pie mums vasaras vidū iziet agri mežā, tas jau ar pirmo
krēslas pelēkumu dzird putnu balsis un tāpat tās dzird

arī pēc saules rieta. īsu laiku naktī, dažas minūtes šad

un tad dienā, liekas, pietiek viņu miegam. Mūsu vistas iet

pie nakts miera pat pirms saules vieta, tomēr vēl neguļ
un ar savu modināšanas saucienu rītos pierāda, ka tām ti-

kai trīs stundas ir vajadzīgas, lai stiprinātos garajam die-

nas darbam. Tāpat tas ir pie lielākās daļas citu putnu;
tikai lielāku plēsējputnu, sevišķi lijas, liekas, vēlu atstāj
savas guļu vietas.

Putns, kas apbalvots ar balsi un skaņu spējām, ap-
sveic tuvojošos rītu ar savām dziesmām, dara to vismaz

pārošanās laikā, kad mīlestība tā dabu ir pamodinājusi un

apgarojusi. Tikai pēc tam, kad tas ir padziedājis, tas sāk

meklēt barību. Gandrīz visi putni ēd divreiz dienā: reiz

no rīta, otrreiz pret vakaru, bet pusdienas stundas veltī

atpūtai, spalvu tīrīšanai un sakārtošanai. Izņēmums no

šī likuma ir visi tie putni, kuri attiecībā uz barību ir vairāk

padoti izdevīgam gadījumam. Plēsējputni parasti ēd tikai

reiz dienā, un tie starp viņiem, kuri paši laupījumu neie-

gūst, bet vienkārši ēd maitas, katrā ziņā nav vienmēr tik

laimīgi, ka katru dienu var ēst, bet tiem bieži jābadojas
dienām ilgi. Pa lielākai daļai putni ēd tikai to barību, ko

ikkatru dienu iegūst; turpretim daži putni, sevišķi dzeņi
sanes barības krājumus kopā un tos uzglabā zināmā vietā;
tie tā tad sakrāj īstus krājumus, arī pat ziemai. Pēc
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ēšanas putns padzeras un tad izpeldas, pie kam ūdeni var

aizvietot smilts, putekļi vai sniegs. Sava apvalka kopšanai

putns upurē vienmēr daudz laika un jo vairāk tad, jo ne-

labvēlīgāki ir apstākļi, kuri šām spalvām jāiztur; mazāk

laika tad,ja spalvas ir labāk piemērotas pretoties šiem ap-

stākļiem. Pēc ikkatras mazgāšanās tas zināmā mērā savu

apvalku nosusina, vispirms nopurinādamies; lai žūšanu pa-

ātrinātu, tas saceļ spalvas stāvus, tad ikkatru atsevišķu
spalvu nogludina, pārvelk ar taukiem, kurus tas paņem ar

knābi no virsastes dziedzera, ar knābi tas taukus uzliek uz

visām aizsniedzamām vietām, vai arī ar nagu nokasa no

knābja un uzliek uz visām spalvām, kuras ar knābi nevar

aizsniegt; taukus tas ierīvē arī ar galvas virspusi, tad vēl

reiz spalvas sakārto un nosukā un ar sevišķu rūpību grez-

numa līdzspalvas un astes stūres spalvas, atkal visu ap-

valku sapurina, tad spalvas novieto īstā stāvoklī un liekas

tikai tad apmierinās, kad visas nekārtības apvalkā ir pil-

nīgi novērstas. Pēc šāda atspirdzinājuma putns mēdz no-

doties omulīgam mieram, lai sekmētu gremošanu, pēc tam

tas iziet otrreiz uz medībām. Ja arī šīs medības labi izdo-

das, tad tas pret vakaru dodas uz kādu noteiktu vietu, lai

te nodotos citu putnu sabiedrībai; dziedātājputns ļauj vēl

reiz atskanēt dziesmai no pilnas krūts, tad beidzot tas do-

das pie miera, vai nu sabiedrībā ar citiem uz noteiktām

guļu vietām, vai perēšanas laikā savas ligzdas tuvumā pie

perējošās mātītes vai arī pie nepieaugušiem bērniem, ja
tos vēl nevadā sev līdzi. Putni neaiziet gulēt uz reizes,
bet tikai pēc vairākkārtīgas un ilgākas apspriešanās, pēc

ilgas pļāpāšanas, trokšņošanas un ķērkšanas, līdz beidzot

nogurums ņem savu tiesu. Nelabvēlīgs laiks iztraucē un

izmaina dzīves veida noteiktību, jo laiks uz putniem vis-

pār atstāj lielāko iespaidu.
Ar dabas atmošanos atdzīvojas arī putni. Visa dar-

bība, kura stāv sakarā ar vairošanos, visur iekrīt pavasarī,
apgabalos pie tropiem, tā tad ar lietus laika sākšanos, un

šis laiks, kā jau man vairākkārt ir bijusi izdevība atzīmēt,
atbilst mūsu pavasarim, bet nevis ziemai. Atšķirīgi no ci-

tiem dzīvniekiem lielākā daļa putnu dzīvo kopdzīvē, kas
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dzīgi zīdītājiem, dzīvo daudzsievībā jeb pareizāki sakot

daudzlaulībā, jo daudzsievība ir sastopama vienīgi tikai pie
isspārņiem. Pārītis, kurš reiz savienojis, turas visu dzīvi

uzticīgi kopā, un tikai izņēmuma gadījumā notiek, ka

viens no laulātā pāra, sagrābts no spēja kaislīguma, ne-

ievēro laulības likumus. Tā kā arī starp putniem ir vairāk

tēviņu nekā mātīšu
,

tad ir saprotams, ka no katras putnu

sugas klejo apkārt atsevišķi jaunekļi vai atraitņi ar nolūku

meklēt sev draudzeni, un šie vientuļi ir atvainojami, ja
tie pret laulības svētumu neizrāda vajadzīgo cieņu un no

savas sugas cienījama putna mēģina atšķirt viņa lolojumu,
šādas bezkaunīgas rīkošanās neizbēgamās sekas ir tās, ka

kopdzīves galva ar visiem spēkiem mēģina bezkaunīgo ie-

brucēju atturēt un zināmos apstākļos tam pat jāķeras pie
darbiem: tas arī ir par cēloni pastāvīgām cīņām starp tē-

viņiem pārošanās laikā. Liekas, katram laulātam vīram

ir ļauni piedzīvojumi; varbūt arī viņa sieva ir
„
viltīgas da-

bas un vienmēr mīl ko jaunu": īsi sakot, tam ir jāpieliek
visi spēki, lai savu īpašumu paturētu. Greizsirdība, ļauna,
rupja greizsirdība ar to ir pilnīgi atvainojama. Vispār ir

atsevišķas mātītes, kuras, ja šāds iebrucējs parādās, aiz-

stāvas kopā ar vīru un sabiedrībā ar pēdējo arī uzbrūk

negantniekam; tomēr mātītes pa lielākai daļai ļauj sevi

novērst no tikumības ceļiem, un liekas, ka "tās vairāk pie-

ķeras tēviņam vispār nekā noteiktam vīram. Ir izdarīti

dīvaini novērojumi. Mātītes, kuru tēviņus nogalināja, jau

pusstundu vēlāk bij atkal izprecētās; arī otrais izredzētais

kļuva ienaidniekam par upuri: un tās pašas mātītes tūlīņ
bez apdomāšanās, ņēma sev trešo reiz vīrus. Tēviņi pa-
rasti izrāda daudz dziļākas sēras par laulātās draudzenes

zaudējumu, bet liekas, ka tikai tādēļ, ka tiem ir nesalīdzi-

nāmi grūtāk sameklēt kādu mātīti sev par laulāto drau-

dzeni.

Putnu tēviņi iekaro mātītes, pielietodami visu iespē-

jamo maigumu; daži ilgu pilniem saucieniem vai dziesmām,
citi ar graciozām dejām, vēl citi ar rotaļām gaisā un t. t.

Dažreiz šie mīlas apliecinājumi ir ļoti vētraini, un tēviņš
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stundām ilgi dzenas pakaļ mātītei, to itkā dusmās dzenā-

dams; parasti tomēr mātīte ātri saprotas ar savu pielū-
dzēju un pieķeras tad viņam ar visu savu nodošanās spēju.
Mātītes dzimuma dziņa nav mazāk spēcīga un izpaužas ar

vienādu spēku kā visagrākā jaunībā, tā arī visvēlākā ve-

cumā. Jau pa mīlas rotaļu laiku tie meklē izdevīgu vietu

ligzdai, protams, ja vien putni nepieder pie tām sugām,
kuras pieturas pie reiz ieņemtām nometnēm un ikgadus at-

griežas atpakaļ uz to pašu vietu. Parasti ligzda atrodas

apmēram apdzīvotā apgabala vidus punktā, protams pie
dažādām sugām dažādi. īsti ņemot katra noderīga vieta

augstumos vai ielejās, uz ūdens vai uz sauszemes, mežā

vai uz lauka atrod savus cienītājus. Plēsēju putni savu

ligzdu ierīkošanai izvēlas augstienes un tikai retumis taisa

ligzdas uz līdzenas zemes; visi skrējēju putni turpretim ie-
rīko savas ligzdas taisni te, mežu un koku putni taisa savas

ligzdas zaros, atrastos vai izkaltos dobumos, sūnās, uz ze-

mes un t. t., purvu putni niedrās un meldros, krasta zālēs

vai grīšļos, uz mazām saliņām vai pat peldošas ligzdas tie-
ši uz ūdens; atsevišķi jūras putni paslēpj tās klintīs pašu
izraktās alās un līdzīgās vietās; īsi sakot, ligzdu stāvoklis

ir visai dažāds un izpauž tikai to, ka katra ligzda ir vai

nu noslēpta un tā pasargāta no ienaidnieku skatiem, vai

arī, ja tā stāv brīvi
,

tā ierīkota, ka nav viegli pamanāma,
vai arī pēdīgi atrodas tādās vietās, kuras ienaidniekiem

nav pieejamas. Par putna piederību pie kādas dzimtas

vai ģintas nevar spriest pēc tā, kā tas ierīko savu ligzdu

tāpat kā viņa radinieki, jo taisni attiecībā uz uzturēšanās

vietu dažādie dzimtas locekļi un pat vienas ģints sugas

ievērojami atšķiras savā starpā. Cilvēks iespaido ligzdas
atrašanās vietu bieži ļoti ievērojami, vai nu ierīkodams

jaunas dzīves vietas vai arī vecās iznīcinādams. Visas

bezdelīgu sugas, kuras perē mājās, šīs pēdējās labprāt pār-
mainītu ar klinšu alām vai koku dobumiem, un zināmos ap-

stākļos vēl šo baltu dienu ieiet uz šādu maiņu. Zvirbulis

un melnais erickiņš, dzeltēnais vanags, piekuns, plīvurpūce,

apodziņš, klinšu bezdelīga, svīre, kovārnis, bada dzeguze
un vēl vairāki citi ir vairāk bez cilvēku lūguma palikuši par

A. Brems ~Dzīvnieku valsts" XV.
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māju iedzīvotājiem; strazds un viens otrs alu perētājs ir

šo ielūgumu pieņēmuši. No otras puses cilvēks, iznīcinā-

dams dobumainus kokus un to atliekas vai arī novākdams

akmeņu kaudzes, spiež meklēt sev ligzdu vietas zemes

alās.

Vienkāršākas ligzdas izlieto tie putni, kuri savas olas

bez jebkādas sagatavošanas nodēj zemē; pie minētiem pie-
slienas tie, kuri izkašņā vismaz mazu bedrīti priekš olām;
tad seko tie putni, kuri iedobumus izklāj ar mīkstu pa-

klāju. Tas pats pakāpeniskums atkārtojas pie tiemputniem,
kuri perē nevis uz līdzenas zemes, bet dobumos, un zināmā

mērā arī tie, kuri ierīko peldošas ligzdas, lai gan, protams,
tiem vispirms jāuzbūvē ligzdas paklājs. Arī starp ligz-
dām kokos ir gandrīz tikpat daudz dažādīgu celtņu cik

koku putnu. Daļa putnu nolaidīgi sanes kopā tikai ne-

daudz zāļu, citi ierīko vismaz kārtīgu paklāju, vieni ze-

mē ietaisa padziļinājumu, otri no iekšas padziļinājumu iz-

klāj ar zālēm un smalkiem žagariņiem, citi atkal ar ža-

gariem, rīkstītēm, saknītēm, matiņiem un spalvām; vai-

rāki putni pār padziļinājumu ierīko velvi, citi pagarina
vēl paslēptuves caurumu stobrveidīgi. žagaru ligzdu cē-

lājiem vistuvāk stāv audēji, kuri ne tikai zāļu striebrus,
bet arī vilnainas augu vielas sapin, saauž un saveļ; viņi ar

atrastiem jeb pašu izgatavotiem diegiem burtiski sašuj
zāles un lapas kopā, tā izpelnīdamies meistaru nosaukumu.

Savā darbā meistari ir arī lipinātāji, kuri savas ligzdas
sienas izgatavo no māla. šo vielu viņi sevišķi apstrādā
un uzlabo ar siekalām, un ar to ligzdas kopā turēšanās spē-

jas palielina, tā, kā ligzda iegūst ļoti lielu izturību. Vai-

rāki lipinātāji mālus pilnīgi nicina un to vietā sanes kopā
smalkas augu vielas, sūnas, lapu daļiņas, un tās pārvelk
ar savām siekalām, citi beidzot izlieto tikai pēdējās, ku-

ras ātri sacietēdamas pašas top par ligzdas sienu. Parasti

ligzda der tikai kā olu glabātuve un kā jauno putniņu šū-

pulis un bērnu istaba; daži putni sev ceļ arī rotaļu un iz-

priecu ligzdas vai ziemas dzīvokļus, vismaz izlieto ligzdas
šim mērķim. Pie pēdējiem pieder vairāki audēji, atlasa

un apkakļu putni, arī purvu putni, kuru milzīgās ligzdas
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satur perēšanas un sabiedriskas telpas, arī dzīvojamo un

ēdamistabu; pie pirmiem starp citu pieder arī dzeņi, kuri

vienmēr guļ koku dobumos, vai arī mūsu zvirbuļi, kuri pa

ziemu naktis pavada silti izklātās ligzdās.
Ikkatra suga lieto vienus un tos pašus būvmateriā-

lus, tomēr viegli piemērojas izmainītiem apstākļiem, bet

dažreiz gan putni izrādās bez redzāma pamata izlasīgi un

ietiepīgi. Cilvēku rūpniecības produkti, kurus tagad dzīvo-

jošo putnu senči protams nekad nevarēja izlietot savu

ligzdu celšanai, mūsdienu putni parasti izlieto, tie neni-

cina arī ievesto augu sēklu spalviņas un citas noderīgas da-

ļas. Putni gūstā nereti pilnīgi atsakās no tām vielām,
kuras galvenā kārtā tie pārstrādāja savvaļā un aizvieto tās

ar citām, kuras savvaļas dzīvē tie neievēroja.
Mātīte būvē, tēviņš piegādā materiālu. Tā tas para-

sti notiek, bet notiek arī otrādi. Pie audējiem piemēram,

ligzdu ceļ tēviņš viens pats un mātīte ielaižas augstākais
uz to, ka drusku piepalīdz ligzdas iekšienē. Pie lielākās

daļas pārējo putnu tēviņš uzņemas vismaz ligzdas sarga

amatu, un tikai tie tēviņi, kuri dzīvo daudzlaulībā, nelie-

kas ne zinis par ligzdu. Pa ligzdas celšanas laiku daudzu

putnu tēviņi izdara citāda veida pakalpojumus: tie ar sa-

vām dziesmām vai pļāpāšanu kavē laiku strādājošai mātī-

tei. Ligzdas celšana prasa lielu čaklumu un nodošanos;
to dara pēc iespējas ātri un bez pārtraukuma, dažreiz to

vairākkārt iesāk un atkal atstāj; darbs putnu padara at-

jautīgu un liek parādīties tādām spējām, kuras citādi putnā
snauž. Būvmateriālu putni nolauž ar knābi un kājām, uz-

ceļ no zemes vai ūdens, saķer gaisā, ar knābi un kājām

sasmalcina, padara lokanu un sašķetina un starp muguras

spalvām aiznes uz ligzdu un te ar knābja un kāju palīdzību
noliek īstajā vietā, ar tēviņa palīdzību apvij ap zariem,

saplūkā ar kājām un saspiež ar krūti. „Bezrūpīgie putni",
tā man raksta Hermans Millers, kura ilggadīgos un

lieliskos novērojumus es liku pamatā pie sekojošās mazo

ligzdguļu perēšanas apraksta un pa lielākai daļai burtiski

atstāstu, „ligzdas iekšienei nolemtos būvmateriālus vien-

kārši no ligzdas malas iemet pašā ligzdas padziļinājumā un
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tad paši ielec pakaļ; rūpīgāki putni turpretim šos būvma-

teriālus ar knābjiem sanes ligzdā un rūpīgi noliek zem sava

ķermeņa. Kā vieni tā otri materiālu saķer ar kājām un

riņķī griezdamies to sadala, izplata un saspiež ar patiesi

apbrīnojamu veiklību. ledobuma formu putns iztaisa ar

krūtij pie kam tas gandrīz vertikāli tur asti gaisā, griežas

pa ligzdu apkārt un būvmateriālu piespiež. Ligzdas stā-

vās malas iegūst savu veidu caur krūšu, spārnu un kakla

pārmaiņus darbību; beidzot putns ligzdas malai piedod

galējo izskatu pa daļai ar knābja apakšdaļu, sevišķi kaklu,
bet nesalīdzināmi vairāk tomēr ar astes ātrām kustībām,

ar kuru palīdzību materiāls tiek piespiests, kāmēr ar apakš-
knābja kustībām viss tiek nogludināts." Garus, zaru ap-
vīšanai nolemtos stiebrus putns vispirms ar knābi sakož

un saplosa, māla piciņas tas vienmēr mīca ilgāku laiku.

Ligzdas ārpusē vai iekšpusē nokarājušos salmus, putns,
kurš rūpīgi būvē, noņem nost; nepietiekoši plašas ligzdas
tas paaugstina un bieži paplašina vēl tad, kad jau ligzdā
atrodas olas.

Daži putni ligzdas ierīko sabiedriski; dažādas mātes

te olas sadēj kopā un arī perē pārmaiņus; citi sadala sa-

biedriski izvestu galveno būvi dažādās kamerās, no kurām

tad viena der katrai ģimenei kā dzīvoklis; citi atkal ceļ
savas ligzdas citu putnu ligzdās, sevišķi to apakšbūvēs, un

perē vienā laikā ar ligzdas īsto saimnieku.

Arī par olu dēšanu Hermans Millers ir sakrā-

jis rūpīgus novērojumus, kurus tas man laipnā kārtā no-

deva „Dzīvnieku valstij". „Lielākā daļa putnu dēj rītos

starp pulkstens pieciem un deviņiem un pat bieži vienās

un tanīs pat stundās. Olu dēšana no putna apsēšanās

ligzdā līdz tās atstāšanai aizņem caurmērā pusstundu; šis

laiks var būt ievērojami garāks un arī jūtami īsāks. Jau

dienu iepriekš, sevišķi pēcpusdienā putns ar neparasti stip-

ru barības, smilšu un kaļķu uzņemšanu pierāda, ka tas

dēs. Dzīvas kustības vai griešanās ligzdā liekas dēšanu

paātrina. Ar sāpju iestāšanos putns ieslīd ligzdā.

Sāpes izteicas ar ātrāku elpošanu pie drusku pavērta knāb-
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ja, ķermeņa priekšējās daļas pacelšanu, drebošu spārnu

izplešanu un sekojošu nolaišanu uz leju. Tieši pirms dēša-

nas putns atver ļoti plaši knābi, saspiež to redzami tik

stipri, cik vien var, un ola izšaujas. Pēcsāpes ir īsākas,
bet ļoti jūtamas; putns tieši pēc dēšanas neapsēstas vis

ligzdā, bet gan paliek dažas minūtes stāvam ar izstieptām

un izplēstām kājām, redzami tādēļ, lai ievainotais ķermenis
nenāktu sakarā ar ligzdu. Tikai pēc šīs atpūtas tas nosē-

stas, pat iespiežas ar redzāmu patiku ligzdas dobumā un

sāk gavilēt." Gandrīz visi perējošie putni iet ligzdā un

atstāj to ar lielu uzmanību. „Viņi zagšus tuvojas ligzdai,

paliek dažus acumirkļus uz ligzdas malas stāvam, uzmanīgi

apskata olas un to stāvokli, izplestām kājām un pirkstiem
lec ligzdas dobumā, ar knābja apakšdaļu jeb žodu olas pa-

stumj zem ķermeņa, tad ieslīgst pilnīgi ligzdas dobumā,

pavirzās atmuguriski, lai olas pastumtu zem spalvām, pa-

virzās atkal uz priekšu, purinādamies izpleš spalvas uz

visām pusēm, nolaiž spārnus un asti uz ligzdas malas un

tā cik vien iespējams ar savu spalvu segu noslēdz olas no

apkārtējā gaisa." Peldētāju putni, iznākdami no ūdens un

dodamies uz ligzdu, nekad neaizmirst rūpīgi savas spalvas
nosusināt. „Ligzdu atstājot perējošie putni vispirms omu-

līgi izstaipa kājas, atstiepdami tās atpakaļ, paceļ muguru

kuprveidīgi uz augšu, groza kaklu un galvu, izvēdina spār-

nus, uzceļas un ar vieglu lēcienu dodas brīvībā." Pirms

putni attālinās no ligzdas, tie apklāj olas ar izplūktām

pūkām, citi ar zemi vai smiltīm, kāmēr pie lielākās daļas
putnu šāda aizsargāšanās nav sastopama. „Par ligzdas
saturu un olu īpašībām putniem nav nekādas sajēgas; viņi
perē ar tādu pat nodošanos svešu putnu olas kā paši savas;

tie sēž pat uz svešiem priekšmetiem, kā riekstiem, bumbi-

ņām, akmeņiem, un pirms dēšanas kādu laiku pat tukšā

ligzdā. Veselām, tukšām vai sapuvušām olām — visām ir

vienāda vērtība. No ligzdas iedobuma tālāk aizvēlušās

olas putni parasti neievēro, itin kā zinādami, ka pret šīm

olām mīlestības pūles būtu veltas. Turpretim, ja tie ie-

vēro, ka olas iedobumā guļ neapsegtas, tad tie maina savu

stāvokli tik ilgi, kāmēr visas ir atkal apsegtas. Ārējā sil-
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tuma mazināšanos putni sajūt ļoti dzīvi; iestājoties vēsā-

kam laikam, viņi top bēdīgi un īgni un atdabū savu mun-

drumu tikai tad, kad vēlamā laika pārmaiņa jau ir sajū-
tama. Lielākais siltums visā perēšanas laikā iestājas trešā

vai ceturtā dienā pēc pirmo putniņu izšķilšanās un tādēļ
bieži ļoti noder tiem, kuri šķiļas pēdējie.

Viena un ta paša dējuma dīgļa attīstība ne vienmēr no-

tiek vienādos laika sprīžos; ari pie viscaur vienmērīgas

perēšanas gluži pretēji un diezgan bieži notiek, ka atsevišķi
jaunie putniņi pasaules gaismu ierauga par vienu un pat

vairākām dienām vēlāk. Izšķilšanās parasti iekrīt vai nu

agrās vai priekšpusdienas stundās, tomēr izņēmuma veidā

arī citā laikā. Pie šķilšanās vecāki nespēj dot nekādu pa-
līdzību olā strādājošam cālītim. Kā tas sāk no viņu ieslē-

dzošas čaulas atbrīvoties, tas skaidri nav zināms. Cālīša

darbs olas iekšpusē ir diezgan trokšņains, par ko var pār-
liecināties pie perētājām māju vistām. Ka perētāji putni
šo troksni dzird, to viņi pierāda ar to, ka bieži un uzmanīgi
skatās ligzdā, tomēr palīdzēt tie nevar. Troksni labi var

salīdzināt ar knābšanu un izklausās, itin ka cālītis ar knābi

atdurtos pret olas čaulu. Beidzot čaula pārsprāgst un, kā

jau aprakstīts, parasti tanī vietā, kur pieguļ strupjā olas

galā izstieptā iekšējā plēvīte; čaula tomēr bieži vien ne-

atveras uzreiz, bet gan tikai tad, kad galā izsisti vairāki

caurumiņi. Mīņādamies cālītis atstāj sasprāgušo čaulu,
kuru vecāki tūlīņ aizvāc prom un parasti to aiznes tāļu no

ligzdas vai arī ar prieku apēd. Cālīši, kuri pielīp pie čaulas,
ir padoti briesmām: vecāki tos var aiznest prom no ligzdas

kopā ar nevajadzīgo čaulu. Tūlīņ pēc ligzdas iztīrīšanas

māte atgriežas tanī atpakaļ, uzmanīgi apsēstas midzenī, pa

labi un pa kreisi ķeras pie ligzdas sienām, lai maigos cālī-

šus nesaspiestu vai citādi kā neievainotu un, pār visām

lietām, lai piegādātu tiem siltumu. Pirmās četras līdz sep-

tiņas dienas māte atstāj mazos, pa lielākai daļai kailos

ligzdguļus, cik iespējams maz un vienmēr tikai uz īsu laiku;

pēc šī laika ievērojama barības daudzuma piegādāšana

prasa lielus starpbrīžus. Mazuļu apsegšana kā dienā tā

naktī ilgst pie mazākām sugām caurmērā tik ilgi, līdz to
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gumā izmainās sildošās mātes izturēšanās ligzdā taī ziņā,
ka tā savas kājas liek uz mazuļu mugurām; tomēr ļoti
viegli, kā tas redzams no mazuļu izturēšanās, un neatnesot

tiem nekādu apgrūtinājumu.

Tikko olas atstājuši, jaunie putni paši galvas ieliek

migas iekšienē un tur vēl atrodošās olas izmanto kā patī-
kamus galvas spilvenus. Ja ligzdā vairs nav nevienas olas,
tad mazuļi liek vienu galvu pār otru, un apakšējam putnam
bieži vajaga galvu stipri vilkt un kratīt, līdz tas to at-

brīvo un tā no laktas top par āmuru. Jauni ķīvulēni jau

savas dzīves ceturtajā dienā ir diezgan spēcīgi lai pagriestos

un galvu noliktu uz ligzdas malas. Ja viņiem zem mātes

krūts top par karstu, tad tie izbāž savas galviņas, nereti

ar plaši atvērtiem knābjiem, itin kā tie slāptu nost. Rūpī-

gas mātes, protams, zina, kas viņu atvasēm nāk par labu

un neļaujas no viņiem traucēties savos pienākumos. Kāda

jauna nepiedzīvojusi ķīvuļu māte savu pirmdzimto atplē-

stajās mutēs saskatīja izsalkuma pazīmes un nepārtraukti
bāza tur iekšā sakostu barību, arī kad guznas bij piepildī-
tas vai līdz plīšanai. Kad tādā kārtā mazuļiem labuma

kļuva par daudz, tie ieskatīja par labāku no Scillas atgrie-
sties Charibdā un mierīgi svīst zem vecā putna tālāk.

Pat jaunākie putniņi, kad tie ievēro, ka tos grib izcelt

no ligzdas, pieķeras ar nagiem ligzdas būvmateriāliem. Tas

pats notiek, kad tie, lai iztīrītos, pārstumj savo smago ķer-
meni pār ligzdas malu vai arī iesāk pirmos bailīgos lidoša-

nas mēģinājumus. Šādā kārtā tie pie pārāk lielas droš-

sirdības var izsargāties no izkrišanas. Pirmie spārnu si-

tieni sakrīt kopā ar pirmo barošanu, tad tie pamazam pa-

liek stiprāki un beidzot iegūst patīkamu vieglumu, kā to

viegli var novērot pie jauniem ielu zvirbulēniem. Pirmās

nepatikas kustības iestājas, kad māte atstāj ligzdu un tanī

ienāk vēsāks gaiss; tad dreb viss mazuļu ķermenis un

varbūt šīs ātrās kustības asinsriņķošanu paātrina un iek-

šējo siltumu paaugstina. Pirmo nopietno spārnu pielieto-

šanu, lai paceltos pār ligzdu, kāds kanarijas putniņš uz-



40

rādīja savā sešpadsmitā dzīves dienā. Jaunie ligzdu putni
ir kā mazi pērtiķi: piemērs tiem pielīp. Ir uzjautrinošs
skats redzēt, kā kāds mazulis ar kailiem vai spalvām ap-

segtiem spārniem sāk laisties; ievērojuši to, visi spārnu

pāri uzreiz sāk švīkstēt viens caur otru. Pirmās iešanas

kustības notiek nevis uz pirkstiem, bet uz papēžiem. Ja

putniem jāsteidzas, tad tie krīt uz priekšu kūleniski, atbal-

stās un kustības paātrina ar spārnu priekšējo daļu. Kad

kājas sāka darboties, es nevarēju ievērot spalvu dēļ, kuras

starp kājām attīstās un tās ietin. Aizvērtās jauno ķīvuļu
acis atveras tikai piektā dzīves dienā. Līdz acis pilnīgi at-

veras, paiet līdz desmit dienu.

Tiklīdz kā mazuļi nožūst, kļūst dzirdamas viņu balsis.

No istabā izperinātiem kanariju putniņiem, cigļiem, ķīvu-
ļiem un svilpjiem sāka pīkstēt visātrāk un visstiprāk kana-

riju putniņi, vēlāk un vājāk cigļi un ķīvuļi, bet visvēlāk un

visvājāk svilpj i, itin ka vēlāka dziedāšanas spēja pie dažā-

dām sugām jau izteiktos pie pirmās trallināšanas, šīs

skaņas nekādā ziņā nav izsalkuma pazīme, bet gan gluži

pretēji — augstākās labsajūtas zīme, jo mazuļi acumirklī

apklust, ja māte paceļas un ligzdu piepilda aukstāks gaiss.
Ar ķermeņa attīstību balss neiet vienādiem soļiem. Kana-

rijas putniņi sestā un septītā dzīves dienā nepīkst stiprāk
kā pirmā dienā. Pēc acu atvēršanas tie kliedz stiprāk, to-

mēr arī tikai tad, kad tie ir ļoti izsalkuši vai skaudīgi viens

uz otru. Ja tiem tuvojas kas aizdomīgs, tad tie tūlīņ ap-
klust un nolienmidzenī. Pie jauniem svilpjiem balss maiņa
iestājas četrpadsmitā dzīves dienā. Jauni kanariju putniņu
tēviņi izrāda savu dzimumu jau ligzdā ar ņurdēšanu un

ņurdošu čirināšanu, tāpat kā ķīvuļi. Pirmo dziedājumu uz

šķērskoka es pie kanariju putniņiem dzirdēju viņu dzīves

deviņpadsmitā dienā, bet pie ķīvuļiem divdesmitā dienā.

Pirmie atstāj, pēc tam kad tie dažas dienas iepriekš ir savus

spārnus vairākkārt izmēģinājuši uz ligzdas malas, šūpuli

četrpadsmitā vai sešpadsmitā dienā, tomēr vēsā laikā vēl

vairākas dienas un naktis atgriežas tanī atpakaļ. Atsevišķi

īpatņi laidās jau savas dzīves deviņpadsmitā dienā, un div-

desmit otrā dienā bij jau gandrīz pilnīgi patstāvīgi. Citi
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tikai pa daļai barojās paši un tie bij jābaro pat vēl 30. dienā.

Jauni ķīvuļi pārspēj kanariju putniņus daudzā ziņā; tie

atstāj ligzdu jau trīspadsmitā, četrpadsmitā vai piec-

padsmitā dienā; zināmos apstākļos tos māte uzskata par

pieaugušiem jau deviņpadsmitā dienā un tiem kož, ja tie

spiežas klāt.

Pirmās bērnības dienās, kad sīkie mazuļi neliek vēl

savas galviņas pār ligzdas malu, viņu tēvi nemēdz ņemt
tiešas dalības barošanā, šo nolaidību viņi bagātīgi izlīdzina

ar to, ka vēlāk, sevišķi tad, kad mātīte sāk perēt otrreiz

pirms vēl bērni ieguvuši patstāvību, to kopšanu uzņemas

gandrīz pilnīgi vieni paši, kā arī ar to, ka viņi pirmās dienās

un arī pa visu perēšanas laiku bagātīgi piegādā mātītei

barību, lai tai nebūtu perēšana tik bieži jāpārtrauc. Ma-

zuļiem no tā tiek divkāršs labums. Viņi netraucēti bauda

mātes siltumu un saņem divkārši ar siekalām sajauktu un

tādēļ viegli sagremojamu barību.

Pirms vecāki vai to bērni ēd, viņi aiz tīrības sajūtas

rūpīgi noberž knābjus. Jaunie putni ierodas pasaulē ļoti
izsalkuši. Tiklīdz kā tie ir nožuvuši, viņi kā miegainā
reibonī paceļ nesamērīgi lielās galvas ar plaši atvērtiem

knābjiem ka pēdējie mēdz pat drebēt. Katrs mēģina pa-

kampt otra kumosu, un patiesībā tie, kuru kakli visgarāki,

parasti dabū visu, un tikai kad to galvas ir atkal ieslīdē-

jušas midzenī, pienāk arī mazo bērnu rinda. Tas arī ir

īstais cēlonis, kādēj atsevišķi ligzguļi paliek iepakaļ savā

attīstībā. Pateicoties viņu vispār ātrai vielu maiņai pa-

rasti vecākiem mazuļi nav jāmudina uz ēšanu. Kāmēr

mazuļi ir akli, viņi paceļ gaisā savus knābjus pie mazākām

mātes kustībām. Ja tā vilcinās par ilgi, tad mazuļi pie-

spiež savas knābja galotnes pie mātes krūts. Atsevišķos
retos gadījumos, kad mazuļi ir pārbaroti un iegrimuši dziļā

miegā un knābjus vairs neatver, tad vecāki pielieto dažādus

uzmundrināšanas mēģinājumus. Vispirms vecāki izgrūž

maigi dūdošas skaņas. Ja tas vēl nelīdz, tad tie vispirms

viegli aizskar knābi pie pamata, un ja tas nelīdz, tad jūtī-

gos acu plākstiņus. Ja arī tam nav panākumu, tad tie ar

savu knābju galotnēm urbjas mazuļu knābju plaisās, lai



knābjus ar varu atlaustu. Barības putriņa, ar kuru no

sākuma mazuļus baro, ir bieza un valkana kā sīrups un pie
tam satur tik daudz ūdens, ka sevišķa dzirdināšana nemaz

nav vajadzīga. Ar rīstošu kustību palīdzību putns izspiež

no guznas tik daudz barības putriņas, kuras pietiek vienam

vai trim, retāk arī pieciem devumiem, ar mēli to rūpīgi pār-

meklē, lai neiedotu nevienu cietu daļiņu un šo putriņu tad

notiek uz mazuļu augšlejām, un šī barība, pateicoties tās

gludumam un smagumam, bez piespiedu rīšanas kustībām

noslīd barības rīklē. Ja vecāki, kad mazuļi atver knābjus,

ierauga no iepriekšējās barošanas kādu drusciņu karāja-
mies uz mēles, rīkles sienām vai augšlejām, tad to rūpīgi

izņem, norīj un tad tikai baro no jauna. Ja knābī ieliktais

kumoss izrādās par lielu, tad daļu putns atņem atpakaļ.
No visām kukaiņu cietākām daļām vecais putns vienmēr

bailīgi izvairās, jo jaunie graudētāji tik pat maz var sa-

gremot ragainas sastāvdaļas, kā tārpu ēdāji.

Dažas mātes barībā ir tik izlasīgas, ka burtiski mērdē

badā savus bērnus. Kāda ķīvuļa mātīte šinī kaislībā tik

bieži knābāja savam bērnam pie knābja kaktiņiem, ka tur

izcēlās smalkas asinsšvītriņas. Kāda ligzdā guļoša ķīvuļa
guzna bij tā pārpildīta, ka putns ilgāku laiku nevarēja aiz-

taisīt knābja, un kādam jaunam kanarijas putniņam bij

piebāsta tik pilna guzna, ka tas nevarēja pagriest galvas,
lai sakārtotu spalvas.

Tīrība, sevišķi jauniem putniem, ir pusdzīvības, un sa-

lipušas pakaļas spalvas ir droša nāves zīme. Tādēļ redz

vēcākus un bērnus vienlīdzīgi nodarbinātus, lai šo pirmo

vajadzību labi izpildītu. Viņu dzenuļi savstarpēji papildi-

nās, kā to sevišķi var novērot pa perēšanas laiku un mazuļu

pirmās dzīves dienās ligzdā. Kā veco putnu, tā mazuļu
tūpļa zarna ir spējīga ievērojami paplašināties. Kāmēr

parastos apstākļos putni tīrās ļoti īsos laika sprīžos, tik-

mēr ligzdā, sevišķi ziemā perējot, tie bieži tīrīšanos ļoti
ilgi novilcina, dažreiz pa veselām sešpadsmit stundām, šīs

ilgās aizturēšanas dēļ mēslu bumbuņas sasniedz nereti tādu

pat lielumu, ka šī putna sugas olas. Jauni putni netīras,
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kāmēr tos mātes apsedz. Ja tas viņiem izliekas par ilgi,
tad tie par savām vajadzībām ziņo ar nemierīgām atmugu-
riskām kustībām. Māte acumirklī paceļas, ātri piesteidzas
arī tēvs, lai gan tas nav saukts un aicināts, tomēr tas ir

dzirdējis un redzējis katru kustību mazajā ligzdā. Tagad
nu ar saspīlētu uzmanību, zemu noliektām galvām un ne-

kustīgām spīdošām acīm vecāku pāris vēro savu bērnu at-

muguriskās kustības. Mazuļi, ar nagiem ligzdas sienā ie-

ķērušies, grūž savu smagi pielādēto ķermeni uz augšu, tad,

pašu augstāko iespējamo stāvokli sasnieguši, turas uz

vietas un, lai izmestu mēslu bumbas, vairākas reizes ātri

pagrūž ķermeni uz vienu un otru pusi. Tiklīdz kā māte

paceļas, ligzdā guļošie mazuļi iztīrās parasti kopīgi vienā

pašā minūtē, tā sagādādami vecākiem daudz darba. Ja tie

kādreiz izņēmuma gadījumā ir iztīrījušies vecāku prom-

būtnē, tad tā vēl nav liela nelaime. Kā zināms, jauno put-
nēnu mēslu bumbas ir pārvilktas ar galertveidīgu ādiņu,
kura zināmu laiku iztur un tikai no gaisa un siltuma iedar-

bības sadrūp. Tā vecākiem ir iespējams vēl pēc atgrie-
šanās parūpēties par ligzdas tīrību.

Kā veciem putniem tā arī jauniem ir daudz jācieš no

visādu sugu mūdžiem. Dažādās smidzes ir visu mazāko

putnu sugu ļaunākie ienaidnieki. Jau kāda duča šo liekēžu

pietiek, lai putniem nakts mieru sabojātu. Šo briesmoņu

galvenais miteklis ir galva un spārni, kā to visdrošāk var

novērot no šo daļu drebēšanas un purināšanās. Ja šīs cie-

šanas ir sevišķi lielas, tad mocītie putni pat miegā švīk-

stina un čaukstina ar knābjiem. Ligzdā, kurā putns perē,

smidžu savairošanās var tapt par lielāko ļaunumu. Put-

niem strādājot nav tik daudz labas izdevības ar mazgāšanos

un smiltīs pēršanos atbrīvoties no nelūgtiem ciemiņiem, un

arī vienā un tanī pašā ligzdā perējot smidži top daudz ne-

panesamāki nekā brīvībā. Bieži redz, ka putni perēšanu

pārtrauc, ar knābi ierokas ligzdas materiālā, to purina un

tā medī šausmīgos kukaiņus. Un, protams, daudz vairāk

nekā vecos putnus liekēži moca jaunos un pat jau no pir-
mām dzīvības stundām, šikie mazuļi paši nav spējīgi pa-

līdzēties un mātēm tie ir jāņem savā aizsardzībā. Tiklīdz



ka mazuļi ir nožuvuši un no grūtās ierašanās pasaulē at-

pūtušies, māte stājas pie darba un sāk smidžus iznīcināt.

Jauniem ligzdu putniem spalvu attīstība pirmās viņu
dzīves nedēļās iet nesalīdzināmi lēnāk nekā nākošās. Cē-

lonis tam, starp daudz citiem, ir tas, ka mazo ligzdguļu
māte no otrās nedēļas ligzdu atstāj daudz biežāk un ilgāk
un gaiss un gaisma pēc patikas var iespiesties un dod iz-

devību spalvām attīstīties. Patīkamu skatu sniedz cītība,
ar kādu bezpalīdzīgie putniņi groza galvas un knibina tikko

izspiedušās, kaut vēl kailās spalvu spīdzinās, vai atkal kailās

vietas, kurās vēl tikai spalvas veidosies. Ligzdu atstājot
rēgojas,sevišķi uz galvas, vēl daudzas pirmatnējās spalvu

pūciņas. To lielākā daļa guļ zem segspalvām; ļoti iespē-
jams, ka citas vecāki izplūc, vismaz var novērot, ka vecāki

uz zariem sēdošos bērnus ilgāku laiku nekustēdamies no-

vēro, tad piepēži knābj un ar mājošām kustībām mazuļiem
ziņo, ka tiem sāpēs. Pieauguša putna vai otrās jaunības

apvalku putns uzģērbj pēc dažāda ilguma laika, pa lielākai

daļai pēc dažiem mēnešiem.

lepriekš vairākkārt minētie nepārspējamie novērojumi,
kā es to noteikti gribu pastrīpot, attiecas tikai uz ķīvuļiem,
kanariju putniņiem un svilpjiem; tomēr var pieņemt, ka

zināmā mērā tas attiecas arī uz citiem putniem. Ja ne

gluži tāpat, tad tomēr droši līdzīgi izturas arī pārējie mazie

ligzdguļi. Pie lielākām sugām apstākļi vairāk vai mazāk

mainas. Maigos mazuļus tāpat sedz tik ilgi, cik tas nepie-
ciešami ir vajadzīgs; bet viņu pašu siltums ir ievērojami
lielāks nekā pie mazām sugām, un daudzus no viņiem bez

tam pasargā vilnains pūku apvalks, kuru tie, kā piemēram

plēsējputni, atnes pasaulē līdzi jau no olas. Samērā daudz

mazāk rūpju vecākiem sagādā ligzdbēgļi, kuri attiecībā uz

agru nogatavošanos stāv apmēram uz vienas pakāpes ar

gremotājiem no zīdītāju dzīvniekiem. Tūlīņ pēc tam, kad

rūpīgi izperētie mazuļi olu ir atstājuši un to biezais pūku

apvalks ar perējošās mātes siltumu ir nosusināts, tie kopā

ar vecākiem atstāj ligzdu un no tā laika ir spējīgi vairāk

vai mazāk sekot saviem vecākiem. Uz sauszemes dzīvojo-

šās sugas nu vecāko vadībā klejo pa laukiem un druvām,
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peldētāju putni iet ar mazuļiem, vismaz pa lielākai daļai,
uz ūdeni. Kā vieni tā otri ir spējīgi bez palīdzības patstā-

vīgi savu ceļu dzīvē iet; bet arī tie prasa zināmu, bieži

ilgu laiku, iekams tie var iztikt bez mātes aizgādniecības.
Tēvs un māte, vismaz pēdējā, vadā, apvieno, silda un sargā

mazuļus pret visāda veida briesmām, kuras tiem draud. Kā

mēs pie katras māju vistas varam redzēt, māte nodarbināta

ne tikai ar cālēnu vajadzībām atbilstošas barības uzkāšņā-
šanu, bet arī sniedz tiem, ja ir vajadzīgs, savas krūts sil-

tumu ar aizgrābjošu nodošanos. Katrs sauli aizēnojošs
mākonis sagādā tai raizes; negaiss tai iedveš nāves bailes.

Krusas laikā ar pašas ķermeni tā apsedz bērnus, lai to

pašu zemē krītošas ledus bumbas vai iznīcinātu; rūpīgi viņa
izvēlas tās vietas, kuras sola visvairāk barības un ar iz-

salkušo bērnu baru tās pārmeklē krustām un šķērsām vien-

mēr apdomīgi izbēgdama no draudošā trūkuma. Tā kā

mūsu māju vistas, izturas visi pārējie putni, kuri dzīvo

baros, tāpat arī lielākā daļa gaisa putnu, arī ne citādi pel-

dētājputni, kuri skaitās pie ligzdbēgļiem. Rūpēs par ma-

zuļiem uzcītīgi ņem dalību gulbju un zošu tēviņš; pīļu mā-

tīte labprāt uzņemas šīs rūpes viena pate. Ja mazuļi ir

noguruši, tad tā izplezdama spārnus drusku paplašina mu-

guru un tā tiem sniedz ērtu atdusas vietu. Ja jaunām gar-

ļaciņām draud briesmas, tad vecāki tos paņem zem spār-

niem, nonirst kopā ar tiem drošā dziļumā un arī paceļas

gaisā kopā ar spārnos ieķērušamies cālīšiem, un tā bieži

izbēg vismaz no ienaidnieka vajāšanas. lenaidnieku tuvumā

visi putni uzrāda tādu nodošanos bērniem, ka tie paši savas

dzīvības briesmas pilnīgi aizmirst; visa viņu būtība izmai-

nās, arī visbailīgāko dvēselēs ieiet drošsirdība un tie iz-

rādās ļoti atjautīgi visāda veida slēpšanās mākslās. Ar

šķietami salaustu spārnu māte skrej un klibo, pie daudzām

sugām arī tēvs, kad tie ir ievērojuši ienaidnieku, un visiem

spēkiem to mēģina aizvilināt prom no bērniem, aizved to

arvien tālāk un ar visāda veida kustībām kairina viņa me-

dības kāri, tad piepēži paceļas un jautri gavilēdama atgrie-
žas pie paslēptiem bērniem, aizved tos ātri prom un ļauna-
jam ienaidniekam atstāj garu degunu. Vecāki rūpējas arī
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par ligzdbēgļiem un uzrāda mīlestību ne mazākā mērā kā

ligzdguļu vecāki.

Bet tomēr ne vienu ne otru rūpes vēl nav beigušās, kad

mazuļi ligzdu ir atstājuši vai tik tāļu nostiprinājušies, ka

arī bez mātes varētu dzīvē izpalīdzēties, mazākais prastu
sev barību atrast. Tagad putni ļoti pamatīgi izmāca savus

mazuļus visās darbībās, kuras vēlākai patstāvībai ir nepie-
ciešamas. Tiklīdz svīres mazuļi ir iemācījušies lidot, mēs

redzam viņus kopā ar vecākiem ar griezīgiem svilpieniem

lidojam pār mūsu pilsētu ielām, vai griežamies ap mūsu

baznīcu torņiem; mežonīgā steigā šie putni dažādi izlocīda-

mies traucas uz priekšu, drīz paceldamies augstu pret

debesīm, drīz lidodami pār pašu zemes virsu: te

mūsu acu priekšā ir apmācības stunda. To dara tā-

dēļ, lai jaunās svīres pietiekoši ievingrinātos grūtajā
lidošanas mākslā un arī varētu patstāvīgi ķert kukaiņus,
kurus vecāki līdz šim tiem ir piegādājuši, un lai sagatavotu
tos nākošiem ceļojumiem. Pie visiem labiem lidotājiem
šāda apmācība turpinās ilgāku laiku, un sevišķi rūpīgi pie

tiem, kuri barību iegūst lidodami. Tā pie vanagiem tēviņš
ar mātīti apvienojas, lai bērnus kopīgi mācītu kā jāmedī.

Viens no vecākiem saķer laupījumu un ar to aizlido tāļu
gaisā, pakāpeniski paceļas pār sekojošo bērnu baru un ļauj
laupījumam krist zemē. Ja viens no mazuļiem medījumu

saķer, tad to par pūlēm atalgo; ja nevienam tas neizdodas,
tad medījumu saķer, iekams vēl tas pie zemes nav pie-

skāries, viens no vecāku pāra, un atkal pazūd gaisā, lai šo

spēli atkārtotu. Tā putni skolo savus mazuļus ar pamā-

cību un piemēriem; tikai kad mazuļi top patstāvīgi un visos

darbos ir pilnīgi ievingrinājušies, beidzas šāda apmācība,

un vecāku pieķeršanas bieži top gluži pretēja. Tie paši

putni, kuri līdz tam bij nenogurdināmi, lai savus mazuļus
pabarotu un pamācītu, tagad dzen tos prom iz sava apga-

bala un uz priekšu tos vairs nepazīst. Vēl es tikai piemi-

nēšu, ka ir atsevišķi putni, kuri no pirmās dzīves dienas

ārpus olas bēg no vecāku aizgādības un tomēr savu sugu

uzglabā.
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Tā es lielos ātros vilcienos esmu uzmetis vispārēju

putnu jaunības dzīves ainu.

Vairāki putni tieši tūlīņ pēc mazuļu atšķiršanas uzsāk

ceļojumu, kurš, skatoties pēc putna sugas un dzimtas vai

arī pēc dzimtenes un apdzīvojamā apgabala, var būt īsāks

vai garāks, lielāks vai mazāks. Šīs ceļošanas mēs nošķiro-

jam īstenos gāju putnu ceļojumos, pārceļošanās un klejo-

jumos. Zemīsteniem gāju putnu ceļojumiem mēs saprotam
tāda veida ceļojumus, kuri notiek ikkatru gadu noteiktā

laikā un noteiktā virzienā; pārceļošanu izsauc vajadzība

un tai nav ne noteikta laika ne virziena un tā nenotiek arī

ikkatru gadu un izbeidzas, tiklīdz cēlonis ir iznīcināts; zem

klejošanas mēs saprotam ceļošanu šaurākās robežās un to

izsauc vēlēšanās apmainīt agrāko dzīves vietu pret kādu

citu, kur taisni tagad barība ir atrodama lielā pārpilnībā.

Gāju putnu ceļojums ir tas, kas mums rudenī atņem
mūsu dziedātājus un pavasarī tos atkal atdod, kas mūsu

ūdens putnus aizdzen, iekams vēl ledus nav padarījis ūdeni

nepieejamu, kas daudzos plēsējputnus spiež aizceļojošiem
medījumiem dzīties pakaļ. No Eiropas putniem aizlaižas

vairāk kā puse, no Ziemeļāzijas un Ziemeļamerikas ap-

mēram tik pat daudz. Visi ceļo vairāk vai mazāk dienvidu

virzienā, daudzu apgabalu putni no austrumu puslodes arī

uz dienvidrietumiem un rietumu puslodē dzīvojošie vairāk

uz dienvidaustrumiem, atkarībā no savas zemes daļas stā-

vokļa un tās joslas īpatnībām, kur atrodas putnu ziemas

mitekļi. Ceļojuma virzienā tekošas upes un pa ceļa virzie-

nam novietotas ielejas ir galvenās ceļojuma ielas, bet aug-

stu kalnu ielejas ir galvenās pārejas; ielejās ceļotāji sa-

lasās kopā. Atsevišķi putni ceļo pa pāriem, citi sabiedrībās,

vājie galvenā kārtā naktīs, stiprie arī dienās. Viņi ceļo
pa lielākai daļai tik steidzīgi, itin ka nepārspējama dziņa
tos triektu; ap ceļošanas laiku tie top nemierīgi arī tad, ja
atrodas būrītī, un pat tad, ja viņi jau kā mazuļi ir no

ligzdas izņemti un gūstā izaudzināti. Vieni mūs atstāj ļoti
agri, citi daudz vēlāk, katrs tomēr noteiktā laikā, kurš

mainas ļoti maz. Tie putni, kuri visvēlāk aizceļo, atgriežas

pirmie atpakaļ, tie, kuri visagrāk mūs atstāj, atgriežas kā
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pēdējie; svīre aizceļo jau pēdējās jūlija dienās un pie mums

atkal atgriežas tikai maijā; nokavējušies putni aizceļo tikai

novembrī un jau gandrīz februārī ir atkal atpakaļ. Viņu
ziemas mitekļi apņem neparasti plašus apgabalus; dažiem

pat vēl nezina tos apgabalus, kur tie beidzot atrod mieru.

Daudzi pārziemo jau Dienvideiropā, citi Ziemeļāfrikā starp
37. un 24. ziemeļu platuma grādu; ne mazums putnu iet

dziļi karsto joslu iekšienē un ziemas mēnešos pavada ap-

gabalā no Sarkanās vai Indijas jūru krastiem līdz Atlanti-

jas okeānam. Līdzīgus ziemas mitekļus sniedz arī Indija,
ieskaitot arī tuvējās lielās Birmas, Siāmas un Dienvidķīnas
salas. Ziemeļamerikas putni ceļo uz Savienoto Valstu dien-

vidiem un līdz Viduamerikai. Arī uz dienvidus puslodes

sastopami noteikti ceļojumi. Dienvidamerikas putni laižas

ziemeļu virzienā līdz dienvidus un Vidusbrazilijai, Dienvid-

australijas putni ceļo uz šīs zemes daļas ziemeļiem, pa daļai
uz Jaungvineju un tuvējām salām.

Pirms aizlidošanas putni mēdz salasīties sabiedrībās,
kuras vairākas dienas paliek vienā un taī pašā vietā un

pievelk sev klāt atsevišķi skrejošos putnus; pēdīgi, kad bars

sasniedzis zināmu lielumu, tas paceļas un aizlaižas. Daži

putni mēdz ceļojošās sabiedrības locekļus iepriekš kārtīgi
izskatīt cauri. Aizlidojošais putnu bars kā ceļā tā arī

ziemas mitekļos parasti turas vairāk vai mazāk kopā. Ceļā
putni mēdz ieturēt zināmu noteiktu skriešanas kārtību, pa-

rasti novietodamies ķīlī jeb pareizāk divās taisnās līnijās,
kuras priekšgalā zem leņķa savienojas un tā sastāda itkā

latiņu cīparu V („kāsis); citi lido rindos, vēl citi nekārtī-

gos baros, kuri no ārienes tomēr izskatās no lieluma no-

apaļoti un kuros putni atrodas viens no otra zināmā attā-

lumā. Lielākā tiesa putnu lido arvien ievērojamā aug-

stumā, daži turpretim no šī augstuma pēkšņi krīt uz leju,
Udo tad kādu laiku virs zemes un tad atkal pamazām pa-

ceļas agrākā augstumā. Vājāki putni pa ceļam savai aiz-

sardzībai izmanto mežus un krūmus, vismaz pa dienu lido

pēc iespējas no koka uz koku, no meža uz mežu. Tecētāji,
kuriem lidošana ir diezgan grūta, labu daļu no ceļa notek

kājām, daži ūdensputni nelielus gabalus arī nopeld. Pret-



vējš lidojumu sekmē un paātrina, pakaļvējš turpretim
traucē un palēnina lidojumu, dažreiz pat putnus dienām

ilgi notur uz vietas. Dzīvais nemiers, kurš pārņēmis pa

ceļa laiku visu putnu prātus, izbeidzas tikai pie mērķa; bet

arī tur parastā dzīve neiesākas agrāk kā tikai tad, kad no

jauna pamodusies mīla sāk kustēties sirdīs. Nu sabiedrī-

bas, kuras arī svešumā bij apvienotas, sadaļas mazākās

.grupās vai pāros; vecās laulības tiek atkal nostiprinātas,
kā arī jaunas slēgtas, un dziedādami tēviņi mātītēm blakām

atgriežas uz pagājušā gada laimes vai bērnības vietām.

Kā putns arī neceļotu — kā gāju putns vai klejotājs, un

cik tālu viņa ceļojumi arī nesniegtos — viņa dzimtene ir

arvien tur meklējama, kur tas mīlē un vairojas, šinī ziņā
putna ligzda ir apzīmējama par viņa māju.

Zīdītāji ir cilvēka praktisko vajadzību dzīvnieki, putni
— viņa izpriecu dzīvnieki. Pirmajiem jāmaksā mesli un

nodevas, ja tie negrib tikt no cilvēka iznīcināti, otrie bauda

izcilus stāvokli citu dzīvnieku priekšā: viņiem pieder cil-

vēka labvēlība un cilvēka mīlestība. Viņu ārienes skai-

stums, krāsu krāšņums, kustību dzīvums un vieglums, balss

patīkamā skaņa un viņu dabas piemīlīgums mūs neattu-

rami velk pie sevis. Jau pirmie cilvēki, par kuru sajūtām
mums ir kādas ziņas, ir bijuši draudzīgās attiecībās ar put-
niem; mežoņi tos ir ņēmuši savā aizsardzībā; seno laiku

priesteri ir redzējuši viņos svētus dzīvniekus; senātnes un

tagādnes dzejnieki sajūsminās par viņiem. Putnu dzīve,

viņu balss, viņu lidojiens, viņu redzamā apmierinātība ar

dzīvi arī mūs pacilā un sajūsmina. Mēs viņiem labprāt
piedāvājam savu viesmīlību, kuru mēs liedzam zīdītājiem
un jo sevišķi abiniekiem un rāpuļiem, — sniedzam to pat
tad, ja viņi mums atnes maz labuma; starp viņiem mēs

meklējam sev mājas un istabas biedrus biežāk, nekā starp
visiem pārējiem dzīvniekiem; pat ja mēs taisāmies tiem

klāt ar tīklu un cilpu, ja mēs nodarbojamies ar viņu medī-

bām — arī tad mūsos nezūd simpātijas pret tiem. Tie ir
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mūsu mīluļi. Viņu dzīvei ir liela nozīme pie mūsu labsa-

jūtas. Dzīvnieku virknē putni sastāda nepieciešamu locekli;

viņi ir līdzsvara sargātāji dzīvnieku valstī un novērš citu

klašu, sevišķi kukaiņu, postošo pārsvaru; daba kļūtu par

tuksnesi, ja ta būtu nodota kukaiņu rīcībā.

Labums, kuru putni mums atnes, nav ne aprēķināms ne

novērtējams, jo te jāuzduras uz daudziem neatrisinātiem

jautājumiem; ar zināmu drošību mēs tomēr varam pieņemt,
ka šis labums ir lielāks par to postu, kuru putni mums no-

dara. Un tāpēc mēs darām labi, tos lolodami un kopdami.
Mūsu tagadējā lauksaimniecība un mežkopība augstā mērā

nāk par postu taisni mūsu vērtīgākiem putniem; tās put-
niem atrauj un sašaurina viņu apmešanās, perēšanas un

dzīves vietas, spiež tos izceļot un meklēt citur sev pie-
mērotu mājvietu. Šur un tur cilvēks arī tieši stājas put-
niem pretim, izpostīdams viņu ligzdas un tos pašus ar šau-

teni, cilpu un tīklu vajādams; bet tie zaudējumi, kurus put-
niem nodara medības un viņu ķeršana, gandrīz nekrīt svarā

salīdzinot ar to postu, ko tiem atnes zemes virsmas modernā

izmantošana no cilvēka puses. Mūsu dzimtenes putnu aiz-

sardzība un aizgādniecība tikai tad izrādīsies par sekmīgu,
kad mēs sāksim ierīkot putniem mākslīgā ceļā uzturēšanās,
dzīves un perēšanās vietas, kā arī jau pastāvošās centīsi-

mies vismaz uzturēt. Visi citi līdzekļi, kurus mums ieteic

aiz jūtu pārpilnības, nezināšanas un nesaprašanas, atsevišķo
putnu sugu samazināšanos neapturēs un vairošanos ne-

veicinās. Mums jārada vai jāuztur putniem drošas dzīves

un perēšanas vietas; gan tad putni paši tanīs ieradīsies.

Tikai šinī nozīmē es saprotu to nopietno aicinājumu, kuru

es gadiem ilgi esmu licis pie sirds visiem saprātīgiem cil-

vēkiem:

„Aizsardzību putniem!"



Papagaiļi.
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Pirmā šķira.

Papagaiļi (Psittacini).

Papagailis ir pērtiķis putna spalvās, šāds spriedums
sagaidāms ne tik vien no nezinātnieka mutes; arī dabas

pētnieks spiests atzīt viņa pareizību. Un ja vispāri vien

maz ir iespējams vienas klases dzīvniekus pielīdzināt kādas

citas klases pārstāvjiem, tad augšējo vārdu pareizība kļūst
saprotama.

Visraksturīgākais pie papagaiļiem ir viņu knābis, kurš

nekādi neļaujas sajaukties ar pārējo putnu knābjiem, cik

līdzīgs viņš arī vienā vai otrā gadījumā neizliktos. Pie

pirmās paviršās aplūkošanas papagaiļa knābis liekas stipri

līdzīgs plēsoņu putnu knābim; viņš tomēr ir ievērojami
resnāks, samērīgi augstāks un visumā viņam piemērotāki

izveidojies. No svara vēl aizrādīt uz knābja augšgalā at-

rodamo sevišķi veidoto ādu, kura seglveidīgi sedz knābja

augšdaļas pamatu, šī āda nav spalvām apklāta, arī par

ragādu šī vārda īstā nozīmē to nevar saukt; viņu sauc par

vaskādu, un atskaitot papagaiļus, viņa vēl sastopama tikai

pie plēsoņiem.

Uzkrītošāko papagaiļa knābja īpatnību Fin š s

(Finsch) redz tanī samērā, kādā atrodas knābja augstums
pret viņa garumu. Knābja augstums pie pamata parasti
divas reizes pārsniedz platumu un ir tikai nedaudz mazāks

par garumu, bet atsevišķos gadījumos to pat pārsniedz.
Ne mazāk zīmīga pie papagaiļiem ir arī pārējo locekļu un

iekšējā ķermeņa uzbūve. „Kājas," saka Burmeisters, „ir

resnas, spēcīgas un gaļīgas, bet nekad nav augstas. Kājas



panta kauls ir daudz īsāks par viduspirkstu un pa laikam

pārklāts tikai ar nelielām zvīņu plāksnītēm. Mēreni garie

pirksti, no kuriem ārējais un iekšējais stipri atvirzīti at-

pakaļ, no apakšas segti ar biezu zoļveidīgu ādu, kas pirkstu

galos rada savādus sacietējumus; pirkstu augšpuse līdzīgi

kājas pantam apklāta ar zvīņu plāksnītēm, pie kam pirkstu

galu virzienā tās top arvienu lielākas, un pēdējais locek-

lītis pirms naga uzrāda īsas un gredzenveidīgas plātnītes.

Nagi nav gari, bet stipri izliekti un vidēji asi, tomēr nekad

nav spēcīgi. Vismazākais nags ir iekšējam priekšpirkstam,

un arī iekšējam pakaļpirkstam tas nemēdz būt daudz lie-

lāks. Vislielākais ir ārējā priekšpirksta nags; ārējā pakaļ-
pirksta nags ir nedaudz mazāks." Lidlocekļi, pēc Fin š a

pētījumiem, vispār labi attīstīti; spārni lieli un smaili. Lid-

spalvu skaits svārstās starp deviņpadsmit un divdesmit

divi — visbiežāk gan divdesmit — pie kam otrā, vai otrā

un trešā, vai arī visas trīs pirmās, citreiz arī ceturtā, bet

izņēmuma gadījumos pat sestā un septītā spalvas guļ virs

pārējām; spalvu kāti ir stipri, karogs plats, bet pie gala
sašaurināts un pašā galā noapaļots. Spārna lejgals ir pa-

rasti tikpat garš kā spārna augšdaļa; spārna leņķī atrodas

arvien 4 spalvas. Astē ir 12 spalvas, kuras ļoti bieži attie-

cībā uz savu garumu kā arī izskatu ir stipri atšķirīgas; aiz

šī iemesla astes izskatās ļoti dažādi.

Spalvojums sastāv no samērā neliela skaita segspalvu,
kuras ne vienmērīgi apklāj ķermeni, un pūkām. Pirmās

sedz ķermeni lai gan skaidri norobežotiem, tomēr ļoti dažādi

veidotiem laukumiem. Mugurkaula virzienā spalvu sega

dakšveidīgi sazarojas lāpstiņu augstumā, ķermeņa apakš-

pusē zemāk vai augstāk ap kaklu; uz pleciem viņa liekas

būt divkārša. Gribu vēl aizrādit, ka dažas vietas, proti

vaigi un acu apkaime, nav spalvu apklātas. Spalvojumā

krāsas, neskatoties uz atsevišķu īpatņu ļoti dažādiem krā-

sojumiem, šīs šķiras pārstāvjiem visumā jāuzskata par

stipri noteiktām. Valdošā krāsa ir vairāk vai mazāk košs

lapu zaļš, lai gan ir arī hiacintzili, purpursarkani, zeltdzel-

tēni un tumši papagaiļi. Raksturīgs ir krāsu sadalījums

spalvojumā; spalvu pretējās pusēs bieži atrodamas arī
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pretējas dabas jeb tā saucamās papildu krāsas (ja virspuse
ir zilgani violeta, tumši zila, gaiši zila vai zaļa, tad otra

puse ir zaļi dzeltēnā, oranždzeltēna, cinobersarkana vai

purpursarkana), kas novērojams arī pie vienām un tām

pašām lidspalvām vai astes spalvām. Ne mazāk īpatnēja

parādība ir tā, ka spilgtās krāsas bieži ir aizsegtas ar ne-

dzīvākām, kā to var novērot pie atsevišķiem kakadu priekš-
stāvjiem, pie kuriem cinobersarkani vai dzeltēni krāsoti

spalvu pamati tikko saskatāmi starp sedzošo spalvu bal-

tajām galotnēm. Abi dzimumi bieži, bet nekādi ne vien-

mēr, ir līdzīgā krāsā; jaunie putni parasti maz atšķiras
no veciem, bet izņēmuma gadījumos starpība tomēr var

būt ievērojama.

Līdzīgi O k c n a m arī es apzīmēju zīdītājus kā ~visu

maņu dzīvniekus", un proti aiz tā iemesla, ka pie viņiem
visas maņas ir vienādi labi izkoptas un sasniedz augstu
attīstību. Mēģinādami attiecināt šo apgalvojumu arī uz

putniem, atrodam, ka taisni papagaiļi izceļas starp pārē-

jiem savas klases radiniekiem ar visu maņu vienmērīgu
attīstību. Viņiem nav nevienas neattīstītas maņas, ko

bieži novērojam pie citiem putniem, kuriem zināma viena

maņa uzkrītošā veidā attīstījusies uz pārējo maņu rēķina.
Dzeltēnais vanags izdalās starp pārējiem putniem ar savu

visas citas maņas pārspējošo redzi, pūce ar to pašu un arī

līdzīgā mērā attīstīto dzirdi, krauklis ar savu aso osmi,

pīle, liekas, ar smalko garšu, dzenis ar savu taustes sajūtu;

papagailis redz, dzird, ož, garšo, sajūt un tausta apmēram

vienlīdz labi. Attiecībā uz redzi un dzirdi pierādījumi nav

vajadzīgi. Par pārējo maņu attīstību var spriest no tā, ka

papagailis, ievelkot caur nāsīm dūmus, šķauda, kā arī to tā,
cik pārsteidzoši labi viņš pazīst labi garšojošus meža aug-

ļus; to redz arī vienkārši piedāvājot jebkuram mājas papa-

gailim cukura gabaliņu; par taustes attīstību liecina viņa

mēle, vai arī viegls pieskāriens viņa spalvu segai. Par visu

papagaiļa maņu spējām esmu neskaitāmas reizes pārlieci-

nājies ; šī viņu īpašība ir nenoliedzama.

Jo vairāk neapstrīdama ir viņu tīri garīgā attīstība.

Nevis ārējais izskats, bet gan viņa garīgā būtība ir par
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iemeslu tam, ka no visiem putniem vienīgi papagailis vai*

pielīdzināties pērtiķim. Papagailim, saprotams, uz putnu

pārnestā nozīmē, piemīt visas pērtiķa īpašības un tieksmes,
tiklab labās kā ļaunās — i viņa piemīlīgums, i viņa nerāt-

nības. No visiem pazīstamiem putniem viņš ir visgudrā-

kais, bet vienmēr un visur viņā saskatāms pērtiķis, — un-

tumi un nenoteiktība ir viņam neatņemamas īpašības. Vienā

acumirklī būdams pievilcīgākais un patīkamākais mājas

draugs, jau nākošā viņš ir visnepanesamākais radījums.

Papagailis ir apķērīgs, saprātīgs, uzmanīgs, apdomīgs un

viltīgs; tas spēj daudz saprast un apveltīts ar teicamu at-

miņu. Pateicoties šīm īpašībām, tas izrādās viegli apmā-

cams un spēj daudz ko piesavināties no sava skolotāja.

Viņš ir pašapzinīgs un lepns, bet prot būt arī draudzīgs un

drošsirdīgs un sev patīkamām būtnēm pieķeras ar maigu

padevību; viņš ir uzticīgs līdz nāvei un pateicīgs, var teikt,

apzinīgi pateicīgs, pieņem audzināšanu un ar laiku izvei-

dojams par rātnu un patīkamu radījumu — gluži tāpat kā

pērtiķis. Viņš prot arī ātri skaisties, būt ļauns, blēdīgs un

divkosīgs, un viņam nodarītās pārestības tas aizmirst tik-

pat reti kā saņemto labvēlību. Pret vājāko tas ir nežē-

līgs, un, ar retiem izņēmumiem cietsirdīgs pret nespēcī-

giem un nelaimīgiem, tāpat kā pērtiķis. Viņa būtne ir visu

iespējamo īpašību maisījums.

Domājams, ka šis garīgā ziņā tik lielā mērā attīstī-

tais dzīvnieks prot arī savas spējas visizdevīgākā kārtā pie-
lietot. Dažos gadījumos gan, salīdzinot ar citiem putniem,

liekas, ka viņš paliek tiem iepakaļ, jo pie viņa tiešām ne-

var atrast tik dzīvas kustības, kādas piemīt dažiem citiem

putniem. Pilnīgi pareizi ir, ka vanags labāk lido, dzenis

izveicīgāk kāpelē, vista ātrāk skrien, bet pīle prot labāk

peldēt, nekā papagailis. Bet visu sacīto var jau arī tikpat
labi pieskaitīt pie cilvēka trūkumiem! īstenībā papagaiļi
ir kustības spējīgi lielā mērā. Gan lielākas sugas šķiet pa-

smagi lidojam augšup, toties veikli, ātrā gaitā laižas le-

jup; mazākie papagaiļi turpretim lido tik brīnišķi pārstei-

dzoši, ka biju pilnīgi apburts, lūkojoties kāda mazāka viļņ-
spārņu papagaiļa lidojumā. Te tas līdzīgi īstam vanagam
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drāzās gaisa augstumos, te līdzīgi bezdelīgai šāvās šurp
un turp. „Arara sugas papagailim," tā stāsta Vidas

princis, „ir lēns lidojums, viņa spārnu sitieni ir smagi

un gari izstieptā aste guļ horicontāli. Bet marakani un

perekito papagaiļi lido ārkārtīgi izveicīgi; spēcīgi un ātri

spārnus cilādami, tie drāžas pa gaisu bultas ātrumā. Pa-

rastākie papagaiļi lido samērā lēni un ļoti strauji sit ar

saviem īsiem spārniem, lai īso, resno un smago ķermeni pa-
celtu virs zemes. Citu lidojums atkal ir vilņējādas vai arī

lauzītas līnijas veidā. Raksturīgi ir kakadu papagaiļi, kad

viņi, barā lidodami, ļoti savādi griezdamies iet pa gaisu;
no šādas grozīšanās pilnā mērā tiek vaļā tikai pūces pa-

papagailis, jo viņš ir apveltīts labi attīstītiem spārniem.

Daži papagaiļi jūtas visai neparasti uz zemes un iet

gāzēlēdamies vai klibo; bet ir arī īsti zemes papagaiļi, kuri

skrien pa zemi tikpat ātri un izveicīgi, kā jūras piekrastēs

dzīvojošie putni. Austrālijas zemes papagaili šaī ziņā sa-

līdzina ar mūsu sloku. Gūl d s (Gould) apgalvo par kādu

zāles papagaili, ka tas skrienot pa zemi ne sliktāk par lau-

ku tārtiņu.

Lēkāšana pa mazajiem zariņiem papagailim ir diezgan

grūta, turpretim pa resnākiem zariem tas kustas ļoti
viegli. Lielākas starpas pārlidojot, īsākos gabalus pārkāp-

jot un pārlecot, viņš tiek ātri uz priekšu, cik apgrūtinoši
tas dažos gadījumos arī neizliktos. Salīdzinot ar pārējiem

putniem, viņa kustībās ir vienīgi tā starpība, ka papagailis
virzas uz priekšu ne tikvien ar kāju palīdzību, kā citi putni;
šaī darbā viņam daudz palīdz arī knābis. Iztrūkstošās

rokas papagailim atvieto kājas, vismaz var apgalvot, ka

viņš bieži lieto kājas tādā nozīmē, kāda parasti ir rokām.

Papagaiļa knābis ir daudz lielākā mērā kustīgs, nekā jeb-
kuram citam viņa klases piederīgam; arī viņa nozīme un

izlietošanas veidi ir vispusīgāki nekā tas redzams pie pārē-

jiem putniem. Savu knābi viņš izlieto gan tādā veidā, kā

grauzēji savus priekšzobus, piem. laužot zarus, gan arī ko-

šanai un plēšanai un beidzot, viņa palīdzību tas izlieto kā-

pelējot pa koka zariem.
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Papagaiļu balss skaņas ir stipras, bieži ķērcošas, lai

gan arī ne vienmēr katra patīkama skaņa pie viņiem ir

izslēgta; dažām sugām balss ir ļoti mīksta un nenoliedza-

mi, izteiksmīga. Gadījumos, kad lielas sugas papagaiļi,
kopā sapulcējušies, dzīvo lielākos baros, viņi ar savu ap-
vienoto kliegšanu saceļ tādu troksni, kas cilvēka ausij tikko

izturams. „Vajag būt pašam bijušam tveicīgajās Andu

kalnu ielejās," saka Humboldts, „lai noticētu ka arara

papagaiļu kliegšana ir stiprāka, nekā tas ellišķīgais troks-

nis, kuru no klints uz klinti krītot saceļ kalnu upes, un

viņu pārspēj. Arī kakadu papagaiļi vienmēr paziņo savu

atrašanās vietu ar tāļu sadzirdamiem kliedzieniem. Troks-

nis, kuru saceļ lielāks dižo papagaiļu bars, ir griezīgi ķēr-
cošs un ausīm galīgi nepanesams. Pundurpapagaiļi, lie-

lākā skaitā salasījušies kopā, rada tādu kņadu, itkā sim-

tiem pļāvēju reizē asinātu savas izkaptis. Dažu sugu bal-

sis atgādina riešanu, citas svilpošanu, vēl citas ņurdēšanu
vai klusu īgnu urkšķēšanu; vieni izgrūž īsus skaļus bļā-
vienus, otrie bailīgi pūlas atdarināt vārdes kurkstēšanu un

trešie liek sevi ievērot ar skarbiem saucieniem.

Ir turpretim arī tādas sugas, kuru tēviņi klusi dudina

mātītēm tik mīļas un saldas dziesmiņas, ka tos varētu pat

dziedātājiem pieskaitīt, zināms, ja vien viņi nebūtu papa-

gaiļi. Daži papagaiļi iemācas saskanīgi izsvilpot tik jau-
kas dziesmiņas, ka liekas pat lielīgajam lēlim tās dzirdot

būtu jākaunas. Visiem ir labi pazīstamas papagaiļa spē-

jas, pakaļdarināt cilvēka balss skaņas un izrunāt vārdus;
šaī ziņā viņi pārspēj visus pārējos dzīvniekus un sasniedz

apbrīnojamus un taisni neticamus panākumus: tās vairs

nav nesakarīgi izgrūstas skaņas, ko sauc par muldēšanu,—

nē: viņi runā! Te nevajaga mani pārprast: ar nupat
teikto es saprotams nedomāju, ka viņi izrunāto vārdu no-

zīmi arī saprastu, vai spētu uzmeklēt vārdus, lai sastādītu

no tiem teikumus; bet gan to varu apgalvot, ka viņi pie-
savinātos vārdus prot izlietot piemērotā gadījumā. Pie-

mēram, ja papagailis ir dabūjis pareizu apmācību, viņš,
sasveicinoties ar paziņām, kā piederas, rīta stundās vien-

mēr padod „labrītu", nesajaucot to ar „labvakaru". Tā
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tad sakarībai starp piesavinātiem vārdiem vai teikumiem

un viņu nozīmi viņš izprot tik tāļu, ka patur atmiņā, kādos

apstākļos, vai kādā dienas laikā tie viņam iemācīti, lai vē-

lāk šos pašus vārdus, kuru nozīme priekš viņiem acīm-

redzot gan nav vairāk kā dažādu skaņu sakopojums, pie-
lietotu līdzīgā gadījumā. Gluži tāpat rīkojas bērns, kurš

tikko sāk mācīties runāt; tikai viņam ar laiku rodas arī šo

vārdu pilnīga izpratne, kāmēr papagailim viņu nozīme,

paliek neizprotama, liekas, uz visiem laikiem.

Izņemot Eiropu, papagaiļi apdzīvo visas pārējās ze-

mes daļas. No visām 355 sugām, kuras Fin š s 1868.

gadā uzskaita, 142 dzīvo Amērikā, 85 uz Papuasu un Mo-

luku salām, sešdesmit Austrālijā, 30 Polinēzijā, 25 Āfrikā

un 19 Dienvidāzijā, pieskaitot pie pēdējās arī Dienvid-

āzijas salas.

Jaunākie atklājumi ir palielinājuši jau zināmo sugu

skaitu ar kādām divdesmit jaunām sugām, tomēr viņu sa-

dalījuma samērs maz ko mainījies. Lielais viņu vairums,

proti 350 sugas pieder pie karstās zemes joslas; no tām

tikai astoņas sastopamas arī uz ziemeļiem no vēža tropika,
un dienvidos 62 izplatās arī pāri āža tropikam.

Viena no Amērikas sugām ir izplatīta līdz 43. platuma

grādam, kāda cita atkal sastopama tālajos Ugunszemes

mežainajos tuksnešos. Visumā viņi ir saistīti ar mežai-

niem apvidiem, lai gan ir izņēmumi; ir zināmas arī atse-

višķas sugas, kas apdzīvo līdzenumus, kuros koki nav sa-

stopami ; tā, piemēram, dažas sugas dzīvo stepēs, citas uz-

turas Andu kalnos tādā augstumā, kur koki vairs neaug —

līdz 3500 metrus virs jūras līmeņa. Esmu novērojis, ka

Ziemeļāfrikā papagaiļi gandrīz bez izņēmumiem vienmēr

sastopami tanīs pašos apgabalos, kur dzīvo arī pērtiķi; tā

tad tie uzlūkojami kā pēdējo nešķirami draugi. Jo pla-
šāki ir meži un jo bagātāka ir kādas apkārtnes augu valsts

vispār, jo lielākā skaitā mēs tur sastopam papagaiļus.

„Tropisko zemju mežos," saka Vidas princis, „papa-

gaiļi sastāda lielu, ja pat ne vislielāko, daļu no tiem radī-
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jumiem, kurus mēs pieskaitām putnu klasei." Teikto var

attiecināt uz visu Austrāliju, uz dažiem Indijas novadiem

un pa daļai arī uz Āfriku, šinīs vietās viņi nav retāki sa-

stopami, kā pie mums vārnas vai zvirbuļi.
Pie tam viņi prot arī griezt vērību v z sevi; viņi pie-

dod mežam krāšņumu un pilda to saviem kliedzieniem.

~Neskopodamies rādīdami savu bagātīgi krāsoto spalvu ko-

šumu," saka princis, „viņi padara dzīvāku tropisko mežu

biezo krēslu." Gūlds saka: „Ir neiespējami aprakstīt
tos aizraujošos skatus, kādus sagādā Austrālijas apmeklē-

tājam dažas papagaiļu sugas, īpaši krāšņi sarkanie papa-

gaiļi, kad tos novēro lidojam un lēkājam starp sidraboto

akāciju lapām; viņu košais spalvojums apbrīnojami jauki
izdalās apkārtnes krāsās. Par kakadu Mitčc1s (Mit-

chell) izsaucas ar sajūsmu: „Augstienes, kurās tie dzīvo,

viņi pārvērš par jaukākiem un krāšņākiem paradīzes lau-

kiem." odibon s (Audubon) apgalvo, ka ir redzējis
koku zarus, līdz neiespējamībai papagaiļu apsēstus. „Ik-
rītus un vakaros," apstiprina Šomburgks, „redzami
neskaitāmi viņu bari, kuri lidinās ievērojamā augstumā,
nepanesami trokšņodami. Kādu pēcpusdienu es redzēju
šādu milzīgu gājienu nolaižamies piekrastes kokos, kuru

zari dziļi noliecās zem daudzo putnu svara." Kas būtu

tropu mežs, ja viņā nedzīvotu papagaiļi? Tas būtu kā iz-

miris brīnumdārzs pasakās, kurā vienmēr mājo nāves klu-

sums, kā tuksnesī. Viņi ir tie, kas šo mežu klusumā ienes

kūsājošu dzīvību, un prasdami līdzīgā mērā nodarbināt

mūsu acis un ausis, saista mūsu uzmanību.

Izņemot perēšanas laiku, lielais vairums papagaiļu
parasti dzīvo sabiedrībās un bieži visai lielos baros. Viņi
izvēlas sev mežā kādu apmešanās vietu, no kuras tad ik-

dienas uzņemas ievērojamus ceļojumus pa apkārtni. Katra

sabiedrība turas cieši Un sirsnīgi kopā un savstarpīgi da-

ļas priekos un bēdās. Agri no rīta visi vienā laikā atstādami

savu guļas vietu, tie salasās kopā uz kāda koka vai lauka,
lai barotos ar tur atrodamiem augļiem. Pie tam viņi iz-

liek arī sargus, kuru uzdevums ir rūpēties par visas sa-

biedrības drošību; viņu brīdinājumiem visa sabiedrība
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zākais īsi viens pēc otra, tie dodas tāļāklidojumā. Briesmu

■gadījumos tie ir viens otram uzticīgi un savstarpēji izpalī-
dzas visiem spēkiem; barā tie atgriežas atkal atpakaļ savā

nometnes vietā, kuru izlieto visdažādākām sabiedriskām

vajadzībām; atkarībā no apstākļiem tie paliek sabiedrībās

arī pa perēšanas laiku. „Līdz ar pirmajiem jautrajiem

tropiskās rīta saules stariem," stāsta Vidas princis,

„viņi atstāj savu naktsguļas vietu un, nosusinājuši pa

nakti stipri aprasojušos spārnus, paceļas augstu gaisā,
kur visvisādi griezdamies, jokodami un skaļi triekdami iz-

dara savus gaisa vingrojumus, pēc tam ātri pazūd meklēt

barību. Vakaros viņi neiztrūkstoši atgriežas nometnes

vietā." Arī Ču d i (Tschudi) ir novērojis šo putnu ik-

dienas ceļojumus Peru zemē. Kāda no tur dzīvojošām su-

gām iesaukta no vietējiem iedzīvotājiem par „dienas
strādniekiem" aiz tās lielās noteiktības, ar kādu tā ikdie-

nas aizlido kalnos un pēc atkal atgriežas atpakaļ. Šādi ik-

dienas ceļojumi dažkārt sasniedz 12 līdz 20 kilometru lie-

lus attālumus un acīmredzot notiek barības dēļ.
Pati guļas vieta var būt dažāda. Tai var noderēt vai

nu koka lapotne vai caurumi klints sienā vai arī koku do-

bumi; pēdējiem, liekas, tiek dota priekšroka. Mūža me-

žos, kuri aug gar Zilās upes krastiem, vairākkārtīgi esmu

novērojis, ka papagaiļi krēslai iestājoties meklē patvērumu
koku dobumos, un pastāvīgi esmu viņus redzējis sēžam uz

stipri izdobumotām adansonijām; tas liek domāt, ka viņu
nakts patversmes veids ir apmēram tāds kā mūsmāju dze-

nim. Indijā sastopamais kaklalentas papagailis, pēc

Lej āra (Layard) ziņojumiem, izvēlas sev guļas vietu

bambuka biezokņos. Lej ār s saistoši atstāsta šo putnu
dzīvi un nodarbošanos, aprakstot kādu viņu nometnes vietu

uz Ceilonas salas, kur šī papagaiļu suga ir ļoti izplatīta.

„čilavā man bij izdevība novērot, ka tie bariem laidās uz

savu guļas vietu, par kādu tie >bij izraudzījušies kokosa pal-

mas, kas auga visapkārt tirgus laukumam, un viņu sacel-

tais troksnis bij tik neganti stiprs, ka bābeliskais skaņu

sajukums, kas nāca no tirdziniekiem, šaī troksnī pilnīgi
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pazuda. Biju jau agrāk dzirdējis par to, ka viņi še mēdz

ierasties lieliem bariem, un man ienāca prātā doma, kādu

atsevišķu vienā virzienā lidojošu putnu baru izskaitīt; šaī

nolūkā kādu vakaru nostājos uz tilta, kas atradās tuvu

tirgus laukumam. Apmēram četros pēc pusdienas iesākās

putnu atpakaļlidojums; izkaisīti, retiem bariem tie vir-

zījās mājup. Pirmajiem retajiem bariem drīz sekoja lielāki

bari; atgriešanās palika arvien straujāka un straujāka un

pēc pusstundas tā bij pilnā gaitā; es biju spiests atzīties,
ka izskaitīt lidojošo putnu barus ir neiespējami, — atse-

višķie bari bij saplūduši kopā dzīvā nemitīgi šalcošā strau-

mē. Daži lidoja augstu gaisā līdz pašām guļu vietām, un

tad strauji, visādi griezdamies, metās lejup uz koku ga-

lotnēm; citi atkal lidoja tikai ļoti nedaudz virs zemes, vai

pat tik zemu, ka gandrīz skāra manu seju. Tie steidzās

pār mani domu ātrumā, un viņu spīdošās spalvas koši mir-

dzēja un laistījās saules staros. Es stāvēju tur līdz pat
vēlam vakaram, un kad tumsas dēļ vairs neko nevarēju sa-

redzēt, vēl ilgi dzirdēju troksni, kas nāca no putnu guļas
vietām. Kad es reizi izšāvu, viņi pacēlās gaisā ar troksni,

līdzīgu stipra vēja šalkoņai, bet drīz atkal sasēdās atpakaļ
kokos, saceldami ellišķīgu traci, kuru es nekad neaizmir-

sīšu ; putnu griezīgie kliedzieni, spēcīgi vicināto spārnu šal-

koņa un lapu čalas uz palmu kokiem — viss tas kopā tā

apdullināja, ka es no visas sirds priecājos, kad, laimīgi aiz-

bēdzis, atkal atrados savās mājās.
Galvenā drošas nometn.es nepieciešamība, bez kuras

viņu labpatika nav pilnīga, ir tā, lai ap šādu nometni vai

guļas vietu būtu lapu koki. Viņu nozīme ir ne tikdaudz,
lai pasargātu tos pret negaisu, bet gan vairāk kā labas pa-

slēptuves. Vismīļāk, zināms, viņiem patīk siltums, bet arī

vēsuma tie nemaz pārmērīgi nebīstas, un slapjumu, vismaz

uz kādu laiku, panes labi. „Bieži, pastāvot stipram negai-

sam, kurš tropiskos apgabalos dažkārt saistīts ar tik stip-
rām lietus gāzēm, ka gaisā pilnīgi satumst, var redzēt pa-

pagaiļus," stāsta Vidas princis, „mierīgi sēžam

visaugstākajās, kailajās koku galotnēs un, neskatoties uz

ūdens lāsēm, kas no viņiem plūst, to balsis skan jautri.
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Un ja arī tuvumā ir koki, zem kuru resnajiem zariem un

lapām viņi varētu paglābties, tādi netiek izmantoti; siltais

pērkoņlietus tiek atzīts par labāku un liekas, uzņemts ar

lielu labpatiku. Bet tiklīdz lietus ir pārstājis, viņi nekavē-

joties pūlas savas cietās spalvas no slapjuma atbrīvot."

Citādi ir labā laikā. Tad viņi, ko pierāda mani novērojumi

Āfrikas mūža mežos pie strupastaiņiem un kakla lentas pa-

pagaiļiem, neapšaubāmi dod priekšroku biezajām koku la-

potnēm: tās kārstā jā laikā sniedz pavēni, un tajās var arī

labi paslēpties. To viņi steidz izdarīt katrreiz, tiklīdz pa-

mana kautkādas briesmas, jo šie zaļajā lapu krāsā tērptie

putni itin labi saprot, cik drošu aizsardzību tiem sniedz

biezās koku lapotnes. leraudzīt papagaili starp koka la-

pām nav viegli. Var gadīties, ka viņu sēž tur kokā kāds

pussimts, bet tomēr nevienu pašu nevar saredzēt. Lap-

zaļā spalvas krāsa nav vienīgais, kas viņus noslēpj; lielu

lomu spēlē arī visiem papagaiļiem lielā mērā piemītošā
viltība: viņi nevēlas lai viņus redz. Viens no viņu sabiedrī-

bas, pamanījis ienaidnieku tuvojamies, laikus dod pārējiem

brīdinājuma zīmi; tūlīņ visi paliek klusu, savelkas pašā la-

potnes vidū un, neizdodot nevienas skaņas, pārvelkas koka

pretējā pusē, lai būtu savam ienaidniekam neredzami un

varētu nepamanīti aizbēgt; un tikai tad, kad tie ir aizlido-

juši jau kādus simts soļus notāļ, viņi liek atskanēt savām

balsīm; un var izlikties, ka šo skaņu nolūks vairāk ir iz-

smiet veikli piemānīto ienaidnieku, nekā savu līdzbiedru

aicināšanai, šādus jokus tie dzen visparastāk tad, kad tie

ir ielavījušies kādā kokā, kur atraduši sev ēdamo; šādas

laupīšanas viņi vienmēr izved ar apbrīnojamu uzmanību

un viltību.

Papagaiļu visparastākā barība ir augļi un sēklu

graudi. Tomēr loru papagaiļu priekšstāvji pārtiek pa da-

ļai vai pat vienīgi no ziedu puteklīšiem, ziedu saldās sulas

un varbūt arī no kukaiņiem, kuri mīt ziedos.

Arara un ķīļastaino papagaiļu barībai bez augļiem un

graudiem labi noder arī pumpuri un koku ziedi; atsevišķas
kakadu sugas labprāt rij kukaiņu kāpurus, tārpus un tam-

līdzīgus radījumus. Vispāri, es nemaz nešaubos, ka šīs
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šķiras sugas patērē gaļas barību daudz lielākā mērā, nekā

mēs domājam, šādam apgalvojumam par labu, liekas, runā

dažu zināmu sugu lielā asinskāre un rijība uz gaļu, kas

skaidri redzama pie sagūstītiem papagaiļiem, ja vien tie ir

kādreiz ar to iepazinušies. Pie tiem, kuri bij manā gūstā,
es novēroju, ka viņu pašu sugas piederīgie viens otru no-

galināja, pāršķeļot galvas kausu, un izgāza ārā smadzenes;
vai viņi tās arī apēda, nevaru atcerēties. Kāds papagailis,
kā atstāsta viņa īpašnieks, uzglūnēja jauniem zvirbuļiem
un citiem putniem, kuri bij nesen sākuši lidot, tos saķēra,
noplūca spalvas, aizēda un tad pameta.

Pēc šādiem novērojumiem mums nav jābrīnās, ka

jaunākie pētījumi par nestorpapagaiļiem pierāda, ka vis-

maz dažas šīs ievērojamās ģints sugas ir īsti gaļas vai pat
maitas ēdēji. Neskatoties uz to ir jāiegaumē, ka visumā

papagaiļu barību galvenā kārtā tomēr sniedz augu valsts.

Uzjautrinoši ir novērot papagaiļus, kad tie izdara savus

aplaupīšanas uzbrukumus augļu kokiem vai labības lau-

kiem, še viņi visā pilnībā uzrāda savu pērtiķu dabu, tā-

pat kā vispār tanīs gadījumos, kur lieta grozās ap barības

uzmeklēšanu vai iegūšanu. Pārsteidzoša izliksies ik-

katram novērotājam lielā blēdība un viltīgā gudrība, ar

kādu papagaiļi izdara savus uzbrukumus. „Andos dzīvo-

jošie arara papagaiļi," kā apgalvo Peppigs (Poppig),

„veseliem bariem uzbrūk koši sarkanajām eritrinām un

dzeltēnājām tachijām, kuru ziedus viņi ļoti ciena. Parasti

viņu kliedzieni ir augstākā mērā skarbi un skaļi, bet šie

viltīgie putni itin labi saprot, cik bīstāma dažkārt ir vi-

ņiem šāda uzbrukuma izvešana, un kad tie uzņemas ap-

laupīt kādu nogatavojušos kukurūzas lauku, tad katrs

pārvar savu tieksmi uz trokšņošanu; sadzirdama ir tikai

klusa, apspiesta murmināšana, lai gan postīšana iet neti-

cami ātri uz priekšu. Nav viegla lieta medniekam vai sa-

dusmotam indianietim šos viltīgos zagļus negaidīti pār-

steigt viņu nedarbos, jo aizvien kāds pāris vecāko papa-

gaiļu paliek augstākajos kokos sargu lomā. Uz pirmo

brīdinājuma zīmi iztraucētie laupītāji pusbalsī atsaucas,

un pie otra ķērciena viss lielais bars paceļas gaisā ar ap-
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dullinošu troksni, lai, tiklīdz viņu ienaidnieks būs aizgājis,

uzsāktu savu postīšanas darbu no jauna."
Šomburgks apstiprina šo nositu ar saviem per-

sonīgiem novēroiumiem un nāk pie slēdziena, ka par lie-

lāka papap-aila bara klātbūtni var spriest vienīgi no iz-

ēstām pākstēm un angļu mizām, kuras, krītot uz anakšēio

krūmu platajām lapām, rada tālu sadzirdamu troksni,
,-itkā smags krusas mākonis izbērtu uz zemi savu saturu."

L c v c i ā n s (Levailant) zino, ka viņš ir novēroiis papa-

gaiļus apklustam tādos gadīiumos. ia vinu nometnēm, kur

tie lielā skaitā apmetušies pa pusdienas laiku, tuvoias kāds

viņiem aizdomīgs radīiums. ..Tad vini mliek tik klusi,"

saka Levejāns, ~ka ir pilnīgi neiespējami sadzirdēt

pat mazākās skanas, kaut arī sapulcējušos skaits sniedzas

tūkstošos. Bet ia nu tagad viņus izbiedē ar šautenes šā-

vienu, viss milzīgais bars šausmīgi kliegdams paceļas
gaisā."

Postīiumi, kādus papagaili nodara dārziem un labī-

bas sēinmiem. ir neticami lieli, un pilnīgi attaisno vis-

nopietnāko cilvēka aizsargāšanos pret tiem. īsti sakot,
daudz maz droši no viņiem nav nekas pasargāts. ..Papa-

gaili, it īoaši tas sakāms nar lielai iem arara." saka Vidas

princis. ..ar savu milzīpro. stipro un veiklo knābi, sa-

dratrā ""icietākos auoius un riekstus": bet ar! glītie augli

vai nelieli c-raudi tiek apstrādāti tikpat vpikli. Rievas vai

tā saucamie vīlzobi, kuri atrodas an<ršknābī, loti at-viesrlo

glumas vai smalkas barības saturēšanu, ko piepalīdz arī

kustVā mēle; vienā mirklī ir pārsists rieksts, iztukšota

grandu vārpa vai arī nolobīts ciets sēklas grauds: bpt ja
knābis viens netipk ar visu fralā, izpalīd7īqras ir vēl kāias,

k».s saturēto barību izvpiV.īsri nobada mutē. Līdzīgi pēHi-

kim. arī papagailis daudz vairāk noposta nekā pa+ērē.

Lieliem baripm labības laukiem vai aiuHu ko-

kiem, vini rii cik spēi. bpt daudz vairāk vēl nomaitā, un

dažas vārnas panēm arī līdz. lai vēlāk, apmetušies kokos,
varghi savu dandznrasošo kupA-i apmierināt

leradušips auo-lu dārzā, tie pē> panikas noplūc no viena vai

otra koka, iekož, un, ja noplūktais auglis neatbilst visām
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šo kārumnieku prasībām, met to zemē un ņem tā vietā

citu. Pa ēšanas laiku viņi vienmēr kāpelē no apakšas uz

augšu, un nonākuši pašā koka galotnē, parasti bez spārnu

sitieniem pārlido uz nākošo koku, lai uzsāktu tur tādu pašu

postīšanu. Ziemeļamērikā un čilē viņi uzkrīt augļu ko-

kiem jau tad, kad augļi vēl nav nogatavojušies, vienīgi
mīksto pienīgo sēklu dēļ. Var iedomāties, kādus postīju-
mus viņi tad nodara. Dažos apgabalos viņi paliek zemkop-

jiem par vispārēju postu, padarīdami augļkopību pilnīgi

neiespējamu. Vieniem vismīļāk patīk šādi, citiem atkal

tādi lauka vai dārza augļi; apdraudēts tā tad ir viss, ko

cilvēks sēj un audzē savā labā, un protams, par draudzī-

gām attiecībām cilvēka un šo putnu starpā nevar būt ne

runas.

Pēc iebaudītas maltītes papagaiļi steidzas nodzerties

un izpeldēties. Kā apgalvo Odibonsunšomburgks,

viņi dzer arī daudz sālīga ūdens vai vismaz pussāļo jūras
un upes ūdeņa maisījumu upju grīvās. Bez peldēšanās

lietū, kam vairāk tikai gadījuma raksturs, viņi piekopj
tādu arī peļķēs. Pēc Levejāna nostāstiem, viņi peldas

tā, lai ūdens lāses apņem ķermeni no visām pusēm, tāpat
kā tas notiek lietus laikā. Pēc odib o n a novērojumiem,

viņi labprāt peras arī smiltīs tāpat kā vistas, pie tam pa-

matīgi piedzīdami ar smiltīm savas spalvas; arī labprāt tie

ložņā pa sniega putnu alu ligzdām, lai kļūtu pie smiltīm.

Viņi uzmeklē vietas, kur zemē atrodas sāls, un sāļaino meža

purvu tuvumā tie redzami pastāvīgi.
Pārošanās laiks papagaiļiem iekrīt tanīs mēnešos, kuri

viņu dzimtenē atbilst mūsu pavasarim, pirms augļu noga-

tavošanās. Pie visām sugām, kuru dzīves veids mums ir

pazīstams, novērojams, ka tēviņš ar mātīti sadodas kopā

uz visu mūžu, savstarpēji saistīdamies dziļā un uzticīgā
mīlestībā. Pa visu pārošanās laiku viņi uzrāda pastipri-
nātu pieķeršanos un draudzību, lai gan arī pārējā laikā tie

ar šīm lietām neskopojas. Tagad tēviņš un mātīte viens

otru vairs neatstāj pat uz acumirkli, dara visu kopīgi, sēž

viens pie otra cieši piespiedušies, visu laiku abpusēji snieg-
dami bezgalīgas mīlestības pierādījumus. Dažas sugas
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ļoti pareizi ir nosauktas par ~nešķiramiem"; patiesībā šo

nosaukumu varētu līdzīgā mērā attiecināt arī uz pārējām.
Lielākās sugas perē, liekas, tikai vienu reizi gadā un dēj
ne vairāk par divām olām. Austrālijas zāles papagaiļi, kā

arī citi platastainie šo likumu gan neievēro; viņi dēj pa-
rasti trīs līdz četras olas, nedaudzi pat sešas līdz desmit,
un perē, kā tas novērojams pie gūstā esošiem, divas līdz

trīs reizes gadā. Arī kakadu parasti dēj vairāk par di-

vām olām, bet perē gan laikam tikai reizi gadā. Olas ir

vienmēr baltā krāsā, apaļīgas un ar gludu čaulu.

Papagaiļu iemīļotākās ligzdu vietas ir koku dobumi,
lai gan ne bez izņēmumiem. Dažas Amērikas sugas taisa

perēšanas ligzdas zemē vai klinšu alās; Indijas papagaiļi,
pēc ž erd on a (Jerdon), bieži perē vecu ēku spraugās,

svētnīcās, kapu pieminekļos, dzīvojamās mājās un t. t.

Mūku papagailis būvē lielas, bet cietas un nepadevīgas
ligzdas no paresniem zariem. Zemes papagaiļi dēj olas

vienkārši uz kailas zemes. odib on s apgalvo, ka vienā

un taī pašā ligzdas dobumā vairākas mātītes perējot reizē;
pēc manām domām, šāds uzskats ir maldīgs. Tiktāļu to-

mēr ir pareizi, ka papagaiļi perē kopīgi lielākās sabiedrībās

un dažkārt pat ārkārtīgi lielos, neskaitāmos baros. Jau

Mol m a min papagaiļus Čilē, kuri pa perēšanas laiku

apmetās kopā lielās kolonijās. Izsmeļošāku aprakstu, lie-

kas par šīs pašas sugas piederīgiem, sniedz Pepp ig s.

„Nezinātāju," saka viņš, „var šīs putnu kolonijas ļoti pār-

steigt. Ceļotājam, kas pusdienas stundās pēc nogurdino-
šas klejošanas sasniedzis kādas stāvas klints sienu, ir tāda

sajūta, ka viņš še būtu viens pats; visapkārt valda dziļā-
kais klusums, kas visos Amērikas karstajos apvidos ie-

zīmē dienas vidu, kad visu dzīvnieku lielais vairums guļ

miegā. Tikai savāda ņurdēšana dzirdama nākam no visām

pusēm; veltīgi pūlas cilvēka acs ieraudzīt kādu dzīvnieku,
kas būtu šīm savādām skaņām par cēloni. Te piepēži at-

skan papagaiļa brīdinājuma kliedziens, kuram seko pārējo

atbildes, un iekams ceļotājs visu notiekošo ir izpratis, viņš
jau ir kliedzošo putnu baru ielenkts; ar acīmredzamu nik-

numu tie lido ciešā lokā ap ceļinieku, draudēdami tam uz-



brukt. No daudzajiem caurumiem izdrupušajā klints sienā

spītīgi lūkojas pretīm apaļās papagaiļu galvas, un tie, kuri

palikuši savās vietās, pievienojas vispārējam uzbudināju-

mam ar skaļu kliegšanu. Katrs caurums klintī apzīmē

ligzdu; viņu īpašnieki tās iebūvējuši, izdrupinot klintī at-

rodošos māla slāņus, un to skaits, jau pavirši aplūkojot,
sniedzas dažos simtos. Vietu šādām apmetnēm putni vien-

mēr izvēlas ar gudru ziņu, proti tā, ka neviens plēsīgs
zvērs nevar tiem piekļūt nedz no apakšas nedz augšas."
Šāda veida papagaiļu sabiedrības mežā nevar nodibināties,
jo tur ligzdu ierīkošana saistīta ar lielākām grūtībām. Tur

tiek meklēti veci, lieli, pēc iespējas nepieietami un stipri
izdobumoti koki; Vidusāfrikā papagaiļi par visizdevīgākiem
kokiem atraduši adansonijas, kurās vai pareizāk kuru iekš-

pusē tad, ja šie koki aug ārpus meža, viņi taisa savas

ligzdas.
Kordofanas stepē man gadījās atrast savrūp augošu

pērtiķu maizes koku grupu, kuru apdzīvoja papagaiļi, lai

gan šie koki vēl nebij savā lapu segā tērpušies. Droši vien,
ja šie koki nebūtu tik bagāti dobumiem, papagaiļi būtu

no viņiem izvairījušies.
Ne vienmēr papagaiļiem izdodas atrast koku, kura cau-

rais vidus būtu ligzdu būvei tūlīņ pieietams. Ja kokā ie-

priekš nav saimniekojis dūšīgais dzenis vai arī kāds cits'

laimīgs gadījums nav pienācīgi atvēris koka tukšumus, tad

savu bērnu nākamo mājokli, kā bieži gadās, papagailim jā-
ierīko paša spēkiem. Tad arī šie putni pierāda, cik dau-

dzējādi viņi prot savu knābi pielietot. Papagailis, atradis

kokā mazu caurumiņu, kurš sola ieeju izburbējušā iekšienē,

ņemas to apstrādāt ar savu knābi līdz piemērotam lielu-

mam; šo darbu visbiežāk izdara mātītes, bet izņēmuma
gadījumos arī tēviņi ir piepalīdzīgi. Putns pie tam izrādās

ļoti veikls un līdzīgi dzenim, cieši turēdamies pie koka mi-

zas, viņš vairāk grauzdams nekā cirzdams plēš skaidu pēc

skaidas, līdz beidzot māja ir gatava. Dažreiz darbs velkas

nedēļām ilgi; tomēr pacietība sasniedz mērķi. Vissvarī-

gākais ir sasniegtais dobums; pašai ligzdai, kā tādai, ir

daudz mazāka nozīme. Dobums, kurš pats par sevi liek
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vēlēties daudz ko labāku, pilnīgi apmierina putna visai

mērenās labierīcības prasības un izrādās perēšanai labi

noderīgs. Lielais vairums apmierinās ar kailo, izpuvušo

koku; daži pārklāj viņu ar nedaudzām skaidām. Kā iz-

ņēmums jāuzskata pundurpapagaiļi, kuri, kā rāda mani

novērojumi pie sagūstītiem, izklāj savu ligzdu dobumus

;r smalki saplēstām skaidām, koksnes šķiedrām vai sal-

miem, un atsevišķi platastainie papagaiļi, kuri tur par savu

pienākumu taisīt ligzdas paklāju no zāles stiebriņiem un

spalvām.
Mātīte un tēviņš perē pārmaiņus, un šī īpašība jāuz-

skata kā likums pie visām papagaiļu sugām. Mazākām

sugām, kā piem. viļņspārnainiem, perēšanas laiks ilgst 60

līdz 70 dienas; pie pārējām sugām ir novēroti dažādi perē-
šanas ilgumi: 19, 23 un 25 dienas; par arara papagaiļiem
nav zināms, cik ilgi viņi perē. Jaunie, tikko izšķīlušies no

olas, ir bezgala nevarīgi radījumi; tomēr viņu attīstība iet

pārsteidzoši ātri uz priekšu; sākumā viņu spalvojums sa-

stāv no nedaudzām pūkām; pēc piecām sešām dienām pir-
mās spalvas dzen savus kātiņus; savas dzīves astotā vai

desmitā dienā viņi atver acis. Viļņspārnis atstāj ligzdu
trīsdesmit trešā dienā pēc dzimšanas un vēl divas dienas

vēlāk jau lido apkārt.
Abi vecāki pienes mazajiem barību, un ēdina tos vēl

nedaudzas dienas pēc tam, kad tie ligzdu jau atstājuši. Ja

barība sastāv no graudiem, tad vecie tos iepriekš izmiekšķē
savās guznās un tikai tad liek mazajiem knābī. Pēc

šomburgka novērojumiem, kāds papagaiļu pāris,
kurš bij izperējis mazos mežā, netālu no pētnieka nomet-

nes vietas, baroja mazuļus tikai divas reizes dienā un pa-

rasti ap vienpadsmitiem no rīta un pieciem pēc pusdienas.
Par savu bērnu labklājību vecie rūpējas ar neizsīkstošu gā-
dību; varonīgi un ar uzupurēšanos tie aizstāv viņus pret
draudošām briesmām, un arī gūstā pret citkārt ļoti iemī-

ļoto saimnieku un kopēju.
Tādu pat maigumu kā pret savējiem atsevišķas su-

gas izrāda arī paklīdušiem, bez gādības palikušiem sve-

šiem mazuļiem, un nereti gadās, ka tie kopj netikvien sa-



70

vas sugas nevarīgos, bet arī tādus pat no svešām sugām.
Kunninghams (Cunningham) atstāsta šādu gadījumu.

„Atrazdamies uz kuģa „Tritons" braucienā starp Angliju
un Austrāliju," stāsta viņš, „es redzēju vienam mūsu ceļa
biedrim, kuģa ķirurgam, divus papagaiļus: viens bij zilas

krāsas kalnu papagailis, otrs ļoti skaists, mazāks; pēdējo

viņš bij ieguvis tieši no ligzdas. Tas bij tik jauns, ka ne-

bij spējīgs pats saviem spēkiem apēst pasniegto barību.

Vecākais papagailis uzņēmās viņa ēdināšanu, uzcītīgi rū-

pējās par visām viņa vajadzībām un apsargāja to ar pa-

tiesu maigumu. Cik bij vērojams, abu savstarpējā drau-

dzība ar laiku palika arvien ciešāka. Lielāko dienas daļu
viņi pavadīja glāstos, vai maigi knābājoties un kad vecā-

kais savu mazo draugu gribēja pasargāt, viņš to mīlīgi

apsedza saviem spārniem. Viņu draudzības apliecinājumi
beidzot tomēr kļuva par daudz skaļi, un lai braucējiem ne-

būtu jāsūdzas par miera traucēšanu, viņus pēdīgi izšķīra.
Jaunāko novietoja mūsu kajītē, kur bez manis atradās vēl

daži citi braucēji. Kādus divus mēnešus pēc viņu izšķir-
šanas vecakaj am izdevās nepamanītam izbēgt, un re, viņš
nāca taisni šurp, mūsu kajītē, vadīts no sava jaunā drauga
aicinošiem saucieniem, kurus tas sūtīja no sava būrīša. No

šī laika abus draugus vairs nešķīra; bet pēc četrpadsmit
dienām jaunākais nomira no ievainojumiem, kurus bij da-

būjis krītot ar visu būrīti. Viņa draugs nespēja to pār-

ciest, palika kluss un drīz vien aizgāja to pašu ceļu." Šāds

stāsts no papagaiļu dzīves nav vienīgais.
Caurmērā jau otrā dzīvības gadā papagaiļi iegūst sava

krāšņā tērpa košumu visā pilnībā un ir spējīgi vairoties,

šķiras mazākās sugas, kā to rāda novērojumi, spējīgas ap-

augļoties jau savā pirmā dzīvības gadā, bet neskatoties uz

to, viņas sasniedz lielu vecumu. Šaī ziņā pie gūstā augo-

šiem izdarīti apbrīnojami atklājumi. Ir gadījumi, kur pa-

pagaiļi tāļu pārdzīvo cilvēku ģimenes, kuru vidū viņi pava-

dījuši savas jaunības dienas. Amērikaņi zin teiku, kura

stāsta, ka daži papagaiļi pārdzīvojuši pat veselas tautas,

noskatīdamies, kā tās dzīvo un mirst. „Ir iespējams,"
saka HumboIdt s, „ka pēdējie aturieši ir izmiruši
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samērā nesen atpakaļ; Mairupes apvidū vēl līdz šim dzī-

voja kāds vecs papagailis, par kuru iedzimtie apgalvoja,
ka viņa skaņas tikai tādēļ neesot saprotamas, ka viņš ru-

nājot aturiešu valodā.

Vairums lielāko papagaiļu mirst visbiežāk dabīgā nā-

vē, nomākti no daudzo gadu nastas; retāk tie krīt par upuri
saviem ienaidniekiem. Tādi ir arī papagailim, tomēr pats
bīstamākais viņa ienaidnieks ir cilvēks; tas viņus vajā un

iznīcina visās malās ar apzinātu kaislību; tas notiek pa da-

ļai viņu izmantošanas nolūkā, pa daļai lai padarītu tos sev

nekaitīgus. Visur tur, kur cilvēka kopti stādījumi pieska-

ras mežiem, kuros dzīvo papagaiļi, šo dzīvnieku iznīcināšana

ir nepieciešamība. „Nebūtu jau arī pielaižams," saka

odib o n s, „ja zemkopis paliktu parādā par tām dau-

dzām pārestībām, kuras šis putns viņam nodara. Savu-

kārt atriebdamies par postu, kas ceļas no putnu laupīšanas

uzbrukumiem, viņš sarīko uz tiem īstas masu apslepkavo-
šanas. Saniknotais zemkopis ar šauteni rokā mēģina ne-

pamanīts piezagties papagaiļu baram, un ja tas izdodas,
tad pirmais šāviens jau nes nāvi kādiem astoņiem vai

desmit no viņu skaita; pārējie dzīvi palikušie ar skaļiem
kliedzieniem paceļas gaisā, minūtes četras, piecas lido

riņķī apkārt, tad žēli vaimanādami metas lejup, pie savu

kritušo biedru līķiem; zemkopis, izmantodams viņu pie-

ķeršanos saviem nelaimīgiem kritušiem, izlieto šo gadī-

jumu, un katrs jauns šāviens nes jaunus upurus; tā tas

turpinās tik ilgi, kāmēr dzīvo putnu paliek tik maz, ka šā-

vējs atrod par neizdevīgu viņu dēļ tērēt skrotis un pulveri.
Šādā ceļā, dažu stundu laikā esmu sašāvis dažus simtus šo

putnu, piekraudams ar tiem vairākus kurvjus. Aizšautie

tomēr pūlas vēl savu ādu glābt, un pie gadījuma nodara ar

savu aso knābi diezgan bīstamus ievainojumus." legūto

papagaiļu gaļu, lai gan viņa ir cieta un sīksta, labprāt ēd;
mazākais viņa ir derīga spēcīgu buljonu pagatavošanai,
šofflburgks, kurš šādu zupu ir pats ēdis, to slavē un

atzīst par teicamu maltīti; čilieši uzskata šādu zupu par

vislielāko gārdumu un ēd ar lielu kāri. Arī Amērikas in-

diāņi neatlaidīgi vajā papagaiļus nolūkā iegūt viņu gaļu.



Vēl biežāk šo putnu vajā viņa skaisto spalvu labad.

Papagaiļu spaivas ir lielā cieņā pie pirmatnējām tautām jau

kops seniem laikiem. „JJauuz gadus atpakaļ," apgalvo

Pepp i g s, „mku zemes karstos mežainos apvidos arara

spalvas piederēja pie klaušu nodevām, kuras iedzīvotājiem

bij jāsagaaā pilu greznošanai. Peru vēstures aprakstītāji
zin stāstīt, ka papagaiļu spalvas un kokas koks bijušas se-

nos laikos tur vienīgas vērtības, kuru pēc cilvēks ievirzī-

jies bīstamajos muza mezu biezokņos un palicis tur uz

dzīvi. Arī samērā jaunākos laikos papagaiļi ir bijuši par

cēloni vēsturiskam notikumam, jo kaus viņu bars ar savu

lidojumu palmzeja atrast Ameriku. Pineons, kurš kā

liela ģenujieša apakšnieks pavadīja viņu vēsturiskajā ce-

ļojumā, esot savu pavēlnieku sirsnīgi lūdzis, nekavējoties
mainīt līdzšinējo kuģa virzienu. „tis jūtu," viņš teicis,

„itkā kāda baiss man sacītu, ka mums jāstūrē uz citu

pusi." „Bet par šo baisi, un savu gaišredzību," kāHura-

boi d t s paskaidro savā „Kosmosā", „viņš palika patei-
cību parādā papagaiļiem, jo, kā Kolumba pēcnācēji vēlāk

dabūja zināt no kāda veca matroža, Pmcons tai pašā va-

karā redzējis papagaiļus barā lidojam dienvidrietumu vir-

zienā un nācis uz domām, ka putni lido mājup, lai pārgu-
lētu nakti uz sauszemes kādā mežā." Nekad viņu lido-

jumam nav bijušas nopietnākas sekas, kā toreiz. Viņš,
šis lidojums, bij tas, kas noteica jaunā kontinenta koloni-

zāciju, un viņā dzīvojošo romāņu un ģermāņu tautu pir-

matnējo sadalījumu.

Labums, kādu mums sniedz papagaiļi, ir tas pats, kuru

saņemam no pērtiķa. Bez tā, ka viņu gaļa derīga mūsu

pārtikai un spalvas lietojam kā rotas lietas, mēs viņus
labprāt arī redzam savu draugu lomās mūsu istabās. Pa-

pagaiļa draudzība ar cilvēku ir ļoti veca, un tās sākums

meklējams senos laikos. Plinijs apraksta papagaiļu
dzīvi ļoti uzskatāmi. Ar savu skaistumu un gudrību šie

putni bij iemantojuši seno romiešu draudzību tik lielā

mērā, ka pret šo kaislību pacēlās nosodošas balsis sabiedrī-

bā. „Ak, nelaimīgā Roma!" izsaucās stingrais cenzors
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Katons (Marcus Portius Cato), „cik tāļu mēs esam no-

slīdējuši atpakaļ: sievas ēdina suņus no sava klēpja un

vīri nesā papagaiļus uz savām rokam." Viņus turēja bū-

rīšos no zelta, sudraba un ziloņkaula; tos apmācīja īpaši
šim nolūkam nozīmēti skolotāji; pie kam lietoja sevišķus
šim nolūkam pagatavotus instrumentus; jo sevišķi tiem

mācīja skaidri izrunāt vārdu „cezars". Runājoša papagaiļa
cena biezi bij augstāka par viena vērga vērtību. Kādam

papagailim uvidijs bij parādījis tik lielu uzmanību, ka viņa

apraKstam sacerējis pat dzejas. Heliogabals neat-

rada priekš saviem viesiem neko vērtīgāku par papagaiļu

galvām. Krusta karu laikā papagaiļu būrīši greznojas ba-

gātu ļaužu namos Vācijā, un šie putni arī tika apmācīti ru-

nāšanā, par ko min Hamelns (Unnstian von Hameln)
kādā savā dziesmā.

Amērikas pirmie atradēji jau sastapa tur pieradinā-
tus papagaiļus iedzimto bUdās vai šo būdu priekšā. Kad

15uy. g. spānieši Mcueza un rlojeda ar negaidītu uzbruku-

mu gribēja ieņemt karaibu apdzīvoto Curoako sādžu Da-

rijas šaurumā, viņu aprēķinus izjauca papagaiļi, kuri, no

savam augstajām sargvietām koku galotnes, uzminēja ie-

naidnieku nooomu un laikus brīdinot savus saimniekus,
deva tiem iespēju izbēgt. Šomburgks ziņo, ka Dien-

vidamērikas iedzimtie vēl līdz šim tura savus pieradinātos

papagaiļus pilnīgā brīvībā; pat spārni tiem neesot ap-

griezti. „Jiis redzēju vairākus papagaiļus," raksta viņš,
„kuri no rīta atstāja sādžu un aizlidoja kopā ar meža pa-

pagaiļiem, bet vakarā atpakaļlidojot atkal nosēdās uz savu

saimnieku būdām." Tāiab var teikt, ka ap mdiaņu meža

nometnēm klejojošie papagaiļi ir uzlūkojami par tādiem

pat mājputniem, kā vistas musu zemnieku māju sētās.

Zināma starpība pastāv tikai tanī apstāklī, ka pirmie ņem

nesalīdzināmi dziļāku dalību cilvēka ikdienišķās dzīves gai-
tās neKa tas medz bUt ar mūsu mājputmem. Apbrīnojama

un vēl pilnīgi neizprasta ir indiāņiem piemītošā māksla

pieradināt papagaiļus visīsākā laika sprīdī. Eiropai no-

lemto papagaiļu liKtenis, salīdzinot ar tā papagaiļa dzīvi,
kurš pilnīga brīvībā klejo apkārt ap savu skrandaino saim-
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nieku būdām, tiešām ir nelaimīgs. Visļaunāk viņam klā-

jas, kāmēr tas sasniedz sava ceļojuma gala mērķi. Mūža

mežu indianietis, kurš papagaiļus ķer lai iemainītu pret

viņiem Eiropas ražojumus, pirmā izdevīgā ostas pilsētā
tos nodod, visbiežāk kādam matrozim, kuram parasti nav

ne mazākās sajēgas par to, kā putns kopjams nedz arī,

kāda barība tam daudzmaz derīga. No visa putnu skaita,
kuri nonāk uz kuģa, tikai nedaudz vairāk par pusi pār-
cieš tālo jūras braucienu; bet arī laba daļa to, kuri sa-

sniedz Eiropas cietzemi, atrod savu galu netīrīgo veikal-

nieku smirdošās noliktavās. Viņu liktenis uzlabojas tikai

tad, ja tie nāk saprātīgā kopšanā; bet bieži vien līdz tam

laikam papagailis ir tapis bikls, neuzticīgs un izrādās ne-

rātns un sapīcis; tikai neatlaidīga un ilgstoša audzināšana

atbrīvo viņu no šīm nepatīkamām īpašībām.

Bet viņš ir gudrs un ātri iemanās piemēroties jauniem

apstākļiem. Vispirms viņš pieradinās pie visdažādākās

barības. Sulīgo augļu un graudu vietā, kuri viņa dzimtajos
mežos bij viņam vismīļākā barība, viņam tagad tiek pie-
dāvāta cilvēka uzturam piemērota pārtika. Un jo vairāk

viņš to mācījies pazīt, jo patīkamāka tā viņam paliek.
Sākumā tam pilnīgi pietiek ar kaņepēm un kanariju sēk-

lām, bet drīz vien tās nespēj vairs visas viņa prasības ap-

mierināt. lepazinies ar saldumiem, tas ātri paliek par kā-

rumnieku un pie parastās barības vairs nav pieradināms.

Papagaiļi pieradināmi gandrīz vai pie visām tām baud-

vielām, kuras lieto cilvēks, arī pie kafejas, tējas, alus un

t. t., un ar labpatiku saņem baudu, ko sniedz stiprie dzē-

rieni. Vienīgi uz mazākām sugām visu sacīto nevar at-

tiecināt. Par sev piemērotu pārtiku tās uzskata tikai grau-
dus vai augu lapas un visu pārējo neatzīst.

Novērojumi rāda, ka vairums lielāko sugu priekš-

stāvju apmierinās ar kaņepēm, mazliet apvārītiem rīsiem,

auzām, kukurūzu, salātiem vai kāpostu lapām, kā arī aug-

ļiem ; mazākām sugām visnoderīgāki ir prosas graudi, ka-

nāriju sēklas, salāti un citu augu lapas. Rūgtās mandeles

un pētersiļi ir viņiem kaitīgas ģiftis.
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Starp visiem augstāk stāvošiem dzīvniekiem no vie-

nas un tās pašas sugas vieni ir vieglāk, otri grūtāk apmā-

cami; citiem vārdiem, vieni ir vairāk, otri mazāk apdāvi-
nāti. Tāpat tas ir arī ar papagaiļiem. Viens iemācas ātri

un daudz, otrs lēnām un maz, bet trešais neko neiemācas.

Tomēr ar pareizi nostādītu apmācību daudz kas panākams.
Brīnum labi attīstītai atmiņai, lai iemācītos runāt, ir tik-

pat svarīga nozīme, kā ārkārtīgi kustīgai mēlei, ar kuras

palīdzību cilvēka valodas atdarināšana putnam kļūst ie-

spējama. Papagaiļi uztver vārda saturu un iemācās tā

izrunāšanu; vienu pēc otra tie piesavina vairākus vārdus

un līdz ar to viņu spējas attīstās, un jo vairāk, jo vairāk

vārdu tie ir iemācījušies izrunāt. Tādējādi spalvotais meža

bērns arvien vairāk un vairāk pārņem šo to no cilvēka, ar

kuru viņš ir nācis sakarā, pamazām pārvērzdamies tādā

radījumā, kuram mēs vairs nedrīkstam liegt savu atzi-

nību. Satiksmē ar cilvēkiem papagailis, tāpat kā suns,

var savā ziņā cilvēcīgi veidoties, es gribētu teikt izglīto-
ties. Ja kāds grib zināt, vai viņam piederošais papagailis
ir tēviņš vai mātīte, pie lielajām saprātīgākām sugām gan-
drīz vienmēr tiek skaidrībā tādā kārtā, ka pārmaiņus ļauj

viņam tuvoties vīriešu un sieviešu kārtas cilvēkam, kura

uzdevums ir putnu vai nu pielabināt, vai arī viņu kaitināt.

Ja putns uz vīrieša glāstiem atbild ar laipnību un drau-

dzību, var droši teikt, ka tā ir mātīte, ja kaitinot tas ātri

sadusmojams — tēviņš .

Tas pats notiek, ja sieviešu kār-

tas cilvēks laipni apietas ar papagaiļa tēviņu un kaitina

mātīti. Es negribēju šim apgalvojumam lāgā ticēt, līdz

pats pārliecinājos par tā pareizību.
Tomēr pret vienas kārtas dažādiem cilvēkiem viens

un tas pats papagailis nebūt neizturas vienādi. Lielāko

tiesu gadījumos viņš vispirms pārbauda un tikai tad

spriež un darbojas; citam, kā dažkārt gadās, viņš jau no

paša sākuma izrāda pretestību un nelaipnību, kas nepama-

zinās, bet ar laiku pieņemas. Papagaiļa spējas cilvēku pa-

zīšanā nereti ir apbrīnojamas. Viss tas jāņem vērā, ja

grib papagaili audzināt un viņam kaut ko iemācīt. Papa-

gailis, tāpat kā katrs cits radījums, kuram jāpieņem aug-
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stāk stāvošas būtnes pamācības, neskatoties uz visu mī-

lestību, prasa lēnu, bet nopietnu un stingru apiešanos. Pār-

lieku maiga apiešanās ir viņam tikai par samaitāšanu gluži

tāpat kā pārmērīga bārdzība. Ja viņam ļauj brīvi apkārt-
lidot lielākā telpā, reti kad viņš tad top rātns un vēl retāk

iemācas runāt. Lielāku brīvību viņam var atļaut tikai tad,
kad viņš savu mācību stundu ir tikko beidzis.

Arī zvēru dārzos, kur citādi par pareizi nostādītu

dzīvnieku kopšanu tiek daudz gādāts, papagaiļus līdz šim

turēja augstākā mērā nolaidīgi. Viņus turēja pieķēdētus
pie īpašām koka figūrām, līdzīgi kā to redzam apkārtbrau-

kājošos tirgus balagānos, vai arī ieslēgtus būros novietoja
vienu pie otra rindā. Ilgāka uzturēšanās papagaiļu mājā,
kurā putni novietoti lielākā skaitā, apmeklētājam kā ag-

rāk tā arī vēl tagad vienmēr ir bijusi un ir joprojām sa-

vienota ar patiesām mokām, kuras jāpārcieš cilvēka dzir-

des orgāniem. Papagaiļi, pieraduši redzēt sev līdzīgus vai

arī citus putnus, novietotus zināmā kārtībā, saceļ negantu

traci, tiklīdz šī kārtība tiek izjaukta. Par katru atgadī-

jumu, kurš viņiem šķiet savāds vai nepazīstams, tie neiz-

trūkstoši ziņo savam kopējam ar griezīgiem, ausij neiztu-

ramiem kliedzieniem, tos vēl sevišķi apstiprinājot ar dzī-

vām, īpatnējām ķermeņa kustībām, ar spārnu sitieniem,
ātru atkārtotu galvas palocīšanu un tamlīdzīgām uztrau-

kuma zīmēm. Gluži tāpat tie izturas pret katru uzkrītoši

neparastu cilvēku, kurš ieiet viņu miteklī, un tiklīdz viens

no putniem iekliedzas, pārējie nekavējoties pievieno klāt

savas balsis. Tad viņu sabiedrība ir tikko izturama, un

iebildumi, kurus šad un tad dzird pret papagaiļu turēšanu

gūstā, tagad top visai skaļi. Aiz šī iemesla papagaiļu mā-

jas zvēru dārzos bez maz visur ir izskaustas.

Jaunākā laikā Anglijā kā arī pie mums uz cietzemes

bijuši vairākkārtīgi mēģinājumi-nometināt papagaiļus brī-

vā dabā. Mazākais Lielbritānijā putni ātri pierada pie Ei-

ropas klimata un paliekami nostiprinājās mūsu mežos;
droši vien viņi būtu arī ieviesušies lielākā skaitā, ja vien,
kā izsakās kāds angļu ziņusniedzējs, „zemē nebūtu tik

daudz nejēdzīgo šauteņu." Visur, kur vien šos ērmotos
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svešniekus pamana, tos vienkārši šauj nost, tādā kārtā da-

rot ātru galu visiem mēģinājumiem ieaudzēt šos putnus,
kuru derīgums vispār gan liekas būt stipri apšaubāms,

mūsu apstākļos.

Papagaiļu sagrupēšana, ievērojot visu šķiras koplo-

cekļu svarīgāko pazīmju ārkārtīgo līdzību, ir stipri apgrū-

tinoša; krasas robežas starp dažādām pamatgrupām tādēļ

grūti vilkt. Es pieņēmu tikai vienu vienīgu dzimtu. Pirmā

vietā novietošu īsastainos papagaiļus (Psit-

tacinae), kuri atšķiras no pārējiem ar savu īso, augstākais

pusgaro asti. šī apakšdzimta ir izplatīta visās siltās ze-

mēs ; sevišķi lielā skaitā viņas priekšstāvji sastopami Amē-

rikā un Āfrikā, visretāk Austrālijā, un tikai Polinezijā

viņu nav nemaz.

Sugu apskatu iesāksim ar plaši pazīstamo un augsti

apdāvināto jako papagaili (Psittacus erithacus), kas

pieder pie pelēko papagaiļu (Psittacus) ģints,

kuru, kā raksturīgāko, aplūkosim pašā sākumā, šīs ģintas

pazīmes ir stiprs, no augšas noapaļots knābis, gari spārni

ar labi attīstītām spārnu galotnēm, vidēji gara, gandrīz
taisni nogriezta aste un lielas apvalka spalvas; nāsis, vask-

āda un acu apkaime ir spalvu neapsegti. Jako vispārīm ir

viegli aprakstāms, jo viņa spalvojumā. stingri ņemot, ir

tikai divas pamatkrāsas. Aste ir šarlaksarkanā

pārējās spalvas ir pelnu pelēkas ar gaišākām malām. Kakla

un galvas spalvām šīs gaišās malas ir lielākas, un tādēļ šīs

daļas izskatās gaišākas. Spalvojumu vienmēr cieši pār-

klāi smalku putekļu kārta, kuru noslaukot spalvu krāsa

izliekas šīfera zila. Daždažādas krāsu variācijas, nereti,

ļoti greznas pasugas ar dažām sarkanām lidspalvām un

reizēm arī citām sarkanām spalvojumā daļām, arī gadās,
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daļā tos sauc par „karaļpapagaiļiem", un rietumu piekrastē

dzīvojošie tirgoņi mēdz tos paši paturēt. Jauni jako at-

šķiras no veciem ar bālāku, iebrūngani pelēku spalvojumā
krāsu un pelēku acs redzokli. Veciem šīs sugas papagai-

ļiem redzoklis ir dzeltēns; knābis melnā un kājas svina pe-

lēkā krāsā. Tēviņš ir nedaudz lielāks par mātīti. Garumā

putns sasniedz 31 cm, platumā, izplēšot spārnus, 65 centi-

metrus. Spārnu garums ir 22 centimetri, astes garums 8

centimetri.

Jako izplatības apgabals ir Āfrikas rietumi no Sene-

gambijas līdz Benguelai, sasniedzot austrumos Čadas ezeru,

Nilas upes vakaru pietekas un Niancezeru, un sakrīt visā

pilnībā ar eļļas palmas izplatības robežām. Visā šaī pla-

šajā apgabalā putns vispārīm ļoti bieži sastopams un tā-

dēļ liekas augstākā mērā dīvaini, ka tuvākas ziņas par vi-

ņa dzīvi brīvībā esam ieguvuši tikai visjaunākos laikos.

Par zemāk stāvošo aprakstu maniem lasītājiem līdz ar mani

jāpateicas Reichenovam, kurš pelēko papagaili ir iz-

pētījis tik pamatīgi un lietišķi, kā neviens cits, un bij tik

pretimnākošs, ka nodeva savus pētījumus manā rīcībā.

„Vari iet kurp gribi, un visur tevi pavada jako nemi-

tīgā ķērkšana. Āfrikas rietumu daļā viņi izplatīti vis-

pārīm, bet sevišķi lielā skaitā sastopami Zelta piekrastē,

Nigeras deltā, Kamerūnā un Gabunā. še bieži pārplūstošo
vietu grūti pieietamos mežos gar upju grīvām, daba ap-

gādā viņiem tik ārkārtīgi drošas un piemērotas mājvietas,
ka briesmas, kuras tiem varētu draudēt no iedzimto cilvēku

un pārējo nedaudzo ienaidnieku uzbrukumiem, gandrīz

nav ņemamas vērā. Savas ligzdas tie taisa galvenā kārtā

krastu tuvumā augošos mangro koku mežos, kur viņi iz-

lieto vai nu jau esošos koku -dobumus vai arī, izpalīdzoties

ar savu stipro knābi, paplašina atrastos zaru caurumus

tiktāl, lai tie būtu perēšanai noderīgi. Perēšanas laikā, kas

iekrīt lietus mēnešos un tā tad, atkarībā no tā, vai apgabals
ir uz ziemeļiem vai uz dienvidiem no ekvatora, atbilst mūsu

vasaras vai ziemas mēnešiem, perētāju pāri dzīvo vairāk

vai mazāk noslēgti; turpretim perēšanas laikam izbeidzo-
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ties visi, gan vecie gan sugas jaunie piederīgie, sadodas ko-

pā sabiedrībās, kuras kopīgi lido apkārt, kopīgi meklē ba-

rību un arī kopīgi dodas pie nakts miera. Kā šim nolūkam

piemērotas guļas vietas viņi izraugās augstākos kokus sa-

vas apmešanās vietas tuvumā un sapulcējas tajos ikvaka-

rus. Saulei noejot no dažādām pusēm šurp dodas viņu
pulki, gan lielāki gan mazāki, un visu galīgi sapulcējušos,
putnu skaits bieži sniedzas daudzos simtos, šādas guļas
vietas drīz vien var viegli pamanīt. Tāļu pār visu apkārtni
atskan atlidojošo un kokos novietojušos putnu ķērcieni, un

tikai tumsai iestājoties viņi galīgi apklust. Nākošā rītā

kņada paceļas ar jaunu spēku un tagad stāv sakarā ar vis-

pārējo ceļā došanos. Nepārtraukdami ķērcošo un spiedzošo

kliegšanu, pelēkie papagaiļi dodas uz augstienēm zemes iek-

šienē, kur nēģeri kopj savus kukurūzas laukus, un tur mie-

lojas. Pusgatavi kukurūzas graudi ir viņu iecienītākā

barība, un postījumi, kādus tie ienākošiem labības laukiem

nodara, ir šausmīgi. Tikai ap saules rietu viņi uzsāk savu

atpakaļceļojumu, lai atkal sapulcētos ap savām guļu vie-

tām. Savos klejojumos un laupīšanas uzbrukumos tie pa-

stāvīgi turas pie viena un tā paša gaisa ceļa virziena, ja
vien kaut kādi netiek traucēti. levērojuši, pa kādu ceļu
putni pastāvīgi lido, mēs tos zināmā vietā sagaidījām, no-

lūkā ar viņu gaļu papildināt mūsu ēdienu karti; tomēr il-

gāku laiku atkārtoti medīt vienā vietā nebij nozīmes, jo

gudrie putni bīstamās vietas, liekas, labi ievēroja un vē-

lāk aplidoja tās ar lielu līkumu. Pelēkā papagaiļa lidojums
izskatās visai nožēlojams. īsiem un ātriem spārnu sitie-

niem viņš cītīgi pūlas sasniegt mērķi taisnā virzienā, at-

stādams tādu iespaidu, itkā viņš baidītos kuru katru acu-

mirkli nokrist zemē. Kad mēs piebraucām krastā un pir-
mo reizi ieraudzījām tālumā lidojošus jako, mums likās, ka

mēs redzētu pīles laižamies, jo abējo lidošanas veidi ir lī-

dzīgi, šāviena troksnis saceļ lidojošu jako barā pilnīgu ap-

jukumu; troksnim atskanot putni, strauji krizdami lejup,
bieži „met kūleņus" šī vārda pilnā nozīmē, un tikai pēc lie-

lāka laika sprīža atkal lēni paceļas. Skaļā ķērkšana, kuru

viņi citkārt izdod gadījumos, kad apdraudēti no kāda plē-
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Šie putni, liekas, ir iebaidīti ar katru viņiem nepazīstamu
parādību."

Par pašu perēšanas gaitu Reichenovam trūkst

pprsonīeru novēroiumu, kādēļ pievedīšu Keilem a n a

(Keuleman) atstāstījumus. Uz Prinču salām, kur Keile-

mans izdarīia savus novērojumus, perēšanas laiks iekrīt

decembrī, pēc lietus laika. Ligzdas vietu parasti izpilda

ļoti dziļš koka dobums. Mātīte dēj piecas sniegbaltas olas

ar nevienādiem galiem; resnākais gals nedaudz noapaļots,
tievais — stipri šaurs un smails un viesrli noapaļots. Tā

kā putni taisa savas ligzdas tikai nenieietamos mežu bie-

zokņos, viņas uziet nav viegla lieta. Zināmā apkārtnē bieži

atrodas daži simti perētāiu pāru. pip kam visbiežāk eran at-

sevišķā kokā ir tikai pa vienai ligzdai. Vecie putni cītīgi
sarp*ā savus perēkļus un vajadzībā brīdī saņem arī savu

biedru palīdzību. ledzimtie nekad neņem ārā mazos no vi-

ņu ligzdām, būdami taī pārliecībā, ka putnu ligzdās valda

tik liels karstums, ka iebāžot roku ligzdas caurumā var

apdedzināt pirkstus.

„No spārnotiem laupītāiiem", turpina Reiche-

novs, ~kād<? ēro-lis (Gvpohi'prav angol<msis), liekos, ir pe-

lēkā papagaiļa bīstams ienaidnieks. Esmu vairākkārt, re-

dzējis šo plēsoni viņus vāiāiam, un pēc nepārtrauktām
bailēm, kuras tas viņiem iedvēš, var spriest cik loti viņš

tiem ir bīstams. Tas. ka šis plēsonis. neskatoties uz to. ka

viņš lidošanā nav nekāds lielai* pratēis, tomēr spēi neiz-

veicīgos putnu* noķert un pievārēt, ir neapšaubāms."

Doru s CDobrn) atrod, ka ceoetis no attiec!<n pagata-

vota iako ir loti labs un garšo teicami. Reicbenovs

turpretim par patiesi labu atrod vienīgi no šī loti treknā

putna pagatavotu zupu. bet par pašu galu, kura izskatās

līdzīga vērša gaļai, izsakās ka tā ir tik sīksta, ka bez asa

naža un labiem zobiem ir grfiti spriest par viņas derīonmu.

ledzimtie spriež tāpat kā Doms: tomēr tas dnndz ko

vis neizsaka, jo kā nēģeri tā arī nārēiie Vidu cāfrikas ie-

dzimtie, ikkatru putnu, kas krīt vinu nao-os, uzskata par

lielu gārdumu, un pēc tam, kad tas nogalināts un ar visām
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pārklāiies ar ogles kārtu, apēd ar kāri. Vispār šo putnu

mazāk medī vina gaļas labad, kā lai iegūtu viņa sarkanās

astes spalvas, kuras visas nēģeru ciltis lieto savu karei-

visko galvas segu izgreznošanai, vai arī citādi kā rotas

lietu; liekas, nē&eri uzskata šīs spalvas arī kā burvību un

plaši pielieto kā ārstniecības līdzekli.

Visos apgabalos, kur vien jako ir sastopams, iedzim-

tie vinu ker, pieradina pie mājas un iemāca runāt vai arī

novērtē kā maiņas priekšmetu un pārdod. Denh a m s.

Klappertons (Clapperton) un Au d ne j s (Oudnev)
ieveda dzīvus jako Angliiā no Čadas ezera, H c i gli n s

(Heuglin) sastapa šos putnus namnamu un Bongo zemēs,

Livingstons (Livinerstone) redzēiis šo putnu Nianc-

ezera apkārtnē kā pieradinātu mājas draugu pie nēģeriem;

visi, kas apceļojuši Āfrikas rietumu piekrasti, ir sastapuši

jako dzīvojam nēģeru būdās, pie vienas cilts biežāk, pie ot-

ras retāk. „Jako ir vienīgais putns," tālāk atzīmē Re i -

chen o v s, ..kurš no Āfrikas rietumu apgabaliem nepār-

traukti nāk Eiropas putnu tirgū; samērā nedaudzi pārējie
būrīšu putni, kuri nāk pie mums no šiem tik pievilcīgiem un

saistošiem apgabaliem, ieplūst vairāk vai mazāk nevien-

mērīgi." šī fakta izskaidroiums meklējams šo apvidu ie-

dzīvotāju nošķirtībā un nepieietamībā rakstura ziņā. Āfri-

kas rietumu piekrastes nēģeri ir par kūtriem, lai nodarbotos

ar putnu ķeršanu. Būdami pilnīgi bezjūtīgi pret apkār-
tējo dabu, vini nespēj arī saiust prieku, ko sniedz spār
notic māias draugi. Viņu mājas dzīvē visiem putniem ir

tikai viena nozīme: tie ir ēdami. Tālab arī mazos būrīšu

putnus es redzētu vienīgi pie Zelta raga atgrieztajiem me-

žoņiem. Vienīgi iako gandrīz vai visur ir izņēmums no šī

likuma; vinu redz visās sādžas malās, uz iedzimto būdu

salmu jumtiem vai līdzīgi mūsu māju baložiem sēžam uz

kokiem, kurus iedzimtie ierīko šiem papagaiļiem savu mi-

tekļu priekšā, šis neparasti iaukais skats mežoņus ļoti ie-

priecina un viņā raugoties ielīersmota acs apklusina mokas,
kuras iziūt auss putnu kliedzienos klausoties.

Jako ir viens no vismīļākiem istabas putniem un pel-

„
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nīti bauda mūsu labvēlību; savam saimniekam viņš izrāda

tādu pieķeršanos, paklausību un centību, kas modinamūsos

izbrīnīšanos. Viņa slavu, tā sakot, pauž visu tautu valo-

das; par viņu stāsta katrs dabas vēstures apraksts; par

viņa dzīvi sarakstīti daudzi atjautīgi stāsti. Kāds se-

višķi lielā mērā attīstīts jako, varbūt pat krietnākais no

visiem papagaiļiem vispār, dzīvoja ilgus gadus Vīnē un

Zalcburgā. 1827. gadā Zalcburgas domkunga March-

ne r a (Josef Marchner) uzdevumā ministrijas padom-
nieks Mechletars (Andreas Mechletar) nopirka šo

putnu no kāda kuģu kapteiņa Triestā par divdesmit pie-
ciem guldeņiem. 1830. gadā viņš pārgāja domceremonia-

rija Hani k 1 a īpašumā; pēdējais sniedza viņam kārtīgi
ikdienas starp 9 un 10 no rīta vai vakaros no 10 līdz 11 pa-

reizi nostādītu apmācību, kā arī vispār daudz nodarbojās

ar viņu, līdz tādā ceļā panāca sava audzēkņa garīgo spēju

augstu attīstību. Pēc Hanikla nāves papagaili pārdeva par
150 guldeņiem, bet 1840 gadā tas no jauna pārgāja cita

īpašumā par 370 guldeņiem. Kāds mana mirušā tēva

draugs grafs Gursi js Druatomons (Gourcv

Droitaumont) kā pirmais 1835. gadā Okena žurnālā „Izis"
deva šī putna aprakstu. Pēdējais papagaiļa īpašnieks,
fon K1eima i m s (von Kleimavrn) uz Lenca (Lenz)

lūgumu ir šo aprakstu vēl papildinājis, un to, kas Lencam

par šo papagaili nāca zināms, viņš pasniedz mums sekojošā

atstāstījumā.

„Jako ievēro visu, kas notiek ap viņu, spēj patstā-
vīgi spriest, dod pareizas atbildes uz jautājumiem, paklau-

sīgi izpilda dotās pavēles, apsveic atnācējus, atvadas no

aizejošiem, „labrīt" saka tikai rīta stundās, bet vakarā dod

„labvakaru", un kad ir izsalcis, tad prasa ēst. Visus ģi-

menes locekļus viņš nosauc katru viņa īstā vārdā un vienu

mīl vairāk, otru mazāk. Kad viņš grib redzēt mani savā

tuvumā, tas sauc „papa, nāc šurp". Visu, ko viņš runā,

dzied vai svilpo, viņš izdara gluži tāpat kā cilvēks. Daž-

reiz, sajūsmas brīžos, viņš parāda sevi kā improvizators;
tad viņa balss skan kā oratoram, kuru klausāmies tālumā:

mēs viņu gan dzirdam, bet nesaprotam.



Še būs piemēri no tā, ko jako runā, dzied, svilpo, un

t. t.: „Garidznieka kungs! labrīt! Cienīts kungs! es

lūdzu kādu riekstu! es lūdzu kādu mandeli! — Vai tev ir

rieksti? vai tev ir graudi? Vai tu jau saņēmi? Te būs tev

kas! — Zemniek, tu blēdi, blēdi tu, zemniek, tu meža zagli,
vai iesi prom? Ej prom, ej prom, ej mājās ! Vai iesi mā-

jās vai neiesi? Pagaidi, rakari! Tu zagli, tu plukata, tu

lempi! — Labais pupucis, labais pupucis! Tu esi labs zēns,
tu pupuci! Tu gribi graudus ? Te būs Tev kas! — Nani,
Nani!"

Kad viņš dzird kādu pie durvīm klauvējam, viņš sauc

skaļi un pilnīgi skaidri kā cilvēks. „lekšā, iekšā! Prie-

cājos, priecājos, ka man tāds gods! Kungs, priecājos,
tavs paklausīgais kalps!" Reizēm arī viņš pats klauvē pie
savas māiiņas durvīm un sauc to pašu. Dzeguzi viņš at-

darina lieliski. Citreiz viņš kustina zvaniņu, kas atrodas

viņa mājiņā un pie tam runā. „Kas zvana? Kas zvana?

Pupucis! — Kakadu, kakadu, gagaga! Tu! pagaidi man, tik

pagaidi! — Ja, sunītis ir smuks, smuks! Sunītis ir tur!

Smuks, ļoti smuks!" Tad viņš sunim sāk svilpot kādu

dziesmiņu. Apmeklētājiem aizejot viņš runā: „Lai Dievs

Jūs sargā, lai pasargā, ardievu!" Vēl citu reizi viņš saka:

„Ko, mani pērt? Tu gribi mani pērt?" un pie tam taisa

tādu kliedzienu, itkā tiešām tiktu pērts. Tad atkal turpv-
na: „Mani pērt, tu gribi mani pērt? — Pagaidi, rakari,
mani pērt! Ja, ja, tā iet taī pasaulē! Tā iet taī pasaulē,
tā iet, ja, ja, tā iet!" Un pēkšņi viņš sāk skaidri, pilnīgi
skaidri smieties.

Tālāk: „Pupucis ir slims, slims pupucis! Nabaga pu-

pucis pavisam slims, pavisam slims! Gugū, gugū! — Tas

jau ir pupucis, tas ir pupucis! — Pagaidi, es tevi pēršu!
Pagaidi tik!" Kad viņš redz, ka klāj galdu, vai arī dzird

no citas istabas, ka atskan trauku un nažu troksnis, viņš
sauc: „lesim ēst! Ēst, ēst, allo, nāc ēst!" Kad viņa saim-

nieks sēž pie brokastgalda, viņš būdams otrā vai trešā ista-

bā skaļi runā: „še, ņem kakau (kakao)! Še, ņemkakau,
ņem to, te būs tev kaut kas!"
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vietoja mazā gultiņā un rūpīgi kopa; arī tur viņš vēl cītīgi

pļāpāja pusbalsī un bieži bēdīgi sacija: „Pupucis ir slims,

nabaga pupucis ir slims!" un pēdīgi nomira."

Es varētu pievest vēl dažus citus gadījumus, kur pe-

lēkie papagaiļi līdzīgā mērā pārvaldīja runāšanas mākslu;
bet augšējais apraksts satur sevī jau visu, kas vien kādam

šīs sugas putnam var pūt iespējams. Gribu tikai vēl pie-

minēt, ka apbrīnojamai atmiņai un atdarināšanas spējām,

kas piemīt šim apdāvinātam dzīvniekam, ir arī savas ēnas

puses. Kā pirmie viņa skolotāji parasti mēdz būt matroži,
kuri vēlākā laikā atrod sev palīgus mājas apkalpotājos.
Būtu gandrīz lieki minēt, ka šādi skolotāji ne vienmēr pa-

pildina papagaiļa vārdu krājumu tikai ar jaukākiem vār-

diem. Par nelaimi, pat vislabāk audzinātam putnam vecie

vārdi nāk diezgan bieži atmiņā, un skaistiem teikumiem un

teicieniem tas pastarpām piejauc rupjākos un jēlākos vār-

dus. Turklāt papagailis bieži vien uzskata visdīvaināko

toņu, dažādu skaņu un trokšņu atdarināšanu par sevišķi
vērtīgu, un ne sliktāk par vārdiem iemācās atdarināt arī

tādas lietas, kā piem., viņa tuvumā čīkstošu durvju ska-

ņu, suņa riešanu, kaķa ņaudēšanu, veca cilvēka kāsēšanu,
kas kopā saņemot ievērojami traucē viņa citādi tik piemī-
līgo tērzēšanu.

Ne tikai par pelēko papagaiļu saprātu, bet arī par

viņu iekšējo jūtu pasauli mūsu rīcībā ir skaisti novēro-

jumi. „Kādam manam draugam," stāsta Vuds (Wood),

„piederēja šīs pašas sugas papagailis, kurš pret maziem,

nevarīgiem radījumiem sevi parādīja laipnas un piemīlī-

gas audžu mātes lomā. Viņa saimnieka dārzā bija vairāki

ar drāts pinumu iežogoti un vītņu augu apņemti rožu

krūmi, še savu ligzdu bij ierīkojis žubīšu pāris, un mā-

jas iedzīvotāji, būdami lieli dzīvnieku draugi, tos pastāvīgi

baroja. Biežie rožu dārza apmeklējumi Pallijai, kā papa-

gaili sauca, palika drīz vien aizdomīgi. Papagailis, redzot,
ka tur tiek kaisīti graudi, nolēma šādam labam piemēram
sekot. Tā kā viņš baudīja pilnīgu kustības brīvību, tad

drīz vien tas atstāja savu būrīti, un pielabinājis mazos, ko
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viņš panāca pakaļdarinādams līdz nepazīšanai tās skaņas,
ar kādām mazos pielabināja viņu vecāki, sāka pienēsā I
savu knābi barību, kuru viņš ņēma no sava pārtikas krā-

juma. Viņa maigās mīlestības jūtas pret audžu bērniem

tomēr sacēla bērnu vecākos nemieru; izbiedēti no lielā

nepazīstamā putna, viņi pameta savu ligzdu un aizlaidās.

Pollija, redzēdams tagad mazos pilnīgi atstātus centās iz-

rādīt visu savu audžu mātes mīlestību. Tagad viņa vairs

i nedomāja atgriesties atpakaļ būrī; tā pavadīja dienu un

nakti pie saviem audžu bērniem un ar prieku sekoja, ka

viņi aug arvien lielāki. Kad mazie bij jau tiktāļu paaugu-

šies, ka varēja atstāt ligzdu, viņi sēdās savai audžu mātei

uz galvas un pakauša, un gadījās, ka Pollija ar šādu nastu

visā nopietnībā staigāja apkārt. Tomēr pateicību papagai-
lis nesaņēma nekādu lielo; kad audžu bērniem bij izauguši

spārni, tie pacēlās gaisā un aizlidoja.

Gūstā jako reti kad spēj pāroties. Tomēr ir zināmi

arī gadījumi, kad viņi dēja, perēja un izaudzēja mazos ne-

lielā būrī. Jau Biff o n s (Buffon) stāsta par kādu jako

pārīti, kas piecus, sešus gadus no vietas katru reiz dēja
četras olas un uzaudzēja mazos. Arī Labāks (Labac)
atstāsta līdzīgu gadījumu, un nesen atpakaļ Bakstons

(Buxton) piedzīvoja pie brīvi apkārtlidojošiem jako, ka

viņi kāda koka dobumā izperēja trīs bērnus. Viens no

tiem nomira, bet abi pārējie jautri lidinājās apkārt līdz

ar vecajiem, kurus Bakstons atstāja savvaļā, un līdz

ar viņiem ieradās katru rītu, lai saņemtu savu barības

tiesu.

Piemēroti kopti un pēc iespējas vienkārši ēdināti, jako
sasniedz lielu vecumu. Tirgonim Minnik--Huize-

na m (Minnik-Huvsen) Amsterdamā, piederēja šīs sugas

papagailis, kurš, iekams kā. mantojums nāca viņa rokās,

bij nodzīvojis gūstā jau 32 gadus, un izturēja pēc tam vēl

41 gadu. Apmēram četrus vai piecus gadus pirms savas

nāves viņš sāka izrādīt vecuma nespēku; viņa dzīvums un

gara spējas arvien vairāk pamazinājās un beidzot pilnīgi
izzuda. Pēdējos divos gados viņš vairs nespēja nosēdēt uz
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savas kārts un varēja tupēt vienīgi uz grīdas. Beidzot

viņš pat nespēja pats baroties, un to vajadzēja ēdināt;
arī spalvas mešanu savas dzīves pēdējos gados viņš izda-

rīja visai nepilnīgi. Vecuma un nespēka nomākts, viņš lē-

nām nobeidzās.

Viena no plašākām apakšdzimtas ģintām aptver A m a-

conas jeb zaļos papagaiļus (Amazona). Tie ir

lieli vai vidēji lieli putni ar druknu ķermeņa būvi. Knābis

ir stiprs un nedaudz izliekts; knābja augšpuse tikai paka-
ļējā galā nobeidzas ar asu skaldni. Spārni ir vidēji gari; otrā

un trešā lidspalvas ir visgarākās; spārna galotne nedaudz

vai pat tikko saskatāmi izbīdās uz priekšu. Aste ir īsa,

augstākais pusgara un viegli noapaļota. Spalvu apvalks
sastāv no cietām, platām, pie gala strupām spalvām; vaska

āda un acu apkaime vienmēr paliek spalvu neapsegti.

Amaconas papagaiļi, starp kuriem pazīstamas kādas

trīsdesmit sugas, ir tik lielā mērā saskanīgi veidoti kā

krāsas tā ķermeņa uzbūves ziņā, ka Fi n š s (Finsch) mē-

ģina viņos saskatīt šķiras visaugstāk attīstīto ģinti un tā

tad zināmā mērā arī visu pārējo papagaiļu pamattīpu. Šā-

dam uzskatam atbilst šo papagaiļu augstā garīgā attīstība,
un tas ir ņemams vērā. Izplatības apgabals sniedzas no

La Platas valstīm līdz Dienvidmeksikai ar Amacones upi
degpunktā. Nedaudzas sugas dzīvo Rietumindijā; stipri
šaurais izplatības apgabals liek domāt, ka še dzīvojošās

sugas ir atsevišķi pastāvoši vienas un tās pašas sugas vei-

dojumi. Visu sugu dzīves veidi, parašas, tikumi, uzveša-

nās un visa viņa daba tik lielā mērā sakrīt, ka sacītais par
kādu vienu sugu cieši zīmējas arī uz pārējām.

Kā piemērotu sugas priekšstāvi aplūkosim Amaco-

nas papagaili, sauktu pie braziliešiem „kurika" un

.r
papageio" (Amazona amazonica), kurš starp sev radnie-

cīgiem skaitās kā vidēji liela suga. Garumā tas sasniedz

trīsdesmit piecus, platumā piecdesmit sešus centimetrus;
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spārna garums ir deviņpadsmit un astes garums desmit

centimetri. Spalvojumā Krāsa ir tumšs zāles zaļums; kakla

muguras pusē spalvu gali iezīmējas ar tumšām malām; uz

pieres plata violeti zila svītra un galvas virspuse līdz ar

vaigiem koši dzeltēnā krāsā. Spārns pie pleca locītavas ir

zaļā, pie panta pamata dzeltēna krāsā; astes spalvas, iz-

ņemot pirmo, kas ir melnā krāsā, no augšas pie pamata ir

peleki zaļas, tāļāk indigo zilas; vidusspārnā spalvas no

otras līdz ceturtai pie saknes zaļā, vidu cmobersarkanā un

pašā galā indigo zilakrāsās; pārejās, izņemot pēdējās divas

zaļās, ir ārpusē zaļas, iekšpusē melnas un gaiā znas; lielo

lidspalvu apakšdaļa ir melnākrāsā, bet tuvāk spalvu pama-

tam zaļā; arī spārnu segspalvu apakšējās kārtas ir zaļas,
astes abās puses četras ārējās spalvas no iekšpuses gaiši
cinobersarkanas un no ārpuses tumši zaļas, bet pašos galos

zaļgandzeitēnas; uz piektās stūres spalvas iekšpuses plūks-
nām atrodas sarkans plankums, uz otrās un trešās līdzīgs,
bet pie saknes un pie spigas mazliet bālākas krāsas plan-

kums; šis sarkanais plankums pie pārējām spalvām top
vidū sadalīts ar platu dzeltēnas krāsas škērsšvitru; astes

apakšējās pamata spalvas ir dzeltēnīgi zaļā krāsā; pašas
astes spalvas no apakšas skatoties ir nespīdīgi cmobersar-

kanā krāsā ar vienu zaļu šķērsšvītru vidū un piatu gaiši zaļu
gala svītru. Redzoklis ir cmobersarkans, knābis raga dzel-

tēnumā, bet viņa gals tumši brūns, turpretim knābja sā-

kums brūnganā krāsā.

Sagūstīti papagaiļi ļoti ātri pārvēršās un tad viņi uz-

rāda daždažādas, pa daļai krāšņas krāsu kombinācijas.

Amaconas papagaiļu izplatības apgabals ir sākot no

vidus Brazilijas līdz britaņu Gvianai un Trinidadai un stiep-

jas uz vakariem līdz Bogotai, Ekuadorai un Venecuēlai.

„Visos apgabalos, kurus esmu apceļojis Brazilijas
austrumu piekrastē," saka Vīdas princis, kas viņu
dzīves aprakstu sīkumos attēlo, „šis papagailis ir viens no

visparastākiem. Es sastapu viņu viscaur lieliem bariem

biezajos mūža mežos, kuri ierobežo mangves purvus un
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upju grīvas, jo viņš izperē bērnus tikpat labi šeit kā tur,

bet, kā liekas, tas vairāk cieni mangves augļus. Tāpat ba-

riem šis papagailis ir sastopams ari pie Kio dc žaneiro,
kur ir lieli mezi; bet ari pie ziemeļu upēm, kā pie Parahi-

bas, Espirito Santo un pie Belmontes mēs viscaur viņu
esam atraduši un sevišķi rītos un vakaros viņa skaļo balsi

jo bieži dzirdējuši purvainos un no upes grīvas pārplūdu-
šos krūmājos. Šie krūmāji braziliešu upēm ir tikpat rak-

sturīgi, kā kārklu krūmi Eiropas upēm, bet tikai viņi pa-

rasti ir augstāki, kādēļ arī papagaiļi bieži vien taisa savas

ligzdas to resnos cauros zaros vai stumbra žuburojumos.

Pārošanās laikā kurikas laižas pāros; parasti skaļi
saukdami un kliegdami tie ar lielu ātrumu dodas augstu gai-
sos. Pārējā laikā viņi turas vienmēr kopā un dažreiz pat

ārkārtēji lielos baros, šādus, es gribētu sacīt, neizskaitā-

mus īsastaino papagaiļu barus esmu redzējis kopā gan

Mukuri mežos, gan citās līdzīgās vietās, kur viss mežs tad

bij piepildīts no viņiem un viņu ārkārtējiem kliedzieniem.

Šeit bija sastopamas vairākas minēto papagaiļu sugas. Pa-

gāja ilgs laiks, kāmēr bezgalīgais bars izklīda, un kļuva sa-

vādi, klausoties papagaiļu dīvainā kliegšanā. Viens bars

dzina pārējos no kokiem prom, pie kam, šinī nemierā viņi
savas balsis it sevišķi pastiprināja, šāda papagaiļu apvie-
nošanās ir ļoti parasta, tomēr nevar viņu salīdzināt ar kle-

jojošo Ziemeļamērikas baložu lielajiem bariem.

Ja šie putni ir apmetušies mūža mežā uz augstiem,
kupli apaugušiem kokiem, tad bieži vien nākas grūti viņus
ieraudzīt. Zaļā aizsargkrāsa padara viņus neuzkrītošus,
bet uzmanību pret sevi viņi griež vienīgi ar augļu čauma-

lām un kodoliem, kas krīt no kokiem. Pa ēšanas laiku viņi
izturas klusu, tomēr, tiklīdz tos izbaida, tūliņ tie sāk skaļi
kliegt. Viņus šauj lielā vairumā, jo iegūst no viņiem ļoti
barojošu gaļu; papagaiļu cepetis ir ne tikai Brazilijā, betarī

Surinamā iecienīts ēdiens."

Visi Amaconas papagaiļi vairošanās ziņā ir ļoti līdzīgi.
Tie papagaiļi, ar kuru dzīves veidu arī šinī ziņā ir publi-
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cēti novērojumi, dēj katru pavasari trīs līdz četras baltas

olas koku iedobumos, uz noplēstām šo koku skaidām. Pa-

rasti viņi perē vienreiz gadā un proti pavasarī. Mazuļi,
kas izņemti no ligzdas top sevišķi rāmi un ir ātri iemācami

runāt. Tādēļ Brazīlijā parasti viņi ir sastopami dzīvokļos
un top vesti lielā vairumā uz pilsētām, kur tos nopērk jūr-
nieki, lai ņemtu sev līdz uz Eiropu, šeit viņi jāpieskaita

parastiem papagaiļiem. Tie izrādās ļoti gudri un paklau-

sīgi, mazākais pret saviem taisnīgiem pavēlniekiem, vai

arī pret tiem, kuri visvairāk ar viņiem nodarbojas, mēdz

būt diezgan maigi un piemīlīgi, tā attaisnodami savu sla-

vu. Kāds no izbēgušiem Amaconas papagaiļiem bij izbē-

dzis Bukstonam un trīs mēnešus ilgi slāpstījās dārzos,
kāmēr ziemas tuvošanās atkal piespieda viņu no jauna uz-

meklēt viesmīlīgās mājas; pēc atgriešanās tas atkārtojis
tos pašus vārdus, kurus minētās mājas baiļu pilnā balsī

bija izteikušas, lai aicinātu viņu atpakaļ, kas pierāda, ka

papagailis sapratis, ka šie lūdzošie vārdi veltīti viņam.
Kāds cits Amaconas papagailis, kuru mans tēvs redzēja, ar

dziļāko mīlu bija pieķēries savai mājas mātes meitai, kā-

mēr ne tikvien pret citiem nepazīstamiem, bet arī pret
pārējiem ģimenes locēkļiem viņš izturējās ļoti naidīgi. Ne-

līdzēja arī viņu laipnās runas; viņš tiem neatbildēja un ne-

likās par tiem ne zinis. Turpretim pavisam citādi tas iz-

turējās, kad ieradās viņa draudzene. Viņš pazina tās so-

ļus un izrādīja lielu prieku, ja dzirdēja, ka viņa jau nāk

pa trepēm. Tiklīdz viņa ienāca istabā, tas steidzās viņai
pretim, uzsēdās tai uz pleca un ar dažādām kustībām un

skaņām lika viņai manīt savu apmierinātību, vai arī čivi-

nāja, itkā viņš ar savu kundzi gribētu sarunāties. Uz glā-

stiem, kurus viņam veltīja, tas atbildēja savu knābi maigi

pieglauzdams savas kundzes vaigam, un pie tam, vienmēr

viņš čivināja maigā balsī. Jaunkundze varēja ar viņu brī-

vi rotaļāties; viņš ņēma knābī viņas pirkstus un saķēra pat
tās virsējo lūpu un it nebūt šādu viņas uzticību nelietīgi

neizmantoja. Kad viņa kundze nebija klāt, tas likās ļoti
drūms, sēdēja nekustēdamies vienā un tanī pašā vietā, pa-

rasti neēda nekā un vispār bija pavisam citāds kļuvis nekā
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parasts. Es esmu redzējis vairākus Amaconas papagaiļus
un arī paU tos audzējis; caurmērā tie arvien ir piemīlīgi.

Noķertie viegli padodas audzināšanai, un tādēļ varu visiem

viņus ieteikt.

Gar spārnaino papagaiļu (Pionias) ģintā
mēs apvienojam četrdesmit dažādu sugu. Viņu ķermeņa
lielums svārstās starp baloža un kovārņa lielumu; to ķer-
menis ir īss un drukns.

šie papagaiļi ir izplatīti trijās pasaules daļās. Puse no

viņiem apdzīvo Dienvidamēriku, no otrās puses lielākā

daļa dzīvo Āfrikā, bet mazākā Āzijā. Viņu dzīves veids

neko daudz neatšķiras no īsastaino papagaiļu dzīves veida

un darbības.

Ja arī ne kā pats skaistākais, bet tomēr kā viens no

redzamākiem šīs bagātās ģintas locēkļiem ir minams vē-

dekļu papagailis (Pionias accipitrinus). Kakla mugurpu-

ses un sānu, tāpat arī ķermeņa virspuses un cisku spalvas
ir spīdoši tumšzaļā krāsā, galvas virspuse un priekšējā

daļa gaišā brūngani dzeltēnā krāsā, kā gaiša piena kafeja,

deniņi, ap ausīm, knābja pamats un galvas sāni, kā arī

smakrs neskaidri brūnganā krāsā; pie tam minētās vietās

atrodas netīri pelēkas krāsas švītras un plankumi; uz pa-

kauša ir platākas un garākas spalvas, kas sastāda vēdekļ-
veidīgu cekulu, tumšā karmīnsarkanā krāsā ar violetu pie-

krāšu; tuvāk pamatam katra spalva ir palsi brūnas krā-

sas, bet pašu spalvas galu grezno plata zilas krāsas ap-

male ; visā ķermeņa apakšdaļā, izņemot sānu un zaļās krūšu

spalvas, ir līdzīgā krāsā; spārnu rokas daļu segspalvas ir

viscaur melnā krāsā; astes spalvas, neieskaitot ārējās mel-

nās un tumši zilās, ir tādā pat zaļā krāsā kā mugura;

astes apakšējās segspalvas ir zaļas. Acs redzoklis ir brūns,

knābis, kājas, tāpat arī kailums apkārt acīm izskatās brūni

melni. Papagaiļa ķermenis pēc Burmeistera, sasniedz

līdz divdesmitseptiņi centimetri lielu garumu, spārnu ga-



rums ir astoņpadsmit un astes garums četrpadsmit centi-

metru. CJik lidz šim zināms, tad vēdekļu papagaiļi apdzīvo

galvenā kārtā Amaconas, Surinamas un Gvianas mežu ap-

gabalus; kā liekas, visur viņu ir mazāk nekā pārējo papa-

gaiļu.

Ilgāku laiku es esmu audzējis kādu vēdekļu papagaili
un ari zvēru dārzos redzējis divus citus. Visi trīs viņi, bet

sevišķi mans audzēknis, bij augstākā mērā patīkami putni.
Mans gūsteknis bij piekļāvīgs un padevīgs kā jebkurš labi

audzināts papagailis, maigs un mierīgs, es gribētu pat teikt

bez kaislībām; viņš sadraudzējās ar mani ātri un sirsnīgi,
un kad es gāju viņa būrītim garām, tas mani sveicināja ar

jautājošu žestikulāciju un ar redzāmu omulību saņēma
glāstus, kurus es tam drīkstēju dāvāt, nebaidīdamies, ka

viņš man kodīs. Viņam nepiemita pārējo papagaiļu viltīgā

un ļaunā daba. Viņam patika arī tas, ja kāds rotaļājās ar

tā spalvām, un parasti tad viņš pamazām saslēja galvas

mugurpuses garākās spalvas, lai tādā kārtā izplestu savu

sevišķi krāšņo vēdekli. Tikai tas nekādā ziņā nenotika

dusmās, kā domā Šo m b v r ģ s, bet gan parasti priecīgā
uztraukumā.

Kāds cits vēdekļu papagailis, kuru man bija izdevība

novērot, izdeva daždažādus toņus un skaņas, tā kā man

bij jādomā, ka tās kāds viņam iemācījis un ka tas, ja to

mācītu, varētu iemācīties runāt. Nevarēja būt šaubu par

putna augstām gara spējām. Viņam gan trūka gandrīz
visu izteiksmīgo kustību, ar kurām piemēram kakadu cen-

šas darīt sevi saprotamu; bet viņš ļoti labi atšķīra savus

paziņas no svešiem ļaudīm, izrādīja dzīvu interesi par visu,
kas bij ap viņu, paklausīja savu draugu saucieniem un ar-

vien ielaidās uz viņu vēlēšanām. Drīz vien viņš tapa ar

pilnu tiesību par manu mīļāko putnu.

Punduru papagailis pieder pie šīs apakšdzimtas patī-
kamākiem locēkļiem; vismaz viņu ārējais izskats ir pa-

tīkams un pievilcīgs, arī to uzvešanās dažā ziņā ir intere-
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santa un valdzinoša. „Vācu dzejnieki," saka šomburgs,

„nepazina to maigo mīlu, kura valda starp punduru pana-

gailu pāri, tādēļ viņi par idilliskas mīlas simbolu ir izvēlē-

jušies baložu pāri." Bet cik tāļu baložu pāris paliek tiem

pakaļ savā maigumā! Starp abpusīgo vēlēšanos un darbī-

bu te valda pilnīgākā harmonija; ja viens ēd, tad to dara

arī otrs, ja viens mazgājas, tad otrs to pavada, ja tēviņš
kliedz, tad mātīte viņam tūlīņ piebalso, ja viens saslimst,
tad otrs viņu baro, un lai cik daudzi arī nebūtu sapulcēju-
šies vienā zarā, tad tomēr kopā sadevušies pārīši nešķir-
sies."

No visām ģints pazīstamām sugām es nostādu pirmā
vietā rožu papagaili (Agapornis roseicollis). Viņš
skaitās pie ģints lielākām sugām, ir septiņpadsmit centi-

metrus garš, snārni ir desmit un aste piecus centimetrus

gara. Noteicošā spalvas krāsa ir skaista zāles zaļa, kura

apakšpusē kļūst drusku gaišāka un sānos uzrāda dzeltēnu

nokrāsu. Pieres švītra un uzacis ir bāli šarlaka sarkani,

deguna pamats, vaigi, auss apkārtne un parīkle maigā per-

sika vai bālā rožu krāsā, lejup viņa nemanot pāriet zaļā
krāsā; pakaļa un virsējās astes segas ir debeszilas, spārni

ārpusē zāļu zaļi, uz galu tumšāki, gandrīz melngani, apakš-

pusē melngani, iekšpusē ar izdzisušu zilganu malu; abas

vidējās stūres spalvas ir vienkrāsaini zaļas, pārējās zaļas,
zaļgani ziliem galiem, vēl pirms tam ar izveidotu melnganu

šķērsšvītru un cinobersarkanu plankumu saknes pusē. Re-

dzoklis ir tumši brūns, šaurais acu riņķis bālgans, knābis

vaska dzeltēns, galā zaļgans, kājas zili zaļganas. Jaunais

putns atšķiras no abiem vienādas krāsas vecākiem ar tum-

šāku krāsu un sarkanās pieres saites trūkumu.

Rožu papagaiļa tēvija ir Āfrikas dienvidrietumi, to-

mēr, kā rādās, putns ir, pēc Kir ka norādījumiem, sa-

stopams arī dienvidaustrumos, it īpaši Zambezi apgabalā.
Kā to ziņo 0r 11 ep s, viņš ir liels Limpopo zemnieku

mīlulis un viņu bieži tura krātiņā.
Par viņa dzīvi brīvībā, cik man zināms, stāsta tikai

Andersons. „šis skaistais mazais papagailis ir izpla-

tīts pa visu Damara un Grosnamaka zemi, bet viņu atrod
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ari Ovakango un Ngami ezerā. Viņu vienmēr sastop ma-

zos lidojumos un nekad tāļu atstatu no ūdens. Turp viņš
dodas vismaz vienreiz dienā un tādēļ viņš var kļūt izslā-

pušam ceļiniekam par uzticamu vadoni, ja tas ir pietiekoši

piedzīvojis, lai šādu gadījumu izmantotu un uzietu bieži

ļoti mazās vai neparasti novietotās dzeramās vietas.

Rožu papagailis laižas neparasti ātri. Mazie pulciņi
aizšaujas garām tik ātri kā domas, kad viņi vai nu maina

savu barības vietu vai dodas dzert, bet viņi tomēr reti veic

samērā lielus atstātumus vienā lidojumā. Pa laišanās lai-

ku viņi izdod ātri vienu pēc otras asas skaņas, un to pašu
dzird no viņiem, ja tos piepeži izbaida. Viņu barība ir

ogas un lieli ogveidīgi augļi.

Šie papagaiļi netaisa ligzdu paši, bet atņem to citiem

putniem, it īpaši zvirbulim un mahali audējam. Es nezinu

teikt, vai viņi pilntiesīgos īpašniekus padzen, vai tikai iz-

lieto viņu atstātās ligzdas, bet es esmu redzējis piemītam

apmēram līdzīgā skaitā zem vienā un tā paša ligzdu jumta
rožu papagaiļus un zvirbuļus. Tīri baltās olas ir garenā-
kas kā dzeņu olas.

Sagūstīti rožu papagaiļi, kurus es vairākus gadus ne-

pārtraukti kopu un novēroju, mani ļoti pievilka. Viņu da-

ba un izturēšanās patīkami atšķiras no citu pundurpapa-

gaiļu darbības un dzīves veida. Viņi, acīmredzot, ir mie-

sīgi apdāvinātāki un garīgi kustīgāki par tiem, viņiem ir

visas to piemīlīgās īpašības un vēl citas turklāt, kuras vi-

ņus dara ļoti patīkamus. Varbūt nav par daudz teikts, ja

viņus pieskaita vispār vispatīkamākiem no visiem papagai-

ļiem. Viņi vienmēr uztura savas spalvas vislabākā kārtībā

un tādēļ tie izskatās ļoti tīrīgi, arī viņu slaidais stāvs ir

patīkams, viņi ir ļoti mundri, dzīvi un rosīgi, kustas daudz,
ir skaļi, saticīgi vismaz ar sev līdzīgiem, ļoti maigi pret
savu dzīves biedri, un nododas savu pēcnācēju kopšanai.
Ar savām kāpelējošām kustībām viņi līdzinājās citiem īs-

astainiem papagaiļiem, bet atgādina arī greznos papagai-

ļus, jo dažreiz tāpat kā tie pakaras pie sava krātiņa grie-
stiem ar galvu uz leju. Viņu balss mazai istabai ir gandrīz
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par skaļu, bet lielākā telpā, it īpaši brīvi stāvošā lielā krā-

tiņā, traucē maz vai nemaz. Viņu vislabāk izteic apzīmē-

jot to pa čivināšanu, kura pāriet dažreiz trallināšanā. Pēc

manas dzirdes parastā skaņa ļaujas attēloties ar desmit līdz

divdesmit reizes atkārtotu „cik-cik", biedinājums ar

„tirrirrirrirrit cittitcit, tiet, tiet", vai arī ar „citeri titititie"

ar pievienotu „cit". Dažreiz tēviņš sēž nolaidīgi ar drusku

saceltu spalvu un aizvērtām acīm it kā sevī nogrimis vienā

un tanī pašā vietā un liek atskanēt čivinošai dziedāša-

nai, kuras atsevišķie toņi gan ir tie paši, kurus dzird arī

vilinot un pļāpājot, bet viņus saskaņo un mīkstina saisto-

šas skaņas, bez tam stiprums un uzsvērums arī ir ļoti da-

žādi, tā kā rodas patīkama dažādība.

Lai gan rožu papagaiļi jau tad saista katru uzmanīgu

kopēju, kad viņus tura atsevišķi vai lielākās sabiedrībās,
taču pilnīgi viņi savu īpatnību izrāda gatavojoties uz pe-
rēšanu. Gadījums man ļāva iepazīties ar šo putnu neat-

liekamām vajadzībām. Tanī laikā, kad es ieguvu pirmos
rožu papagaiļus, vēl nebija publicēti Andersona no-

vērojumi par viņu dzīvi savvaļā, es tādēļ nevarēju pare-

dzēt, ka viņu vairošanās veidz vispār uzrāda tik svarīgas

atšķirības, salīdzinot ar citiem pundurpapagaiļiem un papa-

gaiļiem vispār. Mani audzēkņi bija sadalīti pa pāriem,

pārīši viens otru apbārstīja maiguma pierādījumiem, bet

negatavojās uz perēšanu. Pret saviem krātiņa biedriem,
maziem audējiem, viņi izturējās tikpat nesaticīgi, cik sa-

ticīgi ar sev līdzīgiem, izpostīja viņu ligzdas un darīja ci-

tas nelietības. Es to skaitīju par pārgalvību, kādu pie pa-

pagaiļiem bieži novēro un ļāvu tai notikt. Viņiem nolemtās

ligzdu kastiņās tie ložņāja ārā un iekšā, bet, kā rādījās,
uzlūkoja tās vairāk par slēptuvēm, nekā par ligzdu vietām.

Viņi, bez šaubām, vēlējās perēt, bet acīm redzot viņiem kaut

kas trūka. Tā kā viņi līdz šim bija ņēmuši pretīm tikai

graudu barību, proso, kaņepes un auzas, bet no jauktas
barības bija atteikušies, tad es nācu uz domām, ka viņi, var-

būt, ir pumpuru ēdēji, un liku viņiem pasniegt zaļus lapo-
tus vītola zarus. Dažas minūtes vēlāk viņi sēdēja uz tiem.

ātri plūca lapas un nograuza pumpurus un mizu. lesākti -



mā man gribēja likties, ka arī šis darbs tiek uzsākts tikai

aiz patikas izpostīt, bet ne lai iegūtu barību, bet kad es

tomēr uzmanīgi novēroiu tālāk, es māniju, ka mani putni

tagad beidzot ir atraduši kārotās vielas celtnei. Izveicīgi

vini noplēsa sešus līdz astoņus centimetrus garu mizas

gabalu, ar knābi viņu tā satverot, ka viens gals, apmēram

trīs centimetrus garš. brīvi rēgojās, apgriezās apkārt, sa-

cēla pakaļas spalvas, škirtīia viņas ar knābi, un gabals pa-

lika turoties starp atkal nogludinātām spalvām. Otrais, tre-

šais, sestais, astotais tādā pašā kārtā tika noplēsti un pie-

stiprināti, viens, otrs pie tam nokrita zemē, bez kā vērstu

uz sevi uzmanību, citus par daudz cītīgie laulātie draugi
izvilka atkal no spalvām laukā, beidzot tomēr daži palika

pieķērušies. Papagailis pacēlās lēnām un uzmanīgi aizlai-

dās augšup uz ligzdas kastiņu, ielīda iekšā ar pilnu lādiņu
un tukšā atgriezās atpakaļ. Es nezinu,, vai arī citi pundur-

papas-aiļi rīkojas līdzīgā kārtā, bet man liekas, ka tas ir

iespējams.
Maz dienās pēc ligzdas vielu ienešanas notika viena

pārīša pirmā kopošanās, dažas dienas vēlāk otra. Kad tie

iedēj pirmo olu, cik ilgs ir perēšanas laiks, cik ilgi mazie

paliek ligzdā — T)ar visu to es nekā nezinu teikt, jo es ne-

gribēju, pārmeklējot ligzdu, putnus traucēt vai kavēt. Es

tikai novēroju, ka tie ligzdu glīti pagatavo no noplēstiem

gabaliņiem, un viņa līdzinājās apmērām divām tukšas pus-

lodes trešdaļām, ka baltā ola ir ļoti ieapaļa un samērā

liela, ka mazuli, skaitā divi līdz pieci, izlien desmit vai vien-

padsmit nedēļas pēc pirmās pārošanās un ka augšā aprak-

stītais ģērbs trešā vai ceturtā mēnesī izbalojot pāriet viņu
vecāku ģērbā, bet tikai astotā dzīves mēnesī spalvas metot

izveidoias no jauna, kurpretim iesākumā melnganais vir-

sēiais knābis nobalo jau apmēram četru nedēļu laikā pēc

izlidošanas. Mazuļus baro abi vecāki, un pie tam ne tik-

vien ar augu vielām, bet arī ar lakstīgalu barību, kas dara

iesnēiamu slēdzienu, ka brīvībā vecie viņiem pienes arī

kukaiņus. Viņi izturas tāpat kā viņu vecāki. No pirmās
dzīves dienas sākot viņi izrāda tādu pašu mundrumu, ku-

stīgumu un modrību, drīz vien ari tādu pašu biklumu un
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uzmanību, drīz iemācās no saviem vecākiem viltīgo paslēp-
šanās mākslu, un sākot ar savas dzīves piekto mēnesi viņi
vairs nav no tiem atšķirami. Tūliņ pēc pirmās perēšanas,
vēl pirms no tās radušies mazuļi ir kļuvuši īsti patstāvīgi,
vecie uzsāk otro, un, kā rādās, pēdīgo tanī gadā.

F i n š s pie īsastainiem papagaiļiem pieskaita beidzot

vēl greznos papagaiļus (Loriculus). Viņi parasti
ir vēl mazāki par pundurpapagaiļiem un ir lilliputi savā

šķirā. Tā kā man bija tā laime kopt kādu grezno papa-

gaili ilgāk par diviem gadiem, tad es viņu izvēlos par ģints

priekšstāvi. Zilvainadziņš, kā es vēlos šo skaisto

putniņu nosaukt (Loriculus galgulus), ir apmērām tikpat

liels, kā mūsu lauku zvirbulis. Viņa spalva galvenā kārtā

ir zāles zaļa, uz galvas vidus apaļš plankums ir tumši ultra-

marinzils, trīsstūrainais, ar smailo galu uz apakšu vērstais

plankums uz muguras ir oranžu krāsā, liels gareni apaļš

šķērsu plankums uz rīkles, tāpat kā pakaļas un virsējās
astes segas spalvas ir degoši šarlaka sarkani, šaura šķērs-
švītra muguras lejgalā virs sarkanās pakaļas, kā arī cisku

sānu spalvu malas spilgti dzeltēnas, spārni iekšpusē ir mel-

ni, apakšpusē, tāpat kā attiecīgās astes spalvas, jūras zilas,

viņu apakšējās sedzošās spalvas zaļas. Acs redzoklis ir

tumši brūns, knābis vienkrāsaini melns, vaska āda gaiši

pelēka, kāja pelēkgani dzeltēna. Mātītei, kura ir drusku

gaišāka par tēviņu uz galvas zilā plankuma vietā ir zaļš,

zilgani zaļais muguras augšgala plankums ir mazāks un

nav nemaz sarkanais rīkles plankums. Jauniem putniem

spalva ir tumšāka, galvas virsas plankums tikai manāms

un nav ne muguras, ne rīkles plankums.
Cik līdz šim ir pierādīts zilvaiņadziņš dzīvo tikai uz

Borneo, Sumatras, Bankas un Malakas dienvidu galā. Par

savvaļas dzīvi dažas ziņas sniedz tikai Salamans Mi 1-

-1 c r s (Mūller), kurš piemīlīgos putnus varēja novērot Bor-

neo dienvidos. Rosīgais un zināšanām bagātais ceļotājs
atrada mūsu grezno papagaili kā dajaku iecienīto krātiņu
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bambuka niedru krātiņā, kurš papagailim kāpelējot iesāk
kustēties. Brīvībā viņš pārtiek no koku pumpuriem, mai-

gām vasām un koku ziediem, it īpaši eritrinu ziediem.

Gūstniecībā viņš dabū vārītu rīsu un šad un tad zaļas ba-

nānes, kuras tas labprāt ēdot. Citādi Millers piezīmē vēl

tikai to, ka mazo putnu esot grūti iespējams ieraudzīt

starp zaļām lapām un eritrinu sarkaniem ziediem. Kā no-

tiek vairošanās, nav zināms.

Man izdevās vairākas reizes iegūt saķertus zilvaiņa-
dziņus, par ko ļoti priecājos. Viņus un ganarī visus krāš-

ņos papagaiļus vispār ir jāskaita par vispiemīlīgākiem ra-

dījumiem ; viņi izrāda nevainīgu pieķeršanos, ir kustīgi, bet

ne trakulīgi un dziedotpļāpā vai pļāpā dziedot, bez kā kļūtu
nepatīkami ar skaļiem griezīgiem kliedzieniem vai spieg-
šanu. Visas kustības norit neparasti viegli un patīkami.

Steidzīgi cilpojot, bet nevāļājoties, viņi steidzas pa zemi

projām, neapdomājoties viņi lēc priekš īsām kājiņām par

daudz lielā atstātumā, kāpelē ātri un veikli pa krātiņa pi-

numu, vienādi droši lietojot knābi un kājas.

Lidojums, kuru gan es sabiedriskā krātiņā va-

rēju novērot aprobežotā mērā, ir viegls un, kā rādās, no-

tiek bez pūlēm, lai cik ātri spārni arī netiktu kustināti.

Klaudzinošo troksni, kādu saceļ uzlidojošs pundurpapagai-

lis, es no viņiem neesmu dzirdējis. Atpūšoties viņi tikai

izņēmuma kārtā paliek parastā stāvoklī, bet gan parasti

guļot vienmēr ieņem mierā esošā sikspārņa stāvokli, pie
kam viņi ar kājām pieķeras pie krātiņa griestiem vai sausā

sēžamā kokā un ļauj nokarāties taisni lejup ne tikvien ķer-
menim, bet arī galvai, tā kā mugura, ievilktais kakls, gal-
vas virsus un knābis izveido taisnu liniju, kāmēr aste, lai-

kam gan lai nepiedurtos, ir vērsta iepakaļ un uz augšu un

spalva pavirši sacelta. Skaistiem dzīvnieciņiem šādā stā-

voklī ir pavisam cits izskats nekā parasti, viņi izskatās div-

tik resni kā sēžot, pilnīgi bumbas veidīgi. Bieži viens vai

otrs pieķeras tikai ar vienu kāju un tik tāļu ievelk otru.

ka slēgtie nagi tikko vēl ir redzami, gan arī pārmainās, lai
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vienu kāju uz kādu laiku atbrīvotu. Sabaidīti tie vienmēr

bēg uz griestiem, it kā viņi justos visdrošāki tad, kad tie

būtu uzkārušies. Tādā stāvoklī tiek nokārtotas arī nesva-

rīgas darīšanas, piemēram spalvas drusku sakārtotas, vai

arī pļāpājot iztekta labsajūta, kaut arī parasti kā viens

tā otrs notiek sēžot. Ja pundurpapagailis sajūt vajadzību

iztīrīties, tad viņš drusku vairāk kā parasts paceļ asti,
drusku saliec ķermeni un tad izkārnijumu bumbiņu, kura

parasti ir ādiņas klāta piciņa, aizsviež projām uz trīsdesmit

centimetriem. Dziļā mierā vai guļot miegā mazais ķerme-
nitis vēl vairāk kā parasti uzpūšas un plakstiem slēdzas,

atstājot mazu spraugu. Nav sevišķi jāatgādina, ka pun-

durpapagaiļi ieņem arī visus pārējos stāvokļus kādi ir pa-

pagaiļiem iespējami un pie tam ar rotaļājošos vieglumu.
Vai ar galvu uz augšu vai uz leju, tas viņiem ir pilnīgi vien-

alga. Aprakstītais sikspārņa stāvoklis tomēr ir tas, kādā

viņus redz visbiežāk, un ir tik raksturīgs, ka es liktu priek-
šā šos putnus saukt par sikspārņa papagaiļiem, ja šis vārds

man liktos tikpat patīkams, kā viņi paši.

Grezno papagaiļu garīgās spējas varētu atrasties uz

vienas pakāpes ar pundurpapagaiļu spējām. Zilvaiņadziņi
ir nevainīgi, apzinīgi, uzticīgi. Viņi drīz mācās pazīt savu

kopēju un viņa ģimenes locekļus un neliekas traucēties ne

no viņa, ne no tiem, ļauj iet klāt pie krātiņa, un arī tad ne-

izrāda bailes, ja pēdējo nesā šurp un turp, nepāriet pat pa-
rasti no sava pakārtā stāvokļa citā. Viņi ļoti labi pazīst
svešus ļaudis, bet uzticas tomēr arī viņiem, kāmēr suņa pa-

rādīšanās viņos modina lielu uztraukumu. Tomēr, pēc ma-

zo papagaiļu paraduma, viņi nekad neizturas tik izteiksmī-

gi, kā viņu lielākie šķiras brāļi, nebaras arī, ja viņus uz-

trauc, kā to pat pundurpapagaiļi mēdz darīt. Viņu iztu-

rēšanās katrā gadījumā ir mierīga un nosvērta, viņi dzīvo,
tā sakot, klusu dzīvi. Abi viena pāra dzīves biedri satiek

ļoti labi, bet neviens neizrāda otram redzamu maigumu,
pie viņiem es nekad neesmu novērojis savstarpīgo spalvu
šķirstīšanu, mīlināšanos ar deguniem un tā saukto skūp-
stīšanos.
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Parasti diezgan klusā tēviņa dziedāšana ir apbrīno-

jami jauka. Ar žubītes dziesmu tā, zināms, nekādā ziņā
nevar mēroties, bet gan sastāv no pļāpājošām, švirkstošām,
čivinošām un dažām svilpojošām skaņām, tomēr viņu iz-

pildījums notiek ar tādu patiku un atstāj tik patīkamu
iespaidu, ka to ļoti labprāt klausās. Varbūt viņš drusku

paliek iepakaļ viļņu papagaiļa dziesmai satura bagātības

ziņā kā arī paņēmienu un saskaņas ziņā, bet kopiespaida

ziņā laikam gan ne, pēc manas dzirdes noteikti ne. Dzie-

dātājs pa izpildījuma laiku mēdz augstu izcelties, cik iespē-
jams izstiept kaklu un bez tam sacelt sarkanās kakla

spalvas, tā kā viņas kustoties attēlo rīkles muskuļu kustī-

bas, vai vismaz atzīmē tās. Katrs atsevišķs priekšnesums

ilgst no vienas līdz divām minūtēm, tad iestājas īss pār-

traukums, un dziedošā pļāpāšana sākas no jauna.

Kanariju putnu sēklas, kuras var būt papagailim snieg-
tas pa jūras ceļojuma laiku, gabaliņos sagriesti sakņaugi
un svaigas skudru olas ir manis kopto grezno papagaiļu
barība. Pie tās viņi jūtas labi un pārlaiž spalvu metamo

laiku, nezaudējot neko no sava mošuma un arī bez kādām

sava ģērba pārmaiņām.

Austrālija rādās būt putniem īstā paradīze. Tur dzī-

vojošie zīdītāji ir panīkušas būtnes, kuras tikai atgādina

uz citām zemes daļām lielāku pilnību sasniegušās, tur-

pretim putni, kuri minēto zemes daļu sauc par savu dzim-

teni un pa lielākai daļai lepojas ar brīnišķīgu krāsu krāš-

ņumu, ir tikpat pilnīgi izveidoti kā jebkur citur. Neviena

cita no dzimtām nepiešķir šai zemes daļai tik noteiktu iz-

teiksmi, kā papagaiļi. Starp gumijas koku zaļām lapām

paspīd apžilbinošie kakadu, brīnišķīgiem ziediem pielīdzi-

nāmi, lejup no dzeltēni ziedošām akācijām mirdz visdzīvā-

kām krāsām greznotie platastainie papagaiļi un ap koku

ziediem mūžīgi kustīgās grupās kūleņojas medu sūcošie
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pinzeļmēļainie, kāmēr mazie zāļu papagaiļi (priecīgi apdzīvo
bieži vien vienmuļīgos līdzenumus zemes iekšienē. Kā pie
mums bezdelīgas pazib pilsētu un ciematu ielās, tā Austrā-

lijā pa tiem pašiem ceļiem laižas papagaiļu bari, un kā

mūsu zvirbuļi kūleņojas uz lauku ceļiem, tā tur redz itkā

viņu vietu ieņemošos papagaiļus apklājam zemi. Kad vien-

tuļi dzīvojošais zemturis ievāc savu ražu, šķūņu vārtu

priekšā parādās simtiem lieli šo dzīvnieku bari, kā pie
mums baloži, un izkultos salmos meklē pēdīgos graudus.

Dzejiski noskaņotos ceļotājus sajūsmina vienmēr mainīgā

aina, kādu šie krāšņie putni sniedz, zemkopis turpretim
viņus ienīst līdz sirds dibenam, jo tie postīdami par daudz

bieži uzbrūk viņa īpašumam, un viņš tos apšauj ar tādu

pat vienaldzību, kā mūsu zemnieks zaglīgos zvirbuļus.
Vairāk kā sešdesmit noteiktu dažādu papagaiļu sugu

vidū kakadu ieņem augstu stāvokli. Viņi izveido diez-

gan asi sevī noslēgtu papagaiļu grupu un tādēļ viņus ar

pilnu tiesību apvieno atsevišķā dzimtā (Plictolophinae).

Viņu visvairāk acīs krītošā pazīme ir izceļamā spalvainā

galvas sega, kura grezno viņiem galvu, un ar šo pazīmi arī

pietiek, lai viņus atšķirtu no visiem pārējiem papagaiļiem.
Viņu izplatības apgabals stiepjas no Filipīnām līdz Tasma-

nijai un no Timora un Flores līdz Zālamanasalām, šī riņķa
robežās gandrīz visās zemēs un salās mājo kakadu, tomēr

atsevišķas sugas izplatās pār plašiem zemes gabaliem vai

vairākām salām, kāmēr lielākai daļai apdzīvojamais apga-
bals ir uzkrītoši aprobežots. Te dzīvo lielākā sugu daļa
lielos, bieži milzīgos baros, kuri piemājo dažāda veida me-

žos, no turienes klejo pa ārēm un laukiem un katrā ziņā
sniedz skatītājam burvīgu un pacilājošu ainu.

Pēc savas dabas un izturēšanās kakadu līdzinājās ci-

tiem papagaiļiem, bet viņi pieder pie vispatīkamākiem no

visiem. Kad' viņi dzīvo kopā tūkstošiem lielos vairumos,
viņu nepatīkamā kliegšana gan var kļūt tik apdullinoša, ka

viņi cilvēka labvēlību neiemanto, tomēr kolīdz mācas pazīt
atsevišķu putnu, kad ar viņu sadraudzējas, to iemīļo. Visi

kakadu ir gudri un saprātīgi, vairums nopietni un maigi
putni. Viņu garīgā apdāvinātība ir ārkārtīgi augsta, viņu
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ziņkārība ir tikpat liela kā viņu atmiņa, atsevišķa īpatnība
ir ievērības cienīga. Labi, ja diviem no viņiem ir taisni

tāda pati izturēšanās. Kakadu sadraudzējas ar cilvēku lab-

prāt un sirsnīgi, ir mazāk viltīgs par citiem papagaiļiem
un ar pateicību atzīst viņam dāvāto mīlu, kādu viņš, liekas,

līdzīgā kārtā tīko iegūt no ikviena. Tikai nepatīkami pie-

dzīvojumi padara viņu nedraudzīgu un nepiemīlīgu. Va-

jaga sargāties kakadu darīt pāri, jo viņa ļoti labā atmiņa
uzticīgi uzglabā iegūtos iespaidus gadiem ilgi. Nodarītos

apvainojumus viņš aizmirst grūti vai nemaz un reiz pamo-
dušos neuzticību gandrīz nemaz nevar noklusināt, nereti

gadās pat, ka apvainotais putns izrāda tieksmi atriebties

un vēilāk apdraud to, kurš viņam ir darījis pāri. šis rak-

stura vilciens varbūt ir vienīgais nepatīkamais, kāds pie
kakadu ir manāms, vispār maiga daba pie viņa ir valdošā.

Viņš grib mīlēt un mīlēts kļūt, un drīz to dara zināmu sa-

vam kopējam kā vien spēdams. Ja viņš reiz ir samierinā-

jies ar savu gūstekņa likteni un pieslēdzies vienam cilvē-

kam, tad viņš labprāt ļaujas no viņa un drīz no visiem

citiem glaudīties, paklausīgi noliec galvu, tiklīdz, taisās ar

viņu mīlināties, un pilnīgi ceļ savas spalvas pretīm rokai.

Varbūt viņam no viņa spalvas šķirstīšanas ar rokām un

kailās ādas rīvēšanas un kasīšanas, jo āda ir starp reti stā-

vošām spalvām viegli sasniedzama, rodas labpatikas sa-

jūta.

„Gan neviena no visām citām papagaiļu ģintām," pie-
zīmē Lindcn s, „nepelna vairāk „spārnoto pērtiķu" no-

saukumu, kā kakadu. Sevišķi tas izteicas tieksmē visu

darīt pakaļ. Kas notiek blakus krātiņā, izsauc viņu uz-

manību, un ja viņi to var, tie to atdarina, tiklab neparastas
kustības un izturēšanos vai skaņas, kā mums patīkamu
vai nepatīkamu darbību. Kāds no maniem dzeltēnvaigu
kakadu zināmā vienmērīgā taktā skraida uz savas sēžamās

stangas šurp un turp, dejo, vingro un piekopj visādas

mākslas. Visu to otrs atdarina, varbūt pa priekšu bez sa-

jēgas, vēlāk labāk, un beidzot tik labi, ka tam, kurš sākumā

bija skolotājs, jāredz sevi pārspētu. Nav atstāstāms, cik

uzjautrinoši šāda izturēšanās iedarbojas uz skatītāju. At-
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darināšanā mīt zināma nebēdība un pie tam centība izvest

kaut ko tikpat labi, vai vēl labāk. Ja kāds atlauž vaļā barī-

bas trauku un svaida apkārt pa krātiņu kā spēlējamo
bumbu, tad kaimiņam nav miera, kāmēr viņš nav izdarījis
to pašu. Pie tam viņa knābis izrāda citur neredzētu spēku
un kustīgumu, jo šo vienu rīku viņš izlieto kā āmuru,

stangas, skrūvju griežamo, un panākumi ir apbrīnojami.
Ar visādu viltību es piestiprināju barības traukus, pietinu
tos ar drāti ap dzelzs stabiņiem, cieši pievilku no ārpuses

ar skrūvēm, bet mani kakadu prot ļoti labi darboties skrūv-

ju griezumiem pretējā virzienā un agrāk vai vēlāk visu

dabū vaļā. Mani krātiņi iepriekš pastāvēja no drāts pi-
numa, bet vienmēr tas bija tikai laika jautājums, kad kāda

cieši pīta daļa bija attaisīta vaļā un tad caurums pietiekoši
ātri palielināts, lai pa viņu varētu izlīst ārā un izdarīt vi-

sādas palaidnības." Man jāpiezīmē, ka pie kakadu ir se-

višķi attīstīta kāre izpostīt, un putnu spējas patiešam iet

pāri katram priekšstatam. Kā es to varu no saviem pie-

dzīvojumiem apliecināt, viņi sagrauž ne tik vien piecus līdz

sešus centimetrus biezus dēļus, bet pat dzelzs skārdu vai-

rākus milimetrus biezu, viņi salauž stiklu un mēģina iz-

taisīt alas pat mūrējumā. No parastām putnu važām, ku-

rām viņi ir saistīti pie sēžamā koka, tie atbrīvojas viegli.

Visasprātīgākie līdzekļi, ar kuriem tos aizsargā no bēg-

šanas, savu uzdevumu izpilda gan dažreiz, bet nebūt ne

vienmēr. Fidl cr s man raksta, ka viņi protot atgriest

vaļā pat divkāršu skrūvi, kura darbojas savstarpīgi pre-

tēji. Tas viss spiež mūs nonākt pie augsta jēdziena par

viņu saprātu.

Kakadu dabīgā balss ir nejauka, neaprakstāma spieg-
šana. Skaņas „kakadu", kuras viņu vairums izrunā,
uzkrītoši maigā kārtā un ar kurām viņi parasti arī vēlas

izteikt kopējam savu draudzību vai padevību, nav nekas

cits, kā viņiem iemācīti vārdi. Pēdējo ziņo Bernšteins,
kurš kakadu daudzkārt varēja novērot brīvībā, un F i n š s

to atkārto. Lai pārliecinātos par to, griezos pie dzīvnieku

tirgotāja Hagenbeka un izzināju no viņa sekošo, ko

es jau esmu atgādinājis arī savā grāmatā „Sagūstītie
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putni":
„
Visbiežāk es esmu dzirdējis vārdu kakadu" no

tām sugām, kuras ceļās no Indijas, bet to saka arī Austrā-

lijas sugas. Es domāju, ka varu ar noteiktību apgalvot,
ka viņu vispār var dzirdēt no visām sugām. Tomēr tie,
kuri izrunāja savu vārdu, vienmēr bija pieradināti putni.
No nepieradinātiem, kurus, kā zināms, ļoti viegli pazīst kā

vecumā sagūstītus vai vismaz novārtā atstātus, es šo

vārdu nekad nedzirdēju un pie tam tikpat maz no Indijas
kā no Austrālijas sugām. Nesen es saņēmu četrpadsmit

dzeltēnvaigainos kakadu, no kuriem ne viens pats nesa-

cīja „kakadu". Beidzot man ir jāpiezīmē, ka Austrālijas

sugas vārdu „kakadu" izteic angliskā izrunā un tikpat bieži

saka „pretty cokey", kas katrā ziņā pierāda, ka tie vismaz

minētos vārdus ir mācījušies tikai gūstniecībā." Par šo

jautājumu pilnu skaidrību sniedz R o z en b c rg s. „Man

jāpiezīmē," viņš man raksta, „ka vārdu „kakatua" nekad

nedzird no savvaļā dzīvojošiem putniem un arī nevar dzir-

dēt, jo viņu iemāca tikai jaunībā saķērtiem. Viņš ir cē-

lies no mālājiem un nozīmē „vecais tēvs" (kaka — tēvs,
tua — vecs). Tā tad tie putni, kuri viņu izrunā, ir vai nu

cēlušies no malaju zemēm vai jauni ir nokļuvuši malaju
rokās." Šī Rozenberga piezīme liek man arī saprast

attiecīgo vārdu maigo uzsvērumu, tas varēja, nē — tām

vajadzēja būt sievietēm un bērniem, kas uzņēmās sko-

lotāja amatu pie tikko saķertiem putniem.

Tāpat kā citi papagaiļi, arī kakadu dzīvo sabiedrībās,
kuras pat pērēšanas laikā vēl uzglabā zināmu vienību. Nakti

viņi pavada labi apslēpti augstāko koku biezākās galotnēs,
rītu tie apsveic ar tāli skanošu kliedzienu. Tad viņi pa-

ceļas un viegli spārnus vicinot laižas, daudz plivināda-

mies, uz kādu labības lauku vai citu barību apsološu vietu.

Pēc iespējas viņi izmanto savu apgabalu. Viņu galvenā
barība gan ir augļi, graudi un sēklas, bet blakus tam viņi
ēdarī mazus bumbuļus un sīpolus, kurus viņi ar garo augš-
knābi ļoti izveicīgi izrok no zemes, vai arī viņi uzlasa sēnes

un bez tam rij, tāpat kā vistas, mazus vai vidēji lielus

kvarca gabaliņus, katrā ziņā aiz tā īpaša iemesla kā citi

graudu ēdēji — lai sasmalcinātu barību. Nogalināto putnu
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ķilvī un kuņģi arvien ir juku jukām jauktas dažādas

barības vielas. Tikko apsētiem laukiem un kuku-

rūzai nogatavošanās laikā viņi var nodarīt ļoti jū-
tamus zaudējumus. Izņemot pusdienas stundas, viņi
visu dienu darbojas un uzmana visu, kas no-

tiek. Katru jaunu notikumu tie apsveic ar kliedzienu. Se-

višķi kad viens bars ir nolaidies un kad kāds cits laižas

garām, saceļas ausis griezošs troksnis, kura nesaskaņu var

sev zināmā mērā stādīties priekšā tas, kas pats ir dzirdē-

jis dažu nedaudzu gūstekņu kliegšanu. Tikko bars ir pa-

ēdis, viņš atkal atgriežas atpakaļ mežā atpūtas vietā un

tagad vismaz kādu laiku paliek samērā mierīgs, lai sagre-

motu. Tad tas otrreiz dodas pēc barības, un naktij iestā-

joties bars atkal sapulcējas parastā guļas vietā.

Tā apmērām putnu bari dzīvo līdz perēšanas laikam.

Viņam iestājoties ipāri sadalās un ikviens no tiem tagad
uzmeklē ligzdai noderīgu alu. Tāda pēc apstākļiem ir at-

rodama visādos koku dobumos, īpaši cauros zaros, bet arī

klinšu spraugās. Tūkstošiem mūsu putnu ikgadus apmeklē
Dienvidaustralijas upju stāvās klinšu sienas, tāpat kā

kaijas vēl lielākā daudzumā uzmeklē ziemeļu jūru kraujas.

Apgalvo, ka dažas no šīm sienām papagaiļi esot pilnīgi iz-

alojuši, un knābja spēks un izturība patiešām ļauj ticēt

šādai akmeņa apstrādāšanai. Vienmēr tie sadēj divas, aug-

stākais trīs tīri baltas, drusku smailas olas, kuras pēc lie-

luma atgādina apmēram pundurvistas olas, ibet ar savu

spīdumu atšķiras pietiekoši.

Draudzība divu dažādu sugukakadu starpā ir pavisam
parasta lieta, un ja draugi pieder pretējiem dzimumiem,

starp viņiem parasti izveidojas mīlas attiecības, kurš agrāk
vai vēlāk noved pie ciešas laulības vienības. Abi biedri vai

laulāti draugi tad mēdz tikpat nešķirami sēdēt viens blakus

otram kā pundurpapagaiļi un apbērt viens otru ar visā-

diem maiguma apliecinājumiem. Lindcn a putnu mājā
kāds milzīgs dzeltēnvaigainais kakadu bija piebiedrojies
kādam mazam dikorkakadu un dāvāja savai izvēlētai bie-

drenei laulības mīlas apliecinājumus. „Jau atkārtoti," man
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raksta Lindens, „es esmu novērojis pārošanos. Mai-

gums, kāds izteicas pirms tās un seko viņai, ir uzkrītošs.

Abi krīt viens otram ap kaklu, pilnīgi apkampjas spārniem
un skūpstās kā divi iemīlējušies. Līdz olu dēšanai gan viņi
tomēr vēl nav tikuši, un visas olu dēšanai nolemtās kastes,
kuras es viņiem iedevu, krita nedaudzu stundu laikā viņu
nenogurstošam knābimpar upuri."

Zaudējumu dēļ, kādus bieži tik lielā vairumā parādo-
šies kakadu nodara zemkopjiem, viņus to dzimtenē cītīgi

vajā un nogalina simtiem. Piedzīvojuši ceļotāji stāsta, ka

viņi, līdz ko sajūtot ienaidnieka vajāšanu, drīz kļūstot ļoti
uzmanīgi un arī, kā citi papagaiļi vai arī pērtiķi, ejot savās

laupīšanas gaitās īsti viltīgi, kāpēc tos esot grūti aizdzīt

no laukiem. īpatnēji sarīko iedzimtie šo putnu medības.

„
Varbūt," stāsta kapteinis Gre js, „nav vairs saistošākas

ainas kā Austrālijas kakadu sugu medības. Austrālieši

lieto šim nolūkam īpatnēju, zem bumeranga vārda pazī-

stamu ieroci, sirpim līdzīgi veidotu plakanu cieta koka rīku,
kuru ar roku sviež tālāk par trīsdesmit soļiem, pie kam viņš
šķeļ gaisu šauros riņķos un neskatoties uz daudzkārtīgām
novirzībām no taisnā ceļa, diezgan droši ķer mērķi, šo

pašu bīstamo ieroci arī Āfrikas vidienes iedzīvotāji paga-

tavo no koka un dzelzs. Kāds iedzimtais seko lielam mūsu

putnu baram laukā vai mežā, vislabāk tur, kur augsti lie-

liski koki ieslēdz kādu ūdens tvertni, šādas vietas galvenā
kārtā ir tās, kuras papagaiļi uzmeklē, un še viņus redz

bieži neskaitāmos baros sapulcētus, kāpelējot zaros vai lido-

jot no koka uz koku. še viņi mēdz baudīt arī savu nakts

mieru. ledzimtais, ievērojot visus uzmanības noteikumus,

pielien šādai peļķei klāt, pieplok drīz vienam drīz otram

kokam, lien no krūma uz krūmu un pūlās kā vien varēdams

uzmanīgos putnus cik vien iespējams netraucēt. Bet lai

arī cik beztrokšņains ir viņa elastīgais gājiens, kakadu viņu
tomēr ievēro, un vispārīgs uztraukums vēsta bīstamā

ienaidnieka tuvošanos. Putni zin, ka briesmas tuvojas,

viņi tikai vēl ir neziņā par tām. Tā vajātājs beidzot pienāk
klāt ūdenim un viņa tumšais stāvs parādās bez aizsega. Ar

ausis pušu plēšošiem kliedzieniem paceļas gaisā baltais mā-
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konis, un tanī īpašā acumirklī austrālietis met viņu vidū

savu ieroci. Bumerangs aizdejo pār ūdeni visdīvainākos

lēcienos un griezumos, bet lokā paceļas aizvien vairāk un

vairāk un pietiekoši drīz nonāk putnu vidū. Viņam pakaļ
sūta otru, trešu, ceturto tādu pašu ieroci. Par velti iz-

baidītie dzīvnieki pūlas aizbēgt. Sviežamā rīka gaita rādās

būt nenoteikta, viņa tos samulsina un kavē viņu bēgšanu.
Viens un otrs pieduras bumerangam, un tas putnus nosviež

zemē vienu pēc otra: joņojošais ierocis ir pārsitis galvu vai

sadragājis spārnu. Sāpēs un dusmās kliedzot viens no lido-

ņiem krīt zemē, un tikai kad tumšais mednieks ir veicis

savu nolūku, pūlis atjēdzas un izbailēs lido projām vai

meklē patvērumu biezākās koku galotnēs."

Ja kakadu attiecīgi kopj, viņš arī Eiropā iztura dau-

dzus gadus ilgi. Ir zināmi piemēri, kad kāds ir dzīvojis
krātiņā ilgāk par septiņdesmit gadiem. Viņa uzturēšana

neprasa daudz pūļu, jo viņš pamazām pierod pie visa, ko

cilvēks ēd. Tomēr ir labi viņam dot tikai visvienkāršākās

barības vielas: dažādus graudus, vārītu rīsu un varbūt

drusku sausijas, jo viņš pie bagātīgas barības viegli kļūst
par daudz tauks vai arī pieņem visādus netikumus, kurus

tad ir grūti izskaust. Kas viņam grib kļūt par draugu, tam

vajaga ar viņu daudz nodarboties un ieiet visos sīkumos,
laipni ar viņu apieties un piedot dažu palaidnību. Labā

kopšanā agri vai vēlu katrs kakadu pierod un tad ar uz-

ticamāko pieķeršanos atmaksā pie viņa pieliktās pūles. To-

mēr nevajaga ļaut pavedināties ticēt, ka viņš, lai tas dzī-

votu arī cik labos apstākļos, kādreiz varētu aizmirst, kādam

nolūkam viņam ir auguši spārni.

lepriekšējais apraksts attiecas galvenā kārtā uz ka-

k a d v vārda šaurākā nozīmē (Cacatua), lieliem vai vidēji

lieliem, tā tad starp vārnas un kovārņa lielumu, ļoti drukni

veidotiem papagaiļiem. Viņu spalvas, kuras ap aci atstāj
brīvu lielāku vai mazāku riņķi, sastādās no platām, galā



108

noapaļotām zīdveidīgi mīkstām spalvām; to raksturo gal-

vas sega, kas izveidota no pagarinātām pieres un galvas

virsus spalvām. Viņu noteicošā krāsa ir balta, galvas segai

turpretim raiba.

Moluku kakadu (Cacatua moluccensis), hindu

~golabikakatua" būtu, kā cienīgākais ģints priekšstāvis,
stādāms visu citu priekšgalā. Viņš, blakus kādam Austrā-

lijas radiniekam, ir lielākā suga un valkā baltu ģērbu ar

bāli rožainu nokrāsu. Šis ģērbs ir visai skaists un liels iz-

greznojums tam ir septiņpadsmit centimetrus garās spilgti
sarkanās ar baltām pārsegtās galvas segas spalvas. Spārnu

un astes spalvu lejgals ir apakšā dzeltēngans, redzoklis ir

tumši brūns, mazais acu riņķis pelēki zils vai zilgani balts,

knābis tāpat kā kājas melns, viegli pelēki pārsegts, pie

savvaļā dzīvojošiem ar plūmju zilu nokrāsu. Savvaļā, pēc
Rozenberga rakstiska paziņojuma, spalvas maigā
rožu krāsa ar vecumu tā pieņemas dziļumā, kā to pie sa-

ķertiem putniem nekad neredz.

Par moluku kakadu savvaļas dzīvi, pateicoties Rozen-

berga laipnībai, es varu sniegt sīkus ziņojumus, kuri

maniem lasītājiem varētu būt jo patīkamāki tādēļ, ka mēs

līdz šim šinī virzienā vēl nezinājām ne to mazāko. „Moluku

kakadu," tā man šis piedzīvojušais ceļotājs raksta, „ap-

dzlvo tiklab kā vienīgi Ceramas salu. Tikai ļoti reti viņš
pārlaižas uz divas minūtes uz dienvidiem atrodošos Amboi-

nas salu. Es no savas puses esmu te viņu tikai vienu vie-

nīgu reizi novērojis un arī nomedījis. Amboinā un pie
Ceramas krasta iemītniekiem viņš nes vārdu „katalla".
Savā dzimtenē viņš pieder pie parastām parādībām. Viņš
galvenā kārtā ir tas, kurš tiklab krastā kā iekšienē, līdze-

numā kā kalnos dara dzīvu salas mežu, kurš nav vispār

putniem bagāts. Lielisku ainu sniedz šī neapstrīdāmi skai-

stākā savas ģints dzīvnieka darbības un dzīves novērošana.

Viņa lidojums ir spēcīgs, trokšņains, iet projām taisnā
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linijā; dažreiz viņu pavada skaļš kliedziens, it īpaši tad, ja

putns ir izbaidīts. Mūsu kakadu redz kā uz zemes, tā arī

augstākās koku galotnēs, un pie tam vienmēr nodarbinātu

kā arī pastāvīgi nomodā par savu drošību. Vientuļos kalnu

mežos viņam katrā ziņā ir viegli piezagties klāt, bet apdzī-
votās vietās, īpaši tur, kur viņam ir nācies piedzīvot daudz-

kārtīgas vajāšanas, tas ir ārkārtīgi bikls. Parasti viņus
redz pa pāriem, pēc perēšanas laika tomēr arī baros, un

tādos viņš sapulcējas vienmēr, kad vajag aplaupīt druvu.

Pēc iedzimto nostāstiem tēviņš visu savu mūžu uzticīgi tu-

ras pie izvēlētās mātītes. Barība ir labība, graudi un da-

žādi koka augļi.
Uz sausā gada laika beigām mātīte meklē noderīgu

koka dobumu, apstrādā to vairāk vai mazāk rūpīgi un uz

zemē nokritušām skaidām un atkritumu gabaliņiem
dēj trīs līdz četras spīdoši baltas olas, drusku garākas par
četriem centimetriem, kuras izšķiļas divdesmit piecu dienu

laikā. Mazie jau ligzdā ietērpjas savu vecāku ģērbos. le-

dzimtie alfuri, kuri ir labi kokos kāpēji, bieži mazuļus iz-

ņem, pieradina un tad pārdod."

Starp Austrālijas sugām ar savu skaistumu sevišķi iz-

ceļas inka kakadu (Cacatua leadbeateri), Austrālijas
iedzimto „jakkuls". Viņa baltās spalvas ir rozā sarkanas

uz priekšgalvas, uz pieres un uz kakla sāniem, spārnu vidū

un apakšā, vēdera vidū un astes spalvu iekšējās puses

saknes daļā. Galvas sega ir krāšņa. Atsevišķās spalvas ir

pie saknes spilgti sarkanas, vidū dzelteni plankumainas un

galā balti nosmailotas. Ja galvas sega ir piekļauta, redz

tikai baltos galus, bet tikko putns izceļ savu cekulu, mir-

dzot parādās degošais sarkanums, un dzeltēnie vidus plan-
kumi apvienojas vienā kopībā, caur ko galvas sega kļūst
tikai vēl skaistāka. Mātītes atšķiras ar apakšpuses mazāk

dzīvu krāsu un mazākiem dzeltēniem plankumiem galvas

segas spalvās. Lieluma ziņā inka kakadu paliek moluku

papagailim pakaļ, jo ir slaidāki veidots.
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Pēc G ū 1 d a, šis krāšņais putns ir izplatīts tālu pāri

Austrālijas dienvidu rietumiem, bet vislabāk pieturas pie

augstiem gumijas kokiem un krūmājiem, kuri zemes iek-

šienē klāj upju krastus, un nekad nerādās jūrmalas tu-

vumā. Perēšanas laikā viņš ikgadus parādās noteiktās

vietās un pie tam lielā daudzumā. Zemes iekšienes vien-

muļos mežus viņš atdzīvina vispatīkamākā kārtā. Viņa
balss vairāk atgādina žēlošanos nekā viņa radinieka balss

un tai nav viņu rupjās izteiksmes. Putna krāšņums, kā arī

viņa dabas piemīlīgums, ikvienu, kas viņu redz, aizrauj
līdz sajūsmai. Gūstniecību viņš panes tikpat labi, kā kaut

kurš cits no viņa dzimtas.

Par nupat aprakstītās sugas tuvākiem radiniekiem

mēs varam gan skaitīt garast ainos kakadu (Ca-

lyptorrhynchus), parasti ļoti lielas sugas, sākot ar kraukļa
lielumu lejup līdz kovārņa lielumam; viņi ar saviem gariem

spārniem izskatās vēl lielāki, nekā tie patiesībā ir. Pretēji

kakadu, kuriem viņi citādi ir ļoti līdzīgi, izveidotā ģērba
noteicošā krāsa ir tērauda spīdošs melns, kuru parasti iz-

ceļ sarkana vai dzeltēna astes saite vad dzīvi dzeltēns auss

plankums.

Par saites locekli starp kakadu un kraukļa kakadu var

skaitīt cekula kakadu (Calyptorrhynchus galeatus).

Putns, kurš lieluma ziņā apmēram līdzinājās vidēji lielam

kakadu, ir tumši šifera melns ar šķērsām ejošām viļņveidī-
gām gaišām švītrām, jo katrai spalvai ir galā gaiša pelē-

cīgi balta mala. Galva, pakausis, vaigi un galvas sega le-

pojas krāšņā šarlaka sarkanumā, spārniem ārpusē ir tumši

vara zaļas malas, apakšējās segspalvas un spārnu un astes

apakšpuse ir pelēki melnas. Acs ir tumši brūna, knābis

raga balts, kāja melngana. Gūl d s ziņo, ka viņš esot sa-

stopams Austrālijas dienvidu krasta mežos un uz dažām

kaimiņu salām, kā arī Vandimena zemes ziemeļu daļās, kur

viņš apdzīvojot augstākos kokus un ēdot dažādu gumijas
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koku sēklas. Perons viņu atrada uz Ringa salas, un

Sidnejas muzejā viņš atrodas no Moretona līča. Viņa iz-

turēšanās un kustības, tikumi un paradumi ir tādi pat kā

citiem kakadu; vismaz es nekad neesmu varējis atrast

kādas sevišķas atšķirības.

Noteiktāk nekā cekulaino kakadu mēs pazīstam citus

viņa radiniekus. Kā īstu šīs ģintas priekšstāvi varētu mi-

nēt kraukļu kakadu jeb Austrālijas iedzimto „gering-gora"

(Calyptorrhynchus banksi). Lieluma ziņā viņš pārspēj
visus līdz šim pieminētos kakadu; viņa kopējais garums

sasniedz apm. 70 cm, spārnu garums 42 cm un astes ga-

rums 30 cm. Spalvas, izņemot dažas astes spalvas, tēvi-

ņiem ir spilgti melnas ar zaļu atspīdumu, mātītēm zaļgani

melnas; uz galvas, abās pusēs kaklam un virs spārniem
ar dzeltēniem raibumiem, apakšpusē spārniem ar bāli dzel-

tēniem ielokiem. Tēviņiem šķērsām pār asti velkas plata
šarlaksarkana švītra, atstājot abas vidējās spalvas un abu

malējo spalvu ārējās malas, brīvas. Tāda paša veida dzel-

tēnas platas švītras ar sīkiem dzeltēnsārtiem raibumiņiem
ir sastopamas arī pie mātītēm, tāpat astes apakšējās spal-
vas ir ar tēviņiem līdzīgā krāsā. Kraukļu kakadu dzīvo

vienīgi Austrālijā, bet toties izplatīti pa dažādiem šīs ciet-

zemes apgabaliem.

Kraukļu kakadu ir tipiski koku putni. Viņi pārtiek
galvenā kārtā no gurnijkoku un tāpat arī citu savas dzim-

tenes koku sēklām; bet pie gadījuma, ar to atšķirdamies
no citiem papagaiļiem, ēd arī taukus kāpurus. Pretēji pā-

rējiem kakadu, viņi dzīvo mazās grupās pa četri līdz astoņi
kopā. Tikai lāgu pa lāgam, gatavojoties uz ceļošanu, tie

salasās baros. Katrā Austrālijas apgabalā, sākot no ziemeļ-
krasta līdz pat Vandimen zemei, uzturas sava īpatnēja

suga. šo putnu lidojums ir smags; spārni top ātri ļekani
un ar pūlēm cilājas. Viņi reti kad paceļas augstu gaisā,

bet, neskatoties uz to, dažreiz laižas jūdzēm tālu vienā pa-

ņēmienā. Laižoties šis kakadu stipri klaigā. Viņa balss

atšķiras no pārējo kakadu rupjām balsīm, jo nav tik ķēr-
coša. Dažiem, atkarīgi no viņu kliedziena, austrālieši ir
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devuši nosaukumus. Daži laizdamies raudoši smej, citi

Miedz, kad viņi sēd uz zemes un aprij barību, līdzīgi mūsu

kraukļiem. Pa zemi viņi kustas ar pūlēm, tāpat kā citi

papagaiļi, kokos toties tie ir ļoti veikli, kaut gan diezgan
lēni.

Savdabīgi ir tie paņēmieni, ar kādiem kraukļu kakadu

barojas. Dažām sugām ir paradums ēdot nolaust augļu
kokiem mazos zariņus, acīmredzot aiz pārgalvības. Ar savu

stipro knābju palīdzību kraukļu kakadu izvelk no kokiem

visus tur atrodošos dzīvos kukaiņus, it sevišķi kūniņas.
Viņiem vienmēr nepietiek ar lieliem gumijkoku kāpuriem;

tie, jādomā, vadīti no osmes, uzbrūk arī dziļi kokā atrodo-

šamies kukaiņiem, nomizodami zarus un izcirzdami kokos

apbrīnojami lielus iedobumus, kāmēr beidzot nokļūst pie
kārotā laupījuma. Dažas sugas dod priekšrocību kukaiņu

barībai, citas atkal pieturas vairāk banksiju un kazuarinu

sēklām. Augļus viņi liekas nonicinām. Bet aiz pārgalvības

tie ķeras dažreiz arī pie tiem, sagādādami lielas dusmas un

zaudējumus vietējiem iedzīvotājiem, jo šie putni augļus
noposta vēl zaļus.

Cik līdz šim ir zināms, tad kraukļu kakadu perē vie-

nīgi koku iedobumos. Šim nolūkam viņi uzmeklē visaug-
stākos un nepieejamākos kokus, vienmēr tādus, kuriem pat
iedzimtie nevar piekļūt. Nekādu sevišķu ligzdu viņi ne-

taisa, lielākais izklāj to ar tām skaidām, kas paliek pāri no

dobuma izgludināšanas. Dēj viņi divi līdz trīs baltas olas;

tās ir ļoti lielas: 4,5 cm garas un 4cm platas. Par bērnu

perēšanu un audzināšanu trūkst ziņu.
Bez cilvēkiem kraukļu kakadu iznīcina arī lielie laupī-

tāju putni un somainie plēsoņas. Baltie Austrālijas iedzī-

votāji nelieto viņu gaļu. Bet toties iedzimtie viņu ļoti ciena,

tāpat kā visu ēdamo, ko šī nabadzīgā zeme viņiem sniedz.

Sagūstīti kraukļu kakadu mūsu tirgos ir liels retums. Viņi
tikai ļoti neilgu laiku spēj panest gūstu. No sagūstīta

putna dabūto iespaidu nevar saukt par patīkamu. Viņš ir

daudz mierīgāks un pie katras apiešanās mazāk apdāvināts
nekā viņa spilgtkrāsainie radinieki.
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Jaungvinejā un uz kaimiņsalām, sevišķi Aru salās, tā-

pat arī Ziemeļaustralijā, dzīvo papagailis, kuru arī pieskaita
kakadu sugām, tā saucamais arara kakadu (Microglossus

aterrimus). Šo putnu jāpieskaita vislielākiem papagaiļiem
un viņa knābis ir stiprāks kā jebkuram citam no pārējiem.
Šis milzīgais knābis ir garāks par galvu, daudz garāks kā

augsts un stipri saspiests no sāniem. Virsējā knābja daļa
ir lokveidīgi saliekta uz leju un izveidojas smailā, uz iekšu

ieliektā galā; pirms šī saliekuma knābja augšdaļa izveido

arī taisnstūrainu piedevu, uz kuru atduras knābja apakš-

daļas gals.

šī putna piederību kakadu dzimtai nosaka galvenā
kārtā viņa četrstūrainā aste un cekuls virs galvas, kurš,

starp citu, ir daudz savādāks nekā citiem kakadu. Ļoti
raksturīga ir viņa garā, gaļīgā, ieapaļā mēle, kas virspusē
ir izdobota un ar plakanu galu; viņa ir dzeloņaina, tumši

sarkanā krāsā un itkā melnām bruņām pārklāta, šo meli

var izstumt ļoti tālu no mutes ārā un lietot līdzīgi karotei;

putns ar viņas palīdzību ievada iepriekš sasmalcināto ba-

rību rīklē. Mēles malas ir ļoti kustīgas; viņas var saliek-

ties kopā, izveidojot tādējādi mazu stobriņu, pa kuru tad

satvertais kumoss nokļūst barības rīklē.

Rasmaloss, kā arara kakadu sauc Jaungvinejā,

pārspēj lielāko papagaiļu daļu stiprumā. Viņa spalvas ir

vienmērigi tumši sarkanā krāsā ar zaļu atspoguļojumu;

pie dzīviem putniem gan sarkanā krāsa atspīd pelēkā, jo
ir pārklāta miltveidīgiem putekļiem. Kailie krokainie vaigi
arī ir sarkani. Cekuls sastāv no garām šaurām spalvām,
kuras vēl vairāk nekā pārējās atsit pelēku krāsu.

Par šī putna dzīvi 'brīvā dabā ir maz kas zināms.

Maksis žillivrejs (Max Gillivrav) viņu sastapis ļoti
bieži Jorkas kalnāju tuvumā un vienmēr pāros. Te viņš
dzīvojis visaugstākos gumijkokos, bijis ļoti bailīgs, izdevis

skaļus kliedzienus, kā piem. „vit, vit" un pārticis galvenā
kārtā no palmu riekstiem, kurus kopā ar kvarca gabaliņiem
atraduši nošauto putnu kuņģos. Uo 11 es s (Wallace) no-

vērojis un ķēris viņus Aru salās. „Te viņš apdzīvo mežu
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zemākās vietas un uzturas pa vienam, vairāk gan pa divi

vai trīs kopā; laižas lēni un bez trokšņa, pārtiek no dažā-

diem augļiem un sēklām, bet galvenā kārtā no kanaririekstu

kodoliem, kurus lielā daudzumāvar atrast visās no viņa ap-

dzīvotās salās. Paņēmieni, kādus viņš izlieto šos riekstus

ēdot, stāv zināmā sakarībā ar viņa knābja uzbūvi un pa-

rašu izlietot taisni kanaririekstus kā savu galveno barību,

šī trīsstūrainā, no ārpuses pavisam gludā rieksta čaula, ir

tik cieta, ka viņu var pārsist tikai ar lielu āmuru. Arara

kakadu paņem vienu rieksta galu mutē, pietur ar mēli un

ar zāģveidīgām apakšžokļa kustībām izgriež viņā robu. Tad

viņš saņem riekstu kājas pirkstos, nokož gabalu un tur

to cieši augšžokļa dziļā ierobojumā, satver par jaunu riek-

stu, kurš nu vairs nevar izslīdēt, un ar spēcīgu spiedienu
izlauž riekstā vienu čaulas daļu. Tad viņš saņem riekstu

atkal savos nagos, izvelk ar sava garā knābja palīdzību ko-

dolu un gabalu pēc gabala apēd. Tādā ceļā, rādās, tiek iz-

mantotas visas viņa knābja būves un formas savādības.

Mēs viegli varam saprast, ka, pateicoties taisni savām spē-

jām izmantot barību, kuru neviens cits putns no akmeņ-
cietās čaulas nevar dabūt ārā, viņš ir varējis pastāvēt cīņā
ar saviem neskaitāmiem baltiem radiniekiem. Pretēji balto

kakadu rupjai ķērkšanai, viņš skaļi svilpj. Uolless vēl

uzsver šī spēcīgā putna neizturību; no mazākā ievainojuma

viņš nobeidzas.

Pēc Rozenberga ziņām, rasmalosu bieži var sa-

stapt Amboinas salā. Eiropā viņš pieder pie kolekciju lie-

lākiem retumiem. Par rasmalosu, kurš agrāk atradās

Amsterdamas zvēru dārzā, Vestermans rakstīja man

sekošo: „Mūsu ramaloss atrodas pie mums jau kopš 1860 g.

28. maija. Tikai ar lielām pūlēm mums izdevās viņu pie-
radināt pie kaut cik piemērotas barības. Tagad viņš ēd

kaņepes kā arī visu, ko es pats ēdu, izņemot gaļu. Pie

šīs barības viņš jūtas spirgts un vesels. Atšķirīgi no vi-

siem citiem man pazīstamiem papagaiļiem viņš pavisam sa-

vādā kārtā izlieto savu īpatnējo mēli. Viņš saņem barību

kājas pirkstos un ar knābi to sasmalcina. Tad viņš to iz-
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lasa ar mēli, pielipinādams kumosus pie mēles ragveidīgā

apaļā galina. Šī procedūra iet lēni un tāpēc ēšana velkas

ļoti 'ilgi."

Pie sugām, kas visvairāk novirzās no dzimtas vispā-

rējā izskata, jāpieskaita kīļastainais papagailis
(Callipsitacus novae-hollandiae), kuru Austrālijas kolonisti

dēvē arī par korellu un kakadu papagailis. Viņš ir kādas

labi iezīmētas ģintas priekšstāvis un viņa galvenās pazīmes
ir sekošas. Knābis ir mazāks nekā citiem kakadu, bet

citādi izskatā to knābjiem visai līdzīgs. Lielumā korella

līdzinās apmēram mūsu lielākiem strazdiem, bet savas

garās astes dēļ izskatās lielāks. Spalvojums ir visai raibs

un patīkams. Pamatkrāsa ir tumši olivbrūna, kas apakš-

pusē paliek pelēka. Galvas virsus un vaigi ir bālos salmu

dzeltēnos toņos, tāpat arī cekula spalvas, kurām tikai gali
ir pelēki; apaļais laukums pie ausīm ir safransarkans,

mugurpusē balti ielocīts. Acu gredzens ir tumši brūns, kai-

lais laukums ap acīm — pelēks, knābis pelēki melns, pie

pamata brūngans, vaska āda pelēka, kājas pelēki brūnas

Mātītes no tēviņiem atšķiras ar gaišāku virspusi, bālsārti

pelēkbrūno apakšpusi un gaiši salmdzeltēno ausu plankumu.

Jaunie putni līdzinās mātītēm. Gūl d s (Gould), ku-

ram mums ir jāpateicas par korellas pirmo aprakstu, at-

rada šo putnu lielā vairumā Austrālijas iekšienē. Austrā-

lijas austrumdaļā viņš sastopams biežāk nekā austrumos.

Vasaru viņš perē visgarām Hunteras upes augšgalam, tā-

pat arī gar Pīlas upi un citām ziemeļupēm, kur var sa-

stapt viņam piemērotus kokus. Korellas pārtiek no zāļu
sēklām; bet tā kā viņi nevar iztikt bez ūdens, tad ir spiesti
uzturēties upju tuvumā. Tāpēc arī savas ligzdas viņi vij
tikai mežos gar ūdeņiem. Viņi ir ļoti kustīgi; veikli skrien

pa zemi, labi kāpelē' kokos, laižas gan neveikli, bet viegli,
bieži pat lielus gabalus vienā paņēmienā. Viņi pavisam
nav bailīgi un tāpēc viņus daudz ķer un šauj, pa daļai viņu
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gardās gaļas dēļ, bet pa daļai arī aiz vēlēšanās tos kā mī-

ļus un patīkamus putnus turēt mājās būros. „Mūsu putns,"
raksta man Engelhardts, „sagādā mums daudz lie-

lāku prieku, kā visi pārējie kakadu, neatskaitot pat vilņ-
spārni. Ja viņš sāk vīt māju tuvumā ligzdu, kuru tas diez-

gan mākslīgi ar knābi ierīko iemaitājušos kokos, vismīļāk

tur, kur satrūdējis zars dod viņam kādas priekšrocības,
tad viņa darbība tiek uzcītīgi no jaunātnes novērota, kā-

mēr beidzot atnāk ilgi gaidītā diena, kad ligzdu var iztuk-

šot. Tadprieki vispār ir lieli. Katrs saimnieks cenšas sev

iegādāties kakadu papagaiļu pārīti, katrs pūlas šo spējīgo

putnu pieradināt, padarīt uzticīgu un iemācīt svilpot tam

kādu melodiju, kas nemaz neprasa lielu piespiešanos un

pūles. Arī uz pilsētām pārdod simtiem jauno putnu. Ne-

skatoties uz perētāju pastāvīgo uzmanīšanu, jauniem put-
niem dažreiz izdodas izvairīties no visām vajāšanām. Tad

tie salasās lielos baros. Visskaistāk tāds bars izskatās, kad

putni garās rindās ar augstu paceltiem cekuliem, nekustīgi
sēž augstu koku zaros, ļoti uzmanīgi pret katru troksni, lai

manīdami tuvojošos soļus, piepēži paceltos un nozustu.

Pirmais perēšanas laiks, līdzīgi visiem Austrālijas putniem,
iekrīt oktobrī, turienes pavasarī; otrais sākas īsi priekš
Ziemassvētkiem vai drusku vēlāk. Katrā dēšanas periodā
viņi izdēj sešas līdz astoņas baltas olas, kuras pa lielākai

tiesai visas arī izšķiļas, tā kā ģimene sastāv no sešiem līdz

astoņiem locēkļiem. Vecie vēl ilgi pēc jauno izlidošanas

baro viņus, kā man to reiz izdevās novērot, kad korellas

savu ligzdu bij ierīkojuši mana loga tuvumā. Viņi jau cītīgi
sāk gatavoties uz otrā izlaiduma perēšanu, bet tomēr vēl

arvienu ēdina pirmo, jau gandrīz pieaugušo izlaidumu.

Līdzīgi vilņspārņiem korellas visbiežāk sastopami mūsu

tirgos. Viņš, pie labas apiešanās dzīvo ilgāk par pārējiem

papagaiļiem, arī ļoti labi vairojas, neprasot kādus sevišķus
apstākļus. Vairāk kā kurš katrs no viņa rindas biedriem

viņš bez aizspriedumiem apmierinās ar graudu barību, au-

zām, proso, kaņepēm, dažādiem zaļumiem, sagrieztiem un

sarīvētiem burkāniem; pierod pat, ja viņu ilgāku laiku tura
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istabā, pie ēdieniem, kurus liek galdā; tas varētu sajūsmi-
nāt katru putnu draugu, ja vien tad varētu piespiesties ne-

apvainot cilvēku ausis ar griezīgi skaļiem kliedzieniem.

Uz to pašu tiesību pamata, uz kurām pūces šķiro no

vanagiem, drīkst nodalīt no pārējiem arī ievērojamāko no

visiem papagaiļiem, Jaunzēlandes naktsputnu „Kakapo"

apskatot to kā atsevišķas apakšdzimtas, manis pēc pat
dzimtas priekšstāvi. šis putns tik uzkrītoši atgādina pūci,
ka viņu pilnīgi varētu pieskaitīt pie pūcēm, ja tikai tam

nerunātu pretī viņa kājas. Lai viņu raksturotu, pietiek
griezt vērību uz viņa pūcei līdzīgām spalvām un viņa seju
ietverošo plīvuru. Kakapo jeb pūces papagailis (Stringops
habroptilus) pieder vispār pie lielākiem papagaiļiem. Lie-

luma ziņā, biezo spalvu dēļ, to varētu pielīdzināt ūpim.
Virspuse tēviņiem ir spilgti olivzaļa; katra spalva pie brūni

melnā pamata ir izgreznota olivdzeltēnīgu šķērsšvītru un

kāta plankumu. Apakšpuse tēviņiem ir zaļgani olivdzel-

tēna. Pūcēm līdzīgi veidotais sejas plīvurs, kas apsedz arī

pieri un ausis, līdz ar zodu ir spilgtā gaiši salmdzeltēnā

krāsā, tikai ausu apkārtne ir gaiši olīvbrūna. Mātītei za-

ļās krāsas ir mazliet tumšākas un sejas plīvurs olīvbrūns.

Atsevišķām spalvām ir tikai ļoti šauras kāta švītras. Tā

apraksta Fin š s (Finsch) vienu šo grezno putnu pāri.
Bez Hās t a (Haast) arī vēl Laij c1

s (Lyall) un

Džordžs Grejs (George Grey) sniedz aprakstus par

kakapo dzīves veidu. Tas, ko es te savelku kopā, ir viņu
atzīmes. „Lai gan pieņem," saka Laij c1s, „ka kakapo
izdodas sastapt arī Jaunzēlandes ziemeļu salas augstākos
kalnos, mēs, apbraukādami un izpētīdami Jaunzēlandes

salu krastus, atradām viņu vienīgi vidējās salas dienvid-

vakaru apgabalos. Tur dziļās aizās, kuras tālu iegriežas
salu iekšienē, mēs viņu atradām prāvā skaitā. Te tas ap-
dzīvo sausākas kalnu nogāzes vai arī līdzenus upju līčus,
kur aug augsti koki un kur meži ir brīvi no papardēm un
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krūmiem. Pirmo reizi mēs viņu ieraudzījām kalnā apm.
200 m virs jūras. Viņu mums izdevās sastapt, un pa lie-

lākai daļai baros, arī zemās vietās pie upju ietekām jūrā.

Kakapo dzīvo alās zem koku saknēm, bet ir redzēts arī

stāvu klinšu iedobumos. Tā kā Jaunzēlandes koku sugu

saknes atrodas pa daļai virs zemes, tad iedobumi zem vi-

ņām ir parasta lieta. Mums tomēr, tie iedobumi, kuros

atradām kakapo, izlikās krietni lielāki, kaut gan izsviestas

zemes apkārt nekur neredzēja. Tikai ar suņu palīdzību
mums izdevās šos putnus uzmeklēt. Senāk, kad suņi vēl

Jaunzēlandē nebijuši ievesti un kad kakapo vēl bieži bijis

sastopams salas apdzīvotākās vietās, iedzīvotāji meklējuši

viņus ar lāpu palīdzību. Tagad kāda pusmežonīga, salas

dienvidos mājojoša suņu suga ir šim papagailim nemitīgi

uz pēdām. Šinī apgabalā putni ir gandrīz pavisam iznīci-

nāti. Stāsta, ka šo suņu izplatīšanās esot aizkavēta caur

upi; putns tikšot galīgi iznīdēts, tiklīdz suņiem izdošoties

ūdenim pāri tikt. Cīņā ar suņiem kakapo ļoti jūtami iz-

lieto savu knābi un nagus un izrāda pietiekošu pretošanos.

Beigās tam tomēr ir jāpadodas savam četrkājainam ienaid-

niekam, un tur, kur šie pēdējie atrodas, viņu agri vai vēlu

ķers izmirušā putna dronta liktenis.

„Līdz šim pastāvēja uzskats," stāsta Hās ts, „ka

kakapo dzīvo naktsputna dzīvi. Pēc maniem piedzīvoju-

miem, ne vienmēr tas ir tā. Parasti gan kakapo iziet uz

barības meklēšanu tikai apmēram stundu pēc saules norie-

tēšanas, kad bagātīgā koku sega rada biezu krēslu mežā

(reiz viņš, no gaismas pievilkts, bij pienācis par tuvu mūsu

teltij un tika no suņa saķerts); tomēr divas reizes mēs

viņu atradām arī dienā ēdam, pie tam tas bij ļoti modrīgs

pret katrām tuvojošamies briesmām. Pirmo reizi tas bij
kādā pēcpusdienā, kad mēs atgriezāmies mājā no salas va-

kariem; diena bija apmākusies, mežš tanī vietā rets; ka-

kapo mēs ieraudzījām uz apgāzta koka, netālu no Hāstas

upes. Tikko mēs sākām viņam tuvoties, viņš nozuda;

mūsu sunis viņu tomēr uzmeklēja. Otru reizi mēs arī re-

dzējām to vēl gaišā dienas laikā. Putns sēdēja fuksiju
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kokā, apm. trīs metrus virs zemes, un ēda ogas. Mūs ie-

raudzījis viņš kā aizšauts nokrita zemē un pazuda zem

klints bluķiem. Pārsteidzošākais mums bija tas, ka putns
nemaz neizlietoja spārnus, pat neatvēra tos, lai mīkstinātu

kritienu. Lai dabūtu zināt, vai viņš vispār laižas vai vis-

maz plivina spārnus kaut tad, kad viņu vajā, es uzliku

kādu lielu kakapo (kuru suns bij noķēris neievainotu)

augstā brīvā vietā; telpas, kur laižoties pacelties, ja viņam

vispār priekš tā ir vajadzīgs lielāks plašums, te bija pār-

pilnam. Biju pārsteigts, kad viņš ātri aizsteidzās tikai līdz

tuvākam biezoknim, pat ātrāk nekā to no viņa neveiklām

kājām un auguma biju sagaidījis. Ar savām kustībām

viņš stipri atgādināja vistu putnus. Mani ceļa biedri, kuri

stāvēja no priekšpuses, tomēr ievēroja, ka spārni bija maz-

liet ieplesti, lai gan netikakustināti, tā tad noderēja vairāk

līdzsvara uzturēšanai nekā laišanās paātrināšanai. Neska-

toties uz to, ka viņa ķermenis nav pavisam iešanai piemē-

rots, viņš ceļo diezgan tālu. To mēs novērojām pēc smiltīs

un grantā līdz pašam krastam atstātām pēdām." La i -

je 1 s tomēr ir redzējis šos putnus laižamies, kaut arī pa-

visam nelielus gabalus. „Mūsu medībās," saka viņš, „esam

redzējuši kakapo tikai tad laižamies, kad uzrāpies pa cauru

koku augšā viņš vajāts meklēja no turienes kādu izeju.
No augšas viņš katrreiz laidās uz zemāk stāvošiem kokiem

un gandrīz rāpdamies, ar astes palīdzību pacēlās atkal aug-

stāk. Spārnu kustības bija ļoti nenozīmīgas, pat gandrīz
vērā neņemamas.

Kakapo balss ir līdzīga aizsmakušai ķērkšanai, un ja
putns ir uztraukts vai izsalcis, tā paliek griezīgi kliedzoša.

Maori apgalvo, ka troksnis, kuru šie putni saceļ, dažreiz

varot būt apdullinošs, jo ziemu viņi turoties kopā lielos ba-

ros un pie savas pirmās satikšanās vai šķiršanās esot pa-

raduši savā starpā sasveicināties.

Nošautu putnu kuņģos mēs atradām gaišzaļu, dažreiz

gandrīz baltu, bezšķidrainu masu. Nav ne mazāko šaubu,

ka putni pārtiek no augu saknēm, lapām, kā arī jauniem

pumpuriem. Hāst sir noteicis ibarības sastāvu vēl pa-

reizāk. „Kakapo papagailim," raksta viņš, „ir ļoti nepie-
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pagaiļi atšķiras arī ar savu ļoti garo asti. Kā sevišķas pa-

zīmes vēl minamas sekošās: knābja augšdaļā gala tuvumā

ir noteikts zobveidīgs izgriezums; galvas kailie sāni segti
ar īsām spalvām, kas sakārtotas tālu viena no otras no-

vietotās rindās; garajos un smailajos spārnos trešā spalva

pārsniedz visas pārējās, garajā ķīļveidīgajā astē malējā

spalva ir trīs reizes īsāka par vidējo spalvu. Spalvas arara

papagaiļiem stingras un cietas, spilgti zaļās, sarkanās un

zilās krāsās. Tēviņi izskatā līdzinās mātītēm. Jaunie put-
ni arī daudz neatšķiras no veciem. Arara papagaiļi, kurus

nepareizi sauc arī par „ara", ir izplatīti visā apgabalā sā-

kot no Meksikas ziemeļiem līdz Brazilijas dienvidiem un

Paragvajai; Čilē viņus vairs neredz. Andos atsevišķās su-

gas dzīvo pat līdz 3500 m virs jūras līmeņa. Lielākā tiesa

dzīvo mūža mežos, tālu prom no cilvēka. Bēgdami no ko-

lonistiem, viņi arvien dziļāk atkāpjas mežos un, pateicoties

iedzīvotāju pieaugšanai, sastopami arvienu retāk.

Pirmā rindā jānovieto īpatnēji skaistie un lielie hia-

cintu arara (Arara hvacinthina). Šie varenie putni, ku-

rus viegli pazīst jau pēc milzīgā knābja, ir vienmērīgi ko-

baltzilā krāsā, mazliet gaišākā virs galvas un kakla. Spalvu

pamats ir pelēks, lidspalvu iekšējās plūksnas ir ar melnu

apmali. Lidspalvas, astes spalvas un lielākās no apakš-

spārnu segspalvām ir spoži melnas, tāpat kā viņu kāti.

Acis ir tumši brūnas, lielie kailie laukumi ap acīm un stipri

izstieptā kailā āda zem knābja ir oranžkrāsā, knābis melns,

kājas melnibrūnas. Putna garums, pēc Burmeistera,
līdzinās vienam metram, spārnu garums ir 85 centimetri.

Hiacintu arara izplatības josla atrodas Vidusbrazilijas

ziemeļdaļā, sākot apm. no 16. dienvidus platuma grāda līdz

Amaconai. Bet arī šinī apgabalā viņš ir sastopams ļoti reti

un tāpēc pieder pie mūsu tirgus retākām parādībām.

Daudz biežāk un plašāk ir sastopams arak an g a

(Ara macao), arī ļoti skaists putns. Viņa garums ir 84

cm, platums 15 cm, spārnu garums 40 cm un astes garums

32 cm. Segspalvas ir šarlaksarkanā krāsā, mazliet gaišākā

uz pieres un ap ausīm. Muguras spalvas, kā arī apakšē-
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jās un augšējās segspalvas uz astes ir dzidri debesszilas.

Spārnu lidspalvas ir pa lielākai tiesai berlinzilas, dažas ari

uz iekšējām plūksnām ar melnu apmali. Spārnu lielākās

segspalvas līdz ar garajām plecu spalvām ir oranždzeltē-

nas ar zaļu plankumu galā. Astes spalvas ir šarlaksarku-

nas ar debesszilu galu, bet abi ārējie pāri ir tumšzili. Apak-

šējās spārnu segspalvas, tāpat kā lidspalvas un astes spal-

vas no apakšpuses, ir spīdoši šarlaksarkanas. Acis ir dzel-

tenīgi baltas; kailie vaigi brūnganā gaļas krāsā, virsējā

knābja daļa raga krāsā, pie pamata izgreznota ar trīs-

stūrainu ieloku; knābja apakšējā daļa melna, kājas pelēk-
melnas.

Arakanga dzīvo Dienvidamēriikas ziemeļdaļā, sākot no

Bolivijas līdz Gvatemalai un Hondurasai, sastopams tas ir

arī Peru valstī un jādomā arī Meksikā.

Ar jau aprakstītām sugām ļoti bieži sajauc zaļspār-
nainos arara (Ara chloreptera), lai gan ar savām šarlak-

sarkanām segspalvām un zaļām spārnu virspuses un plecu

segspalvām stipri atšķiras no pirmiem. Viņi dzīvo Bra-

zilijas dienvidus un vidus daļā tāpat kā arakangas, tikai tie

ir izplatījušies tāļāk uz ziemeļiem, dienvidiem un vaka-

riem.

Kā pēdējo sugu gribu minēt ararauna (Ara ara-

rauna). Visas augšējās ķermeņa daļas līdz ar astes spal-
vām ir tumši debesszilas. Kakla sāni un visa ķermeņa

apakšdaļa ir spilgtā oranžkrāsā. Švītra, kas ietver vaigus
un zodu, ir melna. Acis ir zaļgani pērļu pelēkas. Kailās

galvas puses ir brūnganā gaļas krāsā, knābis melns, kājas
brūni melnas. Garums sasniedz 97 cm, spārnu garums 40

cm, astes garums 52 cm. Izplatības josla sakrīt ar ara-

kanga izplatību.

Arara papagaiļus skaita par tipiskākiem mūža mežu

putniem. Senāk viņi dzīvoja arī lielpilsētu tuvumā. Ta-

gad, spiesti no pastāvīgās iedzīvotāju pieaugšanas, viņi ir

atkāpušies mežos, kurus kolonisti agri vai vēlu arī nolī-

dis. Dažas sugas neapmierinās vienīgi ar mežu un ir sa-

stopamas arī sausos augstāk stāvošos apvidos, kas izdedzi-
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nāti no vasaras svelmes. Bahia provinces mežonīgos klin-

šainos kalnājos viņi ceļotājiem bieži kavē laiku ar savu

klaigāšanu. „Braucot gar mežiem, noaugušiem upju kra-

stiem," saka Vidas princis, „izdodas reizēm sa-

stapt šos lepnos putnus. Viņus viegli var pazīt pēc balss,
lieliem apmēriem un garās astes, it sevišķi kad viņi vē-

cinādami slaidos spārnus lēni peld zilā gaisā. Šo skaisto

putnu dzīves veids neatšķiras no citu papagaiļu dzīves

veida. Pusdienas laikā, kad ir ļoti karsts, redz viņus at-

pūšamies ēnaino koku apakšējos zaros. Kakls ir ierauts

un aste karājas taisni uz leju. Bet jau pēc pārs stundām

viņi atkal ir modri. Izņemot pārošanās laiku, viņi dzīvo

baros un pārtiek no dažu palmu sugu, sapukaja koka un

citu koku augļiem, pie kuru cietām čaulām tie ari var iz-

mēģināt savus stipros knābjus. Cik viņi parasti ari nav

trokšņaini, tie tāpat kā visas papagaiļu sugas paliek klusu,
tiklīdz ielenc kādu viņiem piemērotu augļu koku. Tādās

vietās pēc zemē nokritušām augļu atliekām viegli var no-

teikt viņu atrašanās vietu. Aukstos gada laikos viņus bieži

var sastapt uzmeklējam kāda kāpelējoša auga— spinhas—

augļus. Viņi ļoti veikli kāpelē pa šī auga sajukušajām
vītnēm un tur viņus visvieglāk var nošaut. Viņu kuņģi ir

piepildīti ar spinhas baltām sēklām, turpretim citās reizēs

mēs viņu knābjus atradām no augļiem zili nokrāsotus. Sa-

līdzinot ar citiem papagaiļiem, arara izliekas ļoti mierīgi
un apdomīgi, bet viņu attīstību un saprātu var noliegt tikai

tie, kas viņus nav novērojuši. Arī viņi ātri pierod pār-
mainītiem apstākļiem, varbūt pat ātrāk nekā citi papa-

gaiļi. Labprāt tie padodas visām cilvēka iegribām un iedo-

mām, apmierinās ar katru saprātīgu apiešanos un tikai tad

izlieto savu ievērojamo spēku, kad viņus ķircina. Ar sev

līdzīgiem viņi dzīvo vissirsnīgākā draudzībā, ar pārējiem
zvēriem un putniem vislabākā mierā. Viņu raksturs, kā

jau reiz es to atzīmēju, padara viņus patīkamus un mīļus.

Viņi ir ne tikai labsirdīgi, bet arī padevīgi, maigi pret sa-

viem laulātiem draugiem, bērniem un iemīļotiem kopējiem.
Kad arara kokos sēdēdami ēd, viss bars parasti iztu-

ras ļoti klusu, augstākais tie izdod klusas skaņas, kuras
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atgādina cilvēku sarunu. Viņu ķērcošās balsis dzird tikai

tad, kad viņi ir uztraukti, vai ari kad viņi laižas. Visska-

ļāk tie kliedz tad, kad kāds mednieks, klusu piezagdamies,
ar šāvienu iztraucē ēdošu baru. Tad viņu saceltā klieg-
šana var būt taisni apdullinoša. Tie ir viņi, uz kuriem

Humboldts ir zīmējis vārdus: „Viņu kliedzieni pār-

spēj kalna strauta krākšanu". Pati balss skaņa ir ļoti rupja
un vienmuļīga, līdzīga mūsu vārnu ķērkšanai. B v r m c i -

sters apgalvo, ka dzirdējis no savvaļā dzīvojošiem papa-

gaiļiem kliedzienu „arara", un es viņam varu piekrist, ma-

zākais, kas zīmējas uz sagūstītiem putniem.
Jau no senseniem laikiem pieraduši pie meža koku

augļiem, riekstiem un sēklām, un būdami spējīgi ar saviem

spēcīgiem knābjiem sasmalcināt palmu riekstu akmeņ-
cietās čaulas, arara papagaiļi dažreiz izrādās par ļoti ne-

patīkamiem plantāciju apmeklētājiem. šomburgks

ļoti uzskatāmi apraksta viņu laupīšanas. „Ja viņiem ga-
dās atrast nobriedušu lauku, tad tie visapkārt kokos no-

liek sargus. Parasti tik skaļā ķērkšana un trokšņošana ap-

klust, tikai vietvietām dzird apspiestu murmināšanu. Ja

nu šiem postītājiem tuvojas kāds aizdomīgs tēls, tad sargi
tūlīņ izdod klusus brīdinājuma kliedzienus, uz kuriem lau-

pītāji, par zīmi ka tie dzirdējuši, atbild ar apspiestu ķērk-
šanu. Kad briesmas top tuvākas, sargi ar skaļiem ķēr-
cieniem laižas prom no savām vietām, un ar viņiem reizē,

mežonīgi kliedzot, paceļas viss laupītāju bars, lai meklētu

savu glābiņu paātrinātā bēgšanā."
Kā visi papagaiļi, arī arara ir uzticami laulāti draugi.

Mīla uz savu dzīves biedri pie viņiem ir tik izteikta, ka var

teikt, ka kopā dzīvojošs arara pāris dzīvo tikai sev un sa-

viem pēcnācējiem. Slavētie pundurpapagaiļi nevar būt

viens pret otru maigāki par šiem lieliem putniem. Vien-

mēr redz kopā tēviņus un mātītes, un pat ja vairāki no vi-

ņiem laižas, var, tāpat kā pie citiem papagaiļiem, atšķirt
reiz saistījušos pārus. Savstarpīgā putnu pieķeršanās ir

braziliešiem tik pazīstama lieta,, ka mednieks viņo izlieto

lai nomedītu vairākus no viena bara, jo līdz ko viens ir no-

šauts, pie viņa tūlīņ parādās pāri palikušais mūža biedris,
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lai noskaidrotu bēdīgā gadījuma cēloni un ar saviem klie-

dzieniem vēl pievilina klāt vēl citus no tā paša bara.

„Pārošanās laikā," stāsta tālāk Vidas princis,"
„arara mēdz uzmeklēt atkal to perēšanas vietu, kuru tie

reiz ir izvēlējuši, vismaz tad, ja viņi tur nav traucēti. Tā-

pēc viņus redz nepārtraukti ilgus gadus vienā un tanī pašā
vietā. Ligzdas ierīkošanai viņi vienmēr izvēlas augstu
meža koku milzīgā resnumā, ar cauru zaru vai iepuvušu

caurumu, kurus tad viņi ar savu stipro knābi paplašina līdz

vajadzīgam lielumam. Tur mātīte iedēj divas lielas olas,
kā vairums papagaiļu sugu." Olas ir nedaudz mazākas

par vistu olām, ar nevienlīdzīgām pusēm, truli smailotas,
uz resno galu lēni noapaļotas uzrāda maigu graudu ar bie-

žām, apaļām, mēreni dziļām porām. Vai tikai mātīte perē

jeb vai šad un tad viņu nomaina tēviņš, līdz šim nav bijis

iespējams noteikt. Pēdējais man liekas būt ticami, vismaz

ne neiespējami. Garā aste, pēc Šomburgka ziņām,
perot kļūst par nodevēju, jo tā tāļu rēgojas ārā no cauru-

ma. Pēc Acaras apliecinājuma, pāris nezaudē savu

ligzdu iz acīm, un tādēļ pienes barību apmainoties. Ja

kāds tuvojas, tas izrāda lielu uztraukumu. Mazuļi nekliedz

pēc ēdiena, bet izteic savu vēlēšanos klaudzinot ar knābi

pret savas ligzdas dobuma sienu. Pirmā jaunībā viņi, kā

visi papagaiļi, ir ļoti neglīti un nevarīgi, bet arī pēc izli-

došanas viņi vēl ilgu laika prasa no vecākiem aizsardzību

un kopšanu. ledzimtie mēdz viņus izņemt pirms tie ir ie-

guvuši pilnas spalvas, tad tie ļoti pierod.

Rādās, ka sagūstītie arara kopš seniem laikiem ir bi-

juši indiāņu iemīļotie dzīvnieki. „Ar dzīvu interesi," saka

Humbo Idt s, „mēs vērojām ap indiāņu būdām pieradi-
nātus arara, kuri lidoja apkārt pa laukiem, kā pie mums

baloži, šie putni ir liels greznums indiāņu vistu kūtīm,

krāšņuma ziņā viņi nestāv pakaļ pāviem, zelta fazāniem,
koka vistām un hoko. Jau Kolumbam bija uzkritusi pa-
raša audzināt papagaiļus, vistu dzimtai tik tāļu stāvošus

putnus, un tūlīņ pie Amērikas atklāšanas viņš bija novēro-

jis, ka Antiļu iedzimtie vistu vietā ēd arara vai citus lie-

lus papagaiļus."



Ir un paliek vienmēr drusku bīstami turēt arara savā

tuvumā, jo viņi par daudz bieži lieto nevēlamā kārtā savu

briesmīgo knābi. Tomēr atsevišķi no viņiem pierod ļoti.
Mans tēvs redzēja vienu šādu putnu Vidas prinča darba

istabā. Šim arara bija pilnīgi brīv lidot apkārt pa istabām,
bet viņš labprāt uzturējās sava pavēlnieka tuvumā, mierīgi

ļāvās no viņa saņemties ciet, nēsāt sevi apkārt pa istabu,
un glaudīja viņam maigi vaigus ar savu bīstamo knābi.

Es esmu kopis vairākus, kuri gan ne mazāk pierada, bet

tomēr neesmu pazinis ne vienu vienīgu, kurš, kā kakadu,
būtu vienlīīdzīgi draudzīgs ar visiem. Arara noteikti iz-

šķir pazīstamos no svešiem, izrāda saviem kopējiem pie-

ķeršanos, bet pret svešiem bieži izturas ļoti untumaini un

pat viltīgi un tādēļ ar viņiem ir vienmēr jāapietas uzmanīgi.
Kopēju tie apsveic ar prieku un tas var visu ar viņiem at-

ļauties, pret citiem viņi parasti izturas dusmīgi, saceļ gal-
vas spalvas un aizdomīgi kustina knābi.

„Par ko arara var kļūt," man raksta L i n d c n s, „to

man pierāda kāda ararauna, kura tagad skaitās pie manim

mīļākiem putniem. Es viņu saņēmu kā biklu, apdullinoši

kliedzošu, kodīgu putnu, kuram es pat vajadzīgo barību

varēju tikai ar viltību piegādāt, lai viņš pa to laiku man

neiekostu. Ārstēšanu ar badošanos, ko gan nesaprātīgi

kopēji ieteic, es, saprotams, neiesāku, jo no piedzīvojumiem

es zināju, ka labs daudz ātrāk noved pie mērķa, nekā tam-

līdzīgi paņēmieni. Un patiešām, labi vārdi un mīlīga apie-
šanās manai arara drīz atradināja visus agrākos netiku-

mus. Astes spalvu aizskāršanu gan viņa arī tagad nevar

ciest, turpretim viņa labprāt ļaujas sev glaudīt galvu un

pie tam nereti izlaiž uz sāniem no knābja ārā savu lielo ga-

ļīgo mēli, itkā ar to viņa gribētu atbildēt uz viņai piešķir-
tiem glāstiem. Kādreiz viņai bija krietnas iesnas un tādēļ
cieti nāsis, kuras es viņai tīrīju ar kādu spalvu; šīs lī-

dzeklis viņai acīmredzot sagādāja atvieglojumu, jo viņa
nekavējās papagaiļiem parastā kārtā izteikt savu apmieri-
nātību. Zināms, dažādus pārgalvīgus nedarbus viņa izdara

vēl joprojām. Viņas mājokļa durvju slēdzamā atspere
bija par vāju. Viņa to drīz pamanīja, pārmeklēja un at-
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rada ka slēdzamais atlēca vaļā, kad viņa no iekšas durvis

spieda uz augšu. Tad viņa tūlīņ atstāja savu krātiņu,
lidoja apkārt pa putnu māju un nesaudzēja koka krātiņus.
Beidzot es nācu šai lietai uz pēdām un pārmainīju slēdza-

mo. Par to viņa iesākumā ļoti sašuta, bet pamazām aiz-

mirsa šo gadījumu un ar laiku kļuva tik rātna, ka es viņu
tagad drīkstu izlaist, bez kā būtu jābaidās no viņas palaid-
nībām. Viņa vienkārši paliek uz durvīm sēdot un kad es

viņai saku: „Ej atkal savā mājā," viņa tūlīņ paklausa.
Kādu lielu ūdenspodu viņa cītīgi izlieto priekš mazgāša-
nās. Ja es to biju ielicis krātiņā tukšu un, drīz ne-

piepildīju, tad viņa podu tūlīņ sasita, kurpretim ar pilnu
tas nekad nenotika. Viņa reti gulēja uz šķērskoka sēžot,
bet gan turējās ar knābi un kājām klāt pie krātiņa pinuma.
Bieži viņa sakasīja kopā arī smiltis un nogūlās izstiepusies
uz grīdas. No sākuma es domāju, ka viņai kaut kas kait.

Bet viņa ļoti uztraucās, kad es to mēģināju aizdzīt no ze-

mes projām un ar to pierādīja, ka ikviens traucējums vi-

ņai ir nepatīkams. No tā laika es ļāvu viņai vaļu. Viņas
mājoklis ir tā nostādīts, ka viņas priekšā ir viss dārzs un

viņa var pārredzēt visus ceļus. Tādēļ viņa arī ir visai ma-

nai papagaiļu sabiedrībai uzmetusies par sargu un biedinā-

tāju. Ja pa ceļu nāk kāds suns vai kaķis, viņa nekad ne-

palaidīs to neatzīmētu ar īpatnēju iekliegšanos. Viņas kai-

miņi, kakadu un amacones, atkārto šo biedinājuma klie-

dzienu, un tad pēkšņi iestājas tik dziļš minūtēm ilgs klu-

sums, ka nevar šaubīties, ka (biedinājumu ikviens cits

putns ir pilnīgi sapratis."
Arara reti kad iemācas tik labi runāt kā citi papagaiļi,

bet viņiem nebūt netrūkst priekš tam visas spējas. „Mans

arara," raksta Sī dh of s manam tēvam, „ir attīstījis lie-

las runāšanas spējas un pie tam vienīgi manas pieradinā-
tās žagatas vadībā, kura ļoti labi runā. Vairāk kā četrus

mēnešus no saņemšanas arara, ja atskaita šausmīgo klieg-

šanu, bija pilnīgi mēms. Tad man reiz viņu vajadzēja
nest uz kādu citu vietu, kur viņš karājās pretīm bez apstā-

jas pļāpājošai žagatai. Viņš tur bija karājies taisni des-

mit dienas, kad viņš iesāka runāt žagatai visu pakaļ. Ta-



Papagaiļi: 1. Amaconas papagailis (Amazona amazonica).
2. Aleksandra jeb kakla saites papagailis (Palaeornis torquata),
3. Arakanga (Ara macao). 4. Inku jeb dzeltēncekulainais kakadu

(Cacatua leadbeateri). 5. Jako (Psittacus erithacus). 6. Lori (Do-

micella garrula). 7. Pūces papagailis jeb kakapo (Stringops hab-

roptilus).



Augšā: Arara kakadu (Micreglossus aterrimus).

Apakšā: Kakapo (Stringops habroptilus).
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gad viņš sauc vārdā manus bērnus un mācās tūlīņ, ko tam

vēl saka priekšā, tikai viņam piemīt īpatnība parasti runāt

tikai tad, kad tas ir viens." Arī iepriekš aprakstītā ara-

rauna iemācījās runāt bez sava kopēja mācības. Par to

man ziņo Lind cn s: „Labdien arass l" ir tagad pirmais
no rīta, kad putns mani redz. lesākumā viņš nešķiroja
un tā sveicināja katrā dienas stundā, tagad tas pilnīgi sa-

skaņo savu sveicienu ar laiku. „Jēkabs ir kakadu, ne, pa-

pagailis, palaidnis. Pollī, labais Pollī, nāc pie manis". Kad

es viņam dodu vīģi, gabaliņu ābola, viņš to apēd izsauco-

ties: „Tas ir labs, der Jēkabam". Pie cukura gabaliņa
viņš turpretim saka: „Tas ir īsti labs" un apstiprina izsau-

cienu vēl bez tam ar dažādām galvas kustībām. Par savas

parastās barības pasniegšanu viņš nepateicas, bet gluži

otrādi, bieži sit, kurpretim pie kārumiem tas nekad ne-

atgadās. Un viņa lielā kastesveidīgā uz krātiņa grīdas
stāvošo barības trauku viņš bieži apgāza un vilka šurp un

turp, par ko es viņu norāju ar vārdiem: „Nedari tādas

muļķības". Kad viņam tagad uzmācās vecā paraša, viņš
pats saka: „Tās ir muļķības", un kad es viņam atņemu

trauku, viņš mierina sevi knābi pa smiltīm šurp un turp

velkot un pa laikam sakot: „Vai nē, muļķības". No

augšā minētā amacoņu papagaiļa, kurš ļoti skaidri un ar

lielu izteiksmi saka: „Laura, tev jau ir acis kā pērles;
manu dārgumiņ, ko vēlies tu vēl," viņš to ir noklausījies,
bet tomēr vēl bieži jauc vārdus un teikumu grupējumus."

Pienācīgi kopti arara sasniedz gūstā lielu vecumu.

Acara galvo par piemēru, kur kāds arara četrdesmit

četrus gadus dzīvojis vienā ģimenē, bet beidzot kļuvis aiz

vecuma nespēcīgs un tad varēja sagremot tikai vārītu rīsu.

Pēc kāda B urž ota ziņojuma 1818. gadā kāds araraunu

pāris Kaenā, gūstniecībā turēts esot arī perējis.

Arara papagaiļus ar vienādu cītību medī iedzimtie un

baltie, arī eiropiešu mednieks sevi skaita par laimīgu, kad

labi mērķētais šāviens nodod viņa rokās brīnumskaisto sar-

kano putnu. „Uzmanīgi", saka Vīdas princis, ~un

biezo krūmu vai stumbru aizsegts mednieks pielien viņu

sabiedrībām klāt un tad dažreiz nogalina vairākus no vi-
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ņiem ar vienu šāvienu. Viņu skaļā balss, kuru, kā piezī-
mēts, vienmēr dzird, kad tie laižas vai ir nemierīgi, parasti
mednieku dara uzmanīgu. Viņus šauj ar rupjām skrotīm,

jo parasti uz viņiem ir jāšauj augstāko mežu koka galot-
nēs. levainots putns pieķeras ar savu stipro knābi un sa-

viem nagiem bieži cieti pie zariem un vēl kādu laiku paliek
šādā stāvoklī. Bet ja mednieks ir kāroto medījumu iegu-

vis, tas viņam sniedz iecienītu barību. Gaļu vāra tāpat
kā ragu lopu gaļu un viņa veciem putniem ir cieta, aukstā

gada laikā bieži ļoti tauka, bet vārīta dod spēcīgu virumu.

Skaistās spalvas daudzējādi izlieto; katrs mednieks, kurš

būs arara nošāvis, izpušķos savu cepuri ar skaistām sar-

kanām un zilām spārnu un stūres spalvām."

Kas deguna kakadu ir starp sevīm līdzīgiem, tas ga r-

knābainais papagailis jeb čiliešu „choroy (He-

nicognathus leptorrhynchus) ir savā dzimtā: zemes putns
ar uzkrītoši izstieptu, gari smailotu knābi, viņam ar pil-
nām tiesībām tādēļ ir ierādīta īpaša ģints priekšstāvja
vieta. Savā spārnu un astes uzbūvē minētais putns gan-

drīz pilnīgi saskan ar viņam vistuvāk stāvošiem ķīlastai-

ņiem papagaiļiem, ar savu knābi viņš atšķiras no viņiem
un vispār no visiem papagaiļiem, šis knābis ir vidēji resns,

slaids un daudz garāks, knābja augšdaļa divreiz tik gara

kā augsta, ļoti maz liekta, no sāniem plakana, no augšas

plati noapaļota un izvilkta garā sašaurinātā, gandrīz ho-

ricontalā smailē, kuras pamatā atrodas skaidri redzams

zobu izgriezums; apakšknābis ir tikpat augsts kā augšējais,
no sāniem plakans, apakšas pusē noapaļots, ar malām viegli
liekts uz augšu. Cieto spalvu noteicošā krāsa ir tumši

olīvu zāles zaļi, apakšpusē olīvu zaļa; pieres mala, vaska

ādas spalvas un šaura acu apmale ir tumši vara purpuie-

sarkanas, vidējās vēdera spalvas ar tādu pašu nokrāsu,

caur ko rodas neskaidrs sarkans vēdera plankums; virs-

galvas spalvas atdalās ar platām galu apmalām, spārni

un viņu segspalvas ir ārpusē zilgani zaļi ar melnām ap-
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malām ar melniem galiem, lelākās apakšējās spārnu seg-

spalvas tāpat kā spārnu spalvas pelēki melnganas, iekšējā
karoga malā neskaidri bāli olīvu dzeltēnganas, stūres spil-

vas apakšā un augšā tumši purpursarkanas. Acij ir zelt-

dzeltēna varavīksnīte, knābis un kājas ir zili pelēki. Mā-

tītei spalvas ir nespilgtākas un sarkanīgais vēdera plan-
kums mazāks un bālāks. Dzeltēna pasuga, kuru čilieši

sauc par „rey dc choroy" jeb horoju karālis, nav reta.

Garums ir trīsdesmit astoņi, spārnu garums divdesmit,
astes garums septiņpadsmit centimetrus; putns tā tad

sasniedz apmērām mūsu žagatas lielumu.

Garknābainais papagailis, viens no trim papagaiļiem,
kuri čili apdzīvo, ir izplātīts pa visu čili un no šejienes
dinvidu virzienā augšup līdz Magellana jūras šaurumam,
bet ir sastopams arī čiloē. Par viņa savvaļas dzīvi vēl maz

kas zināms, tomēr pietiekoši daudz lai atzītu, ka putns
savu dīvaino knābi prot attiecīgi izlietot. Par dažām īsām

ziņām mums ir jāpateicas Bekām (Boeck), Gejam

(Gay) un jaunākā laikā arī Landbcka m. Putns ir vi-

sai parasts un bieži apvienojas vairāku simtu un tūkstošu

lielos baros, kuru kliegšana ir apdullinoša; tā, kā Gejs
to apliecina,bieži traucēja miegu, kad tas bij spiests pār-

nakšņot zem klajas debess. Šī papagaiļa īstā dzīves vieta

ir skābaržu meži. Ārpus mežiem tas tomēr uzsāk barības

dēļ regulārus klejojumus. Valdivijā viņš ierodas oktobra

sākumā un paliek šinī apgabalā līdz aprilim. šinī laikā tas

ierodas ikdienas rītiem baros, lidojot šurp no ziemeļiem,
un dodas vakaros atkal atpakaļ. Bari, kā tas pie papagai-

ļiem ir parasts, pieturas pie zināma ceļa, un ikviens atse-

višķs bars aizlaižas projām tieši tanī pašā virzienā, kādā

aizlaidās iepriekšējais bars. Tā kā horojs ir vairāk zemes

nekā koku putns, tad tas bieži apklāj lielus pampasu lau-

kumus, bet par nožēlošanu arī laukus. Viņš ir visbīstamā-

kais ienaidnieks kviešu un kukurūzas sējumiem, jo tas ar

savu gandrīz taisno knābi tikpat labi izvelk no zemes dīg-
stošus kviešus vai kukurūzu, kā zāļu saknes, kuras ir viņa
parastākā barība. Par postu zemturim horojs neapstājas

pie šīm laupīšanām vien, bet postot uzbrūk arī augļu dār-
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ziem un tur iznīcina ābolus, vienīgi tikai sēklu dēļ. Tā-

dēļ nav ko brīnēties, ka Čiles zemnieki viņu ienīst un uz

viscītīgāko vajā. Land bc k s mums ziņo, ka horojs,

pretēji kādam citam čiles papagailim, kurš ierok zemē līdz

trīs metrus dziļas alas, perē augstos pelina kokos; Be k s

ziņo, ka mazuļus, kurus bez sevišķām pūlēm var uzaudzēt

lielus, zemnieki bieži nesot uz pilsētu. Gaļa ir cieta un

sīksta. Kopš nesena laika arī šis papagailis ne sevišķi reti

nokļūst dzīvs Eiropas dzīvnieku tirgū.

Ķīlastainie papagaiļ (Conurus) atšķiras ar

stipri liekto, no sāniem saspiesto knābi, kura garums ap-

mērām līdzinājās viņa augstumam un kura truli uz leju
nolaistā šaurā augšējā daļa uzrāda seklu rievu tālāk spē-

cīgām kājām ar īsiem stilbiem un vidēji gariem,
ar cietiem nagiem apbruņotiem pirkstiem, gariem smailiem

spārniem, no kura spalvām otrā un trešā ir garākas, garu

ķīlveidīgu kāpienos noejošu asti, kura ir tāpat veidota, kā

garknābainam papagailim, kā arī, beidzot, cietām spalvām,
no kuru zaļā pamata atdalās daudz un dažādi zīmējumi un

krāsu lauki. Ģintij, kura ir bagātāka sugām, nekā kaut

kura cita, dzimtene ir Amērika, bet viņa izplātas no Ma-

gelana jūras šauruma līdz ziemeļu platuma četrdesmit

otram grādam, kaut arī zemes daļas ziemeļos viņu repre-

zentē tikai viena vienīgā suga. Ķīlastaino papagaiļu vai-

rums ir atrodami Dienvidamērikas vidējā daļā, it īpaši
Amacones upes un viņas pieteku mitros līdzenumos. At-

sevišķas sugas izplatās plaši, citas turpretim rādās būt

ierobežotas uz mazāk izplatītiem apvidiem.
Pie ķīlastainiem papagaiļiem pieder vienīgais papagai-

lis, kāds Ziemeļamērikā ir sastopams un kuru tādēļ pēc

kādas viņa dzimtenes daļas nosauca par Karolinas

papagaili (Conurus carolinensis). Viņa garums ir

trīsdesmit divi, platums piecdesmit pieci, spārnu garums

astoņpadsmit, astes garums piecpadsmit centimetrus.

Ādas krāsa ir patīkami tumši zāles zaļa, kura, kā parasts,
uz muguras ir tumšāka, apakšpusē dzeltēnāka, piere un

vaigi ir sarkanīgā oranžu krāsā un tā pati krāsa parādās

arī galvas pakaļējā daļā, uz pleciem un spārniem, kurpre-
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tīm pakausis ir tīri zelta dzeltēns. Lielās spārnu segspal-
vas ir olīvu zaļas ar dzeltenīgu galu, spārni ir tumši zāles

zaļi, iekšpusē dziļi purupurmelni, pēdējās spārnu galu spal-
vas un plecu spalvu beidzamā puse olīvu brūngani zaļas,
astes spalvas tumši zaļas, kāta tuvumā zilas, iekšpusē ar

melngani pelēki dzeltēnām malām, apakšējā pusē tumši pe-
lēki dzeltēnas, ārpusē melnganas. Redzoklis ir pelēki

brūns, knābis bālgani pelēks, kāja dzeltēnīgā miesas krāsā.

Mātītes krāsa ir bālāka, un jauns putns, atskaitot oranžu

priekšgalvu, ir vienkārši zaļš.
Karolinas papagailis agrāk bija sastopams Ziemeļ-

amērikā līdz ziemeļu platuma četrdesmit otram grādam

un, kā rādījās, labi panesa turienes bieži vien īsti skarbo

laiku. Vils on s apgalvo, kad viņš esot bijis pārsteigts

augstākā mērā, redzot kādu šo putnu baru februārī sniega

puteņa laikā skaļi kliedzot aizlidojam projām gar Ohaijo
krastu, šad un tad sastop gan arī atsevišķus arī vēl vai-

rāk ziemeļos, pat Albānijas tuvumā. Šis stāvoklis par to

laiku ir ļoti pārmainījies. Jau odib on s savā 1831.

gadā iznākušā ļoti labā darbā piezīmē, ka Karolinas papa-

gailis samazinoties neparasti ātri un viņu dažos apgabalos,
kurus tas pirms divdesmit pieciem gadiem apdzīvojis vese-

liem bariem, gandrīz nevarot uziet, un arī gar Misisipi mi-

nētā laikā nenovērojot ne pusi no tiem, kuri tur esot dzī-

vojuši pirms piecpadsmit gadiem. Samazināšanās ir pa-

stāvīgi gājusi uz priekšu. „Simtiem šo krāšņo putnu," žē-

lojās All en s, katrā ziemā Svētā Jāņa upes augšdaļā
saķer profesionāli putnu ķērēji un nosūta uz ziemeļu pil-

sētām, tūkstošiem citus nogalina mednieki bez vajadzības."

levērojot šo nevajadzīgo nogalināšanu, Bordmanim

(Boardman) ir pamats baiļoties, ka Karolinas papagaiļi
drīzā laikā varētu pilnīgi izskaust. Daži mednieki ar ne-

daudz šāvieniem nogalina četrdesmit līdz piecdesmit ga-

balu tikai savas izpriecas dēļ, atalgojot putnu uzticamo

pieķeršanos ar nāvi, putnus vienu pēc otra, nošaujot, kad

tie pielaižās klāt beigtiem, līdz viss bars ir iznīcināts. Bez

tam viņu laupītāju iebrukumi laukos vērš pret viņiem zem-

turu vajāšanu. Tādēļ nevienam nav ko brīnēties, ka Ka-
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rolinas papagailis ir pazudis no Ziemeļamērikas Sabiedroto
Valstu lieliem apgabaliem. Par laimi tomēr mūsu papa-

gaiļa plašā dzimtenes apgabalā vienmēr vēl ir vietas, kur

tas var dzīvot samērā maz apdraudētu dzīvi. Vēl viņš
dzīvo Floridā,lllinoisā, Arkanzasā, Kanzasā, Nebraska,
Mičiganā un Misurā, un vēl viņš ir sastopams, kā to ir rā-

dījuši Heid cn a (Havden) pētījumi, bieziem mežiem ap-
augušās Misuri apgabala ielejās, uz ziemeļiem līdz Līven-

vorta fortam, iespējams pat līdz platas grīvai zem četr-

desmit pirmā grāda ziemeļos. Mežos ap Indianas lielām

upēm austrumu Teksasā viņu vēl bieži sastop, bet austrumu

Kanzasā nesen atpakaļ viņš vairs nav novērots. Viņam
labāk patīk dzīvot visos apgabalos, kuru bagātā zeme ir

apaugusi ar kādu nezāli, jo tās pogaļas viņam neskatoties

uz viņu biežo apbruņojumu ar gariem dzeloņiem, nav ne-

pieejamas un sniedz iecienītu barību. Zināms, blakus tam

viņš iebrūk veseliem bariem arī druvās un tur bieži no-

dara lielus zaudējumus, jo viņš vairāk noposta, nekā noēd.

„Karolinas papagailis," stāsta Vils on s, „ir ļoti sa-

biedrisks putns, kurš viņam līdzīgiem uzrāda uzticīgāko
pieķeršanos priekos un bēdās. Ja kādā viņu barā šauj un

vienu ievaino, acumirklī sabiedrība atgriežas pie viņa at-

pakaļ, aplido viņu, bailīgi kliedzot, un vēlas sniegt viņam
palīdzību, kā arī medz nolaisties tuvākā kokā. Arī sekošie

šāvieni, tad nemaina viņu uzvešanos; liekas ka viņi taisni

veicina citu uzupurēšanos, kuri aizvien tuvāk un neievē-

rojot briesmas vaimanājot apido kritušos. Viņu sabiedris-

kums un savstārpīgā draudzība parādās tāpat bieži pie pā-

rīšiem, viens tīra un kasa otru, un tas atmaksā ar tādiem

pašiem glāstiem; pārītis vienmēr sēž viens otram blakus.

Grūti būs atrast uzkrītošākas pretešķības nekā Ka-

rolinas papagaiļa ātro lidojumu, salīdzinājot to ar viņa

klibo, nevarīgo gaitu starp zariem un vēl vairāk uz zemes

Laižoties viņi ļoti līdzinājās baložiem. Viņi turas lielos

baros un lielā ātrumā traucas uz priekšu, skaļi un tāļu
skanoši, līdzīgi dzenim, kliedzot, parasti taisnā linijā, bet

pie gadījuma arī ļoti piemīlīgi liektās spirālēs, kuras tie,
kā rādās sev par prieku, pēkšņi un atkārtoti pārmaina.
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Viņu iemīļotie koki ir lielās sikomoras un platanes,
kuru dobumos viņi atrod pajumti. Trīsdesmit un četrdes-

mit no viņiem un dažreiz, īpaši stingrā aukstumā, vēl vai-

rāk ielien bieži tanī pašā dobumā. Še viņi nosēžas uz sānu

sienām kā dzeņi, pieķeroties ar nagiem un knābi. Liekas,
ka tie daudz guļ, vismaz viņi bieži dienas laikā aiziet savās

alās, lai nosnaustu īsu pēcpusdienas miegu.

īpatnēji ir, kā viņi labprāt ēd sāli. Sāls laustuvju tu-

vumā tos vienmēr redz lielā skaitā, un te viņi apklāj tik-

lab visu zemi, kā tuvākos kokus, dažreiz tādā vairumā, ka

neredz neko citu, kā viņu spīdošās un vizošās spalvas/

levērojot dzīvo pētīšanas cītību, kāds piemīt Ziemel-

amērikas putnu pazinējiem, ir ko brīnēties, ka mēs nebūt

nezinām pietiekoši par Karolinas papagaiļu vairošanos.

Pēc Vils o n a aptaujas, putns, tāpat kā citi viņam lī-

dzīgie, perot koka dobumos, un pie tam, kā tas pie papa-

gaiļ cm ir parasts, neierīkojot ligzdu. No Hanoveras zoolo-

ģiskā dārzā publicētiem ziņojumiem par mūsu putna pe-

rēšanu izriet, ka Karolinas papagailis noderīgā perējamā
kastē uz noplēstu koka skaidu paklāja dēja jūnijā divas

olas. Lielākais viņu caurmērs ir trīsdesmit divi, mazākais

trīsdesmit milimetri. Tā tad viņas ir gandrīz bumbveidī-

gas, sniega baltas un neparasti stipri spīdošas; pēc piedzī-

vo]'ušu vācēju apliecinājuma viņas salīdzinot ar citu papa-

gaiļu olām uzrāda ievērojamu starpību.

Pēdējos gados mūsu dzīvnieku tirgū tika ievests tik

daudz dzīvu Karolinas papagaiļu, ka viņu cena īsā laikā no-

slīdēja uz nedaudzmarkām mūsu naudā. No tā laika redz

šīs sugas sagūstītos putnus visos zooloģiskos dārzos un

daudzu putnu mīļotāju krātiņos.
Re j s (Rey) sīki ziņo par mūsu putna dzīvi gūst-

niecībā. „Jau ilgākus gadus," viņš saka, „es blakus ci-

tiem papagaiļiem turu arī Karolinas papagaiļus, jo viņi,
neskatoties uz savu, protams, ne gluži patīkamo kliegšanu,
un neskatoties uz savu nepiesātināmo loga rāmju ēšanu,
ir ar citām, ļoti patīkamām īpašībām iemantojuši minu

labpatiku tādā mērā, ka es nekad nevarēju nolemt viņus
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aizgādāt projām. Jau īsā laikā šie putni bij tā pie manis

pieraduši, ka viņi nekautrējoties laidās man uz rokas vai

uz galvas, kad es viņiem rādīju valriekstu, kuru tie sevišķi
labprāt ēda. Ja pie tam es turēju riekstu tā, kā roka 4'iņu
pilnīgi apsedza, tad putni palika mierīgi uz sava novēroša-

nas punkta. Ja es riekstu rokā salauzu, bez kā viņi to re-

dzēja, tad no tam radies krakšķis tos tūdaļ piesauca klāt.

Vēlāk, kad es šos papagaiļus novietoju kādā krātiņā, viņi
sniedza man vēl vairāk izdevības tuvāk iepazīties ar viņu
augstām gara dāvanām. Kāds no viņu visparastākiem ne-

tikumiem bija ūdens trauku pēc slāpju apmierināšanas tū-

līņ apgāst vai izsviest laukā pa krātiņa durvīm zemē, p c

kam viņi nepārprotamā kārtā izrādīja savu prieku, kad vk;a

palaidnībām bija kārotās sekmes, tas ir, kad ūdens trauks

pie tam sasitās. Visus mēģinājumus piestiprināt vai t'irēt

cieti krātiņa durvis arvien izjauca putna asprātība, tā kā

ikviena attiecīga ierīce tikai īsu laiku varēja kalpot sa-

vam mērķim, jo papagaiļi par daudz ātri apķēra, kā Var

kavēkli nodabūtpie malas, un tā, pateicoties nenogurstošām

pūlēm, vienmēr spēja izvest savu nodomu. Tā kā es šādā

kārtā neko nepanācu, tad izlietoju citu ceļu, ikreizes, kad

es putnus notvēru pie šīm palaidnībām, apslacīju tos ar

ūdeni. Bija neaprakstāmi komisks skats, kad viņi zagšus

mēģināja saprasties par izdarāmo nelietību un kopīgi "iz-

manīgi atvēra krātiņa durvis, pie kam viens ieliek apak&fi
knābi kā sviru un otris piekaras pie krātiņa jumta un tur

visiem spēkiem durvis, kāmēr viņa biedrs tās no apakšas
ir tikai pacēlis par jaunu gabalu augstāk. Ja tad īsā laikā

radies caurums ir pietiekoši liels, lai izlaistu to, kurš dar-

bojas apakšā, tad viņš vispirms lūkojas ar tāļu izstieptu
kaklu šurp, līdz viņš redz mani sēžam pie mana rakstām-

galda. Ja viņš tagad arī pārliecinājies, ka es neko nemanu,

tad viņš pavisam uzmanīgi dabū klāt ūdens trauku, un

ja es ātri nemetos starpā, tad trauks iet pretim tādam pa-

šam liktenim, kā dažs labs viņa priekštecis. Ja es ļāvu vi-

ņiem vaļu vai nebiju pa izdarīšanas laiku klāt, tad tiklidz

es parādos, viņi ar visu savu būtību nepārprotami izteica

sava izdarītā nedarba skaidru apziņu.



Kas man tomēr vairāk par visu šos papagaiļus dara

mīļus un patīkamus, tas ir apstāklis, ka man ir laimējies

viņus bez grūtībām pieradināt pie izlidošanas un ielidošanas.

Viņi skraida apkārt brīvībā dažreiz no pulkstens deviņiem
rītā līdz vakara pusei, kad iesāk tumst un tikai šad un tad

ierodas atpūsties vai ieņemt barību pie kāda mana darba

istabas loga, pie kura es viņiem esmu piestiprinājis sēžamo

kārti. Dažas dienas viņi lido maz un īpaši ap pusdienas
laiku ir kādas stundas mierā. Agri no rīta tie uzsāk tālākos

lidojumus un vakaros, kad viņi grib gulēt, tie nāk pie otra

mana dzīvokļa loga pretējā galā, kura tuvumā kopš ilgāka
laika atrodas viņu krātiņš. Ja viņi šo logu atrod slēgtu,
tad tie saceļ patiešām briesmīgu kliegšanu, vai arī mēģina

sagādāt sevīm ieeju klaudzinot pie rūtīm. Ja gadās, ka ne-

viena tanī istabā nav, tad viņi iet savu ceļu caur pirmāk
minēto istabu un caur vairākām citām, lai nokļūtu pie savas

guļas vietas.

Pats lidojums ir viegls un skaists. Bieži viņi metas

gandrīz horicontāli no sava sēdekļa logā lejup uz ielu un

lidinājās tieši virs loga, vai arī viņi paceļas pāri visaugstā-
kām mājām, aprakstot plašus riņķus. Ja viņi laižas tikai

īsus gabalus, tad tie lidodami parasti ātri sit spārniem;
lielākos lidojumos, kuri bieži ilgst divdesmit līdz divdesmit

piecas minūtes, tie parasti plivinās un ir ātri kā bulta. Kad

viņi tā trakā ātrumā pazib gar logu un zibeņa ātrumā grie-
žas cieši gar kādu mājas stūri vai horicontāli lido augšup
un lejup gar sienu, tad skaidri nāk prātā mūsu dižo vanagu

lidojums. Ja citi putni tos vajā, tad viņi parasti prot tos

aizbaidīt ar laupītāju putniem līdzīgiem grūdieniem. īpaši

ar svīrēm viņi vienmēr kaitinājas. Kāds zvirbulis bija reiz

tik izbrīnējies par raibiem svešniekiem, ka viņš ilgāku
laiku kā apburts sekoja vienam papagailim, sēdās viņam
blakus un neatlaidīgi aplūkoja reto parādību, arkārtoja šo

rotaļu arī vairākas reizes, kad tas bija atgriezies logā, ne-

ievērojot mani, kad es stāvēju pie atvērta loga ar vēl kādu

citu kungu. No visiem garastainiem papagaiļiem, kurus

es pats turēju gūstā vai citur gūstniecībā varēju novērot,

es stādu visaugstāk Karolinas papagaili, ņemot vērā viņa

137
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garīgās spējas. Pēc mana ieskata viņš tanī ziņā pārspēj

pat daudzus citādi tik ļoti apdāvinātos īsastainos. Tik uz-

ticīgs kā citi papagaiļi, loris un kakadu viņš gan nekad ne-

top; viņš vienmēr ir neuzticīgs un pār visām lietām uz-

manīgs putns." Kas attiecas uz Karolinas papagaiļu garīgo
dāvanu atzīšanu, tad es esmu ar Reju gandrīz vienās

domās. Ka šādi putni ar laiku pierod tāpat kā citi no viņu
šķiras, par to man nevar būt nekādu šaubu. Tādos gadīju-

mos vienmēr krīt svarā pareiza apiešanās.

Pie skaistākiem, piemīlīgākiem un graciozākiem no

visiem papagaiļiem skaitās dižpapagaiļi (Palaeornis),
ģints, kura sastāv no sugām pelēkā strazda līdz kovārņa
lielumā. Viņas vairums mājo Dienvidazijā, bez tam vēl

Āfrikā. Viņu diezgan cieto spalvu valdošā krāsa ir skaista

lapu zaļa, bet no tās parasti ļoti glīti izceļas krāsainā

galva, melns bārdas plankums un raibs kakla riņķis. Dzi-

mumi neatšķiras. Mazuļi turpretim vienmēr ir citādi nekā

vecie.

Maz papagaiļu ģinšu ir tik saskanīgas kā uzbūvē tā

krāsā, kā dižpapagaiļi. Ja es varu tā teikt, viņi rādās būt

visi cēlušies no viena lējuma, un krāsu sadalījums, lai cik

dažādas tās arī nebūtu, ir pilnīgā saskaņā ar to. Bet arī

dzīves veids atbilst šai saskaņai tik pilnīgi, ka nebūs gan

apgalvots par daudz, ja saka, ka atsevišķa putna darbība un

rosība ir visos svarīgākos vilcienos visas ģints parašu un

ieradumu attēls. Vispazīstamākais dižpapagailis ir kak 1 a

saites jeb Aleksandra papagailis (Palaeornis

torquatus). Onesikrits, Aleksandra Lielā kara vado-

nis, viņu atnesa līdz uz Grieķiju no sava Indijas kara

gājiena. Kakla saites papagailis ir tikpat piemīlīgi veidots,
cik maigs un skaistām krāsām. Viņš pieder pie savas

grupas vidēji lielām sugām. Tēviņa kopgarums ir 35 līdz

40 centimetri, no kuriem vairāk par 25 centimetriem nāk

uz asti, spārna garums turpretim ir tikai 15 centimetri.
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Spalvu krāsa vispār ir ļoti dzīva viegli dzeltēnīga zāles

zaļa, kura uz galvas virsas ir vissvaigākā, apakšpusē bā-

lāka un uz spārniem tumšāka. Abās kakla pusēs un ap

vaigu vietu šī krāsa pāriet maigā violetā vai debeszilā, kuru

no kakla zaļuma šķir tumša melna švītra ap rīkli un krāšņa
rožu sarkana saite. Acs redzoklis ir dzeltēnīgi balts, šau-

rais acu riņķis sarkans, knābis, atskaitot augšpuses tum-

šāko galu, dzīvi sarkans, kājas pelēkas. Jaunie putni pirms
6palvu mešanas atšķiras no veciem ar savu bālāko un vien-

mērīgāko gaišzaļo krāsu.

No visiem radiniekiem kakla saites papagailim ir vis-

lielākais izplatīšanās apgabals, jo viņš ir sastopams tiklab

Dienvidazijā kā Āfrikā. Āfrikas kakla saites papagaiļi gan

atšķiras no Indijas papagaiļiem ar savu drusku mazāko

augumu, ar drusku vairāk izteiktu dzeltēnzaļu krāsu, re-

dzami platāku bārdas švītru, vidū pārtrauktu saiti ap kailo

kaklu un galvas pakaļējās daļas redzami zilu nokrāsu, bet

tomēr liekas, ka visas šīs starpības nav pietiekošas, lai

varētu viņus sadalīt divās patstāvīgās sugās, un putnu pēt-
nieki ir vienis prātis, ka Indijas un Āfrikas putni ir jā-
skaita par vienu sugu. Ja pēdējam arī piekrīt, tad tomēr

nevar atstāt nepieminētu, ka kakla saites papagaiļa dzīves

veids Indijā un Āfrikā ir tik dažāds, cik dažāds viņš pie diž-

papagaiļiem vien var būt. īpatnējie apstākļi abos apgabalos
varētu šīs novirzības pamatot, un tie, varbūt, sniedz mums

pamācošu piemēru tam, ka viens un tas pats putns pārmai-
nītos dzīves apstākļos var arī pieņemt citu dzīves veidu.

Indijas izplatības apgabala robežās mūsu papagailis

pieder pie visbiežāk sastopamiem putniem, it īpaši, bet ne

vienīgi, līdzenumos. Pēc Blita (Blyth), viņš no visiem

pārējiem izvēlas apdzīvotus apgabalus un tā tad ir vienī-

gais Indijas papagailis, kurš taisni uzmeklē cilvēku tuvumu.

Lai uzaudzinātu savus mazuļus, viņš ne tikvien iemitinājās

dārzos un koku apstādījumos vai arī ielas un ceļus apēno-

jošos kokos, bet arī lielāku celtņu noderīgos dobumos, mūru

caurumos un spraugās. Šur un tur viņš dzīvo tālu no vi-

siem mežiem un tad apmierinājās ar tiem nedaudziem ko-
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kiem, kurus pilsētniks vai ciemata iemītnieks ir iestādījis
augļu vai ēnas dēļ. Daudzās Indijas pilsētās redz viņu, kā

pie mums kovārņus, sēžam uz jumta šķores, citur novēro,
ka viņš atsevišķus kokus, neievērojot zem viņiem viļņojošo
tirgus mudžekli, izvēlas sev par sapulces vietu un ikvakarus

turp atgriežas. Tādos apstākļos nevar izpalikt cilvēka īpa-
šuma bojāšana ļoti jūtamā kārtā, un tikai indiešu labsidībai

un labvēlībai pret dzīvniekiem ir jāpateicas, ka viņu nevajā
tikpat nesaudzīgi kā Karolinas papagaili. Viņš iebrūk lau-

pot augļu dārzā un postot labības laukos. Pirms vēl auglis
ir nogatavojies, viņš pieķeras zariem, lai to noplūktu. Pirms

vēl labība ir nobriedusi, tas to izloba no vārpas, un kad

labība ir novākta, viņš vēl, tāpat kā mūsu baloži, meklē pa

rugājiem graudus, vai arī, tāpat kā Karolinas papagailis,

viņš ierodas pie gubām, lai še iegūtu šur vai tur vēi sa-

sniedzamās vārpas. Dažreiz, sabiedrojies lielos pulkos, viņš
uzsāk tālus laupītāja gājienus, un kad tāds bars ir ierau-

dzījis augļos stāvošo koku, viņš tad, zināms, tam nelaižas

garām, bet aplido viņu plašos riņķos un tad izplestiem spār-
niem nolaižas lejup uz to, un koka augļi visīsākā laikā krīt

iznīcībai par upuri, šur un tur viņš gan sabiedrojas arī ar

kādu citu radinieku un ta sabiedrībā tad klejo apkārt pa

apgabalu.
Kā jau minēts, citādi viņa dzīve norit Āfrikā. Še viņš

ir izplatīts visās iekšienes zemēs no ziemeļu platuma septiņ-
padsmitam līdz astotam grādam un tādēļ apdzīvo no rie-

tuma krasta līdz Abesinijas kalnu rīta malai visus izdevīgā
stāvoklī atrodošos un viņa dzīves veidam atbilstošus mežus.

Viņš vienmēr nekāro pēc plašā nepārtrauktā mūža meža,
bet bieži ir atrodams arī ierobežotākās meža daļās, ja tik

vien tur ir daži mūžzaļi koki, kuru lapām bagātie zari viņam
katrā gada laikā sniedz nodrošinātas atpūtas vietas. Man

uzkrita, ka viņš vienmēr parādās tikai tur, kur dzīvo arī

pērtiķi. Pēc atkārtotiem novērojumiem mēs beidzot visai

droši sagaidījām tanī pašā apgabalā, kur mēs bijām sasta-

puši pērtiķus, pamanīt arī papagaiļus, un otrādi, pirmos

sastapt tur, kur bija novēroti pēdējie. Lieli kopsakarīgi
meži ar ūdeni bagātās ielejās, zināms, sniedz abām dzlv-



nieku sugām visu ērtai dzīvei un vēlamai uzplaukšanai va-

jadzīgo.
Grūti būtu ceļotājam tanīs apgabalos nepamanīt kakla

saites papagaiļus. Viņi pieteic sevi arī dabas nepazinējam
pietiekoši sadzirdami ar savu spiedzošo kliegšanu, kura

vienmēr pārspēj balsu jucekli mežā; jo sevišķi ta uzkrīt

tāpēc, ka putni dzīvo arvien lielākās vai mazākās sabie-

drībās.

Tāda sabiedrība, kas bieži savienojas ar citām un tā

rada milzīgus barus, izvēlas sev par dzīves vietu dažus

tamarindu vai citus bieži lapotus kokus un no šejienes sā-

kot katru dienu izdara tālākus vai tuvākus ceļojumus.
Rīta stundās putni vēl ir samērā mierīgi, bet drīz pēc sau-

les uzlēkšanas tie bļaudami un ķērkdami dodas meklēt ba-

rību, un tad var redzēt, ka viņu bari ātri laižas pāri me-

žam. Āfrikas meži ir vēl samērā nabagi ar koku augļiem,
bet lielo koku ēnā augošā stādu valsts ir bagāta visāda

veida sēklām, un tās vilina papagaiļus tuvāk pie zemes. Ti-

kai tad, kad ir nogatavojušies mazie ieapaļie Kristus ērkšķa
augļi, vai arī kad gleznās tamarindu pākstes ir jau ēda-

mas, tad papagaiļi reti vai nemaz nenonāk zemē. Nav ne-

iespējams, ka viņi izlieto arī dzīvnieku barību, vismaz es

tos bieži esmu sastapis skudru pūžņu vai termitu celtņu
tuvumā un arī pie noķertiem novērojis īpatnēju tieksmi pēc

gaļas barības. Laukos, ko Vidusāfrikas iedzīvotāji ierīko

mežmalās, viņus redz reti, lai gan noķertos viegli uzturēt

ar šīs zemes galvenām graudu sugām: kaferu prosu un

durru. Liekas, ka meža augļi un sēklas tiem garšo labāk

nekā graudi. Līdz pat pusdienai papagaiļu bars nodarbi-

nāts ar barības uzņemšanu, tad viņš laižas nodzerties un

pēc tam uzmeklē jau minēto koku biezās lapotnes, lai tur

pavadītu dažas stundas. Pie tam gandrīz tiek trokšņots
un ķērkts tā ka šī sabiedrība diezgan lielā mērā griež uz

sevi vērību, bet neskatoties uz to viņu ir grūti atrast. Ļoti
jāpiespiežas, lai zaļos putnus ieraudzītu tikpat zaļajās la-

pās. Tam vēl pievienojas tas apstāklis, ka viņi apklust,
tikko tie pamanakādu uzkrītošu parādību, vai arī klusu un

uzmanīgi aizzogas prom, ja tie baidās, ka viņiem seko. Pēc
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dažām atpūtas stundām papagaiļi no jauna dodas otrreiz

meklēt barību un dzērienu; pret vakaru tie atkal salasās

savos iemīļotajos kokos un, ja iespējams, saceļ vēl lielāku

troksni nekā iepriekš, jo tagad jautājums grozās ne tikai

ap to, lai iegūtu atdusai labāko zaru, bet lai iegūtu arī dro-

šāko guļas vietu.
Cik veikli un ātri papagaiļi laižas, tikpat neveikli, lēni

un nožēlojami tie kustas pa līdzenu zemi, un arī viņu lēkā-

šana pa koku zariem ir ļoti nepilnīga. Laišanās ir ļoti
ātra, bet liekas, ka tā nogurdina, vismaz viņa prasa dau-

dzus švīkstošus spārnu sitienus un tikai tad pāriet vieglās

peldošās kustībās, kad papagailis grib nolaisties. No tīra

laidelēšanās prieka dzīts kakla lentas papagailis nekad ne-

skrien pa gaisu; katrai šāda veida kustībai ir savs pilnīgi
noteikts mērķis, un kad viņam liekas, ka viņš to ir sasnie-

dzis, viņš laišanos pārtrauc. Gājienu pa zemi gandrīz ne-

maz vairs nevar par gājienu saukt, dzīzāk gan par vilk-

šanos uz priekšu; kājas, kas ierīkotas lēkāšanai, te negrib
būt pakalpīgas. Ķermeni putns tā sakot velk uz priekšu,

un garā aste ir ievērojami jāpaceļ uz augšu, lai tā nevilktos

pa zemi.

Kā mēs no Jordana dabonam zināt, Indijā kakla

lentas papagailis perē laikā no janvāra līdz martam; Āfri-

kas vidienē lietus mēneši ir tie, kas šaīs apgabalos atnes

pavasari, kuros papagaiļi nodarbojas ar perēšanu. Kā aiz-

rādīts, tur tam nolūkam noder ne tikai koki, bet arī visāda

veida alas, pat tādas, kas atrodamas dažādās celtnēs;
Āfrikā šim nolūkam papagaiļi izlieto tikai kokus. Pēc

pirmā lietus arī milzīgā adansonija tērpjas visbiezākā lapu

segā, un daudzie dobumi viņa zaros tad ir ļoti labi aiz-

segti. Te nu nometas perējošie putni, pēc ziņām, kādas es

esmu saņēmis, tāpat sabiedrībās, kuru pāri pēc strīdus, kas

izceļas viņu starpā, lai iegūtu labākos dobumus, mierīgi sa-

dzīvo kopā. Olu skaits ir trīs līdz četras; tās ir tīri bal-

tas, drusku spīdošas, lielākais caurmērs ir 28 un mazākais

22 milimetri. Āfrikā jau lietus laikmeta beigās var redzēt

vecos papagaiļus ar jaunajiem, kurus no viņiem viegli var

atšķirt, un šīs ģimenes drīz vien atkal savienojas lielos ba-
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ros. Pēc maniem novērojumiem pie noķertiem papagai-

ļiem, jaunajiem vajadzīgi vismaz trīs gadi, līdz viņi ie-

gūst savu vecāku ģērbu, sevišķi tas attiecas uz viņu tik

raksturīgo sarkano kakla lenti.

No manis apceļotos Vidusāfrikas apgabalos kakla len-

tas papagaiļus ar šauteni medī tikai ceļojošie kolekciju vā-

cēji eiropieši; iedzimtie tiem ar ieročiem neuzbrūk, bet ķer
tos tikai tanīs gadījumos, ja tiem ir izredzes, ka par dzīvi

noķertu papagaili labi samaksās. Neskatoties uz to, ka šis

putns ir ļoti bieži sastopams, to nav viegli nošaut; viņa vil-

tība apmāna pat piedzīvojušu mednieku un izjauc viņa no-

domus. Es viņu viltīgo izturēšanos vēlāk ar labām sek-

mēm izlietoju, lai tos viegli un droši nošautu. Kad es mežā

biju atradis kādu viņu sabiedrību, es apskatījos pēc tuvākā

biezā un zaļā koka, nostājos tā tuvumā un saviem palīgiem
liku apdraudēt citu koku. Sekas bija tās, ka papagaiļi de-

vās atpakaļ un tā nāca man pa šāvienam.

Savas uzturēšanās laikā Āfrikā es atkārtoti esmu

kakla lentas papagaiļus turējis gūstā.
Arī viņi atradinās no savas asi griezīgās kliegšanas un

bez lielām grūtībām iemācās runāt, tā tad izpilda visas pra-

sības, ko var uzstādīt gūstā turētam papagailim. Daudz

patīkamāk nekā vienātnē turēti tie izturas lielākā papa-

gaiļu sabiedrībā. Te drīz vien tēviņi pārojas ar mātītēm,

un kad mīlestības savienība ir noslēgta, tad tāds pārītis
iegūst katra piekrišanu. Tēviņš parāda mātītei vislielāko

maigumu, kādu vispār papagaiļi ir spējīgi viens otram pa-

rādīt, glauda to ar knābi, rokas viņas spalvās, apkampj to

visā īstenībā, atliecas pie tam atpakaļ, izpleš spārnus un

knābi, tādā veidā atgādinādams ērgļa bildi vapenī, greiz-

sirdīgi attur katra cita savas kārtas priekšstāvja vai pa-

pagaiļa tuvošanos un uzmanīgi apsargā ieeju perēšanai ie-

rīkotā lādē, ko drīz vien tie izvēlas un attiecīgi ierīko. Vis-

patīkamāki ir noskatīties, kad laulātā draudzene tanī pa-

vada laiku strādādama un tēviņš piesitot ar knābi viņu no

turienes izsauc, kāmēr viņa izbāž galvu pa ieliekamo cau-

rumu, uz acumirkli ar to pamīlinās, un pēc tam, kad tā at-

kal atkāpusies atpakaļ savā kastē, tēviņš no jauna ieņem



144

savu sarga vietu būra priekšā. Cik man zināms, tad no-

ķerti kakla lentas papagaiļi nekur nav perējuši, bet tas vēl

neko nesaka, jo nav nekādu šaubu, ka tie, ja viņi redzēs,
ka viss vajadzīgais ir ievērots, gatavosies uz perēšanu.

Ar ļoti stipro, resno, īso, stipri noapaļoto un uz ma-

lām paplašināto knābja augšpusi, kuras īsā, platā un strupā

gala priekšā ir manāms sekls zoba izgriezums; ar augsto,
sānos plato un noapaļoto, pret strupo galu viegli izliekto

apakšknābi; ar īsām, stiprām kājām, garajiem spārniem

un ķīlveidīgi nogriezto asti, kā arī ar mīkstajām, ne visai

košajām spalvām atšķiras no citiem resnknābju

papagailis (Bolborbvnchus); mazās sugas ir melnā

strazda lielumā. Galvenā kārtā tas sastopams Dienvid-

amērikas rietumu, dienvidu un vidus zemēs un ar savādo

ligzdu būvi stipri atšķiras no visiem citiem pazīstamiem

papagaiļiem.
Šīs ģintas pazīstamākā suga ir mūku papagai-

lis (Bolborhvnchus monachus), putns, kas ir 27 centi-

metrus garš un, kura spārni ir 15 un aste 12 centimetrus

gara. Spalva ir zāles zaļa, mēteļa apgabalā bāli olivbrūna

ar pelēku noskaņu; piere, galvas priekšējā daļa, vaigi, kakls

un krūtis ir gaiši pelēkas, guznas spalvas brūnganas, ar

šaurām bāli pelēkām malām, kas rada viļņotu līniju. Krūšu

apakšējā daļa un vēders ir vienmērīgi gaiši pelēkā krāsā.

Vēdera apakšējā daļa, gurni, tūpļa apkārtne un apakšējās
astes segspalvas ir dzeltēni zaļas, rokas daļas lidspalvas kā

arī spārnu stūris indigo zils, no ārējās puses zaļš, no iek-

šējās ar platu melnganu švītru; rokas daļas lidspalvu seg-

spalvas un rokas stilba lidspalvas, izņemot pēdējās zaļās,
ir tumšākā indigo zilā krāsā, visas lidspalvas no apakš-
puses ir tumši zilā jūras krāsā ar zaļganu nokrāsu, lielās

apakšējās spārnu segspalvas līdzīgā krāsā, bet mazās zaļā;
beidzot astes spalvas ir no iekšpuses gaiši zaļganas, apakš-
pusē zaļgani jūra s zilas, iekšpusē ar dzeltēni zaļu malu.

Varavīksnīte ir brūna, knābis dzeltēnīgs, kājas brūngani
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pelēkas. Tēviņš un mātīte neatšķiras viens no otra, un arī

jauno putnu ģērbs pēc izšķilšanās daudz neatšķiras no veco

ģērba.
Mūku papagaiļa izplatīšanās apgabals liekas savu deg-

punktu sasniedz La Platas valstīs un stiepjas pār Parag-
vaju, Urugvaju, Arģentinas brīvvalsti un Boliviju uz rie-

tumiem līdz Matto Grosso. Par viņu dzīvi brīvā vēl nav

nekādu izsmeļošu ziņu; tikai par viņu perēšanu mēs zi-

nām vairāk nekā par daudziem citiem papagaiļiem no vis-

labāk izpētītā Dienvidamērikas apgabala. No nedaudzām

ceļotāju ziņām, sevišķi no Renggeraun Darvina,
var spriest, ka mūku papagailis Paragvajā un Banda Orien-

talē skaitās pie visparastākiem putniem; taī laikā, kad nav

perēšanas laiks, viņš baros, kas sastāv no piecdesmit līdz

divisimts putniem, laižas pa šo zemi no vienas vietas uz

otru un ļoti kaitē labības laukiem, sevišķi kukurūzas lau-

kiem, un tāpēc to arī bez žēlastības vajā. Renggers
šos papagaiļus tēlo tik uzbāzīgus, un viņu ir tik daudz, ka

labības laukā viņu dēļ nostādītais sargs, kam visu dienu

jāiet pa lauku no viena gala uz otru, nespēj tos pilnīgi aiz-

baidīt. Tāpēc izlieto visus līdzekļus, lai šo ēdelīgo zagli iz-

skaustu ; viņus noķer apbrīnojami lielā skaitā un ķērājiem
par duci viņu galvu maksā zināmu summu. Kā Darvi-

nam stāstīts, tad vienā gadā Koloniā dcl Sakramjento

pie La Platas nonāvēts ne mazāk kā 2500 gabali.
Vairošanās pie mūku papagaiļa liekas būt sevišķas ie-

vērības cienīga aiz tiem iemesliem, ka viņš, ciktāl tas līdz

šim zināms, ir vienīgais papagailis, kas kokos taisa lielas,
brīvi stāvošas ligzdas. Pirmās ziņas par to mums ir no

Aca r a (Azara), kas šīs ligzdas apraksta kā ļoti lielas,
bieži caurmērā vienu metru platas, no augšas apsegtas,
iekšā izklātas ar zālēm; pie tam viņš piezīmē, ka bieži

vienā kokā tādas ir vairākas un vienu izlieto vairākas mā-

tītes kopīgi. Šī apzinīgā ceļotāja nostāsti priekš dažiem

pētniekiem bija tik pārsteidzoši, ka viņi domāja, ka tiem

ir tiesības šīs ziņas apšaubīt. Citi ceļotāji tomēr Acar a

ziņas pilnīgi apstiprina. Uz vienas no Paranas salām

Darvins atrada daudz mūku papagaiļa ligzdas un vienu



146

daļu no viņām tik cieši kopā, ka viņas sastādīja veselu

ligzdu masu. Kastelnauss (Castelnau) tāpat kā

Acara novēroja, ka vairākas mātītes perē vienā un taī

pašā ligzdā, kad viņš Haraijas purvos klejodams uzdūrās

uz sevišķi lielu ligzdu, kas bija celta no nelieliem koka ga-
baliem ar četriem līdz pieciem caurumiem ielaišanai, šī

ligzda piederēja purvos bieži sastopamajam papagailim, ko

vietējie iedzīvotāji dēvē par „purva papagaili". Arī Bu r-

meisters ir sastapis šādas ligzdas. „Tā kā trūka citas

labākas nodarbošanās," viņš saka savā ceļojuma aprakstā

pa La Platas valstīm, „es aplūkoju atsevišķi stāvošus, aug-

stus kokus, kam nebija lapu un kurus man tāpēc vajadzēja
noturēt par nokaltušiem, jo pie viņiem karājās lielas ķī-
pas, kas sastāvēja no cita caur citu sajauktiem žagariem,
salmiem un zariem, un kuru izcelšanos un nozīmi es sev labi

nevarēju izskaidrot. Jo priekš putnu ligzdām tās, acīm-

redzot, bija par lielām un par daudz atklātā vietā piekār-
tas. Bet mani pavadoņi apgalvoja, ka tās tomēr esot putnu
ligzdas, un tās piederot zaļajam papagailim ar pelēko knābi,
ko še sauc par „kalita". šim putnam esot paradums savu

ligzdu taisīt sabiedrībās, un tāpēc viņa celtnes esot tik pla-
šas. Drīz es arī redzēju šos putnus, kas tur laidās iekšā

un ārā."

Jaunākā laikā mums ir bijusi izdevība novērot arī

sprostos šo mūku papagaiļa īpatnējo ligzdas būvi. Jau

Acara piezīmē, ka Dienvidamērikā šo papagaili labprāt
turot gūstā un apzīmē viņu kā šim nolūkam ļoti noderīgu

putnu viņa patīkamās un jaukās izturēšanās dēļ, kas pil-

nīgi pelnījis tam doto vārdu „jaunā atraitne", jo viņam pie-

pāroto biedri viņš piemīlīgā kārtā glāsta un ļoti viegli arī

gūstā piedabūjams pie vairošanās. Visas šīs ziņas ir pa-
reizas. Šmi dt s bija pirmais, kas varēja ziņot par viņa
vairošanos sprostā. Mūku papagailis piederēja pie tiem,
ko minētais pētnieks izlietoja saviem mēģinājumiem vai

papagailis var pārziemot brīvā dabā. šo mēģinājumu iznā-

kumi bija apmierinoši, attiecībā uz mūku papagaili pat

spīdoši. Kad iesākās īstais ziemas aukstums, tad šmi dt s

redzēja, ka mūku papagailis prata pareizi no tā izsargāties,
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pie kam viņš pret vakaru uzmeklēja tās brīvā sprosta
ligzdas, kuru caurumi bija taī pusē, kas atradās aizvējā,

ļoti aukstās dienās viņš arī šīs ligzdas atstāja uz ļoti īsu

laiku, lai uzmeklētu sev nepieciešamo barību. Pavasarim

iestājoties putni greznojās pārsteidzoši skaistā un pilnīgā

spalvu ģērbā, kā apstiprinādami to, ka brīvā dzīve svaigā

gaisā viņiem bija nākusi par labu. Aprilī tie sāka noplūkt

pa zaram no viņu sprostā brīvi augošiem krūmiem, un pre-

tēji tam, ko sagaidīja novērotājs, nest tos iekšā ligzdās.

Pēdējās tie no iekšpuses pilnīgi iztaisīja pēc savas garšas
un tur arī uzaudzināja savu perējumu, pie kā es atgrie-
zīšos vēlāk. Pie citiem putnu mīļotājiem viņi rīkojās lā-

dzīgā veidā, un gandrīz likās, ka viņi labprāt mīl perēt do-

bumos. Te no tiem pāriem, ko es pats kopu, es piedzīvoju
pretējo; nesen atpakaļ Berlines zooloģiskā dārzā perēja
kāds cits pārītis. Tas ir tas pats, ko Mitc c1s ir pa-

matīgi novērojis. Par to viņš man stāsta sekošo.

„Mūku papagaiļu pāris apdzīvo kopēju sprostu ar

Āfrikas un Austrālijas papagaiļiem, klints strazdiem uh

divi jauniem melnajiem dzeņiem. Taī sprosta stūrī, kas

brīvi redzams istabā, acīmredzot tādā vietā, kas viņa mēr-

ķim vispiemērotākā, mūsu pāris apmēram trīs metri no

grīdas sāka tīklā iepīt slotas zarus. Uzmanīgais sargs,

kas te redzēja gribu taisīt ligzdu, nāca putniem tūlīņ pa-

līgā, pie kam viņš drāšu sietā šķērsu piestiprināja trīs

koka sprunguļus. Mūku papagaiļi to pieņēma ar pateicību

un izlietoja tos tūlīņ kā pamatu savai nākošai ligzdai. Ta-

gad ligzdas taisīšana gāja ātri uz priekšu. Tēviņš uzcītīgi

piegādāja zariņus un mātīte tos sakārtoja, vispirms, lai ra-

dītu pamatu, kas tika veidots pēc iespējas gluds, apaļš un

bļodas veidīgs. Tad viņa izveidoja jumtu un reizē ar to

iekārtoja ieejas caurumu, kas bija plakani saspiesta, uz

āru drusku uz leju noliekta caurule. Abi, jumts un cau-

rule, no sākuma likās viegli veidoti un caurspīdīgi, tomēr

drīz, iepinot tur jaunus zarus, tie ieguva izturīgu un

stipru izskatu. Jo tālāk virzījās darbs, jo vairāk izzuda

redzamā caurules forma un galīgi gatavā ligzda bija pa-

matīga adataina lode vairāk kā metru caurmērā, kur visi
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zari ar resnajiem galiem lūkojās uz āru, un cauruli vēl at-

gādināja tikai pareizi veidotais caurums.

Visu ligzdas taisīšanai vajadzīgo materiālu piegādāja
nenogurstošais tēviņš tādākārtā, ka viņš no krājuma knābī

saķēra izvēlēto zaru un lecot to nonesa līdz celtnes vietai.

Mātīte turpretī bija vislielākā mērā nodarbināta ar to, lai

piegādātos zarus pieskaņotu, iepītu vai arī aizsviestu

prom."

„Maija sākumā," tā apraksta šmi d t s minētā pāra
darbību tālāk, „mātīte apmetās ligzdā un tagad tēviņš tai

uzcītīgi piegādāja barību. Pie cauruma tā parādījās reti

un ļoti reti nāca no ligzdas ārā, vēlāk tikai uz dažiem acu-

mirkļiem. Tēviņš lielāko dienas daļu pavadīja uz sēdkoka

ligzdas cauruma priekšā un likās apsargāja to; jo viņš ar-

vien iekliedzās, tiklīdz domāja, ka kāds taisās to traucēt.

28. maijā zem perējamās kastes uz lidsprosta grīdas gu-

lēja olas čaulas puse, no kuras acīmredzot bija izšķīlies
jaunais putns, jo pie viņas iekšējām plēvītēm bija redzami

asinstrauki. No šī laika putni daudz nodarbojās ligzdā,

sevišķi mātīte tur uzturējās ļoti daudz, bet bieži izbāza

galvu pa caurumu ārā. No kādas darbības, kas būtu sa-

karā ar jaunu putnu audzināšanu, neko nevarēja manīt.

Tomēr man likās, ka tam neder piegriezt sevišķi lielu vē-

rību, jo es biju redzējis, ka putni savu darbību pūlējās ap-

slēpt, ja manīja, ka tos novēro. Bet arī pēc dažām nedēļām
neko nevarēja manīt no tā, ka kastē ir jaunais putns, un

tāpēc man nācās pieņemt, ka tas ir nobeidzies, un es gai-

dīju, ka vecāki pēc tam sāks perēt no jauna.

Jūlija sākumā es apķēros, ka trūkst kāda zaļā kardi-

nāla, kas kopā ar papagaiļiem apdzīvoja sprostu, un tā kā

pēc rūpīgas meklēšanas to nekur nevarēja atrast, tad es

iedomājos, ka viņš būs ielīdis kādā perējamā kastē un tur

nobeidzies. Sargs tāpēc astotā jūlijā noņēma vienu kasti

pēc otras, un man par lielu brīnumu papagaiļu ligzdā at-

rada dzīvu, redzams ne visai sen no olas izšķīlušos, jaunu

papagaili, kā arī četras baltas olas. Jaunais papagailis bija

apmēram divi centimetri garš, pārklāts ar tumši pelēkām

pūkām, ligzda rūpīgi bija izklāta ar zāli, pamatos iepītie
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vairāk netraucētu, tālāk nekādus ligzdas pētījumus neiz-

darīja, bet kasti pēc iespējas ātri novietoja viņas agrākā

vietā, un sekas bija tās, ka kastes aizskāršana neatstāja
uz perējumu nekādu iespaidu.

Lielākā mērā uzkrītoši bija tas, ka mātīte, kas viena

bez tiešas tēviņa palīdzības izdarīja perēšanu, cieši un bez

pārtraukuma nebija uz olām sēdējusi, tā ka mēs šo pro-

cedūru pat nemaz nebijām ievērojuši. Man šķita, ka jau-
nais putns tikai nesen kā izšķīlies un ka no olām var vēl

ko sagaidīt. Arī tagad neredzēja, ka putni mazuli barotu,

jo mātīte, kad tie abd domājās, ka tos novēro, šaī nolūkā

devās kastes iekšienē, kāmēr tēviņš cauruma priekšā uz

sēdkoka apsargāja caurumu. Tiklīdz tie manīja, ka tos no-

vēro, pat no lielākā attāluma, uz tēviņa saucienu tūlīņ no

ligzdas iznāca mātīte un abi neglīti kliedza tik ilgi, līdz ne-

lūgtais novērotājs bija pazudis. Caurumam šķērsu priekšā
tie bija iepinuši lokanu kociņu, kā mātīte ligzdu atstājot
vienmēr nobīdīja pret cauruma vidu, itkā ar to viņa gri-
bētu aizkavēt mazos līst ārā no ligzdas vai apgrūtināt tur

ieeju ienaidniekiem. Olu čaulas, no kurām bija izlīduši

mazie, vairs netika sviestas ārā un neviena skaņa neno-

deva to, ka ligzdā atrodas jauns putnēns. Bet jau pēc ne-

ilga laika patērētās barības daudzums lika noskārst, ka

ligzdā ir vairāki dūšīgi ēdāji. Vecā pirmā laikā baroja
mazos ar salātiem, no kā dienā izlietoja divi līdz trīs lielas

galviņas; vēlāk tā ņēma bez tam vēl izmērcētu baltmaizi un

beidzot arī kaņepju sēklas.

7. augustā es pirmo reiz redzēju ka māte baro. Viņa
atrija ar galvas klanīšanu, kas atsaucās uz visu ķermeni,
barību no guznas atpakaļ, un lai gan tā ar lielāko ķermeņa
daļu atradās kastē, tomēr man likās, ka es redzu, ka ba-

rību tā izdala uz vairākām vietām. Katrā ziņā jaunajiem

jau vajadzēja būt labi lieliem, ka mātīte varēja sasniegt

viņu knābjus nemaz kastē neiekāpjot. 10. augusta pēc-

pusdienā pie cauruma varēja redzēt divu jaunu papagaiļu

galvas, kas skatījās ārā, un nākošā dienāpirmais no viņiem
izlaidās ārā un jautri skraidīja apkārt pa zemi. Pēc sa-
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mērā īsa laika viņš jau sabozies sēdēja kādā stūrī, un tā

kā likās, ka laiks gatavojas uz lietu, tad es liku, neskatoties

uz vecāku stipro kliegšanu, viņu atlikt atpakaļ ligzdā, pie
kam pie kastes cauruma bija ieraugāmas divas galvas, kas

piederēja otriem divi papagaiļiem. Tikai 15. augustā jau-
nais putns atkal izlaidās ārā un šoreiz sabiedrībā ar vienu

no saviem brāļiem. Uzreiz varēja redzēt, kurš no abiem

putniem bija vecākais, jo tas bija daudz spēcīgāks un dzī-

vāks nekā otrs, kas pēc nepilnas stundas jau sabozies, itkā

tam saltu, tupēja kādā kaktā. Pret vakaru viņu atlika

ligzdā atpakaļ, kāmēr lielākais devās lidsprosta segtajā
daļā, kur viņš no šīs dienas sākot katru vakaru apmetās.

Astoņpadsmitā augustā izlaidās vēl viens jaunais, tomēr

es nevarēju pasacīt, vai tas bija tas pats otrais, ko mēs

atlikām ligzdā atpakaļ, vai trešais viņu brālis, kas bija
uzdrošinājies iziet pirmo reiz uz pastaigāšanos. Viņa stā-

voklis bija pilnīgi apmierinošs, tā kā par viņu nevajadzēja

rūpēties. 20. no ligzdas iznāca pēdējais papagailis, tikpat
stiprs un vesels kā iepriekšējais.

Jauno putnu spalvu ģērbs, kad tie izlaidās no kastes,

bija pilnīgi izveidots, tikai astes un stūres spalvas vēl ne-

bija tik garas, kā pie vecajiem putniem. Viņu krāsa bija
tāda pat kā pēdējiem, tikai zaļums nebija tik spilgts, lid-

spalvas izskatījās vairāk zilas nekā zaļas un spalvu gaišās
malas uz krūtīm un galvas nebija vēl tik uzkrītošas, tā ka

viņi izskatījās daudz vienkrāsaināki un mazāk spilgti. Ķer-
menis bija apmēram tikpat liels, kā pie pieaugušiem put-

niem, galva bija samērā liela, knābis mazāk izliekts. Sā-

kumā viņi nebija sevišķi dzīvi un lielāko dienas daļu sē-

dēja uz zemes vai koka zara, kas šaī nolūkā priekš viņiem
sprostā bija ielikts. Kad vecie tiem tuvojās, tie galvas
klanīdami un spārniem sizdami prasīja pēc barības, ko pa-

rasti tad arī viņiem deva. Vecāki, kas ar šo amatu no-

darbojās abi divi, saņēma jaunā knābi, pie kam galvu no-

lieca uz sāniem, savā tā, ka tas pieskārās ar sāniem, pie
kam tie ar jau aprakstīto kustību palīdzību pārlēja barību

jauno knābjos. Pie tam mazie atlieca galvas un atkārtoja
to pašu, ko viņi darīja, kad prasīja pēc barības

.

Pēc da-
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žām dienām viņi prata ari jau uzmeklēt barības trauku un

pastāvīgi ēst. Tomēr vēl augusta beigās tie lielāko barības

daļu saņēma no vecākiem. Tie palika aizvien kustīgāki
un drīz lēkāja jau gar lidsprosta sietu uz leju un augšu,
šo stāvokli parasti izlietoja vecie, lai savestu kārtībā mazo

spalvas. Viņi lēkāja tiem pakaļ un vilka ar knābi pār vienu

spalvu pēc otras, lai tās tīrītu un gludinātu tāpat, kā viņi
to dara ar savām.

Starp visiem papagaiļiem, ko mēs audzinām sprostos,
pirmā vietā katrā ziņā stāv kāds mazs Austrālijas papa-

gailis. Reti kāds papagailis pēc sava lieluma tā piederas

par istabas putnu, kā taisni viņš. Citi papagaiļi apžilbina
ar savu krāsu spilgtumu, bet viļņspārnis, par kuru še iet

runa, ar piekļāvību un piemīlību, es gribētu sacīt, ar savu

daiļumu. Skaistums arī tam piemīt ļoti lielā mērā, bet

viņa piemīlība ir lielāka nekā viņa spalvu krāšņums. Viņš
grezno katru istabu un drīz vien iekaro arī cietāko sirdi.

Viļņspārnis (Melopsittacus undulatus), vienīgais
pazīstamais dziedātāju papagaiļu (Melopsitta-

cus) ģintas priekšstāvis, pieder pie mazākiem papagaiļiem,
tomēr pateicoties garajai astei tas izskatās lielāks nekā

patiesībā ir. Viņa garums ir divdesmit līdz divdesmit divi,

platums divdesmit seši līdz divdesmit septiņi, spārnu ga-

rums deviņi un astes garums gandrīz desmit centimetri.

Viņa izskats ir ļoti skaists, ķermenis slaids, knābis aug-

stāks nekā garš, sānos un virspusē noapaļots, knābja augš-

puse gandrīz vertikāli noliekta uz leju ar tālu pāri pār-

liektu galu, pirms gala dziļi izdobts; apakšknābis ir tikpat

augsts kā augšpuse un sānos noapaļots, kājas tievas, slai-

kas, ar samērā garu panta kaulu un gariem pirkstiem, pie
kuriem piestiprināti gari nagi; spārni ir gari un smaili,

starp lidspalvām otrā visgarākā, spārnu gali gandrīz tik-

pat gari kā augšspārns; garā aste, kuras abas vidējās

spalvas ir redzami garākas, ir pakāpeniska, tā kā ārējais

spalvu pāris sastāda tikai trešo daļu no vidējo spalvu ga-
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ruma; spalvas ir ļoti mīkstas un visaugstākā mērā pa-
tīkami zīmētas, pie abu kārtu priekšstāvjiem tikko at-

šķiras savā starpā, arī skatoties pēc putna vecuma spalvās
ir maza starpība. Piere, galvas virsus un apgabals ap

apakšējo knābi ir sēra dzeltēnā krāsā, gar malām ieslēgts
un pušķots ar četriem koši ziliem laukumiem, kas atrodas

uz spalvu galiem; no viņiem tas, kas atrodas uz vaigiem
ir vislielākais, kāmēr pārējie trīs ir kā apaļi raibumi; ausu

apvidus, galvas pakaļējā daļa, kakla pakaļējā daļa, mētelis,

pleci un lielākā spārnu segas daļa ir zaļgani dzeltēnā krāsā,
bet katrai spalvai ir četras, smalkas, melnas šķērsšvītras,
kas uz pleciem un spārnu segas samazinās uz divi, pie kam

viņas ir platākas; muguras pakaļējā daļa, aste un augšējā
astes sega, kā arī ķermeņa apakšpuse sākot no smakra, ir

košā zāles zaļā krāsā; rokas daļas lidspalvas un viņu seg-

spalvas ir tumši zaļas no ārienes ar šauru dzeltēnu malu,
kas iekšpusē tumša, vidū ar platiem ķīļveidīgiem lauku-

miem apzīmētas; rokas stilba lidspalvas no ārienes ir za-

ļas ar šauru dzeltenīgu malu, iekšpusē dzeltēnas, pie saknes

melnganas, pēdējās rokas stilba lidspalvas un pēdējās plecu

spalvas brūni melnas ar platām dzeltēnām galu malām,
abas astes iesma spalvas tumši zilas, pārējās stūres spal-

vas zaļi zilas ar platu citrondzeltēnu vidus laukumu, kas

stiepjas pār abām spalvas plūksnām un platu melnu malu

pie iekšējā karoga saknes. Acis ir bāli dzeltēnas, knābis

raga dzeltens, pie saknes zaļgani pelēks, vaska āda tumši

zila, kājas zilgani zaļas. Drusku mazākā mātīte atšķiras
no tēviņa ar to, ka bārdas laukumi nav gluži tik lieli un

vaska ādiņa parasti ir pelēki zaļā krāsā. Jauno putnu var

pazīt pēc tā, ka viņa krāsa ir tumšāka, zīmējums vairāk

izplūdis un viļņainās līnijas ir pār visu ķermeņa augšējo

daļu, kā arī ar to, ka tiem trūkst zilo pilieniem līdzīgo lau-

kumu; arī krūšu sāni pie viņiem ir ar tumšiem šķērs-
viļņiem.

Šovs (Shaw) bija pirmais dabas pētnieks, kas iepa-
zinās ar viļņspārni un to aprakstīja, bet G ū 1 d s (Gould)

bija pirmais ceļotājs, kas mums kaut ko pastāstīja par vi-

ņa dzīvi brīvībā. Tagad mēs zinām, ka nepārredzamos ba-
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ros šis putns apdzīvo visu Austrālijas vidieni un sevišķi
ar zāli apaugušos līdzenumus un te pārtiek no dažādo zāļu
sēklām. Visi novērotāji ,kas viņu brīvībā redzējuši, vien-

balsīgi to slavē, tāpat kā mīļotāji, kas to varējuši novērot

tikai sprostā.

Kad decembra sākumā G ū 1 ds apmeklēja Austrāli-

jas vidienes līdzenumus, viņš redzēja, ka viņam visapkārt
ir viļņspārņi, un tas nosprieda palikt ilgāku laiku vienā

vietā, lai novērotu viņu paradumus un dzīvi. Viņi parā-

dījās baros, kas sastāvējo no divdesmit līdz simts papagai-

ļiem, kāda neliela ūdens krājuma tuvumā, lai te padzertos,
un noteiktā laikā aizlaidās līdzenumā, lai uzlasītu zāļu sēk-

las, kas ir viņu vienīgā barība. Visbiežāk pie ūdens tie

ieradās agri no rīta un vakaros pirms tumsas iestāšanās.

Dienās, kad valdīja vislielākais karstums, tie bez kustē-

šanās sēdēja zem gumijas koku lapām; šo koku dobumi

taisni tagad bija apdzīvoti no perējošiem putnu pāriem.
Kāmēr tie kokos sēdēja bez kustēšanās, tos bija grūti ie-

raudzīt, bet kad tie gribēja doties pie ūdens, tie brīvi un

baros nosēdās uz gumijas koku nokaltušajiem zariem vai

uz tiem viņu zariem, kas nokarājās pār ūdeni.

Viņu kustības ir brīnišķīgas. Viņi laižas taisni un

ļoti ātri, līdzīgi vanagiem vai bezdelīgām, tā maz līdzinā-

damies citiem papagaiļiem; pa zemi tie iet samērā labi, pa
kokiem tie lēkā diezgan izveicīgi. Laižoties viņi izdod

griezīgu skaņu; šēzot tie savā starpā mīlīgi čivina, ko ti-

kai tāpēc nevar saukt par dziedāšanu, ka atsevišķās, viena

putna izdotās skaņas sajaucas ar neskaitāmām citām, un

tā rodas skaņu haoss.

Arī perēšanas laikā viļņspārņi turas kopā sabiedrībās,
lai gan viegli atšķirt atsevišķos pārus pēc tā, ka tie uzti-

cīgi turas kopā. Ligzdas atrodas gumijas koka plaisās un

caurumos, un decembrī viņās mēdz būt no četri līdz seši

olas, kas ir tīri bālganā krāsā un stipri apaļas pēc formas.

Parasti decembra beigās jaunie jau ligzdas ir atstājuši un

ir spējīgi paši sevi uzturēt. Tad viņi salasās lielos baros

un laidelējas kopā ar vecajiem, kas nav pārojušies, jo pē-
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dējie, kā no noķerto izturēšanās var sipriest, perē vēl otr-

reiz un trešo reizi.

Pēc perēšanas putnu bari dodas ceļojumā. Kārtīgi

viņi dodas no dienvidiem uz ziemeļiem un tad atgriežas

perēšanas vietā atpakaļ, kad zāļu sēklas ir nogatavojušās.
Visā Dienvidaustralijā tie sastopami pavasarī, tā tad mūsu

rudenī, ar tādu pat noteiktību, kā tas ir pie mūsu gāju

putniem. ledzimtie apgalvo, ka pa laikam tie parādoties
tādos apgabalos, kur tie agrāk nav redzēti, un pie viņu
kustīguma tas viegli ticams.

Pēc kāda cita vācieša ziņām, kas daudzus gadus no-

dzīvojis Austrālijā, pret vakaru simtiem un tūkstošiem

viļņspārņu noķerot ar maisam līdzīga tīkla palīdzību, tos

ieslogot vienkāršos no kastēm izgatavotos sprostos un tā

nogādājot putnu tirgotājiem. Melburnā tos piegādā ne-

ticamā skaitā. Austrālijā uzmanīgāki putnu tirgotāji tos

veselām sabiedrībām ievieto nelielos sprostos, kur kārti-

ņas trepju kāpienu veidā novietotas viena aiz otras un pār

otru, lai pēc iespējas mazākā telpā būtu vietas pēc iespē-

jas lielākam putnu skaitam, šāds ceļojuma sprosts ir pa-

tīkama glezna. Visa sabiedrība sēd uz kārtiņām ciešās

rindās, un viena seju rinda skatās pār otru galvu rindu;
visas acis pagriežas uz novērotāju un liekas, ka katrs lūdz,
lai viņu atsvabina no šaurā gūsta. Strīdus un nesaticība,

kā tas bieži gadās pie citiem papagaiļiem, novērojami arī

pie viļņspārņiem, bet tomēr tikai izņēmuma gadījumos.
Līdz perēšanas laikam tūkstoši no viņiem dzīvo saticīgi

kopā, un tiklab viena un tā paša dzimuma priekšstāvji kā

arī pārīši. Londonā es esmu redzējis kāda putnu tirgotāja
lielo istabu, kur tikko bija saņemts viļņspārņu sūtījums,

kas sastāvēja no vairāk kā tūkstots pāriem; esmu arī re-

dzējis lielas šo putnu audzētavas ar vairākiem simtiem šo

putnu, un iespaids vienmēr bija tāds pat, kā novērojot vi-

ņus būros.

Viļņspārnis nepieder pie tiem, kas aiz bēdām par zau-

dēto biedri bieži panīkst un nobeidzas, bet viņš prasa pēc

sabiedrības, un aiz saprotamiem iemesliem vismīļāk pēc

savas sugas pretējā dzimuma. Vajadzības gadījumā viņš
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apmierinās arī ar kādas citas sugas mazu papagaili, bet ne-

kad viņš ar kādu citu putnu neapietas ar tādu maigumu,
kādu viņš parāda attiecībā pret sev līdzīgu. Tādēļ nepie-
ciešams tos vienmēr turēt pa pāriem, jo tikai tad viņi pa-
rāda visu savu piemīlību. Ja gadās, ka no pāra viens aiz

kāda nelaimes gadījuma nobeidzas, tad cits attiecīgā dzi-

muma priekšstāvis ātri un pilnīgi ieņem zaudētā drauga
vietu.

Sevišķa viļņspārņa priekšrocība ir viņa pieticība. Ne-

viens cits no mūsu istabas putniem neprasa tik maz barī-

bas maiņas kā šis mazais papagailis. Viena un tā pati ba-

rība to apmierina gadiem ilgi. Te mēs Austrālijas zāļu
sēklu vietā tiem dodam prosu, kanariju putniņu sēklas un

kaņepes; ar šo barību putns ir apmierināts un jūtas labi.

Daudzie mēģinājumi to pieradināt pie citām sēklām ir pa-
likuši bez sekmēm. Turpretim viņš ļoti labprāt ēd mīkstas

augu lapas, vislabāk salātus, kāpostus, zāles un līdzīgus

zaļumus. Augļus, cukuru un citus gārdumus viņš no sā-

kuma negrib pieņemt, bet pamazām pie viņiem pierod. Pa-

teicoties tam, ka viņš mīl sausu barību, tas dzer ļoti maz,

dažreiz pat nedzer nedēļām ligi, tomēr neskatoties uz to

nedrīkst aizmirst, to apgādāt ar svaigu ūdeni. Sāls, kaļķi
un smiltis viņam nepieciešami. Viņš prot, kam vēl pievie-

nojas viņa vieglā uzturēšana, tiešām kļūt par iemīlētu

putnu.

Bet viļņspārnis vēl citā veidā prot iegūt cilvēka sim-

pātijas. Viņa gājiens ir veikla, steidzīga un, neskatoties

uz mazajiem soļiem, ātra skriešana, viņa kāpelēšana ir pil-

nīga vingrošana, viņa laišanās lieliska steigšanās pa gaisu,
kas var sajūsmināt katru novērotāju. Vajag būt redzē-

jušam, ka brīvībā ticis un bēgošs viļņspārnis aizskrin prom,

lai varētu spriest par viņa laišanās veiklību. Viņš var sa-

censties ar vanagu, laižoties izdara pagriešanos, šūpo-
šanos un visādus līkumus, prot nomērīt lielākos un visma-

zākos attālumus, ar vārdu sakot viņu var nostādīt blakus

putniem, kas prot vispilnīgāk laisties. Ja šis kustīgums
jau iekaro mūsu piekrišanu, tad viņš to uz ilgiem laikiem

uztur ar savu balsi. Lielākā daļa citu papagaiļu, pat to
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sugu, kuras var nosaukt par īstiem cilvēkputniem, neska-

toties uz savu piemīlību pa laikam var kļūt nepanesami ar

savu balsi. Tie no viņiem, kas ar savu kopēju sarunājās
ar vārdiem, nevar bieži vien atturēties pretī iedzimtajai
tieksmei uz trokšņošanu, un starp pakaļrunātiem vārdiem,
ko viņi iemācījušies no cilvēkiem, jaucas viņu riebīgā

ķērkšana. Ir maz cilvēku, kas ilgi var panest šo papagaiļu
īpašību. Pavisam citādi tas ir ar viļņu papagaiļiem. Arī

viņu balss spējas ir bagātas, bet viņi ar tām nekad neap-

grūtina, bet gan ir patīkami. Nav par daudz sacīts, ja ap-

gavo, ka vīriešu kārtas viļņspārnis jāpieskaita dziedātāju

putniem, jo viņa pļāpāšana ir vairāk nekā vienkārša čivi-

nāšana; viņa top par dziesmiņu, kas gan ir pazemīga, bet

tomēr diezgan patīkama. Man šī vērtīgā putna dziesma ir

ļoti patīkama; citi dzīvnieku audzinātāji nav tikai tanīs do-

mās vien, bet ir piedzīvojuši, ka viļņspārnis ir spējīgs arī

mācīties un drīz vien prot pakaļdarināt citu labu dziedātāju

komplicētās dziesmas. Daži no viņiem ir pat iemācījušies
runāt pakaļ vārdus.

Dzīvnieku audzētājs, kas viļņspārņus tur pa pāriem,

atitecīgi kopj, pēc iespējas mazāk traucē un sagādā tiem

piemērotas perējamās kastes, gandrīz bez izņēmuma pie-
dzīvos to prieku, ka viņa gūstekņi vairosies. Ja tas neno-

tiek, tad parasti vainīgs ir kopējs. Vislabāk tomēr ir, ja

putnus var turēt lielākos baros kopā un pēc iespējas dot

tiem brīvas un ar gaisu bagātas telpas. Tad viens tēviņš
uzmudina otru, greizsirdība padara savu un mīlestība ātrāk

un stiprāk izlaužas uz āru. Neliela istaba, ko var vēdināt

un apkurināt putnus nemaz netraucējot, kuras grīda ir

nokaisīta ar smilti un pie kuras sienām karājas perēja-

mās kastes, atbilst visām prasībām, kādas savai dzīves

vietai uzstāda pieticīgie viļņsipārni. Ne jau tieši nepie-

ciešāms, bet vēlams ir, ka koku, kurā atrodas ligzdas, bez

tam vēl izpušķo ar dzīviem, bet nekaitīgiem stādiem, jo
te jautrais bars atradīs sev piemērotas vietas atpūtai un

varēs rotaļājoties noslēpties. Ilgstošu prieku ar to put-
niem gan nesagādās, jo tie, kā papagaiļi, visīsākā laikā

noposta zaļos zarus un augus. Bet tomēr, lai tie justos
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labi, pēdējie ir nepieciešami, un tāpēc dara labi, ja tiem

dod to, ko vasarā viegli un bez zaudējumiem tiem var at-

ļaut. Pušķīti svaigi grieztu vītolu vai citu koku zaru tie

saņem ar acīmredzāmu apmierinājumu, lai neteiktu pat
ar pateicību, un visīsākā laikā viņu lapas ir jau nolasī-

tas un miza noplēsta. Pie tam putni ēd pumpurus, la-

pas un mizas daļas, tā sagādādami pietiekošu pārmaiņu
savā vienmuļajā ikdienas barībā. Pat ziemā viņiem var

sagādāt tādu baudījumu, jo arī bezlapaini zari viņiem ir

ļoti pa garšai. Vēl vairāk viņi cienī mūsu labības sugu

negatavas vārpas, sevišķi auzas, kāmēr graudi vēl ir pie-
naini. Ja viņiem no tām nogriež kādu pušķi, tad viņi ar

patiesu kāri metas tam virsū un neatstājas, iekams pē-

dējais grauds nav izlobīts un apēsts. Ligzdu dobumiem

noder vislabāk cauri vītoli, kuru iekšējā telpa vairākās

vietās ir pārdalīta dēļiem, lai visu gabalu padarītu apdzī-

vojamu vairākiem pāriem. Bet pietiek jau arī ar parasto

būrīti, kuram ietaisīts attiecīgi šaurs caurums, kas perē-

jošai mātītei sagādā vēlamo drošību. Tā kā viņš, tāpat
kā lielākā tiesa papagaiļu vispār, dēj savas olas vienkārši

uz zemes, tad ir ieteicami būri sekli izdobt un izkaisīt

ar rupjām zāģu skaidām. Tad putni paši rūpējas par

piemērota padziļinājuma ierīkošanu, pēc sava prāta izmēz-

dami no būrīša tik daudz zāģu skaidu, cik tas viņiem liekas

nepieciešams. Tādējādi ierīkotas perēšanas telpas dod

vislabākos panākumus, tomēr lielākā daļā gadījumu pie-
tiek jau ar vidēji lielu krātiņu. Kas var ļaut viļņspār-
ņiem lidot istabā brīvi apkārt, tas var pilnīgi iztikt bez se-

višķas putnu istabas.

Tikai tas, kurš pats ir kopis šos mīļos dzīvniekus un

novērojis viņu vairošanos, var saprast to sajūsmu, ar kādu

par viņiem runā visi īstie putnu mīļotāji. Jo ilgāk viņus
pazīst,'jo vairāk viņus iemīļo. Viņu darbības un dzīves,
tikumu un parašu novērošana ir neizsmeļama prieka un

baudas avots. Pārošanās laikā īsti parādās un atklājas

viņu īstais maigums. Viss, ko varam teik par pundurpapa-

gaiļu skaistumu un daiļumu, mīļumu, savstarpējo draudzī-

bu un pieķeršanos, ir sakāms, un varbūt vēl lielākā mērā,
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arī par viļņspārniem. Abu dzīves savstarpējā izturēša-

nās ir visskaistākā, kādu vien vispār var novērot. Katrs

redzamā kārtā cenšas dzīvot otram pa prātam; sevišķi kā-

rojošais tēviņš izturās ļoti laipni pret mātīti, kura tikai

visai reti ir nevēlīga. „Vienmēr tīkodams," saka kāds

putnu mīļotājs, „viņš tomēr nekad neuzspiež savu gribu
kā citi putni, kuri vajā mātīti, līdz tā nogurst. Dzīves

biedrenes atraidījumus viņš paklausa ar godbijību un pa-

cietīgi gaida, līdz tā no brīvas dziņas padodas viņa mīlē-

stības izrādījumiem un vēlēšanām. Pati apvaislošanās sa-

vā gleznumā atgādina seno tautu teiku par Ledu un gulbi.
Atliekusi galvu atpakaļ pret tēviņu, satverta no pēdējā
aiz knābja knābī un apskauta ar viņa gariem spārniem,
mātīte saņem kāroto baudu. Mātīti barojot, kā arī savā

maigumā pret viņu, kad tā uz dažiem acumirkļiem atstāj

ligzdas dobumu, tēviņš ir nenogurstošs; bet viņa maigu-

mam līdzīga gan ir arī viņa greizsirdība.

Ligzdas izveidošana ir vienīgi mātītes darbs. Viņa
strādā ar knābi pie ieejas cauruma, tik ilgi, līdz caurums

ir pietiekoši liels, pēc tam noplēš iekšpusē lielākas vai ma-

zākas skaidiņas un, dēdama pēc katrām divām dienām, iz-

dēj pavisam kādas četras līdz astoņas mazas, ieapaļas,

spīdīgi baltas olas, kuras sastāda perēkli. Pēc tam mātīte

ļoti cītīgi perē sešpadsmit līdz divdesmit dienas; visā šinī

laikā viņu baro tēviņš un tāpēc viņa atstāj savu ligzdas
dobumu tikai, lai apmierinātu visnepieciešāmākās vaja-
dzības. Mazuļi, kuri paliek ligzdā apmērām trīsdesmit līdz

trīsdesmit piecas dienas, atstāj to tikai pēc tam, kad ir

pilnīgi apauguši spalvām. Visā šinī laikā mātīte cītīgi pū-

lējas uzturēt ligzdu tīru; kā kārtīga nama māte, viņa katru

rītu slauka savu istabu un ar nepārspējamu rūpību poš un

tīra savus bērnus. Tūlīņ pēc izvešanas mazuļi sāk meklēt

barību paši, un dažas dienas vēlāk izturas gluži kā vecie;

tomēr ap izvešanas laiku zināmā mērā ir jāuzmanās, se-

višķi ja būrī ir tikai viens pāris perētspējīgu putnu, jo

tēviņa jau minētā greizsirdība tad izpaužas bieži nesapro-

tamā kārtā. Tas pats putns, kurš savus mazuļus baroja

ar pašaizliedzīgu mīlestību, dažreiz nikni skrien klāt sa-
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viem jau ar spalvu apaugošiem bērniem, slepkavīgi uz-

brūk tiem, un nereti tā ievaino, ka tie aiz šis nežēlības iet

bojā. Vēl nelaipnākas nekā tēviņi izrādās dažas mātītes,
zināms ne pret saviem, bet pret sev līdzīgo bērniem. Tā-

das mātītes, protams, nedrīkst ciest mazuļu sabiedrībā, bet

pēc iespējas ātri vajaga izķert un izraidīt.

Tiklīdz pirmā perējuma mazuļi ir tapuši patstāvīgi,
vecie stājas pie otra, un kad tas izvests, tad parasti pie
trešā un ceturtā perējuma; Francis šlegc1s (Schle-
gel), Breslavas zvēru dārza priekšnieks, novēroja, ka kāds

pāris perēja pat veselu gadu bez pārtraukuma. Tādi ga-

dījumi pieder pie izņēmumiem; bet divi perējumi viens pēc
otra ir parasti. Tomēr pēdējos mazuļus bez rūpēm var at-

stāt kopā ar veciem un pēc tam drīkst atkal ievest būrī

arī pirmos cāļus. Pēdējie jau no sākuma ir tikpat laipni
kā vecāki. Viņiem ir nevaldāma vēlēšanās kopt savus jau-
nākos brāļus un māsas, un viņi tos baro neievērojot ve-

cos. Pie tam visās lietās viņi pērtiķojas pakaļ cits citam;
ko dara viens, to uzsāk arī otrs — kāpelēšanā, lidošanā,
ēšanā un pļāpāšanā. Troksnis šādās bērnu istabās bieži

ir tāds, ka ausis krīt ciet, un dažreiz top par traku pat
vecākiem, kuri tad cenšas no mazuļiem izvairīties; un ja
nu tiek turēts kopā vesels bars, ja varbūt desmit pāri ve-

cāku vienā laikā izperē un izved pasaulē mazuļus, tad iet

pa lielākai daļai tiešām jautri un trokšņaini. Tad ari

miers top reti traucēts, jo tēviņa uzmanība tādā gadīju-
mā gandrīz vai pavisam neizpaužas, laikam tādēļ, ka viņa
nevar vērsties uz vienu priekšmetu, bet viņai ir jāvēršās
uz simtiem.

Cik nepieciešami ir turēt viļņspārnus kopā pa pāriem,
to var redzēt tikai tad, ja ilgāku laiku ir kopti divi vienāda

dzimuma putni. Ja tādiem pievieno otra dzimuma biedri,
tad acumirklī rodas pārītis un iedegas greizsirdība. Ne i-

bērts (Neubert), kuram bija divi pāri viļņpapagaiļu, zau-

dēja abus tēviņus un tikai pēc ilgāka laika ieguva tiem

vietnieku. Abas atraitnes bija satikušas ļoti labi; viņas
bija mundras un omulīgi dzīvoja kopā, itkā būtu bijušas

tēviņš un mātīte. Bet kad krātiņā ielaida jauno tēviņu,
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šīs jaukās attiecības acumirklī izmainījās. „Abas mātī-

tes," stāsta viņš, „sēdēja augstu būrī cieši kopā, kad tē-

viņš paskatījās augšup uz viņām, tomēr nekustējās no

vietas un izdeva īpatnēju vilinošu skaņu, uz kuru atbildēja
viena mātīte. Kad viņš vilinošo skaņu atkārtoja, mātīte,
kas bija atbildējusi, nolaidās zemē, un tagad norisinājās

skats, kādu redz pēc ilgi gaidīta drauga pārnākšanas. Otra

mātīte sēdēja gluži mierīgi; bet kad mīlas pāris nāca uz

augšu un bij tuvu atraitnei, tā palika gandrīz kā negudra,
metās virsū aplaimotai līgavai, ieķērās viņai astē un rau-

stīja tik ilgi, kāmēr spalvas iztrūka. Nu bija laiks iejauk-
ties. Viņas izšķīra, Ksantipu noķēra un paņēma līdz viņas
jaunais saimnieks, kurš gribēja arī viņu salaulāt."

Beidzot es gribu vēl piezīmēt, ka viļņspārņi pie mums

var dzīvot arī brīvā dabā. Kāda ievērojama kustoņu mī-

ļotāja muižā Beļģijā 1861. gada pavasarī no krātiņa iz-

bēga divi pāri viļņpapagaiļu. Tie tūlīņ pazuda kāda liela

parka koku galotnēs un ilgāku laiku pavisam netika re-

dzēti, vai arī tikai garāmejot. Tomēr viņi palika dzīvot

savā novadā un, kā vēlāk izrādījās, bija šeit ietaisījuši
koku dobumos pat ligzdas un izaudzējuši zināmu skaitu

mazuļu. Rudenī īpašnieks nejauši uzgāja veselu baru,

desmit līdz divpadsmit īpatņu no viņiem sagūstīja. Nav

nekādu šaubu, ka viļņspārņi mūsu klimatā teicami viestos,

un tāpēc ir saprotams, ka no vienas un no otras puses ir

likts priekšā mēģināt viņus aklimatizēt mūsu zemē. Bet

ko mēs ar tiem iegūsim? Pieņemsim arī, ka pie klejošanas

pieradušie putni pa ziemu 'paliks tā sakot viņiem ierādītā

novadā, bet nevis aizlidos prom uz dienvidiem, kas gan vai-

rāk ticāms; pieņemsim tālāk, ka „nekrietnās šautenes",

kuras bija tik traucējošas Bakstona (Buxtons) mē-

ģinājumos, mūsu zemē nestāsies darbā; viļņspārnī mēs

gan iegūsim ļoti skaistu, tomēr arī krietni kaitīgu putnu

un ar to vēl lielākā mērā kā līdz šim izsauksim mazpiedzī-
vojošo daudzrakstītāju neprātīgo kliegšanu par kaitīgiem

un derīgiem putniem.
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Ar sugām visbagātākā papagaiļu ģints, kura mīt Jaun-

zēlandē un Okeānijas salās vispār, aptver platastai-

ņos papagaiļus (Platvcercus), vairāk vai mazāk krāšņi
krāsotas sugas no strazda līdz vārnas lielumam. Viņu pa-

zīmes ir: īss, resns knābis, kas gandrīz vienmēr ir aug-

stāks kā garš, gandrīz vienmēr ļoti gara, kāpšļveidīgi iz-

robota aste, kura sastāv no acīs krītoši platām, galā no-

apaļotām spalvām, un beidzot mīksts, parasti ļoti raibs, iz-

ņēmuma gadījumos arī zaļš vai sarkans vien spalvu tērps.
Platastaiņie papagaiļi skaitā apmēram četrdesmit, Austrā-

lijā un uz pārējām pie viņu izplatības apgabala piederīgām
salām izpilda Indijas un Āfrikas dižspārņu vietu. Kā ie-

vērības cienīgu Fin š s (Finsch) izceļ faktu, ka viņu nav

tanīs vietās, kur sastopami dižspārņi, un ka viņu izplatī-
bas apgabals sākas tikai tur, kur beidzies dižspārņu apga-

bals.

Viens no šīs grupas pazīstamākiem priekšstāvjiem ir

roze 11 a (Platvcercus eximius), liela strazda lielumā, vai

apmēram trīsdesmit vienu centimetri garš putns. Galva,

rīkle, krūtis un arī astes apkašējās segspalvas ir gaiši sar-

kanas kā šarlachs, spalvas pie astes pamata dzeltēnas, uz

kakla pakaļējās daļas un sāniem, mēteļa un kamiešiem

melnas, apņemtas platām bāli dzeltēnām malām, krūšu

apakšējā daļā spilgti dzeltēnas ar melnu plankumu vidū, uz

vēdera, ciskām, uz astītes, kā arī virsējās astes spalvas

skaisti gaišzaļas ar iedzeltēnu piekrāšu, spārnos melni brū-

nas, ārpusē tumši zilas, spārnu kamieša daļā skaisti violēt-

zilas, pēdējās trīs līdz četras ar platām gaišzaļām malām,
bet apakšā visas pelēkmelnas, abas vidējās astes spalvas

tumši olīvzaļas, pret galu zilganzaļas, pārējās spalvas pie

pamata tumšzilas, bet uz galu, sākot no puses gaiši violēt-

zilas, pašā galā baltas.



Mātīte daudz neatšķiras no tēviņa. Jaundienvidvelsa

un Tasmanija ir šī skaistā papagaiļa dzimtene. Šeit viņš
ir viens no parastākiem putniem, tomēr dzīvo pilnīgi no-

teiktos apgabalos, kurus bieži var norobežot kāds strauts,
kam viņš gandrīz vai nemaz neiet pāri. Lielos baros viņš
nedzīvo, toties sastopams ģimenēs vai sabiedrībās apvie-
nots. Viņa mīļākās vietas ir atklāti apgabali, viļņveidīgi
zāļaini pauguri un līdzenumi, kas šur un tur apauguši lie-

liem kokiem vai krūmu puduriem. Uz lielceļiem viņš sa-

stopams tikpat kārtēji, kā mūsu zvirbulis, un izbiedēts uz-

laižas tikai tuvākā kokā turpat ceļmalā un drīz atkal at-

griežas atpakaļ agrākā vietā. Ceļotāji apgalvo, ka ie-

spaids, kādu tādos apstākļos viņš atstājot uz ziemeļnieku,
esot neaprakstāms.

Rozella laižas ātri spārnus sizdams pa viļņveidīgām lī-

nijām, bet tikai retumis tāļu; jo, kā liekas, viņš ātri no-

gurst. Daudz veiklāk viņš kustās pa zemi, kur izveicībā

maz vai nemaz nepaliek pakaļ žubītei. Viņa balss, tāpat
kā lielākai daļai viņa radinieku, ir īsti patīkama svilpošana,
ko varētu saukt gandrīz par dziedāšanu. Viņa barība sa-

stāv no visdažādākām, bet sevišķi no zāļu sēklām; pie ga-

dījuma viņš ķerot arī kukaiņus. Perēšanas laiks iekrīt ok-

tobra un janvāra mēnešos, kas tur ir tas pats, kas pie
mums pavasaris. Mātīte izdēj septiņas līdz desmit skaistas,
baltas, iegarenas olas gumijas koka vai cita līdzīga koka

zara dobumā.

Mūsu putnu tirgū rozella pieder pie savas grupas vis-

biežāk sastopamām sugām un dažās vietās Eiropā ir arī

vairojusies. Citādi viņa gūstu labi neiztura.

Pēdējā apakšdzimtā mēs apvienojam 1o r i vai

bārkstmēļainos papagaiļus (Trichoglossinae), gru-

pu, kuras sevišķā iezīme ir bārkstains mēles gals. Sāniski

plakanam knābim, kura virsknābis paceļas slīpi uz augšu,

virsknābja galotnes priekšā trūkst vīļrievu, kas tik rakstu-

rīgas citiem papagaiļiem. Lori izplatības apgabals aprobe-
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žojas ar Austrāliju, ar tās salām un ar Indijas archipelagu,

izņemot Zunda salas un Polinēziju. Par viņu savvaļas
dzīvi vēl maz ziņu; tomēr tikdaudz mēs zinām, ka visas

sugas vismaz laikiem pārtiek no ziedu sulas, tāpēc vairāk

kā citi papagaiļi ir saistītas pie kokiem.

No trim ģintīm, kurās Fin š s iedala šo apakš-

dzimtu, visaugstāk stāv platastainie lori (Domi-

cella), slaiki noauguši papagaiļi no zvirbuļa līdz kovārņa
lielumam. Par šīs grupas priekšstāvi mums var noderēt

viena no visilgāk pazīstamām sugām, kuru esmu no-

saucis par archilori (Domicella atricapilla). Spalvas
noteicošā krāsa ir skaisti šarlacha sarkana; piere un ka-

mieši tumši melni, pret galvas pakaļējo daļu tumši violēti;

plats vairogs uz guzas, kurš dažreiz stiepjas lejā līdz krū-

tīm, ir dzidri spilgti dzeltēns. Spārna līkums zils, katra

spalva galā izgreznota ar baltu malu; spārni tumšzaļā zā-

les krāsā, plecu daļā ar olīvdzeltēnu piekrāšu, spārnos pir-
mās šķiras lidspalvas iekšpusē sērdzeltēnas un tikai trešdaļu
no gala melnas; otrās šķiras lidspalvas, izņemot pēdējās
divi zaļās, iekšpusē gluži dzeltēnas; mazās segspalvas zem

spārna, kā arī cisku apakšdaļas spalvas zilā rudzu puķu
krāsā. Ap zīlīti iet šaurs dzeltēns gredzens, pārējais iris

brūns, knābis spilgti oranžs, kājas pelēki melnas. Krāsā

abi dzimumi līdzīgi; jauni putni vispār tumšāki. Muguras

vidējās spalvas sākuma daļā zaļas un dzeltēnā krūšu vai-

roga nav. Pēc Rozenberga, nereti sastopami krāsu

novirzijumi. Tā galvas plate var būt rožsarkanā un spār-
ni dzeltēnā krāsā.*)

Man ir jāpateicas nupat minētam pētniekam, kas man

laipni sniedzis turpmāk minētās ziņas par archilori savvaļas
dzīvi, kura līdz šim bija pilnīgi nepazīstama: „Skaistais
putns dzīvo vienīgi Ceramā un Amboinā, bet Borneo salā

vai uz sauszemes atrodams tikpat reti kā pārējie viņa gru-

pas locekļi. Savā dzimtenē viņš sastopams bieži. Viņš

*) Tamdēļ sugu norobežošana šeit ir ļoti gfuta.
Izdevēja piez.
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dzīvo kā meža vientulībā, tā arī cilvēka mājokļu tuvumā;

tomēr Ceramas kalnājos es, cik atceros, viņu nekad neesmu

novērojis. Turpretī bieži tiku novērojis, ka viņš mazos

pulciņos klejodams no vietas uz vietu, laidās ātrā gaitā
pāri Ambroinas pilsētai, taisīdams gaisā visskaistākos li-

dojienus, un es viņu pazinu no kliegšanas un krāšņām,
saulē viziļojošām spalvām. Viņa barība sastāv no augu

medus, bez tam no mīkstiem koku augiem, sevišķi no ba-

nānēm. Ligzda atrodas koku dobumos; olas, kā jau visiem

papagaiļiem, spīdīgi baltas un drusku lielākas par mūsu

melno strazdu olām.

Amboinā nevienu putnu neatrod tik bieži gūstā, kā

archilori, un pilsētā nav gandrīz neviena nama, nevienas

būdiņas, kur viņa nebūtu. Viņš ir Amboinas iedzīvotāju

mīļākais putns un ir arī to vērts, sevišķi sava skaistuma,

lēnprātības un vērīguma dēļ. Viņš iemācās diezgan ātri

runāt un tad ir sava kopēja lepnums. Par zemāku cenu

kā astoņi līdz desmit Holandes guldeņi tāds izmācīts putns
nav dabūjams, lai gan citādi viņu piedāvā par pusotra līdz

diviem guldeņiem. Zināms, ir arī ļaunprātīgi un stūrgal-

vīgi archilori. Viņus baro ar svaigiem un vārītiem rīsiem,

ar ūdenī mērcētiem sago un banānēm, ikdienas dod ari

svaigu ūdeni, jo viņi daudz dzer un sevišķi mīl mazgāties,

apslacīdami spalvas viscaur ar ūdeni. Arī viņiem vārds

„lori" ir iemācīts.

Mūsu būros archilori nonāk ne visai reti, un tāpēc man

vairākkārt ir bijusi izdevība kopt vai arī novērot viņu un

citus no viņa ģints. Lori atstāj mundra, dzīva, modra un

gudra putna iespaidu. Viņš darbojas no rīta līdz vakaram,

ir dzīvs un kustīgs, kā miesīgi tā garīgi. Viss, kas notiek

viņa apkārtnē, modina viņa uzmanību, kura tad zīmīgi iz-

teicas ātrā galvas palocīšanā. Viņa kustības ir tikpat
ātras cik veiklas un raksturojas vēl sevišķi ar to, ka viņš
bieži izdara tālus lēcienus. Labā omā viņš uzjautrinās ar

īstām dejām turpat uz savas laktas. Balss viņam ļoti skaņa

un augstos toņos nepatīkami ķērcoša. Viņa, kā pēc ilgākas
novērošanas konstatējis Li n d c n s, skan kā asi izteikts

~Vihe vihe vi vi", un viņu pavada ļoti īpatnēja veida svilp-
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šana, tarkšķēšana un klakšķināšana. Visi īsastaiņie lori,
kurus mēs varējām novērot gūstā, nepavisam nebija sati-

cīgi, turpretī ļoti ķildīgi. Kāds mans kopts archilori uz-

sāka ķildu ar sava lielā būra visdažādākiem līdziemītnie-

kiem, īpatnēji locīdams galvu, pārmaiņus sabozdams un

sakļaudams spalvas, saceldams galvas spalvas uz augšu
un izdarīdams pārāk ātras kustības, tos augstākā mērā

uzbudināja vai arī ļoti kaitināja, tad, kā likās, apmierināts
laidās prom, lai nodarbotos ar kādu citu putnu, bet tad at-

griezās atkal atpakaļ pie kāda pretinieka, ko bij paturējis
acīs. Visus nespēcīgākos putnus viņš īsā laikā bij dabūjis
savā varā. Uzbrūkot lori ķeras pie lietas citādi kā viņa
šķiras biedri. Viņš skrāpē nagiem, ja iespējams tad galvu
un knābi, un pēdējo lieto tikai dažos gadījumos, kā liekas

tikai aizsargājoties. Pret savu kopēju viņu izrāda drau-

dzību vai nelabprātību, kā kuru reizi. Daži nonāk mūsu

īpašumā jau kā pilnīgi pieradināti putni un tad ir vismīlī-

gākie kustoņi pasaulē, ļauj sevi aizskārt, ņemt uz rokas,
nēsāt apkārt pa istabu, nekad nelaižot darbā savu knābi;
citi ir nelaipni un knābj. Katrā ziņā Lindenam pil-

nīga taisnība, kad viņš saka, ka caurcaurim ņemot saprāta,
pieradināšanas un izturības ziņā viņi stāv tāļu priekšā
saviem tuvākiem radiniekiem, ķīlastainiem lori.

Piemēroti kopti, platastainie lori būrī iztur krietni ilgi;
bet nav tik visai viegli viņus tā apkopt. Par visām lietām

viņi prasa siltas telpas un pēc tam piemērotu barību. Ar

vārītiem rīsiem, burkāniem un citādiem augļiem, un tur-

klāt arī ar dažādām sēklām un pienā ceptu maizi var ap-

mierināt gan atsevišķu, bet ne visu papagaiļu prasības, un

maza kļūdīšanās, labi domāts mēģinājums sagādāt viņiem
gardu barību var tapt liktenīgs. Tā Lindens piedzī-

voja, ka viņa lori ēda melnos ķiršus un pie tam attīstījās,

bet pēc kazeņu baudīšanas tūliņ nobeidzās. Lori labklājī-

bas galvenais' noteikums ir ļaut viņiem katrā laikā mazgā-

ties. Viņi pieder pie tām savas šķiras sugām, kam vis-

vairāk nepieciešams ūdens, un tie mazgājas jā ne ikkatru,
tad droši vien ik otru dienu. Tad viņi tomēr neieguļas

ūdenī, kā to mēdz darīt citi papagaiļi, bet vienkārši iekāpj



mazgājamā traukā un vēcinādami spārnus un stūres spal-
vas apslapē sev muguru, krūtis, vēderu, spārnus un asti,
bet galvu ne, pēc tam spalvas nožāvē un ar pavairotu ku-

stīgumu izrāda, cik labi viņi jūtas. „Ir savādi," raksta

man Lind c n s, „ka viņi guļ uz būra grīdas un kaut kur

kaktā noliekas uz gluži līdzenas vietas. Miegs viņiem ir

ļoti caurs un kā to rāda viņu svilpšana, to pārtrauc visne-

ievērojamākais troksnis, pat solis ārpus viņa mitekļa."

Ķīlastaiņie lori (Trichoglossus), kuri sastāda

otru ģinti, ir slaidi noauguši lielumā no zvirbuļa līdz balo-

dim. Viņu izplatības apgabals gandrīz sakrīt ar to, kuru

apdzīvo platastaiņie papagaiļi, tomēr tas iet drusku tālāk

uz rietumiem. Austrālijas cietzeme ir šī apgabala
centrs; tomēr jau Vaidimena zemē tas sasniedz savu

dienvidrobežu, kurpretī ziemeļrobeža ir meklējama Mo-

lukku salās Halmahera un Morotai. No Dienvidjūras sa-

lām ķīlastaiņie lori apdzīvo tikai Jaunkaledoniju, Jaunhe-

brīdu un Zālamana salas; turpretī rietumu virzienā viņi
izplatās vēl līdz Sumbavai un Flores.

Mūsu būros visbiežāk redzams laikam daudzkrā-

sainais lori (Trichoglossus novae-hollandiae), viena

no lielākām šīs ģints sugām, lielumā apmēram līdzīga Ka-

rolīnas papagaiļiem. Galva, vaigi un rīkle ir violētzili,
kakla pakaļējā daļa, mētelis, astīte un aste tumši zaļā zā-

les krāsā, mugurai vidū spalvas vidu dzeltēnas, pie pamata

sarkanas, pakauša spalvas, kuras izveido neskaidru kakla

svītru, dzeltēnzaļas, guza, krūtis un segspalvas spārnu

apakšā skaisti sarkanas kā cinobrs un ar nenoteiktām pla-

tām, tumšākām un gaišākām šķērsšvītrām, uz krūtīm sānos

spilgti dzeltēnas uz vēdera tumši zilas, pie pamata sarka-

nas, bet vēderam sānos sarkanas ar zilu plankumu galā,

ciskas, stilbi, pakaļas daļa un apakšējās segspalvas astē

zaļā zāles krāsā, spalvas pie pamata sarkanas, tālāk dzel-

tēnas un beidzot galā zaļas, spārnu spalvas apakšā melnas,
vidū ar platu dzeltēnu plankumu, astes spalvas apakšā dzel-
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tēnā citronu krāsā, pret pamatu atsitas drusku sarkanā,

īriss oranžsarkans, knābis asinssarkans, vaskāda tumši

brūna, kājas brūni bālas.

Lai gan G ū 1 ds (Gould) par daudzkrāsainā lori dzim-

teni apzīmē tikai Dienvidaustrāliju, tomēr šis papagailis,
kā tas pierādīts jaunākos laikos, izplatās pa visu Austrā-

liju un ir sastopams arī Vandimena zemē. šeit skaistais

putns dzīvo lielā skaitā, jo minēto koku ziedi viņam sniedz

barību papilnam. Bet viņš tā pieķeras gurnijkoku mežiem,
ka citos mežos pavisam nav redzams. Tos kokus, kas ne-

sen kā uzziedējuši, viņš cienī vairāk kā pārējos, jo tie vis-

bāgātāki ar medu un ziedu putekšiem. Zidošs šo gurnij-
koku mežs, kur bez tam vēl lido vairākas minēto papagaiļu
un medus putnu sugas, nav aprakstāms vārdiem. Bieži

var redzēt divas līdz trīs šīs ģints sugas darbojoties ap to

pašu koku un dažreiz kopīgi izlaupot tā paša zara ziedus.

Vēl mazāk iespējams aprakstīt tūkstošbalsīgās trokšņainās
skaņas un kliedzienus, kad tāds bars paceļas uzreiz no

kāda koka, lai pārlidotu uz kādu citu vietu mežā. Tādus

barus vajaga pašam redzēt un dzirdēt, ja grib iegūt skaidru

priekšstatu.
Par reprodukciju Gūlds personīgus novērojumus

iegūt nav varējis, tomēr uzzinājis no iedzimtiem, ka daudz-

krāsainais lori augstāko gumijas koku dobumos dējot divi

olas un perējot no jūlija līdz septembram. Ka ši ziņa ne-

būs visai pamatota, to var noprast no tam, ka šīs pašas

sugas sagūstītie putni dēj sešas olas.

Ka 1 ē (Čalai) domā, ka daudzkrāsainais lori pār-
tiekot vienīgi no ziedu sulas, arī gūstā nekad neēdot sēk-

las un tāpēc esot grūti uzturams. Šīs domas katrā ziņā ir

nepareizas; jo jaunākos laikos, kā jau pieminēts, taisni šis

ķīlastainais lori biežāk par visiem pārējiem un vienmēr

augošā skaitā nonāk mūsu būros. ~Man piesūtīja", raksta

man Lindens, „vienu no pirmajiem pāriem ar norādī-

jumu barot tikai ar pulētiem rīsiem un ūdeni. No sākuma

es tā arī darīju. Bet redzēdams, ka barība gandrīz netiek

aizskārta, es devu vēl augļus, ko tie kāri ēda; tomēr sekas

bija tādas, ka dažas dienas' vēlāk abi putni krampjos nobei-
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dzās. Otrs pāris, kuru es ieguvu un baroju galvenā kārt»

ar pienā iedrupinātu baltmaizi, izturēja ilgāk, tomēr no-

beidzās līdzīgā nāvē. Uzšķēršana un izmeklēšana nevarēja
dot ne mazāko pieturas punktu nāves cēloņa noskaidroša-

nai ne pirmā, ne otrā gadījumā. Citus es kopu ar nevie-

nādu laimi, tomēr man vispār ir jāatzīst, ka šie putni pie-
der pie tādiem, kas grūti uzturami." Mani katrā ziņā gan

nedaudzie piedzīvojumi liek man piekrist šajā ziņā Lin-

denam; tomēr ir arī izņēmumi. Tā ministrs Gesl crs

(Gessler) man raksta, ka viņš kādu daudzkrāsaino lori pieci

gadi esot uzturējis pie vislabākās labklājības, ko pēdējais

pierādījis starp citu ar to, ka izdējis sešas olas. Šis putns
barots ar pulētiem rīsiem, ar sarīvētu liesu vērša gaļu, sa-

rīvētiem burkāniem un ar cukuru, kas viss samaisīts līdzī-

gās daļās, un kāre
,

ar kādu daudzkrāsainais lori vienmēr

meties uz tādā kārtā sagatavotu barību un apēdis visu līdz

pēdējai druskai, pierādījusi, ka viņš to atradis par piemē-
rotu savai garšai. Kukaiņus, ko viņam vairākkārt piedā-

vājuši, viņš ietiepīgi smādējis un aizsviedis prom ja tos

ielikuši viņam knābī.

„Daudzkrāsainam lori," saka tāļāk L i ndens, „daba
ir daudz dzīvāka kā platastainajam; viņus var apzīmēt
taisni par vētrainu. Mani putni vienmēr atradās zināmā

uztraukumā, un tāpēc es viņus nevarēju turēt tā sauktā

putnu jeb papagaiļu istabā, jo viņi ņemas par daudz skaļi,
citus viegli iebiedē, tad kā akli laidelējas apkārt un bieži

krīt par upuri savam nemieram. Viņi lido ļoti ātri un skaļi
ķērkdami. Zemē viņi nolaižas vienīgi sajuzdami vaja-
dzību mazgāties. Viņu balss skaņas grūti aprakstāmas;
tās ir kaut kas vidējs starp svilpšanu un ķērkšanu, tomēr

skan griezīgi un spiedzoši."

Ar savādiem putniem tik bagātā Jaunzēlandē bez ka-

kapo mīt vēl arī kāda lielas ievērības cienīga putnu ģints,

strupastainie jeb nestorpapagaiļi (Nestor).
No piecām pazīstamām sugām divas ir jau pilnīgi izskau-
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stas, pirmā gan jau mūsu gadu simteņa sākumā ,otrā ne-

ilgi pirms pirmās gadusimteņa puses beigām; tomēr tris

pārējās apdzīvo abu galveno salu mežus vēl tik ieprieci-
nošā skaitā, ka viņu turpmākā pastāvēšana liekas nodro-
šināta vēl uz vairākiem gadu simteņiem.

Strupastainie lori, ļoti spēcīgi un drukni noauguši pa-

pagaiļi no kovārņa līdz kraukļa lielumam, iezīmējas ar savu

stipro, garo, sāniski plakano knābi, kuram augšā uz šaurā

noapaļotā virsknābja redzam seklu, līdz galotnes trešdaļai
ejošu garenisku rievu un sānos lēzni noapaļotu liestveidīgu
izaugumu, bet apakšā ir plats, gluds apakšknābis ar glu-
dām griezīgām malām, bez izliekumiem; tālāk tie iezīmē-

jas arī ar bagātīgu, platspalvainu, tumši olivbrūnu vai zaļu,
pakausī un uz vēdera gaišāk krāsotu spalvu tērpu, kas

abiem dzimumiem dažāds.

Par šīs grupas vislabāk pazīstamo priekšstāvi var uz-

skatīt maoru ka ka (Nestor meridionalis). Viņa garums
ir četrdesmit septiņi, platums astoņdesmit trīs, spārna ga-
rums divdesmit astoņi, astes garums astoņpadsmit centi-

metri. Stipri manīgā spalvas krāsa parasti ir šāda: piere,
galvas augš- un apakšdaļa un daļa acu priekšā bālgani pe-
lēki; muguras, mēteļa un virsējās spārnu segspalvas oliv-

brūnas, atsitas zaļā, galā skaidri melnas, turpretī spārnu
vidējās segspalvas ar purpurbrūnu malu. Dažādās pasu-

gas es neapskatīšu.

ledzimto ke a, jeb kolonistu „kalnāju papagailis"
(Nestor no t ab i 1 i s) ir lielāks par iepriekš aprakstīto
radinieku, pilnus piecdesmit centimetrus garš; spārna ga-
rums ir trīsdesmit divi, astes divdesmit centimetri. Spalvu
krāsa ir olīvzaļa. Galā katrai spalvai pusmēnešveidīgs,
pārsvara plankums un uz kāta šaura, brūna svītra.

Kakanestora izplatības apgabals aptver lielu daļu no

Rietumalpiem, sākot no kalnu pakājes līdz augstkoku mežu

robežai augšā; turpretī keanestors aprobežojas ar joslu

Dienvidalpos starp pusotrtūkstoš līdz divtūkstoš metriem

virs jūras līmeņa, no kurienes viņu nodzen ielejās vie&īgi



174

bargas ziemas. Tādās vietās, kur iespiežas kolonisti, kaķa-
nestors ir jau atkāpies tos mežos, kurus cilvēks maz ap-

meklē, un daudzos apgabalos, kur viņš citkārt bija sasto-

pams ļoti bieži, ir tapis jau krietni rets, tomēr šeit vēl bieži

parādās lielos baros un mežu iekšienē ir sastopams vēl tik-

pat bieži kā senāk; keanestora dzīvi cilvēks līdz šim vēl nav

varējis iespaidot. Viņa izplatības apgabals atrodas kalnu

joslā, kuru apmeklē tikai atsevišķi zeltrači, piedzīvojumu

meklētāji un mednieki pētnieki. Neapdzīvoti kalnāji, ar

ūdeni bagātas, dziļas, straujas un šalcošas upes šeit kavē

ceļnieka soļus un sagādā putniem vēl pilnīgu drošību. Sa-

plaisājušas klintis ar neuzkāpjamām sienām, kas pilnas
alām un spraugām, ir piemērotas atpūtas un ligzdu vietas,

un bagātās pļaviņas, kuru sīkā stādu valsts katru vasaru

greznojas visbagātākā ziedu krāšņumā, sniedz papilnam ba-

rību. Varbūt vienīgi Jaunzēlandes dižais vanags (Falco

novae-zealandiae) dalās ar viņu šinī neapdzīvotā apgabalā,
kas tik pilnīgi atbilst viņa dzīves prasībām un bez nupat
minētā ienaidnieka ielaiž tikai vēl otru, bet varbūt vis-

sliktāko, proti bargo ziemu. Tādos apstākļos, kad visa

kalnāju mugura vēl dziļi uz leju guļ aprakta zem sniega

un nav gandrīz vairs pazīstama, viņš jūtas spiests atstāt

savas drošās klintis un nolaisties ielejā un šeit mežos

meklēt barību.

Tāpat kā keanestors, arī kaka noteiktos gads laikos

izdara vairāk vai mazāk kārtējus klejojumus. Vasarā pe-

rēšana un mazuļu audzināšana saista viņu pie noteiktas

vietas; bet tiklīdz mazie tapuši patstāvīgi un vecāku va-

dība un gādība tiem vairs nav vajadzīga, viņš dodas ceļā,
lai izklejotos pa visu zemi. Tad viņu dažreiz redz mežos,

ļoti lielās sabiedrībās, kuras pamazām sapulcējās, pievili-
nātas no bagātas barības. Kakanestors ir meistarisks ko-

ku putns, bet keanestors tikpat noteikts zemes putns. Pir-

mais kustas uz zemes tikpat neveikli kā lielākā tiesa pā-

rējo papagaiļu, līdzīgi kraukļiem, lēkādams tomēr daudz ne-

veiklāk, turpretī kokos viņš jūtas pilnīgi kā mājās, ar ap-

brīnojamu veiklību kāpelē augšup un lejup un ar pārstei-
dzošu meistarību lēkā gar zariem uz augšu un leju; tur-
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pretī kea ar Austrolijas zaļspārņa jeb degunkakadu ātru-

mu skrien apkārt pa zemi, un viņu gandrīz vairs nevar

saukt par koku putnu.
Tāpat kā lielākai daļai papagaiļu, arī abām nestorsu-

gām piemīt noteikta tieksme biedroties. Ne tikai dzīves

biedri vienā pārī, bet arī sugas biedri turās kopā ļoti uzti-

cīgi. Mednieks, kas klejo caur mežiem un tikai šad tad
dabū redzēt kādu kaka, sev par lielu pārsteigumu piedzīvo,
ka tie steidzas šurp no visām pusēm, ja viņš kādu no tiem

ievainojis un tas izgrūž izbaiļu kliedzienu. Tad līdz tam

klusajā mežā pēkšņi atbalsojas putnu kopīgie kliedzieni, tie

steidzas uz notikuma vietu, un dzīvā vaibstu spēle liecina,
cik ļoti tiem rūp biedra liktenis. Atskaitot šādus ga-

dījumus, viņu dzīve un darbošanāsmaz duras acīs. Dienas

karstās stundās viņi apslēpjas un izturas klusi, un tikai vē-

sumam sākoties iznāk no savām paslēptuvēm; līdzīgi tam,

kā no rīta gaismiņai svīstot bija dzirdamas viņu balsis,
tā tagad mēneša gaismā bieži vēl ilgāku laiku pēc saules

noiešanas viņus redz kustoties un darbojoties. Cik klusi

viņi bija atpūšoties, tik skani spiedzīga ir tagad viņu īpat-

nējā brēkšana, attēlodama skaņas viņu vietējos nosauku-

mus. Tagad viņus redz rosīgā darbā atklāti sēžot us aug-
stākiem zariem, kāpelējot apkārt pa tievākiem zariem vai

pa vītēm, šur un tur iecērtot savu spēcīgo knābi, lai no-

plēstu kādu gabalu mizas, paplašinātu kādu caurumu, iz-

vandītu praulus, norautu ogas vai izdarītu kādu citu darbu

vēdera prasību apmierināšanai vai arī aiz tīra prieka uz

darbošanos un postīšanu. Barības sadabūšana viņus stipri

aizņem. Viņi ir visēdēji vārda vispilnīgākā nozīmē. Pe-

rēšanas laikā viņi, kā jau to rāda mēles uzbūve, pārtiek
visvairāk no stādu medus; bez tam viņi ēd gandrīz visas

ogas un augļus, kas aug mežos, uzbrūk pat lielākiem dzīv-

niekiem un vissliktākā gadījumā ķeras pat pie maitas. Ļoti

spēcīgais knābis atvieglo viņiem darbus satrunējušā kokā,
un reiz saoduši šeit laupījumu, viņi netaupa pūļu, lai iz-

graustu koka stumbrā dziļus caurumus. Pots (Pott),

varbūt vairāk kā pienākas, izceļ, cik daudz laba atnes viņa
darbība Jaunzēlandes mežiem, kur, kā zināms, dzeņu nav;
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liekas, viņš grib tos ierindot mežsargos un piezīmē arī, ka

ar savu augu medus cienīšanu tie nesot vēl citu labumu, pie-
dalīdamies ziedu apaugļošanā. Patiesībā viņu nopelni gan
nav tik augstu vērtējami, kā tas varētu likties no iepriekš
minētā. Citi novērotāji zina stāstīt arī par dažādiem ne-

darbiem, kurus viņi izdarot. Po t s apšauba, ka viņi kād-

reiz uzbruktu ziedošam, veselam kokam, kāmēr B juk e-

n ens (Buchanan) pieķēra kādu kaka, kurš pašlaik plēsa
mizu zaļokšņam kokam ar nolūku, sūkt notekošo sulu. Vēl

sliktākas lietas ziņo par keanestoru. Tas ļaunprātīgā kār-

tā nodarījis zaudējumus kādam Kemp bc 1 kungam
(Campbell). Tika novērots, ka minēta kolonista aitu pulku
bez izskaidrojama iemesla piemeklēja līdz tam vēl nepa-

zīstama slimība, jo kustoņu ādā dažās vietā radās brūces

plaukstas lielumā, kas sniedzās miesā līdz pat muskuļu
kārtai, un sūlājošās asinis sabojāja vilnu un nereti aitas

pat nobeidzās. Beidzot kāds aitu gans novēroja, kā šīs

brūces nodara kalnāju papagaiļi. Kāds putns nosēdās uz

izraudzītās aitas un izēda tai miesā caurumu, bet muļķī-
gais kustonis nevarēja atsvabināties no sava mocītāja. Pēc

tam kad gani bij jau palikuši uzmanīgi viņi, ganīdami aug-

stos kalnos, vairākkārt tapa par tādu uzbrukumu aculie-

ciniekiem. Cik maz ticams arī neizliktos šis ziņojums, to-

mēr visām šaubām ir jāapklust, ja ņemam vērā citus novē-

rojumus, ko sakrājuši Jaunzēlandes pētnieki par kalnāju
nestora noteiktām plēsēja tieksmēm. Tomēr parasti vi-

ņam ir jāapmierinās ar maitu. Šie zagļi parādās visbiežāk

naktī un parasti izdara kopīgus laupīšanas gājienus.

Tuvojoties perēšanas laikam nestorpapagaiļi izrāda pa-

rasto savstarpējo maigumu un mīlestību. Savienojies pā-

ris paliek vienmēr kopā, un ja viens laižas no viena koka uz

otru, tad uzmanīgais laulātais draugs tūlīņ seko viņam.
Tagad lieta grozās ap perēkļa izraudzīšanu vai taisīšanu.

Abi izpēta kokus ar cauru, sapraulējušu un satrunējušu

vidu, kas vismaz vienā vietā ar lielāku vai mazāku cau-

rumu stāv sakarā ar ārpasauli. Šis ieejas caurums tiek

vispirms paplašināts vai nogludināts, un var novērot, kā

putnu pāris čakli ar to nodarbojas. Ligzdas dobums, kurā
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nas vecus mazuļus, atradās tikai metri virs zemes un sa-

stāvēja no sešdesmit centimetri garas un caurmērā trīs-

desmit pieci centimetri resnas ejas, kura noveda pe-

rējamā telpā ar apmēram četrdesmit centimetru caur-

mēru. Viņas sienas bija nogludinātas un dibens iz-

klāts ar biezu praulu kārtu un dažiem mizas gabaliem, ku-

rus putns acīmredzot bij ienesis no ārienes. Bet kaka-

nestors perējamiem dobumiem izlieto arī alas starp koku

saknēm vai piemērotas spraugas klintīs, četras gluži bal-

tas olas, kuru lielākais caurmērs ir četri un mazākais trīs

centimetri, viņš izdēj novembra sākumā un pašaizliedzīgi
perē; mazuļus, kas izšķeļas ap Ziemas Svētkiem, audzē abi

vecāki. Ar mazuļu izperēšanu un audzēšanu paiet gandrīz
visa vasara un tikai pret rudeni — mūsu pavasari — putna
dzīve top bezrūpīga. Bagātīgās barības dēļ viņš drīz top

neparasti trekns un tad ne par velti skaitās par gārdu me-

dījumu un tāpēc arī tiek cītīgi vajāts. Daudz sliktāk vi-

ņam klājas ziemā, kura jāuzskata par viņa ļaunāko ienaid-

nieku.

Kaka- un keanestori ir ļoti viegli sagūstami, pirmie
ar visdažādākā veida cilpām un tīkliem, pēdējie ar paņē-

mienu, kas atgādina dzīvu ķīvuļu vai ķeģu ķeršanu ar lī-

miķa palīdzību, kas piestiprināts pie kāta. Sagūstītais
putns izturas ļoti mierīgi, netrokšņo, nedauzās spārniem

un izturās mierīgi, kāmēr cilpa nav noņemta. Tomēr

jau no paša sākuma viņš domā par savu atsvabināša-

nos un prot to panākt vieglāk, nekā to parasti gūstītājs
domā. leslodzīt viņu koka būrī būtu veltīgs darbs, jo viņš
to saposta visīsākā laikā. Pie barības gūsteknis ķeras vis-

pār bez liekas gudrošanas, un labi kopts izrādās tik patei-

cīgs, ka pēc nedaudz nedēļām top par neparasti rāmu māj-
kustoni. Jauni, no ligzdas izņemti papagaiļi aprod ar brī-

vības zaudēšanu vēl vieglāk kā vecumā noķertie. Viņu
teicamā pakaļdarīšanas tieksme dara viņus spējīgus iemā-

cīties maori valodas vārdus un teikumus, viņu gudrība ļauj
viņiem tos izlietot citu savas sugas putnu pievilināšanai.

Runātpratējs nestorpapagailis stāv augstā cenā; kakapa-
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pagaili, kas prot ieviļināt gūstītāja tīklā savus savvaļā dzī-

vojošos sugas biedrus, īpašnieks nepārdod ne par lielām

zurnām.



Pipargrauži. Bārdainie putni.

Vizuļputni. Grauzējknābji.





181

Otrā šķiŗa.

Vieglknābji (Levirostres).

Ļoti dažādi ir tie putni, ko mēs apvienojam šinī šķirā
un malējie locekļi tik stipri atšķiras viens no otra, ka tos

tikko var atstāt par radiniekiem. Salīdzinot ar stingri no-

slēgtām papagaiļu, kolibri un dzeņu grupām, kuras es līdz

ar vairākiem jaunlaiku putnu pētniekiem skaitu par šķi-
rām, vieglknābji rādās būt patvaļīgi kopā savākta sabie-

drība, šī kopuma dažādība ir bijusi par pamatu pētnieku
ieskatu dažādībai, un vēl šo baltu dienu, šie ieskati nebūt

nav saskaņoti, šinī šķīrā apvienoto putnu dažādība pa-
dara grūtu vispārēju raksturojumu. Maz iespējams atrast

tādu pazīmju, kas noder visiem gadījumiem. Katra atse-

višķa ķermeņa daļa ir mainīga. Bet lai cik maz viegl-
knābji, arī vispār ņemot, nelīdzinātos savā starpā, noteikti

tie tomēr pieder vienai grupai, lai nu to sauc par šķiru, vai

nē. Nevienam tas nevar palikt neievērots, ka visatšķirī-
gākos putnus saista tie, kas starp viņiem, tā kā neviens

vieglknābis gan neieņems tik vientuļu stāvokli, kā, piemē-

ram, dzērvju līja laupītāju putnu šķirā. Viņi saistīti savā

starpā cieši un daudzkārtīgi. Vairākas dzimtas stāv viena

otrai tik tuvu, ka varētu likties, ka viena ir tikai otras at-

darinājums vai atkārtojums, un tomēr katrai paliek sava

patstāvība un viņu var noteikti atšķirt ar zināmu pazīmju

palīdzību, kurpretim pie ģintas locēkļiem ir vajadzīgi bieži

pat visai sīki pētījumi, lai pazītu divi sugas. Vieglknābji
ir pasaules pilsoņi, īstenībā tomēr siltās joslas apdzīvotāji,

jo tikai nedaudzi sastopami ārpus mēreniem apgabaliem

un vienīgi atsevišķi mūsu planētas aukstā joslā. Arī-īstos
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kalnus viņi nemīl, bet gan priekškalnus. Mežs savā dažā-

dajā attīstības stāvoklī ir viņu mājoklis, apvidos bez ko-

kiem tos redz reti.

Mūsu putnu dzīves veids ir savā ziņā pievilcīgs, jo ir

īpatnējs. Tikai apdāvinātie vieglknābji mīl sabiedrību, tas

ir ciešu apvienošanos ar sev līdzīgiem vai svešas sugas

putniem. Parasti katrs gādā par sevi pats un ; v vien to

neliek mīlestība uz sievu un bērniem, tad maz rūpējās par
citiem savā sugā, bet gan drīzāk redzama vēlēšanās katru,
kas tuvojas, aizraidīt. Pat svēto vecāku mīlestību neat-

zīst visi. Var pieņemt kā likumu, ka atsevišķs vieglknābis
vai viņu pāris zināmu apgabalu ieņem greizsirdīgi vai skau-

dīgi un stūrgalvīgi sargā to no ikkatra, kas mēģina tanī

iespiesties. Viņu dabā un parašās ir klusi un mierīgi sē-

dēt kādā koka zarā, no turienes nolūkot laupījumu, ierau-

dzītam sekot un pēc izdevīgām medībām atgriezties atkal ta.
nī pašā vietā vai arī uz kādu citu tamlīdzīgu sēdekli un tā-

dā kārtā dienas laikā pārsirot apgabalu vienu vai vairākas

reizes, un tā mēdz darīt lielākā daļa un tikai atsevišķi putni
novirzās no šīs kārtības, vai nu sabiedrībā ilgāku laiku lai-

delēdamies pa gaisu, vai arī kopā ar sugas biedriem lodā-

dami pa koku zariem un pārmeklēdami zemes virsu, šie

tad arī ir tie, kas daudz vairāk par pārējiem rūpējas par

to, kas notiek ārpasaulē, ņem dalību notikumos, piemēram
seko pamanītam plēsīgam zvēram un uzrāda to spārnotiem
meža iemītniekiem, vai arī citādi izrāda savu līdzdalību

apkārtējiem notikumiem.

Mazi mugurkaulainie, viņu mazuļi un olas, kukaiņi,
mīkstmieši, kāpuri un tārpi ir barība lielākai daļai viegl-

knābju, bet dažiem galvenā barība ir augļi. Tie, kas pār-
tiek no kustoņiem, ir ļoti rijīgi, jo ātri sagremo un laupī-

jumu, ko tie ievērojuši, viņi gan nepalaidīs sveikā garām,

kurpretim tie, kas galvenā kārtā vai pat vienīgi ēd tikai

augļus, liekas drīzāk pieēdas. Viņi medī vai iegūst barību

tādā pašā kārtā kā bezdelīgas, mušu ķērēji, kraukļi un

jūras bezdelīgas.
Viss vairums taisa ligzdas zemes un koku dobumos,

bet daži nedaudzie ceļ atklātas vienkāršas ligzdas un kāda
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dzimta, ko ari še pieskaita, uztic savus pēcnākamos svešu

putnu kopšanai, neizlaizdama tos tomēr gluži iz acīm, kā

tas šķiet pēc jaunākiem pētījumiem. Vispār tie, kas dēj
dobumos vai taisa ligzdas, parasti dēj baltas olas, tiem,
kas paši neperē, olas lielumā un krāsā līdzinājās, ja arī ne

visos gadījumos, attiecīgu audžu vecāku olām. Visi viegl-
knābji bez izņēmuma dēj vai perē tikai vienreiz gadā.

Šīs šķiras locēkļi cilvēka saimniecībā ir diezgan nozī-

mīgi. Turēšanai gūstā viņi maz noder.

Pipargrauži (Ramphastidae) atšķiras ar savu

uzkrītoši lielo knābi, kas pie pamata ļoti resns, uz galu
ievērojami saplacināts un virsējā daļā ar asu šķautni, ar

stiprām, augstām, garpirkstainām, lielām plakanām plāt-
nēm klātām kājām, ar īsu, platu, strupi noapaļotu asti un

īsiem spārniem, kuriem ceturtā un piektā spalva ir visga-
rākā. Dažādo pazīstamo sugu krāsa ir ļoti līdzīga. Pa-

mata krāsa spīdoši melna, no viņas atdalās sarkani, balti

vai dzeltēni lauki uz rīkles, muguras un pakaļas. Viņu
dzimtene ir Dienvidamērika.

Lielākā suga ģintī ar vienādu nosaukumu (Rampha-

stus) ir lielais tukans jeb toko (Ramphastus
toc o). Spalvas viņam vienlīdzīgi melnas, pakaļa gaiši
asins sarkana, žokļi, rīkle, vaigi, un kakla priekša, vir-

sējās un astes segspalvas baltas, dzīvam ar vāji iedzeltēnu

piekrāšu. Ļoti lielais, augstais knābis, kuram mala ar

vairākiem robiem, ir spilgti oranža sarkans, virsū un apakš-
žoklim galā ugunssarkans, virsžokļa gals, tāpat kā knābja
mala līdz galvas spalvām melna, trīsstūrains plankums acs

priekšā olas dzeltēnuma krāsā, riņķis ap acīm kobalta zils,

varavīksnene tumšzaļā pudeļu krāsā, kājas gaiši zilas. Ga-

rums piecdesmit septiņi, spārnu garums divdesmit trīs,

astes garums četrpadsmit centimetri. Toko apdzīvo Dien-

vidamērikas augstienes daļu no Gvianas augšup līdz Pa-

ragvajai, tomēr sastopams arī Vidusamērikā.
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Dienvidamerikas ziemeļos viņa vietā nāk drusku ma-

zākais, slaidāki veidotais, bet ļoti līdzīgais sarka n-

knābja tukans (Ramphastus erythorhynchus),
iedzimto „k ir i m a". Viņš atšķiras galvenām kārtām ar

zemo, pa lielākai daļai šarlaka sarkano, virsū un apakšā
dzeltēni krāsoto knābi, ar platu sarkanu malu baltās rīkles

lej galā un ar dzeltēnu pakaļu.
Brazilijas piekrastes mežos turpretim dzīvo oranža

tukans, braziliešu „t ukan a" (Ramphastus temmin-

ckii). Viņam kakla priekša vai žokļi, ausu apvidus, kakla

sāni, žods un rīkle spilgti oranža, apakšā ar gaišāku malu,

krūtis, pakaļa un dibens šarlaka sarkans. Knābis spīdoši

melns, gar pamata malu ar plati bāli dzeltēnu saiti, acs zil-

gana, kailais acs riņķis tumši sarkans, kājas svina pelēkas.
Garums četrdesmit astoņi, platums piecdesmit pieci, spārnu

garums astoņpadsmit, astes garums sešpadsmit centimetri.

Jaunie putni atšķiras ar savu mazāk ieroboto knābi un ar

bālākām krāsām.

Spriežot pēc man pazīstamiem visu pētnieku tēloju-

miem, kas pipargraužus novērojuši viņu dzimtenē, izrādās,
ka dažādu sugu dzīves veids savā būtībā ir līdzīgs, tā kā to,
kas ir zināms par vienu, var gan arī attiecināt uz otru.

Toko dzīvo tikai zemes augstākos apvidos, pēc Šom-

b v r g ka vienīgi tikai savanā, un tur pa daļai pāros oāzēs

un upju mežainos krastos, pa daļai mazos baros, kas klejo

pa klajo savanu, meklēdami patlaban gatavojošos augļus.
Kirima pieder pie visparastākiem meža putniem un tikai

tieši krastā ir rets, to tiesu jo vairāk viņš sastopams meža

biezokņos. Beidzot, tukana ir pazīstamākā savas ģints

suga Vīdas prinča apceļotos apgabalos un sastopama

visur, kur atrodas lieli nepārtraukti meži. Pēc saskanī-

giem pētnieku ziņojumiem tukanas un kirimas dzīvo pāros

no perēšanas laika gandrīz līdz spalvas mešanas laikam.

Parasti pipargrauži uzturas kokos pašā augšā, še

barību meklēdami tie lodā pa zariem ar lielāku izveicību,
kā to no viņiem varētu sagaidīt, vai arī atpūsdamies sēž

augstākiem kokiem pašos tievākos zaru galos un no turie-

nes liek atskanēt savai čerkstošai vai svilpjošai balsij.



185

Dienas karstā laikā viņi paliek paslēpušies lapās un sevišķi
karstās meža ielejās viņi, pēc č v d i (Tschudi) iznāk laukā

tikai pret saules rietu, vai vismaz tad tikai kļūst mundri,

kustīgi un skaļi. Zemē viņi reti nolaižas, laikam gan tikai

lai padzertos vai paņemtu nokritušos koka augļus un sēk-

las. Te viņi kustās īpatnējā kārtā, lēkā lieliem lēcieniem,

kājas priekšgalu likdami ļoti šķībi uz priekšu un gari

izstiepdami pirkstus. Tikai atsperoties tie dažreiz cilpo, pa-

rasti tie tura abas kājas blakus, reizē palecas un spēcīgi ar

pēkšņu grūdienu palēkdamies virzas uz priekšu. Aste tad

iznāk virs spārniem un tiek turēta vai nu guļus atpakaļ,
vai mazliet ieplēstu. Nupat aprakstītais stāvoklis un ku-

stība viņus padara tik dīvainus, ka skaidri var manīt, ka

viņiem zeme ir sveša, un starpība starp veiklību zaros un

kūleņojošiem lēcienem uz zemes kļūst redzama vēl skai-

drāk, ja ievēro, kā viņi ložņa pa lapotni. Tikai tur pa-

rādās viņu pilnīgā ķermeņa attīstība. Daudz plašākiem
lēcieniem kā pa zemi viņi aizlec pa zariem, turēdamies gan
taisni pret tiem, gan atkal iešķībi, nereti arī lecot apgriez-
damies, un kāpelē ar visai lielu izveicību augšup un lejup,
un spārnus, ko tie pie katra lēciena drusku saceļ, īsti pa-

līgā ņem tikai tad, ja grib pārkļūt no kāda diezgan attāla

zara uz kādu citu. šinī gadījumā viņi lēkdami atgrūžas,
vienmērīgi kustina spārnus augšup un lejup, steidzas ātri

pār starpā esošo telpu, gan dažreiz arī maina vienreiz no-

domāto virzienu un aplido loku, īsi pirms mērķa sasnieg-
šanas izpleš savu asti cik plaši vien var, acīmredzot ar no-

lūku aizturēt savu kustību, satver kājām zaru un tad lēkā

pa viņu tālāk kā iepriekš. Viņu lidojiens ir samērā labs.

Viņi viegli lidinājās no viena koka zariem uz otru, tur-

pretim, mērodami lielākus attālumus, aizsteidzas projām
īsiem, aprautiem grūdieniem, un tad galvu noliec drusku uz

zemi, laikam knābja lielā smaguma dēļ. Azara (Azara)

saka, ka viņi lidojot uz priekšu taisnā gulošā linijā un pēc
zināmiem starpbrīžiem sasitot savus spārnus ar dzirdamu

troksni kopā, bet viņi tiekot uz priekšu ātrāk, nekā to varē-

tu domāt. Tā tie rīta un vakara stundās pārstaigā ievēroja-
mus meža apgabalus, laizdamies no viena koka uz otru, lo-
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dādami pa zariem visādos virzienos un tos pārmeklēdami,
cerībāatrast laupījumu. Arī tad, kad paslēpušies biezākos

zaru pinumos, viņi vēl bieži liek skanēt savam kliedzienam.

Pēc indiāņu liecības, viņi mīlot kliegt īpaši pirms lietus uz-

nākšanas, un tamdēļ skaitās par labiem laika pareģiem.
Bez izņēmuma visas sugas ir kustīgi, mundri, bikli, bet

tomēr ziņkārīgi putni. Viņi ļoti uzmanīgi izvairās no cil-

vēka, un tiem var pielīst tikai piedzīvojuši mednieki, viņi
arī tāpat kā mūsu sīlis kaitina mednieku, neaizlaizdamies

no viņa nekad tālus»foet vienmēr īstā laikā un vienmēr atkal

izvēlēdamies tādu sēdekli, kur grūti tuvoties. Bet šie

putni ir acumirklī klāt, ja vajaga kaitināt kādu plēsīgu

putnu, piemērām pūci. Viņu uzmanība izplatās uz visu,
kas ap viņiem notiek, un tādēļ viņi ir tie, kuri parasti pir-
mie ieraudzījuši ienaidniekus un tad nu ziņo par to visai

spārnotai pasaulei. Būdami spēcīgi un aizsargāties spējīgi

dzīvnieki, viņi parasti piespiež bēgt vājākos plēsīgos put-

nus, galvenā kārtā gan tamdēļ, ka sakaitina tos. Bet s s

(Bates) saka, ka viņi esot bikli un neuzticīgi, kāmēr viņi
turoties mazās sabiedrībās, turpretim izrādās uzkrītoši ne-

uzmanīgi, kad dodas lielākos baros un apmeklē mežus, no

kuriem viņi parasti izvairās. Abas šīs lietas notiek, kad

izbeigusies spalvu mešana, kas iekrīļ; no marta līdz jūlijam.
Par barību vēl šo baltu dienu valda dažādi ieskati.

Šomburgks ar visu noteiktību apliecina, ka viņi ēdot

tikai augļus, un Bet s s saka, ka augļi, bez šaubām, esot

viņu galvenākā barība, viņu garais knābis viņiem arī ļoti
atvieglojot augļu noplūkšanu, jo tas atļaujot sniegties ne-

samērīgi tāļu. Azara turpretim apgalvo, ka viņi nebūt

neierobežojoties ar augu barību vien, bet iznīcinot arī

daudzus putnus un ar savu lielo knābi visiem iedzenot

bailes, ka viņi mazākos aizdzenot no ligzdām un apēdot olas

un mazuļus pat arara, ka lietus laikā, kad putna podnieka
cietā ligzda kļuvusi mīksta, uzbrūkot pat tai, sašķeļot to

un izvelkot cāļus. Humboldts saka arī, ka viņi ēdot

zivis. Es esmu pilnīgi pārliecināts par šo ziņojumu parei-
zību, jo visi tukani, kas līdz šim gūstniecībā ir novēroti,

ņēma pretīm dzīvnieku barību ne tik vien bez kavēšanās,



187

bet vajāja mazus mugurkaulniekus tik cītīgi, ka varēja

gan teikt, ka tie dara kaut ko gluži parastu. Kāds mazāks

putns, kas atrodās tanī pašā telpā, agri vai vēlu krīt viņiem
par upuri, lai cik liels krātiņš arī nebūtu un lai arī tiem

sniegtu barībai vislielākos kārumus. Viņi noskata izdevīgu

brīdi, pēkšņi sviež uz priekšu lielo knābi, ārkārtīgi veikli

satver pat lidojot tuvumā nokļuvušo mazo putnu, uz vietas

nonāvē un apēd ar redzamu labpatiku. Atgādinājuma cie-

nīga man rādās būt vēl tā veiklība, kādu putns izrāda uz-

ņemot no zemes ar savu pēc izskata tik neveiklo knābi kādu

mazu priekšmetu, piemērām kaņepu graudu. Viņš tiešām

maigi saķer attiecīgo priekšmetu ar knābja galu, paceļ
knābi stāvus gaisā un ļauj graudam iekrist rīklē. Ne daudz

citādi viņš rīkojas gribēdams dzert. „To darīdams," saka

Aleksandrs fon Huraboldts, „putns izturās pa-

visam savādi. Mūki apgalvo, ka viņš metot krusta zīmi

pār ūdeni un šis ieskats ir kļuvis tautai par ticību, tā kā

kreoli ir devuši tukanam dīvaino vārdu „Dios te dc" (Diev,
lai to tev atmaksā)." Ka ste Ino (Castelnau) tēlo, kā

dzeršana notiek. Tukans iemērc ūdenī pašu sava lielā

knābja galu, piepilda to, vilkdams gaisu stipri uz iekšu un

tad griež kustinādams grūdieniem knābi apkārt. Pie šī

vispār ļoti pareizā apraksta man ir jāpiemetina, ka es ne-

kad neesmu redzējis kustības grūdieniem. Putns, kā to

Kaste Ino pareizi min, pilda savu knābi ar ūdeni, ceļ

tad savu galvu kā vista lēnām augšup un liek šķidrumam
tecēt rīklē.

Par reprodukciju sīku ziņu vēl trūkst. Tukani ierīko

ligzdas koku caurumos un dēj divi baltas olas. Viņu ma-

zuļi drīz iegūst vecāku skaistās spalvas, bet viņu knābis

tikai otrā vai trešā gadā iegūst savas īpatnējās skaistās

krāsas. Ar to aprobežojas zināšanas par šo tik svarīgo

putnu dzīves daļu.
Visus pipargraužus Brazilijā vajā, tiklab viņu gaļas

un viņu skaisto spalvu dēļ, kā arī nolūkā iegūt dīvaino

zelli sev par istabas biedri. „Mēs nomedījām," piezīmē

Vīdas princis, „bieži daudz pipargraužu par dienu un

viņu vārnai līdzīgo gaļu tad ēda." Burmeisters ap-
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galvo, ka no gaļas iznākot ļoti labs ēdiens, kas, ar riau

vārīts, esot līdzīgs baložu virumam un esot īsti garšīgs.
Pēc B c t s a (Bates), visi Egas (kādas vietas pie Amazonas

upes) iedzīvotāji cītīgi piekopjot tukanu medības, kad tas,
lielākos baros apvienojies, parādās apkaimes mežos. Egā

ikkatrs, kas ap šo laiku var sadabūt kaut kādu ieroci vai

arī tikai pūšamo stobru, iet ar to laukā mežā un nomedī

savas pusdienas uzlabošanai dažus šos putnus, tā kā jūnija
un jūlija mēnešos visa Ega dzīvo gandrīz tikai no tukaniem.

Nedēļām ilgi ikkatrā ģimenē ikdienas liek galdā sutinātu

vai ceptu pipargrauzi. Tanī laikā viņi ir neparasti trekni

un viņu gaļa tad ir ārkārtīgi maiga un garšīga."
Jauni uzaudzēti, tukani pieder pie piemīlīgākiem gū-

stekņiem. „Pēc dzīves veida un garīgām īpašībām," saka

Humboldts, „šis putns līdzinājās krauklim. Tas ir dū-

šīgs, viegli pieradināms dzīvnieks. Viņa garais knābis

noder viņam par ieroci aizsardzībai. Viņš uzmetas mājā

par kungu, zog, ko var sasniegt, bieži mazgājas un labprāt

zvejo upes krastā. Tukans, kuru mēs nopirkām, bija ļoti
jauns, bet tomēr viņš pa visu ceļa laiku ar redzāmu patiku

kaitināja drūmoātrsirdīgo nakts pērtiķi." šomburgks
atstāsta skaistu gadījumu: „Starp daudziem pieradinā-
tiem dzīvniekiem, kurus es Vatu-Tikabā atradu, man se-

višķu prieku sagādāja kāds pipargrauzis, kas bija uzmeties

par neierobežotu valdnieku ne tikai visiem putniem, bet pat
lielākiem četrkājainiem, un zem kura dzelzs sceptera klau-

sīgi noliecās mazs un liels. Ja taisījās izcelties ķilda starp

pieradinātiem trompetu putniem, hoko, jako un citām vi-

stām, visi bez kavēšanās steidzās izklīst, kolīdz spēcīgais
tirāns tikai parādījās. Ja ķildas karstumā viņu nepama-

nīja, daži sāpīgi knābieni ar bezveidīgo knābi lika iekarsu-

šiem pie sirds, ka viņu valdnieks nečieš savā tautā ķildas.
Kad mēs biezā pūlī metām maizi vai kaulus, neviens no

div- vai četrkājainiem pavalstniekiem neuzdrīkstējās pa-

celt kaut vismazāko gabalu, pirms viņš nebija izmeklējis

tikdaudz, cik viņam tas likās vajadzīgs. Ja, viņa valdonība

un tirānija gāja tik tālu, ka tas neievēroja nekādas tautu

tiesības un ikvienam svešam sunim, kas varbūt bij nācis
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līdz kādam indiānim no apkaimes, nežēlīgi lika izjust savas

valsts tiesības, kozdams viņu un dzenādams apkārt pa visu

ciematu." „Mani tukani," man raksta Dr. Bodi nu s, „ir

ļoti piemīlīgi putni. Par viņu krāšņām spalvām sajūsminā-

jās ikviens, un milzīgais knābis nebūt neizskatās bezvei-

dīgs, bet gan ļoti īpatnējs. Viņi nebūt nebaidās no cilvēku

tuvuma, ir vienmēr mundri un dzīvi, ēšanas kāre viņiem
darbojas vienmēr, mīlestība uz tīrību viņiem tik liela, ka

vienmēr kaut ko vajaga tīrīt un nokārtot, viņu veiklība

pārsteidzoša, īsi sakot, viņi ir saistoši šī vārda vislabākā

nozīmē." Pēc paša novērojumiem es varu piedzīvojušam
dzīvnieku kopējam piekrist, bet vēlētos vēl piebilst dažus

vārdus par dzīvi gūstniecībā. Lai pipargrauži spētu parā-
dīties pilnīgā skaistumā, kustīgumā un mošumā, viņiem
vajaga plaša un augsta krātiņa, kas sniedz pilnu kustības

brīvību. Tādā krātiņā, ja tos rūpīgi pasargā no skarbā

klimata, tie dzīvo daudzus gadus, pieron sevišķi labi, pa-

zīst kopēju, atšķir viņu no citiem ļaudīm, ļaujas viņam pie-

skarties, pēc papagaiļu parašas šķirstīt spalvas, un ar to

tie iegūst vēl siltāku piekrišanu, nekā ar savu vienmēr

gludi nesto spalvu, tik skaistām un īpatnējām krāsām, savu

mošumu un vienmēr labo omu. Bet tiem ir arī savas īpa-

šības, kas mūsu acīs var pilnīgi kļūt par netikumiem. Ne-

runājot jau nemaz par viņu laupīšanas un slepkavošanas

kāri, kuru dēļ visi vājākie radījumi bēg no viņu tuvuma,

viņi nesatiek arī savā starpā vienmēr, gluži otrādi, tie ne-

reti sāk ķildas ar saviem sugas biedriem, taisa partijas un

vajā un moca uz to briesmīgāko kādu savu sugas biedri,
kas vērsis uz sevi viņu nepatikšanu. Tie, kurus reizē ie-

vieto vēl tukšā krātiņā, parasti satiek labi. Viens iegūst

virskundzību, citi padodas un visi dzīvo labā saskaņā. Bet

tikko šādai sabiedrībai pievieno jaunu ienācēju, attiecības

bieži mainas ļoti nepatīkamā kārtā. Jaunpienākušo vis-

pirms aplūko ar neslēptu ziņkārību un uzmanību, viens

pēc otra vecākie pielec tam klāt un aplūko viņu uz to pa-

matīgāko, it kā tie nekad nebūtu redzējuši otra sev līdzīga.

Svešajam cieši blakus sēžot, tie lēnām groza galvu ar bez-

veidīgo knābi un aplūko svešnieku vārda tiešā nozīmē no
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priekšas un no pakaļas, no augšas un no apakšas. Pēdējo
šāda izbrīnēšanās pilna aplūkošana maz pamazam dara re-

dzami nemierīgu, bet viņš pagaidām paliek tomēr mierīgi
sēžot un bieži ari tad neatstāj savu vietu, kad aplūkotājs

jau ir atkal aizgājis. Vienam ziņkārīgajam seko visi pā-

rējie, jaunpienākušam ir pilnīgi jāļaujas, lai to apskata

pēc kārtas visi. Kādu laiciņu viss iet labi, bet ja svešnieks

grib ko darīt, tas rada vispārēju sašutumu. Bagātīgi pil-
dītais barības pods, kam viņš tuvojas, skaudīgo zeļļu acīs

krītas un tukšojas, visi pielec klāt, lai viņam burtiskā

vārda nozīmē izrautu kumosu no mutes. Acīmredzot visi

ir gatavi mesties tam kopīgi virsū, tiklīdz viņš ēstu tālāk,
un vēl vairāk tad, ja viņš bēg no pārējo draudošās izturē-

šanās. Ja ienācējs savu vietu sabiedrībā nevar iekarot, ar

citiem vārdiem, ja viņš ir par vāju spēcīgai pretestībai, tad

tam klājas slikti. Visi krīt viņam virsū un lūko ieknābt

mugurā. Ja viņš droši pretojoties iekaro savu vietu, tad

viņu vismaz cieš, ja tas bēg, tad visi pārējie dzenas viņam
pakaļ, tiklīdz viņš kustās vai vispār kaut ko dara, atkārto

uzbrukumu un ar laiku viņu tā iebaida, ka nabaga putns

uzdrošinājās palidot tikai cieši virs grīdas un uzmanīgi iz-

vairās no pārējiem biedriem. Ne sevišķi reti tāds vajāts

pipargrauzis mūžīgo uzbrukumu dēļ pazaudē visu dzīves

prieku, ja ne dzīvi pašu. Tikai kad viņam izdodas sev

līdzīgo starpā iegūt kādu draugu, varbūt, pat mīļāko, šķel-
šanās izbeidzas. Pipārgraužu mātītēm tādā ziņā klājas

parasti nesalīdzināmi labāk, kā tēviņiem, kuriem jācieš ne-

vien no pārējo skaudības, bet arī no greizsirdības.

Pipargraužiem dabīgā kārtā pierindojas bārdainie

putni (Megalaemidae). Viņus raksturo drusku sma-

gais, drukni velteniskais ķermenis, vidēji garais, spēcīgais,
gandrīz konaveidīgais, sānos velvētais, pie pamata platais,

pret galu sašaurinātais knābis, kuram asās malas ir vai nu

+ aisnas, vai no apakšas uz augšu ieliektas, arī zobainas vai

ar rievām, kuru gali nobeidzas zobveidīgi, īsās, bet stiprās
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kājas ar pirkstiem pāra skaitā, ar atpakaļ vērsto īkšķi un

ārējo pirkstu, vidēji garie, vai īsie, apaļie spārni un mazās

spārnu segspalvas, īsā, parasti taisni nogrieztā, bet dažreiz

arī drusku noapaļotā un tad samērā garāka, no desmit

spalvām izveidotā aste, kā arī, beidzot, mīkstās, bet

stipri ieaugušās, krāšņām krāsām greznotās spalvas, kas

deguna apkaimē pārveidojušās par daudziem sariem. Dzim-

ta, no kuras pazīstamas atsevišķos apgabalos apmērām
astoņdesmit sugas, mājo abu pasauļu karstā joslā, tomēr

katrā ir savas īpašas ģintis. Lielāko attīstību viņa sa-

sniedz Āfrikā un Āzijā; turpretim Austrālijā neatrod ne-

vienu no viņas locekļiem.
Par Āzijas sugu pārstāvi es esmu izvēlējies z c 11-

-bārdaino putnu (Megalaema flavigula), jo mums

viņa dzīves veids ir zināmā mērā pazīstams. Bārdputnu

ģinti (Megalaema), kuras pārstāvis viņš ir, raksturo īss,
sānos izspiestais knābis, diezgan asi spārni, kuros trešā,
ceturtā un piektā spalva ir tā garākā, un īsa, gandrīz taisni

nogriezta aste. Spalva augšas pusē tumši eļļas zaļa, melno

spārnu ārējās apmalās pāriet tumši zaļi zilā, galvas priek-
šējā un virsējā daļa ir šarlaka sarkana, galvas pakaļējā
daļa un sāni melni, virs acs šaura un zem acs plata strīpa,
žods un rīkle sēra dzeltēni, šķērsstrīpa, kas pēdējo apakšā

aptver, ir dziļi šarlaka sarkana, šo strīpu savukārt no apak-
šas ietverošā strīpa ir oranža dzeltēnā, pārējā apakšpuse ir

iedzeltēni balta ar platiem tumši ābolu zaļiem gareniskiem
plankumiem. Nereti sastop tuvu radinieku, sarkangalvaino
zaļbārdaini (M. versicolor), kura ģērbā zaļā krāsa vairāk

redzama. Acs tumši brūna, knābis melns, kāja korāļu sar-

kana. Garums 17, platums 29, spārnu garums 8,5, astes

garums 4 centimetri.

Zeltbārdainais putns, pēc Džerdona (Jerdon), ir

izplatīts pār visu Indiju līdz Kochinchinai, Ceilonai un Mā-

lāju salām, īpaši Sumatrā un Filipīnās, bet tā nav Himalajā
un Pendžabā. Viņš bieži sastopams vispār tur, kur ir koki,
un apdzīvo mežus ar augstiem kokiem, birzes, apstādīju-
mus un dārzus, tuvojas arī mājām bez kaut kādām bailēm

un nereti pat apmetās uz viņām. Balss ir skaļa, līdzīga



192

balsieniem „duk duk", Zeltbārdainais putns liek šīm ska-

ņām parasti atskanēt tad, kad sēž kāda koka galotnē un

mēdz pie katras skaņas palocīt galvu, vienreiz uz vienu,
otrreiz uz otru pusi. Balss un galvas kustības viņam ir sa-

gādājušas „varkaļa" nosaukumu, un tas ir viscaur parasts
kā pie eiropiešiem, tā arī pie indiešiem. Sendevels

(Sundevall) piezīmē, ka tas pats zeltbārdainais putns dzie-

dot vienmēr līdzīgi, bet reti atrodoties divi, kas savu

dziesmu dziedātu vienādi, un tamdēļ, ja divi vai vairāki no

šiem putniem sēž tuvu viens otram un reizē kliedz, rodas

skaņu sakopojums, kas nav patīkams.

Dažādi augļi, uz kādu laiku varbūt arī kukaiņi, ir

putna barība, tomēr kāds sagūstītais, kuru B1 īt s (Blyth)

novēroja, neaizskāra dzīvnieku barību tad, ja viņam
sniedza augļus. Kāds zeltbārdainais putns, ko es kopu,

rīkojās taisni otrādi, un par labāko no visiem kārumiem

skaitīja miltu tārpus, nesmādēdams tomēr arī augļus. Mans

gūsteknis dzīvoja ar visiem saviem krātiņa biedriem vis-

labākā saskaņā, jeb, pareizāki sakot, negrieza uz viņiem
itnekādu vērību, turējās vienmēr atsevišķi jau pirmā dienā

savā izvēlētā vietā, sēdēja tur klusu un bez pakustēšanās
bieži stundām ilgi, vai arī ļāva šad un tad atskanēt savai

skaļai skanīgai balsij. Lejā uz grīdas viņš nāca tikai tad,

kad viņu piespieda bads, bet arī tur, ja varēja, nosēdās uz

kāda zara vai uz ēdiena trauka malas un tikai izņēmuma
gadījumā nostājās uz zemes, bet tad lēkāja pa zemi ap-

kārt ne tik smagi, kā to no viņa varētu sagaidīt.

Par zeltbārdainā putna reprodukciju es varu maz ko

pastāstīt. Ligzdu tas ierīko koku dobumos un vienu un to

pašu dobumu, kā rādās, izlieto daudzus gadus. Dēj divi un

varbūt vairāk baltas olas.

No Āfrikas bārdainiem putniem mani visvairāk pievelk

pērļu putns (Trachvphonus margaritatus). Viņš ir

skaistbārdaino putnu ģints pārstāvis, kuras pa-

zīmes ir jāmeklē slaidā, vidēji garā, augšpusē viegli velves

veidīgi liektā, galā saspiestā, bet ne paplašinātā knābī, sa-

mērā augstās kājās, kuru stulma kauls garāks par vidējo
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pirkstu, diezgan garos spārnos, kam ceturtā spalva ir ga-

rākā, un diezgan garā apaļā astē.

Muguras spalvas ir umbras brūnas, balti pērļotas un

strīpotas, uz pakaļējās galvas daļas, pakaļējās kakla daļas,
kaklam sānos un apakšā spīdoši sēradzeltēnas, uz krūtīm

ar sarkanu nokrāsu. Piere un galvas virsa, tēviņam arī

rīkles plankums, tāpat kā no punktiem izveidota krūšu

lenta, ir melna, pakaļa un astīte tumši šarlaka sarkani.

Acs tumši sarkana, knābis gaiši sarkans, kāja svina pelēka.
Garums deviņpadsmit, spārnu garums deviņi centimetri.

Uz dienvidiem no septiņpadsmitā ziemeļu platuma

grāda pērļu putns visos Āfrikas ziemeļu-rītu apgabalos, ko

esmu apceļojis, nav retums, Senara un Kordofana mežos

un dārzos, vismaz šur un tur, pat parasta parādība. Zināms
ir jāatgādina, ka viņš dara ko vien spēj, lai tiktu ievērots.

Viņš runā pats no sevis, jo viņš ir tas, kas prot atdzīvināt

ciematu dārzus un mežu līdzenajā stepē. Parasti viņu sa-

stop pāriem, bet pēc perēšanas arī mazās sabiedrībās. Ne-

kad viņš neslēpjas kā citi Āfrikas bārdainie putni, bet,

īpaši zināmos laikos, ļoti labprāt parādās klaji. Sevišķi
rīta un vakara stundās viņš uzlaižas zināmiem kokiem vis-

augstākā galotnē un raida no turienes savu mošo un prie-
cīgo kliedzienu. Tikko abi laulātie draugi nonāk kādā kokā,

viņi abi uzsāk īpatnēju dziesmu, kuru pēc mana sprieduma
var attēlot ar balsieniem „gukguk girre girre gukguk", pēc

Hartmaņa ieskata ar „tiur tiur", pēc Anti no r i

ziņojuma ar „čioi, čioi", beidzot pēc Heig 1in a uztvē-

ruma ar „dv, dv, dvi dvi dvi dvi dv". Abu balsis saplūst
kopā ļoti īpatnēji, tā kā rodas īsts skaņu jaukums, tik sa-

jukusi un nesaprotama dziesma, „švirkstēšana", kā Hart-

manis ar pilnu tiesību saka, ka atsevišķās skaņas nav

atšķiramas. „Katrā ziņā," šis pētnieks domā, „pērļu putna
dziedāšana ir viena no īpatnējākām un raksturīgākām da-

bas skaņām, kādas šinī apvidū dzird." Bet dziesma taisni

tamdēļ ir interesanta, un varbūt vēl arī tamdēļ, ka priekš-

nesums nāk no visas sirds, tā kā vajaga just putnam līdz.

Blakus minot, tas pavisam nemīl, ka ziņkārīgie baltie cil-

vēki viņā noklausās. Vismaz viņš mēdz acumirklī apklust,
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tiklīdz kāds eiropietis tuvojas viņa atrašanās vietai, kā ari

atstāj to parasti īstā laikā, tā kā nav sevišķi viegli viņa
dzīvi novērot pietiekošā tuvumā.

Citādi pērļu putns dzīvo līdzīgi citiem viņa dzimtas

locēkļiem. Viņš lēnām kustās pa koku zariem šurp un

turp, uzlasa kukaiņus, pievāc augļus un meklē sēklas. Viņš
slikti kāpelē, laižas te ar švirkstošu troksni, te lidinoties,

ne labprāt tāļu, vispār mīl mieru un pie reiz izvēlētām ap-
mešanās vietām pieturas ar lielu neatlaidību, bet sava ap-

gabala robežas izplēš tālāku, nekā to mēdz darīt citi bār-

dainie putni tanī pašā apkaimē.
Par ligzdu mums stāsta Heigl i n s. „Kādā uz Ain-

Saba ejošā lietus perioda upes gultnē," viņš saka, ~es at-

radu 26. septembrī šī putna ligzdu kādā stāvā sienā. Viņa
bija piestiprināta apmērām trīs metri virs ielejas pamata.
Riņķveidīgs caurums pieci centimetri caurmērā gāja ar

mazu slīpumu uz augšu sienā, apmērām piecdesmit centi-

metru dziļumā, uz kādu lielāku apaļu, apakšā šaurāku

telpu, kuru no ejas šķīra vēl mazs, sienai līdzīgs veidojums.
lekšā gulēja svaiga ola uz drusku izirdinātas zemes, bez

kāda paklāja. Samērā ar putnu viņa ir vidēji liela, ovāla,

abos galos diezgan strupa, tīri balta, pret gaismu rožu sar-

kana, ar ārkārtīgi plānu čaumalu un spīdoša. 8. oktobrī es

līdzīgā vietā uzgāju ligzdu ar četrām apperētām olām.

Ligzda bija pilnīgi līdzīga augšā aprakstītai, tikai viņās
iedobums bija pildīts malvu sēklām. Vai pērļu putns pats
rok dobumu ligzdai, es nevaru pateikt." Savā vēlāk iz-

nākušā darbā pie iepriekš teiktā Heig 1 i n s vēl piebilst,
ka viņš nekad neesot vienā ligzdā atradis vairāk par četrām

olām, bet redzējis gan kopā piecus līdz sešus neapšaubāmi
pie tās pašas ligzdas piederošus cāļus, viņš arī domājot, ka

putns perot gadā vairāk par vienu reizi.

Par Jaunās Pasaules bišu dzeņu vietniekiem drīkstētu

skaitīt vizuļp v t nu s (Galbulidae), bet"tikpat labi viņus
var ieskatīt kā saistītājus locekļus starp bišu dzeņiem,
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zivju dzeņiem un bārdainām dzeguzēm, jo viņos redzam

visu nosaukto pazīmes. Dzimtas pazīmes ir stiepts ķer-
menis, garš, parasti taisns, augsts ar asām šķautnēm, īlen-

veidīgs knābis, mazas, vājas, nevarīgas kājiņas ar divi, iz-

ņēmuma kārtā ar trīs pirkstiem, īsi spārni, kas tikko snie-

dzas pāri astes pamatam, no kuru spalvām ceturtā vai

piektā ir garākā, gara un smaila, no desmit vai divpadsmit

galā apaļām spalvām sastāvošā aste un mīkstas, irdenas,

krāšņi zeltspīdošas spalvas, kas pie knābja pamata pār-

vēršās par sariem. Kopā ar tuvu radniecīgām bārdainām

dzeguzēm vizuļputni bez tam sevišķi atšķiras ar savu ār-

kārtīgi mīksto ādu, kurā viņu platās, mīkstās, tievkātainās

spalvas turas tikai vaļīgi, un ar savu visos galvenos vil-

cienos dzeguzei līdzīgo ķermeņa uzbūvi. Vizuļputni, kuru

ģints skaita tikko divdesmit pazīstamas sugas, pieder Amē-

rikas dienvidiem, bet nav tomēr sastopami Andu rietumu

daļā, tā tad apdzīvo samērā mazu apgabalu. Arī še tie ne-

aizņem plašus apvidus, jo viņi uzturas ja ne vienīgi, tad

tomēr galvenām kārtām mitros pirmmežos.
Jakamaram (Galbula viridis), vienādā vārdā no-

sauktās ģints (Galbula) pārstāvim, virspuse un krūtis ir

krāšņi zeltoti zaļas, pārējā apakša rūsas sarkana, astes

sānu spalvas rūsas sarkanas ar zaļiem galiem, rīkle tēvi-

ņam balta, mātītei bāli rūsas dzeltēnā. Acs brūna, ļoti
garais un tievais knābis tāpat kā priekšacu daļa un kailais

acu riņķis melns, kāja brūnganā miesas krāsā. Pēc V ī d a s

prinča mērījumiem garums ir 21,5, spārnu garums 8,
astes garums 9 centimetri.

Jakamars apdzīvo visus Brazilijas piekrastes mežus

un nekur nav rets. Pēc Vīdas prinča ieskata, daiļam put-
nam dažā ziņā ir līdzība ar kolibri un šo līdzību saskata

pat rupjie botokudi, saukdami viņu par „lielo kolibri".

Viņš, tāpat kā viņa radinieki, vientuļi un klusi dzīvo mitros

mežos un ēnainos krūmos, parasti sēž zemos zaros pie
ūdens, laižas ātri, bet ne tālu, un ir bēdīgs, kluss, noskumis

puisis, kam, liekas, no kustībām pavisām bail. Viņš pa-

cietīgi gaida tuvojamies kādu kukaini, saķer to ātrā lido-

jumā un tikpat ātri atgriežas atpakaļ savā vecā vietā.
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Dažreiz tas, pēc šomburga apliecinājuma, var bez ku-

stēšanās pavadīt laiku slinkā mierā stundām ilgi. Balss ir

skaļa, dzidra, bieži atkārtota skaņa, bet nav patīkams dzie-

dājums, kā to domāja Bifo n s. Viņš un viņa radinieki

taisa ligzdu apaļā krasta caurumā.

Tuvākie bārdaino dzegužu un vizuļputnu radinieki ari

tāpat ir lieli sapņotāji, bet vismaz krāšņās spalvas zināmā

mērā var vēl samierināt ar viņu kluso un garlaicīgo dzīves

veidu. Grauzējknābji jeb suruku (Trogonidae), skaitā

bagāta, vairāk kā četrdesmit sugās Vecās un Jaunās Pa-

saules tropos izplatīta dzimta, atšķiras ar garo, bet bagā-

tīgi spalvām klāto ķermeni, ļoti īso, plato, trīsstūraino,

stipri velvēto knābi ar āķainu galu un atpakaļ liektām žokļu
malām, kas ļoti bieži ir ar zobiņiem, ar vājām, īsstulmainām

cisku spalvās gandrīz pilnīgi apslēptām, tievām un īspirk-
stainām kājām, kuru iekšējais pirksts tā vērsts atpakaļ
tāpat kā pakaļējais, ar īsiem, stipri apaļiem spārniem, kuru

lidspalvas šauras, smailas, stingriem kātiem un izliektas

sirpveidīgi, ar garu, no divpadsmit spalvām sastāvošu asti,

kurai trīs ārējās spalvas katros sānos īsākas, kurpretim
sešas vidējās platākās apmērām vienādā garumā un ar

ļoti mīkstām, krāšņā metāla krāsā spīdošām spalvām, kas

arī pie knābja pamata pārvēršas saros. lekšējā uzbūve

galvenos vilcienos līdzīga dzeguzēm. Apbrīnojamais spalvu

krāšņums ir vērsis uz šiem savādiem putniem pētnieku un

putnu mīļotāju uzmanību jau sen, lai ar' citādi viņu dzīvē

nav nekā ievērojama.

Par Amērikas grauzējknābjiem mums ir sīkākas zi-

ņas. Tām sugām, ko skaita par dzimtas senčiem un apvieno
suruku ģinti (Trogon), knābis plats un augsts, virs-

žoklis velvveidīgi liekts, galā drusku āķaini pārliekts pāri,
robotām malām, spārni īsi un strupi, aste vidēji gara, sā-

nos, tāpat kā Indijas sugām, strupa, spalvas mīkstas un

lielas.
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Acara (Azara) pirmais aprakstījis sorukua

(Trogon surucua), putnu, kam garums ir divdesmit seši,
kam platums trīsdesmit astoņi, kam spārni divpadsmit un

aste deviņi centimetri gara. Tēviņš tiešām ir krāšņs.
Galva un kakls lejā līdz krūtīm zili melns, mugura zaļa,
vēders asins sarkans, galvas, kakla un muguras spalvas

spīguļo metāla krāsās, galvas sāni tērauda zili vai violēti,

muguras daļas zaļganas, zilganas vai zeltainas, spārnu seg-

spalvas ar sīkviļņotiem melniem un baltiem zīmējumiem,

ārējais vēdeklis ar šauru, iekšējais ar platu, baltu apmali,

vidējās stūres spalvas zilas ar melnu galu, nākošās melnas

ar zilizaļu ārējo vēdekli, katras puses ceturtā un piektā
balta galā, bet pašai ārējai un sēstai balts viss ārējais vē-

deklis. Acs tumši sarkana, kailā acs plakstiena mala oran-

žu krāsā, knābis bālgans, kāja melni pelēka. Mātītei virs-

puse pelēka, apakša rožu sarkana.

Pompeo (Trogon viridis) piere, vaigi, rīkle un

priekšējais kakls melns, galvas virsa, pakausis, kakla sāni

un krūšu virsdaļa krāšņi tērauda zila, zaļi zaiguļojoša, mu-

gura, pleci un augšējās spārnu segspalvas vara zaļas, un

šai krāsai uz astītes pie jaucas zilgana nokrāsa; vēders un

pakaļa ir spilgtā olas dzeltēnuma krāsā, ārējās spārnu seg-

spalvas un lidspalvas melnas, pēdējās ar baltu apmali, vi-

dējās astes spalvas zaļas ar melnu malu galā, tūlīņ seko-

jošās melnas ar vara zaļu apmali, trim katras puses ārē-

jām ārējais vēdeklis un gals balts. Mātītei virspuse tumši

pelēka, vēders bāli dzeltēns, spārnu segspalvas šķērsām
sīki baltstrīpotas. Acs brūna, knābis bāli zaļganbalts, kāja
melni pelēka. Garums trīsdesmit trīs, platums četrdesmit

astoņi, spārnu garums piecpadsmit, astes garums trīs-

padsmit centimetri.

Surukua apdzīvo Brazilijas dienvidu un Paragvajas

ziemeļu pirmmežus; pompeo dzīvo Ziemeļbrazilijā un Gvia-

nā. Kā viena, tā otra suga, kur tās sastopamas, nav reta

nekad, pompeo pieder pat pie to pirmmežu parastākiem

putniem, kurus Vīdas princis apmeklējis. Viņš ar

tikpat labi jūtas līdzenos, kā kalnainos apgabalos, un uz-

turas arī tur jūras piekrastē, kur to slēpj pirmmeži. „Vi-
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sur," saka Vidas princis, „šie putni ir izplatīti, tik-

lab Sertongā un iekšienes sausos un sakarsētos mežos, kā

augstās, tumšās, lieliskās piekrastes zemēs, kuras ar savu

skaistumu un savu cildeno majestātīgo raksturu tālu pār-

spēj Brazilijas iekšienes mežus. Bet, kā rādās, piekrastes
zemēs viņi sastopami daudz lielākā skaitā, nekā zemes

augstienes krūmājos." Visur dzīd pompeo kliedzienu, vien-

balsiena, diezgan īsu, bieži atkārtotu svilpienu, kurš pakā-

peniski slīd no augšas uz leju un ir līdzīgs tītaru mātītes

kliedzienam, vai arī, pēc Šomburgka, skan kā „vu

vu". Pa pārošanās laiku arī surukua paliek skaļš, tad

dzird viņa bieži atkārtoto saucienu, kas līdzinājās balsie-

niem „pio pio". šos putnus var ieraudzīt visur, jo tie ne-

būt nav bikli un pielaiž cilvēku gluži klāt. Acara redzē-

jis, ka surukua nosists uz zara ar spieķi unVidasprin-
ci s to skaita par iespējamu arī attiecībā uz pompeo.

Brīvībā, mēreni augstā zarā abi sēž bez kustēšanās stun-

dām ilgi, vai, kā šomburgks izsakās, ar ievilktu kaklu

un ļegani nokarājošos asti neapnikuši uzglūn kukaiņiem.
Parasti putnus redz atsevišķi vai, lielākais, pa pāriem.
Tomēr B c t s s (Bates) saka, ka viņš esot redzējis arī ma-

zas sabiedrības, pus duci lielas." Sēžot koka zemākos za-

ros viņi gandrīz nekustēdamies pavada vienu vai divi stun-

das un lielākais pagriež drusku galvu, kad parādās lido-

jošs kukainis." Ja tas nokļūst viņiem tuvumā, tad tie pa-

ceļas ar klusu, mierīgu, pūcei līdzīgu un ne strauju lido-

jumu, saķer medījumu un atgriežas atpakaļ tanī pašā vietā.

Pēc Šomburgka, viņus bieži redz uz t'ikus koka, kura

augļus tie labprāt ēd, kā rādās, parasti krāšņo putnu sa-

biedrībā. Arī Naterers' (Natterer) ir pompeo kuņģi
atradis sēklas un augļus. Visrosīgāki trogoni ir rīta stun-

dās, īpaši tūlīt pēc saules lēkta. Ap šo laiku mežs skan no

viņu žēlā sauciena.

Surukua taisa ligzdas dobumos, ko viņš ierok uz ko-

kiem stāvošās termītu ligzdās. „Es redzēju," saka Azara,

„tēviņu kā dzeni pieķērušos un pūloties ar savu knābi iz-

dobt ligzdu, kāmēr mātīte mierīgi sēdēja turpat netālu

kokā un likās ar saviem skatieniem pamudinām tēviņu."
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Septembrī ligzda ir gatava un tad mātīte dēj savas divi

iīdz četras baltas olas.

Šo un citu surukua medīšana ir viegla un neprasa pū-
les. Jo pat tad, ja kādu no šiem putniem neredz, to var

iegūt, jo viņš ļaujas pieviļināties ar viegli atdarināmu sau-

cienu un tad nosēžas medniekam tiešā tuvumā. Brazilieši

izlieto šo mākslīgo paņēmienu, ja tiem, kā tas neapdzīvotos
mežos bieži gadās, pietrūkst pārtikas vielu. Pati gaļa esot

garšīga. Lielākas grūtības nogalināts surukua sagādā

dabaspētniekam. „Neviens putns," apgalvo šo m -

burg k s, „nesagādāja man pie nodīrāšanas tikdaudz

pūļu kā pompeo, jo strādājot pat ar vislielāko uzmanību

grūti nodabūt nost nesabojātu ādu. Āda ir tik maiga, ka

viņa kļūst nederīga izbāšanai pat tad, ja nošauts putns no

koka krītot pieskaras kādam zaram vai nokrīt uz cietas

zemes."

Kāda jaunākā laikā tāpat vairākās apakšģintīs sada-

līta grupa aptver krāšņos suruku s (Pharo-

macrus). Viņi ir lielāki locēkļi šķirā un atšķiras ar savu

samērā plato un plakano galvu, ar zemo, šauro, pret galu
redzami saplacināto knābi, kurš galā stipra āķa veidā no

liekts uz leju, un ar savām īpaši uz spārniem un astītes

attīstītām spalvām, kuras krāšņumā vēl pārsniedz visus

pārējos grauzējknābjus un tam līdzīgu nebūs gan visā

klasē.

Kvez a1v (Phoromacrus mocinno), krāšņāko no vi-

siem raksturo kupls, no bārkstainām spalvām veidots, sā-

niski plakans, augsts puslodes veidīgs cekuls un ārkārtīgi

attīstītas segspalvas, kas viļņos nokaras lejup pār spār-
niem un pār asti. Noteicošā spalvu krāsa ir spīdīga sma-

ragda zeltzaļa, krūtis un pārējās apakšējās daļas ir dziļi
šarlaka sarkanas, spārni un to segspalvas, kā arī četras

vidējās astes spalvas melnas, pārējās stūres spalvas baltas.

Spārnu augšējo segspalvu pirmā rinda redzami garāka,

šaura, smaila, izveidota līdzīgi palmas lapai, un tām zelt-
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zaļa krāsa, tāpat kā augšējām ārkārtīgi pagarinātām astes

segspalvām, no kurām abas vidējās var sasniegt garumā

līdz astoņdesmit centimetri. Acs tumši riekstbrūna, acs

plakstiens melns, knābis dzeltēns, pie pamata eļļas brūns,
kājas brūni dzeltēnas. Mātīte atšķiras ar savu tikai vāji
manāmo cekulu un daudz mazāk attīstītām segspalvām,

kuras tālu sniedzas pār stūres spalvām. Garums četr-

desmit divi, spārnu garums divdesmit viens, astes garums

divdesmit divi centimetri, garākās astes segspalvas rēgo-

jas pāri stūres spalvām par sešdesmit pieciem centi-

metriem.

Vēl nesen mēs zinājām, ka kvezalu atrod Meksikā un

Vidusamērikā un ka viņš tur apdzīvo kalnu mežus; pēdējā
laikā Salvino un Ovena pētījumi mums noskai-

drojuši viņi dzīves veidu. „Putns," saka pirmais, „iz-
vēlas sev tur uzturēšanās vietu joslu noteikti divi tūkstoši

metri augstumā. Tur viņš, kā rādās, sastopams visos me-

žos, kaut gan tikai tādos, kas sastāv no augstākiem ko-

kiem. Pēdējo zemie zari, tas ir tie, kas atrodas apmēram
koka augstuma otrā trešdaļā, ir viņa iemīļotais novēroša-

nas punkts. Tur viņu redz sēžam gandrīz bez kustēšanās,
lielākais tas pagriež galvu no vienas puses uz otru vai pār-

maiņus izplēš un savelk kopā gandrīz stāvus lejup noka-

rājošos asti, gan arī paceļ to un tad lēni kustina gari pāri

nokārušās segspalvas. Viņa acs ierauga nogatavojušos

augli, viņš paceļas no sava zara, vienu acumirkli noturas

svārstoties, noplūc ogu un atgriežas atpakaļ uz to pašu

zaru. Šāda veida lidojums notiek ar tādu grāciju, kādu ap-

rakstīt nemaz nav iespējams. Es esmu bieži dzirdējis ka

ļaudis, kas redz izbāztus kolibri, sajūsmā izsaucas: „Cik

krāšņiem vajaga būt šiem maziem radījumiem, kad viņi
lido." Bet tas tā nav. ledomājaties kolibri divdesmit

metru atstatumā, un no viņa krāsām neredz vairs nekā, at-

skaitot gadījumu, kad tas atrodas visizdevīgākā stāvoklī.

Citādi tas ir ar kvezalu. Viņa krāšņums paliek tas pats,
lai kādu stāvokli tas arī neieņemtu, un viņš tūlīņ saista

skatus. Neviens cits jaunās pasaules putns netiek viņam
līdz, neviens vecās pasaules putns viņu nepārspēj. Tās
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bija manas domas, kad es redzēju savā priekšā pirmo dzīvo

putnu. Lidojums ir ātrs un notiek taisnā virzienā. Ga-

rās astes segspalvas, kas, kā rādās, viņu nebūt netraucē,
plūst viņam pakaļ. Skaņas, ko tas izdod, ir dažādas. Ai-

cinājuma sauciens ir atkārtota skaņa, apmēram pielīdzi-
nāma balsienam „viu viu". Putns iesāk ar paklusu svilp-
šanu un pamazām pastiprina to līdz skaļam, bet ne neska-

nīgam kliedzienam. Bieži viņš šo skaņu velk, pastiprina to,
un liek tai atkal pamazām apklust. Abas skaņas var

viegli atdarināt. Citi kliedzieni ir rupji un neskanīgi un tos

iespējams atdarināt tikai ar lapu palīdzību. Barība gal-
venām kārtām ir augļi, tomēr pie gadījuma viņa kuņģī at-

rod arī sienāzi."

Par perēšanu dažas ziņas sniedz 0 v c n s. „Kādā me-

dību izbraukumā uz Santa Kruc kalnu viens no maniem

medniekiem stāstīja, ka viņš esot redzējis kvezala ligzdu
apmēram vienas jūdzes atstatumā no čilasko un piesolījās
man nomedīt mātīti un atnest olu, ja es viņam dotu kādu

palīgā. Pats par sevi saprotams, ka es biju ar mieru, un vīrs

atgriezās ar mātīti un divi olām. Viņš stāstīja, ka esot at-

radis ligzdu kāda nokaltuša koka dobumā, apmēram astoņi
metri virs zemes. Dobumā veda ieejas caurums tieši tikai

tik liels, ka būtu iespējams ielīst. Arī iekšiene tikko bija

pietiekoša, lai putns varētu apgriezties. Atskaitot praulu

midzeni, īstas ligzdas nebija. Citi kalnu iedzīvotāji stāsta,
ka kvezals labprāt izpalīdzoties ar atstātām dzeņu alām."

„Es domāju," pie augšā teiktā piebilst Salvins," ka

šīs ziņas ir pietiekošas ligzdas raksturojumam. Pēc ma-

nām domām, tēviņš perēt nepalīdz, bet šo pienākumu at-

stāj vienīgi mātītei."

Kvezala medības tam, kas prot atdarināt viņa balsi, ir

ļoti vienkāršas. Mednieks, kas vēlas krāšņo putnu iegūt,
ērti iet pa mežu un šad un tad atdarina tēviņa aicinājuma

saucienu. Tiklīdz kāds no viņiem to ir dzirdējis, tas at-

bild. Mednieks apstājas un atkārto dažādus kliedzienus,
līdz putns parādās viņa priekšā kādā no tuvākiem kokiem.

Salvins noteikti saka, ka viņam reti esot vajadzējis ilgi gai-
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dlt. Parasti mātīte laižas pa priekšu un nosēžas gluži tuvu

virs mednieka. Pēdējais viņu neievēro un turpina saukt

tēviņu, līdz pēdējais parādās. Tikai dažreiz kvezala med-

nieks nošauj arī mātīti.



Dzegužu putni.
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Ar sugām un veidiem bagāta dzimta aptver dzeg v ž-

putnus (Cuculidae), no kurām aprakstīts gandrīz divi

simti sugu. Viņu pazīmes ir stiepts viduklis, diezgan ga-

ri spārni un gara kāpšļveidīgi izrobota, no astoņām, des-

mit vai divpadsmit spalvām sastāvoša aste, saspiests, slaidi

izliekts, dažkārt asi šķautnains knābis apmēram galvas

garumā un samērā garas un stipri būvētas īspirkstainas

kājas.
Par šīs dzimtas dižciltīgākiem locekļiem Kaba ni s

(Cabanis) uzskata —un ne par velti, medus dzegu-
zes (Indicatorinae). Medus dzeguzes ir samērā drukni

noaugušas, gariem spārniem, īsu asti, resnu knābi un īsiem

pirkstiem. Knābis īsāks par galvu, spēcīgs, gandrīz taisns,

galā izliekts, uz augšu un apakšu, sāniem saspiests un kāš-

veidīgi pārliekts. Kājas ir īsas un spēcīgas, stulmi īsāki

par ārējiem pirkstiem, pirksti gari, bet ne tievi. Spārni

gari un smaili, tomēr diezgan plati; no deviņām pirmās

šķiras lidspalvām trešā ir visgarākā, bet ceturtā un piektā
tikai nedaudz īsākas. Augstākais vidēji gara aste, kuru

izveido divpadsmit stūres spalvas, ir noapaļota un vidū

mazliet ieliekta, jo abas vidējās stūres spalvas ir drusku

īsākas par nākošām, bet abas ārmalas spalvas ir ievēro-

jami saīsinātas. Spalvu ģērbs ir ciešs, gluds un rupjš; at-

sevišķās spalvas labi iestiprinātas stiprā ādā.

Medus dzeguzes, no kurām pazīstamas divpadsmit su-

gas, mīt galvenā kārtā Āfrikā; tikai divas šīs dzimtas su-

gas līdz šim ir novērotas ārpus minētās pasaules daļas,
Zikimā un Borneo salā. Viņas dzīvo mežainos apgabalos

pa lielākai daļai pa pāriem, ļoti reti arī mazos pulciņos,
laidelējas spārnus plivinādamas no viena koka uz otru un

liek atskanēt savai spēcīgai, labskanīgai balsij. No ceļo-
tāju novērojumiem, kādi līdz šim tapuši zināmi, ir redzams,
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ka dzīves veidā medus dzeguzes maz atšķiras viena no ot-

ras. Tāpēc pilnīgi pietiks, ja es aprakstīšu tikai vienu šīs

dzimtas un ģints sugu un ceļotāju-pētnieku ziņojumus par

dzīves veidu attiecināšu uz viņām visām.

Medus rādītāja (Indicator sparmanni) augš-

puse ir pelēki brūna, apakša balti iepelēka, pie rīkles mel-

na, plankums auss tuvumā iepelēki balts, kamieši izgrez-
noti ar dzeltēnu plankumu; dažām cisku spalvām ir melnas

garenas svītras; lidspalvas pelēki iebrūnas, spārnu seg-

spalvas apņemtas platām baltām apmalēm; vidējās astes

spalvas brūnas, abām nākošām pa labi un kreisi ārējais
vēdeklis brūns, iekšējais balts, trīs malējās pilnīgi baltas un

ar brūnu galu. Varavīksnene ir brūna, acu gredzens svina

krāsā, knābis iedzeltēni balts, kāja brūngani pelēka. Ga-

rums astoņdesmit, spārnu garums vienpadsmit ar pusi,
astes garums septiņi centimetri.

Sākot no dienvidiem šī suga izplatās pa Āfrikas lielāko

daļu līdz sešdesmitam ziemeļu platuma grādam; tomēr lie-

kas, ka viņa un viņas radnieki zināmos apgabalos, tā Rie-

tumsudanā vai Habešā, ir sastopami tikai pa laikam, tā tad

ir gāju putni. Medus dzeguzi es dīvainā kārtā esmu re-

dzējis tikai vienu vienīgu reizi, un proti, garām lidojot, tā

kā no personīgiem piedzīvojumiem nevaru neko teikt, kā-

mēr visi pārējie ceļotāji, kas apmeklējuši tos pašus apga-

balus kā es, ar šiem putniem iepazinušies tuvāk. Liekas,

viņa nekur nav sastopama bieži. Arī Antinori, kas

apceļojis Bogos zemi pēc manis, apzīmē viņu par retu un

piezīmē, ka sastapis to ne vairāk kā četras reizes. Par vi-

ņas reto sastopamību būtu jāpiemin vēl Heig 1i n a pie-

zīme. Viņu niecīgais lielums, vienkāršā krāsa un paraša

uzturēties kuplos kokos ir pietiekoši iemesli, lai kolekcio-

nāram tās mazāk kristu acīs, lai gan viņas var ļoti viegli

pazīt, sevišķi lidojot, pēc īpatnējiem astes plankumiem, un

par viņu klātbūtni liecina arī viņu pazīstamais sauciens.

Atskaitot šo saucienu, viņas citādi ir klusi, vientuļi radī-

jumi, kāpelē lēnām pa zariem līdzīgi grozgalvim, ceļ troksni

tikai tad, ja sevišķi svešāds priekšmets saista viņu uzma-

nību, īpaši ja atradušas lapseņu pūļus vai bišu tropus.
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Ceļotājs Ludolf s, kura „Etiopijas stāsti" nāca

klajā 1681. gadā, ir pirmais, kas runā par medus rādītā-

jām. Viņš jau zina, lai arī ne no personīgiem piedzīvoju-
miem, ka šis putns visu, kas tam kritis acīs, uzrāda cil-

vēkam, ne tikai bišu ligzdas, bet arī savvaļas bifeļus, ele-

fantus, tīģerus un čūskas, un ka sev labvēlīgu mednieku

tas tiešām aizved pie kustoņa vai priekšmeta, ko atradis.

„Bišu nodevēja dzeguze", saka vēlāk Šparmans (Spar-
mann), „pelna, ka es šeit sīkāki pastāstu par viņas savādo
dabu. īstenībā tas nav nekas cits kā pašlabums, kura dēļ
viņa atklāj bišu ligzdas cilvēkam; jo medus un bišu kāpuri
ir viņas mīļākā barība, un viņa zina, ka bišu ligzdas iz-

postot katru reizi iet kas zudumā, kas tad atkrīt viņai, vai

arī ka tīšām atstāj ko pāri, kā atalgojumu viņai par iz-

darīto pakalpojumu." Levaijans (Levaillant) šeit pa-
matoti iebilst, ka medus dzeguzes, kas mīt no cilvēka ne-

apdzīvotās vietās, nekādā ziņā nevar cerēt uz tādu pakal-
pojuma atalgošanu, un tomēr arī dzīvo, tā kā putns kalpo
cilvēkam ne vis ar nolūku, bet gan cilvēks vienkārši izlieto

medus rādītāja savādo īpašību. „Tomēr", turpina tālāk

Šparmans, „veids, kā šis putns izdara savu nodevību,
prasa lielu pārdomāšanu un ir apbrīnošanas cienīgs. Rīts

un vakars liekas viņai ir vispiemērotākais laiks; vismaz

viņa tad izrāda vislielāko cītību, lai ar savu tarkšķošo
„cherr cherr" modinātu hotentotu uzmanību. Tad cilvēks

tuvojas putnam, kas pastāvīgi saukdams, lido pamazām uz

tuvākās bišu saimes pusi. Tā iet pakaļ un sargās ar troksni

vai lielāku sabiedrību iebiedēt savu ceļa rādītāju, bet labāk

viņam atbild, kā to darīja viens no maniem gudriem buš-

meņiem, šad un tad klusu un pavisam maigi iesvilpdamies
par zīmi, ka iet līdz. Es novēroju, ka, ja bišu ligzda bija
vēl tālu, putns katru reizi apstājās tikai pēc ilgāka lido-

juma, lai pa to starpu sagaidītu bišu kāpēju un pēdējo no

jauna iekārinātu, bet nākdams ligzdai tuvāk, viņš taisni
tanī pašā attiecībā sāka lidot arvien īsākus un īsākus ga-

balus, un kliedza skaļāk un biežāk. Nonācis beidzot pie
ligzdas, kura var būt ietaisīta kalna spraugā, kādā caurā

kokā vai apakšzemes ejā, viņš dažus acumirkļus lidinās
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virs tās, pēc tam pavisam klusu nosēžas, parasti kādā tu-

vākā krūmā, tā kā viņu nevar redzēt, un noskatās, kas no-

tiek un kas viņam atlēks no laupījuma. Ir ticams, ka tādā
kārtā viņš katru reizi ilgāku vai īsāku laiku lidinās virs

ligzdas, iekam apslēpjas, lai gan ne vienmēr tam piegriež
tik lielu vērību. Lai nu būtu kā būdams, tomēr vienmēr

var apgalvot, ka bišu ligzda ir ļoti tuvu, ja putns izturas

pavisam klusu. Kādā vietā, kur mēs uzkavējamies dažas

dienas, manus hotentotus kāda mazliet bailīga bišu dzeguze
vairākkārt vilināja uz vienu un to pašu pusi, iekams viņi
piegrieza tam vērību un no viņas vadīti uzgāja bišu ligzdu.
Kad nu pēc putna norādījuma bišu ligzda ir atrasta un

izpostīta, tad aiz atzinības mēdz viņam atstāt ievērojamu
daļu no sliktākām šūnām, kurās atrodas jaunie peri, kaut

gan taisni šīs šūnas viņam būs visgārdākās un arī hoten-

toti paši tās nekādā ziņā netura par vissliktākām. Mani

mežu hotentoti un arī kolonisti man teica, ka ar nodomu

izejot uz bišu kāpšanu, pret šo pakalpīgo putnu pirmo reizi

nevajagot izturēties pārāk devīgi, bet atstāt pāri vienīgi

tikdaudz, cik vajadzīgs viņa ēstgribas iekārināšanai; jo,

sagaidīdams bagātīgāku atalgojumu, putns atklājot vēl

otru saimi, ja vien tāda esot tuvumā atrodama. Medus

uzrādītāja izturēšanos, kad tas ierauga Zambezi apgabala

iedzimto, jaunākos laikos vissīkāk apraksta Kir ks. Pli-

vinādamies no zara uz tuvāko koku zaru un saukdams,

putns prasa, lai piegriež uzmanību un lai ievēro. Ja viņam
atbild, kā to mēdz darīt iedzimtie, svilpdami un skatīda-

mies uz savām kājām, tad viņš laižas noteiktā virzienā, ne-

lielā attālumā atkal nosēžas un lēkā no viena koka uz otru.

Ja kāds seko, tad viņš iet tālāk un vada cilvēku līdz bišu

ligzdai; kad tā sasniegta, viņš laižas prom, tomēr ilgāk ne-

vada, un tāpēc vajaga zināmu piedzīvojumu, lai ligzdu at-

rastu, pat ja vadītājs ir skaidri norādījis uz dažiem ne-

daudziem kokiem. Ja viņam sekojošais vīrs, zināmu laiku

gājis uzrādītā virzienā, nogriežas sānis, tad putns, kā to

novēroja X i r k s, griežas atpakaļ, lai uzrādītu otru ligzdu
citā vietā. Nepatīkams šinī lietā ir tas, ka viņš ļoti bieži

noved pie mājas bišu stropa aiz viegli izskaidrojamā ie-
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mesla, ka šī bite ir tā pati, kas savvaļas bite, un „mus-

singa" jeb bišu grozi tiek nolikti netālu no kokiem, lai uz-

aicinātu bites ņemt tos savā īpašumā. Putna nolūki diez-

gan skaidri vēršas uz jaunām bišu saimēm. Viņš ved uz

ligzdām, kur nav medus, un liekas ir tikpat priecīgs, ja
medus vietā no ligzdas izņem periem pilnas šūnas.

Izejot uz bišu laupīšanu, medus rādītājam labi noder,
tas ir, vēlāmā kārtā aizsargā pret bišu dzēlieniem biezais,
cietais spalvu ģērbs un biezā āda. Bez bišu un citu viņu
radnieku kāpuriem medus dzeguzes vajā bez šaubām arī

daudzuz citus kukaiņus. Uz dažiem Leia rd a (Lavard)

jautājumiem Etmors (Atmore) atbild, ka jauno
Xirka minētā šīs grupas suga uzbrūkot pat sīkiem put-

niem, tos ķerot un aprijot ar līdzīgu laupīšanas kāri kā

čakste, un ka viņš pats esot nogalinājis vienu no šiem

putniem, kurš pašlaik ēdis novērotāja acu priekšā gaisā

noķertu zvirbuli.

Levaijans apgalvo, ka medus rādītājs koku do-

bumos uz prauliem izdējot trīs līdz četras baltas olas un tās

kopā izperējot. Bet šī ziņa ar brāļu Verr o (Verreaux)

novērojumiem ļoti noteikti ir pierādīta par aplamu. Šie

dabas pētnieki atrada dažādu Dienvidāfrikā mītošo medus

rādītāju olas un mazuļus, čakšu, dzeņu, vālodžu un citu lī-

dzīgu putnu ligzdās. Par nožēlošanu, man nav pie rokas

viņu ziņojuma, un tāpēc es varu šeit pievest tikai Hart-

-lau b a sniegto izvilkumu. Savu spīdīgi balto olu mātīte

izdēj uz līdzenas zemes un ar knābi nones iepriekš izrau-

dzītā svešā ligzdā, pēc tam kad ir izmetusi no turienes vie-

nu olu. Kad jaunā medus dzeguze drusku paauguši, pēc

Ver r o novērojumiem apmēram pēc viena mēneša, ve-

cāki beidz viņu barot un skubina atstāt audžu vecāku

ligzdu. Verr o novēroja, ka viena un tā pati mātīte sa-

vas trīs olas ielika triju dažādu sīku putnu ligzdās. Arī

Etmors medus dzeguzi, ko viņš novērojis, apzīmē par

liekēdi, kas savas olas uzticot izperēt starp citu kādam dze-

nim un vienam bārdainam putnam.

A. Brēms ..Dzīvnieku valsta". XVI
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Dzeguzes šaurākā nozīmē (Cuculinae), kas sa-

stāda otro apakšdzimtu, raksturojamas ar slaidi izliektu,

parasti diezgan tievu, pie pamata paplašinātu knābi gal-

vas garumā, īsām vai augstākais vidēji garām, pārpirk-
stainām kājām, gariem, šauriem un smailiem spārniem,
kuriem trešā lidspalva mēdz būt visgarākā, ar garu apaļu
vai ķīļveidīgi nosmailotu, desmitspalvainu asti un beidzot

ar ciešu, tomēr ne sevišķi garu spalvu ģērbu, kas ādā ie-

stiprināts vaļīgi. Abi dzimumi krāsā atšķiras parasti maz,

bet jaunie no veciem ievērojami.
Šīs dzimtas locekļi, skaitā apmēram deviņpadsmit, iz-

platās pa visu Veco pasauli un pa Jaunholandi. Indijā un

Āfrikā viņi sastopami ļoti lielā skaitā, bet ziemeļos tiem ir

tikai viena suga. Visas sugas bez izņēmuma dzīvo mežos

un no kokiem attālinās kautcik tikai uz kādu laiku. Cik

tāļu sniedzas mežs, viņas ir atrodamas visur, turpretim
no biezokņu joslām viņas pavisam izvairās. Ziemeļu sugas

ir gāju putni, bet dienvidu sugas klejo augstākais pa savu

apgabalu uz ziemeļiem un uz dienvidiem. Viņas ir nemie-

rīgi, strauji, šaudīgi un tramīgi putni, kas izvairās no citu

sev līdzīgu sabiedrības un ar citiem putniem labprāt neie-

laižas nekādās darīšanās. Neviena no šīs dzimtas sugām

nenodarbojas pati ar savu olu perēšanu, bet mazuļu kop-
šanu uzkrauj citiem putniem, iedēdama savas olas pēdējo

ligzdās. Pie tam viņas mēdz izņemt un pie gadījuma arī

apēst pa lielākai daļai vienu olu no izraudzīto audžu vecāku

ligzdas. Pēdējo bieži apstrīd, tomēr šaubu par to nevar

būt, ievērojot daudzkārtējos novērojumus. Par neperē-
šanas iemeslu ir izteiktas un mēģinātas apstiprināt dažā-

das domas, bet īsto iemeslu līdz šim nav izdevies atrast.

Daudzi šaubās, vai dzeguzes uzskatāmas par derīgiem, vai

par kaitīgiem putniem. Apēzdamas spalvainos kāpurus,
kas pret citu kukaiņu ķērēju uzbrukumiem ir apbruņoti,

viņas nenoliedzami izdara lielus pakalpojumus; bet tikpat

neapšaubāmi viņas nodara arī zināmu kaiti, ar viltu ievie-

todamas savas olas, jo to dzegužu uzaudzēšana, kuras sa-

vas olas iedēj mazāku putnu ligzdās, vienmēr savienota ar

pusmāsu un pusbrāļu iznīcināšanu. Tam pretī zināms var
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atkal iebilst, ka kukaiņu iznicināšanā viena dzeguze veic

vairāk kā pieci vai seši mazi dziedātāji, un tāpēc liekas,
mēs darīsim labi, ja dzeguzes ņemsim pilnīgā aizsardzībā.

Mūsu dzeguze (Cuculus canorus) ir šaurākās dze-

gužu grupas (Cuculus) priekšstāvis un raksturojama ar

slaiku vidukli, mazu, tievu, slaidi izliektu knābi, gariem,
smailiem spārniem, ļoti garu apaļu asti, īsām, pa daļai spal-
vainām kājām un ar diezgan mīkstu, tumškrāsainu spalvu

ģērbu. Tēviņš augšpusē ir zilpelēkā vai tumšpelēkā pelnu

krāsā, apakšpusē pelēki balts, šķērsām melngani viļņots,
rīkles augšgals, vaigi, pati rīkle un kakla sāni lejā līdz krū-

tīm dzidri pelēkā pelnu krāsā, lidspalvas melnā svina krā-

sā, stūres spalvas melnas ar baltiem plankumiem. Acs

spilgti dzeltēnā, knābis melns, pie pamata iedzeltēns. Veca

mātīte līdzinās tēviņam, bet uz kakla pakaļējās daļas un

kakla apakšējās daļas sāniem viņai ir nedaudz manāmas,
iesarkanas švītras. Jaunie putni augš- un apakšpusē ir

šķērsām viļņoti, jaunām mātītēm dažreiz, dienvidapgabalos

gan bieži, atrodas uz rūzgani brūna pamata acīs krītošas

šķērsšvītras. Garums ir trīsdesmit septiņi, platums seš-

desmit četri, spārnu garums deviņpadsmit, astes garums

septiņpadsmit centimetri. Mātīte ir par diviem līdz trim

centimetriem īsāka un šaurāka.

Eiropā, Āzijā un Āfrikā ir maz tādu zemju vai apga-

balu, kur dzeguze nebūtu novērota. Kā perētājs putns

viņa apdzīvo Vecās pasaules ziemeļus, no Ķinas un Amū-

ras zemēm līdz Portugāles piekrastei un no Nordkapa līdz

Sirijai, Palestinaiun Alžirai, Vidusāzijas stepes un kalnājus,

tāpat arī Persiju. No šejienes viņas klejo uz dienvidiem; no

Sibirijas caur Ķinu un visu Indiju līdz Javas, Zunda salām

un uz Ceilonu, no Eiropas līdz pat Dienvidāfrikai. Visās

Austrumsudanas zemēs, kurām es ceļoju cauri, redzēju arī

dzeguzi, bet vēl nekur kā pagaidām apmetušos, ziemas

mītnēs dzīvojošu putnu. Nav ko brīnīties, ka tik veikls li-

dotājs kā dzeguze noceļo tikpat lielus atstatumus kā citi

lidošanā daudz mazāk apdāvināti gāju putni. Pēc maniem

un visu pārējo novērojumiem, viņa klejo ātri, vismaz Āf-

rikas ziemeļos vai Sirijā un arī Dienvideiropā nav dzirdama
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daudz agrāk kā Vācijā, un tikai tālāk pret ziemeļiem viegli

saprotamu iemeslu dēļ nokavē savu ceļojumu. Pie mums

uz laukiem viņa ierodas parasti ap aprija vidu: Astoņ-
padsmitā viņa nāk, deviņpadsmitā viņai ir jānāk," tā runā

tautā. Izņēmuma gadījumos viņa ierodās jau agrāk, zi-

nāmos apstākļos pat jau šī mēneša sākumā, vienalga, vai

laiks ir labvēlīgs vai nē. Tā šachts (Schacht), visādi

teicams novērotājs, 1875. gadā dzirdēja viņas kūkošanu jau
piektā aprilī, „kad mežs bija vēl kails un pat bērzs stāvēja
vēl bez lapām". Vācijā un arī Skandināvijā viņa uzkavē-

jas tikai līdz septembra sākumam, un jau šī mēneša vien-

padsmitā dienā es esmu viņu sastapis Dienvidnubijā. Iz-

ņēmuma gadījumā es esmu viņu sastapis jau četrpadsmitā

jūlijā pie Aleksandrijas kā gāju putnu. Stipri citādi lie-

kas viņa izturas Dienvidvakarāzijā.

Vācijā dzeguze ir viscaur1izplatīta, Dienvideiropā daudz

retāk kā pie mums, tomēr arī vēl šeit kā perētājs putns.
Pret ziemeļiem viņa top biežāk sastopama: Skandināvijā

viņa pieder pie visparastākiem putniem; vismaz es neat-

ceros, ka citur būtu redzējis tikdaudz dzegužu kā Norvē-

ģijā un Lapzemē. Kalnājos viņa paceļas līdz sniega ro-

bežai; mūsu Alpos viņa katru vasaru apdzīvo vēl augstās

ielejas tūkstošpiecsimt metru absolūtā augstumā un lido, kā

Baidāmus pieņem uz savu novērojumu pamata, vēl

seši līdz septiņi simti metru augstāk; Altajā es dzirdēju

viņas kūkošanu tāpat vēl virs koku robežas un nešaubos,

ka arī šeit viņa apmeklē augstākās virsotnes starp tūk-

stošastoņsimti līdz divi tūkstoši divisimti un trīssimti

metriem virs jūras līmeņa.
Gan būdama koku putns, viņa tomēr nav saistīta pie

meža, tāpat arī viņas uzturēšanās neatkarājas no koku au-

dzes sugas. Kailās joslās viņa sastopama retāk kā kokiem

vai vismaz krūmiem apaugušos apgabalos, tomēr arī tur

viņas pilnīgi netrūkst, tāpat kā biezokņu salās, Siltā un

Borkumā, Dienvidsibirijas stepēs, Austrumpersijas aug-

stienē, kas tikai dažās vietās apklāta kokiem, vai mūsu

augstos Alpos virs mežu robežas. Pēc maniem trijās pa-

saules daļās un sevišķi par dzeguzi sakrātiem novēroju-
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miem, no uzturēšanās vietas viņa prasa vispirms, lai tā

būtu bagāta ar maziem putniem, viņas bērnu audžu vecā-

kiem. Redzēdama, ka šī prasība izpildīta, viņa apmierinās

ar ļoti nedaudz kokiem, zemiem krūmiem, krūmiņiem un

niedrājiem, un ja nav ne pēdējo, viņa nostājas uz kukuržņa
un no šejienes paceļ savu balsi. Izņēmuma gadījumos vi-

ņa ļaujas arī iespaidoties no bagātīgas barības, kas kādā

vietā viņu vilina uz zināmu laiku, tomēr savā vairošanās

laikā parasti neļaujas aizviļināties no sava apgabala, un to

sevišķi veicina viņas trakā mīlas dzīve. Vienmēr varēs

atrast, ka dzegužu skaits aug pastāvīgā atkarībā no audžu

vecāku skaita, un pieņemas jo vairāk, jo biežāk tā pati pē-

dējo suga noteiktā apvidū perē. Tāpēc maisītus mežus

dzeguze mīl vairāk kā tādus, kur pārsvaru ņem kāda atse-

višķa koku suga; tāpēc muklāju un purvu tuvumā vai vis-

pār ar ūdeni bagātos zemumos viņa sastopama biežāk kā

visur citur. Kas pazīst dzeguzi, tas neapgalvos, ka viņa ir

alkšņu raksturīgais putns, vai ka viņa vispār alkšņus se-

višķi cienītu: tomēr apmeklēdams Šprevaldu, kur aug gan-

drīz vienīgi alkšņi, ikviens no sākuma brīnīsies par ārkār-

tīgi lielo dzegužu skaitu, un izskaidrojumu šādai parādībai
atradīs vienīgi uzzinājis, ka neskaitāmie ķauķi, čipstes,
aitu un parastās cielavas šeit dod viņai vislielāko izdevību

novietot savas olas.

Katrs dzegužu tēviņš izvēlas sev diezgan liela apmēra

novadu, un to stūrgalvīgi aizsargā pret varbūtējiem sān-

cenšiem. Ja kāds tēviņš tiek padzīts, tad viņš apmetas
netālu no iekarotāja un ar to gandrīz ikdienas izcīna kādu

ķildu. Ka tas'pats putns atgriežas tanī pašā vietā, to ar

novērojumiem ir konstatējis Naumans (Naumann);

viņš pazina kādu tēviņu, kas ar savu savādo balsi atšķīrās
no pārējiem, un piedzīvoja, ka viņš trīsdesmit divi gadi
katru pavasari apmetās tanī pašā apgabalā. Pēc Val-

tera (Walter) konstatējuma taisni tas pats ir sakāms arī

par mātīti, kā to neapšaubāmi pierāda īpatnēji krāsotas,
no citām novirzījušās olas, kuras katru gadu atrod tanī

pašā novadā un tās pašas putnu sugas ligzdā. Novads,
kur mātīte novieto savu pirmo olu, top viņai par šaurāku
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dzimteni; tomēr tanī viņa uzkavējas vienmēr īsāku laiku kā

tēviņš. Pēdējais nemitīgi klejo pa savu dzīves vietu un

tāpēc ar zināmu likumību parādās uz noteiktiem kokiem

katru dienu vairāk reizes. Mātīte izturās citādi, kā es to

tāpat pēc personīgiem novērojumiem varu pilnīgi noteikti

apgalvot. Ķircināšanās ar dzeguzēm, ko es atkārtoju
katru pavasari un pie katras izdevības, man mācīja, ka mā-

tīšu ir daudz mazāk kā tēviņu. Mēreni rēķinot, uz katru

vienu no pirmajām iznāks vismaz divreiz tikdaudz tēviņu.
Kāmēr tēviņi turās vienmēr norobežotā novadā un minētā

kārtā blandās apkārt, tikmēr mātīte neievēro tādas robe-

žas, bet cauru vasaru, jeb kāmēr turpinās dēšanas laiks,

nekārtīgi klejo caur vairāku tēviņu novadiem, tomēr ne ar

vienu no šiem nesaistās, turpretī atdodas katram, kas vi-

ņai iepatīk, negaida kāmēr to meklē, bet pati no sevis iet

uz mīlestības dēkām, un apmierinājusi savas vēlēšanās,

vairs neliekas zinis par to pašu mīļāko, kuram viņa tikko

vēl devusi priekšroku. Kāda pēc nošautas astes spalvas
iezīmēta mātīte, kuru es novēroju Berlīnes tuvumā, ap-

meklēja, cik tāļu varēja izzināt, ne mazāk kā piecu tēviņu
novadus, tomēr, kā liekas, bija sirojusi arī vēl tāļāk. Visas

pārējās mātītes bez šaubām izturās tāpat, kā to gandrīz

pilnīgi droši pierāda citi novērojumi, šo mātītes brīvību

un klīšanu visvienkāršāk un vislabāk izskaidro, pēc manām

domām, kādi līdz šim vēl mīklaini notikumi olu dēšanā.

Starp man pazīstamiem radniekiem dzeguze ir visšau-

dīgākā, visnemierīgākā un visdzīvākā. Viņa kustas no

rīta līdz vakaram, Skandināvijā pat pa nakts lielāko daļu.
Tas atstāja uz mani savādu iespaidu, kad, izgājis naktī uz

medībām, dzirdēju dzeguzes kūkošanu vēl pēc pulksten

vienpadsmitiem vakarā un jau pirms vieniem rītā. Kle-

jodama viņa pastāvīgi ēd; jo viņa ir tikpat ēdelīga, cik ku-

stīga un trokšņaina. Vieglā, skaistā lidgaitā, līdzīgi vana-

gam, tomēr nesasniegdama to ātrumā un vēl ne tik nespē-
dama sacensties ar ūbeli, viņa atlido šurp, nosēžas uz za-

ra un lūkojas apkārt pēc barības. leraudzījusi laupījumu,

viņa steidzas tam klāt ar divi veikliem spārnu sitieniem,

paķer to un atgriežas atpakaļ uz to pašu zaru vai aizlaižas
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uz citu koku un šeit atkārto to pašu. Skandināvijā viņa
sēž jo labprāt uz tām sētām, kuras atdala ceļu no tīrumiem,
un vispār daudz vairāk kā pie mums blandās apdzīvotu vie-

tu tuvumā. Tomēr dzeguze ir veikla tikai lidošanā, citur

visur neveikla. Pēc nosaukuma gan būdama kāpelētājs

putns, viņa šinī ziņā tomēr nespēj veikt gluži neko un ari

iešanā ir tāda nepraša, kam nav otra līdzīga, pa līdzenu

zemi spēj kustēties uz priekšu vispār tikai lēkādama. Veik-

lāka viņa izrādās zaros, lai gan ari šeit reiz izraudzītu sēd-

vietu atstāj tikai ne labprāt, un tad pa lielākai tiesai laiz-

damās. Pavasarī viņa nekavējas pēc uzsēšanās kokā vai-

rākas reizes no vietas likt atskanēt saviem skaļiem klie-

dzieniem, un ja viņā mostas mīlestība, tad viņa savu balsi

lieto tik nelietīgi, ka tā beidzot burtiski aizsmok. Gan-

drīz visās valodās dzeguzes nosaukums ir kūkošanas klie-

dzienu attēlojums skaņās, lai gan tie pakaļdarināti parasti

diezgan nepareizi. Tāpat kā daudzu citu putnu balsīs, arī

dzeguzes kūkošanā pavisam nav līdzskaņu, un ja mums lie-

kas, ka tādus dzirdam, tad mēs viņus pievienojam pat-

skaņiem. Kliedziens skan nevis kā „kūko", bet patiesībā kā

„U—uh". Bet ta kā pirmais v tiek izgrūsts asāk kā otrais,
tad mums liekas, ka dzirdam „gu", tāpat kā mēs otro, vai-

rāk stiepto „v" sākumā papildinām ar skaņu „g" vai „k",
lai gan tās tur nav. Kas tāpat kā es var piesaukt katru

kūkojošu dzeguzi, pakaļdarinot viņas balsi, tas ļoti labi zi-

na, ka uz sauciena „kuko" nenāk ne viena. Naumans

saka, ka dzeguzes kūkošanu varot neatšķirami pakaļdari-
nāt uz fleites ar vidējo oktāvu toņiem Fis un D: es esmu

licis abus toņus spēlēt priekšā un esmu spiests atzīties, ka

viņi līdzinās kūkošanai, tomēr atrodu, ka fleites skaņām ir

gluži citāds tembrs, kā dzeguzes kūkošanai, un stipri šau-

bos, ka dzeguzi varētu vai ka tā būtu pievilināta ar pēdē-

jām. Varu noteikti apgalvot, ka kūkošana nav attēlojama

uz klavierēm un tāpat nav pareizi izteicama ar mūsu dze-

gužu pulksteņiem, cik lietderīga arī izliekas divu dažādu

svilpju pielietošana. Atlaidusies pie mums, dzeguze sā-

kumā kūko cītīgāk tikai retumis, īstā uguns uzliesmo tikai

pēc tam, kad viņa ir jau baudījusi mīlestības priekus. Sa-
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vā apvaislošanās laikā, kurš zināms, gan neturpinās ilgāk
kā viņa kliedz, viņa kūko ne tikai uzmetusies kokā, bet arī

lidodama, viscītīgāk rīta un vakara stundās, kā arī priekš
un pēc lietus, tomēr arī pārējās dienas stundās, un noteikti

to dara, ja viņu iekairina ar kūkošanas atdarināšanu. Kū-

kodama viņa nolaiž drusku izplestos spārnus, bet paceļ asti

mazliet virs horizontālās līnijas, piepūš rīkli, izgrūž savu

„Gu—gu" un tagad uz zara grozās šurp un turp, izklieg-
dama to piecpadsmit, divdesmit, trīsdesmit, četrdesmit, pat
sešdesmit reizes no vietas, parasti apgriežas arī vairākas

reizas apkārt un tā izkliedz savu kūkošanu pa visiem vē-

jiem. Sevišķi uzbudināts no kāda sāncenša, tēviņš div-

kāršo pirmo augstāko skaņu, un viss kliedziens tagad

skan, kā to parasti mēdz rakstīt, „Guguguh". Ja dzegu-
zei kūkojot to ķircina sīkie putni, sevišķi ja kāds no tiem

drāžas tai virsū, kad viņa lielīdamās tup uz zara, tad viņa

pēkšņi pārtrauc kūkošanu un parasti apspiež pēdējo bal-

sienu. Ja redzes aplokā parādās kāda mātīte, tad trīskāršo

kliedzienu tēviņš atkārto divi reizes vai divkāršo, tā tad

četras reizes no vietas un gandrīz vienmēr tad pievieno
tam vairākas aizsmakušas skaņas, kas ir apzīmētas ar

balsieniem „Kvavava" vai „Haghaghaghag", bet patiesībā

nav attēlojamas vai atdarināmas. Dusmodamies par savu

sāncensi, kuru viņš no sākuma vēl nevar saredzēt, viņš
tieši pirms vai pēc uzmešanās kokā izdod līdzīgu, bet at-

sevišķi izgrūstu, lai gan divas līdz četras reizes atkārtotu,
aizsmakuši rīstošos skaņu, kuru var salīdzināt ar dīķa
vardes kurkšķēšanu un var apzīmēt ar „Kvorr" vai

„Kvorrg". Ja mazo putnu ķircināšanās top nepanesama

un knābšana vairs nepalīdz, tad beidzot ir dzirdama vēl aiz-

smakuša, apmēram kā „Serrr" skanoša šņākšana, ko viņš
izgrūž lidodams. Tomēr pavasarā vienmēr paliek „Gu—

guh". Garākā kūkošanā „Gu—guh" atkārtojas četras rei-

zes katrās piecās sekundēs, bet retumis vairāk kā divdesmit

līdz trīsdesmit reizes no vietas; jo katrā garākā teikumā

ir īsi klusuma brīži, kas ilgst vienu līdz pusotras sekundes

ilgāk kā parastais laika sprīdis starp viena kliedziena iz-

skanēšanu un otra sākšanos. Pēc teikuma pirmās ievada
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daļas iestājas tāds, neuzmanīgam klausītājam varbūt gan-

drīz nemanāms starpbrīdis, laikam tikai lai vienu acu-

mirkli paklausītos, vai cita dzeguze atbild uz kūkošanu;
pēc tam seko no nākošā tikpat tāļu atšķirts kliedziens, daž-

reiz arī vēl viens; un tikai pēc tam sākas teikuma otrā da-

ļa, kura vairākas reizes minētā kārtā var tikt pārtraukta,
līdz beidzot izsīkušie spēki prasa ilgāku atpūtu.

Dzeguze ir izdaudzināta par ķildīgu putnu: šim uz-

skatam es tomēr nevaru piekrist. Viņa cīnās un ķildojas
tikai ar citiem no savas sugas; visa pārējā putnu pasaule

viņai ir vienaldzīga, ja vien nav jāizsargājas no tās uz-

brukumiem vai kādam jāuzkrauj sava ola. Sagūstītas dze-

guzes, kuras tura kopā ar sīkiem putniem, ar visiem bie-

driem satiek teicami un nedomā ar viņiem kauties vai ķil-
doties

.
Bet saprotams, ka vīriešu kārtas dzeguze otram

tēviņam ir dadzis acīs. Cik laisks ir šis putns perēšanā, tik

karsts viņš mīlēšanā. Lai gan viņš atrod pretimnākšanu,
tomēr mīlestība padara viņu taisni neprātīgu. Viņš ir

burtiski traks visu pārošanās laiku, kliedz tik nemitīgi, ka

balss aizsmok, bez apstājas lido pa savu iecirkni un katru

sāncensi ieskata par visnīstamāko pretnieku.

Tas, kas patiesi ir novērojis dzeguzi, nešaubīsies, ka

starp diviem dzegužu tēviņiem, kuri dzird viens otru, pa-

stāv visnoteiktākā sāncensība, kas izpaužas pie katras iz-

devības. Katrs tēviņš, kas līdz tam mierīgi kūkojis, uz-

traucas, dzirdēdams patiesu vai iedomātu sāncensi kūko-

jot. Tādā brīdī viņa kustības top dzīvākas; teikuma atse-

višķie kliedzieni seko bez pārtraukuma; vērīgi skatīdamies

un uzmanīgi klausīdamies, putns noliecas uz priekšu vai-

rāk kā parasti un pie katra atsevišķa kliedziena griežas uz

labo un uz kreiso pusi, lai vispareizāk uzzinātu virzienu,
kādā viņam skan pretī nepatīkamās skaņas. No sākuma

viņš vēl neatstāj savu vietu, turpretī liekas grib nogaidīt,
vai tai sirdij ir tikpat daudz drosmes kā viņa sirdij, kūko

stiepdams vēl dažas reizes no vietas un vērīgi skatās un

klausās no jauna. Ja sāncensis nerādās, viņš nolemj to

uzmeklēt. Taisni apbrīnošanas cienīga ir tā pareizība, ar

kādu tas spēj noteikt virzienu un attālumu. Ja es tā ķir-
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cinādainies mainu vietu, tad dzeguze, kuras greizsirdību
esmu modinājis, ierodas noteikti tanī vietā, no kurienes vi-

ņai skanēja pretī pirmais kūkojiens, un tomēr viņa gan-

drīz nekad nelaižas šurp taisnā virzienā, bet parasti ar

lielu līkumu, ko viņa met tanī nolūkā, lai ieraudzītu šķie-
tamo sāncensi. Šeit viņa tagad no jauna nosēžas un kūko

skaļāk un cītīgāk kā iepriekš. Ja viņa nemana nevienas

dzeguzes, tad pēc skanīgām skaņām seko atsevišķas vai-

rāk aizsmakušas, neapšaubāmi liecinādamas par viņas sa-

šutumu. Reiz uztraukta, viņa seko šķietamam sāncensim

vienu līdz divi kilometri tāļu vai uzkavējas stundām ilgi tā

tuvumā. Ja tuvojas otra, tādā pat kārtā piemānīta dze-

guze, tad acumirklī sākas cīņa. Ar pilnu pamatu Nav -

mans saka, ka dzegužu tēviņš savā iecirknī vai savas

mātītes tuvumā neciešot otra tēviņa un, nikni knābdams,

mēģinot to aizdzīt. Pēdējo es tomēr neesmu redzējis, bet

vienmēr tikai novērojis, ka abi sāncenši, ātri lidodami, va-

jā viens otru un tad drāžas viens otram virsū un atlido

nost, pēc tam atkal nosēžas, sāk kūkot no jauna un vēl

reiz līdzīgā kārtā vajā viens otru; tomēr šo faktu man ir

apstiprinājuši citi novērotāji. ~1848. gadā jūlija beigās,"
tā raksta man Lībe (Liebe), „es redzēju, kā divi dze-

gužu tēviņi pēc tam, kad tie ļoti uzbudināti bija kūkojuši
divos, ar mazu laukumu atšķirtos kliederos, laidās viens

otram virsū un vidū virs laukuma nikni cīnījās. Viņi krita

uz leju, no sākuma lēnām, tad ātri, tomēr neatlaizdamies

no cīņas, un bija tik saniknoti, ka es varēju pieiet līdz

piecdesmit soļu atstatumam, un tomēr tie vēl neatlaidās.

Tad es redzēju, ka viņi bija saķēruši viens otru ar knābi

aiz spārna kamieša daļas un ar brīvo spārnu sita viens ot-

ram, kā to dara baloži, tikai viņu sitieni nebija tik rau-

stīgi. Beidzot viens aizlaidās; otrs velti mēģināja darīt to

pašu: viņa spārns bija pārlauzts, laikam krītot uz zemes."

Dzeguzes kūkošanas nolūks, kā to man noteikti atļauj
pieņemt mani novērojumi, vispirms ir pievilināt mātīti.

Ka pēdējā ļaujas pievilināties, par to esmu pārliecinājies,
man šķiet, neskaitāmas reizes. Steidzamās darīšanās

laizdamās caur tēviņa iecirkni, viņa, kā liekas, negriež ne-
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kādu vērību uz tā mīlas nopūtām, bet klusi lien caur xa-

riem, pāriedama no viena koka vai krūma uz otru; ja tur-

pretī viņa ir laimīgi novietojusi savu olu un iziet uz mīlas

dēkām, tad viņa, nonākusi tēviņa tiešā tuvumā, tam atbild,
•likdama atskanēt savam īpatnējam, skanīgam, irdzīgam
vai smejošam vilināšanas saucienam. Tas sastāv no ār-

kārtīgi ātri cita citai sekojošām skaņām „Jikikikik", kuras

mūsu ausīs gan skan arī kā ~Kvikvikvik", līdzinās cietam

trillerim un tiek ievadītas ar tikai tuvumā dzirdamu, ļoti
klusu tarkšķēšanu. Kliedziens ir vilinošs, sološs, ļāvīgs,
viņa iespaids uz tēviņu ir taisni apburošs. Acumirklī viņš
atstāj savu zaru, kliedz „Guguh, guguguh, guguguh" gan

arī dubulto šo vislielākā uzbudinājuma izteiksni, pievieno
tai klāt „Kvavavava" un dzenas mātītei pakaļ. Pēdējā at-

kārto aicinājumu, iemīlējies tēviņš viņai atkal atbild, visi

dzirdes tāļumā kūkojošie tēviņi arī laižas šurp, un sākas

traka plosīšanās. Ne visai reti vienai mātītei dzenas pakaļ
divi, trīs, pat četri tēviņi. Viņa uzkurina precniekus, vēl

reiz irgodamās, un beidzot padara tos trakus aiz mīlestī-

bas. Daudzkārt mainīdama virzienu, viņa lido uz priekšu

starp koku kroņiem un krūmiem, nu viens no tēviņiem vi-

ņai tieši pakaļ, otrs mainīgā atstatumā aiz tā, abi ļoti kā-

rodami tikt par tuvāko un kā paredzams arī par vislaimī-

gāko precnieku. Visi aizmirst par sīkajiem putniem, kas

ķircinādamies pavada tādus kāzu gājienus, aizmirst pat

citādi parasto divkauju vai arī tikai vienu otru reizi, it kā

aiz gadījuma, uzgrūžas virsū ienīstam sāncensim; katrs

cenšas nezaudēt nevienu acumirkli. Mātīte nav mazāk uz-

traukta kā viņas pavadoņi, viscītīgākais cienītājs droši vien

patīk viņai visvairāk, viņas šķietamā klīrēšanās nav nekas

cits kā cenšanās to vēl vairāk paskubināt. Labprāt un bez

pretošanās viņa atdodas katram tēviņam; laulības ierobe-

žojumus viņa nepazīst.
Apvaislošanās notiek parasti uz kādas sausas koka ga-

lotnes vai kādā citā piemērotā, atklātā un augsti stāvošā

vietā, Turkestanas stepēs pat uz līdzenas zemes, vienmēr

ar lielu trokšņošanu, divkāršotu kūkošanu un irgošanos.
Ka viens tēviņš otru šinī lietā traucētu, to līdz šim neesmu
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novērojis; tēviņam uz to nav ari nekāda iemesla. ~1870.

gadā," raksta man tāļāk Līb c, „es dzirdēju kādā gravā

netāļu no Geras irgojoties kādu dzegužu mātīti un kūko-

jot vienu tēviņu. Pilnīgi aizsegts no zemās priežu smal-

ces, es klusu līdu pa nogāzi lejā un ieraudzīju tēviņu,
lidojot prom rietumu virzienā, un mātīti, atklāti tupot uz

žoga kārts. Pēc īsa brīža no austrumiem atlidoja cits

tēviņš, vispirms cītīgi kūkoja tuvējā kāršu mežā un tad

bez kādām ceremonijām aplidoja mātīti. Tikko tas bija

noticis, tā tāpat no austrumu puses parādījās trešais

tēviņš un, aizdzinis otro, piedāvājās mātītei par vīru,

uz ko pēdējā irgodamās tūlīņ ielaidās. Šim faktam, kuru

konstatējis visādi uzticams, piedzīvojis novērotājs, sa-

protams, nevajaga nekāda paskaidrojuma!

Ja vēlā vakarā mātīte ierodas tēviņa guļas vietā, tad

tas arī vēl tagad modina viņā mīlestības skurbumu, jo
mātīte nekad nekavējas pieteikties. Tomēr šodien abi ap-

mierinās ar vēlēšanos un tīkošanu. Ne tēviņš, ne mātīte

pēc krēslas iestāšanās neatstāj izraudzītās guļas vietas,
un arī rītā pirms gaismas viņi nelido apkārt. Uz mīļākās
pieteikšanos viņš atbild parastā kārtā, viņa atkal savā

kārtā, un kūkošana un irgošanās tā turpinās, līdz pērkon-
kaza sāk vērpt, dažreiz vēl ilgāk. Tad beidzot viss ap-

klust; abi ir labi sapratušies — rītdienai.

Kas šaubās, ka dzeguze dzīvo daudzlaulībā, tam va-

jaga tikai vairākas reizes apmeklēt tādas guļas vietas.

Šodien ir dzirdama mātītes balss un tēviņa dedzīgā bildi-

nāšana, rītā vairs tikai tēviņa kūkošana: mātīte tagad ap-

laimo varbūt kaimiņu, varbūt pavisam citu precnieku.
Taisni tāpēc ir tik grūti iegūt skaidru pārskatu par mūsu

dzeguzes trako mīlas dzīvi. Es esmu viņu novērojis veselu

cilvēka mūžu, krājis vienu novērojumu pēc otra, pievili-
nājis viņu ar kūkošanu simtām reizēm, vēl šinī pavasarī

pa pusnedēļai esmu nodarbojies gandrīz vienīgi ar viņu,

un tomēr esmu paspējis izpētīt tikai daļu no viņas dzīves.

Mūsu putna reprodukcija notiek sekoša kārtā: savas

olas dzeguze nodod izperēšanā lielam skaitam dažādu
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dziedātājputnu 1)- Jau tagad mēs zinām daudz vairāk par

simtu dažādu audžu vecāku; nav nekādu šaubu, ka, sīkāki

izpētot visu šā ievērojamā putna izplatīšanās apgabalu,
šis skaits vēl ievērojami tiks palielināts. Cik man zināms,

dzeguzes olas, neņemot vērā Āzijas audžu vecākus, līdz

šim ir atrastas svilpja, žubes, ziemas žubes, kaņepju put-

niņa, ķeģa, zaļulīša, zvirbuļa, lielās stērstes, dzeltēnas

stērstes, kārklu zvirbuļa, svilsprāklīsa, peļkājītes; ceku-

lainā, sila un lauka cīruļa, žagatas, roža, brūnās čakstes,

sarkangalvainās čakstes, lakstīgalas, zilrīklītes, sarkan-

rīklītes, melnā erickiņa, erickiņa, lukstu čakstītes, tumšās

čakstītes, ausainās un baltmuguru čakstītes, baltsprākļa,
kā arī akmeņu strazda, dziedātāj strazda un melnā strazda,

sīkraibā, dārzu, pilēkā, krūmu un melngalvju ķauķa, svir-

līša, vītītes un kalnu ķauķa, čunčiņa, ezeru strazda, krūmu

ķauķa, niedru ķauķa, krastu ķauķa, upes ķauķa un kārklu

ķauķa, ceplīša, ūdens čipstes, klinšu čipstes, sarkanrīkles

čipstes, čipstes, koku cīruļa, lauku čipstes un piešu čip-

stes, cielavas, sērdzeltēnās un dzeltenās cielavas, svil-

galviņas un zeltgalviņas, pelēkā dzeņa, mušu ķērēja, zīlī-

tes, ūbeles un lauku baloža, pat dukura ligzdās. No šiem

putniem viņa cienī visvairāk ceru ķauķus, cielavas, ķauķus
un čipstes, bet daudzu pārējo putnu ligzdas izlieto tikai

vislielākā vajadzības gadījumā, varbūt arī aiz pārskatī-
šanās. Uzskaitot dzeguzes audžu vecākus, man jāizteic
zināmas šaubas. Man liekas, nav pilnīgi droši konstatēts,
ka visas par dzeguzes alām pieņemtās patiesībā arī tādas

ir. Pat lietprātīgu un piedzīvojušu olu vācēju maldīšanās

nav neiespējama; iespējama, pat varbūtīga viņa ir droši.

Es neteikšu par daudz, apgalvodams, ka atsevišķos gadī-

jumos var izrādīties par neiespējamu atšķirt dzeguzes
olu no neparasti lielas vai krāsā novirzījušās gāju putna
olas.

l) lemesis dzeguzes parazitismam perēšanā vēl nav zināms. Dofleins

viņu ierauga abu dzimumu skaita nesamēribā. Abas parādības bez šau-

bām stāv viena ar otru sakarā; bet kūja ir jāuzskata par otras iemeslu

un vai abas nav kāda gluži cita iemesla sekas, to pašlaik vēl nevar iz-

šķirt. Skaidrību šeit var dot vienīgi eksperimentāla pēcnācēju pētīšana

un cilts vēsture. Izdevējs.
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Dzeguzes olas samērā ar putna lielumu ir ārkārtīgi
mazas, tikko lielākas par māju zvirbuļa olām, formā maz

atšķirās viena no otras, ar nevienādām pusēm, tā kā viņu
lielākais šķērsais caurmērs atrodas tuvāk slaidi apaļajam
galam, kurpretī augšējā puse ātri sašaurinās. Olām ir

vārīga, trausla, spīdīga čaumala, kuras poras nav saredza-

mas ar neapbruņotu aci, un svaigā veidā pa lielākai daļai
dzeltēni zaļa pamatkrāsa, kurā izkaisīti violētpelēki plan-
kumi un brūni, asi norobežoti punktiņi. Viņas ir te lie-

lākas, te mazākas, vispār mainīgi izveidotas un krāsotas

tik dažādi un apklātas tik dažādiem plankumiem, kā ne

viena cita putna olas, kam perēšanas apstākļi ir pazīstami.
Bet katra, pat vissavādākā olu krāsa vairāk vai mazāk

līdzinās to putnu olu krāsai, kuru ligzdās viņa tiek iedēta,
un tāpēc atkarībā no apvidus pārsvarā ir te — viena, te

otra krāsa. Tanī pašā ligzdā katra mātīte dēj tikai vienu

olu un parasti vienīgi tad, ja tanī jau atrodas audžu vecāku

olas. Kā liekas, viņa dēj tikai vienas pašas sugas ligzdās
un vienīgi vajadzības gadījumā arī citu sugu ligzdās. Šo

faktu pirmais noskaidrojis un pierādījis Baidāmus, un

tāpēc esmu atstāstījis to gandrīz ar viņa paša vārdiem.

Pēc jaunākiem novērojumiem es svarīgākos punktos

piekrītu iepriekš minētām domām. Tomēr daudzās ligzdās
var atrast olas, kas novirzās no audžu vecāku olām un dažos

gadījumos pavisam tām nelīdzinās; man šķiet, es drīk-

stētu pieņemt, ka tās ceļas no tādām dzegužu mātītēm, kas

neatliekamas dēšanas klizmā nav paspējušas uzmeklēt pie-
mērotu ligzdu un bijušas spiestas apmierināties ar kādu

citu. Ja dzeguzes olas salīdzina ne tikai ar, tā sakot gribot

negribot izvēlēto audžu vecāku olām, bet arī ar tām, ko

dēj visi tie sīkie putni, kas kādā apgabalā vispār audzē

savus mazuļus, tad droši varam atrast līdzību starp dze-

guzes un kāda cita gāju putna olām. To jau priekš div-

padsmit gadiem bija izteicis Peslers (Possler). Pama-

todamies uz saviem bagātīgiem piedzīvojumiem, Peslers

pieņem, ka dzeguzes pirmā ola līdzinās ligzdas IpašnieKU

olām, bet tā kā zināmā gadā dzeguzes mātīte dēj vienmēr

tikai vienādi krāsotas olas, tad var notikt, ka tām visām
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viņa vienmēr nevar atrast piemērotus audžu vecākus un

tamdēļ dēj arī tādu putnu ligzdās, kuru olas nelīdzinās

viņas olām. Ka tā pati dzegužu mātīte izvēlas pēc iespējas
vienmēr zināmas putnu sugas ligzdas, par to gandrīz nav

ko šaubīties, un vismaz izliekas ļoti iespējams, ka viņa uz-

meklē tādas, kādās pati uzaugusi. Tā Va11 er s (Walter)
atrada savā starpā vienādi krāsotas dzeguzes olas tikai

krastu ķauķa ligzdās, citas atkal niedru ķauķu un vēl citas

vienīgi dārza ķauķu ligzdās, lai gan radniecīgu sugu ligzdas
bija atrodamas viscaur ļoti bieži. Tā tad liekas, ka viena

un tā pati dzeguze noteikti atšķir dažādas ligzdas, un tam-

dēļ arī iepriekš atstāstītās domas top ticamas. Mani no-

vērojumi, ka dzegužu mātīte izklejo dažādus novadus, at-

ļauj slēgt, ka viņa ved klaidoņa dzīvi, kas ievērojami at-

šķiras no tēviņa dzīves, galvenā kārtā ar nolūku uzmeklēt

visādi piemērotas ligzdas. Ja vairošanās apstākļi dzeguzei

sevišķi labvēlīgi, ja vienā un tanī pašā novadā atrod barību

un patvērumu daudzi vienas sugas audžu vecāki, tad varēs

manīt, ka dzegužu olas pārsteidzošā kārtā vispār līdzinās

cita citai. Un tomēr var pilnīgi noteikti apgalvot, ka katru

perēšanas novadu izklejo vairākas dzegužu mātītes. Jo ne

visai reti atrod kādā šaurākā apgabalā vairākas, kā dažādi,
tā vienādi krāsotas vai ļoti līdzīgas dzegužu olas vienādā

attīstības pakāpē, pat divas un trīs vienā ligzdā, kas acīm-

redzot cēlušās no dažādām mātītēm. Tā 1876. gadā kādu

dienu Valters atrada četras pavisam svaigas dzegužu
olas kādā vietā, kuras platība nepārsniedza ceturto daļu
hektāra, un no tam gluži pareizi spriež, ka šeit klejojušas
cauri vismaz četras dzegužu mātītes. Ka šo olu krāsai ir

sakars ar noteikta audžu putna olu krāsu, to gan nevar

pierādīt visos gadījumos, tomēr ļoti daudzos, un liekas, nav

vismaz neiespējams, ka katra dzegužu mātīte dēj parasti
tādas olas, kas krāsā līdzinās viņas pašas audžu vecāku

olām.

Vēl iekam ola nogatavojusies dēšanai, mātīte aiz-

laižas, lai uzmeklētu ligzdas. Šinī gadījumā tēviņš viņu
nepavada; jo pēdējais, kā liekas, vispār nerūpējas par sa-

viem pēcnācējiem. ligzdas mātīte uzmeklē ļoti dažādā
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kārtā, vai nu lidodama, vai ari kāpelēdama apkārt pa krū-

miem, vai beidzot novērodama putnus, kuriem domā pie-
šķirt audžu vecāku godu, jau tad, kad tie būvē ligzdas.

„Stāvēdams apslēpies ūdens malā," ziņo Valters, „es

reiz ieraudzīju dzeguzi no pretējā krasta lidojot šurp, man

garām un šinī pusē nosēžoties kādā neaugstā melnā papelē.
No turienes viņa drīz pēc tam ielaidās tuvējā kārklu krūmā,

jau lidošanā sirdīgi vajāta no ceru ķauķa, tik sirdīgi, ka

sviezdamās sāņis viņa mēģināja izvairīties no ceru ķauķa
uzbrukumiem, kas līdzinājās triecieniem. Ar patiku es no-

skatījos, kā mazais dziedātājs drošsirdīgi uzbruka un ne-

atlaidās no vajāšanas arī tad, kad dzeguze izspraudās cauri

pirmām, tad otram krūmam. Piecas minūtes vēlāk dzeguze

pacēlās gaisā un devās prom. Tagad es rūpīgi izpētīju

pirmo, pēc tam otro krūmu un pēdējā atradu ceru ķauķa
ligzdu ar divām olām. Turpat uz vietas aprakstījis noti-

kumu, turpināju savu ceļu un otrā dienā ap pulksten devi-

ņiem priekš pusdienas atkal uzmeklēju to pašu vietu.

Ligzdā tagad atradās divas ceru ķauķa un viena dzeguzes

ola, uz zāles, kas nokarājās tieši ligzdas priekšā, gulēja vai

karājās kāda sānos iespiesta, acīmredzot no dzeguzes iz-

sviesta ceru ķauķa ola." Pretstatā viņas parastam tramī-

gumam, dzeguze, meklēdama ligzdas, ļoti bieži ienāk sētās,

pat ēku iekšienē, piem. pajumtēs un šķūņos. Dēšanas

laiks nav zināms. Lielākā daļā gadījumu tas laikam iekrīt

priekšpusdienas stundās; tomēr dažos gadījumos ir noteikti

novērots, ka dzegužu mātītes dēj savas olas tikai pēcpus-

dienā vai novakarē. Ja ligzdas atrašanās vieta vai būves

veids atļauj, tad mātīte dējot notupas uz ligzdas, ja ne, tad

izdēj savu olu uz zemes, satver to knābī un tā aiznes uz

ligzdu. Pēdējo apliecina vairāki, galvenās domās vienprā-

tīgi novērojumi, no kuriem vienu ieguvis LIbe. ~1871. g.,"
tā viņš man ziņo, „jau iepriekš aprakstītā, novērošanai tei-

cami piemērotā vietā es redzēju, kā dzeguzes mātīte ar iz-

pūrušām spalvām tupēja uz zemes, tad piecēlās, kaut ko

pacēla un ienesa kādā tuvu stāvošā no aitām apkrimstā

priežu krūmā. Tur, kā es tūlīņ pārliecinājos, atradās ķauķa
ligzda un tanī blakus trijām dziedātāja olām gulēja svaiga,
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zemes un olu knābī aiznesis uz ligzdu, lai gan viņš ļoti labi

būtu varējis iedēt ligzdā, jo tā atradās dabiskā iedobumā.

Ligzda tomēr bija atstāta, un pēc četrpadsmit dienām es

atradu olas vēl neaizkārtas un aukstas." Ari Ādolfs

Mi 11 er s (Mūller) ar apbruņotām acīm ir skaidri redzē-

jis, ka cielavas ligzdas tuvumā kāda dzeguze, savādi iz-

turēdamās, locīdama galvu un sisdama spārniem un ar asti,
elkiem solīšiem staigāja riņķī pa mazu laukumiņu, pēkšņi
sāka trīcēt, nolaida mazliet izplestos spārnus un brīdi pēc
tam ar drusku slīpi pret zemi paliektu galvu un plaši at-

plestu knābi pacēla pa tam izdēto olu un, kustinādama

galvu tāpat kā iepriekš, aiznesa to uz audžu vecāku ligzdu.
Baidāmus, bez šaubām labākais mūsu liekēža pazinējs,

ari, un proti vairākas reizes, ir redzējis, ka mātīte savas

olas dēj uz zemes.

Pēc olas izdēšanas vecā patura ligzdu vēl acīs, vairākas

reizes pie tās atgriežas un izmet no ligzdas olas un pat
mazuļus, tikai ne savējos. Valters par šīm ziņām šau-

bās. „Dzeguze," saka viņš, „ir izkliegta par ligzdu laupī-

tāju, kas ne tikai izmet no ligzdas olas, bet pie gadījuma
vienu vai otru arī norij. Tuvāk iepazīstoties izrādās, ka

viņa nemaz nav tāds barbars kā izskatās. Viņa nedara to

citādi kā pārējie putni. Ikviens putns, celdams ligzdu,

griežās apkārt, lai nolīdzinātu nelīdzenumus un noapaļotu

ligzdu, un to dara arī vēl īsi pirms dēšanas. Tāpat rīkojas

dzeguze. Ligzdā atrodošās, svešās olas viņa uzskata par

nelīdzenumiem, kuri neieder viņas ligzdā. Piespiedusi vi-

dukli, viņa griežas pa ligzdu apkārt un ar šo griešanos olas

izmet ārā vai arī iespiež ligzdas dibenā, ja vien viņa tanī

vispār var griezties. Ja tā lieta neiet, tad viņa izmet olas

ar knābi tāpat kā citi putni ar knābi izņem no ligzdas to,
kas ligzdā neieder. Bet sīko putnu olas ļoti viegli saplīst,
un ja tas dzeguzei gadās ar pašas olām, tās ligzdā nesot,
tad vēl vieglāk tas notiek ar neizturīgām, svešām olām,
kuras viņai bez tam nav jāsaudzē. Ja kāda ola viņai sa-

plīst un saturs nokļūst knābī, tad viņa to norij gan." Arī

Baidāmus svarīgākos punktos ir tanīs pašās domās kā
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Valters. Tā kā ligzdas īpašnieki dzeguzi vienmēr traucē,
tad viņš domā, varot notikt, ka viena vai dažās viņu olas

tiekot ievainotas, un tad dzeguzes mātīte tās izmetot no

ligzdas. Ja ligzdā paliks saplīsusi ola, tad viņa katrā ziņā
tiks atstāta.

Ja jau šeit atklājas zināma dzegužu mātītes gādība

par saviem pēcnācējiem, tad Baidāmus noteiktie no-

vērojumi tādutaisni pierāda. Pret jūnija beigām, pulksten
sešos vakarā Baidāmus atradās Halles tuvumā pie
Zālas kreisā krasta, un, noslēpies aiz veca caura vītola, ie-

raudzīja dzeguzi, kas, laizdamās tieši virs ūdens, atlidoja

šurp no labā krasta un šinī pusē nosēdās mālainā krast-

malā, kas te bija stāvāka. Baidāmus sīki ievēroja

vietu, caur krasta krūmiem pielīda tuvu, uzmanīgi pārliecās

pāri un ieraudzīja dzeguzi ar izpūrušām spalvām un aiz-

vērtām acīm, acīmredzot grūtās mokās, sēžot uz kādas

ligzdas tieši viņam priekšā. Pēc dažām minūtēm spalvas

nogludinājās, putns atvēra savas acis, tieši virs sevis ie-

raudzīja (pāri citu acu, pacēlās, aizlaidās atpakaļ uz pretējo
krastu un pazuda krasta krūmājā. Bet pilnīgi izbūvētā

cielavas ligzdā atradās vēl gluži silta dzeguzes ola, kas

neatšķirami līdzinājās ligzdas īpašnieku olai. Pēc īsas ap-

domāšanās, vai olu paturēt, vai arī ārkārtīgi izdevīgo gadī-

jumu izlietot tālākiem novērojumiem, uz vārēja pēdējā
doma. Skaisto olu Baidāmus atlika atpakaļ ligzdā,

pats apslēpās tā, ka varēja pēdējo pārredzēt, un sev par

prieku ieraudzīja dzeguzi, kas jau pēc dažām minūtēm at-

griezās atpakaļ, izņēma olu ar knābi un aiznesa to uz labo

krastu. Dzegužu māšu rūpes pēcnācēju labā ne mazākā

mērā pierāda sekošais fakts. 1867. gadā Baidāmus

jau maija beigās atradās Oberengadinā, lai krātu jaunus

novērojumus. 6. jūnijā kāds Silvaplanas mežsargs viņam
stāstīja, ka kādā čipstes ligzdā viņš esot atradis nupat iz-

šķīlušos dzeguzēnu un ka ligzda atrodoties dažu soļu at-

statumā no akmeņu būdiņas Pie Monterač klinšu smaila

pakājē uz maza, no sniega neapklāta laukuma, kas apklāts

ar pernājo zāli. Baidāmus devās uz apzīmēto vietu,

velti izmeklējās pēc ligzdas un pēc tam iegāja minētā bū-
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diņā. Bet drīz pēc tam no zemāk lejā stāvošās baltegles
atlaidās šurp dzeguze un nometās apzīmētā vietā sālē. Ar

sava asā tālskata palīdzību mūsu pētnieks redzēja, ka viņa
vairākas reizes nolieca galvu un ļoti cītīgi ar kaut ko dar-

bojās. Pēc tam putns atkal aizlaidās lejup uz baltegli pie

tēviņa, kurš tur pa šo laiku nemitīgi kūkoja. Nogājis pie

tagad uzrādītās ligzdas, Baidāmus tanī atrada ja daudz

divdesmit četras stundas vecu dzeguzēnu, ligzdas tuvumā

trīs nebojātas Alpu čipstes olas un ceturto zem pērkļa zālē.

Pēc šādiem novērojumiem, kuri izslēdz katras šaubas, dze-

gužu mātes gādība gandrīz nav vairs noliedzama. Vai viņa
gādā visos gadījumos, tas ir cits jautājums. Ka šis putns

dēj savu olu ligzdās, kas pavisam nav domātas perēšanai,
tas neliecina par viņa absolūtu gādību. Gandrīz visi uzma-

nīgie novērotāji putnu pētnieki ir atraduši dzeguzes olas at-

stātās un nepabeigtās ligzdās, tā bez Lībc s starp citiem

arī Peslers kādā akmeņu čakstes ligzdā, kuru perētāji

putni bija atstājuši, un Valters pilnīgi nelietojamās,
tikai gulēšanai domātās ligzdās, kādas vēl bez saviem pērk-

ļiem ierīko ceplītis.

Dzeguzes vairošanās laiks turpinās tik ilgi, kāmēr viņa
kūko, tā tad mainās ne tikai atkarībā no tanī gadā valdo-

šiem laika apstāļiem, bet arī atkarībā no vietas stāvokļa,
piemēram ziemeļos vai augstos kalnājol sākas vēlāk, to

tiesu turpinās ilgāk kā dienvidos vai līdzenumā. Dzeguzes

reprodukcija, tāpat kā visa viņas dzīve mainās atkarībā

no sīko putnu perēšanas. Zināmā mērā pārsteigts, es uz

kāda kalna Milzu kalnājā vēl jūlija beigās dzirdēju dze-

guzes kūkošanu, kāmēr seši vai astoņsimti metri zemāk tā

jau sen bija izskanējusi. Bet augšā uz kailā, tikai sīkiem

kociņiem apklātā kalna ūdens čipstes nodarbojās vēl ar

otrreizējo perēšanu, un šis bija pietiekošs iemesls dzeguzei,
lai dotos uz kalnāja augšējo daļu, no kuras viņa iepriekšē-

jos mēnešos gan pilnīgi neizvairījās, tomērapmeklēja daudz

retāk kā tagad. No šī novērojuma es uzdrošinos slēgt, ka

pa savu dēšanas laiku dzeguze vajadzības gadījumā klejo,

lai uzmeklētu jaunas, viņai vēl derīgas ligzdas.
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Par laika sprīdi, kādā nogatavojas cita citai sekojorās

dzeguzes olas, valda dažādi uzskati. Kamēr daži domā, ka

šis laiks esot sešas līdz astoņas dienas, tikmēr Valters

apgalvo, ka par divām dzeguzēm esot pilnīgi noteikti uz-

zinājis, ka viņas dējušas vismaz divas olas nedēļā, un šo

apgalvojumu pierāda ar novērojumiem, kuri izliekas ļoti
pārliecinoši. Tāpat arī Re j s (Rey) varēja pierādīt, ka

dzegužu mātīte patiesi katrās trijās līdz četrās dienās izdēj
vienu olu, tā tad pa savu reprodukcijas laiku izdēj ārkārtīgi
daudz olu, apmēram divdesmit līdz divdesmit četras. Vie-

nīgi te ir atrasts apmierinošs izskaidrojums viņas neperē-

šanai; jo tik daudzus, jau no pirmās dzīves dienas ēdelīgus

mazuļus nevar uzturēt neviens putnu pāris. 1)

Visi putni, kuriem ir novēlēts šaubīgais gods uzaudzēt

dzeguzes, nepārprotamā kārtā izrāda savas bailes no drau-

došās nelaimes un visiem spēkiem cenšas atgainīt dzeguzi.

Dzeguzi viņi pazīst ļoti labi un nemaldās savos spriedumos

par viņu. Gan sīkie putni ķircina arī dzeltēnos vanagus un

daži no viņiem ar skaidri saprotamiem baiļu un trauksmes

saucieniem vajā pat zvirbuļu vanagu, tomēr dzeguzei viņu
uzbrukumi ir salīdzinot pavisam citādi. Kā neskaitāmas

reizes esmu novērojis, viņi vajā pēdējo ne tikai kad tā

lido, bet arī tad, kad tā mierīgi sēž uz sava koka un kūko.

Viņi ierodas pie tās, neapšaubāmi ataicināti no viņiem pa-

zīstamās kūkošanas, un lidodami drāžas virsū sēdošai dze-

guzei, ar švīkstošiem spārnu vēcinājumiem vai purināda-

mies, kā viņi to dara pret pūcēm, bet nekādi pret dzeltēniem

vanagiem, viņi turās tai blakus gaisā un uzbrūk. Apzinā-
damies savu drošību, viņi to dara ar tādu pārdrošību un

izturību, ka dzeguze no viņiem ne tikai tiek traucēta klieg-
šanā un ir spiesta pārtraukt savu kūkošanu, bet spiesta arī

no tiesas aizsargāties. Izgrūzdama aprakstīto, aizsmakušo,
kā „serr" skanošo saucienu, viņa knābj tiem pretī; bet

1) Varbūt ar vēl lielāku pamatu var aizstāvēt uzskatu, kaļ

pretējs Brēma uzsktatam, proti, ka tik lielaolu skaita dēšana ir pe-

rēšanas parazitisraa sekas; jo zuduma reizulis pie perēšanas para-
zītiem, zināms, ir lielāks kā pie pašperētājiem. Izdevējs.
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miem. Jo vienmēr no jauna sīkie putni drāžas virsū ne-

patīkamajam kaimiņam un beidzot tomēr piespiež viņu at-

stāt savu vietu, pēc kam medības tikai vēl īsti sākās. Bet

ja dzeguze tuvojas ligzdai, tad pēdējās īpašnieks kliegdams
un neparasti izturēdamies nepārprotami izteic, cik ļoti viņš
ir norūpējies par savu apdraudēto perējumu. Un dzeguze
arī nemīl audžu vecāku klātbūtnē dēt savu olu viņu ligzdā.

Viņa pienāk „kā zaglis pa nakti", izdara savu darbu un

steidzīgi laižas prom, tiklīdz tas pabeigts. Ir savādi, ka

tie paši putni, kuri necieš nekādu savas ligzdas traucēšanu

un tamdēļ pārtrauc perēšanu, dzeguzes olas vis neizmet no

ligzdas, bet turpina perēt. Viņi ienīst dzegužu māti, to-

mēr tās olai vai mazuļam neatrauj savu kopšanu.
No olas izšķīlušies, jaunā dzeguze ir ļoti nevarīgs radī-

jums, „tomēr," saka Naumans, „ir ļoti viegli pazīstama

pēc nejauki resnās galvas ar lieliem acu āboliem. No sā-

kuma viņa aug ātri, un kad no melnganās ādas sāk iznākt

spīdzinās, viņa izskatās patiesi riebīga. Man vairākas

reizes ir stāstīts, ka nejauši garām ejot un pavirši uzskatot
ir noticēts, ka ligzdā sēž liels krupis." Dzeguzēns, kuru

atrada Peslers, pēc trim dienām bija otrtik liels un ap-

klāts ar zilimelniem spalvu stobriem un spīdzinām, bet

vēl akls. Vienpadsmitā dienā viņš piepildīja visu ligzdu,

galva un kakls kā arī pakaļa rēgojās pāri ligzdas malai.

Acis bija atvērtas. Viņam bij brūnas spārnu segspalvas,
zilimelni spalvu stobri, īsas spalviņas tādā pašā krāsā; zem

vēdera viņš bija gluži kails. Sešpadsmitā dienā viņš
bija jau aizlidojis. Attīstīšanās pie visām dzeguzēm, kā

tas viegli izskaidrojams, nenorit vienādi. Viena paliek

ligzdā garāku, otra īšāku laiku, un viena arī varbūt izska-

tās neglītāka par otru; bet iepriekš minētās, Naumaņa
un Pe s 1 c r a sniegtās ziņas vispār ir pilnīgi pareizas. Lai

arī tikko izšķīlies putns ir nevarīgs, viņš tomēr izrādās ļoti
ēdelīgs. Barības viņš prasa vairāk nekā audžu vecāki var

piegādāt, un to noķer saviem pusbrāļiem un pusmāsām no

knābja priekšas, ja vien tie vēl ir atrodami ligzdā, beidzot

arī izmet viņus ārā no ligzdas, ja tie nenomirst badā vai ja

229
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mātes tos neaizgādā prom vai nenogalina. Tamdēļ ir sa-

protams, ka ligzdā atrod vienmēr tikai vienu jau zināmā

mērā pieaugušu dzeguzi. Ka dzeguze tīšām vai patiesi iz-

met savus pusbrāļus un pusmāsas no ligzdas, par to varēja
pārliecināties Friderichs, izdarīdams attiecīgus izmē-

ģinājumus. Pirmais gadījums attiecas uz kādu gandrīz
kailu dzeguzēnu, kas bija ja daudz, tad trīs dienas vecs.

Tā kā viņš tupēja ligzdā viens pats, tad pētnieks viņam
piebiedroja astoņas dienas vecus kanarijas putniņus. Jau-

nais velnēns no šī brīža nelikās ātrāk mierā, kāmēr sparīgi

grozīdamies un galvu pabāzdams nebija dabūjis vienu uz

savas muguras, tad ātri un spēcīgi piecēlās kājās, pazvēlās

atpakaļ un tā izsvieda ārā pielikto jauno kanarijas putniņu.
Gluži tāpat viņš izdarīja ar otro. Mazu putnēnu vietā

Friderichs ņēma arī savīstītas papīra lodītes, ielika

tās ligzdā un varēja novērot, ka dzeguzēns arī viņas izmeta

pār malu. Vēlākiem mēģinājumiem ar drusku vecākiem

dzeguzēniem vienmēr bija tāds pats iznākums. Valters

atkārtoja un papildināja Fridericha mēģinājumus.

Viņš ielika olu ceplīša ligzdā, kur tupēja dzeguzēns; tomēr

viņam par izbrīnēšanos tā netika izmesta ārā, tāpat kā arī

papīra lodītes, ko viņš pievienoja vēlāk. Kad dzeguze bija

septiņas dienas veca, Valters tai piebiedroja dažas

dienas jaunāku, vēl kailu brūno čakstēnu. „Dzeguze, kas

līdz šim bija turējusi galvu pagrieztu pret ligzdu, tūlīņ ap-

griezās apkārt, pabāza savu pakaļējo daļu zem čakstes pa-

kaļējās daļas un droši un veikli izmeta viņu pa caurumu

ārā." Atkārtotos mēģinājumos izrādījās, ka ligzdā ieliktās

olas palika neievērotas, turpretī jaunie putni tika izmesti

tikpat nesaudzīgi. 1) Ja vienā ligzdā (patiesi tiek izperētas
divas dzeguzes, tad nespēcīgāko sagaida tāds pats liktenis

kā parasti pusbrāļus un pusmāsas, šādu izturēšanos var

apzīmēt par iedzimtu pašmīlību vai vismaz par dabīgu

1) Izmešana tā tad ir neapšaubāms fakts. Bet viņas nozīme

nav noskaidrota. Laikam Rejam ir taisnība, kad viņš izsviešanu

izskaidro ar dzeguzes tīri mechaniskām kustībām ligzdā, sevišķi
barību saņemot. Tam par labu runā nākošā teksta teikumā izteik-

tais fakts.' Izdevējs.
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dziņu, kas dzeguzei nepieciešama pašuzturēšanās cīņā;
vārdam šeit nav sevišķas nozīmes. levērības cienīgs' ir
kāds Bruklachera (Brucklacher) novērojums. Kādu

jaunu, jau spalvām klātu dzeguzi viņš tūlīņ pēc iegūšanas
ievietoja platas palodzes stūrī, uz kuras šķērsi pretī atradās

ligzda ar četriem divpadsmit dienas veciem, audzināšanai

nolemtiem svilpjiem. Pusi dienas dzeguzēns savā kaktā

izturējās gluži mierīgi un tika tur arī barots; bet pēkšņi
viņš mēģināja kustēties, čāpoja uz priekšu, devās taisni uz

svilpju ligzdu, pie tās nonācis, sāka rausties augšā, stingri

nostājās ligzdai uz malas, spiedās ar krūtīm uz priekšu un,
neievērodams īpašnieku pretošanos, pēc apmēram divu

stundu pūlēm patiesi ieņēma ligzdu. Pie tam viņš neizrā-

dīja citādas kustības, kā tikai spieda svilpēnus no sāniem,

atspēries ar krūtīm pret ligzdu un cilādams spārnus, kāmēr

tie nonāca līdz ligzdas malai un, lai gan tie šeit vēl kādu

laiku turējās, tomēr pamazām pārslīdēja pār malu. Lai-

mīgi iekarojis ligzdu, dzeguzēns turējās tanī. „Lai arī šāda

izturēšanās no viņa puses bija rupja un nepiedodama,"
saka Bruklachers, „tomēr man ir jāsaka, ka īpašnie-
kus no viņu mitekļa tas izšķūrēja visskaistākā kārtā."

Ar aizkustinošu cītību audžu vecāki papilnam piegādā
barību ēdelīgajam briesmonim, kas palicis viņu iznīcināto

mazuļu vietā, nes viņam kukainīšus, mušas, gliemežus, kā-

puriņus, tārpus un mocās no rīta līdz vakaram, nespēdami
aizbāzt viņam muti, lai apklusinātu mūžīgo, aizsmakušo

„cis cizis". Arī pēc izlaišanās viņi seko tam vēl dienām ilgi,

jo viņš negriež vērību uz viņu vadību, bet laižas apkārt kā

pašam patīk, un uzticīgie kopēji iet viņam līdz. Dažreiz

gadās, ka viņš nespēj izspraukties caur šauro caurumu

kādā koka dobumā; tad audžu vecāki viņam par patikšanu

uzkavējas pat līdz vēlam rudenim un baro viņu bez pār-
traukuma. Ir novērotas cielavu mātītes, kas baroja savus

audzēkņus vēl tad, kad visi pārējie sugas biedri jau bija
sākusi klejojumu uz dienvidiem.

Jauni, no ligzdas izņemti dzeguzēni ir viegli

uzaudzināmi, apmierinās arī ar katru piemērotu ba-

rību un tikai prasa to pietiekošo daudzumā. Bet
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patīkami istabas putni viņi nav. Viņu ēdelība kopē-
jam laupa visu prieku pie viņiem. Visagrākā jaunībā no

ligzdas izņemti, putni ļoti drīz pieradinās, vecāki aiz bailēm

aizsargājas no klātesošā celvēka, paceldami spārnus kā

plēsīgi putni un arī knābdami rokai, kas sniedz barību.

Manas gūstēknes dzīvoji kopā ar papagaiļiem, dižknābjiem,
kardināliem, Alpu un lieliem cīruļiem, bada dzeguzēm, da-

žādiem dziedātājiem, bruņu cepuru putniem, pūkkājainiem
baložiem v. t. t., vienu laiku arī atradās tanī pašā būrī ar

Rietumāfrikas žubītēm, bet cik varējām vērot, nevienai no

tām nebija darījušas pāri. Pat vecumā sagūstītas, dzegu-
zes dažkārt ļoti ātri pieradinās. Kāda mātīte, kuru noķēra
Dēne (Dehne), jau trešā dienā nāca pretī savam kopējam,
kad tas sniedza barību. levērojami ir tas, ka būrī dzeguze
nekūko.

Pieaugušai dzeguzei nav daudz ienaidnieku. Viņas
veiklība lidošanā pasargā viņu no vanagu lielākās daļas
tizbrukumiem, un no kāpelējošiem plēsējiem viņa izbēg
laikam vienmēr. Jācieš viņai ir no sīko putnu ķircināšanas,
un nevien no tām sugām, kurām viņa parasti uztic savu

perējumu, bet arī no citām. Pirmā kārtā viņai iznāk darīša-

nas, kā tas jau bija sagaidāms, ar drošsirdīgajām cie-

lavām. Visas trīs mūsu cielavu sugas vajā dzeguzi aprak-
stītā kārtā, tiklīdz viņa parādās. Bez viņām es esmu re-

dzējis vālodzes, mūsu čakstes, lielos mušu ķērējus un

ķauķus, kā tie brūk viņai virsū. Pēc Valtera novēro-

jumiem, viņu apgrūtina pat zaļā dzilna, un turklāt daudz

nopietnāk kā iepriekš minētie putni. Ātrais lidotājs drīz

panāk bēgošo dzeguzi un tā baida viņu, ka viņa no bailēm

beidzot nezina, ko iesākt. Kāda no zaļās dzilnas triekta

dzeguze, kuru novēroja Valters, izlietoja vienīgo koku,
kas gadījās viņai ceļā, lai paslēptos retos kroņa zaros. Bet

arī dzilna kāpa šeit viņai pakaļ un no jauna piespieda dze-

guzi bēgt uz mežu, kas atradās augstākais vēl piecdesmit

soļu atstatumā no šī koka. Jau pēc apmēram divdesmit

soļu nolidošanas dzilna viņu atkal panāca un tik sīvi mācās

un triecās virsū, ka dzeguze pretēji savai parašai nolaidās

zemē uz klaja lauka. Bet arī šeit viņai sekoja zaļā dzilna,
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un Valters, kuram par nožēlošanu ērkšķu krūms ne-

atļāva sīkāk novērot, tagad redzēja vairs tikai kamolu uz

zemes. Kad viņš apskrēja ērkšķu krūmam apkārt, abi

putni bija jau pazuduši. Atskaitot šādus pretniekus un

dažādus mocītājus liekēžus, pieaugušai dzeguzei jācieš vēl

arī no lidošanā veikliem plēsīgiem putniem, tomēr mazāk

nekā to varētu domāt. Turpretī atrodoties vēl ligzdā, viņai
draud daudzi ienaidnieki. Lapsas, kaķi, caunes, zebiekstes,
peles, kraukļi, roži un citi ligzdu postītāji lielo dzeguzēnu
atrod vēl vieglāk kā tādās ligzdās parastos mazuļus ua

pakampj viņu kā labu laupījumu, šiem ienaidniekiem

dažās vietās aiz nezināšanas un aplamām iedomām piebie-

drojas arī cilvēks. Pēc tautas domām, dzeguze ziemā pār-

vēršas zvirbuļu vanagā, un tā iznīdēšanu uzskata drīzāk

par labu darbu, nekā par noziegumu. Tikai laimīgi atstājusi

ligzdu un tapusi patstāvīga, viņa dzīvo diezgan nodrošinātu

dzīvi. No cilvēka viņa tagad parasti ļoti sargās, un tam,
kas neprot pilnīgi pareizi atdarināt viņas kūkošanu, būs

grūti dzeguzi pārsteigt. Vēl grūtāk ir sagūstīt dzīvu pie-

augušu dzeguzi. Man ir zināms tikai viens vienīgs ķer-
šanas veids, kas dod drošus panākumus.

Es darīšu pareizi, ieteikdams dzeguzi vispārējai sau-

dzēšanai. Mežā nedrīkst trūkt dzeguzes, jo viņa piedalās
ne tikai meža atdzīvināšanā, bet arī kopšanā. Jūtas mums

stāsta, ka pavasaris ierodas mežā tikai līdz ar dzeguzes

kūkošanu; prāts mums saka, ka skanīgai kūkošanai ir arī

vēl gluži cita, svarīgāka nozīme. „Kura cilvēka sirds, kad

tā ir nogrimusi negodīgā pašlabuma meklēšanā," saka

Eižens fonHomeijers (Eugen von Homever), ie-

jutīsies pacilāta, kad pavasarī atskan pirmā dzeguzes kū-

košana. Jauns un vecs, bagāts un nabags ar vienādu lab-

patiku klausās viņas skanīgajā (balsī. Jaarī par dzeguzi va-

rētu teikt vienīgi to, ka viņa ir īstais pavasara pasludinā-
tājs, tad jau tamdēļ vien viņa būtu cilvēkam jātaupa. Bet

viņa arī iznīcina ievērojamā daudzumā daudzus kaitīgos

kukaiņus, kuriem bez viņas nav gandrīz neviena vai arī ir

tikai nedaudzi ienadnieki." Dzeguzes kūkošana apzīmē
mūsu visuzticamākā mežsarga ierašanos. Visādu sugu ku-
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kaiņi un tikai izņēmuma gadījumos ogas sastāda šī putna
barību; viņa iznīcina arī tādus, kas apbruņoti pret pārējiem
ienaidniekiem: spalvainos kāpurus. Gludos un vidēji lielos

kāpurus viņa, pēc Lībes novērojumiem, tomēr cienī vairāk

kā spalvainos un lielos. Ka kaitīgākie mežu postītāji ir

taisni daži no spalvainiem kāpuriem, tas ir zināms diezgan

labi; ka viņi savairojas bieži šausmīgā kārtā, tas arī nav

noslēpums. Cīņā pret tiem izdaudzinātā dzeguze veic ļoti
daudz, nesasniedzami daudz. Viņas nepiepildāmais kuņģis
nāk mežam par labu, viņas ēdelība top viņai pat par lielāko

rotu, vismaz saprātīga mežkopja acīs. Kaitīgu tārpu iz-

nīdēšanādzeguze veic vairāk, nekā spēj cilvēks. To pierāda
sekošs Eižena fonHomeijera novērojums.

1848. gada jūlija sākumā apmēram trīsdesmit Magde-

burgas morgenu lielā priežu smalcē bija redzamas vairākas

dzeguzes. Kad Homeijers pēc dažām dienām atkal

apskatīja mežu, putnu skaits bija tik pārsteidzoši pavai-

rojies, ka šis notikums viņu lielā mērā ieinteresēja. Ap-
mēram vērtējot, pa smalci varēja 'būt sadalījušās kādas

simts dzeguzes. Šīs neparastās sapulcēšanās iemesls tūlīņ
noskaidrojās, jo mežiņu lielā skaitā bija piemeklējuši mazie

priežu kāpuri (Liparis monacha). Dzeguzes atrada barību

pārpilnībā un pārtrauca savu klejojumu, kas pašlaik kā bij

sācies, lai izmantotu izdevīgo vietu. Ikviena cītīgi pūlējās,
meklēdama sev barību; viens putns vienā minūtē aprija
bieži vairāk kā desmit kāpuru. „Ja uz katru putnu rēķina
tikai divus kāpurus." saka Homeijers vārdu pa vār-

dam, „tad uz simts putniem, rēķinot dienā (jūlijā) 16 stun-

das, iznāk deviņdesmitdivi tūkstoši simts kāpuru, piec-

padsmit dienās — tik ilgi turpinājās dzegužu uzturēšanās

lielā skaitā — divi miljoni astoņi simti astoņdesmit tūk-

stoši kāpuru. Bet kāpuru mazināšanās bija nepārprotami
redzama; mēģināja pat apgalvot, ka dzeguzes tos esot iz-

nīcinājušas, jo pēc tam tie patiesi bija pilnīgi pazuduši."

Šis teicamā pētnieka novērojums nekādā ziņā nav vie-

nīgais. Kas vasarā ar prātu novēros no kāpuriem piemek-
lētu mežu, tas vienmēr nomanīs, ka dzeguzes, kas tagad nav

aizņemtas ar reprodukciju, steidzas šurp no tuvuma un
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tāluma, lai pie tik bagāti klātiem galdiem apmierinātu savu

gandrīz nepiepildāmo ēstgribu. Ja kāpuru mēris ir jau iz-

platījies, tad, zināms, arī dzeguzes nespēj viņu vairs no-

vērst; bet to ierobežot, mazināt, varbūt pat apturēt viņas
spēj labi. Un tāpēc katra prātīga cilvēka pienākums ir ne-

atņemt mežam kopēju un mums pavasara vēstnesi, bet to

sargāt un kopt, cik vien mēs spējam, un vienmēr stāties

pretī, kur, kad un pret ko arī neiznāktu, aplamiem uzska-

tiem, ka šis putns mums kādreiz varētu kaitēt.

šī gadu simteņa sākumā Libenas tirgotājam Mi 11 c -

ra m (Muller) šprē ielejā ziņoja, ka viņa dzīves vietas tu-

vumā kādā purvainā krūmājā lidojot apkārt divi pavisam
savādi putni. Apbruņojies ar savu šauteni, šis vīrs devās

uz apzīmēto vietu un pārliecinājās, ka ziņojums ir patiess.
Viņš atrada divus ārkārtīgi šaudīgus, dzeguzei līdzīgus

putnus, kuri pastāvīgi lidoja no viena koka uz otru un tur-

klāt skaļi brēca. Viņu brēkšana nepavisam nelīdzinājās
mūsu dzeguzes kūkošanai, bet gan drīzāk dzeņa smejošam
saucienam. Ar pūlēm medniekam izdevās vienu no tiem

nogalināt. Otrs pēc šāviena, kas nogalināja viņa biedri, pa-

lika vēl tramīgāks un, par spīti visām pūlēm, nebija no-

šaujams. Nogalinātais putns vēlāk nonāca mana tēva ko-

lekcijā, un viņš to aprakstīja zem nosaukuma gar -

astainā dzeguze. Vēlāk, zināms izrādījās, ka putnu

pētniekus ar šo svešo putnu bija iepazīstinājis jau Linnē;
tomēr mans tēvs bija pirmais, kas darīja zināmu, ka šis

putns sastopams arī Vācijā, un vismaz tā ir dīvaina sa-

gadīšanās, ka man, dēlam, bija lemts noskaidrot pētniekiem
šī paša putna perēšanu.

Roža dzegužu (Coccvstes) pazīmes ir garš ķer-

menis, pie pamata resns un diezgan plats, sāniski stipri sa-

spiests, līks knābis gandrīz galvas garumā, stipras un sa-

mērā garas kājas, kas priekšpusē apklātas spalvām pat
vēl zem papēža locītavas, bet pakaļpusē pilnīgi kailas, vi-

dēji gari spārni, kuros trešā lidspalva ir visgarākā, par
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ķermeni garāka, ķilveidīga, šaurspalvaina aste, kuras ma-

lējās spalvas ir uz pusi īsākas par vidējām, un gludi pie-

guļošs, bet uz galvas cekulains spalvu ģērbs, kas abiem

dzimumiem vienāds, tomēr mainās atkarībā no vecuma.

Roža dzeguze, kā mēs viņu nosauksim (Coc-
cvstes glandarius), uz galvas ir pelēka kā pelni, uz muguras

pelēki brūna, apakšpusē iepelēki balta; rīkle, kakla sāni un

krūšu priekšējā daļa iesarkani bāli dzeltēnā, spārnu seg-

spalvas un otrās šķiras lidspalvas nobeidzas ar lieliem, pla-

tiem, trīsstūrainiem, baltiem plankumiem. Acs tumši brūna,
knābis purpursarkanā raga krāsā, apakšā gaišāks, kājas

pelēki zaļganas. Garums apmēram 40, spārnu garums 21,
astes garums 22,5 centimetri.

Par roža dzeguzes īsto tēviju ir jāuzskata Āfrika.

Ēģiptē un Nubijā vietām viņa sastopama bieži, blakus stā-

vošā Arābijā un Palestinā vismaz ne reti, Persijā dažos

gados atrodama visai lielā, bet citos gados pārsteidzoši
mazā skaitā, tāpat sastopama arī Alžīrā un no šejienes
vairāk vai mazāk kārtīgi pārklejo uz Eiropu. Spānijā viņa
perē, Grieķijā liekas ir retāka un pēc līdzšinējiem novēro-

jumiem sastopama tikai nejauši, Itālijā viņa bieži novērota.

Visā Dienvideiropā piemērotās vietās viņa redzama laikam

gandrīz katru gadu. Vācijā viņa ielido laikam ļoti reti;
tomēr bez jau minētā ir zināms vēl vismaz otrs gadījums,
ka viņa šeit ir nošauta. Savā ziemas ceļojumā viņa klejo
līdz Vidusāfrikas pirmmežiem, ieskaitot tos.

Ēģiptē roža dzeguze noteikti dod priekšroku mazām

mimozu birzēm, kādas atrodamas dažās vietās Nīla ielejā.

Mežiņā, kuram var apiet apkārt par ceturtdaļstundas, zi-

nāmos apstākļos var mājot astoņi līdz desmit pāri, vismaz

tēviņi, kāmēr citādi var izceļot un izmedīt daudz kilometru,
nemanīdams nevienas pašas. Palestīnā, kur roža dzeguze
sastopama varbūt tikpat bieži kā Ēģiptē, viņa, pēc Tri-

stra ma, apdzīvo retus, sevišķi ozolu mežus, ierodas ta-

nīs pēc februāra beigām un tos atkal atstāj noteikti ap

rudeņa vidu. Līdzīgās vietās viņa mājo arī Spānijā, kur-

pretī Vidusāfrikā, pēc Heigl ma, sevišķi pie Gazeļu
upes, viņa mēdz apdzīvot plašus zāļainus līdzenumus un
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apgabalus, kas apauguši retiem, zemiem krūmājiem. No

tuksneša un augstākiem kalnājiem roža dzeguze izvairās

viegli saprotamu iemeslu dēļ, un arī bezkoku stepēs viņa
nejūtas kā mājās. Pretēji mūsu dzeguzei viņa reti sasto-

pama pa vienai.

Pēc savas dabas un izturēšanās roža dzeguze maz

līdzinās savai Vācijas radniecei. Viņas lidošana ganzināmā

mērā līdzinās pēdējās lidošanai, bet citādi viņa ievērojami
atšķiras no tās. Arī roža dzeguze ir šaudīga, tomēr, kā

jau pieminēts, apmierinās ar daudz mazāku novadu; arī vi-

ņa blandās apkārt, tomēr daudz biežāk kā īstā dzeguze at-

griežas atpakaļ uz tām pašām vietām; arī viņa ir greizsir-
dīga, tomēr daudz mazākā mērā kā mūsu trakā dzeguze,
kura, kā mēs redzējām, tik stipri padodas šai kaislībai, ka

izturās kā neprātīga. Ka iemīlējušies tēviņi arī viens otru

sirdīgi vajā, dzīvi kliegdami un cīnīdamies, ir pats par sevi

saprotams.

Roža dzeguzes lidojiens ir ātrs kā bulta un neparasti

veikls, jo putns ar zvirbuļu vanaga izmanību steidzīgi lai-

žas caur visbiežāko meža biezokni, neapstādamies nevienu

acumirkli. Parasti viņš nelido tāļu, bet vienmēr tikai no

viena koka uz otru; tikai, kad tēviņš trenc otru, tad abi

nolido lielākus atstatumus. Uz zemes viņa nolaižas lai-

kam ārkārtīgi reti; es vismaz neesmu viņu šeit redzējis,
bet esmu novērojis, ka viņa lidodama paķer no zemes ku-

kaiņus. Iztramdīta viņa laižas uz kādu koku, iespiežas kro-

ņa iekšienē un šeit sagaida vajātāja ierašanos. Manīdama

briesmas, viņa nepamanīta izzogas cauri zariem, atstāj
koku no pretējās puses un dodas uz citu. Šādā kārtā viņa
var āzēt mednieku bieži diezgan ilgi. Viņas balss, kas stipri

atšķiras no mūsu dzeguzes balss, ir smejoša, žagatas pļā-

pāšanai līdzīga kliegšana, ko All ens ir mēģinājis attēlot

ar „Kiau kiau". Brīdinājuma sauciens, kuru es gan ne-

esmu dzirdējis, skanot kā „Kerk kerk". Parastās balss

skaņas viņa izkliedz arvien tik bieži citu pēc citas un tik

skaļi, ka tās nevar samainīt ne ar viena cita putna brēk-

šanu un var dzirdēt jau no tālienes.
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Nošauto roža dzegužu kuņģos mēs atradām visādu

sugu kukaiņus, arī kāpurus, turpretī All en s un viņa
pavadoņi galvenā kārtā sienāžus. Heig 1 i n s par šī

putna parasto laupījumu apzīmē taureņus, kāpurus, zir-

nekļus, sienāžus un vaboles un arī piezīmē, ka viņam tāpat
kā mūsu dzeguzei kuņģis ne reti esot cieši piebāzts ar kā-

puru spalvām.

Jautājumam, vai roža dzeguze perē pati vai arī sa-

vas olas nodod perēšanā citiem putniem, bija svarīga nozī-

me tamdēļ, ka viņš izšķīra, vai šis putns pie īstām dzegu-
zēm ir pieskaitāms, vai nē. Tāpēc man bija no liela svara

tikt par to skaidrībā; lai gan Āfrikā uzturējos vairākus

gadus, tomēr ilgi nevarēju neko drošu uzzināt. 1850. gadā

piektā martā mēs ieguvām pirmo pieturas punktu tālākiem

pētījumiem. Kādā mimozu mežiņā pie Siut mēs nošāvām

septiņas roža dzeguzes, to starpā vienu mātīti, kuras ol-

vadā atradās nogatavojusies ola. Par nožēlošanu šāviens

pēdējo bija sadragājis, un tā mēs varējām pētīt tikai drum-

stalas ; bet pietika arī ar tām, lai atzītu, ka ola ļoti ievēro-

jami atšķiras no mūsu dzeguzes olām. No daudz lielāka

svara bija uzzināt putna perēšanas laiku, jo tas Āfrikā nav

saistīts ar noteiktu mēnesi. Tomēr pagāja vēl divi gadi,
iekam man izdevās noskaidrot šī putna reprodukciju.

Otrā martā 1852. gadā kādā dārzā pie Tebām Augš-

ēģiptē es ilgāku laiku vajāju kādu roža dzeguzi. Viņa
mani ķircināja savā īpatnējā kārtā un varbūt pusstundu

ilgi vadāja mani. Beidzot es redzēju viņu ielienot lielā

ligzdā, kura atradās kādā ne sevišķi augstā kokā. Pats par

sevi saprotams, ka no šī brīža es vairs nedomāju par putna
traucēšanu. Pēc vairāk kā ceturtdaļstundas putns izlaidās

no ligzdas un tūlīņ aizlidoja prom. Es uzkāpu kokā un at-

radu, ka tā ir pelēkās vārnas ligzda un ka tanī atrodas pa-

visam sešas olas, no kurām viena pirms dažam minūtēm

saplēsta, šo olu starpā uz pirmā acu uzmetiena es izšķīru
divas mazākas, pēc lieluma un krāsas vārnas olām gan tuvu

stāvošas, tomēr ar viņām nesamaināmas cita putna olas.

Es viņas izņēmu un ar zināmām bažām nesu uz foarku un

tur salīdzināju ar pirmās dzeguzes olas rūpīgi uzglabā-
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tām drumstalām. Sev par lielu prieku es atradu, ka viņas
ir pilnīgi vienādas ar to; lielumā viņas līdzinājās apmēram
žagatas olām, bet formā citu dzegužu olām. „Viņu krāsa,"
kā apraksta Bedekers (Baedecker), „ir gaiši zilgan-

zaļa, viņu plankumi pelnu krāsā un brūnganpelēki, stāv

cieši cits pie cita un pie strupā gala saplūst kopā par vai-

rāk vai mazāk noslēgtu riņķi. Uz šī pamatzīmējuma at-

rodas vēl daži tumšbrūni punkti. Ar vārnu un žagatu
olām viņas gandrīz nav salīdzināmas, vēl mazākā mērā sa-

maināmas; jau no pirmā acu uzmetiena un aptaustot ir re-

dzams un nomanāms, ka viņu forma, čaumalas virspuses
graudainība un plankumi ir pavisam citādi."

Mans atradums būtu bijis jau pietiekošs šīs dzeguzes

reprodukcijas veida noteikšanai; bet laimīgā kārtā div-

padsmitā martā es izdarīju vēl otru novērojumu, kurš pir-
mējam piešķīra lielu nozīmi. Kādā sādžas dārzā, kas, kā

tas Ēģiptē parasts, bija piestādīts bieži no vietas ar ko-

kiem, vecas dzeguzes nepatīkamā brēkšana „Kiekkiek,

kiek, kiek" pamudināja mani uz medīšanu. Es nogalināju
abus vecākus, bet drīz pēc tam ieraudzīju vēl vienu roža

dzeguzi, pavisam jaunu, pilnīgi vēl neattīstījušos, kuru ba-

roja un aizstāvēja divas pelēkās vārnas. No šī brīža es

liku pārmeklēt visas vārnu ligzdas un biju patiesi tik lai-

mīgs, ka piecpadsmitā martā vienā no tām atradu vēl vienu

dzeguzes olu.

Pašlaik jautājums ir galīgi izšķirts. 1861./62. gada

ziemā Allens un Kochrans (Cochrane) apceļoja
Ēģipti, un tā kā šī putna audžu vecāki bija jau zināmi, tad

viņiem nebija grūti pelēko vārnu ligzdās iegūt daudz

roža dzeguzes olu un mazuļu. Allens gan atrada tikai

divas olas, tomēr trijus mazuļus, un no tiem divus vienā

pašā ligzdā; turpretī laimīgais Kochrans ieguva

trīspadsmit olas un divpadsmit mazuļus, visus no pelēkās

vārnas ligzdām. Trijās ligzdās atradās katrā pa divi olām,
bet vienā ligzdā divi mūsu putna mazuļi. Vēl piebildis, ka

Lilf or ds Spānijā atrada roža dzeguzes olu meža krau-

kļa ligzdā unßejs Portugālē četras olas četrās da-

žādās zilo žagatu ligzdas, beidzot ka St. Džons (John)



240

pēc saviem Persijā sakrātiem novērojumiem apzīmē ža-

gatu par dabisko roža dzeguzes audžu māti, es būšu ne

tikai uzskaitījis visus līdz šim zināmos mūsu putna audžu

vecākus, bet arī sniedzis vēl tālākus pierādījumus tam fak-

tam, ka šis liekēdis savu perējumu uztic pēc līdzšinējiem

novērojumiem vienīgi dažādiem plēsīgiem putniem, bet pats

neperē.
No All en a mēs zinām, ka jaunas roža dzeguzes

bez pūlēm uzturamas gūstniecībā. Viens no tiem mazu-

ļiem, ko viņš izņēma no ligzdas, bez kavēšanās devās pie

barības, ēda daudz gaļas, pastāvīgi kliedza pēc jaunas ba-

rības, it kā būtu ļoti izsalcis, un turklāt jutās tik labi, ka

sasniedza dzīvs Angliju. Cik ilgi viņš tur uzturējās, c*

nezinu teikt. Allens vēl tikai piezīmē, ka esot novēro-

jis, ka putna tumšā spalva pārvēršas ar laiku ievērojami

gaišākā, un tas pietiekoši liecina par gūstekņa labo veselī-

bas stāvokli, vismaz dažus mēnešus ilgi. Kādā mūsu Eiro-

pas zooloģiskā dārzā es pats redzēju kādu roža dzeguzi,
kuru baroja ar vienkāršu mīkstu barību, tā tad gaļas, pie-

na, maizes, skudru olu un tamlīdzīgu sastāvdaļu maisī-

jumu un viņa, kā likās, jutās ļoti labi. Pēc mana ieskata

ar to ir pierādīts, ka roža dzeguzi var tikpat labi turēt

gūstniecībā kā viņas radinieku.

Okeānijas un Dienvidāzijas salās mājo maza dzegužu

grupa, ko sauc par Eudvnamis. Viņu pazīmes ir

resns, spēcīgs, augšpusē ļoti liekts, stipri āķains knābis, ku-

ram apakšžoklis ir gandrīz taisns, stipras kājas, vidēji gari

spārni, kuru ceturtā spalva ir garāka, gara apaļa aste un

diezgan mīksta, ļoti saskanošas krāsas spalva. Tēviņš, kas

parasti ir mazāks, ir melns, mātīte vairāk vai mazāk melni

un balti plankumota.
Pazīstamākā no ģints sugām ir koe 1 s (Eudvirami*

niger). Tēviņš ir spīdoši tumši zaļš, augšpusē ar baltiem

plankumiem, uz spārniem un uz astes ar baltām strīpām,

apakšā balts ar melniem plankumiem, kas kakla apkaimē
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gareni, uz krūtīm sirdsveidīgi. Acs šarlaka sarkana, knā-

bis bāli zaļgans, kāja šifera zila. Tēviņa garums četr-

desmit viens, mātītes četrdesmit seši centimetri, pirmā
platums sešdesmit, pēdējās sešdesmit trīs centimetri, spār-
nu garums deviņpadsmit un divdesmit viens centimetrs un

tikpat gara aste.

„šis labi pazīstamais putns," piezīmē Džerdons

(Jerdon), «sastopams visā Indijā no Ceilonas līdz Birmai

un bez tam vēl Malaju un Filipinu salās. Viņš apdzīvo dār-

zus, birzes, alejas, retākus mežus, ēd gandrīz vienīgi da-

žādus augļus, it īpaši vīģes, bananes un tamlīdzīgus un

dažreiz tomēr uzturas kopā mazos baros, kaut gan nav sa-

biedrisks. Viņš nebūt nav bikls, bet tam piemīt mums pa-
zīstamais mierīgais, atturīgais parastās dzeguzes dzīves

veids, kāmēr tas uzturas zaros, kurpretim viņš skaļi ieklie-

dzas, tiklīdz sāk laisties. Lidojiens atšķiras no dzeguzes
lidojiena, jo nav tik mierīgs un slīdošs, bet prasa vairāk

spārnu sitienu. Tuvojoties perēšanas laikam koels paliek
trokšņains un neatlaidīgi izgrūzdams savu labi pazīstamo
kliedzienu, stiprumā pieņemošos „koel koel", ir dzirdams

vienmēr, pat nakts vidū. Bez tam tēviņam ir vēl kāda cita

balss skaņa, kas izklausās kā „huvihu" vai „hoāo", un kad

tas laižas, viņš palaiž vēl trešo, drusku skaņām bagātāku
kliedzienu."

Par koela perēšanas parazitismu Džerdons vēl

piezīmē sekošo: „Kā tas Indijā jau sen zināms, koela mā-

tīte dēj savas olas gandrīz vienīgi vizuļvārnas, daudz retāk

maitas vārnas ligzdā. Parasti viņa katrā ligzdā dēj tikai

vienu olu un pa lielākai daļai, bet ne vienmēr, tad pat iz-

nīcina vienu vārnas olu. Indijā tauta tic, ka vārna pamanot
krāpšanu, kad jaunais koels ir gandrīz pieaudzis un viņu
tad izgrūžot no ligzdas. Bet parasti tas nevar būt taisnī-

ba, jo es esmu bieži redzējis, ka vārnas baro jauno putnu,
kad tas jau ligzdu atstājis. Blakus minot, vārnas to liekas

visai labi manam, ka koels viņām ir uzlicis ragus." No

Svin ho c s jaunākiem pētījumiem mēs zinām, ka koels

nebūt neizvēlas vienīgi tikai iepriekšējā pētnieka nosauktos

putnus par savu pēcnācēju audžu vecākiem, bet dēj savas
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olas arī citur, kaut gan arī kraukļiem radniecīgu putna

ligzdās, it īpaši grakeļu un mainas. Svin hoc acu

priekšā kāds koels uzlaidās kokā, kur viņu apsveica tā mā-

tīte. Viņa bija rīkojusies grakeļa ligzdas tuvumā. Kad at-

griezās ligzdas pilntiesīgais īpašnieks no lidojuma, viņš me-

tās iebrucējiem virsū, bet tie viņu tomēr uzvarēja un pie-

spieda bēgt.
Sev par prieku es kādā no maniem Londonas zoolo-

ģiskā dārza apciemojumiem redzēju kādu no tiem koe-

ļiem, ko minētai iestādei bija dāvinājis indiešu putnu cie-

nītājs Babu Rajendra Muliks. Putns toreiz

bija Londonā jau kopš diviem gadiem un jutās tik labi, ka

bija pamats cerēt viņu uzturēt pie dzīvības vēl gadiem ilgi.

Viņa barība gūstniecībā ir vārīts rīss, dažādi augļi un ogas,

svaigas un žāvētas. Man, blakus minot, likās, ka koels

gūstniecībā izturas visai moši un ar to ļoti izdevīgi atšķi-
ras no saviem Eiropas radiniekiem.

Krāšņākās no visām dzeguzēm apdzīvo Āfrikas, Āzijas

un Jaunholandes karstās zemes. Zelta dzeguzes

nosaukums (Chrysococcyx) vēl pietiekoši neizteic viņu dai-

ļumu, jo spalvas tām lielišķās krāsās, kādas nevar radīt

neviens metālu savienojums. Viņas ir ļoti mazas, ar garu

ķermeni, gariem spārniem un garu asti. Knābis vidēji

garš, vēl diezgan nespēcīgs un visumā izveidots tāpat kā

mūsu dzeguzei, kāja ar īsiem pantiem un gariem pirkstiem,

spārni samērā īsi, viņos trešā spalva ir garāka, aste vairāK

kā vidēji gara, sānos drusku noapaļota, spalvu nav daudz,

bet tās lielas.

Zelta dzeguze vai didriks (Chrysococcyx

cupreus) ir visā virspusē, atskaitot dažas gaišas vietas,

spīdoši zelta zaļa ar vizumu vara krāsā, tomēr daudzas spal-
vas vizuļo gar malu arī zilgani un atsevišķām ir viens vai

divi tādi' plankumi. Pa galvvidu priekš un aiz acs iet balta

strīpa, otra, ar zelta apmalu, iziet no mutes kakta. Visa

apakša ir gaiši brūngana vai iedzeltēni balta, bet krāsa tur
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pilnīgā skaistumā, bet saules gaismā arī dzīvam putnam
drīz izbalo un kļūst balta. Acs spilgti dzeltēnbrūna, pā-
rošanās laikā tēviņam košeniļas sarkana, knābis tumši zils,
kāja gaiši pelēkzila. Garums 19,5, platums 33, spārnu ga-

rums 11, astes garums 8,5 centimetri. Mātīte drusku ma-

zāka un ne tik skaista, bez tam viegli atšķirama arī ar sa-

vu plankumoto apakšu. Jauno ģērbs ir veco putnu ģērbam
ļoti līdzīgs.

Par viņu dzīvi pirmais ir sniedzis dažas ziņas L c v a i-

ja n s (Levaillant). „Es atradu didriku," viņš saka, „Dien-
vidāfrikas lielākā daļā no Ziloņu upes sākot līdz mazo Na-

maku zemei un turklāt tik bieži, ka es to būtu varējis sa-

medīt tūkstošiem." Vidusāfrikā, kur putnu ir novērojuši

Ripe 1 s (Rūppell), Heiglins, Antinori un es,
tas ne tuvu nav tik bieži sastopams. Cik es varu atcerē-

ties, es viņu vienmēr sastapu pirmmežā. Manās mēru ta-

belēs ir noteikti minēts, ka viņš uzturas mežu augstākos
un biezākos kokos. Heiglins viņu novērojis pie Baltās

un Zilās Nilas un Abisinijā dažreiz mazās sabiedrībās,
Habešā nereti arī cilvēku mītņu tiešā tuvumā vai pie lopu
kūtīm. Pēc šī paša novērotāja ziņojuma, Habešā viņš pa-

rādoties lietus laika sākumā un atstājot savas mītnes atkal

septembrī vai oktobrī ar lidot spējīgiem mazuļiem. Pēc

Antinori, viņš ierodas Bogo zemē ap jūnija vidu un

turklāt vienmēr savas mātītes sabiedrībā. Savu mītni tas

izvēlas kalnos, mežainās un saulainās nogāzēs starp trīs

simti līdz divi tūkstoši metru virs jūras. Nav grūti to ie-

raudzīt, jo tēviņu drīz nodod vai nu viņa kliedzieni, vai cī-

ņas kāre ar viņa sugas biedriem. Vilinājuma sauciens ir

skaļš, fleitai līdzīgs svilpiens, kuru Levaijans izteic ar

„dididididrik", Heiglins ar „huidhuidhuidi", Fi še r s

ar „ti, tue, ti". No mātītes dzirdlot tikai vienu klusu skaņu,
kas izklausoties kā „vikvik" un ar to viņa atbildot mīlošam

tēviņam vai piesaucot to klāt. Mīlas laikā tēviņi, kas, kā

rādās, skaita ziņā redzami mātītes nepārsniedz, ir gandrīz

tikpat greizsirdīgi un cīņas kāri, kā mūsu dzeguze." Ja

kāds tēviņš kautkur liek atskanēt savai tālu skanošai bal-
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Bij, tad tūliņ atbil otrs no kaimiņiem un tos nereti redz di-

vatā vai trijatā sirdīgi kliedzot un dūšīgi kaujoties." Pā-

rošanās tieksme paceļ putna mošumu vispār katrā ziņā. Kā

visi viņa radinieki, viņš ir ļoti izveicīgs lidotājs un viņa li-

dojiens atšķiras ar dziļi aprakstītām loka līnijām: tādēļ at-

sevišķi novērotāji ne bez pamata salīdzina viņa lidojienu
ar cielavas lidojienu.

Fiš cr a izpētīto dzīvnieku kuņģos atradās diezgan
lielas spalvainas kūniņas, no kam tā tad ir secināms, ka

dzeguze šinī ziņā līdzinājās saviem dzimtas radiniekiem.

Lev ai j an s, kā viņš ziņo, atradis astoņdesmit trīs

zelta dzeguzes olas kukaiņēdēju putnu ligzdās un aplie-

cina, ka esot novērojis mātīti, kā tā nes savu olu knābī uz

to putnu ligzdām, kas izraudzīti par audžu vecākiem. Pēc

viņa apraksta, viņš to esot uzgājis nejauši, kad gribējis kā-

dai nonāvētai mātītei iebāzt rīklē aizbāžņi, lai spalvas ne-

aptraipītos asinīm, bet viņš spriež pilnīgi pareizi, ka arī

visas pārējās dzeguzes varētu rīkoties tādā pat kārtā. Ola

ir spīdīgi balta. Heiglins uzgājis jūlijā un septembrī

uzšķērsto mātīšu olnīcās gandrīz nogatavojušās olas un

ievērojis, ka daudzas no tām bija apaugļotas.
Es negribu apiet ar klusu ciešanu to, ka arī par šīs

dzeguzes reprodukciju mums ir ienākuši dažādi ziņojumi.
Kāmēr Levaijans ziņo un Air es s (Ayres) kaut

arī tikai maz vārdos, apstiprina, ka tās neperot, Heig-
lins un Fišers drīzāk pieņem pretējo. Heiglins,
kā viņš to piezīmē, nevarējis neko noteiktu uzzināt, vai

zelta dzeguze un viņas tuvākie radinieki paši perē vai nē.

„Pirmā gadījumā," viņš domā, „pēc maniem novērojumiem
vecie putni pieņemtu atkal jaunos, kas pa pusei prot lai-

sties. Jo es 1861. gada oktobrī pie Kerenas vairākas rei-

zes redzēju, ka kādu zelta dzeguzi, kura kliegdama sēdēja
zemu krūmu un dzīvo žogu galotnēs, vecās baroja, tā tad

tās gan bija viņas īstie vecāki. Kādreiz bija pat divi ma-

zuļi kopā, tomēr abi bija, acīmredzot, dažādos vecumos."

Ar šīm ziņām tad arī saskan Fiš cr a novērojums. Pēc

tam, kad zelta dzeguze bija ar atdarinātu saucienu piemā-
nīta un atsaukusies un minētā novērotāja uzmanība bij tai



piegriezta, viņam radās izdevība to pamatīgi novērot. Kāds

pārīts, proti, iemetās ļoti mazā, visapkārt ar mūru iežo-

gotā dārziņā pilsētas centrā un apmeklēja šo vietu no sā-

kuma ikdienas, vēlāk vija savu ligzdu nedaudzo meloņu
koku un biezo krūmu pudurītī. Mātīte katru reizi saņēma
tēviņu ar kliedzienu, kad pēdējais nāca pie ligzdas, kur

viņa palika klāt. „Ligzda," tā viņš raksta ša gada (1877.)
ceturtā maijā, „ir tagad pabeigta un tā tad es ceru, ja man

dārza īpašnieks dos atļauju, ka varēšu jums aizsūtīt šīs

dzeguzes ligzdu un olas." Ar to būtu pierādīts, ka zelta

dzeguze pati perē.

Jaunholandē dzīvo dzimtas lielākais locēklis ķēma

dzegužu (Scvthrops) ģints pārstāvis, kuriem knābis

līdzinājās drīzāk tukana, kā dzeguzes knābim. Šis knābis

sagādā to godu, ka ģints tiek uzskatīta par saistošo lo-

cēkli starp dzeguzēm un pipargraužiem, un ir garāks par

galvu, liels, resns un stiprs, pie pamata diezgan augsts un

plats, sāniski saspiests, augšējā daļā stiprs un galā āķa
veidā noliekts uz zemi, pie kā ņem dalību arī apakšējais
knābis. Samērā ar putna vecumu, virsknābī parādās vai-

rāk vai mazāk garenisku rievu, kas žokļa malā izbeidzas

ar vājiem zobveidīgiem ierobojumiem. Kājas stipras, īsiem

stulmiem, kāju pirksti spēcīgi, tomēr ne sevišķi gari.

Spārns, kurā trešā spalva ir visgarākā, apmēram sasniedz

samērā īsās, apaļās astes vidu. Asti, kā parasts, izveido

desmit spalvas. Spalva diezgan bagāta, krāsu ziņā nav

mūsu dzeguzei gluži nelīdzīga. Priekš un ap acīm spalvu

nav.

Milzu jeb ķēma dzeguze (Scvthrops austra-

lis), vienīgā suga ģintī, ir uz galvas un kakla skaisti pelnu

pelēka, virspusē, ieskaitot spārnus un asti, pelēki brūna

katra mēteļa, plecu, astītes uņ augšējās astes segspalva ir

ar platu umbras brūnu malu, apakšpusē gaiši pelnu pelēka,

uz vēdera, ciskām un apakšējām astes segām iepelēki balta,

šķērsām tumši strīpota .
Astes spalvām, kuru iekšpuses

rūsas krāsainais iedzelteni baltais pamāte strīpots septiņām
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melnām strīpām, ir tāda pati strīpa pirms platā, baltā

astes gala. Acs brūna, kailā vieta ap to šarlaka sarkana,
knābis iedzeltēnā raga krāsā, kāja olīvu brūna. Mātīte at-

šķiras tikai ar savu drusku mazāko augumu. Garums ir

sešdesmit pieci, spārnu garums trīsdesmit četri, astes ga-

rums divdesmit seši centimetri.

Pēc fon Rozenberga rakstiska ziņojuma,
milzu dzeguze nebūt neapdzīvo vienīgi Jaunholandi, bet to

sastop arī Jaungvinejā, Selebā, Ternatē, Ceramā un Aru'i

salās. Gu d s (Gould) viņu sastapis Jaunajā Dienvidvelsā,
kur viņa ir gāju putns, kas oktobrī parādās un janvārī at-

kal aizlaižas. Pēc Lata m a (Latham) viņu parasti redz

agri un vakaros, dažreiz arī septiņu līdz astoņu gabalu lie-

los baros, bet biežāk pa pāriem. Viņas izturēšanās un vi-

ņas paradumi, viņas kustības un viņas reprodukcijas veids

uz noteiktāko apzīmē viņu par dzeguzi. Sēžot viņa izska-

tās skaista, jo garo asti tā bieži izplēš vēdekļa veidā. Li-

dojot viņa līdz nepazīšanai atgādina lielu vanagu. Pirmo

milzu dzeguzi, kuru Ben ct s (Bennett) Sidnejas botā-

niskā dārzā nošāva, viņš pa priekšu noturēja par vanagu.

Līdzīgi pēdējam, tā riņķoja apkārt augstu gaisā, dažreiz

pārtrauca šīs kustības, lai palaidelētos, nolaidās tad lēnām

lejā, turpināja savu lidojumu tieši virs augsto gurnijkoku

un kazuarinu galotnēm, sviedās arī šiem kokiem apkārt

riņķī, aprakstot pilnus riņķus, drīz pārejot no viena zara uz

otru un tur apstājoties, lai apskatītos pēc siseņiem un ci-

tiem lieliem kukaiņiem, beidzot atkārtoti metās lejup uz

tiem un nolasīja viņus no lapām, vai pat no koku stum-

briem, pie gadījuma skaļi un spiedzoši iekliegdamās un ar

izplēstiem spārniem lidinādamās pašu ārējo zaru galu

priekšā, visu tāpat, kā to mēdz darīt vanagi. Tikai tad,
kad bij izpildījusi visdažādākos šāda veida vingrinājumus
un nodrošinājusi sev brokastu, viņa nolaidās uz kāda ļoti
augsta zara, kur to nošāva. Minētam griezīgam kliedzie-

nam viņa liek atskanēt kā sēžot, tā laižoties, bet it sevišķi
tad, kad ierauga vanagu vai kādu citu plēsīgu putnu.

Elsejs (Elsev), kas putnu novērojis ziemeļos, saka, ka

tas kliedzot dažreiz savu žēlo klieclzienu piecas minūtes
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ilgi. Beneta minētā putna kuņģī atradās lielā vairumā
zelta vaboles un lieli siseņi. Citu ķēma dzegužu kuņģos at-

rada blakus kukaiņiem arī augļus un sēklas, it īpaši gumi-
jas piparmētras koku sēklas un augļus. Par reprodukciju
eīku ziņu vēl trūkst, tomēr tikdaudz rādās būt skaidrs, ka

arī milzu dzeguze uztic savas olas svešiem vecākiem.

G ū d s (Gould) ieguva kādu, kuru it kā esot barojuši divi

sveši putni, štra ng c (Strange) kādas viņa nomedītas

mātītes olvadā atrada gatavu olu, kuru uz zaļgana pamata
viscaur sedza iesarkani brūni plankumi un punkti.

Kādu jaunu milzu dzeguzi ielaida krātiņā, kur līdz

tam valdīja kāds milzu zvejas putns, un tur viņu novēroja
Benets. Tūlīņ pēc savas ierašanās jaunpienākušais,
laikam būdams izsalcis, atvēra knābi, un raugi, zvejas

putns apžēlojās par bāreni. Labsirdīgi viņš ņēma gabaliņu
gaļas, apstrādāja to ar savu knābi tik ilgi, līdz tas viņam
likās pietiekoši mīksts un rūpīgi iebāza to savam apsargā-

jamam knābī. Tādu kopšanu viņš turpināja tik ilgi, kāmēr

jaunā dzeguze bija pati spējīga ēst. „Kad es viņu redzē-

ju," raksta Benets, „tā sēdēja krātiņa augstākā vietā,
dažreiz piecēlās, sita ar spārniem un tad sabozās atkal, tā

kā to dara zināmi vanagi, ar kuriem viņai vispār ir līdzība.

Kad rītos viņai nesa barību, tā nonāca lejā, bet acumirklī

atkal atgriezās savā augstā sēdeklī. No redzētā es gribu

epriest, ka viņai gūstniecībā vajaga ļoti labi pierast."

Tās dzeguzes, kas apdzīvo jauno pasauli, sauc par pa-

pēžu dzeguzēm (Coccvginae), un viņas tāpat apvieno īpašā

apakšdzimtā. Viņas atšķiras ar savu samērā spēcīgo ķer-
meni, vairāk vai mazāk īsiem spārniem, bieži garo asti,
kuru izveido desmit, izņēmuma gadījumā divpadsmit spal-

vas, diezgan spēcīgo knābi un kājām ar samērā augstiem

stulmiem, kas atsevišķām ir tik attīstītas, ka tās spēj dzī-

vot uz zemes. Spalvas atšķiras ar savu ārkārtējo mīkstu-

mu. Mātīte mēdz būt lielāka par tēviņu, bet tomēr līdzi-

nājās viņam krāsā. Arī mazuļi tikko atšķiras no veciem.
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Papēžu dzeguzes ir izplatītas pār visu Amēriku, bet

sevišķi viņas jūtās mājās šīs pasaules daļas dienvidos.

Rietumos viņas ieņem austrumu dzegužu vietu, ar kurām

viņām ir daža līdzība raksturā, viņas uzturas mežos vai ko-

ku apstādījumos, ir biklas, mīl vientulību, pa lielākai da-

ļai dzīvo krūmu biezākās daļās, lodā tur izveicīgi pa zariem

un dažkārt gan nonāk arī zemē. Viņu barība ir kukaiņi
un augļi, bet galvenā kārtā zināmu taureņu spalvainās kū-

niņas. Bez tam viņas izposta mazāku putnu ligzdas, vis-

amz norij to olas un ar to var kļūt nepatīkamas. Bet par

to viņas atkal nejauc perēšanu piedēdamas savas olas, jo

parasti perē pašas un, kā rādās, tikai izņēmuma gadījumā
varbūt tikai vislielākā vajadzības gadījumā piedēj kādu

savu olu svešiem putniem.
Pateicoties Vilsonam, Odibonam (Audubon)

un citiem pētniekiem mums ir kļuvusi pazīstama kāda šīs

ģints suga, lietus dzeguze (Coccvgus americanus).

Papēžu dzegužu ģintu, kuras pārstāvis šis putns ir, rak-

sturo tikpat garš kā galva, nespēcīgs, saspiests, viegli

liekts, smails knābis, īsas kājas, gari spārni, kuros trešā

spalva ir visgarākā, un gara, pakāpeniski veidota, no des-

mit šaurām noapaļotām spalvām pastāvoša aste. Augš-

puses spalvas, ieskaitot spārnu segas un abas vidējās astes

spalvas ir gaiši pelēki brūnas ar vāju vara mirdzumu, ne-

spožā strīpa ap ausīm tumšāka, visa apakša, ieskaitot kakla

sānus, piena balta ar viegli iepelēku piekrāšu, lidspalvas

no trešās līdz septītai ir pamata daļā cimta iesarkanas, pā-
rējās no āras un galā brūnas, tāpat kā mugura, astes spal-

vas, atskaitot vidējās, melnas, baltiem galiem, pašas ārē-

jās arī ar baltu ārējo vēdekli. Acs tumši brūna, knābis

augšā brūngani melns, apakšā dzeltēns, kāja zili pelēka.
Garums 33, platums 42, spārnu garums 15, astes garums

17,5 centimetri.

„Svešnieks," saka V i 1 s o n s (Wilson), „kas apmeklē
Savienotās Valstis un maijā vai jūnijā staigā pa mūsu me-

žiem, dažreiz dzird dziļas rīkles skaņas, kas apmēram līdzi-

nājās balsieniem „kau kau", lēnām iesākas, bet paliek āt-

rākas un tik ātri nobeidzas, ka skaņas liekas saplūstot vie-
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na ar otru. šis skaņas viņš bieži var dzirdēt nepamanī-
dams putnu, no kura viņas ceļas, jo pēdējais ir bikls un

viens un izmeklē savam mājoklim vienmēr biezākās krūmu

vietas. Tā ir dzeltēnknābainā vai lietus dzeguze, Savie-

noto Valstju vasaras putns, kas mēdz še ierasties apriļa
vidū, tālāk uz ziemeļiem apriļa beigās, arī tikai maija sā-

kumā, un paliek līdz septembra vidum, bet tad, savienoda-

mās lieliem bariem, dodas uz Vidusamēriku, lai tur pār-
ziemotu." Putns izplatīts pa visām Savienotām Valstīm,

no Kanādas līdz Floridai, un no Atlantijas piekrastes līdz

Klusās jūras piekrastei, un tāpat arī sastopams, turklāt

pa daļai kā perētājs, Teksasas dienvidu rietumos un visās

Rietumindijas galvenās salās. Šī apgabala dienvidu daļās
mūsu dzeguze gan varētu būt tikai gadījuma putns, zie-

meļos viņa pieder pie īstiem gāju putniem. Bari, kas sa-

stādās sakarā ar pārlidojumu, izplēšas tāļu, bez tieša sa-

kara, kaut gan viens putns barā seko otram. Ja ceļojo-
šam baram uzbrūk vētras, tad atgadās gan arī, ka viņi
meklē patvērumu Antiļu jūras mazākās salās un tad bur-

tiski piepilda plašus apgabalus. Tādu ceļojošu sabiedrību

redzējis Hur di s oktobrī Bermudas salās. Tūkstošiem

liels bars ieradās pēc kāda dienvidrietumu vēja ar lietu

un nolaidās dienvidu krastā paegļu krūmos, bet jau nākošā

dienā turpināja savu ceļojumu.
Lietus dzeguze ir lodātājs, ne skrējējs. Pa zariem

viņa kustas izveicīgi kā zīlīte, zemē viņa nonāk reti un ja

nu viņa še tiešām arī lēkā apkārt, tad tas notiek neparasti

neveiklā kārtā. Lidojiens ir ātrs un bez trokšņa, tomēr

reti viņš ir ilgstošs, jo tiek pārtraukts pie pirmā izdevīgā

koka, un putns, kā rādās, visdrošāk jūtas biezi zarotos ko-

kos. Kad viņš kustas caur zariem, tad, pēc Odibona,

redzama te mugura, te pavēdere.
Barība ir kukaiņi un augļi, īpaši taureņi, siseņi, spal-

vainas tauriņu kūniņas un tamlīdzīga, rudenī dažādas ogas.

Gan ne bez pamata viņu tura aizdomās pa mazāku putnu

ligzdu izpostīšanu.

Reprodukcija ir tanī ziņā ievērības cienīga, ka putns
tomēr pilnīgi neaizliedz savu dzeguzes dabu, bet vismaz
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dažreiz iedēj savas olas citu putnu ligzdās. Vēl dīvaināk

ir tas, ka mātīte olas, ko viņa dēj, tūlīņ apperē un tamdēļ
mazuļi neizšķiļas reizē. Ligzda sastāv no nedaudz sausiem

zariem un zāles, ir ļoti vienkārša, lēzena, līdzīga parastā
baloža ligzdai un tāpat piestiprināta virs guļus zariem,
bieži cilvēka augstumā. Četras vai piecas olas ir garenas

un spilgti zaļā krāsā. „Kad es," saka Odib on s, ~1837.
gadā jūnija sākumā atrados čarlstonā, kāds Reta (Rhett)

kungs mani ielūdza atnākt uz viņa zemes gabalu un tur

apraudzīt kāda putna ligzdu. Viņa atradās vidēji augstā

kokā, gandrīz vidū, un minētā kunga dēls viņu viegli sa-

sniedza. Viena no vecām dzeguzēm, kas tur sēdēja virsū,

atstāja savu vietu tikai tad, kad kāpējs viņai bija piekļu-
vis ar savu roku dažu centimetru tuvumā, tad viņa bez

trokšņa aizlaidās uz kādu citu koku. Divas jaunas dzegu-

zes, kas gandrīz bija jau spējīgas laisties, steidzīgi atstāja

savu šūpuli un izlīda caur zariem laukā, bet tur viņas drīz

noķēra. Ligzdā vēl bija trīs dzeguzes, tomēr visas dažādā

lielumā. Vismazākā no viņām rādījās būt tikko izšķīlušies,
nākošā arī droši vien pāris dienu veca, kāmēr lielākā no

viņām bija jau diezgan spalvām apaugusi un pēc vienas

nedēļas būtu varējusi izlidot. Blakus šiem mazuļiem ligzdā

gulēja vēl divas olas, viena, kurā jau bija cālis, un otra vēl

svaiga,tā tad varēja būt iedēta tikai nesen. Kad mēs šīs

jaunās dzeguzes vienu otrai blakus aplūkojām, mēs par

lielu izbrīnēšanos atradām, ka pat ne divas no viņām nebija
vienādā lielumā. Viņām vajadzēja būt izšķiltām dažādos

laikos, un lielākām vajadzēja būt pilnas trīs nedēļas vecā-

kām par pārējām. Rets man apliecināja, ka viņš to pa-

šu esot novērojis pie kādas otras ligzdas, ka tur kāds pā-

ris vienā perēšanas laikā esot izperējis un uzaudzinājis
vienu pēc otras vinpadsmit jaunas dzeguzes." odib on a

redzēto vēlāk apstiprināja Brev cr a (Brewer) novē-

rojumi. „Mātīte," tas raksta savam draugam, „acīm-

redzot sāk tūlīņ perēt, tiklīdz viņa iedējusi pirmo olu. Es

atradu ligzdā vienu olu vēl svaigu, kāmēr otrā cālis pat-
laban gribēja šķilties, un tāpat es esmu ievācis arī olas, kas

bijaapperētas līdz izšķilšanai, kāmēr tanīpašā ligzdā sēdēja



ne tikai mazāki, bet arī lidot spējīgi mazuļi." Kāmēr mā-
tīte perē, tēviņš uzturas viņas tuvumā, apsargā to uzticīgi
un biedina savu draugu no katra ienaidnieka, kas tuvojas.
Pēc mazuļu izšķilšanās abi uzupurēdamies apvienojas, lai

varētu izaudzināt lielus rijīgos mazuļus.
Amērikā lietus dzeguzi reti vajā, un ar to kļūst sa-

protama mazā biklība, kādu tā izrāda. Pēc Odib on a,

viņa bieži krītot dižam vanagam par laupījumu.

Pie visdīvainākām no visām dzeguzēm pieder daži šīs

apakšdzimtas uz Ziemeļamērikas dienvidiem ierobežotie

locēkļi, zemes dzeguzes (Geococcyx). Viņas bez

to ievērojamā lieluma raksturo par galvas tiesu garākais,

spēcīgais, sāniski saspiestais, galā āķa veidā liektais knā-

bis, ļoti gariem stulmiem, bet īsiem pirkstiem, un lieliem

nagiem apbruņotās, priekšā plātnēm klātās kājas, nepa-
rasti īsie, izdobtie spārni, no kuru spalvām piektā, sestā un

septītā, būdama savā starpā gandrīz vienādi garas, ir ga-

rākas par pārējām, garā no šaurām pakāpeniski gulošām

spalvām veidotā aste, kuplās vaļīgās spalvas, kas uz gal-
vas pakaļējās daļas pagarinājās par cekulu un ap knābja
malu par īsiem sariem pārvērstās spalvas.

Gaiļa dzeguze (Geococcyx californianus), viens

no dzimtas lielākiem locēkļiem, sasniedz garumā no piec-
desmit līdz sešdesmit centimetriem, no kuriem uz asti nāk

trīsdesmit viens līdz trīsdesmit pieci, kurpretim spārni ir

tikai septiņpadsmit centimetri gari. Spalva raiba, ne-

spodra, vir'sgalva melna, katra spalva ar platu apmali rū-

sas krāsā, pelēki baltie spalvu gali izveido gaišu, bet ne-

skaidru strīpu ap acīm, mētelis melns, ikviena viņa

spalva ir sānos ar platu malu rūsas krāsā, galvas sāni bāl-

gani, neskaidra ausu strīpa tumša, apakšā priekšdaļa rū-

sas krāsā, katra spalva ar šauru apmali, pārējā apakša

bālgana, astīte pelēki brūna. Varavīksnene brūna, kailais

acu riņķis dzeltēns, knābis, tāpat kā kāja, gaiši zilgans.
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Gaiļa dzeguze izplatīta sākot no dienvidu Kalifornijaa
un vidējās Teksasas līdz Meksikai, ar savu uzkrītošo iz-

skatu un īpatnējo dabu viņa visur labi pazīstama, kā ie-

dzimtie, tā ieceļotāji viņu sauc dažādos vārdos. Viņas īsie

spārni pieļauj tikai ļoti aprobežotu lidošanu, bet to tiesu ar

ātrām skrējēja kājām viņa ārkārtīgi ātri kustās pa zemi.

Viņa tamdēļ pieder pie nometnieku putniem šī vārda pil-

nīgākā nozīmē un maina vienreiz apdzīvoto apgabalu ar

kādu citu tikai vislielākā nepieciešamības gadījumā. Ar

sev līdzīgiem viņa maz draudzējas. Katra atsevišķā dzīvo

par sevi un staigā apkārt pa savu dzīves vietu pēc iespē-

jas klusi un slēpti. Netraucēti viņu te redz omulīgi stai-

gājam šurp un turp, garo asti parasti izplēšam, ķermeņa
priekšējo daļu drusku zemē noliecam, bet tomēr labi jūta-
mies dažādos stāvokļos. Pavisam citādi tas pats putns

kustas, ja jūtas apdraudēts. Skriešanā viņa var gandrīz
mēroties ar rikšotāju zirgu, vismaz šinī ziņā viņai neviens

Amērikas putns netiek līdz, par pārspēšanu jau nemaz ne-

runājot. Jo palecoties viņa var pacelties trīs metri virs

zemes un tamdēļ izdarīt patiešām milzīgus lēcienus, kaut

arī, pabalstīdama lēcienu, viņa tikai uz mirkli izplēš spār-

nus. Bet bez tam viņa var aizsteigties ātri arī lidojot,
kaut gan īso spārnu dēļ reti kad lido augstāk par divi met-

riem virs zemes. Viņas īpatnējās kustēšanās spējas ne

reti meksikaniešus pavedina uz medībām ar dzīšanu, ko

uzsāk ne tik daudz gaļas dēļ, kā ar nolūku izrādīt jātnieka

izveicību, salīdzinot ar tik veiklu putnu. Pulkvedis Ma k-

Ko ii s (Mac Call) stāsta, ka viņš reiz esot nejauši pamanījis

gaiļa dzeguzi uz klajas ielas un izpriecas dēļ iesācis viņu
medīt. Putns atradās apmēram simts metru zirgam

priekša un iesāka bēgt, kad redzēja, ka dzenas pakaļ. le-

priekš minētais sekoja dzeguzei pa šauro un nebrīvo ceļu,

pa kuru tā lēkājot steidzas projām ar izstieptu galvu un

viegli izplestiem spārniem, bet panākt jātnieks viņu ne-

spēja un kad beidzot viņa kādā biezoknī meklēja patvēru-

mu, attālums nebija samazinājies vairāk par piecdesmit
metriem.
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Gaiļa dzeguzes parastā barība ir visādi kukaiņi un

mīkstmieši, sevišķi gliemēži. Gliemežus parasti izloba ti-

kai noteiktās vietās un tādēļ šādos dzegužu apdzīvotos me-

žos bieži atrod viņu mielastu paliekas. Bez minētiem ma-

ziem dzīvniekiem mūsu putns uzbrūk arī mazākiem mu-

gurkaulniekiem, sevišķi rāpuļiem, un meksikaniešu acis

viņš skaitās taisni par vienu no galveniem tikpat bīsta-

mo, kā ienīsto klabošo čūsku iznīcinātājiem, kuras tas, vis-

maz kāmēr tās vēl jaunas, pārspējot bez grūtībām. Patei-

coties veikliem lēcieniem dzeguze, kā stāsta, notverot arī

lidojošu laupījumu, vispāri nepaliekot ne rijībā un medī-

šanas kārē, ne arī medību viltībās pakaļ ne par matu ci-

tiem savas dzimtas locēkļiem. Vienīgās skaņas, kādas pie
zemes dzeguzēm ir novērotas, ir vāji, reti izdoti kliedzieni

vai dūdošana, kas pilnīgi līdzinājās baloža dūdošanai. To

pavada cekula sabošana un astes izplēšana.
Par putna reprodukciju izsmeļošāku novērojumu nav.

Henna n s (Hcrmann) uzgāja kaktusa lapās viegli bū-

vētu zaru ligzdu, kur atradās divi lielas, baltas olas.

Labvēlība, kādu meksikanieši zemes dzeguzei dāvā,

pamatojas arī uz to, ka ļoti viegli viņu var pieradināt par

pus mājas dzīvnieku. Viņu bieži tura gūstā un viņa tādā

mērā pierod pie citiem apstākļiem, ka viņai ne tik vien var

atļaut pēc patikas skraidīt apkārt pa māju, bet arī staigāt

pa pagalmu un dārzu. Reiz pieradināta, viņa drīz arī te

jūtas kā savās mājās un tiešām kļūst noderīga, iznīcinā-

dama peles, mazas čūskas un citus rāpuļus, visādus kukai-

ņus un citādus kustoņus, bet iedomātus nopelnus piešķir

viņas gaļai, ko meksikanieši skaita par sevišķi dziedinošu

daudzās slimībās, un tas viņai gan sagādā mājas drauga

godu, bet vajadzības gadījumā liek upurēt arī dzīvību.

Pie vairākām no viņām ir novērots, ka tās ar sagūstīto me-

dījumu kādu laiku spēlējas, kā to kaķis dara ar peli, un tad

aprij to ar visu ādu un spalvu.
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Sevišķi īpatnējas dzeguzes ir ari kāpuru ēdēji
(Crotophagae), skaitā nabaga, uz Dienvidus un Vidus-

amēriku ierobežota apakšdzimta. Viņus sevišķi raksturo

par asu šķautni paaugstināta virsknābja daļa. Virsknābja
iekšpuse izdobta un ragviela pati sastāv no šūnām ar plā-
niem apvalkiem, gandrīz kā pie pipargraužiem un ragu

putniem. Pirmos tārpu ēdēji atgādina arī ar cieši piegu-
lošām spalvām, kuras viņu ķermeni padara vienmēr kal-

senu un tā viņus zināmā mērā jāuzskata par pārejas lo-

cēkļiem no dzeguzēm uz tukaniem.

Dzīves veidam piemīt kaut kas ļoti savāds, jo tārpu

ēdēji nebūt nedzīvo kā citas dzeguzes, bet drīzāk gan kā

mūsu žagatas vai vārnas, bet atkal arī kā pipargrauži. Vi-

ņus vienmēr redz sabiedrībā un turklāt tiklab cilvēka mā-

jokļu tuvumā, kā stepju mežu iekšienē, bet vislabāk tiem

patīk mitras pļavas, dziļas ielejas un tur tie parasti pie-

biedrojas ganāmiem pulkiem. Cilvēka tuvums viņus ne-

dara biklus, gluži otrādi, viņi dažreiz izrāda tādu pārdro-

šību, kas mums liekas taisni nesaprotama. Viņu repro-

dukcija ir tikpat īpatnēja, kā viņi paši. Tārpu ēdēji ne tik

vien perē kopā sabiedrībā, bet arī tanī pašā ligzdā, kur

daudzas mātītes dēj savas olas, kopīgi perē un audzē. No

dabas pētnieku ziņojumiem izriet, ka dažādu sugu dzīves

veids ir galvenos vilcienos vienāds.

Vispazīstamākā un izplatītākā vienādā vārdā (Cro-

tophaga) nosauktās dzimtas suga ir braziliešu a n i (Cro-

tophaga ani). Viņš, neskatoties uz savu garo asti, lielumā

tikko sasniedz mūsu dzeguzi. Dziļi melnās spalvas uz

spārniem un astē atspīd tērauda zilā spīdumā, galvas un

kakla spalvām platas, vara brūnas apmales, uz mēteļa un

plecu, guzas un krūšu apmales platas, melnzili spīdošas.

Knābis, iesākot no pamata, ar augstu asu ķīli, pie gala ar

nelielu paplašinājumu, sānos gluds un bez gareniskām rie-

vām, viņa krāsa, tāpat kā kājām, melna, acis pelēki brū-

nas.

Ani dzīvo lielākā Dienvidamērikas daļā uz austrumiem

no Andu kalniem. Apdzīvotais apgabals sniedzas no Brazili-

jas austrumiem līdz Vidusamērikai ieskaitot Rietum-Indiju



un Antillas. Gadās viņu sastapt arī Savienoto Valstju dien-
vidos. Brazilijā to atrod visur, kur atklātas ganības mai-

nas ar krūmiem un ar mežu audzēm, bet viņš noteikti iz-

vairās no lieliem, slēgtiem mežiem. Gvianā viņa aizsma-

kušais kliedziens skan pretim ceļotājam, tiklīdz tas atstā-

jis mājokli. Jamaikā viņu redz visos līdzenumos, īpaši tās

stepēs un ganībās, ko apmeklē zirgu un ragu lopu bari, un

turklāt tik bieži, ka G o s s c var apgalvot, ka esot iespē-
jams, ka viņš esot parastākais no visiem salas putniem.
Arī St. Kruā viņš bieži sastopams un kā uzkrītoša parā-
dība vispār pazīstams.

Viņa izturēšanās nav nepatīkama. „Ani," saka Hi 1 s

(Hill), „ir viens no maniem mīluļiem. Citiem putniem ir

6avs gada laiks, bet tārpu ēdēji ir pastāvīgi lauka iemīt-

nieki un viņus redz visu gadu. Kur vien ir klajš lauks

un ar dažiem kokiem vai krūmiem apaugušas ganības, tur

arī droši vien pamana šos sabiedriskos putnus. Pārgalvīgi

un, kā rādās, bezbailīgi būdami, viņi nekad nenokavē atzī-

mēt cilvēka ierašanos ar skaļu kliedzienu. Pēc pārgājuša
negaisa viņi, zināms, ir pirmie, kuri atstāj biezokni, lai

žāvētu savus spārnus un pēc tam atkal rādītos klajā laukā,

pat vienmēr uz dziedāšanu gatavais mēdītāju strazds ne-

aizsteidzas viņiem priekšā. „Xvi joč kvi joč" dzird no kāda

netāla krūmāja, un parādās arī mazs tārpu ēdēju bars, kas,
astes gari izstiepis, slīd uz kādu vietu, kur zemes mitrums

un svaigums ir pamodinājis kukaiņus. Saule sūta slīpi le-

jup savus starus uz līdzenumu, jūras vējš izplata svaigu-

mu, un kļūst atkal dzirdams bailīgi atkārtotais „kvi joč
kvi joč". Kāds vanags klusām zogas gar krūmu malu, un

viņš pārlido arī pār savanu, bet melno putnu vētras signāls
ir jau noskanējis visiem lauka iedzīvotājiem. Nedzird

vairs ne skaņas un nekustās vairs ne spārns. Dedzinoši

karstās dienās, kad nekrīt vairs ne pilieniņš rasas un visa

augu pasaule pagurst, redz tārpu ēdējus dodamies uz upēm

un tur sadalāmies mazās sabiedrībās. Ja tie uzgājuši kādu

vietu, kur straumē iegāzies ar saknēm izgāzts koks, tad

viņus te redz sēžam dažādos stāvokļos, ar astēm uz augšu
un turoties pie zariem un dzerot vai klusi un darbā nogri-
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mušus tīrot spalvu un nodarbojoties krasta smiltīs. Viņi
tur paliek gandrīz līdz saules rietam, tad pēc nelielas vil-

cināšanās aizlaižas projām pēc tam, kad viens no bara ir

devis zīmi, ka nu ir laiks doties pie miera."

Kustības tiem nebūt nav neveiklas. Pa zemi viņi pa-
rasti lēc vai lēkā apkārt, reizē paceldami kājas, bet dažreiz

tos redz arī skrienot projām par galvu par kaklu, un tad

soļojot un sperot pamīšus vienu kāju pēc otras. Pa koku

zariem viņi kāpelē diezgan veikli, un turklāt tiklab ar gal-
vu uz leju, kā otrādi. Viņi uzmetas uz galvenā zara gala,
ātri pa zaru skrienot sasniedz zara vidu, pārmeklē visu

koku kārtīgi pēc kukaiņiem un tad atstāj viņu no otras

puses, vai nu pa vienam pēc kārtas, vai pēkšņi visi kopā

skaļi kliegdami. Lidojiens ir smagnējs, lēns un nevienāds.

Lidojošs ani turklāt izskatās arī dīvains, jo viņš izstiepj
taisni tievo vidukli ar garo asti, lielo galvu un vareno

knābi un spārnus kustina tikai maz un tā, kā Gos s c

saka, viņš līdzinoties vairāk zivij kā putnam.
Barība ir dažāda. Galvenā barība laikam ir rāpuļi,

kukaiņi un tārpi, bet laikiem tārpu ēdēji pieturas gandrīz

vienīgi pie augļiem. Pētnieki savu nošauto putnu kuņģos
atrada dažādu kukaiņu paliekas, īpaši siseņu, taureņu un

tamlīdzīgu, bet arī dažādas ogas un citus augļus. Govīm

tie nolasa parazītus un taisni tādēļ viņi labprāt uzturas

ganībās. Viņus redz skraidām apkārt uz dzīvnieka, un pē-
dējie neizrāda nekādu nepatikšanu. Dažreiz vairāki putni
reizē apstāj to pašu ragu lopu, vienalga, vai tas guļ, vai

staigā. Vīdas princis redzējis viņus sēžam uz ragu

lopu mugurām melnputnu un baltās karakaras sabiedrībā,
G o s s c novērojis, ka viņi cītīgi nodarbojās atpestot kādu

govi no viņas mocītājiem. Arī citi ceļotāji atzīmē viņu un

ragu lopu draudzību. Bez tam viņi apdraud ne tikai skre-

jošos kukaiņus, bet dzenas pakaļ arī lidojošiem.
Par reprodukciju ir sīki, bet ne gluži saskanīgi ziņo-

jumi. Azara (Azara) piezīmē, ka ani taisot ligzdas sa-

biedrībā, bet neviena cita šīs ģints suga nē. Richards

Šomburgks apgalvo pretējo, un d'O rbi ņj i (d'Or-

bigny) apstiprina šomburgka novērojumus. Pēc
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Burmeistera, ani ligzda esot Brazilijas mežos at-

rodama visur zemos krūmos, arī cilvēku mītņu tuvumā."

Putni, kas turas kopā pa pāriem, parasti ļoti drīz nodod

savu vietu, pastāvīgi pielaizdamies un aizlaizdamies. Var-

būt tādēļ, ka viņus te bieži traucē, atsevišķie pāri neceļ
lielu kopīgu ligzdu, gan otrādi, viņu ligzdas ir tikai mēreni

lielas, pa lielākai daļai tur nav vairāk par piecām vai se-

šām olām. Azaras aprakstīta putnu sadzīve nometnēs

turpretim tādās vietās, kur cilvēks viņus daudz netraucē,
var gan arī vēl būt, Brazilijā tomēr šī parādība nav sasto-

pama, es neesmu arī dzirdējis, ka kāds brazilietis par viņu
runātu, kaut gan šie ļaudis ļoti labi mēdz pazīt taisni šādus

vietējo dzīvnieku sīkumus un tūlīņ par viņiem stāsta, ja
tiem apjautājas par kāda radījuma dzīves veidu." Ar to

saskan šomburgka ziņojums. „Indiaņi," viņš saka,

„apgalvo, ka tikai viena suga ceļot kopīgu ligzdu, kāmēr

abām citām sugām šī īpatnība nepiemītot, jo katram pā-
rītim ir sava paša ligzda." Turpretim Gos s c mums pa-

stāsta sekošo. „To, ka ani kopīgi ceļ un taisa no zariem

neparasti lielu ligzdu, apstiprina visi iedzīvotāji. Ligzdai

par pamatu parasti izvēlas augstu koku." Hils (Hill),
kā ziņas ir pilnīgi ticamas, piezīmē: „Apmēram pus ducis

kopā taisa tikai vienu ligzdu. Tā ir liela un viņā pietiekoši
daudz telpas, lai uzņemtu visus un dotu pajumti visam

bērnu baram. Viņi perē ar lielu nodošanos un nekad ne-

atstāj ligzdu, neapsedzot olas ar lapām. Jūlijā es atradu
šo putnu ligzdu. Viņa sastāvēja no daudz sapītiem zariem

un bija izklāta lapām. Ligzdā gulēja astoņas olas, bet

tanī pašā laikā arī daudzu citu olu čaumalu gabali un vēl la-

ba daļa čaumalu zem koka." Arī Gundlachs apšauba
vairāku mātīšu kopīgo perēšanu, jo viņš saka, ka esot re-

dzējis ligzdas ar ļoti daudz olām, to starpā arī tādas, kurās

viena vai dažas olu kārtas bija klātas ar jaunu materiālu,

jo mātītes, kas ļoti vēlējās piebiedroties, pienesa klāt aiz-

vien vairāk un vairāk materiāla ligzdai. Ligzdas taisīšana,
vai vismaz perēšanas laiks, pēc šī paša pētnieka novēroju-

miem, Kubā velkas no apriļa līdz oktobrim. Ligzdu taisa

koku žuburos, vai starp bambuku un viņam cieši apkārt
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apvītiem tīteņiem un viņa taisīta no maziem zariem un sau-

siem augiem. „Man piederīgās sešas ani olas," turpina

Burmeisters, „ir apmēram tik lielas, kā parastās
baložu olas. Svaigi iedētām viņām bija pilnīgi balta krāsa

un krīta izskats, bet tomēr spīdēja cauri zaļgana nokrāsa.

Šur un tur pa virsu bija ierautas strīpas un līnijas, caur

kurām bija redzams skaists seladona zaļums." Mazie, pēc

Šomburgka, atstāj ligzdu pirms tie vēl spējīgi laisties

un veco sabiedrībā ar viņiem līdzīgu izveicību lēkā no zara

uz zaru. Tiklīdz tuvojas briesmas, vecie mežonīgi kliegdami

paceļas un jaunie ātriem lēcieniem steidzas lejā no krū-

miem vai kokiem, lai zemē nokļuvuši pazustu zālē.

Pret cilvēku kāpuru dzeguzes izturas dažādi. No jāt-
niekiem viņas nebēg vai nu nemaz, vai tikai kad tie jau

ļoti tuvu, vai arī ja jātnieks pietura, kājniekiem viņas uz-

ticās mazāk. Tur, kur viņas mazāk sastopās ar zemes

kungu, viņu pārdrošība ir neticama. „Līdzīgi vairākiem

šo tuksnešaino vietu putniem," ziņo Humboldts,

„viņas tik maz baidās no cilvēkiem, ka bērni viņas bieži

saķer rokām. Araguas ielejās, kur tās ļoti bieži sastopa-

mas, viņas gaišā dienas laikā nosēdās uz mūsu šūpļa tīklu,
kad mēs viņā gulējām." Tikai svilpšanu viņas, kā to ap-

liecina Šomburgks, nevar panest, vismaz acumirklī aiz-

laižās, tiklīdz atskan svilpiens. Ja neskaita atsevišķus ku-

ibaniešus, kuri ēd viņas gaļu neskatoties uz tās dīvaino

smaku, vai par viņu nodevīgiem kliedzieniem saniknoto

mednieku, kas grib viņai atriebties, kāpuru dzeguzes netiek

medītas. Tās ko nošauj kokā, ne vienmēr nokļūst med-

nieka rokās, jo šo dzīvnieku dzīvības sīkstums ir apbrīno-

jams.



Kuroli. Banānu ēdēji.

Ragu putni. Zivju dzeņi.
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Kuro 1 v, vienu no uzkrītošākiem putniem Mada-

gaskarā, kura vispār bagāta ar īpatnējiem dzīvnieku

priekšstāvjiem, ir zinātnieki sistemātiski svaidījuši šurp
un turp un uzskatījuši, te par dzeguzi te par zilo vārnu un

beidzot pacēluši īpašas dzimtas priekšstāvja stāvoklī ar

tādu pašu nosaukumu (Leptosomidae). Ar minētiem put-
niem, un tāpat arī ar banānu ēdējiem, viņam zināma rad-

niecība
. Knābis, lai gan izskatās īss, ir patiesībā garš un

stiprs, pie pamata platāks un tāpēc dziļi šķelts, bet sevišķi
ievērojams ar to, ka nāsis pie knābja pamata, kas pārklātas
ar elastīgu ādiņu, pilnīgi apklātas kuplām spalvām, kas aug

abās augšējā žokļa pusēs un sagrieztas uz augšu un viena

pret otru. Kur o 1 s (Leptosomus discolor) garumā sa-

sniedz divdesmit četri centimetri, un viņa galvas priekšējā
daļa, kakls, guzna un krūšu augšējā daļa ir tumši zilgani

pelēka; uz pakauša, kur neliels cekuliņš, krāsa ir melna,

mugura, mazākās spārnu segspalvas un plecu spalvas, kas

atsit skaistu vara sarkanu spīdumu, ir metāla zaļā krāsā;
lielās spārnu segspalvas vairāk vara iesarkanas, apakšā
pelēkas; uz vēdera un zem astes segspalvām krāsa ir balta.

Varavīksnene brūna, knābis melns, kājas koši dzeltēnas.

Mātītei galva un kakls sarkanbrūni ar melnām strīpām.

Tikpat uzkrītošs, kā veidojums un krāsa, ir arī kurola

dzīves veids un ierašas, par ko Ņūtons (Newton),
Rochs un Pollens (Pollen) sīki mums pastāsta. Pa

laikam to sastop sabiedrībās, kas satāv no desmit līdz div-

padsmit putniem, kas galvenā kārtā dzīvo gar mežu ma-

lām; citu reizi līdzīgās vietās tos sastop ļoti daudz, bet

nelielās sabiedrībās, kurās tēviņu skaits tik ievērojami pār-
sniedz mātīšu skaitu, ka Pollens domā, ka uz katras

mātītes iznākot vismaz trīs tēviņi.



īpatnējs radījums kurols ir visādi ņemot. Viņa klie-

dziens, ko var izteikt balsienos „Tuhutuhutuhu", un kas

pret beigām pieņemas stiprumā, ir pa laikam neatlaidīgi
bez pārtraukuma un skaļi dzirdams mežos, ka beidzot

kļūst nepanesams. Kliedzot viņš rīkli un kakla priekšējo

daļu tā piepūš, ka tie izskatās kā nokāries maiss. Bet cik

uzcītīgi viņš kliedz, tikpat slinks un neapgarots tas ir tad,
kad nosēžas uz kāda koka zara. Te gluži svērteniskā stā-

voklī viņš bez kustēšanās pavada ilgu laiku, un tad liekas,
ka tas būtu kāds izbāzts putns; tad viņš nevien ļauj med-

niekam tuvoties šāviena attālumā un šaut no sabiedrības

vienu pēc otra, bet vārda pilnā nozīmē ļauj, ka to nosit,
nemaz nedomādams par bēgšanu. Pavisam citāds šis putns

parādās, kad laižas un ir reiz pacēlies zināmā augstumā.
Te viņš kustas pa gaisu ar lielu patiku un prieku, līdzīgi
mūsu zilai vārnai, paceļas kādā noteiktā vietā virs meža

ātri un gandrīz vertikāli uz augšu un krīt atkal atpakaļ,
spārnus sakļaudams gandrīz pavisam, un taī pašā laikā iz-

grūzdams svilpienu, kas tik pilnīgi atgādina ērgļa balsi, ka

Rochs un Ņūtons ilgu laiku šaubījās par to, kas

tas ir, kas viņiem acu priekšā izpilda brīnišķīgo laidelēša-

nos, kurols vai spārnotais laupītājs. Tikai pēc tam, kad

vairākas reizes bija apskatījuši viņu ar tālskati, tie pār-

liecinājās, ka tas ir kurols un reizē arī ievēroja, ka kāds

viņa biedrs, kas mierīgi sēdēja kokā, nereti atbildēja tam,

kas rotājās gaisā.
Pēc Po 11 en a, kurols galvenā kārtā pārtiek no

sienāžiem, bet medī arī chameleonus un ķirzakas, un ar to

laikam izskaidrojams tas, ka viņa gaļai ir nepatīkama gar-

ša, līdzīga kā mūsu dzeguzes gaļai.
Noteiktas ziņas par kurola reprodukciju Po 11 en a m

neizdevās iegūt. Kad viņš uzturējās Maijotā, viņam bija
izdevība novērot kādu kurolu, kas nesa stiebrus kāda liela

koka dobumā, lai taisītu sev tur ligzdu, bet neko tālāk

viņš arī nezin. Ka tik uzkrītošs putns vērš uz sevi iedzim-

to uzmanību, tas liekas būt saprotami.
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Par banānu ēdēju (Musophagidae) mēs sau-

cam kādas mazas dzimtas priekšstāvi, lai gan šis nosau-

kums tiem maz piestāv, jo minētie putni nemaz tik noteikti

no šiem augļiem nepārtiek. Viņa lielums svārstās starp
kraukļa un mūsu roža lielumu. Banānu ēdēju dzimtene ir

Vidus- un Dienvidāfrikas lielo, nepārtraukto mežu apga-

bali. Apvidos, kur nav koku, tos nevar sastapt. Viņi dzīvo

sabiedrībās, mazās grupās, kas pēc maniem novērojumiem
sastāv no trīs līdz piecpadsmit putniem, daudz viņi uzturas

koku zaros, bet bieži nonāk arī zemē. Liekas, ka daži no

viņiem diezgan kārtīgi izdara tālus ceļojumus pa savas

dzimtenes apgabalu; bet tas notiek ļoti nemierīgā kārtā,
ar lielu troksni un kliegšanu. Viņu laišanās spējas nav

diezin cik ievērojamas, bet tomēr, cik var spriest pēc īsa-

jiem spārniem, viņi kustas diezgan veikli un var izdarīt

dažādas kustības. Viņu kustības pa koku zariem ir ļoti
veiklas. Viņi ievēro visu, kas ap tiem notiek, un tāpēc ir

ļoti uzmanīgi, un ja redz, ka tos vajā, tad top ārkārtīgi
bikli. Viņi ēd lapu pumpurus, augļus, ogas un graudus, ko

salasa koku lapotnēs, krūmājos un uz zemes. Šī barība,

pats par sevi saprotams, noteic viņu dzīves vietu. Tāpēc
visvairāk tie apdzīvo tādus apgabalus, kas bagāti ar ūdeni

un līdz ar to arī ar dažādiem augļiem. Pateicoties šai ba-

rībai, viņi arī gūstā ātri pierod un pie zināmas kopšanas
var nodzīvot pie mums pat gadiem ilgi. Dažas sugas ir

ļoti patīkami istabas putni, tādi, kādus vien var vēlēties.

Viņi iepriecina ar savu spalvu krāšņumu, kā arī ar savu

dzīvo dabu un pieticību.

Ķiveres putni jeb turako (Corythaix)

sastāda šīs dzimtas kodolu, ir izplatīti pa visiem augšā mi-

nētā apgabala apvidiem un tur, kur tie ir, nevar palikt ne-

ievēroti. Viņu galvenās pazīmes ir mazais, īsais, trīs-

stūrīgais knābis, kura augšējā daļa kā neliels āķis pārka-

rājas pār apakšējo, un pa daļai pieres spalvām pārklātās

nāsis. Spalvas ir biezas, uz galvas ķiveres veidīgi sakār-

totas, galvenā kārtā zaļā krāsā, kāmēr lidspalvas parasti

izskatās krāšņi.
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Dažādas sugas ļoti līdzīgas viena otrai kā krāsas, tā dzī-

ves veida ziņā.
Abesinijā dzīvo krūmu turako jeb balt-

vaidzis ķiveres putns (Corythaix buffoni). Ķi-
veri izveido plats, piegulošs, uz pakaļpusi stāvi noslēgts

spalvu pušķis melnā krāsā, ar zaļu atsitumu; pārējā galva,

kakls, mētelis un apakša līdz vēderam ir skaistā loku zaļā
krāsā, vēders un pārējās ķermeņa apakšējās daļas tumši

pelnu pelēkas, lidspalvas, izņemot pēdējās otrās šķiras lid-

spalvas, tumši karmīnsarkanas, laukums priekš acīm un otrs,
kas gandrīz vertikālā virzienā iet pār ausi un kaklu, ir snie-

ga baltumā. Gaiši brūno aci ieslēdz riņķi, kas sastāv no ma-

zām kārpiņām cinobra sarkanā krāsā. Knābja gals ir

asins sarkans, bet virsknābja gals līdz nāsīm ir zaļš; kājas
ir brūni pelēkas. Garums 45, platums 57, spārnu garums

17,5, astes garums 21,5 centimetri. Mātīte par vienu centi-

metri īsāka un par divi centimetriem šaurāka, citādi iz-

skatā pat sīkumos neatšķiras no tēviņa.
Manā medību ceļojumā pa Habešu man vairākkārtīgi

bija izdevība novērot ķiveres putnu. Viņu var sastapt ti-

kai samērā augstu kalnos, gandrīz nekad zem sešisimti

metriem un no šejienes sākot viņš ir sastopams līdz pat
divi tūkstoš metru augstumam, mežiem un ūdeņiem ba-

gātās ielejās, tur kur sastop pat kroņu vilkpienes. ViņS
dzīvo vai nu baros, vai nelielās ģimenēs, apmēram tā, kā

mūsu rožis. Viņš ir nemierīgs un nenogurdams pa dienu

laidelējas šurp un turp, bet kārtīgi vienmēr atgriežas at-

pakaļ noteiktos kokos, sevišķi sikomorās un tamarindos,
kam visapkārt aug zemi meži. šādi koki parasti ir satik-

šanās vieta visai sabiedrībai, tur salasās viena bara putni,
kas izklīduši meklējot sev barību, no šejienes tie dodas at-

kal jaunos ceļojumos.
Ja reiz šādu koku gadās uziet un pusdienas laikā vai

vakarā zem tā nostāties, tad nav grūti novērot šos krāš-

ņos radījumus. Tos, kas tuvojas, ļoti viegli var ieraudzīt,

vienalga, vai tie lēkā no zara uz zaru, jeb lēkādami skrien

pa zaru uz augšu, izdodami savas dobjās balss skaņas. Viņu
balsi ļoti grūti atdarināt. Izklausās, itkā tā nāktu no vē-
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dera, un sākumā novērotājs nevar izprast, cik tālu atro-

das kliedzējs. Es esmu mēģinājis viņu atdarināt, sakarīgi
vienu aiz otras izgrūzdams balsienus „Jahuhajagaguga".

Ķiveres putns lielāko savas dzīves daļu pavada koku

zaros. Tikai uz dažiem acumirkļiem tas nonāk lejā, pa-

rasti tur, kur zemas vilkpienes cieši aizklāj kalnu nogāzes.
Te viņš uzturas dažas minūtes, lai uzlasītu kaut kādu ba-
rību. Tad atkal ātri paceļas un steidzas uz tuvējo koku,
pavada tur kādu laiku un tad laižas tālāk, vai nu uz tuvējo
koku, vai atkal zemē. Viss bars rīkojas tāpat, tikai ne rei-

zē, bet gluži tāpat kā mūsu rozis. Viens sabiedrības lo-

ceklis pēc otra atstāj koku bez trokšņa, bet visi seko pir-

majam un atkal ātri vien salasās turpat. Koku lapotnēs
šis putns ir ļoti veikls. Viņš lēkā ļoti ātri no zara uz zaru,

bieži vien ņemdams talkā savus spārnus, bet lēkā arī pa
vienu pašu zaru ātri uz priekšu. Laišanās atgādina mūsu

rozi vai arī dzeni. Viņa ir lokveidīga, tomēr loki nav visai

lieli. Daži ātri, gandrīz švīkstoši spārnu sitieni paceļ ķi-
veres putnu līdz loka augšai, tad viņš uz acumirkli izpleš

spārnus, parādīdams viņu greznību visā pilnībā, nolaižas

gandrīz stāvu uz leju un paceļas no jauna. Kakls tad ir

izstiepts, galva pacelta uz augšu, aste te izplesta, te salikta

kopā, skatoties pēc tam, vai putns krīt uz leju vai paceļas
uz augšu.

Manu nošauto putnu kuņģos es esmu atradis tikai

stādu vielas, galvenā kārtā ogas un sēklas. Pie atsevišķiem
krūmājiem, kur ogas pašlaik bija nogatavojušās, ķiveres
putni nāca lejā ļoti bieži, bet vienmēr palika te tikai ļoti
īsu laiku. Viņi savā ziņā tikai panašķojās, un tad, cik ātri

vien iespējams, devās atpakaļ koku lapotnēs, kur jutās
drošībā. Heiglins saka, ka viņu barībā ietilpstot ari

kāpuri un vispār kukaiņi, unLefevrs (Lefevre) domājās
savu nošauto ķiveres putnu kuņģos atradis pat mazu sald-

ūdeņa gliemju atliekas.

No olvada kādai mātītei, kuru es biju nošāvis aprilī, es

izgriezu pilnīgi gatavu olu tīri baltā krāsā, kas pēc lieluma

un veida atgādināja mūsu mājas baloža olu, bet atšķīrās
no tās ar plāno čaumalu un ar lielāku spīdīgumu. Ligzdu



266

par nožēlošanu es neatradu, tomēr es nešaubos, ka to šie

putni ierīko koku dobumos. Es gribu uzsvērt, ka neskato-

ties uz to, ka bija iestājies perējamais laiks, tomēr lielākā

daļa ķiveres putnu, ko es atradu, dzīvoja baros un nevis

ģimenēs.
Par briesmām, kādām brīvi dzīvojošie ķiveres putni

ir padoti, es nevarēju nekādus novērojumus izdarīt. Jā-

piemin, ka tos tie medī dažādie zvirbuļu vanagi un dižva-

nagi, kas dzīvo viņa dzimtenē; uz to vismaz aizrāda viņa
lielā uzmanība, slēpšanās biezos koku zaros, laišanās pa vie-

nam un bailīgā un īsā uzturēšanās uz zemes. Tomēr neko

noteiktu es nevaru apgalvot. Abesinieši ķiveres putnu
nemedī un tikpat maz tiem nāk prātā šo skaisto dzīvnieku

saistīt pie sevis kā gūstekni. Tāpēc var gadīties, ka putns
no eiropieša sevišķi nebaidās. Bet viņš top bailīgs, tik-

līdz tas pieredzējis kādu vajāšanu. Medības apgrūtina

putna nemierīgais dzīves veids. Viss bars tā sakot kustas

medinieka priekšā šurp un turp, pazūd iz viņa acīm parasti
ļoti ātri tur, kur apkārtne tam rada kādus šķēršļus. Vis-

drošāk pie mērķa nokļūt tad, ja putnus sagaida zem viņa
iemīļotiem kokiem. Te var gandrīz vienmēr noteikti ce-

rēt uz laupījumu. „Tīri apbrīnojamu veiklību," saka

Heiglins, „parāda mūsu putns kāpelējot. Ar sašautiem

spārniem, nokritis no koka viņš ātri skrien pie nākošā

koka un dodas pa stumbru uz augšu kā piešu dzegūze un

acumirklī nozūd koka lapotnē vai vīteņu augos."
Ķiveres putna dzīvi gūstā mēs esam varējuši novērot

kopš tā laika, kad ierīkoti zvēru dārzi. Es vairākas reizes

esmu kopis turako un skaitu to par piemīlīgāko no sprosta

putniem, kādus vien ekvatora zemes mums var dot. Izņe-
mot pusdienas stundas, kuras tie pavada mierīgi atpūšo-

ties, viņi nepārtraukti kustas, un te parāda visu savu

skaistumu, tā kā noder par greznumu katram lielākam

sprostam. Sevišķi brīvi stāvošos lidsprostos tie jūtas ļoti
labi. Agrās rīta stundās un vakaros tie ir visdzīvāki,

iestājoties apžilbinošai dienas gaismai viņi noslēpjās lapu
ēnā vai kādā telpā, kas pasargāta no saules stariem. Sauli

viņi nemīl tāpat, kā lielas lietus gāzes, kas viņu sausās
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spalvas tā saslapē, ka viņi nevar vairs palaisties. Ar sa-

viem biedriem sprostā tie satiek ļoti labi, vai labāk sakot,
viņi gandrīz nemaz tos neievēro. Es viņus esmu turējis

sprostā kopā ar daždažādiem putniem, un nekad neesmu

ievērojis, ka ar kādu no kopējās telpas biedriem būtu sā-

cies kāds strīdus. Pat ja kāds no tiem nosēžas tam cieši

blakus, un patiesībā pat piespiežas tam klāt, viņš paliek
tas pats nevainīgais radījums.

Viņa barība gūstā ir ļoti vienkārša un sastāv galvenā
kārtā no vārīta rīsa, kas sajaukts ar dažādiem zaļumiem
un ar dažiem augļiem. Barības viņiem vajag daudz, bet

pieticīgi izvēles ziņā viņi ir vislielākā mērā. Balsi dzird

reti. Parasti tie izdod tarkšķošu skaņu, bet sevišķi uz-

traukti skaļi un aprauti sauc: „kruuk, kruuk, kruuk"; ci-

tas skaņas es neesmu dzirdējis. Vero (Verreaux) ir at-

radis, ka tās divpadsmit vai četrpadsmit spārnu spalvas
ar krāšņo purpurviolēto krāsu pazaudē savu skaistumu, tik-

līdz dabon izmirkt, viņas zaudējot pat savu krāsu, ja sa-

mirkušas aizkarot un beržot ar pirkstiem, šai parādībai
pēc tam piegriezuši uzmanību visi, kas ķiveres putnu turē-

juši gūstā un tīros traukos, pat baltās porcelāna bļodās,
snieguši ūdeni ko mazgāties. Pārītis, ko novēroja Ende-

re s, nokrāsoja mazgādamies vidēji liela trauka saturu

tik stipri, ka ūdens līdzinājās blāvi sarkanai tintei, un viņi
mazgājās dienā vairākas reizes un atdalīja tāpēc lielu dau-

dzumu krāsvielas. Kāmēr spalvas bija slapjas, viņu pur-

pursarkanā krāsa stipri vien atsita zilā, bet pēc tam, kad

tās izžuva, viņas bija atkal tikpat krāšņi purpursarkanas
kā iepriekš. Spalvu metamā laikā krāsa vairs negāja tik

stipri nost kā agrāk. Gluži to pašu es esmu novērojis pie
tiem ķiveres putniem, kurus es kopu. Arī pēc putna nāves

krāsas atdalīšanās nemazinājās, vismaz pēc Vesterma-

ņ a (Westerman) un šleģ c ļ a (Schlegel) novērojumiem.
Amsterdamas zvēru dārzā kādam ķiveres putnam uznāca

krampji un to, kā tas tādos gadījumos parasts, aplēja ar

ūdeni. Putns palika tādā stāvoklī, kā bija nokritis, dzīvoja
vēl dažas stundas un tad nobeidzās. Te izrādījās, ka vienā

pusē viņš bija nožuvis, bet taī pusē, kas atradās uz zemes,
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viņš bija slapjš un te nu novēroja, ka slapjais sarkanums

uz kreisā spārna bij pārvērties zilā krāsā, kāmēr sarkanā

krāsa uz labā spārna, kas bija izžuvis vēl putnam dzīvam

esot, bija uzglabājusies savā pilnā krāšņumā. Uz izžāvētām

putnu ādām mazgāšana ar ūdeni neatstāj ne mazākā ie-

spaida un tikai tad, kad ādu iemērc atšķaidītā amonjakā
vai ziepju ūdenī, var manīt, ka krāsa no spārniem noiet.

Kas pipargrauži Jaunajai, tas ragu putni (Buce-

rotidae) ir Vecajai pasaulei. Viņi pieder atsevišķi stāvošai

putnu dzimtai un, stingri ņemot, tiem nav ar citiem put-
niem nekādas līdzības, bet pēc mana ieskata tie tomēr vai-

rāk atgādina pipargraužus, nekā zivju dzeņus, ar kuriem,
kā domā, tam esot vistuvākā radniecība. Nav grūti viņus

raksturot, jo garais, ļoti resnais, vairāk vai mazāk līkais

un ar sevišķiem izaugumiem, tā saucamiem ragiem, apbal-

votais knābis ir, neskatoties uz savu dažādo veidojumu,
tik raksturīga pazīme, ka tos nav iespējams samainīt ar

citiem putniem. Bet arī citādi viņi ir dīvaini veidoti. Vi-

duklis ir ļoti garš, kakls vidēji vai stipri garš, galva

samērā maza, aste, kas sastāv no desmit spalvām,

vidēji vai ļoti gara, spārni īsi un stipri apaļi,
kājas zemas, īsas un ar spēcīgiem nagiem, virspuses

spalvas samērā sīkas, apakšā bārkstotas. Daudzām su-

gām uz rīkles un ap acīm spalvu nav, un uz virsējā plak-

stiņa ir lielas, matiņiem līdzīgas skropstas, šīs dzimtas

sugu dažādība ir uzkrītoša, gandrīz katru sugu var uzska-

tīt kā ģinti, katrā sugā ir dažādības vēl arī skatoties pēc
vecuma. Izpētot iekšējo uzbūvi, par visām lietām duras

acīs kaulu vieglums. Ne tikai milzīgais knābis, bet ari

lielākā kaulu daļa sastāv no ļoti lielām šūniņām ar ārkār-

tīgi plānām sieniņām, kas spējīgas laist gaisu cauri. Dau-

dzām, varbūt visām, gaisu spēj vadīt pat āda, kas viegli

piestiprināta pie ķermeņa un, liekas, dažās vietās nav pat

ar to saistīta un satur daudzas ar gaisu pildītas šūniņas.
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Dienvidāzija, Malaju salas, Vidus- un Dienvidāfrika

ir ragu putnu dzimtene, un te pazīstamas apmēram piec-

desmit, veidojumā un krāsā, ierašās un tikumos ļoti lī-

dzīgas sugas. Liekas, ka Āzija ir viņu izplatības apgabala

centrs, bet arī Āfrikā sastop daudzas sugas. Viņi sasto-

pami sākot no pat jūrmalas līdz pat trīs tūkstoši metri

augstumam virs jūras līmeņa un parasti biezos augsto koku

mežos. Visas sugas dzīvo pa pāriem, bet nav arī sabie-

driskās dzīves naidnieki, un tāpēc bieži apvienojas ar sugu

biedriem, ar radniecīgām un pat ar pavisam neradniecī-

gām sugām, ja tik pēdējām tāds pats dzīves veids. Tāpat
kā tukani, arī šie lielāko savas dzīves daļu pavada kokos.

Lielākā daļa staigā ļoti neveikli, bet koku zaros kustas sa-

mērā veikli. Laižas visas sugas daudz veiklāk nekā to

varētu iedomāties, bet reti kad vienā paņēmienā tāļu, lai

gan jādomā, ka ne aiz noguruma, jo daži ragu putni bieži

vien stundām ilgi riņķo augstu gaisā. Lielākā daļa lai-

žas ar lielu troksni, tā kā raga putnu drīzāk var sadzirdēt

nekā ieraudzīt.

Maņas, sevišķi redze un dzirde, labi attīstītas, pārējās
vismaz nav panīkušas. — Visi raga putni ir uzmanīgi,

bikli, vārdu sakot, gudri radījumi. Balss ir vairāk vai ma-

zāk dobja, vien- vai divbalsīga skaņa, kas tiek izgrūsta ar

lielu izturību, un tā viņai liela loma meža atdzīvināšanai.

Barība ir jaukta. Lielākā raga putnu daļa ķer sī-

kus mugurkaulaiņos un kukaiņus, ja tas viņiem iespējams,
ēd pat maitu un visi bez izņēmuma ēd dažādus augļus un

graudus. Daži ir visa ēdāji vārda pilnā nozīmē.

Ļoti īpatnēja ir šo putnu reprodukcija. Lielākā sugu

daļa, par kurām mums jau ir noteikti un izsmeļoši novē-

rojumi, perē lielos koku dobumos, bet tādos apstākļos, kā

tas nav sastopams ne pie viena cita putna. Perētāju mā-

tīti pilnīgi iemūrē un atstāj vaļā tikai nelielu caurumu,

tēviņš pa šo laiku piegādā barību un pa atstāto caurumu to

pasniedz mātītei. Perēšanas dobums tā tad vārda tiešā

nozīmē ir cietums, kur mātītei jāpavada tik ilgi, kāmēr

jaunie izšķiļas vai pilnīgi attīstās tik tāļu, ka spēj laisties.

Pa to laiku mātīte met spalvu, vismaz pilnīgi pazaudē savu
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spalvu ģērbu, tā kā kādu laiku tā nemaz nav spējiga lai-

sties. Tēviņš neapnicis gādā par barību sievai un bērniem,
un tam, kā mēdz teikt, tā jāpiespiežas, ka viņš perēšanas

beigās galīgi novājē kā ģindenis.

Savvaļā dzīvojošiem raga putniem sevišķi lielākām

sugām, nav daudz ienaidnieku, viss vairums plēsīgo putnu

baidās, pats par sevi saprotams, no spēcīgājiem milzīgā

knābja sitieniem, un tāpēc tiem cits nekas neatliek, kā

ļaut sevi izsmiet un izzobot. Arī cilvēks tos maz apgrūtina

un dažus no tiem uzskata pat par svētiem radījumiem. Ne-

skatoties uz to, liekas tomēr, ka viņi cilvēku pazīst par savu

visniknāko ienaidnieku un pūlas no tā izvairīties ar vislie-

lāko uzmanību. Bet kā visi gudri un uzmanīgi dzīvnieki,

viņi gūstā ātri top rāmi un izrāda tad tik dziļu pieķeršanos
savam kopējam, ka tas var tiem droši atļaut kustēties pēc

patikšanas, jo tikai izņēmuma gadījumos tie savu brīvību

izlieto nelietīgi.
Kā šīs dzimtas Indijas sugu priekšstāvis vispirms jā-

min divradžu putns. Viņa ģintij (Dichoceros) rak-

sturīgs, liels, augsts, plats, priekšā divi strupās daļās da-

līts knābja piedēklis, kas sniedzas pār knābja pirmo treš-

daļu un iet pāri arī labu gabalu par galvas priekšējo daļu.

Nepalezieši šo divradžu putnu (Dichoceros bi-

cornis) dēvē par „homrai". Viņa spalva galvenā kārtā

melna; kakls,, virsējās astes segspalvas, vēders un apakšē-

jās astes segspalvas, laukums uz spārniem, pirmās šķiras
lidspalvas pie pamata, gali lielākai lidspalvu daļai un bei-

dzot stūres spalvas ir vairāk vai mazāk tiri baltā krāsā,

izņemot platu melnu strīpu netālu no galiem
.

Acs šarlaka

sarkana, virsknābis, ieslēdzot piedēkli sarkans, un pāriet
vaska dzeltēnā krāsā, apakšžoklis dzeltēns, galā sarkans,

knābja pamata daļa svina melna, kailā mirkšķināmā ādiņa
melna, kājas tumši brūnas. Garums 1,2 metri, spārnu ga-

rums no 50—52, astes garums 44, knābja garums 26 cen-

timetri, no pakaļējā piedēkļa gala līdz smailei 34 centimetri,

piedēklis pats 20 centimetri garš un 8,5 centimetri plats.
Homrai dzīvo visos Indijas augstos mežos, sākot no visj
tālākiem dienvidiem līdz Himalajiem, un arī Sumatrā viņš
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vēl sastopams. Pēc Dzer dona (Jerdon) ziņām, viņš
Indijā apdzīvo klinšu sienas līdz tūkstoš pieci simti metru

augstumā virs jūras līmeņa, bet bieži arī zemāku, parasti
pāros retāki mazos baros.

Gleznaini Hodžsons (Hodgsons) apraksta homraja
dzīvi un raksturu. Par dzīves vietu putns vislabāk izvē-

las brīvus vai apdzīvotus līdumus, kādi atrodami upju tu-

vumā turienes mežos. Viņš dzīvo sabiedrībās un ir rakstu-

rīgs ar savām nopietnajām un mierīgajām parašām un

kustībām, kā arī ar savu pašpaļāvību un cieņu. Kāda

augsta fantastiska koka galotnē var redzēt stundām ilgi

nekustīgi sēžot šos īpatnējos pašapzinīgos putnus, ar spār-

nos ierautu kaklu un uz kājas pantiem atbalstītu vidukli.

Pa laikam kāds no viņiem parasti viena vai divu biedru pa-

vadībā paceļas spārnos, lai dotos nelielā ceļojumā līdz kā-

dam citam augstam kokam. Cik tāļu sniedzas Hod ž -

so n a novērojumi, tad viņš nekad nenolaižoties uz zemes,

vislielākais, ja viņš nometoties uz kāda zema koka. Parasti

netālu viens no otra atrodas divdesmit vai trīsdesmit putnu,
un seši vai astoņi sēd uz viena koka un šad un tad izgrūž pa

pusei apspiestas skaņas, kas ir tikpat savādas, kā viņu
raksturs un parašas, šīs skaņas atgādina lielās vārdes

kurkšanu un diezin vai ir stiprākas par to. Bet ja nelūg-
tais mednieks uzbāžas šādai svinīgai sabiedrībai un ja viņš
vienu sašauj nāvīgi neievainodams, tad rūcošais apdraudētā
homraja maurošana viņam ir vislielākais brīnums. Jo ne

ar ko citu nevar salīdzināt šīs stiprās skaņas, kā ar ēzeļa
brēcienu. Viņa balss ir apbrīnojami stipra un tam par
iemeslu ir laikam neparasti pārkaulotā gaisa rīkle un balss

šķirba. Kliedzot katrreiz putns paceļ kaklu un galvu,
tā kā knābis stāv pavisam vertikāli, un pēc tam to atkal

noliec uz leju.

„Homrajs," tā turpina Hodžsons, „laižas ar iz-

stieptu kaklu un ievilktām kājām, aste stāv guļus un ir

drusku izplēsta. Viņa grūtā laišanās notiek taisnā linijā
un viņu atbalsta smagie, vienmērīgie, bet ātri viens pēc

otra sekojošie spārnu sitieni, kas ir gan diezgan lieli, tomēr

liekas, ka viņi ir samērā nespēcīgi, kas laikam nāk no tam,
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ka mugurkaula skriemeļi ir savienoti savā starpā samērā

kustīgi." Katru spārna sitienu pavada skaļš, šalcošs trok-

snis, kas pēc Džerdona ziņām, esot sadzirdams jau
vienu angļu jūdzi tāļu. Ja uz zemes divradžu putns ar' ne-

jūtas pavisam svešs, tad tomēr gan ļoti neveikls. Kājas
viņam nav radītas iešanai, bet apbrīnojami piemērotas,
lai aptvertu kādu resnu, stipru zaru. Kājas, kā Hodž-

sons saka, putnam sagādā visu, kas tam dzīvē vajadzīgs:
barību un mieru reizē, šad un tad tomēr kādam homra-

jam ienāk prātā atstāt koku zarus un nolaisties uz zemes.

Augļu dārziem homrajs pa laikam mēdz būt kaitīgs.
1867. gadā homraji tik uzcītīgi bij sākuši apmeklēt kādu

dārzu, ka kāds ducis bija jānošauj. Viņi parādījās kokos,

lēkāja te gandrīz kā papagaiļi apkārt, ņemdami palīgā arī

knābi, un notīrīja no kokiem visus augļus, kas tur karājās.
Šaī dārzā auga oranžu koki, kuriem bija ļoti lieli, ar mīkstu

čaulu pārklāti augļi. Dārza īpašnieks Horne atrada

augļus pie koka karājoties tā, itkā tie būtu pavisam neaiz-

tikti, bet iekšā tie bija pilnīgi izēsti. Ka pēc šādiem pie-
dzīvojumiem homreju uzskata par dzīvnieku, kas barojas
tikai ar augiem, ir saprotams, bet novērojumi pie noķēr-
tiem putniem šo uzskatu ļoti stiprā mērā sašķoba. Arī

tad ragu putnu mīļākā barība ir visādi augļi, un dažus

augļus tie ēd ar tādu kāri, ka tie jāuzskata kā gārdums;
bet bez stādu barības tie prasa arī pēc dzīvnieku valsts

vielām. Daži no viņiem ir kā īsti laupītāji, kas katram

dzīvam un vājākam radījumam, kas gadās tuvumā, uzbrūk

un to nonāvē. Viņi visīsākā laikā iztukšo lidsprostu, kur

tos ielaiž, jo neskatoties uz viņu, pēc izskata tik neveiklo

dabu, tie prot savus līdziedzīvotājus drīz vien pārvarēt:

mierīgi vienā vietā sēdēdami tie uzglūn neuzmanīgajam

putnam, kas nokļuvis viņiem tuvāk, un noķer to, piepeši
izstiepjot knābi vai nu tad, kad viņš mierīgi sēž, vai arī

laižas. Noķerto putnu tie sit dažas reizes pret zemi, uzmin

laimīgi iegūtam laupījumam ar kāju un apēd ar tik skaidri

redzamu apetiti, ka grūti ticēt, ka šī tieksme nebūtu dabīga,
bet iegūts tikai gūstniecības laikā. Katru barību, ko viņi
saņem, tie vispirms sviež gaisā un tad ķer ar knābi. Viņu



Zivju dzenis.





A. Brems .Dzīvnieku valsts" XVI.
273

veiklība šaī ziņā ir pārsteidzoša un vingrinoties drīz vien

top vēl lielāka, tā kā tie pasviestu gārdumu nemaldīgi sa-

ķer, vienalga no kuras puses tas arī nenāktu. Homraii pa-
visam no ūdeņa neatturas, bet kā Hodžsons apgalvo,
tie patiesībā dzerot ļoti reti; ja tos baro tikai ar svaigiem
augļiem, tad četrpadsmitās dienās reiz, pie jauktas barības

turpretī katru trešo vai ceturto dienu.

Par perēšanu ir vairāki novērojumi. Horne m ir

bijusi laba izdevība novērot šos putnus pie ligzdu taisīša-

nas. „Aprilī 1868. gadā," viņš stāsta. ~man ziņoja par divi

ligzdām, kas ierīkotas cauros kokvilnas kokos, pie kam

putni iepriekš ar knābja palīdzību ir viņus nanlašināiuši

līdz vēlamam lielumam, izmetot ārā satrūdējušās daļas.
Abos gadījumos es ieguvu trīs olas un abas reizes cau-

rums likās aizmūrēts ar govju mēsliem vai citu tamlīdzīgu
masu. Lielā augstuma dēļ es droši to nevarēiu noteikt,
un tā kā man katru reizi bija jānoiet sešas līdz astoņas
angļu jūdzes, tad man nebija izdevības, šīs parādības cē-

loņus izpētīt. Putns, kuru es liku izņemt no kādas ligzdas,
bija pazaudējis daudzas no savām jau tā vaļīgām spalvām

un biia ļoti sliktā stāvoklī. Laimīgāks nekā līdz šim es

izrādījos šī mēneša beierās. Neaizsargātā vietā, ļoti tuvu

manai verandai, citu koku vidū stāvēja kāds stalts zizu

koks, kuram biia dobums pirmaiā žuburā, kura dēļ papa-

gaiļi un zilās vārnas ilgi kāvās. Es bieži vien vēlējos, kaut

šo dobumu izvēlētos kāds divradzis un biju ļoti priecīgs,
kad pēc ilgām apspriedēm un atkārtotām dobuma apska-

tēm, pēc bezgalīgas zilo vārnu kliegšanas un papaoriļu ķērk-
šanas kāds divradžu pāris 28. aprilī nolēma dobumu ie-

ņemt. Dobums bija apmēram trīsdesmit centimetri dziļš
un iekšā pietiekoši plašs. 29. aprilī mātīte vinu ieņēma un

no šī laika vairs neparādījās cauruma priekšā. Viņai tur

bija tikdaudz vietas, lai paslēptu arī galvu, kad tā vēlējās
būt neredzama vai kad gribēja no dobuma dibena paņemt

netīrumus un tos izmet ārā. Dobums bija apmēram trīs

metri no zemes un tieši pretī manai verandai, tā kā es ar

tālskata palīdzību pilnīgi varēju visus notikumus novērot.

Kad mātīte bija ieņēmusi dobumu, tēviņš bija ļoti rosīgs,
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lai to paēdinātu un parasti nesa tai nelielu vīģes koka augli.
30. aprilī mātīte uzcītīgi sāka strādāt pie ligzdas noslēg-
šanas un izlietoja šim nolūkam savus mēslus, ko viņa ņēma
no dobuma dibena un pa labi un kreisi pielipināja un ar

knābja plakano pusi kā ar mūrnieka lāpstiņu piegludināja.

Tēviņu es nekad neredzēju ko citu darām, kā piegādājam

barību, nekad zem koka es neatradu nevienu izsviestu augli,
bet arvien tur atradās ļoti maz mēslu, ko acīmredzot bija
izsviedusi mātīte, kad aizmūrēšana bija pabeigta. Tēviņš
parādījās koka tuvumā, pielaidās pie dobuma, pieķērās ar

nagiem cieti pie mizas un ar knābi pieklauvēja. Uz šo

zīmi parādījās mātīte un saņēma augli, pēc kam tēviņš at-

kal aizlaidās. Caurums, kas no sākuma pie piecpadsmit
centimetru augstuma vēl bija trīs līdz četri centimetri plats,
beidzot bija tik cieti aizmūrēts, ka pat platākā vietā varēja
iebāzt tikai mazo pirkstiņu. Tomēr te nedrīkst aizmirst,
ka knābim bija vēl diezgan vietas, kur atvērties astoņi
līdz desmit centimetri plati, jo caurums bija augsts un

šaurs. Ārējā cauruma aizmūrēšanai vajadzēja divi vai

trīs dienas. No šī laika mātītes mēsli, ko līdz šim galvenā
kārtā izlietoja cauruma aizmūrēšanai, tika izsviesti ārā.

Kāds trešais degunradža putns, kas šaī apgabalā mita, uz-

manīgi sekoja visiem šiem notikumiem, uzsāka šad un

tad strīdu ar izvēlēto tēviņu, bet nekad nenesa mātītei

barību. 7. maijā, kad pēc manām domām bija jau pietie-
koši daudz laika pagājis, lai mātīte varētu iedēt olas, es,

lai dabūtu iekārotās trīs olas, ar trepju palīdzību uzkāpu

kokā, attaisīju ligzdu un ar nelielāmgrūtībām izvilku mātīti

ārā, kas bija vēl labi uzturējusies. No sākuma viņa tikko va-

rēja laisties, bet pēc neilga laika to atkal spēja. ledzimtie,

kas šo putnu ierašas ļoti labi pazīst, man stāsta, ka tiklīdz

no olas izšķīlies putnēns prasa pēc barības, mātīte izlau-

žot sienu, un šim nostāstam vajadzētu būt pareizam."

Arī tālākā jaunā divradžu putna attīstība liekas nori-

sinās ļoti lēni; vismaz Hodžsons apgalvo, ka tikai ce-

turtā vai piektā gadā viņš sasniedzot pilnīgu attīstību.

Blits (Blyth) turpretim pēc novērojumiem pie noķer-
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tiem divradžu putniem, apgalvo, ka trīs gadi priekš viņa
attīstības pilnīgi pietiekot.

Par šī putna dzīvi gūstā Tik c 1 s (Tickell) stāsta

sekošo: „Homrajs, ja to no jaunības audzina, top ļoti
rāms, bet vienmēr ir drošsirdīgs un apdraud tos, ko viņš
nepazīst, ar savu lielo un bīstamo knābi. Kādam nepatika,
ka ar to mīlinās, kā to dara šīs dzimtas mazākās sugas.

Viņš laidelējās pa dārzu apkārt, metās uz augstiem kokiem

vai uz mājas jumta, pa laikam nonāca arī zemē, lēkāja

šķībiem lēcieniem apkārt, un gadījās, ka notupās arī uz

stulma, un meklēja zālē barību. Kādreiz viņš noķēra vardi,
bet atkal aizmeta prom, kad ar to bija iepazinies. Pastai-

gājoties no rīta viņš bieži saslapēja spalvas un kad saule

atspīdēja, tad mēdza mierīgi nosēsties ar izplēstiem spār-

niem, lai spalvas atkal izžūtu. Citādi divi citi saķertie likās

apstiprinām, ka slapjums nav viņiem nepatīkams, jo tie

bieži vien stundām ilgi sēdēja lietū pat tad, kad lietus

lija ļoti stipri un izmērcēja tos caur un cauri. Skaņu balsi

nekad nedzirdēja, bet klusu murminošu rukšķēšanu. Viņa
rijība bija lieliska, vīģi tas varēja „norīt bez grūtībām".
Es tikai gribu vēl piebilst, ka homrajs pie attiecīgas kop-

šanas, t. i. vienādā siltumā, gadiem ilgi var panest gūst-

niecību un liekas, ka sprostā viņš jūtas ļoti labi. Savā star-

pā viņi ir tikpat saticīgi, cik nesaticīgi tie ir ar mazākiem

putniem. Kāmēr mans novērotais gūsteknis gaisā noķēra
tukanu, kas paļāvīgi laidās tam garām, to nosita un apēda,
tikmēr starp dažādu sugu ragu putniem, vismaz tiem,
kas bija vienādā lielumā, nopietnāki strīdi un kaušanās

gadījumi negadījās, vislielākais, ka starp viņiem varēja
novērot divkauju pa jokam, kas izskatās ļoti skaisti. Abi

nosēžas viens otram pretī, lēc piepeši uz priekšu, sasit

dzirdami knābjus kopā un nu notiek īstā spēkošanās. Pa

laikam liekas, ka rotaļa pārvērtīsies par nopietnu cīņu, bet

vienmēr var novērot, ka tas nekas cits nav, kā tikai rotaļa.

Dažādu sugu ragu putni parāda savstarpīgu saprašanos

vismaz tā, ka atbild uz saucieniem.
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Visslavenākais no visiem Āfrikas ragu putniem ir

ragu krauklis, abisiniešu ~abbagamba" (Bucorvus
abvssinicus, arī guineensis, cafer) 1), līdzīga nosaukuma

ģints (Bucorvus) priekšstāvis. Viņš pieder pie šīs dzimtas
lielākām sugām un ir spēcīgi veidots, ar īsiem snārniem

un īsu asti, bet ar diezgan augstām kāiām. Knābis ļoti
liels, drusku līks, sāniski saspiests, ar neasu galu, un tikai

ar vienu īsu, kaut gan tomēr diezgan augstu piedēkli pie

virsknābja pamata. Piedēklis sākas apmēram galvas vidū

un sniedzas apmēram līdz pirmajai knābja trešdaļai un ir

priekšā vai nu vaļā un tad caurules veidīgs, vai arī noslēgts,

pēc formas apmēram līdzīgs izliektai bruņu cepurei, kuras

platā un līdzenā virsējā dala nodaļas no tikko ieaoaļām,
uz leju ieliektām un ar knābi sakusušām sānu daļām ar

garenisku šuvu. Ļoti stiprās kāias atšķirās no citu raga

putnu kāiām ar garo stulma kaulu, kas ir divi reiz garāks

par vidēio pirkstu, un ar ļoti resnajiem pirkstiem, no ku-

riem ārēiai* un vidējais pēdēiā loceklītī ir saauguši kopā

un kuru iekšēiā un vidēiā priekšpēdēiie loceklīši ir savie-

noti ar peldnlēvīti. Spārnā, kur sestā lidspalva ir visga-

rākā, gals tikai drusku sniedzas pāri augšdelna spalvām.
Vidēji garā astē, kuras garums ir apmēram puse no spārnu

garuma, ārējās spalvas nav ievērojami īsākas. Acis un

rīkles apkārtne ir kaila un loti spilgtā krāsā. Spalvas, iz-

ņemot desmit iedzeltēni baltās pirmās šķiras lidspalvas, ir

spīdīgi melnas, arī tumši brūnas, knābis, izņemot laukumu

uz virsknābja, kas priekšā dzeltēns, pakaļā sarkāns, ir

melnā krāsā: acu riņķis, kā arī rīkle tumšā svina krāsā,

pēdēiā ar platu spilgti sarkanu malu. Mātīte galvenā kārtā

atšķiras ar to, ka ir mazāka un kailais rīkles laukums vi-

ņai nav tik liels. Pēc maniem mērījumiem garums ir 1,13,

platums 1,83 metri, spārnu garums 57 un astes garums

35 centimetri.

Raga kraukļu dzīves vieta stiepjas pār visu Vidus- un

Dienvidāfriku. Viņu pazīst Habešā un kaimiņu zemēs,

viņa ir pazīstamas vairākas ģeogrāfiski šķirtas rases.

Izdevējs.
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visā Dienvidsudanā, Rietumāfrikā no Senegales līdz Kap-
zemei un tāpat pa visu Āfrikas Dienvidaustrumu piekrasti.
Tos Āfrikas apgabalos, ko esmu apceļojis, viņš sastopams

uz ctienviaiem no septiņpadsmitā platuma gxāda gandrīz

visur, lai gan ne visās vietās vienādi biezi, jo viņš vairāk

dzīvo mežainās stepju zemēs un kalnājos, kā īstos pirm-
mežos vai bezkoku apgabalos. Pēc Heig 1i n a ziņām,
Habešā viņš sastopams ndz četri tūkstoši metru augstumā,
bet biežāk sastopams joslā starp vienu un divi tūkstoš

metriem virs jūras līmeņa. Pēc perēšanas laika vairāki

pāri vienojas kopā ar saviem jaunajiem un tad var notikt,
ka tos redz klejojam apkārt sabiedrībās, kas sastāv no

desmit līdz divpadsmit putniem. Parasti ragu kraukļi
dzīvo pa pāriem un savas ģints radinieku vidū nav arī ne-

kādu koku putnu šī vārda īstā nozīmē, jo līdzīgi krauklim

pastaigājas pa zemi un še meklē barību. Tikai tad, kad tos

izbaida, tie meklē glābiņu kokos, vai arī izvēlās tos par

atpūtas vietu. Pēc Heig 1i n a ziņām, visvairāk tiem pa-

tīk atsevišķi augoši, biezi lapoti augsti koki, kas atrodas

klajās vietās vai arī ieleju nogāzes malā un tādi no kuriem

visapkārt tāļš skats. Tomēr vajadzības gadījumā abba-

gamba apmierinās arī ar augstāku klinšu šķautni vai kalna

virsotni, no kurienes plaši pārredzama visa apkārtne. „Ja

tuvojas briesmas," stāsta Heiglins, „ko mierīgā acs

ātri pamana, tad kur tas vien iespējams, viņš noslēpjas
aiz akmeņiem, krūmiem vai pauguriem, jeb ar zināmām

grūtībām paceļas uz augšu, un nevisai lielā augstumā laižas

taisnā linijā, sizdams ar spārniem īsi, spēcīgi un bez trok-

šņa. Kad aizlaidies labu gabalu tālāk, tad parasti nolaižas

uz kādu izcilu vietu, uz klints vai sausiem koku zariem, lai

novērotu savu pretinieku."
Šis putns ir tik savāda parādība, ka katrs iedzimtais

to pazīst un viscaur viņš ieguvis zināmu uzmanību. Uz-

traukumā tēviņš izturas ļoti savādi, izpleš asti un atkal to

saliek kopā, taisni tā, kā to dara tītars, piepūš rīkles maisu,
velk spārnus gar zemi, un vispār izskatās ļoti briesmīgs.

Solis ir krauklim' līdzīgs, bet ļodzīgāks, laišanās nav nekādā

ziņā vāja, kā to apgalvo, bet gan, gluži pretēji, viegla un
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skaista, viņš peld pa gaisu lielākus gabalus, tiklīdz sa-

sniedzis zināmu augstumu. Tomēr raga krauklis nemīl

vienā paņēmienā laisties lielus gabalus, bet ja to izbaida,
drīz vien nosēžas atkal kādā citā vietā. Ja tuvumā ir koki,
tad viņš vispirms uzmeklē tos un no augšienes aplūko visu

apkārtni. Ja viņam kas liekas aizdomīgs, tad paceļas
augstu uz kājām un ar atvērtu knābi skatās bailīgi nācē-

jam pretī. Pirmā skaņa, ko kāds no viņiem izdod, ir sig-
nāls visai sabiedrībai, un tā bēg. Bailīgs un uzmanīgs viņš
ir vienmēr, un tāpēc viņam grūti tuvoties. Pat barību

meklējot viņš vislabāk izvēlas tādas vietas, kur uz visām

pusēm var tāļu redzēt.

Kāda paša nošauta ragu kraukļa kuņģī es starp mēslu

vabolēm un sienāžiem atradu dažus tārpus un samērā lielu

chameleonu. Gurnēj s (Gournev) par viņu barību ap-

zīmē gliemjus, ķirzakas, vardes, žurkas, peles, dažādus

sienāžus, vaboles un citus kukaiņus, Mon te ir o abinie-

kus, putnus, olas, vaboles, mandioka sakni un zemesriek-

stus. „Viņš mīl medīt," saka Gurn ēj s, „visvairāk tur,

kur zāle izdedzināta, un rok ar savu stipro knābi cietajā

zemē, cītīgi apgriež zemes gabalus apkārt, tā kā putekļi
vien šķīst pa gaisu, saņemnoķertos kukaiņus, uzsviež gaisā,
atkal saķer un ļauj tiem ieripot rīklē. Lielākas čūskas tas

nonāvē sekoši: ja kāds šo rāpuli ieraudzījis, tad kopā ar

citiem trim vai četriem tuvojas tai no sāniem ar izplestiem

spārniem un ar tiem kaitina čūsku, bet īstā brīdī piepēši

apsviežas apkārt un cērt tai spēcīgi ar knābi, tad atkal pie-

pēši tura priekšā savu vairogu-spārnu. Šos uzbrukumus

atkārto tik ilgi, kāmēr čūska beigta. Ja viņa pāriet uz-

brukumā, tad raga krauklis izpleš abus spārnus un ar vi-

ņiem aizsargā galvu un viegli ievainojamās vietas."

Balss ir dobja skaņa, kas izklausās pēc „bu" jeb „hu".

„Ja sasaucas tēviņš ar mātīti," saka Heiglins, ~tad viens,

laikam tēviņš, izgrūž šo dobjo, tāļu dzirdamo skaņu un tai

atbild otrs tāpat, tikai par oktāvu augstāk, šī laulāto sa-

runāšanās, kas ir gandrīz nešķirami, bieži vien bez pār-
traukuma ilgst veselu ceturtdaļ stundu, līdz kāds traucē-

jums to izjauc." Tuvojoties pārošanās laikam, kas Sudānā
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iekrīt mūsu rudens mēnešos, raga putni sasaucas biežāk un

uztrauktāk kā citā laikā, un tad viņi kustas tik īpatnēji, ka

Heiglins var runāt, ka te notiekot riestošanās. „Abi
laulātie draugi redzami uztraukti skraida pa klajākām vie-

tām ar uzpūstiem kakla maisiņiem un izgrūž skaņas, kas

iekas nāk no lielas, tukšas mucas." No personīgiem pie-
dzīvojumiem es zinu, ka raga krauklis perē cauros kokos,
un no Heigl ma, ka viņš dēj mazas, apaļas, baltas olas

ar rupju čaumalu. Vai mātīte dēj vairāk kā vienu olu un

vai viņu iemūrē ligzdā, tas, cik man zināms, vēl līdz šim ir

neskaidrs. Koka dobumam, kuru es atradu, nebij ne ma-

zāko zīmju, ka te šāds darbs būtu strādāts, un viņā at-

radās tikai viens mazulis. Tas pats bija jau diezgan labi

apaudzis spalvām un līdz lidspalvu vidum tīri melns. No

raga pie knābja pamata vēl nekas nebij manāms. Mēs

gribējām vecos pie ligzdas nošaut un tāpēc izņemto mazuli

atlikām atpakaļ, bet neviens no bailīgajiem vecākiem ne-

rādījās. Jauno mēs barojām ar nevārītu gaļu un drīz vien

ieguvām viņa uzticību. Mēs viņu laivā neturējām saistītu,
bet atļāvām tam kustēties pēc patikšanas; viņš drīz vien

bija izvēlējies sev zināmu vietu un vienmēr atgriezās tur

atpakaļ. Hartumā raga krauklis varēja brīvi staigāt pa

pagalmu apkārt un darīt, kas tam patīk; viņš savu brīvību

diezgan plaši arī izlietoja. Viņš vajāja mūsu pieradinātos

ibisus, medīja zvirbuļus vai lēkāja smieklīgā veidā, acīm-

redzot bez kāda noteikta mērķa, pa pagalmu apkārt, pa
laikam palēcās gaisā, izdarīja ar galvu visapbrīnojamākās
kustības v. t. t. Nereti viņš uzkāpa uz mūsu noliktavām,

nolikās te omulīgi uz guļu, izpleta spārnus un bāza galvu
te zem vēdera, te zem spārniem. Pret mums viņš vispār

nebija ļaunprātīgs, ļāva, ka to glauda, ņem rokā un nes

prom, apskata un izpēta, un nekad viņam neuznāca dusmas,
vārdu sakot, viņš nekad neizlietoja savu briesmīgo knābi.

Āfrikas iedzimtie raga kraukli nemedī, jo gaļu viņi ne-

lieto, vispār nezina, kā nomedīto putnu izlietot. Cik man

zināms, tad šaī ziņā izņēmums ir šoa iedzīvotāji, jo kā

Heiglins stāsta', tad viņa spalvas ir liels greznums

drošsirdīgajiem kareivjiem, kas ar viņām mīl izgreznoties



280

tad, kad nosituši kādu ienaidnieku vai nonāvējuši kādu lie-

lāku medījumu. Šur un tur šo putnu pieskaita svētajiem,
bet Abesinijā to skaita turpretī par nešķīstu. īpatnējas
medības rīko Kordofanā. „Priekš manis raga kraukli pa-

rasti ķēra dzīvu," saka Ripels (Rūppell), „tam dzinās

uz zirgiem tik ilgi pakaļ, kāmēr viņš nebija galīgi nokau-

sēts un nevarēja vairs uzlaisties gaisā."

Viens no greznākiem, teikās un pasakās daudzkārtīgi

apbrīnotiem mūsu pasaules daļas putniem, kas pieder pie
lielas dzimtas ar apmēram simts divdesmit piecām sugām,

bet kam dots ļoti nepiederošs vārds, ir zivju dzenis. Lielākā

daļa sugu dzīvo siltajās joslās. Zivju dzeņiem (Al-

cedinidae) raksturīgs spēcīgs viduklis, īss kakls, liela galva,
īsi vai vidēji gari spārni, īsa vai vislielākais vidēji gara

aste, garš, stiprs, taisns, stūrains, smails knābis, ļoti mazas

kājas, ar trīs vai četri pirkstiem, gludās, bieži ļoti greznās
krāsās krāsotas spalvas, kas abiem dzimumiem gandrīz ne-

maz neatšķiras, bet dažādā vecumā atšķiras maz. Zivju

dzeņi ir pasaules pilsoņi un diezgan līdzīgi sadalīti pa ze-

mes virsu, lai gan šīs dzimtas priekšstāvji, kā jau tas sa-

gaidāms, visvairāk atrodami siltajās zemes joslās. Visas

šīs dzimtas sugas izvēlas tādas vietas, kur tuvumā ir ma-

zāki vai lielāki ūdeņi, bet ne visi ir saistīti pie ūdens, ne

mazums, varbūt pat lielākā daļa turpretim īstenībā ir ta-

puši par meža putniem, kuru dzīves veids tad maz vairs

līdzinās to radinieku dzīves veidam, kas mīl ūdeni.

Viņu spējas ir īpatnējas. Paiet viņi var tikko, arī

laišanās ir neveikla un tikai ūdeni viņi zināmā mērā prot

pārvaldīt: viņi ļoti īpatnēji nirst un prot arī drusku peldēt.

Starp maņām pirmā vietā stāv redze, līdzīgi augstu liekas

būt attīstīta arī dzirde, par pārējām maņām mums trūkst

ziņu, lai varētu nodot savu spriedumu. Visizcilākā viņu
īpašība liekas būt neaprobežota neuzticība. Viņi ļoti stipri

pieķeras saviem pēcnākamiem.
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Zivis, kukaiņi, vēži un citi tamlīdzīgi dzīvnieki ir viņu
barība; abiniekiem, rāpuļiem un citiem mugurkaulaiņiem,
kas viņu radiniekiem bieži vien krīt par upuri, tie nekad

neuzbrūk. Sēdēdami mierīgi un klusu uz kāda piemērota

zara, kas pārliecies pār ūdeni, vai līdzīgi zīriņiem un kaijām

pār viņa līmeni šurp un turp laidelēdamies, viņi lūkojas

dziļumā un piepēši ar lielāku vai mazāku sparu metas uz

saskatīto zivi, parasti tad pazuzdami zem ūdens līmeņa,

spēcīgi ar spārniem sizdami iznirst atkal ārā un atgriežas
savā agrākā vai līdzīgā vietā, kur atkal mierīgi nosēžas

un gaida, kāmēr noķertā zivs nobeigusies; viņas nāvi tie

paātrina arī tā, ka ar galvu sit pret zaru, pēc tam norij, ar

galvu pa priekšu, tādu, kāda tā ir un rīkojas atkal gluži tā-

pat kā iepriekš.

Zivju dzeņu reprodukcija ir diezgan ievērojama, jo
visas sugas izperē uz reizi daudz putnēnu. Perēšanai tie

izvēlas stāvus zemes vaļņus, tur izrok dziļas alas, kurām

galu paplašina un tā pārvērš par īstu perēkli. Ligzdas
tie netaisa, bet viņu pērkļos pamazām sakrājas čupas, kas

galvenā kārtā sastāv no zivju asakām un tā ar laiku ligzdai
rodas pamats.

Cilvēku saimniecībai zivju dzeņi neatnes nekāda la-

buma, bet īstenībā arī nekāda zaudējuma. Ar zivīm bagā-
tos apgabalos tas barības daudzums, ko viņi patērē, nekrīt

svarā un mūsu suga ir tik sīka, ka par viņas iespaidu uz

cilvēku nemaz nevar runāt.

Mūsu zivju dzenis (Alcedo ispida) raksturojams

ar grezni krāsotām spalvām, kam virspusē metāla, bet

apakšpusē zīda spīdums. Pakauša spalvas ir izveidojušas
nelielu cekulu. Zivju dzeni nav iespējams samainīt ne ar

vienu citu Eiropas putnu, bet ar šis dzimtas ārzemju sugām

gan. Galvas virsus un kakla pakaļējā daļa ir ar šaurām,
cieši viena pie otras stāvošām, jūras zilām šķērsstrīpām uz

tumši zaļganmelna pamata, pleci, spārnu segas un brūni

melno lidspalvu ārējā mala ir tumši zaļā jūras krāsā,

spārnu segspalvas izgreznotas ar ieapaļiem, jūras ziliem

gala laukumiem, muguras vidējās daļas ir skaistā tirkisa

zilā krāsā, strīpa, kas stiepjas pār tumšāko priekšacu daļu
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un garenisks laukums pie acs apakšējās malas lidz pat ausu

apkārtnei, ka ari visa ķermeņa apakša un apakšējās astes

un spārnu segas ir spilgtā cimtrūsaini sarkanā krāsā.

Smakris un rīkle rūsaini iedzeltēni baltā krāsā, plata strīpa,
kas sākas no knābja pamata un stiepjas zem ausu cimt-

sarkanās krāsas apgabala, spalvu gali krūšu sānos gar

augšu, astes segspalvas sānos un astes spalvas beidzot ir

tumšā jūras zilā krāsā. Varavīksnene tumši brūna, knābis

melns, apakšknābja pamats sarkans, mazās kājas lakas

sarkanas. Garums ir septiņpadsmit, platums divdesmit

septiņi līdz divdesmit astoņi, spārnu garums septiņi, astes

garums četri centimetri. Visa Eiropa no Jitlandes, Dānijas,

Latvijas un Igaunijas sākot un uz dienvidiem, kā arī Vidus-

Āzijas rietumu daļa ir zivju dzeņa dzimtene.

Pie mums šo krāšņo putnu var redzēt visur, bet pa
vienam. Viņš griež uz sevi vērību gan ar savām skai-

stajām spalvām, gan arī ar savu īpatnējo dzīves veidu, un

tāpēc viņš visur labi pazīstams, lai gan no savas puses

viņš pūlas pēc iespējas vairāk no cilvēka acīm izvairīties.

Vislabāk viņam patīk dzīvot pie mazām upītēm un upēm

ar tīru ūdeni, un lai tās atrastu, viņš sastopams arī augstu

kalnos, pēc Ču d i (Tschudi) ziņām, Alpos pat tūkstots

astoņi simti metru augsti. Pie duļķainiem ūdeņiem viņu

parasti nevar sastapt. Upes vai upītes, kas tek caur me-

žiem, vai tādas, gar kuru abiem krastiem aug kārkli, ir

viņu uzturēšanās vietas, tādas viņš visvairāk mīl, un ja
tām ir pietiekoši liels kritums, ka viņas ziemā vismaz vis-

cauri neaizsalst, tad viņš te pavada arī šo grūto laiku. Ja

apstākļi nav tik labvēlīgi, tad tam gribot negribot jādodas

ceļojumā un šaīs ceļojumos viņš aizlaižas līdz pat Ziemeļ-
Amērikai.

Parasti viņu dabon redzēt tad, kad tas bultas ātrumā

laižas pār ūdens līmeni, jo tam, kas to grib uziet sēžot, jā-
būt labam viņa dzīves pazinējam. Apdzīvotu vietu tuvumā

vai vispār tādu vietu tuvumā, kur dzīva kustība, viņš savai

atpūtai izvēlas pēc iespējas noslēptas vietiņas un stūrīšus,

un tādus uzmeklēt tas ir liels meistars, bet liekas, ka viņš

pieliek arī daudz pūļu, kāmēr tas atrod īsto vietu. Ka
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beidzot izvēlētā vieta ir īstā, var spriest no tam, ka visi

zivju dzeņi, kas apmeklē to pašu upi, arī izvēlas tās pašas
atpūtas vietas. Nakti viņš pavada vai nu zem pārkārušās
krasta malas, vai pat alās. Katrs atsevišķs zivju dzenis

vai vismaz katrs pāris, pārvalda zināmu apgabalu un to

stūrgalvīgi aizstāv; vislielākais, ja viņš kā biedrus te cieš
krūšu putnus un cielavas.

Ja kādu putnu var saukt par „sēdētāju", tad tas ir

zivju dzenis. Viņš vārda pilnā nozīmē var nekustīgi no-

sēdēt pus dienu no vietas tanī pašā vietā, vienmēr klusē-

dams un lūkodamies ūdenī, tā mierīgi gaidīdams uz laupī-

jumu; tā tas īsti pēc mednieku parašas ir „auksts līdz pat
sirds dibinām". „Viņa mazās kājiņas," saka Nauman s

(Naumann), „liekas būt piemērotas sēdēšanai un nevis

iešanai, jo viņš iet ļoti reti un tad tikai dažus soļus, ap-

mēram pa kāda akmens vai baļķa nelielo laukumu, bet ne-

kad neiet pa līdzenu zemi." Ja to netraucē, tad viņš savu

sēdvietu maina tikai tad, ja redz, ka te neko nenomedīs.

Ja laime tam uzsmaida, tad viņš bieži vien lielāko dienas

daļu pavada tanī pašā vietā. Ja viņu pacietīgi novēro, tad

redz, ka viņš piepēši izstiepj kaklu, noliecas uz priekšu, tā

ka knābis ir virzīts tieši vertikāli uz leju un piepēši kā

varde, vai pareizāki sakot, kā bulta, šaujas ūdenī, nelieto-

dams tad spārnus. Parasti viņš pilnīgi pazūd zem ūdens,

bet ar spārnu palīdzību drīz vien paceļas atkal virs līmeņa,
uzlaižas no jauna savā vecā sēdvietā, nopurina no spalvām

ūdeni, varbūt drusku tās arī patīra un ieņem tad iepriek-

šējo stāvokli. Laišanās, kā liekas, prasa no putna, lai viņš
pieliktu visus savus spēkus, jo īsie spārni tikko var panest

smago ķermeni, un tamdēļ tie jākustina tik ātri, ka atse-

višķās kustības nemaz vairs nevar saredzēt. Bet neskato-

ties uz to, jeb varbūt taisni tāpēc, laišanās ir ļoti ātra, bet

vienmuļīga. Zivju dzenis, cik ilgi vien var, šaujas uz

priekšu' taisnā virzienā, turēdamies vienādā augstumā virs

ūdens, un taisa līkumus tikai tur, kur to dara ūdens strau-

me, un tikai ļoti nelabprāt atstāj upi. Tālāk par pieci vai

seši simts soļiem šāda laišanās neiet; ja to netraucē, tad

viņš nekad nelaižas tāļāk par nākošo sēdvietu. Dažreiz var
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redzēt to piepēši uzlidinājamies augstu virs ūdens, tad viņš
paliek mierā, rūpīgi skatās uz leju un uzreiz no šī augstuma
metas dziļumā. Šādu mākslu, ko prot ari citi šis dzimtas

locekļi, viņš piekopj virs lieliem ūdeņiem, kur krastmalās

nav piemērotu novērošanas vietu.

Barība galvenā kārtā sastāv no mazām zivīm un vē-

žiem, blakus ari no kukaiņiem, ar kuriem tās baro savus

mazos. Viņš ir ļoti ēdelīgs, un lai viņš būtu paēdis, tam

barības vajag vairāk nekā to varētu iedomāties. Desmit

līdz divpadsmit pirksta garām zivtiņām dienu no dienas

jākrīt par upuri, lai apmierinātu viņa kuņģa prasības. At-

tiecībā uz zivju sugām viņš nav sevišķi izvēlīgs, ķer visas,
ko vien var dabūt un prot tikt galā pat ar samērā lielu

medījumu. Uz medījumu, kā Naum a n s saka, viņš glūn
kā kaķis uz peli. Zivi viņš saķer tikai ar knābi, tāpēc daudz-

reiz kļūdas, un viņam dažreiz vajag ļoti piespiesties, lai

iegūtu medījumu. Tas veids, kā viņš ķer savu medījumu,

prasa, lai vietu kur medīt rūpīgi izvēlētu, jo ūdens tur

nedrīkst būt par seklu, citādi tas ātri mezdamies viņā
iekšā varētu sevi ievainot, bet viņš nedrīkst arī būt par

dziļu, jo bieži vien viņš ķērienā kļūdas. Ilgstošs lietus, kas

paceļ ūdens līmeni, tam atnes trūkumu un viņš var aiziet

pat bojā; tāpat postu viņam nereti atnes arī ziema, jo viņa
medībām ir beigas, tiklīdz tas zivis vairs nevar saredzēt.

Ziemā tam jāapmierinās ar tām nedaudzāmvaļējām vietām,
kas atrodas ūdens ledus segā, bet tad viņam var notikt tāda

nelaime, ka viņš pakļūst zem ledus un neatrod vairs no

turienes izejas, šādā veidā dažs labs zivju dzenis pazaudē

savu dzīvību. Pa laikam arī ļoti liels medījums var novest

pie tā paša, viņš pūlas norīt pārāk lielu zivi un aizrijas.

Zivju asakas, zvīņas un citas cietas daļas viņš izmet

atkal ārā.

Pārošanās laikā arī zivju dzenis ir ļoti uztraukts. Tad

bieži var dzirdēt viņa augsto, griezīgo, bieži un ātri at-

kārtoto „tit, tit" jeb „si, si", kuru citādi dzird ļoti reti, pa

lielākai daļai tikai no sadusmota putna. Šīm parastām ska-

ņām viņš vēl pievieno citas īpatnējas skaņas, un arī viņa
izturēšanās ir ļoti īpatnēja. „Tēviņš," stāsta man tēvs,
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;
,tad nosēžas uz kāda krūma vai koka, bieži ļoti augstu, un

izgrūž stipru, svilpjošu skaņu, kas atšķiras no viņa parastā
sauciena. Uz šo saucienu tuvojas mātīte, pakaitina tēviņu
un aizlaižas tālāk. Tēviņš viņai seko, nosēžas uz cita koka

un kliedz no jauna, kāmēr mātīte tuvojas atkal. Pie šīs

dzenāšanās, ko es esmu novērojis, tikai priekšpusdienā abi

attālinās divi līdz trīssimts soļu no ūdens un nosēžas uz

lauka kokiem, ko tie citādi nekad nedara, un tad ķermenis
ir stalti izsliets. Tiklīdz zivju dzeņi marta beigās vai

apriļa sākumā ir sapārojušies, tie uzmeklē vietu ligzdai. Ta

vienmēr ir sauss, stāvs un no zāles pilnīgi kails krasts, pa

kuru nevar uzrāpties augšā ne ūdens žurkas, ne zebiekste,
ne cits kāds plēsējs. Šaī krastā, kas līdzīgs vertikālai

sienai, zivju dzeņi izkaļ trīsdesmit līdz sešdesmit centimetri

no augšējās krasta malas apaļu caurumu, kura caurmērs

parasti ir pieci centimetri, kas ir no pus līdz metru dziļš
un novirzīts drusku uz augšu un kam pie izejas apakšā ir

divi radziņas. Otrā galā šis caurums paplašinās par ie-

apaļu, cepešu krāsnij līdzīgu alu, kuras augstums ir astoņi
līdz desmit un platums desmit līdz trīspadsmit centimetri.

Šī ala apakšā ir izklāta ar zivju asakām, izskatās kā bru-

ģēta, nav dziļa, ir sausa un augšā gluda tāpat kā pie izejas.
Uz zivju asakām guļ sešas līdz septiņas ļoti lielas, gandrīz

apaļas, spīdoši baltas olas, kas pateicoties tam, ka dzelte-

nums spīd cauri, izskatās iesarkani dzeltēnas. Viņas ir

skaistākās no visām olām, kādas es zinu, tik gludas, tik

spīdīgas, izpūstas un baltas, kā visskaistākā emaļa. Lie-

lumā viņas atgādina dziedātāja strazda olas, un man ir

nesaprotami, kā zivju dzeņi ar savām īsajām cietajām

spalvām tās var apsegt un sasildīt. Apbrīnojami ir tas, cik

cieši zivju dzenis perēdams sēd uz olām vai kailajiem put-

nēniem. Krastmalā var klauvēt cik patīk, viņš nenāks ārā,

viņš paliek mierīgi sēžot pat tad, kad caurumu sāk paplaši-

nāt, un savu perējumu tas atstāj tikai tad, ja tam nonāk

pavisam tuvu. Tēviņa atdusas vieta no ligzdas atrodas sa-

mērā tāļu, simts līdz trīssimts soļu, tur viņš pavada nakti

un arī vienu daļu no dienas."

Naumans stāsta, ka atsevišķās ligzdās esot līdz
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vienpadsmit olu un bez tam viņš mums vēl sniedz dažas

ziņas par šo putnu jaunības dzīvi. „Mātīte perē viena

pate," viņš saka, „un visas četrpadsmit līdz sešpadsmit
dienas, ko viņa gandrīz bez pārtraukuma sēd uz olām, tē-

viņš tai nevien nes barībai zivis, bet iznes arī no ligzdas

viņas netīrumus, un vēlāk abi vecāki to pašu dara ar jauno

putnēnu netīrumiem. Tikko no olas izšķīlušies, mazuļi ir

neglīti radījumi. Viņi ir pilnīgi kaili, vairākas dienas akli

un tik nevienlīdzīgā lielumā, ka es esmu atradis tā sauca-

mos pastarīšus, kas ir tikko uz pusi tik lieli kā citi. Galva

viņiem liela, knābis tomēr vēl ļoti īss un apakšknābis lielā-

kais par divi linijām garāks nekā augšžoklis. Viņi ir vis-

lielākā mērā nevarīgi, ļoti bieži galvas tiem trīc, pa laikam

tie atpleš savas platās rīkles, lēni čiepot, vai nu tad, kad

izsalkuši, vai arī tad, kad tos baro, un lien viens pār otru

kā tārpi, šaī laikā vecie tos baro ar kukaiņu kāpuriem,

sevišķi ar spārēm, kurām tie iepriekš norauj galvas un

spārnus. Vēlāk viņi dabon arī mazas zivis, un kad tiem

pamazām sāk augt spalvas, tad liekas, ka tie viscaur būtu

pārklāti ar zili melniem dzeloņiem, jo spalvas stāv ļoti
dziļās makstis un tās ne tik drīz pārsprāgst. Viņi vispār

ļoti īlg sēd ligzdā, iekams spēj no viņa izlaisties un barības

piegādāšana sagādā vecajiem daudz rūpju, kādēļ pēdējie
šaī laikā ir sevišķi dzīvi un darbīgi. No ligzdas izvadātos

bērnus nogādā visklusākā piekrastes vietiņā, sevišķi krū-

mājos, pinumos vai starp krastmalā stāvošo koku izskalo-

tām saknēm, tā kā neliels apgabals dod pajumti visai ģi-

menei, un katrs atsevišķs viņas loceklis sēž netālu no otra

un viņa paslēptuve ir tādā vietā, kur to, vismaz no krasta

puses, nevar viegli ieraudzīt. Vecie, ja tiem nejauši tuvo-

jas, nodod sevi bailīgi pa nelielu apgabalu laidelēdamies

šurp un turp un nemierīgi kliegdami, kāmēr jaunie izturas

pavisam klusu un mierīgi. Ja viņus izbada no paslēptuves,
tad viens laižas uz vienu, otrs uz otru pusi, un vecie, žēli

kliegdami, seko te vienam, te otram. Paiet ļoti ilgs laiks,
kāmēr jaunie iemācas ķert zivis."

Pēc mana tēva kā arī pēc N a v m a n a novērojumu pu-

blicēšanās sakrājušies vēl fakti, kas liecina, ka zivju dzeņa
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perēšanas laiks nav tikai maija un jūnija mēnešos vien.

Tā Valters kādreiz jau sestā aprilī un kādu citu reizi

šī mēneša vidū ir uzgājis izdētas olas. Tāpat dažādu ap-

stākļu dēļ perēšanas laiks var novēloties. Ja pavasaris

iestājas vēlu, ja upēs un strautos ūdens tik ātri nekrītas,

ja perēklis tiek izlaupīts v. t. t., tad zivju dzenim ir jā-

nogaida perēšanai izdevīgāks laiks, un tā var notikt, ka vēl

septembrī var ligzdu alās atrast nepieaugušus putnēnus.
Pēc Ku 11 er a rūpīgiem novērojumiem, kas trīs gadus

kārtīgi novērojis ne mazāk kā trīsdesmit apdzīvotas alu

ligzdas, tas gadoties tikai tad, ja pirmais perējums izpo-
stīts. Ja perēšanu netraucē, tad zivju dzenis perē tikai

vienreiz gadā.
Nav zināms, ka kāds plēsējs putns medītu zivju dzeni.

Pieaudzis putns, pateicoties savam dzīves veidam, izvairās

no daudzām briesmām, kam padoti citi putni, un ligzdu
alas reti kad ir tādā vietā ierīkotas, kur zebiekste vai ūdens

žurka tam varētu piekļūt. Arī cilvēks mūsu zivju zvej-
nieku ļoti reti apgrūtina, ne aiz savas labsirdības vai dzīv-

nieku mīlestības, bet gan tāpēc, ka šis bailīgais puisis uz

katru parādību griež vērību un viņa medīšana svētdienas

medniekiem ir par grūtu. Pazinējs, kas zina šī putna pa-

radumus, to nošauj bez kādām grūtībām un prot arī iegūt
šo putnu dzīvu. Ne vienmēr izdodas šo skaisto radījumu

pieradināt pie gūsta dzīves. No ligzdas izņemtos jaunos

putnus var uzaudzēt barojot ar gaļu un zivīm un tad arī

pieauguši tie gūstā nodzīvo zināmu laiku; vecie noķertie
putni ir strauji un bailīgi, bieži neņem barību un laidelējas,
kāmēr piekūst līdz nāvei. Tomēr arī te nav bez izņēmu-
miem. Man ir vairāk nekā vienreiz vien laimējies vecus

noķertus putnus pieradināt un ilgu laiku uzturēt pie dzī-

vības. Ja, tos zaudējis es esmu tikai caur nelaimes gadī-

jumu. Bez kautrēšanās vecie zivju dzeņi ņem barību, ja
tos noķer reizē ar jaunajiem. Aiz mīlestības uz tiem, viņi
aizmirst, ka zaudējuši brīvību un uzcītīgi, sākot no pirmās
stundas gūstā, ķer zivis un tikpat vecie, kā jaunie pieron

pie sprosta un tiem sniegtās barības. Pie šādiem noķer-
tiem putniem tik īstenībā var novērot, cik tie ir ēdelīgi.
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Ja tie beidzot ir pieradināti un ja tiem var dot piemērotus
dzīves apstākļus, tad viņi tiešām ir jauki. Londonas zvēru

dārzā priekš zivju dzeņiem un citiem ūdens putniem ir

ierīkoti sevišķi sprosti. Te ir liels sprosts, kura pamats

pa daļai ir ūdens krājums, un kura sienās ir visas ērtības,
kādas prasa zivis, šis ūdens baseins čum no dažādām ma-

zām zivtiņām, virs viņa ir ērtas novērošanas vietas; īsi

sakot, viss ir tik ērti ierīkots, cik vien tas iespējams, šaī

sprostā dzīvojošie zivju dzeņi jūtas lieliski. Te viņi var

justies gandrīz tāpat kā pie savām upēm, zvejošanu tie

vismaz izdara gluži tāpat kā brīvībā. Es drīkstētu gan ap-

galvot, ka man šis mūsu putns, kuru es priekš gadiem pirmo
reiz gūstā še redzēju, toreiz tikpat mani pievilka, kā kaut

kurš katrs cits dzīvnieks no šīs ārkārtīgi bagātās dzīvnieku

krātuves.

Sirmie zivju dzeņi (Cervle) atšķiras no pa-

rastā galvenā kārtā ar spārnu un astes veidojumu. Pirmie

ir ievērojami garāki un smailāki kā zivju dzenim, pēdējā
samērā gara un plata; tā tad laišanās aparāti ir daudz

vairāk attīstīti kā pirmām. Spalvas vēl ir biezas un cieši

pieguļošas, bet nav vairs tik krāšņās krāsās, pat gandrīz
bez spīduma, un abiem dzimumiem vairāk vai mazāk ne-

vienādas. Šī ģints sevišķi izplatīta Amērikā, bet viņas ne-

trūkst arī Āfrikā un Āzijā; kāds viņas loceklis ir vairāk-

kārtīgi sastapts arī Eiropā, un tāpēc te iemantoja pilsoņa

tiesības, Te pieder stiprākie, izveicīgākie un līdz ar to arī

plēsīgākie šīs dzimtas locekļi: „z iv j v tīģeri", kā vis-

maz dažus ir nosaucis Kabanis (Cabanis).
Šīs dzimtas loceklis, kas mums stāv vistuvāk, ir

sirmais zivju dzenis, pelēkais zvejnieks, (Cervle

rudis), tas pats, kas no Ēģiptes un Sirijas vairākkārtīgi

pārlaižas uz Eiropu. Viņa spalvu krāsa ir ļoti vienkārša:

virspusē spalvas ir melnas un balti laukumotas, apakšā
tīri baltas, izņemot vienu vai divi melnās strīpas uz krūtīm

un dažus tumšus laukumus uz knābja. Galvas virsus un

pakauša melnās spalvas ir ar šauru baltu malu, mēteļa,
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plecu un guzas spalvas ar platu baltu gala strīpu. Galvas

un kakla sānu balto krāsu pārtrauc plata melna strīpa.
Pirmās šķiras lidspalvas un viņu segspalvas ir melnākrāsā,
otrās šķiras lidspalvas turpretī baltas un beidzot arī astes

spalvas baltas, greznotas ar platu melnu šķērsstrīpu ne-

tālu no spalvu galiem, kas uz iekšējā spalvas vēdekļa savu-

kārt greznota ar baltu malas laukumu. Acis tumši brūnas.

Garums divdesmit seši, platums četrdesmit septiņi, spārnu

garums trīspadsmit un astes garums astoņi centimetri.

Mātīte noteikti atšķiras no tēviņa ar to, ka viņai uz krūtīm

ir tikai viena melna strīpa, kāmēr tēviņam viņu vienmēr
ir divas.

Es ļoti labi vēl atceros pārsteigumu, ko man sagādāja
sirmais zvejnieks, kad es tikko biju kāju iespēris Āfrikā.

Jau Māmudijas kanālā, kas savieno Aleksandriju ar Nīlas

upi, es vairākkārtīgi redzēju kādu lielu putnu, kas līdzīgi

torņu vanagam gan peldēja gaisā, gan sēdēja uz vindu ko-

kiem, un nevarēju izskaidrot, kādai sugai gan tas varētu

piederēt. Laimīgs šāviens man atļāva par to pārliecināties,
un ar īstu prieku es aplūkoju nošauto pelēko zvejnieku, kas

toreiz manās acīs bija ļoti liels retums, šis uzskats drīz

vien mainījās, jo jau nākošās dienās mani pārliecināja, ka

ja pelēko zvejnieku arī nevar pieskaitīt pie visbiežāk sa-

stopamiem putniem šaī zemē, tad tomēr viņš pieder pie

tiem, ko visur un katrā laikā var dabūt redzēt un bez lielām

pūlēm var nošaut cik vien patīk.
Visbiežāk šo zivju dzeni var redzēt sēžam uz vindas

kokiem, kur viņi sēž savas baltās krūtis piegriezuši strau-

mei. Ja tieši pie Nīlas krasta aug kāda palma vai mimoza,

un ja kāds zars ir noderīgs, lai te nosēstos, tad arī te viņš
ieņem vietu, un tikpat labi viņš nosēžas arī uz smeļamo
ratu koku daļām, ko kustina vērši un kas saceļ visiem ceļo-
tājiem tik pazīstamo un no visiem nolādēto „Nīlas mūziku".

Sirmais zivju dzenis nav tik bailīgs kā viņa skaistais radi-

nieks. Viņš savā tēvijā jūtās drošs, jo zina, ka ēģiptietim
tas var uzticēties, un ka no tā viņam nav ko baidīties.

Tieši virs zēna, kas dzen vēršus, kas kustina smeļamo ri-

teni un tos ar pātagu pamudina, viņš vārda pilnā nozīmē
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pātagas robežās sēd tik mierīgi, itkā šis zēns to būtu pie-

radinājis un te nosēdinājis un itkā viņā tas redzētu savu

aizsargu un pavēlnieku. Blakus un virs ūdens smēlējām
sievām viņš laižas tik tuvu, ka izskatās, itkā viņš tās no

upes gribētu aizdzīt. Pretēji mūsu zivju dzeņa ierašām,

viņš ir saticīgs putns, t. i. maz viņš uzsāk strīdu barības

dēļ un ir daudz sabiedriskāks. Pārītis uzticīgi turas kopā
un kur sēž viens, tur nometas arī otrs.

Zvejo mūsu putns citādi nekā zivju dzenis; viņš pa-
rasti nesēž augstu virs ūdens, bet laidelējas virs ūdens lī-

meņa un tad no augstuma drāžas tieši ūdenī. Viņa laišanās

ir pavisam citāda nekā pēdējam. Spārnus viņš ganKustina

ātri, bet ne ar tādu „troksni", un atsevišķos spārnu sitienus

var ļoti labi atšķirt vienu no otra. Tāpēc arī laišanās nav

tik ātra kā mūsu zivju dzenim, bet daudz veiklāka, t. i. viņa
nav tik vienmuļīga. Zivju dzenis šaujas uz priekšu kā iz-

šauta lode, pelēkais zvejnieks laižas gandrīz tāpat kā va-

nags, šūpojas un grozās pēc patikšanas, gaisā pat minūtēm

ilgi paliek uz vietas, tad laižas kādu gabalu uz priekšu, ja

mierīgi gaisā stāvot nav ieraudzījis laupījumu, un tad atkal

paliek uz vietas. Kad viņš uzbrūk laupījumam, tad spār-
nus piekļauj cieši pie ķermeņa un drusku slīpā virzienā kā

bulta dodas ūdenī, pazūd viļņos un pēc neilga laika ar spār-

nu palīdzību iznirst atkal ārā. Ja ķēriens ir bijis laimīgs,
tad viņš dodas uz savu parasto sēdvietu un te norij savu

medījumu, bieži vien pēc tam, kad tas to iepriekš vairākas

reizes sitis pret zaru, kā to mēdz darīt arī citi viņa radi-

nieki. Ja viņš nedodas medībās, tad tas vienmērīgi spārnus
vēcinot samērā zemu laižas virs ūdens, parasti taisnā

virzienā līdz nākošai sēdvietai, kuras tuvumā tas piepēši
uzlaižas uz augšu. Dienā viņš parasti ir kluss, pret va-

karu tas top dzīvāks, izrāda pat zināmu vēlēšanos rotaļā-
ties un tad bieži vien var dzirdēt viņa balsi, kas ir skaļš,
griezīgs, bieži atkārtots kliedziens, ko es ar burtiem nevaru

apzīmēt.

Egiptē perēšanas laiks sākas tad, kad Nīla ir sasniegusi
cavu viszemāko stāvokli, tā tad martā vai aprīlī.

Kādi ir pelēkā zvejnieka ienaidnieki, es nevaru pateikt.



Es nekad neesmu redzējis, ka kāds plēsīgs putns būtu

mēģinājis tam uzbrukt, un nezinu nevienu citu plēsīgu dzīv-

nieku, kas varētu būt tam bīstams.

Līsts (Halcvoninae) atšķiras no zivju dzeņiem ar vēl

vairāk attīstītiem, pie dažiem ļoti attīstītiem laišanas apa-
rātiem. Arī knābis, kas vispār līdzīgs zivju dzeņa knābim,
ir parasti daudz platāks kā pirmajiem un arī kājas parasti
ir stiprākas un augstākas. Spalva ir vaļīgāka un viņai nav

tā taukainā gluduma kā zivju dzenim, bet līdzīgi pēdējā
spalvai viņa mirdz ļoti greznās krāsās, dažas sugas pieder
pie krāšņākām starp visiem putniem.

Āfrika, Dienvidāzija un Austrālija kā arī salas, kas

atrodas starp šīm zemes daļām, ir šīs skaita un veidojuma

ziņā bagātās grupas dzimtene. Amērikā un Eiropā viņu
nemaz nav. Vairāk vai mazāk tie ir meža putni un tikai

nedaudzi izrāda tieksmi uz ūdeni. Daži zvejojot apmēram

tā, kā to dara zivju dzeņi; lielākā viņu daļa gan pēc sava

dzīves veida stāv tuvāk bārdainiem putniem. Daudzas su-

gas ir tapušas pilnīgi neatkarīgas no ūdens un apdzīvo vis-

sausākos apgabalus, bet tikai tad, ja tur netrūkst koku, jo

liekas, ka priekš tam, lai tie justos labi, tiem koki ir nepie-
ciešami.

Milzu līsts, paralcions (Paralcvon) nav

raksturīgs tikai ar savu ievērojamo lielumu, bet arī ar lie-

lo, garo un biezo knābi, kas pie pamata ir plats un plakani

saspiests, gareniski virsotnei taisns, galā sāniski saspiests

un ar nelielu āķi, kas pārliecies pār apakšējo žokli, kājas

īsas, bet samērā stipras, ar gariem un diezgan resniem

pirkstiem, spārni vidēji gari, ar strupiem galiem, kuros

trešā lidspalva ir visgarākā, un otrā ir tikai drusku īsāka

par to, aste ir vidēji gara un plata. Spalvas bagāti pār-

klāj ķermeni, viegli pieguļ un krāsa ir samērā maz ievē-

rojama.
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Starp šīs ģints locekļiem, kas pieder tikai Jaunholan-

dei, pazīstamākais lielais paralcions (Paralcvon

gigas), jo šis putns ne tikai personīgi stādās priekšā kat-

ram eiropietim, kas nonāk Austrālijā, bet, sevišķi jaunākā
laikā, tas ir nonācis tik bieži Eiropā, ka viņa tagad ne-

trūkst nevienā lielākā zvēru dārzā. Galva, kakls un visas

ķermeņa apakšējās daļas ir baltas, ar netīri gaiši rūzganu

nokrāsu, piere un galvas priekšējā daļa ir tumši brūnā

krāsā. Sarkani brūnās astes augšējās segspalvas un astes

spalvas ir ar platām melnām šķērsšvītrām, iesarkanās stū-

res spalvas ar platām baltām gala švītrām rotātas. Vara-

vīksnene tumši brūna, virsknābis melns, apakšknābis gaiši

dzeltēns, kājas tumši brūnas. Garums ir no četrdesmit

pieci līdz četrdesmit septiņi, platums sešdesmit pieci, spār-
nu garums divdesmit viens un astes garums sešpadsmit
centimetri.

Lielo paralcionu, pēc Gūl d a (Gould) nevar sastapt
vandimena zemē vai Rietumaustrālijā, bet liekas, ka viņš

pieder tikai Dienvidaustrumu Jaunholandei. apgabaliem

starp Spensera šaurumu un Moretona līci. Viņš nesaistās

ne ar kādu noteiktu vietu, bet apmeklē kā kuplos krūmājus

gar krastmalu, tā arī retos mežus augstienē. Bet nekur

nevar sacīt, ka tas būtu bieži sastopams. Viņu sastop vi-

sur, bet pa vienam. Viņa barība ir jaukta, bet vienmēr

ņemta no dzīvnieku valsts. Rāpuļus, kukaiņus, kā arī

krabbus, tas liekas mīl par visu vairāk. Steidzīgi viņš uz-

brūk ķirzakām un ne reti to redz ar čūsku zobos laižamies

uz savu sēdvietu. ~Kādreiz," saka vecais „m eža vī r s",

„es redzēiu kādu pāri smejošu zosu, kas sēdēja uz kāda

veca pelēka koka nokaltuša zara un no šejienes laiku pa

laikam metās lejā. Viņas, kā pēc tuvākas novērošanas iz-

rādījās, bija nonāvējušas kādu paklāja čūsku un ar savu

trokšņošanu un smiešanos izteica savu prieku par to. Vai

viņi vispār ēd čūskas, es nevaru sacīt, jo vienīgie rāpuli, ko

es esmu atradis viņu kuņģos, biia mazas ķirzakas." Vis-

pār lielais paralcions ēd arī mazus zīdītājus; Gūlds

(Gould) reiz biia nošāvis kādu šīs sveras putnu, lai redzētu,

ko viņš nes knābī un atrada, ka viņš bija nomedījis kādu
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retu somaino žurku. Ka viņš netaupa jaunus putnus un

var apdraudēt putnu ligzdas, to no viņa var sagaidīt.
Ūdens, liekas, nepieder pie medību līsta prasībām, brīvā

dzīvojošus putnus, kā jau aizrādīts, atrod pat visšaurākos
mežos un arī noķertie rāda, ka ūdens viņiem nav sevišķi
vajadzīgs ne dzeršanai, ne arī ko mazgāties.

Perēšanas laiks iekrīt augusta un septembra mēnešos.

Pāris uzmeklē kādā gumijas kokā piemērotu alu un te alas

dibenā uz trūdiem dēj savas brīnišķīgās olas, kar ir pērļu
baltumā. Kad jaunie ir izšķīlušies, vecie perēšanas vietu

sirdīgi un bezbailīgi aizstāv, un tam, kas perējumu grib
nolaupīt, tie uzbrūk un nodara bīstamus ievainojumus.

Noķertie paralcioni pieder pie ļoti pieticīgiem dzīvnie-

kiem, viņi apmierinās ar ļoti vienkāršu barību, ar rupji sa-

grieztiem gaļas gabaliem, pelēm un arī zivīm, un tādēļ vien

jau ātri apmierinās ar brīvības zaudēšanu. Ja tiem dod

piemērotu sprostu, tad tie drīz vien atgūst savu pilnu jau-
trību un izturas gluži tāpat kā savā tēvijā. Parasti tie

mierīgi sēd iemīļotā vietā, un ja tos tura pa pāriem, tad

abi cieši viens otram blakus. Turklāt kaklu tie tā ievelk,
ka galva guļ tieši uz pleciem, spalvas sakārtotas nolaidīgi.

Pārmaiņas dēļ viens vai otrs galvas spalvas sabož tā, ka

galva liekas vēl otrtik liela kā parasti un izskats top ļoti
nopietns, pa laikam tie nopurina arī asti. Ja neievēro šīs

kustības, tad milzu zvejnieks liekas ļoti slinks, saīdzis un

miegains; bet tāds viņš tikai izskatās. Ja kāds grib zināt,
kāda gara bērns viņš ir, tad tam vajag novērot šī putna ne-

mierīgi kustošās, viltīgi spīdošās acis, tad vismaz viņš nāks

pie tās pārliecības, ka putns bez pārtraukuma novēro savu

apkārtni un ievēro visu, kas tur notiek.

Cik stipri lielie paralcioni kāro pēc dzīvniekiem ar ādu,

spalvām un zvīņām vai matiem, to var noskārst no tam,

kad tiem kādu no šādiem dzīvniekiem parāda kaut no tā-

lienes. Liekas, ka bez pretošanās tie apmierinās ar viņiem

pasniegtiem gaļas gabaliem un ārīgi liekas, ka tiem nekas

netrūktu; bet tiklīdz tie ierauga kādu no minētiem radīju*

miem, visa viņu daba pārmainās. Galvas spalvas saceļas

gaisā, acis spīd spožāki un vairākas reizes no vietas tie pa-
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purina ar asti, tad lielais paralcions drāžas uz kāroto lau-

pījumu un tiklīdz viņš to saķēris, tas skaļi brēcot izsaka

savu prieku, kam parasti piebalso viņa biedri. Skats ir vis-

augstākā mērā uzjautrinošs, ja iespējams putniem pasniegt
kādu lielāku dzīvu čūsku. Bez apdoma milzu zvejnieks
brūk tai virsū, ar tādu pašu kārumu kā kaķis peli, tā ar!

šis to saķer, un, lai to nonāvētu, rīkojas ar viņu tāpat kā

pirmais. Tomēr upura sīkstā dzīvība tam sagādā grūtības
un gaviles pārvēršas par cīņas dziesmu. Tomēr agrāk vai

vēlāk viņš savu upuri pieveic un aprij, ja ne uz reizi, tad

pa gabaliem. Lai gan es neesmu spējīgs te dot kādus pie-

rādījumus, tomēr man nav ne mazāko šaubu, ka ar mazā-

kām ģiftīgām čūskām viņš tāpat nebaidīsies uzsākt cīņu
kā ar bezģiftsčūskām. Kā ievērības cienīgu es te gribu
uzsvērt to apstākli, ka zivis šis putns parasti necieni. Viņš
ir meža mednieks, bet nekādā ziņā nav zvejnieks, kā tie

viņa dzimtas radinieki, kas mīl ūdeni.

Plakanknābji (Todidae) pateicoties knābja vei-

dojumam pieder pie uzkrītošākiem putniem, kādus vien

mēs pazīstam. Viņi ir mazi un skaisti veidoti, ar plakanu

knābi, īsiem spārniem un īsu asti. Spalvas, kas abiem dzi-

mumiem ie vienādi krāšņas, ir mīkstas un gludi pieguļo-

šas; knābim pie sākuma atrodas sari.

To d i (Todus viridis) ir ķermeņa virspusē ar skaistām

spīdošām zāles zaļām spalvām, kas ieslēdz galvu un kakla

sānus, asti kā arī melno lidspalvu ārējo malu, bet pie apak-

šējās acu malas ir ļoti šaura sarkana maliņa. Smakra un

rīkles spalvas ir košā karminsarkanā krāsā, bet galos ar

ļoti šauru sudraba baltu maliņu. Beidzot dažas spalvas
vēdera sānos, kas rada spalvu kušķus, galos ir maigi rozā

krāsā. Garums ir 12, platums 17, spārnu garums 4,5, astes

garums 8,8 centimetri. Dzīves vieta aprobežojas ar Ja-

maikas salu.
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Kubas salā iepriekš aprakstīto sugu aizvieto rai-
bais todi (Todus multicolor). šis putns lielumā un

spalvu krāsā galvenos vilcienos līdzīgs ar todi, bet atšķiras
no viņa ar labi redzamu zilu laukumu kaklam sānos.

„
Visās Jamaikas daļās, ko esmu apceļojis," saka

Gos sc, „todi ir ļoti parasts putns. Blīf jeldas kalnu vir-

sotnē, apmēram tūkstotis metru virs jūras līmeņa un sevišķi
tur, kur zemi klāj gandrīz necaurejami biezokņi, viņu var

atrast visur. Viņa spīdošais, zāles zaļais ģērbs un samta

sarkanā rīkle, drīz vien pievelk novērotāja uzmanību un

viņš atļauj katram tuvoties, jo viņš, kā liekas, ir ļoti lēns

putns, vairāk aiz vienaldzības, nekā aiz lielas uzticības. Ja

to izbaida, viņš vislielākais ja aizlaižas līdz nākošam zaram.

Ļoti bieži mēs to ķērām ar mūsu kukaiņu ķeramo tīkliņu
vai nositām to zemē ar kādu rīksti, un nereti pat puikas
tos ķēra ar roku. Pateicoties šai uzticībai, viņš visur ir

iemīlēts un viņam ir daudz mīlinošu vārdu."

Nekad es neesmu plakanknābi redzējis uz zemes. Viņš
lēkā starp zariem un lapām, meklē te mazus kukaiņus un

pa laikam izgrūž savu žēlo jeb šņācošo vilināšanas sau-

cienu. Visbiežāk to var redzēt mierīgi sēžot uz kāda zara,

pie kam galvu tas ir ievilcis, knābi pacēlis uz augšu un

spalvas sabozis, tā kā tas izskatās daudz lielāks nekā patie-
sībā ir. Tā viņš izskatās sevišķi dumjš, bet tas tikai tā

izskatās, jo, ja to tuvāk aplūko, tad var redzēt, ka gaiši
spīdošas acis ir vērstas gan uz vienu, gan uz otru pusi un

ka šad un tad putns palaižas kādu gabaliņu, kautko gaisā

noķer un atgriežas atkal uz savu zaru atpakaļ, lai noķerto
te noritu. Viņam nav spēka, lai sekotu kukaiņiem, bet

viņš gaida, kāmēr tie parādās zināmā attālumā no viņa, un

tad viņš tos nemaldīgi ķer .
Nekad es neesmu redzējis, ka

kāds plakanknābis ēstu stādu barību, lai gan viņa kuņģī es

starp kukaiņiem esmu atradis arī pa reizai mazas sēkliņas.

Kāds no viņiem, ko es turēju sprostā, kā negudrs ķēra pēc

tārpiem, sita tos stipri pret savu laktas koku, lai tos sada-

lītu gabalos un tad norija, kāds cits, ko es noķēru ar tīklu

un palaidu vaļā slēgtā telpā, tūlīņ sāka medīt mušas un ci-

tus mazus kukaiņus un darīja to ar vienlīdz lielu izturību
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un sekmēm, sākot no agra rīta līdz pat tumsai. No galda

stūra, no uzstiepta audekla vai zimzēm viņš šad un tad

pacēlās gaisā un pēc tam, kad ar knābi tas bija ko sa-

kampis, atgriezās atpakaļ savā vecajā vietā. Viņš skatī-

jās visos kaktos, pat zem galda ar nolūku, dabūt te mazos

zirnēkļus un tos izķert no tīkliem, šo medījumu viņš mek-

lēja arī uz griestiem un sienām un arvien kautko atrada.

Pēc mana aprēķina, viņš katru minūti kaut ko noķēra, no

tam var spriest par to lielo kukaiņu skaitu, ko viņš norij.

Telpā, kuru tas apdzīvoja, kādā baseinā atradās ūdens, bet,
lai gan viņš šad tad sēdēja uz trauka malas, es neesmu

redzējis, ka viņš no tā dzertu, un to viņš nedarīja pat tad,
kad iebāza knābi ūdenī. Cik uzcītīgi viņš nodevās savam

darbam, tikpat maz tas ievēroja mūsu klātbūtni, pa laikam

tas no brīva prāta nosēdās mums uz galvas, pleciem vai

pirkstiem, un kad tas nu reiz sēdēja, tad arī atļāva, ka ar

otru roku to apsedz un no rokas noņem, lai gan tas viņam,
likās, nebija patīkami, jo viņš purinājās un pūlējās atsva-

bināties. Gūstniecību, kā likās, viņš panesa viegli, bet par

nožēlošanu viņš aizgāja bojā nelaimes gadījumā.
Raibais todi, pēc Grundlacha ziņām, dzīvo me-

žos un krūmājos, sevišķi tādās vietās, kas atrodas kraujas
malā. šādās vietās tas ir ļoti parasts, kad tas mierīgi sēž,
to nav tik viegli ieraudzīt, ja sekojot viņa balsij to nemē-

ģina uzmeklēt. Viņa balss, kas devusi tam viņa zinātnisko

nosaukumu, skan kā „tototo", bet bez tam, kad putns lai-

žas no viena zara uz otru, var vēl sadzirdēt kādu īpatnēju

troksni, kas laikam ceļas no laišanās un kam ir līdzība ar

pūšanu un kas todim ir devusi nosaukumu, „pedorrera".
Nekad šis piemīlīgais puisis nelēkā tā kā dziedātāji putni,
bet sēž ar augšup paceltu knābi un lūkojas pēc kukaiņiem,
kurus tas noķer laižoties. Viņš nav nemaz bailīgs, tāpēc
tam var pieiet klāt ļoti tuvu, tā kā to var pat noķert ar

taureņu tīkliņu. Nekad tas nepārmaina savu stāvokli un

vienmēr tas nosēžas uz horicontala zariņa vai uz kāda vī-

teņu auga, izlaiž sānu spalvas tā, lai viņas būtu atbalsts

spārniem un pa laikam klana ar galvu. Viņa dzīves veidā

var redzēt viņa īpatnējās parašas, kas parāda tā radniecī-
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bas saites ar citiem. Tāpāt ka mušu ķērējs viņš ķer mu-

šas, kā zivju džems viņš perē zemē izraktās alās. Mazā

sprostā to nevar turēt, bet gan lielākā mājā, kas izgrez-
nota zaļiem kociņiem. Bet ari te tas tikai īsu laiku uz-

turams pie dzīvības.

Hi 11 a m ir bijusi izdevība ērti novērot šo putnu pe-

rēšanu. Kāds todu pāris izvēlējies perēšanai ļoti īpatnēju

vietu, kādu kasti, kas bijusi nodomātapuķu audzēšanai un

tāpēc piepildīta ar zemēm. Kāds zara caurums šīs kastes

sienā laikam bijis par iemeslu, kādēļ putni šo kasti izvē-

lējušies, jo šis caurums noderēja par ieeju alā, ko tie iz-

raka kastes iekšienē, t. i. zemēs, ar ko kaste bija piepildīta.
Lai ganputni bija griezuši uz sevi vērību un tos bieži trau-

cēja, tomēr tie nelikās traucēties un perēšanu turpināja
un arī laimīgi savu ģimeni izaudzēja. Likās, ka tie pūlas

noslēpt no cilvēka savu ligzdas vietu, jo ielīšanai un izlī-

šanai tie izlietoja tos acumirkļus, kad apmeklētāja uzma-

nība bija kaut kā novirzīta uz citu pusi. Kad ģimene bija

izlaidusies, tad kasti tuvāk izpētīja un atrada zemēs daudz-

kārtīgi izliektu alu, kas gāja līdz vidum, kur atradās

ligzda.
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Bišu dzeņi. Zilās vārnas Lēļi. Svīres.

Vecās pasaules krāšņputniem pieskaitāmi bišu

dzeņi (Meropidae), tikpat īpatnēji veidoti, kā skaisti

krāsoti un savās ierašās un gaitās īsti šķiras locēkļi. Iz-

ņemot trīs sugas, kas sastāda sevišķu apakšdzimtu, visiem

bišu dzeņiem, vairāk kā trīsdesmit skaitā, savā starpā ir

tik daudz kopēja, ka par vienu sacītais ar maz pārmaiņām
attiecas arī uz citiem. Viņu ķermenis ir ļoti stiepts, knābis

garāks nekā galva, pie pamata puslīdz stiprs, smails, augšā
un apakša nedaudz līks, asu muguru un asi šķautnains, ar

tikko ierautām malām un drusku garāku, bet ne pāri pār-
liektu virsknābi, bez robiem smailumā. Kājas ļoti mazas

un īsas. Spārni gari un smaili; starp lidspalvām otrā ir

garāka. Aste gara, vai nu taisni nogriezta, vai arī vairāk

vai mazāk dakšaina, vai arī mazliet noapaļota. Spalvas
īsas un mazliet cietas, viņu krāsa gandrīz bez izņēmuma
ļoti krāšņa un raiba.

Vecās pasaules siltās zemes ir bišu dzeņu īstā dzim-

tene; tikai viena vienīga suga ir sastopama Jaunholandē.

Viņi apdzīvo ļoti dažādas vietas, bet gan nekad tādas, kur

nav pavisam koku. Sākot no jūras krasta viņus sastop līdz

divtūkstoš metri augstai joslai virs jūras, un neliekas, ka

dažas sugas cienītu zemākas vietas, citas atkal augstākas.

Ziemeļos dzīvojošie bišu dzeņi ceļo periodiski, dienvidnieki

irnometnieki unklejotāji. Jau Ēģiptē dzīvo kāda suga, kas

gadu no gada pavada tajā pašā vietā un ikgadus divreiz

novēro savus ciltsbrāļus „ejam" un neaizraujas no ceļo-
šanas tieksmes; Āfrikas iekšienē dzīvojošās sugas turpre-
tim klejo pēc gada laikiem; tās ierodas savās perējamās

vietās lietus laikam sākoties un atstāj atkal dzimteni, kad

iestājas ziemas sausums. Visas sugas bez izņēmuma ir

ļoti sabiedriski un neparasti saticīgi putni. Viņi pulcējas
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ne tikai ar sev līdzīgiem, bet arī ar radniecīgām sugām, it

sevišķi pa ceļojuma laiku. Viņi tad taisa kopīgus lidojumus
un samaisas savā starpā tik pilnīgi, ka dažādās sugas ne-

var atšķirt. Arī sevišķi gadījumi bieži apvieno dažādus

bišu dzeņus uz ilgāku laiku.

Nav iespējams bišu dzeņus neievērot. Viņi prot ap-

vidum piešķirt dzīvību. Gandrīz nav nekā skaistāka par

šiem putniem, kas lido gan kā vanagi, gan arī kā bezde-

līgas. Viņi saista skatu katrā stāvoklī, vienalga, vai viņi
kustas, vai, no jaukā lidojuma atpūsdamies, sēž zaros vai

uz zemes. Pēdējā gadījumā, vai arī kad viņi novērotāja

priekšā nolaižas un uzlaižas, pilnā mērā nāk redzams viņu
tērpa greznums. Kad viņi, kā tas dažkārt notiek, pa sim-

tiem un tūkstošiem kopā cits aiz cita nometas uz atseviš-

ķiem kokiem un krūmiem, vai arī uz zemes, tad izgrezno
šādas atpūtas vietas neaprakstāmā kārtā. Tomēr visvairāk

atkal valdzina arvien viņu brangais lidojiens. Tikpat mie-

rīgi kā vienmērīgi, tikpat viegli kā maigi viņš nes bišu

dzeni, kā liekas, bez kādas piepūlēšanās pa kuru katru

gaisa slāni. Acumirklī kāds no viņiem metas no ievērojama

augstuma stāvus zemē, lai noķertu kādu garāmlidojošu

kukaini, ko viņa neparasti asā acs ir pamanījusi; nedaudz

acumirkļos viņš atkal ir sasniedzis savu agrāko augstumu
un laižas kopā ar pārējiem tālāk, stipri un bieži atkārtojot

kliegdams „guepguep", visām sugām kopējo pievilināšanas
saucienu. Dažiem spārnu vēcieniem seko slīdēšana ar

pus paplestiem, pus pievilktiem spārniem, kas tomēr notiek

ar tik lielu ātrumu, ka putns izliekas kā bulta. Ne mazāk

pievilcīgi šie piemīlīgie radījumi ir tur, kur viņi nometu-

šies uz pastāvīgu dzīvi un ļauj, ka tos apskata lielākā tu-

vumā. Viņus redz sēžām pārīšos uz garākiem apakšējiem
zariem. Viens laulāts draugs laiku pa laikam mīlīgi sa-

saucas ar otru; tad tas paceļas īsā straujā lidojumā un

paķer kukaini, kas laižas garām. Kāmēr viņš ķer laupī-

jumu, otrs paliek mierīgi sēžam un gaida uz viņa atgrie-
šanos. Es nekad neesmu redzējis, ka divi bišu dzeņi būtu

strīdējušies ap laupījumu, neesmu arī nekad novērojis, ka

viņu starpā kautkāda iemesla dēļ būtu izcēlies cīniņš. Miers
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un saticība valda pie viņiem vienmēr, lai cik liela arī nebūtu

viņu sabiedrība.

Barība ir vienīgi kukaiņi, kas parasti tiek ķerti lidojot,
bet izņēmuma kārtā paņemti arī no viegli pieejamām lapām
vai pat no zemes. Ir brīnišķīgi, ka bišu dzeņi ēd ģiftīgos

dzeloņainos kukaiņus. Izmēģinājumi, kas izdarīti, pilnā
mērā ir pierādījuši, ka bites vai lapsenes dzēliens lielākai

daļai putnu ir nāvīgs; sīki novērojumi rāda, ka gandrīz
visi putni, kas tādus kukaiņus ķer, pirms notiesāšanas

viņiem norauj dzeloņu; bišu dzeņi turpretim rij nost bī-

stamo upuri bez kādas sagatavošanas.
Visi bišu dzeņi perē kopīgi, un proti dziļās, stāvās

sienās līmeniski ieraktās alās. Visas sugas arī pa perē-
šanas laiku mīl sabiedrību, un tamdēļ perēšanas vietas

gandrīz bez izņēmuma ir kupli apmeklētas nometnes. Pati

ligzdas vieta ir krāsnsveidīgi paplašināta telpa ejas galā.
īsta ligzda netiek taisīta, bet četri līdz septiņi gluži baltu

olu lielais dējums tiek dēts uz kailas smilts. Tikai vēlāk

pamazām no noēsto kukaiņu spārniem vai no izspļautām at-

rijām sakrājas pamats, tā sakot spilvens, kur mazajiem

sēdēt.

Eiropā kā kārtējs vasaras viesis d zīvo tikai viena

suga no visas dzimtas, parastais bišu dzenis (Merops

apiaster). Viņš pieder pie savas dzimtas lielākām sugām.

Garums iztaisa divdesmitseši, platums četrdesmitpieci,

spārnu garums četrpadsmit, astes garums desmit līdz vien-

padsmit centimetri. Spalva uz pieres balta, galvas priekš-

pusē un švītrā pār aci jūras zilumā ar zaļu spīdumu, žods

un rīkle izveido tumšdzeltēnu, apakšā ar šauru šķērssaiti
norobežotu laukumu; galvas virsus un pakausis ir tumšā

kastaņu brūnumā, uzkakle un spārnu segspalvas gaišākas;

pleci un priekšējā mēteļa daļa ar astīti pāriet kanēļrūsas
dzeltēnumā. Apakša spīguļo skaistā jūras zilumā. Acis

grezni karmīnsarkanas, knābis melns, kājas iesarkanas.

Vācijā bišu dzenis vienmēr gannav sastopams, bet to-

mēr arī ne visai reti un sevišķi Vācijas dienvidaustrumu
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daļās šis uzkrītošais un viegli pazīstamais putns tiek ļoti
bieži manīts. Par viņa parādīšanos tāļu uz ziemeļiem no

viņa izplatības apgabala ir vairākkārt pienākušas ziņas.
Viņš ir redzēts ne tikai Vidus- un Ziemeļvācījā, bet arī

Dānijā, Zviedrijā un pat Somijā.*)
Daudz retāk notiekas, ka viens vai otrs pārītis pāriet

perēt pār Pirenejiem un Alpiem uz ziemeļiem; tomēr ir

arī tādi gadījumi novēroti. Tā bišu dzeņi ir vairākkārt

atrasti perējot pie Donavas augšpus Vīnes, 1792 g. pie
Olau'as Silezijā un jaunākā laikā Bādenē. Par pēdējo ga-

dījumu, pateicoties brīvkungam f. š i 1 i n gam (von Schil-

ling), kura uz vietas izdarītā aptauja dod puslīdz skaidru

ainu par ieklejošanu, mums ir tuvāks ziņojums. Pēc tā

kopš dažiem gadiem, tā ap maija beigām, Kaizerstūla kal-

nos parādījās pieci gabali un nometās tieši aiz Birkenzolas

ciemata kādā auglīgā, dienvidus virziena graviņā uz dzīvi

un arī perēja pamestās doleritu lauztuves stāvās sienās.

Bet visas olas tika no nelabvēļiem izpostītas un ienācēji

vispār apstrādāti tik neģēlīgā, lai neteiktu riebīgā kārtā,
ka jau jūlija vidū neviena vienīga „Āfrakas bezdelīga" ne-

bija vairs redzama. Zemnieki, kas dažus no viņiem bija no-

galinājuši, pārdeva tos Kolmarā un Neibreizachā par pieci
frankiem gabalā, un augstā cena iekārdināja jau bez tam

asinskārīgos medniekus tā, ka viņi nemaz nevarēja iedomā-

ties par taupīšanu. Neko daudz citādi bišu dzenim neiet

citur svētītājā Vācijā, un tas varētu būt par galveno ie-

meslu, ka viņš vēl līdz šim nav palicis te par kārtīgu ik-

vasaras un perētāju putnu. Kā tādu viņu sastop tikai

dienvidus Eiropā. Spānijā, Itālijā, Grieķijā un uz visām

Vidusjūras salām, Turcijā, Ungārijā un dienvidus Krie-

vijā viņš, vismaz vietām, ir gluži parasts putns. Un viņš
nedzīvo tikai Eiropā vien, bet izplatās arī tāļu Āzijā. Pa-

lestinā, Mazāzijā un Persijā viņš ir tikpat bieži sastopams,
kā dienvidus Eiropā. Mēs viņu sastapām ziemeļu Turke-

stanas stepēs, kaut arī ne visai bieži. Kašmira kalnos viņu
Ādams redzējis lielā skaitā; arī Ķinā viņš ir nometies.

*) Ari Latvijā. Red. piez.
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Brīžam savos ceļojumos viņš, kā liekas, izceļo pus Āzijas
un visu Āfriku. Indijā viņš ir novērojams pa ziemu iz-

devīgās vietās; Āfrikā es viņu redzēju ar lielāko kārtību

viņa ceļojumos; viņš parādījās, nākdams no Eiropas, sep-
tembra sākumā un gāja mums pāri līdz oktobra vidum;
atpakaļiešana sākās apriļa sākumā un vilkās līdz pus
maijam.

Savā perējamā vietā bišu dzenis ierodas laižus apriļa
beigās vai maija sākumā. Ap maija vidu bari jau puslīdz
ir sadalījušies; tomēr tikpat bieži notiekas, ka vairāki ap-
vienojas un kopīgi rada nometni, kurā var saskaitīt piec-
desmit, sešdesmit un vairāk pāru. Kā viens, tā otrs gadī-
jums atkarājas no vietas. Ja ir kāda augstāka, stāva

zemes siena, kur iznāk vietas daudz ligzdām, tad bišu dzeņi
apvienojas; ja nav, tad izpalīdzas katrs kā var.

Nometnes tuvumā tad nu novērojama mūsu putna pa-

rastā vasaras dzīve. Kāmēr visas mazākās sugas dzimtā

tikai izņēmuma kārtā atstāj savas ligzdas uz ilgāku laiku,
tikmēr jaukā laikā, sevišķi rīta un vakara stundās, visi

šīs sugas nometnes dalībnieki redzami augstu gaisos stun-

dām ilgi apkārt lidināmies. Laišanās visiem ir sakarīga,
tomēr viņu nevar apzīmēt par noslēgtu; jo atsevišķi putni
sadaļas pa plašu telpu, uzmanīgi ietura tikai vienu un to

pašu virzienu un pastāvīgi sasaucas, šādā kārtā viņi mēro

vairākus kvadrātkilometrus, vienmēr kopīgi. Viņi sasaucas

arī pa visu medības laiku ar savu pastāvīgi atkārtojamo

pievilināšanas saucienu, stipri skanošo ~širr, širr" vai

„guep, guep". Pret saules rietu visi salasās nometnes tu-

vumā, sadaļas še pāros un līdz kāmēr krēsla iestājas ķer
vēl kukaiņus no zariem. Savu naktsmieru viņi bauda, tik-

līdz perēkļu alas ir gatavas, gan vienīgi tajās, līdz tam

laikam turpretim cieši saspiedušies uz zemāku krūmu za-

riem, ko viņi brīžam apsēž tik lielā vairumā, ka dučiem

var nogalināt ar vienu vienīgu šāvienu. Pēc tam, kad

bērni ir izvadāti, sapulcējas vēl daudz ievērojamāki bari,

un kad tādi, kā tas brīžam notiek, nolaižas uz smilšainas

zemes, tad pārvērš to itkā par ziedošu pļavu. Savas me-

dības viņi piekopj viršājos un līdzīgās vietās vairāk kā
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kautkur citur, un proti, tā pavisam vienkāršā iemesla dēļ,
ka viņus visvairāk pievelk bites un viņi tur iegūst vis-

lielāku laupījumu. Mājokļu tuvumā, kāmēr laiks labs, viņi
nāk reti vai pavisam ne. Kad laiks mainas, maina ari

viņi savu medību veidu. Tiklīdz debesis apmākušās vai

kad līst lietus, viņi vis nepaceļas augstākajos gaisa sļānos,
kā to mēdz darīt bezdeligas un vēl vairāk svīres, bet medī

no zariem, labprāt rādās arī cilvēka dzīvokļu tiešā tuvumā

un jūtamā kārtā nomuito bišu stropus. Tādos apstākļos
viņus redz sēžam uz kāda noderīga zara tuvākā kokā vai

uz paša stropa skrejdēlīša un iznākošās bites nokampjam.

Dzēlāji kukaiņi liekas būt bišu dzeņa mīļākā barība; jo

tāpat kā bišu stropus, viņš aplaupa arī lapseņu, kameņu
un sirseņu perēkļus. Ir novērots, ka viņš nometas pēc ie-

spējas tuvu klāt lapseņu perēklim un nedaudz stundu laikā

vienu pēc otra nokampj visus lidojošos šī perēkļa iemītnie-

kus. Tomēr viņš nenicina arī sienāžus, cikādes, spāres, odus,
mušas un vaboles, uzlava pat pēdējās no krūmiem vai

puķēm, lai gan parasti viņš ķer tikai tādu laupījumu, kas

lido, un ķer katru pamanītu kukaini, kas laižas garām dūk-

dams un ko aprēķina, kuru viņš ierauga, ka varēs norīt.

Nesagremojamās spārnu zvīņas un citas cietās upura daļas
tiek kā atrijas atkal izmestas.

Maija beigās sākas perēšana. Savas ligzdas ierīkošanai

bišu dzenis izvēlas vislabāk smilšainu vai mālainu upes

krastu. Te viņš sāk dobīt apaļu caurumu pieci līdz seši

centimetri caurmērā, jādomā ar knābi un nagiem reizē, bet

varbūt arī ar knābi vien. šis caurums iet guleniskā vai

mazliet kāpjošā virzienā tālāk un izveido alu, kas var būt

vienu līdz divi metri dziļa. Ejas gals tiek paplašināts par

divdesmit līdz divdesmit pieci centimetri garu, desmit līdz

piecpadsmit centimetri platu un astoņi līdz desmit centi-

metri augstu kambari, kura dibenā tad mātīte jūnijā iedēj

savas piecas līdz astoņas apaļas, spīdīgi baltās olas. Daž-

reiz tiek izdobts, pēc Salv m a ziņām, vēl otrs kambaris

aiz pirmā un savienots ar to ar apm. trīsdesmit centimetri

garu eju. Ja apvidū nav stāvu zemes sienu, bišu dzenis

ņemas labprāt vai nelabprāt ierakt slīpas ejas arī līdzenā
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zemē. Vai mātīte perē viena pati, vai tēviņš to apmaina,
to līdz šim vēl nav bijis iespējams noteikt; ir zināms tikai,
ka abi vecāki ņem dalību bērnu audzināšanā un čakli nes

barību. Jau jūnija beigās redz jaunos ar vecajiem apkārt
laižamies un ka pēdējie jaunos baro. Dažas nedēļas vēlāk

jaunie pieņemas gluži tādi pat kā vecie, un ap aizceļošanas
laiku tie neatšķiras no šiem, vismaz lielumā, itin nemaz.

Ir saprotams, ka bišu dzenis ne visur tiek labprāt ie-

redzēts. Laupīšanas, ko viņš uzņemas, aizdod biškopjiem
dusmas un sagādā viņam nežēlīgu vajāšanu. Bišu dzenis

reti kad ir bailīgs, un vismazāk tādās vietās, kur cerības

uz laupījumu, un pat ne ar šaušanu to nevar tik viegli aiz-

baidīt. Tikai pastāvīga vajāšana padara viņu uzmanīgu un

zināmā mērā apgrūtina viņa medības. Grieķijā pēdējos
vasaras mēnešos nošauj ārkārtīgi daudz bišu dzeņu un ar

sevišķu patiku ēd kā garšīgu barību.

Kāmēr agrākos gados nebija pieņemts, bišu dzeņus

vispār turēt būrīšos, jaunākā laikā turpretim tas ir iz-

mēģināts un iegūti tādi pārsteidzoši panākumi, ka būrī viņi
iztura daudz labāk, nekā tas bij sagaidāms. Pat veci no-

ķerti, bišu dzeņi zināmos apstākļos ņem barību pretī, tomēr

grib, lai viņiem pasniedz to pašu, ko viņi ēd brīvībā, un

stūrgalvīgi atraida pakaļdarinātu barību. Viņu ēdelība ir

lielāka kā to var iedomāties. Par dienu viņi apēd vairāk

kā divkāršu savu pašu svaru, un viņu ēdināšana tamdēļ arī

iznāk diezgan dārga. Jauni noķerti, tie pierod drīz pie bū-

rīša un istabas barības, kļūst rātni, sadraudzējas ar ko-

pēju, apsveic to, kad tas viņiem tuvojas, godīgi ņem no

rokas barību un sagādā tad daudz prieka un patikšanas.
No Āfrikas sugām īpaši pieminams ir Nubi ja s

bišu dzenis (Merops nubicus), jo viņš ievērojams tik-

lab ar savu krāsu, kā arī ar dzīves veidu. Galvenā krāsa

tērpā ir šarlaka sarkana, kas uz spārniem un astes paliek

tumšāka, uz galvas un krūtīm gaišāka. Garums 34, spārn-

garums 15, abu vidējo astes spalvu garums 19 un pārējo
«tūres spalvu garums 11,5 centimetri.

Nubijas bišu dzenis novērots dažādās zemēs gar Āfri-

kas austrumu piekrasti, brīžam ļoti daudz, brīžam tikai pa

retam. Es pazinu viņu kā ceļotāju un klejotāju putnu
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Austrumsudanā. Viņš ierodas manis apceļotos apgabalos
uz dienvidiem no piecpadsmitā ziemeļu platuma grāda lietus
laika sākumā un uzturas še līdz martam, tomēr nav še tik

kārtīgi sastopams, kā Habešā, Takā, Kordofanā un gar
Balto Nīlu. Heiglins (Heuglin), kam bija labāka iz-

devība viņu novērot nekā man, sastapa viņu Habešā kā

iemītnieku visos siltākos apvidos, sākot no zemienām līdz

tiešam divtūkstoš metru lielam augstumam, brīžam baros

pa tūkstošiem. Viņa dzīve ir, kā to minētais novērotājs
dibināti uzsver, vēl dzīvāka un trokšņaināka nekā radinie-

kiem, kuriem citādi gan līdzīgs viņa laišanas veids un visa

izturēšanās. Pa dienas karstāko laiku viņš meklē patvē-
rumu krūmos un kokos un pārklāj tad tos bieži vārda bur-

tiskā nozīmē. Tāds cieši sapulcējies bars izskatās brī-

nišķīgs.

Perēšanas laiks iekrīt vasaras lietus perioda sākumā,

nēģeru zemēs pie Baltās Upes jau martā un aprilī, au-

strumu Sudānā starp jūniju un augustu. Perēšanas no-

metnes atrod gan gar ūdeņiem stāvos jūras krastos, gan

arī uz laukumiņiem mežu joslā un pat stepē, te gan ne tik

cieši kopā un dažreiz tanīs ir tikai nedaudz pāru. Putns

rok ļoti dziļas, pa lielākai daļai taisnas alas, kas, skatoties

pēc vietas, iet zemē guleniski vai slīpi. Perēšanas kam-

baris ir mazliet paplašināts un tajā ir trīs līdz piecas olas

ar strupji olveidīgu formu, smalku, gludu čaulu tīrā, baltā

krāsā, kas no cauri spīdoša dzeltenuma izliekas rožu

sarkana.

Pēc pabeigtas perēšanas Nubijas bišu dzeņi atkal sa-

pulcējas lielos baros un dodas uz ziemeļiem līdz sešpadsmi-
tam ziemeļu platuma grādam, it īpaši pāri par plašajām ste-

pēm, kas viņiem sniedz bagātīgu barību. Jau agrā rītā

atskan viņu skaļais, drusku gurdzelējošais kliedziens no

krūmiem un no kokiem, kur viņi pavadījuši nakti. Tad visa

sabiedrība paceļas, lido kādu laiku augstu trokšņodami ap-

kārt, kāmēr nožūst rasa, un tad metas uz kukaiņu medī-

bām sausajā lielajā zālē un pie ūdeņiem. Kāmēr vien vēl

Sudānas zāļu klajumi, kas apklāj visus bezmeža gabalus,
ir kukaiņiem bagāti, tikmēr bišu dzeņi un līdz ar viņiem
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daudz citi putni viegli atrod savu dienišķu maizi; jo viņi
tad pārtiek gandrīz vienīgi no sienāžiem.

Kad postošais sausums jau nonāvējis visu augu valsti

un sevišķi lietus laikā tik paradīziskā stepe pārvērtusies bē-

dīgā tuksnesī nomads stiprā vējā no izdevīgās puses aiz-

dedzina zāļu 'klajumu. Gandrīz acumirklī visu apņem

uguns. Vētras ātrumā joņo liesmas pa līdzenumu prom.

Jūdzēm tāļu izplešas uguns jūra, kvēpu, dūmu un svelmes

mākoņus pie debesīm paceldama. Arvien pieaugošā ne-

gausībā viņa aprij tagad izkaltušās zāles; kāri sniedzas

uguns mēles pat kokos augšā, iznīcinādamas sausos tīteņ-

augus, kas dod tām jaunu barību. Nereti viņa sasniedz

pirmmežu un pārogļo še koku stumbrus, kuriem lapu klāju
tā jau nopostījusi. Nereti viņa pienāk pie ciema un sviež

savas aizdedzinošās bultas uz salmu būdiņām.
Kaut arī stepju degšana, neraugoties uz degvielas dau-

dzumu un vieglo uzliesmošanu, nekad nevar kļūt par postu
ātri skrejošiem dzīvniekiem, tomēr tā ļoti uztrauc visu

dzīvnieku valsti; jo viņa spiež visus dzīvus radījumus uz

mukšanu un, ātri izplatīdamās, sakāpina to brīžam līdz pil-

nīgam trakumam. Visi stepju dzīvnieki izbailēs bēg, kad

viņiem tuvojas uguns. Antilopes iet skrieties ar vētru;

leopardi un citi plēsīgie samaisas savā starpā un aizmirst

ienaidu, laupīšanas; nedroši pieceļas lauva, ierūkdamies no

dusmām vai bailēm un bēg tad kopā ar citiem bēgļiem.
Visi alu dzīvnieki glābjas drošās būvēs un ļauj ugunsjūrai

pārplūst pāri. Viņus tā arī neaizķer; iznīcināšanai pa-
doti tikai rāpuļi un tie kas lido. čūskas nespēj izlocīties

no joņojošā uguns un skarpionus, tarantulus un simtkā-

jus tā droši panāk. Bet ne tikai liesmas vien ir tās, kas

viņiem postīgas: taisni uguns pievelk jaunus ienaidniekus.

Bariem laižas klāt plēsīgi putni, lai skriedami vai lidojot

gar ugunslīniju tvertu savu medījumu un viņiem līdz dar-

bojas arī svīres, un itin sevišķi Nubijas bišu dzeņi. Viņi
visi zina, ka viņiem degšanas svelme izdzen upurus un visi

viņi izlieto izdevīgo gadījumu uz to labāko. Ir apbrīnojama
šo dzīvnieku pārdrošība un sevišķi mazāko, taisni mūsu

bišu dzeņu dūša. Viņi no augstuma bez apdomāšanās me-

tas visbiezākos dūmos, laižas tieši pār ugunslīnijas liesmu
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galiem, paceļas atkal, notiesā notverto laupījumu un pa-
zūd no jauna dūmu mākoņos.

Kā bišu dzeņu tuvākos radiniekus uzskata zilās

vārnas (Coraciadae), diezgan lielus, pa lielākai daļai
raibām krāsām greznotus putnus, kas sastāda mazu, ap-
mēram no divdesmit sugām pastāvošu, arīdzan tikai zemes

austrumu pusē mājojošu dzimtu. Knābis vidēji vai diez-

gan garš, stiprs, taisns, kājas īsas, vājiem stulmiem un

īsiem pirkstiem; spārni vidēji gari vai gari un diezgan
plati; aste arīdzan mēdz būt vidēji gara, brīžam arī abas

viņas ārējās spalvas ir daudz garākas par pārējām. Spal-
vas ir sašķiedrotas, bet cietas un rupjas. Zaļš, zils un ka-

nēļa brūns vai vīna sarkans ir tērpa valdošās krāsas. Dzi-

mumi atšķiras maz, jaunie no vecājiem neievērojami.

Kā zilo vārnu īstā dzimtene ir jāuzskata Vecās pasau-
les ekvatora zemes. Sausi un līdzeni apvidi ir vismīļākā
uzturas vieta; augstos kalnos zilās vārnas atrodamas tik-

pat reti, kā sevišķi auglīgos apvidos. Par meža putniem

viņus var skaitīt tikai zināmā mērā. Retajos Āfrikas

stepju mežos viņu gan netrūkst; turpretim ziemeļos, kā

arī dienvidos viņas izvairās no Helākām un ciešākām au-

dzēm. Viņu uzturas vietām vajadzīgi lieli, savrūp stāvoši

koki vai klints sienas, klintis un neapdzīvotas ēkas, no ku-

rām viņām ir plašs skats un kuru alas un plaisas dod vi-

ņām noderīgas vietas ligzdai. Še viņas mēdz sēdēt un cī-

tīgi aplūkot savu apgabalu. Garām lidojošs lielāks kukai-

nis tiek saņemts gluži tādā pat kārtā, kā to dara mušu

ķērēji un bišu dzeņi, bet netiek smādēta arī neapdomīgi pa

zemi skrejoša pelīte, ķirzaka vai mazāks abinieks. Zinā-

mos laikos zilās vārnas ēd arī augļus, lai gan dzīvnieku ba-

rība arvien paliek tā mīļākā.

Visas zilās vārnas ir nemierīgi un šaudīgi putni. „Ār-

kārtīgā bailība un modrā apdomība," saka G 1 o gc r s, ne-

nogurstošā mežonīgā kustība un pastāvīgā, jautrā mun-

drība kopā ar sevišķu dziņu uz strīdiņiem un trokšņošanu
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un vecajiem tomēr vēl neapslēpjama nevaldamība gūstā:
šīs īpašības spilgti parādās kā viņu raksturu galvenie vil-

cieni. Viņas vienmēr izliekas norūpējušās un nesēž gan-

drīz nekad ilgi mierā, visbiežāk brīvi un labprāt koku ga-
lotnēs un sausos zaru galos." Pa zariem viņas lēkā tikpat
maz kā pa zemi: pie katras pārvietošanās viņas lieto sa-

vus spārnus. Veiklais, ātrais un ārkārtīgi vieglais lido-

jiens atšķiras ar īpatnējākā veida veiklības paņēmieniem,
piemēram, ar zīmīgu pārmešanos. Balss ir nepatīkama
•kārba skaņa, kas izskan apmēram tā, kā putnu nosau-

kums vācu valodā „Rake".
Tikai tik ilgi, kamēr zilo vārnu pāri saista rūpes par

perēšanu, tas paliek vienā zināmā vietā; pirms un pēc

perēšanas tas klejo apkārt. Mūsu ziemeļu suga ceļo kār-

tīgi, ziemu gan nepaliek viena zināmā apvidū, bet mēro še,
kā liekas bez kāda labuma, tālus gabalus, kā to piemēram
dara ekvatora zemēs dzīvotājas sugas.

Ligzda tiek taisīta ļoti dažādās vietās, arvien gan tādā

pašā veidā. Pie mums zilā vārna perē dobjos kokos, un tā-

dēļ arī domāja, ka netikai viņa, bet arī pārējās sugas šinī

ziņā neko neatšķiras, kāmēr tagad mēs zinām, ka caurumi

mūros, klinšu plaisās vai pat alas stāvās zemes sienās un

ēkās var noderēt ligzdas būvei tikpat bieži, varbūt pat vēl

biežāk. Pati ligzda ir ļoti pavirši būvēta, sastāv no sal-

miem, saknītēm, sariem un spalvām. Dēj četras līdz piecas

spīdīgi baltas olas. Viņas vecāki perē pārmaiņus un arī

mazuļus tie audzē kopīgi. Abi vecāki izrāda rosīgu cī-

tību, ciktāl tas zīmējas uz perēšanu un barošanu, citādi

gan perējot ir ļoti nolaidīgi, jo nemaz nerūpējas par ligz-
das tīrību un ļauj tai beidzot pārvērsties par pilnīgu mēslu

kaudzi. Bērni drīz pēc izvadāšanas iegūst patstāvību un

iet savus ceļus, nemaz nebēdājot par saviem vecākiem un

citiem sev līdzīgiem. Taču zilām vārnām dara pāri, ja vi-

ņas sauc par nesabiedriskām. Kā es pēdējā laikā esmu pār-

liecinājies pie savvaļā dzīvojošiem un noķertiem putniem,
tās stingri gan pastāv uz savām prasībām un neatkāpjas

«o tām. Ap dobju koku izceļas dedzīgs strīdiņš dažādu

pāru starpā, bet tikai tad, kad trūkst izdevīgu perējamo

vietu, kāmēr turpretim tur, kur par ligzdu vietām tiek iz-
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raudzītas zemes un klinšu sienas, veci mūri, atstātas ēkas

un tamlīdzīgas vietas, par nesabiedriski izdēvētās zilās vār-

nas var radīt pat nometnes. Arī ceļojot viņas pa lielākai

daļai sastop lielos baros; tās tomēr izdalās pa plašāku telpu,
lai ķerot laupījumu cita citai netraucētu.

Laikam gan balstoties uz Bechšteina apgalvo-
jumu, līdz pašam jaunākam laikam ir turējusies pie ieska-

ta, ka zilās vārnas nevarot turēt gūstniecībā, ar citiem

vārdiem, ka būrītim viņas nekādā ziņā neesot derīgas.
Klusi un mierīgi, tā stāstīja, noķertās sēžot tanī pašā vietā,

notraipot visneķitrākā kārtā būrīti un spalvas, neejot pie
barības un pie pašas labākās kopšanas tikai īsu laiku pa-

nesot savu nebrīvību. Par veciem putniem šis apgalvojums
savā ziņā varētu būt spēkā, bet par jauniem no ligzdas

izņemtiem gan nekādā ziņā ne. Ja tādus kopj ar nodoša-

nos un izveicību un sagādā viņiem bez tam vēl plašāku

telpu, tad no viņiem var izaudzināt tādus būrīšu putnus,
kas skaitās pie pievilcīgākiem, atsaucīgākiem un piemīlīgā-
kiem un bagātīgi atmaksā savam kopējam visas pūles.

Ne tikai skaistā tērpa, bet arī garšīgās gaļas dēļ zilās

vārnas tiek vajātas. Pie mums katrs zemnieks skaita par

savu tiesu, nošaut savādo putnu; Dienvideiropā viņu medī

kārtēji. Bez tam vecām zilām vārnām jācieš no visādiem

vanagiem un jaunām no kāpelētājiem plēsīgiem zīdītājiem.

Saprātīgais cilvēks dara labī, tos sargādams. Mani novē-

rojumi ar noķertiem putniem, kurus es gadiem ilgi kopu
un turēju kopā ar visdažādākiem sīkiem putniem, radīja
manī pārliecību, ka viņiem pārmestais netikums, šad un tad

papostīt kāda putna ligzdu, ir aplams. Un pat ja kāda zilā

vārna arī patiešam ķertos pie kāda jauna putna, tad šis

zaudējums nebūtu nekādā ziņā vērā ņemams pret to ļoti
ievērojamo derīgumu, kādu putns sniedz.

Mūsu zilā vārna (Coracias garrulus) pa lielākai

tiesai atbilst augšā attēlotam dzimtas raksturam. Grupa,
kuru viņa reprezentē, raksturojama ar sekošām iezīmēm:

knābis vidēji garš, diezgan stiprs, taisns, spēcīgs, pie pa-

mata paplašināts, ar lēzeni liektu virsknābi, galā āķveidīgs,
stulms īsāks par vidējo pirkstu, spārnā otrā lidspalva ir

garākā, aste taisni nošķelta. Tērps grezns. Galva, kakls,
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apakša un spārnu virsus ir maigi debesszili ar zaļu spī-

dumu, seg- un plecu spalvas kā arī pakaļējās otrās šķiras
lidspalvas kanēļbrūnas, pirmās šķiras lidspalvas melnas,
pie pamata debeszilas, otrās šķiras lidspalvas melnas, tumši

zili spīdošas, spārni vispār no apakšas skatoties tumši zili,
abas vidējās astes spalvas netīri pelēki brūnganas, pārējās
patumši debesszilas, pati ārējā spalva galā slīpi nošņāpti
melna. Garums iztaisa trīsdesmit līdz trīsdesmit divi,

platums septiņdesmit līdz septiņdesmit divi, spārnu ga-
rums divdesmit, astes garums trīspadsmit centimetri. Sā-

kot no Skandināvijas uz dienvidiem zilā vārna ir tikusi vi-

sur Eiropā atrasta; bet viņa izplatās daudz tālāk un izklejo

pa ceļošanas laiku visu Āfriku un Dienvidāziju.
Tikai pēdējās apriļa mēneša dienās zilās vārnas pār-

nāk pie mums, nākdamas no saviem ziemas mitekļiem, un

jau augustā viņas atkal dodas ceļā. Jaunie putni ceļo kopā
ar vecākiem, kuri jau savu perēšanas darbu ir nobeiguši,
bet pa priekšu; vecākie seko vēlāk, un ap septembra vidu

viņi visi mūs ir atstājuši. Atnākot klejotāji laižas no vie-

niem krūmiem vai retākiem mežiņiem uz otriem; atpakaļ-
ceļojot viņi saistās mazāk pie agrākiem ceļiem, izplatās
vairāk nekā pavasarī pa visu apgabalu, klejo nesteigdamies
no viena meža uz otru, atpūšas uz saliktām labības gubi-

ņām, piekopj savas medības un laižas tālāk, kad paēduši.
Pavasarī sastop arvien tikai vienu pāri, rudenī parasti gan

tāpat atsevišķus, bet dažreiz arī sabiedrības, kas mēdz sa-

stāvēt no vienas ģimenes vārda īstā nozīmē vai ari no vai-

rākiem veciem un viņu bērniem kopā. Nemaz agrāk un

neko daudz vēlāk kā pie mums, ceļotājas zilās vārnas pa-

mana arī Eiropas dienvidos un Āfrikas ziemeļos, un gluži

tāpat kā dzimtenē, viņas izturas arī svešumā. Pa pavasara

ceļošanas laiku viņas steidzas uz ilgoto dzimteni; pa ru-

dens ceļošanas laiku viņas labprāt visur ziedo laiku un brī-

žam pie izdevīgiem apstākļiem un bagātīgas barības pa-
liek vairākas dienas uz vietas. Uz īstiem ceļiem, piemēram
Nīlas ielejā, tad ar viņām var sastapties diendienā. Ste-

pēs salasās arvien vairāk un vairāk ceļotāju putnu, un tur»
kur tanīs ir tikai tāļi izkaisīti krūmi, uz katra tāda var at-

rast sēžam pa zilai vārnai un piekopjam savas medības.
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Ja kautkur sapulcējas viegli iegūstams laupījums, ja pie-
mēram ēdelīgie klejotājsienāži apsēž daļu no stepju meža,
tad zilās vārnas sapulcējas bieži pavisam neparastā dau-

dzumā. Es sastapu barus, kas sastāvēja no vairāk piec-
desmit gabaliem; bet Heiglins (Heuglin) 1857 g. ok-

tobrī vairākus simtus kopā no klejotāj sienāžiem apsēstos
Šoras mežos. Bet cik apsološas arī Ziemeļāfrikas stepes
zilām vārnām nebūtu, paliekošu uzturēšanos viņas pa zie-

mu te netaisa. Tālāk un tālāk ved viņas ceļš un tikai šīs

pasaules daļas dienvidos, Natalā tāpat kā Damaras zemē,

bangojošā jūra viņām novelk robežu.

Pie mums zilā vārna izvairās no cilvēka tuvuma gan-

drīz bailīgi; dienvidus apgabalos viņa gan arī labprāt iz-

vēlas netraucētas vietas, tomēr nebaidās no vispār drau-

dzīgāk noskaņotiem tā apgabala iedzīvotājiem. Vecus, vi-

ņas ligzdas būvei noderīgus kokus Dienvideiropā viņa atrod

vēl retāk, nekā pie mums; un viņai te trūkst arī vecu vai

atstātu ēku drupu un nepieciešamības gadījumā stāvu ze-

mes sienu, kur varētu atrast izdevīgu vietu ligzdai. Tā-

dēļ viņu tur sastop, daudz biežāk nekā pie mums, arī tādos

apvidos, no kuriem viņa pie mums būtu izvairījusēs. Tik-

pat ticamā, cik pievilcīgā kārtā Tristrams tēlo viņu
dzīvi Palestinā drīz pēc atnākšanas pavasarī, še zilā vārna

ierodas jau ap apriļa vidu, nākdama no dienvidiem, salasās

kopā ar citām pret vakaru vispirms vairāk vai mazāk dau-

dzās sabiedrībās uz kokiem, kuri noderētu par nakts patvē-

ruma vietu, un čalo, kliedz un trokšņo gluži tāpat, kā sē-

jas vārnas (krauķi) savās guļas vietās, tikai ar drusku

lielāku savaldīšanos. Pēc tam, kad visas cita aiz citas ir

izkliegušās, viens vai otrs putns paceļas no savas vietas,
uzlaižas zināmā augstumā un, mīlestības apgarots, taisa

parasto rotaļāšanos, kāda mēdz notikt pirms pārošanās.
Brīdi vēlāk seko viss bars, un viss šūpojas un lido,
mudž un čum cits caur citu. Nedēļu vēlāk

atnācēji ir pazuduši; bet viena daļa no tiem, varbūt

divdesmit vai trīsdesmit pāri, tomēr vēl ir atrodami tuvē-

jās ielejās, kur pie kādas stāvi krītošas zemes sienas visas

mātītes ir cītīgi nodarbinātas ar perējamā dobumarakšanu.

No tā laika neviens no nometnes dalībniekiem vairs nerā-
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das agrāk tik kārtīgi apmeklētos kokos, lai arī cik tuvu

pie perēšanas vietas šīs iemīļotās sapulcēšanās vietas neat-

rastos. Rūpes par perēšanu ņem virsroku. Citus sastop
ciematu tuvumā, proti, ja te ir atrodamas sabrukušas baz-

nīcas un mošejas; gan reti atradīs kādu no šīm ēkām bez

skaistā putna kā iemītnieka. Kurp ar' tagad neietu, visur

redz zilās vārnas. Katrā tornī, uz katras klints un katra

akmeņa, kur putns var būt redzams un pats apkārt skatī-

ties, greznojas pa vienai. Mūsu apvidos, kas tik pilnīgi

pārņemti cilvēka īpašumā, zilās vārnas nevar tik viegli

piepildīt savas dzīves prasības. Vai nu aiz iedzimtas pa-

rašas, vai cita kāda iemesla dēļ, to nemāku teikt, bet līdz

šim, cik tas man zināms, Vācijā viņas arvien ir atrastas

perējam tikai dobjos kokos. Un ar to izskaidrojams, ka

viņas sastop pa retam. Pietiekoši lieli koku dobumi, kur

varētu saiet ligzda ar perējošo mātīti un vēlāk pieaugušiem

bērniem, tie ir nepieciešamākie noteikumi, lai kāds zilo vār-

nu pāris varētu kādā apvidū pa vasaru kārtīgi uzturēties.

Ja trūkst koku, kas kamēr vien cilvēks atceras nav tikuši

apdzīvoti, pāri jūtas spiesti apgabalu atstāt.

Nedaudzi putni var tā atdzīvināt kādu apvidu, kā zi-

lās vārnas. Viņu nevar neievērot. Viņa ir augstākā mērā

grozīga un saistīga, kāmēr viņu perēšanas rūpes nesaista

pie kāda zināma apgabala, visu dienu siro apkārt, laizdamās

no koka uz koku, un glūn no koku vai sausu zaru galiem

pēc barības. Mākoņainā laikā saīgusi un sapīkusi, viņa
saulainā laikā riņķo augstu gaisā un taisa dažādas, savādas

grīstes, piemēram metas pēkšņi no ievērojama augstuma
uz galvas lejup, paceļas tadatkal lēnām augšup vai mētājas

gaisā kā balodis steidzīgiem spārnu sitieniem, liekas bez

kāda mērķa, tā kā viņu arvien var viegli pazīt, šāda spē-

lēšanās notiek neapšaubāmi galvenā kārtā par patiku mā-

tītei vai laulātam draugam, vismaz perēšanas laikā ir no-

vērojama daudz biežāk nekā citād, bet noder arī kā iz-

teiksme viņu kustības priekam un vispār sajūsmai. Bet daž-

reiz liekas, kaputns tikai grib rādīt vai pats izmēģināt savu

lidošanas mākslu; jo viņš taisa tādu spēlēšanos arī viens

pats, zināmā mērā sev par patikšanu. Katrā ziņā zilā

vārna laižoties parāda savas ievērojamākās dāvanas. Pa
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zariem viņa nelēkā apkārt, bet pārvietojas daudz vairāk,

tāpat kā lielā daļa pārējo vieglknābju, arvien tikai ar spār-
nu palīdzību no viena zara uz otru. No klajas zemes viņa
izvairās; tomēr gadās, ka viņa laižoties tai pienāk tik tuvu,
ka varētu paķert skrejošu dzīvnieku. Turkestanas stepēs,
kuras viņa vietām bieži apdzīvo, viņai labprāt vai nelab-

prāt ir jāiztiek ar katru paaugstinājumu, kas tur vispār
atrodams un tāpēc viņu ļoti bieži redz sēžam uz kāda ze-

māka cingula vai vispār uz kāda zemes paaugstinājuma,
kas daudz ja desmit centimetri paceļas pār apkārtējo lī-

dzenumu.

Par zilo vārnu garīgām dāvanām novērotāju domas

ir dažādas. Maņu augstā attīstība ir atzīstama; saprāts
un raksturs turpretim tiek vērtēti ļoti dažādi. To nu gan

ir grūti apgalvot, ka zilā vārna nebūtu jāpieskaita gudriem

putniem. Viņa ļoti labi pazīst un atšķir īstās briesmas no

imitētām un ir saucama drīzāk par uzticīgu, nekā par biklu.

Kur viņa nodrošināta ar aizsardzību no cilvēka puses, tur

viņa laiž tam pienākt tuvu klāt; kur viņai kādreiz ir ticis

uzglūnēts, tur viņa bēg jau par gabalu un izturas arvien

ļoti uzmanīgi. Viņu sadzīve liekas būt ne visai mīlīga.

Ļoti bieži zilās vārnas redz strīdamies ar citiem putniem
un savā starpā. Fon der Mīle (Von der Mūhle) ap-

galvo, ka viņai esot laba draudzība ar kovārni, Nau-

mans, ka ar citiem viņas tuvumā dzīvojošiem putniem:

pirmais ir pareizi, pēdējais gan ir tā tikai zināmos noteiku-

mos; jo viņa sīvi uzbrūk netikvien plēsīgiem putniem, bet

arī čakstēm, sīļiem un vārnām. Kas attiecas uz divkau-

jām viņu pašu starpā, tad tās nav tik nopietni domātas,
kā tas izskatās. Vissīvāk zilās vārnas cīnās, kā tas ir no-

vērots, ligzdas vietu dēļ; bez tam gan arī barības naids

rada nesaticību un beidzot skaišanās var pāriet dusmās.

Bet ja perējamo vietu ir pietiekoši daudz, tad par rējīgu

izkliegtais putns pierāda, ka viņš tāpat kā bišu dzenis ar

sugas biedriem var dzīvot saderībā un ar citiem dobumos

perētājiem, kā piemēram ar radnieciskiem bišu dzeņiem
un svīrēm, saticīgi apdzīvot vienu un to pasu ligzdas vietu.

Tādēļ es domāju, ka zilā vārna pati nav tik slikta, kā vi-

ņas slava. Balss ir augsta, pārkšoša, sastāv no pastāvīgi
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atkārtotiem „raker, raker, raker", bet dusmu balss — ķēr-
cošs „rē" un vilināšanas tonis ir žēls, augsts „krē".

Visādi kukaiņi un mazi rāpuļi, vaboles, sienāži, tārpi,
mazas vardes un ķirzakas sastāda zilās vārnas barību. Vi-

ņa paņem gan arī kādu peli, un mazu putniņu viņa tāpat
nenicinās. Nauma n s saka, ka viņš nekad neesot re-

dzējis ķeram lidojošu kukaini; man turpretim jāsaka, ka

tas tomēr notiek un arī D ž c r d o n s (Jerdon) apstiprina,
ka Indijas suga zināmu gabalu seko lidojošiem kukaiņiem,
piemēram cītīgi nodarbojas ar spārnoto termītu ķeršanu,
kad tie pēc lietus atstāj savas ligzdas un klejo apkārt. Pēc

N a v m a n a, viņa arī nekad neaiztiek augu vielas, kāmēr

Fon der Mīle piemin, ka Grieķijā viņai spalvas pie

knābja pamata izrādījušās salipušas ar vīģu cukurvielām

un Lindermaijers (Lindermaver) apstiprinādams

piemetina, ka viņas, aizceļojot no Grieķijas vēl kavējoties
uz salām, „kur vīģes, viņu mīļākā barība, viņas vēl saista

kādu laiku, pirms viņas uzsāk savu ceļojumu uz Āfrikas ap-

gabaliem." Parasti gan kukaiņi sastāda galveno barību.

No sava augstā sēdekļa viņa skatās apkārt, laižas ātri pēc
ieraudzītā kukaiņa, paķer to ar knābi, noēd un atgriežas

atpakaļ uz stumbra. „Mazas lapu vardītes," saka Nav-

mans, „viņa labprāt ēd. Pie jauniem izaudzinātiem put-
niem tika novērots, ka viņi tās saķēra ar knābi pie pakaļ-
kājām, sita tās pret zemi, kāmēr tās vairs nekustējās un

tā norija trīs līdz četras gabalas vienu pēc otras." Ūdens

liekas viņām nav nekāda nepieciešama lieta; ir ticis apgal-

vots, ka zilās vārnas nekad nedzerot un arī nekad nemaz-

gājoties, un šī ziņa paliek jo ticamāka, kad putnu redz pa

bezūdens stepi vai tuksnesi klīstam, kā es to esmu novē-

rojis.
Es gribu atstāt neizšķirtu, vai zilo vārnu pirmās pe-

rēšanas vietas ir koku dobumi un pašu izraktās alas zemē,

bet būvju plaisas nepieciešamības gadījumā, jeb vai tas

ir otrādi; tikdaudz tomēr ir droši, ka mūsu putni Eiropas

dienvidos daudz biežāk izlieto alas zemē nekā dobumus ko-

kos. Skatoties pēc vietas, ligzda ir dažāda, tomēr iedobe

arvien izklāta ar sīkām saknītēm, salmiem, dzīvnieku ma-

tiem un putnu spalvām. Dējums sastāv no četrām līdz se-
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šām spīdīgi baltām olām. Abi dzimumi perē pārmaiņus,
un tik cītīgi, ka viņus uz olām var saņemt ar roku. „Ma-

zuļi sēž," kā Naumans saka, „tāpēc ka vecie nenovāc

viņu mēslus, līdz ausīm netīrumos un mēslos, tā kā ligzda

izplata ļoti riebīgu smaku." Viņi tiek izaudzēti ar kukai-

ņiem un kāpuriem, tiek drīz izvadāti, pavada ilgāku laiku

vecākus un beidzot iesāk kopīgi ar pēdējiem ziemas ceļo-
jumu. Pret ienaidniekiem, kas apdraud jaunos, vecie iz-

turās ļoti varonīgi, liekot vismaz viņu pašu drošību bez ap-

domāšanās uz spēles.
Daudz prieka sagādāja man no perēkļa vēl mazas iz-

ņemtas un izaudzinātas zilās vārnas. Pēc tam, kad viņas
kādu laiku tika barotas, viņas ātri pierada pie piemērotas

mākslīgas barības un kāri rija samērā daudz. Spriežot pēc
šīs ēdelības, likās, ka viņas nekad nav paēdušas, vismaz tik-

līdz viņām parādīja kukaiņus, viņas uzklupa ar tādu pašu
kāri uz šo, kā uz jau minēto barību. Pateicoties tam, ka

es viņām pats katru dienu devu miltu tārpus, viņas palika
drīz tik rāmas, cik nu vien to kāda vārna spēj. Jau man

parādoties vien viņas apsveica mani, laidās ar maigām ku-

stībām zemē no savām sēdu vietām uz manu roku, ļauda-
mas bez pretošanās, ka tās saņem, krietni ēda un tiklīdz es

palaidu viņas vaļā, atgriezās pēc dažiem spārnu vēcieniem

atkal atpakaļ uz manu roku, kura nupat bij tās turējusi

ciet. Ar citiem putniem, ar ko tās bija būrī kopā, viņas
dzīvoja drīzāk saticībā un mierā, kaut gan viņu starpā at-

gadījās nenozīmīgi strīdi. Pēc tam, kad es vairākus ga-

dus esmu kopis šos agrāk no manis nepareizi novērtētos

putnus, es uz to siltāko ieteicu viņus visiem mīļotājiem.
Kam ir iespējams ierīkot viņām lielas, attiecīgi ierīkotas

telpas un sagādāt pietiekošā daudzumā barību, kaut arī tā

būtu tikai miltu tārpi, tas piekritīs man un turēs viņas tik-

pat mīļas kā es.
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Satura rādītājs.

Otrā klase: Putni (Aves).

Lapp.

Vispārējs skats uz putnu dzīvi 7

Pirmā šķira: Papagaiļi (Psittaccini) 53

Vienīgā dzimta: Papagaiļi (Psittaccidae) 53

Pirmā apakšdzimta: īsastaiņie papa-

gaiļi (Psittacinae) 77

Pelēkie papagaiļi (Psittacus) 77

Jako (P. erithacus) 77

Amaconas jeb zaļie papagaiļi (Amazona) .
87

Amaconas papagailis (A. amazonica) .
87

Garastainie papagaiļi (Pionias) ....
91

Vedekla papagailis (P. accipitrinus) .
91

Pundurpapagaiļi (Agapornis) 92

Rožu papagailis (A. roseicollis) ... 93

Greznie papagaiļi (Loriculus) 97

Zilvaiņadziņš (L. galgatus)
....

97

Otrā apakšdzirata: Kakadu (Plictolophi-

nae) 101

Vispār 101

Kakadu šaurākā nozīmē (Cacatua)
. . .

107

Moluku kakadu (C. moluccensis)
. .

108

Inka kakadu (C. leadbeateri) .... 109

Garastainie kakadu (Calyptorrhynchus)
.

.
110

Cekula kakadu (C. galeatus) .... 110

Kraukļa kakadu (C. bonksi) ....
111

Arara kakadu (Microglossus) 113

Rasmaloss (M. aterrimus) 113

Ķīlastaiņie kakadu (Callipsittacus) . . .
115

Korella (C. novae-hollandiae) .... 115

Trešā apakšdzimta: Nakts papagaiļi
(Stringopinae) 117

Pūces papagaiļi (Stringops) 117

Kakapo (Š. halroptilus) 117
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Ceturtā apakšdzimta: Garastainie pa-

pagaiļi (Sittacinae) 121

Arara (Ara) 121

Hiacintu arara (A. hvacinthina) . . .
122

Arakanga (A. macao) 122

Zaļspārnu arara (A. chloroptera) . .
123

Ararauna (A. ararauna) 123

Arara dzīve 123

Garknābainie papagaiļi (Henicognathus) .
130

Garknābainais papagailis (H. leptor-

rhvnchus) 132

Ķīļastaiņie papagaiļi (Conurus) 132

Karolinas papagaiļi (C. carolinensis) .
132

Dižspārņu papagaiļi (Palaeornis) .... 138

Kakla saites jeb Aleksandra papagailis

(P. torquatus) 138

Resnknābju papagaiļi (Bolborhvnchus) . .
144

Mūku papagailis (B. monachus) . . .
144

Dziedātāju papagaiļi (Melopsittacus) . . .
151

Viļņspārnis (M. undulatus) ....
151

Platastaiņie papagaiļi (Platvcercus) . . .
165

Rozella (P. estimius) 165

Piektā apakšdzimta: Bārkstmēļainie

papagaiļi (Trichoglossinae) 166

Platastaiņie lori (Domicella) 167

Archilori (D. atricapilla) 167

Ķīlastaiņie lori (Trichoglossus) 170

Daudzkrāsainais lori (T. novae-hollan-

diae) 170

Strupastainie jeb nestorpapagaiļi (Nestor) 172

Kaka (N. meridionalis) 173

Kea (N. notabilis) 173

Otrā šķira: Vieglknābji (Levirostres) 179

Vispār 181

Pirmā dzimta: Pipargrauži (Ramphasti-

dae) 183

Pipargrauži (Ramphastus) 183
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Milzu tukans jeb toko (R. toco) . . .
183

Sarkanknābja tukans (R. erythrorhyn-

chus) 184

Oranža tukans (R. temmninckii) . . .
184

Tukanu dzīve 184

Otrā dzimta: Bārdainie putni (Megalaemi-

dae) 190

Bārdas putni (Megalaema) 191

Zeltbārdainais putns (M. flavigula) . .
191

Skaistbārdainie putni (Trachvphonus) . .
192

Pērļu putns (T. margaritatus)
. . .

192

Trešā dzimta: Vizuļputni (Galbulidae) .
194

Jakamari (Galbula) 195

Jakamars (G. viridis) 195

Ceturtā dzimta: Grauzējknābji jeb su-

ruku (Trogonidae) 196

Suruku (Trogon) 196

Surukua (T. surucua) 197

Pompeo (T. viridis) 197

Krāšņie suruku (Pharomacrus) .... 199

Kvezals (Ph. mocirmo) 199

Piektā dzimta: Dzegužputni (Cuculidae) 203

Medus dzeguze (Indicator) 205

Medus rādītājs (I. sparmanni)
.

. .
206

Dzeguzes (Cuculus) 210

Dzeguze (C. canorus) 211

Roža dzeguzes (Coccvstes) 235

Roža dzeguze (C. glandarius) .... 236

Eudvnamis 240

Koels (E. niger) 240

Zelta dzeguzes (Chrysococcyx) 242

Didriks (C. cuoreusi 242

Ķēma dzeguzes (Scytrops) 245

Milzu dzeguze (S. australis) .... 245

Papēžu dzeguzes (Coccyginae) 247

Lietus dzeguze (C. americanus) . .
.

248

Zemes dzeguzes (Geococcyx) 251

Gaiļa dzeguze (G. californianus) . . .
251
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Kāpuru ēdēji (Crotophaga) 254

Ani (C. ani) 264

Sestā dzimta: Kuroli (Leptosomidae) .
261

Kuroli (Leptosomus) 261

Kurols (L. discolor) 261

Septītā dzimta: Banānu ēdēji (Musopha-

gidae) 268

Ķiveres putni jeb turako (Corythaix) . . .
263

Krūmu turako (C. buffoni) ....
264

Astotā dzimta: Ragu putni (Bucerotidae) 268

Divradžu putni (Dichoceros) 270

Divradžu putns (D. bicornis)
....

270

Raga kraukļi (Bucorvus) 27%

Raga krauklis (B. abvssinicus, vai gui-

neensis, cafer) 276

Devītā dzimta: Zivju dzeņi (Alcedinidae) 280

Zivju dzeņi (Alcedo) 280

Zivju dzenis (A. ispida) 281

Sirmie zivju dzeņi (Cervle) 288

Sirmais zivju dzenis (C. rudis) . . .
288

Līsti (Halcvoninae) 291

Paralcions (Paralcvon gigas) .... 292

Desmitā dzimta: Plakanknābji (Todidae) 294

Plakanknābji (Todus) 294

Todi (T. viridis) 294
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