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Starp vieglknābjiem lēļi ir tik ievērojami radījumi,
ka viņus nevar nepazīt vai samainīt ar citiem radiniekiem

no tās pašas klases. Visur, kur tie dzīvo, viņi ir vērsuši

uz sevi cilvēku uzmanību, visur šinī ziņā ir atzīti par

nozīmīgiem un devuši iemeslu visneparastākiem uzska-

tiem. Par to starp citu liecina viņiem dotie daudzie un

nozīmīgie nosaukumi.

Lēļu dzimta (Caprimulgidae) sastāda vairāk kā

simts sugu saturošu, tā tad ļoti lielu dzimtu, kura krasi,
bet ne no visiem pētniekiem vienādi tiek norobežota. Ru-

nāt par līdzību ar bezdelīgām var tikai, kamēr darīšana

ir ar vispārīgākām pazīmēm. Sīkāka šo dažādo grupu sa-

līdzināšana rāda svarīgas atšķirības. Lēļu ārējā un iekšējā
uzbūve ir viscauri īpatnēja. Stingri ņemot, viņi daudz

mazāk līdzinās bezdelīgām, nekā pūces vanagiem. Viņu
lielums ir ļoti dažāds. Dažas sugas ir gandrīz vārnas lie-

lumā, citas varbūt mazliet lielākas par cīruli. Viduklis

garš, kakls īss, galva ļoti liela, plata un plakana, acis lie-

las un diezgan apaļas, knābis samērā mazs, pie pamata

ārkārtīgi plats, bet ļoti īss, pret galu stipri sašaurinās un

paliek ļoti plakans; žokļi turpretim stipri pagarināti, kādēļ
rīkle viņiem atrodas tālāk, nekā citiem putniem. Knābja

raga daļa aizņem tikai paša ēdamā aparāta galu, ir slaida,

pie augšējā žokļa jeb sāniski saliekta lejup, un virsknābis

mazliet atrauts atpakaļ. Virsknābī tuvu viens pie otra

atrodās parastie, caurules veidīgie nāšu caurumi. Kājas
parasti ļoti vājas, stulmi ļoti īsi, pakaļpusē ar zoļaiņu ādu,
bet priekšpusē arvien ar īsām zvīņām pārklātas, un augš-

galā parasti apaugušas ar spalvām, dažreiz arī pavisam
kailas. Pirksti, izņemot ļoti attīstīto vidējo, ir īsi un vāji,

iekšējais un vidējais pirksts pie pamata ir parasti savienoti

ar plēvīti; pakaļpirksts novēršas uz iekšpusi, bet viņš var
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stāvēt arī uz priekšu. Kādā apakšdzimtā visām sugām uz

garā vidējā pirksta ir vēl kāds garš, iekšpusē izaudzis un

zobots nags. Spārni gari, šauri un asi; tomēr ne vis pirmā,
bet parasti otrā un bieži trešā un ceturtā spārnu spalva
ir garākā par citām. Aste sastāv no desmit spalvām, ku-

ras var būt ļoti dažādi izveidotas. Spalvu tērps ir kā pū-

cēm, lielspalvains un mīksts, viņa zīmējums vienmērīgs,

ārkārtīgi sīks un maigs, krāsojums turpretim tumšs un

neuzkrītošs. Visīsāk varētu raksturot, sakot, ka tie līdzi-

nās koku mizai. levērību pelna bārkstis, kas atrodās ap

muti; tik pat ievērojamas ir īsās, smalkās un ciešās skrop-
stas ap acīm. Pie dažāmsugām tēviņiem ir īpašas skaistuma

pazīmes: pagarinātas un pa lielākai daļai ļoti īpatnēji iz-

veidotas spalvas, ne tikai pie astes gala, kā tas ir parasti,
bet izaug arī no spārnu spalvām un uzskatamas par pār-

veidotiem spārniem.

Lēļi sastopami visos zemeslodes apgabalos un zemēs,

izņemot tās, kas atrodās aukstā joslā. Eiropā sastopamas
tikai divi sugas, bet Amērikas ziemeļos vairāk kā divreiz

tikdaudz; jau Ziemeļāfrikā un tieši Vidusamērikā sugu

skaits ievērojami pieņēmās. Tas pats sakāms par Āzijas

valstīm, kas atrodas līdzīgā stāvoklī, arī Jaunholandē viņu
nav mazums. Atsevišķu sugu izplatības apgabali ir ļoti
plaši, bet uzturēšanās vietas aprobežojās ar sevišķi izdevī-

giem apvidiem. Lēļu lielais vairums dzīvo mežā jeb meklē

viņā vismaz atpūtu, dažas sugas turpretim, pavisam otrādi,

stepē un citas pat tuksnesī vai tuksnešainos akmeņu klaju-
mos un tamlīdzīgās vietās. Tās sugas, kas dzīvo kalnājos,
aizsniedz ievērojamus augstumus. Tā, mūsu lēlis, pēc

Čudi (Tschudi), sastopams Alpos līdz tūkstots astoņi
simti metriem, kāds Āfrikas lēpis Habešā, pēc Hei g-

lina (Heuglin), līdz četri tūkstoši, nakts vanags Kolo-

rado kalnājos, pēc Allena (Allen), vairāk kā trīs tūk-

stoši metri virs jūras līmeņa.
Kā jau tas sagaidāms, viens vai otri uzturēšanās ap-

gabals atspoguļojas ietērpa pamata krāsā. Visiem meža

lēļiem ir īsts mizas krāsas, tuksnešu un stepju lēļiem tur-

pretim smilakrāsas ietērps. Tomēr, vispārīgais krāsojuma
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noskaņojums tiek tik stingri ieturēts, ka Svensons

(Swainson) varēja apgalvot, ka kas ir vienu lēli redzē-

jis, ir redzējis viņus visus.

Nometnieki ir laikam tikai tās sugas, kas dzīvo līdze-

numu mežos. Visas pārējās var vismaz aizceļot un visas

ziemeļu sugas ceļo kārtīgi. Viņas parādās savā dzimtenē

agrā pavasarī un nodzīvo tur līdz rudenssākumam. Viņas
pārceļo plašus apgabalus; mūsu lēlis aizceļo līdz pat Āfri-

kas vidienei. Tikai par šo ceļojumu laiku lēļi ir savā starpā
daudzmaz draudzīgi; dzimtenē katrs atsevišķs pāris dzīvo

stingri nošķīries un izskauž katru citu no sava apgabala.
Pēdējā apmēri ir tomēr parasti niecīgi un tur, kur lēļu
daudz, var gadīties, ka kādu lielāku dārzu apdzīvo vairāki

pāri. Pie mums uz laukiem lēļi neuzturas cilvēku tuvumā;
vismaz viņi parādās pie ciemata tikai izņēmuma gadījumos

pa naktīm. Dienvidos tas tā nav; šeit viņi apmetās tieši

ciematos vai apkārtnē un lielāki dārzi paliek dažreiz par

viņu pastāvīgu dzīves vietu.

Visāda veida kukaiņi ir lielākai daļai lēļu vienīgā ba-

rība, bet kukaiņus un dažus mazākus mugurkaulniekus
medī dažas lēļu sugas. Visas sugas augstākā mērā ēdēlī-

gas un dara tādēļ daudz laba mūsu mežiem. Ar vanaga vai

bezdelīgas izveicību viņi lido gan augstāk,gan zemāk virs

klajumiem, krūmājiem un koku lapotnēm, riņķo bieži vien

ap pēdējiem, ļoti skaisti vēcinot spārnus, un ķer pa ceļam
apkārtceļojošus kukaiņus, kā arī uzlasa tos, kas nometušies

uz lapām, stiebriem un tieši uz zemes. Viņu platā rīkle

atļauj tiem norīt ļoti lielus kukaiņus un tāpēc taisni tās

kukaiņu sugas, ko citi putni atzīst par nederīgām, ir se-

višķi padotas viņu uzbrukumiem. Mūsu lēlis, piemēram,

norij duci un vairāk maija un jūnija vaboļu, jeb vienu pēc
otras lielās mēslu un citas vaboles; viņi spēj ieņemt
savā platā rīklē arī lielākus naktstauriņus vai circeņus un

sienāžus un vismaz lielāko daļu arī norīt. Dažas sugas pār-

var pat mazus mugurkaulniekus un vēl citas norij pat aug-

ļus plūmes lielumā. Labākai sagremošanai, vismaz kukaiņu
ēdējas sugas, uzlasa mazus akmentiņus, ko atrod grantai-
nos laukumos. Viņu medības sākās parasti tumsai iestā-
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joties, tiek turpinātas dažas stundas, pēc tam tiek pār-
trauktas un agrā rītā atkal no jauna uzsāktas. Vēl saule

nav parādījusēs pie debesīm, kad viņi jau meklē mieru.

Bet ir arī še izņēmumi. Amērikas sugas medī ne reti die-

nas vidū un ne tikai ēnainos mežos, bet ar klajumā un pašā
gaišākā saules gaismā. Pārējās dienu parasti sēž jeb pa-

reizāki sakot guļ uz kāda nokrituša stumbra un citiem gu-

ļošiem koka gabaliem jeb uz zemes un arī uz klinšu ma-

lām vecos iedobumos; jo tās piespiežās tik cieši pie guļu

vietas, ka ir daudz platākas kā garas.
Visi lēļi tikai lidojot parāda sevi par kustīgām būtnēm;

pie zariem tie pieplok un uz zemes vairāk guļ, nekā sēž.

Viņu iešana ir bēdīga kūlenošana, šķiet, ka stipri nogur-

dina un tie to pārtrauc pēc dažiem metriem; lidojiens, tur-

pretim, ir vidū starp bezdelīgas un vanaga lidojienu; tas

ir viegls un glīts, izveicīgs un pievilcīgs. Lēļi nelabprāt pa-

ceļas lielākos augstumos; tas tomēr ne vis aiz nespējas, bet

tamdēļ, ka nelielie augstumi dod viņiem daudz vairāk, kā

lielie. Lielākos ceļojumos viņus bieži redz lidojot augsti
ira zemes un taisni tie, kas lido arī dienā, krusto ļoti bieži

arī augstākos gaisa slāņus.
No maņām viņiem visaugstāk attīstīta redze, par ko

liecina lielās acis; tūlīņ pēc tās liekās vislabāk attīstīta ir

dzirde un osme. Garīgās spējas niecīgas, kaut arī droši

vien ne tik, kā to parasti pieņem. Miegainais lēlis, kuru

mēs redzam dienā, atstāj katrā ziņā ļoti nelabvēlīgu iespai-
du un arī nejauši noķertais nezin nekāda labāka glābiņa,
kā izplēst savu lielo rīkli un aizsmakuši šņākt; atpūties,

pilnā darbā noķertais ir pavisam citāds. Viņš parāda gan

parasti stipri muļķīgu ziņkārību un ļoti bieži samaitājošu
uzticību; mācās tomēr pietiekoši ātri saprast savu ienaid-

nieku un ķērās pat pie viltības, lai izglābtos pats vai lai iz-

glābtu savu dzimtu no vajāšanām.
īpaša perēkļa lēļi netaisa. Viņi perē savas olas bez

kāda paklāja uz līdzenas zemes, un nedomā nekad arī par

neliela iedobuma izrakšanu. Perējamo oiu skaits ir parasti
niecīgs; lēļu vairums perē tikai divi olas, bet abi vecāki

dzīvi interesējas par perējumu un apsargā to, cik spēdami.



Daži pat, kā mums to stāsta 0 dib on s (Audubon), īpat-

nējā ceļā nodrošinot olas, noglabadāmi tās platajā rīklē un

aiznesdami tās uz kādu citu vietu mežā, kas viņiem izlie-

kas drošāka, kur tad turpina perēšanu. Jaunie izšķiļas ar

ļoti biezu pūku apģērbu, no sākuma izskatās lielās galvas

un acu dēļ neparasti nejauki, bet ātri pēc tam izaug un

iegūst tādu pašu tērpu kā vecākiem. Cik mums zināms,
visas sugas bērnus audzē pēc iespējas un sargā ar pašuz-

upurēšanos.
Gūstam piemēroti tikai daži lēļi; tomēr, katrā ziņā

nav neiespējami attiecīgi kopjot turēt viņus ilgāku laiKu

istabā vai būrī, ievērojot, ka viņi vēl mazi ir jāizņem no

ligzdas un sākumā mākslīgi jābaro. Sevišķi pievilcīgi gū-

stekņi viņi nav, vairāk gan tādi, par kuriem var interesē-

ties tikai mīļotāji. Tās sugas, kas ēd ne tikai kukaiņus
vien, bet arī mazus mugurkaulniekus, dzīvo būrī samērā

viegli un vairākus gadus.
lenaidnieku skaits, kas varētu būt lēļiem bīstams, ir

samērā mazs. Cilvēks, kas viņus pazīst, nevajā tos. Vi-

ņus taupa tomēr ne tamdēļ, ka būtu izpratuši derīgumu,
bet daudz biežāk tamdēļ, ka viņus ieskata par nelaimes

nesējiem, kuru nonāvēšanai varētu būt ļaunas sekas. Tā

domā Vidusamērikas indiāņi, krāsainie un nēģeri; nedaudz

savādāk spānieši un daudzas Āfrikas ciltis. Mūsu zemnieki

skatās uz šiem nevainīgiem radījumiem ļoti nelabvēlīgi, jo

viņi turās pie uzskata, ka savu plato rīkli lēļi nelietojot ne-

kam citam, kā kazu slaukšanai. Neattīstīti cilvēki nonāvē

viņus bieži aiz nekrietnas slepkavības kāres. Bez cilvē-

kiem, lēļus vajā pie mums glūnētāji plēsīgie zvēri un plē-

sīgie putni un arī lielākas čūskas; liekas, ka tomēr tam

ļaunumam, ko viņiem šie zvēri dara, nav lielas nozīmes.

Pūces bezdelīgas (Podarginae), kuras mēs uz-

skatam par apakšdzimtu, stipri atšķiras no pārējiem lēļiem
un tādēļ pēdējā laikā ir galīgi no pēdējiem norobežotas un

tiek pat pieskaitītas pie citām šķirām. Pūces bezdelīgu

viduklis ir izstiepts, kakls īss, galva plata un plakana, bet

spārni samērā īsi un strupji, aste gara, kājas garas un

stipras. Knābim ir tikai tikdaudz līdzības ar lēļu knābi, ka
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viņš ir dziļi iešķelts; katrā citā ziņā viņš atšķiras no tā.

Viņš ir liels, līdzens, pie pamata ļoti plats, pie gala āķvei-
dīgi saliekts un viscaur sastāv no raga. Abi žokļi ir ap-

mēram vienādā garumā un gludi, t. i. bez zobiem; malas

nav pārklātas ar spalvām. Mutes iešķēlums sākas aiz

acīm. Nāšu caurumi guļ nevis pa vidu, bet tuvu pama-

tam, pa daļai no pieres spalvām apslēpti. letērps ir mīksts

un tumškrāsains, kā pie lēļu vairuma. Pie knābja pamata,

pie dažām sugām arī apkārt ausīm, spalvas ir pārvērtušās

par sariem līdzīgiem veidojumiem. Visas līdz šim pazīsta-
mās pūces bezdelīgu sugas dzīvo Dienvidāzijas un Jaun-

holandes mežājos, dažas uz attiecīgiem cietzemes apgaba-

liem, dažas uz šo zemes daļu, lielājām salām.

Pūces bezdelīga jeb milzu bezdelīga

(Podargus humeralis) līdzīga nosaukuma ģintas priekš-

stāvis, ir putns vārnas lielumā. Ķermeņa virspuses spalvas
ir ar tumši pelēkbrūnu pamatkrāsu, kura ir kā nosēta smal-

kiem pelēkbaltiem uh melniem punktiņiem; plecu apgabala

uz pelēkbalta pamata ir zāģzobaini plankumi, uz galvas

spalvu un spārnu segspalvu pamata ir šauri, bet skaidri sa-

redzami Svītrojumi; arī spārnu segspalvas ir sīki lāsumai-

nas. Knābis ir gaiši brūns, ar purpursarkanu atzaigojumu,

kājas ir eļļas brūnā krāsā, acis dzeltēnbrūnas.

Gūl d s (Gould) un Ver r 6 (Verreaux) ir devuši

mums ļoti izsmeļošus pūces bezdelīgas dzīves aprakstus.
No tiem ir redzams, ka dažādas sugas, attiecībā uz viņu
dzīves veidu, ir gandrīz pilnīgi līdzīgas un ka tādēļ visu,
kas ir novērots pie vienas sugas, var attiecināt arī uz

visām pārējām. Gūlds saka: „Australijā ir liela grupa

šī veida naktsputnu, kuri, kā liekas, pārtiek no kokos dzīvo-

jošiem siseņiem. Viņi ir bailīgi un slinki putni, kuri ne-

vis ar lidošanas mākslas palīdzību, bet vienkārši zarus pār-
meklējot sagādā sev barību. Kad viņi nav nodarbināti ar

siseņu ķeršanu, tie sēd uz klājumiem, koku saknēm, treli-

ņiem, jumtiem un arī labprāt uz baznīcas laukumu kapu ak-

meņiem, kādēļ māņticīgie cilvēki uzskata viņus par nāves

pareģotājiem.
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Attiecībā uz perēšanu tie uzkrītoši atšķiras no viņu
radiniekiem, jo viņi ceļ sev no žagariņiem plakanu ligzdu
uz līmeniski guļošiem koku zariem."

Pūces bezdelīga pieder pie Jaunās Dienviduelsas vis-

parastākiem putniem un tādēļ viņu nav nemaz grūti no-

vērot. „Viņa ir viens no vismiegainākiem radījumiem un

ir daudz grūtāk uzmodināma, kā kaut kurš cits. Kāmēr

spīd saule, viņa guļot tup uz kāda zara, cieši piespiedusi
savu ķermeni pie sēdu vietas, ierāvusi kaklu, iebāzusi galvu

starp plecu spalvām, un tik nekustīga, ka viņa līdzinās

vairāk zara sarepē jumam nekā putnam. Man ir noteikti

jāuzsver, ka viņa sēd uz zara vienmēr nevis gareniski, bet

šķērsām. Viņa ir tik mierīga un viņas tumšais krāsojums
saskan tik labi ar mizas krāsu un zīmējumu, ka ir vajadzīga
zināma prakse, lai pie gaišas dienas atrastu šo lielo putnu,
kaut gan tas parasti pavisam neslēpjas, bet nolaižas uz

lieliem zariem, kuri nav apklāti sīkiem zariņiem.
Pūces bezdelīgas miegs ir tik ciešs, ka no pāra vienu

var nošaut, bet otrs blakus sēdošais nepakustēsies, uz gu-

lētāju var sviest ar akmeņiem un kokiem, bet tas pat ne-

sakustēsies uz aizlidošanu, viņu ir iespējams pat saķert ar

roku. Ja nu tiešām viņu izdodas uzmodināt, tad tā pieliek
tikdaudz vien pūļu, ka pasargā sevi no zemē krišanas. Viņa,
acīmredzot neapzinīgi, aizlido līdz nākošiem zariem, pie-

ķeras tiem cieši klāt un tūdaļ no jauna aizmieg. Tā tas

parasti notiek; tomēr izņēmuma gadījumos notiek arī, ka

pūces bezdelīga arī dienaslaikā nolido kādu gabalu.
Pavisam pretēji izturās šis putns, kad uznāk nakts.

Ar krēslas iestāšanos viņš uzmostas no iņiega, un pēc iz-

staipīšanās, sakārtojis un nogludinājis savas spalvas, tas

sāk lidot. Tagad tas ir tiešs pretstats tam, kas viņš bija

pa dienas laiku: dzīvs, priecīgs, darbīgs, ātrs un izveicīgs
visās savās kustībās, cītīgi nodarbināts pie medījuma iegū-

šanas. Viņš ātri skraida pa zariem un uzlasa šeit siseņus
un cikādes, kuras ir nosēdušās šeit pasnaust; kā dzenis,
tas klaudzina ar knābi pa mizu, lai dabūtu ārā tur noslē-

pušos kukaiņus; viņš ielien pat koku iedobumos, lai arī

šeit meklētu sev barību. Nevar apgalvot, ka viņš būtu
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bijis sevišķi labs lidotājs; viņa lidojumi, kā to var sagaidīt

pie samērā īsiem spārniem, ir pa lielākai daļai īsi un ap-

rauti. Neveikls viņš katrā ziņā nav, jo viņš rotaļādamies
lido pēc savas patikas no viena koka uz otru. Ar nakts

iestāšanos izbeidzās šī nodarbošanās. Viņš kustās tad

labākā gadījumā koku zaros, visu uz tiem pārmeklējot.
Gūl d s domā, ka pūces bezdelīga ēd tikai kukaiņus, bet

Verro turpretim apgalvo, ka ta lietojot arī citu barību.

Pa perēšanas laiku tā zog jaunus putnus; ja tie ir par lielu,

viņa nonāvē tos saķerot ar knābi un sitot pret zaru,

bet pēc tam putnu norij veselu. Viņas medības turpinās
tikai pa krēslu; tumšā naktī ta mierīgi sēd uz viena un tā

paša zara. Dažas stundas pirms saules lēkta, taisni tā, kā

to arī lēlis dara, ta medī otru reiz.

Tēviņa balss ir stipra, nejauka un pārsteidzoša tam,

kas viņu pirmo reizi dzird. Viņa, pēc Verro, līdzinoties

stiprai baložu dūdošanai. Visstiprāk un uzcītīgāk pūces

bezdelīga kliedz, saprotams, pa pārošanās laiku. Tad viņas
sauciens ir zīme strīdus sākumam. Tiklīdz pienāk kāds

cits tēviņš, iesākas karsta cīņa, kāmēr viens nepaliek par

neapšaubāmu uzvarētāju. Vairošanās laiks iekrīt jūlijā
un augustā. Pārošanās notiek pa krēslu; pēc tās abu dzi-

mumu putni paliek cieši viens pie otra sēdot un gaida ne-

kustot, līdz no jauna sākas viņu medību laiks. Mazo, pla-
kano ligzdu no smalkiem zariem ceļ abi putni. Tā ir nožē-

lojama celtne, kura no iekšpuses ir izklāta tikai ar dažiem

zāļu stiebriem un spalvām. Viņa atrodas parasti ļoti zemu,

gandrīz divi metri virs zemes, tā ka ir ērti sasniedzama ar

roku. Perēšanā abi dzimumi; tēviņš perē parasti

naktī, mātīte dienā. Par izperināto ģimeni rūpējas vienīgi

tēviņš. Ja saule par daudz stipri apspīd ligzdu un jaunie

putnēni ir tik lieli, ka māte nevar vairs viņus pārklāt, ve-

cākie saņem tos un pārnes kādā koka iedobumā. Šī gādība
ir ievērojama aiz tā iemesla, ka vecie savās guļas vietās

neliekas ne zinis par laika maiņām. Novembra sākumā

jaunie atstāj ligzdu, bet vecāku sabiedrībā tie paliek laikam

vēl ilgāku laiku.
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No ligzdas izņemtas mazās pūces bezdelīgas, pēc

Verro, paliek drīz rāmas, mācas pazīt savu saimnieku,
sēstas uz vina galvas, ielien vina gultā, izdzen arī no tās

citus dzīvniekus un pēc kāda laika maina savu dabu tiktāl,

ka ēd pat dienas laikā. Vairākas no viņām ir jaunākā laikā

noķertas un atvestas uz Eiropu. Pirmā dzīvā pūces bez-

delīsra tika saņemta 1862. g. Londonā, otrā 1863. g. Amster-

damā. Trešo, neilsri pēc tam, saņēmu es, tā kā bez tās

esmu beidzamā laikā vairākas audzinājis un citas novēro-

jis, man ir iesnēiams no personīgiem piedzīvoiumiem runāt

par šā putna dzīvi gūstā. Pirmais, kuru es dabūju, bij tik

rāms, ka viņš ne tikai ņēma barību no manas rokas, bet

arī bez pretošanās ļāva saņemt sevi, sēdās uz rokas un

ļāva nēsāt sevi pa istabu, neizrādot vēlēšanos atstāt savu

vietu. Bet arī visi citi izrādījās mierīeri un ievērojami

slinki. Dienas laikā noķerta pūces bezdelīga sēd. kā viņai
brīvībā parasts, nekustīgi uz vienas vietas Gūl d a ap-

rakstītā stāvoklī; tik cieši, kā to angalvo minētais pēt-

nieks, vina tomēr neguļ, bet ir uzmodināma jau uzrunājot

to un kad viņas kopējs pie tās griežas, viņa ir jau tūdaļ pie
rokas. No maniem pirmiem audzēkņiem es no sākuma

dzirdēju tikai klusu rūkšanu, kura līdzinās gari izrunātam

„humm": es iedomājos, ka šā savādā skaņa varētu būt par

viņu viļināšanas saucienu un mēģināiu, to pakaldarinot,

griest uz sevīm viņas uzmanību. Panākumi pārspēja ce-

rēto, jo mices bezdelīga ne tikai vērsās uz saucienu, bet arī

tūdaļ atbildēia, un pie tam katru reizi, kad es atkārtoju

savu mēģinājumu. Ja nu tagad viņas priekšā turēju peli
vai kādu mazu putnu, tad viņa grozīiās sūnodamas uz

vienu un otru pusi, rūca stiprāk, nekustīgi vērsa plaši at-

vērtās acis uz gārdo kumosu un, lai sagrābtu to, laidās

beidzot no savas sēdvietas zemē. Taukus kirmius. kurus

es dažreiz viņai sniedzu, ta ne tikai vienkārši uzlasīja, bet

izvilka no smiltīm. Rīšana notiek ļoti gausi: norītas peles
astes gals bieži vien kādu pusstundu rēsroias no viņas

knābja, iekams tas oazūd. Sagremošana viņai ir ļoti laba,

tāoēc viņas būrī ir ļoti reti atrodami nelieli atrīinmi. Man

izdevās vairākkārt novērot, ka viņa pa dienu ne tikai labi,



bet arī skaidri redz tālumā. Viena no viņām, kuru es

audzināju, varēja pārredzēt no sava būra kādu dīķi, kurā

peldēja ūdensputni. Tie ļoti bieži pievilka viņas uzmanību;
kā liekas, sevišķi ūdenī krītošas pīles saistīja viņas uzma-

nību. Viņa aši skatījās tām pakaļ un kustināja savu galvu

līdzīgi apodziņam, uz vienu un otru pusi, uz augšu un zemi,
kā viņa vispār darīja, kad gribēja parādīt savu uzbudinā-

jumu. Pēc saules norietēšanas pūces bezdelīga paliek dzī-

vāka, bet arī tad ta netop kustīgāka. Pēc ēšanas ta paliek
vairāk vai mazāk mierīgi sēdot savā vietā; bet tad viņa
biežāk rūc un pie tam savādākā kārtā. Viņas balss paliek
dzirdamāka un atsevišķas skaņas skan sakarīgāk. Rūkoņa
tad ļoti līdzinās baloža dūdošanai, bet visvairāk bungu
troksnim.

Ļoti uzkrītoši izturējās mana noķertā pūces bezdelīga,
kad es ievietoju viņu mazā būrītī kopā ar citiem putniem.

Viņa laikam atcerējās, ka dzīvodama brīvībā ir pārcietusi

no šādiem salašņām vienu otru uzbrukumu un bieži tikusi

uzskatīta par pūci. Kad viņa ieraudzīja sevi tik plašā sa-

biedrībā, ta gari izstiepās, pie kam tāļu uz priekšu izstiepa

savu kaklu un nostādīja tā savu knābi, ka tas bij par vienu,
bet aste par otru taisni turētā vidukļa galiem. Pie tam viņa
izgrūda kliedzienus, kuri pavisam atšķīrās no viņas para-

stās rūkoņas un kurus varētu tuvināti izteikt ar balsieniem

„kre, kre, kreke, kreke, kreke, krekekek". Viņa plaši at-

vēra un aizvēra savu plašo rīkli, kā liekas cerībā, sabaidīt

putnus; vispār, visa viņas izturēšanās norādīja vairāk uz

aizsargāšanos nekā vēlēšanos uzbrukt. Kādu zvirbuli, kas

bij pienācis viņai par tuvu, ta saķēra ar knābi un sāka

dūšīgi to kratīt; zvirbulim tomēr palaimējās tikt atkal

brīvā. Pūces bezdelīga bij vairākas dienas ieslēgta arī kopā

ar daudziem citiem zvirbuļiem, bet neuzbruka nevienam no

viņiem. Neskatoties uz to, es nešaubos nemaz, ka viņa ēd

putnus; jaunus, nevarīgus putnus viņa droši vien izņem no

ligzdām.

Dienvidamerikā dzīvo milzu lēļi, kuri pateicoties savam

stipram un līkam knābim kā arī rupjām kājām, kuru vidus

14
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pirkstiem nav nekāda zobota naga, pieslēdzas ciešāk pūces

bezdelīgām nekā lēļiem un tādēļ tiek pieskaitīti pie pirmās

apakšdzimtas vai tiek uzskatīti par līdzvērtīgas grupas

priekšstāvjiem. Viņu sastādītai milzu lēļu (Nycti-

bius) ģintai ir raksturīgas sekošās pazīmes: viņu viduklis

ir spēcīgs, galva neparasti liela, spārni, kuros trešā lid-

spalva ir garāka par visām citām, gari un asi, aste samērā

gara un viegli noapaļota, spalvojums bagātīgs, mīksts un

šautrs. Viss tas ir kā pie lēļiem, izņemot knābi, kurš ievē-

rojami atšķiras. Arī viņš ir no augšas skatoties trīsstū-

rains, pie pamata neparasti plats, līdz nāšu caurumam

vienmērīgi sašaurināts un no šīs vietas sākot saspiests

tievākā, apaļīgā nagā, kurš slaiki lokveidīgi pārliecas par

apakšknābi, noliecot līdzi tā galu, lai gan pēdējais ir iz-

dobts knābja virspuses uzņemšanai un tādēļ ir daudz īsāks.

Uz mutes asās malas atrodas taisns garenisks zobs, kurš

iznāk tur, kur sākas knābja izliekums. Knābja iešķēlums
sākas aiz ausīm un rīkles caurums ir tādēļ apbrīnojami
liels. No knābja raga daļas maz ko redz, jo lielākā daļa,
augšknābim līdz pat nāšu caurumiem, apakšknābim līdz

pašam galam, ir pārklāta ar spalvām. Daudzas spalvas pie

knābja pamata ir pārvērtušās par sīkiem sariņiem. Kājas
ir īsas, viņu pirksti slaiki, nagi mēreni lieli, mazliet līki;
vidējam ir izspiedusēs asa rieva.

Milzu lēļi (Nvctibius grandis) ir savas ģintas
lielākā suga; guaraņi to sauc par „ibijau", kas latviski no-

zīmē „zemes ēdējs". Pēc Vīdas prinča mērojumiem,
viņa garums sasniedz 55 centimetrus, platums 1,25 metra,
spārnu garums 40 centimetru, astes garums 27 centimetri.

Augšpuses blāvi bālganās spalvas ir švītrotas šķērsām
sīkām un tumšām līku loču švītrām un viņām ir rūzgan

brūnas galu apmales. Zods un kakls ir rūzganbrūni, aug-

šējās spārnu segspalvas uz spārnu galu sarkanbrūnas ar

tuvu kopā stāvošām melnām šķērsšvītrām, spārnu apakšas

segspalvas melnas ar palsām šķērsšvītrām. Knābis ir ie-

dzeltēni pelēks, acis tumšbrūnas, kājas iedzeltēni pelēkas.

Liekas, ka ibijau ir sastopams visos Dienvidamerikas

mežos: viņš ir nomedīts kā Kajennā, tā arī Paragvajā. Viņš
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laikam nav tik rets, kā to parasti pieņem, bet viņš ir dienas

laikā grūti saskatāms un tikai nakti novērojams. Vīd as

princis un Burmeisters aizrāda, ka viņš cauru dienu

sēdot augstāku koku biezās lapotnēs, pēc citu lēļu parauga

gareniski piespiedies pie kāda zara. Viņa mizas krāsas

spalvu ietērps ir labākais aizsargs pret mednieka vai kāda

cita ienaidnieka meklējošo aci. Aca r a (Azara) apraksta

zem nosaukuma ~urutau" kādu radniecīgu sugu un saka,
ka tas sēdekli izvēloties sev arvien nokaltuša zara galā tā,

lai viņš varētu skatīties ar galvu pāri tam un līdz ar to

itkā pagarināt šo zaru, pateicoties kam tas ir ārkārtīgi

grūti atklājams. Ja tas reiz ir noticis, tad bez kaut kādām

pūlēm var nomedīt guļošu putnu, bet tikai tanī gadījumā,

ja putns nav izvēlējies visai augstu guļas vietu. Par kādu

citu sugu Vīd a s princis stāsta, ka viņa ļaudis esot no-

situši to ar mietu; ar to tas apstiprina Aca r a aizrādī-

jumu, pēc kura Paragvajas mednieki ap pusdienas laiku

uzmetot uratau kaklā cilpu un viņu tad novelkot no koka.

Arī Burmeisters (Burmeister) ir redzējis līdzīgu ga-

dījumu. Viņš redzēja ibiiau zem kāda augstāka koka la-

potnes brīvi sēdot un vairākkārt izšāva uz to, bet neieguva

putnu pat pie ta aizlidošanas. Ka šis lielākais lēlis ir reizē

arī vismuļķīgākais, tas ir redzams no vienkāršas galvas
kausa izmeklēšanas, jo gandrīz kraukļa lielumā putnam,

pēc Vīd a s prinča pētījumiem, smadzenes ir tikai tik

lielas, kā rieksts.

Pavisam citāds ir šis putns krēslā. Tad viņš ir samērā

tikpat izveicīgs, kā visi pārējie. Man nav zināms viņu
dzīves izsmeļošs apraksts; es tomēr bez šaubīšanās attie-

cinu uz ibijau to, ko Vī d a s princis uzdod par kādu tuvu

radniecīgu sugu. „Karsto zemju neaprakstāmi jaukās
mēnešnaktīs ir bieži augstākā mērā gaišas un skaidras un

dod iespēiu medniekam ļoti tāļu un ievērojami asi redzēt.

Tādās naktīs ibijau var redzēt lielā augstumā, līdzīgi ērg-

ļiem, kustamies un nolidojam krietnus gabalus, nodarboia-

mies ar lielo vakara un nakts tauriņu ķeršanu. Braziliiā

ir daudz ļoti lielu tauriņu, kurus var pārvarēt tikai tik

milzīga rīkle, kāda ir šim putnam. Milzu lēļi ir šo tauriņu



visbīstamākie ienaidnieki, kuri iznīcina tos krietnos vairu-

mos. Ļoti bieži mežos, uz zemes, var atrast lielos daudzu-

mos no ēšanas pārpalikušās tauriņu spārnu atliekas, kuras

putns nevar norīt." Šajās medībās, kā aizrāda Aca ra,

milzu lēlis reti sēstas uz zemes, un ja kādreiz tas notiek,
tad viņš izplēš spārnus un atbalstās uz tiem un uz astes,

neapgrūtinot savas kājas.
Ac ar a saka, ka urutau mitinoties tukšos kokos, bet

Burmeisters min, ka tās dzīvojot izdobtos, vaļējos
koku zaros un mazā padziļinājumā kokā dējot divas brūnas,
tumši plankumainas olas. Pēdējais no abiem minētiem pēt-
niekiem dabūja arī vienu no šām alām. Tā bij iegareni

apaļa, pie resnā gala nedaudz strupjāka nekā pie asā, bez

spīduma, un bij uz tīri balta pamata pārklāta ar pelēk-

brūniem, ādasbrūniem un tumši brūniem punktiem, kuri

visciešāk sakārtojās ap vienu galu.
Par sagūstīta milzu lēļa uzvešanos zin pastāstīt

Aca r a un Go sse. Decembra beigās pirmais saņēma

jau sen noķertu šīs sugas putnu un baroja to ar sīki sa-

kapātu gaļu, pie kādas barības tas izturēja līdz martam.

Kad ap šo laiku iestājās ziemas aukstums, viņš palika bē-

dīgs un atteicās veselu nedēļu no katras barības, kāpēc
Aca r a nolēma viņu nonāvēt. Šis noķertais putns cauru

dienu, acis aizvēris, sēdēja nekustīgi uz krēsla atsveltnes,
bet ar krēslas iestāšanos un agrās rīta stundās viņš lidoja
visādos virzienos pa istabu. Viņš kliedza tikai tad, kad

viņu saņēma rokā, bet tad stipri un nejauki, apmēram

šādi: „kra, kra". Ja kāds viņam tuvojās, lai to satvērtu,

viņš atvēra cik plaši spēdams acis un tanī pat laikā arī

rīkli. Go s se, kopa vairākas dienas kādu putnu, kurš tika

atrasts kādā mežainā purvā, šis putns palika sēdot tur,
kur viņu nosēdināja, tikpat labi uz pirksta, kā uz kāda

spieķa, bet nekad neieņēma lēļu zināmo garenisko stāvokli,
bet sēdās daudz biežāk šķērsām un uzslējās tik augsti, ka

galva un aste atradās gandrīz vienā stateniskā linijā. Tā

viņš sēdēja, drusku izpūrušā ietērpā, ievilktu galvu un aiz-

vērtām acīm. Ja viņu pagrūda, tad tas izstiepa kaklu, lai

atjaunotu līdzsvaru un atvēra lielās, spoži dzeltēnās acis,
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pieņemot ar to ļoti īpatnējo izteiksmi. Cauru dienu tas pa-

rasti izlikās, ka būtu galīgi akls; vismaz, arī kad tas sēdēja

ar atvērtiem plakstiņiem, kāda priekšmeta vicināšana viņa
acu priekšā, neatstāja uz to nekāda iespaida. Kivjē

(Cuvier) apgalvojums, ka šī putna ķermeņa uzbūve dara

pilnīgi neiespējamu viņa pacelšanos no līdzenas zemes, pēc

manām domām, ir nepareizs, jo mans putns pacēlās, ne-

skatoties uz savu kājas pantu īsumu, bez kaut kādām grū-

tībām no istabas grīdas. Kad viņš tur sēdēja, viņa spārni

bij mazliet izplesti, bet kad tas tupēja uz zara, viņi sa-

sniedza apmēram astes galu. Gadījumā, ja es varētu

spriest no tā nedaudzā, ko es esmu pie brīvi dzīvojoša putna

novērojis un no mana noķertā noskatījies, man jāpieņem,
ka neskatoties uz saviem spēcīgi attīstītiem spārniem, tas

maz lido, bet daudz biežāk uzbrūk no kādas paslēptuves

savam medījumam un pēc notikušas nakts kukaiņu ķerša-
nas atgriežas atkal uz savu vietu. Tā kā mans lēlis ne-

gribēja neko ēst, es nolēmu viņu nonāvēt, lai būtu iespē-

jams pievienot to pie manas kolekcijas. Gribēdams viņu
nonāvēt, es mēģināju aizspiest viņam gaisa vadus, bet at-

radu, ka ar visu savu pirkstu spēku nespēju tos tik cieši

saspiest, lai pārtrauktu viņa elpošanu. Es biju tādēļ spiests
vairākas reizes iesist viņam pa galvu. Kad es viņam ļoti
negribēdams situ, tas izlaida īsu, aizsmakušu ķērcienu. Ar

šo vienīgo izņēmumu, viņš bij visu laiku pavisam mēms.

Katra pārestība palika viņam vienaldzīga, un tikai tad, kad

es vairākkārt turēju viņa priekšā kādu priekšmetu, viņš
pa reizēm atvēra savu milzīgo rīkli, acīmredzot, gribēdams
mani atbaidīt, neizrādīja tomēr nekad vēlēšanos kaut ko

sagrābt."

Vidusamērikas kalnāju klinšu iedobumos un plaisās
dzīvo kāds brīnišķīgs putns, kurš pēc izskata un dzīves

veida rāda katrā ziņā lēļu un sevišķi šīs dzimtas milžu

galvenās pazīmes, bet neskatoties uz to uzglabā viscaur
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patstāvīgu izteksmi un tādēļ tiek uzskatīts par kādas īpat-

nējas, viņa vārdā nosauktas apakšdzimtas, tauko lēļu
(Steatornithinae) priekšstāvi.

Taukais lēlis jeb venecueliešu guacharo

(Steatornis caripensis) sasniedz 35 cm garumu un, spārnus

izplētis, divkāršu platumu. Viņa ķermenis ir ļoti slaids,

galva plata, knābis garāks nekā plats un brīvs, gar augšējo
malu noliekts lejā stiprā lokā un pagarināts smailē, kura

padodas uz priekšu un pārkarājas; kāja ir ļoti stipra, panti
īsi un kaili, spārns ļoti garš un uz priekšu rēgojošos galu.
Aste ir ievērojamāki īsāka nekā spārns, stipri noapaļota
un to izveido stīvas spalvas ar platiem galiem; beidzot,

pārējās spalvas ir cietas un stīvas, knābja pamatā pārvēr-

stas par gariem sariem, kuri karājas knābim pāri, tā ka

seju, tāpat kā pūcēm, apklāj plīvurs. Mazas saru spalvas

klāj arī plakstienu un sargā lielo puslodes veidīgo aci. Zem

ādas izplešas tauku kārta un apņem tik biezi iekšas, ka var

teikt, ka pēdējās ir taukos ieguldītas. Spalvas krāsa ir

skaisti kastaņu brūna ar tumšu zīmējumu un vietvietām

dzeltēnbaltiem plankumiem. Acs ir tumši brūna, knābis

sarkanīgi brūns, kāja dzeltēni brūngana. Abi dzimumi

krāsas ziņā neatšķiras.

Aleksandrs Humbolds uzgāja guacharo
1799. gadā lielā Karipes klints alā, bet vēlākie ceļotāji viņu
atrada arī citās klinšu tumšās spraugās vai dobumos, kādus

Andos bieži sastop. Ziņas, kādas mums ir par interesantā

putna dzīvi un dabu, ir diezgan sīkas, tomēr vēl daža lieta ir

jānoskaidro. Ir droši zināms, ka nav vairs otra tāda putna,
kurš dzīvotu kā guacharo.

„Zemē," saka Humboldts, „kur ļaudis tā tiecas uz visu

brīnišķīgo, protams ala, no kuras iztek upe un kurā mājo
tūkstošiem naktsputnu, kuru taukus misionēs islieto vārī-

šanai, ir neizsmeļams sarunu un strīdu priekšmets. Tādēļ
tiklīdz svešnieks ir Kumanā spēris kāju malā, viņš līdz ap-
nikumam dzird par arajas redzokli, par Arēnas zemnieku,
kurš zīdījis savu bērnu, un par guacharos alu, kura esot

vairākas jūdzes gara. Dzīva interese par dabas dīvainībām
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mājo visur, kur sabiedrībā nav dzīvības, kur ikdienas no-

tikumi mainas garlaicīgā vienmuļībā, pie kam ziņkāre ne-

atrod barību.

Ala, kuru iedzīvotāji sauc par tauku bedri, neatrodas

pašā Karipes ielejā, bet trīs mazas jūdzes no klostera uz

vakardienvidrietumiem. Viņa izbeidzas savienojoties ar

sāņu ieleju, kura pievienojas Sjerrai dc Guacharo. Astoņ-
padsmitā septembrī mēs devāmies uz Sjerru indiāniešu al-

kada un lielākās daļas klostera ordeņa vīru pavadībā. Šaura

taka veda papriekš pusotras stundas ilgi pār smaidošiem,

jau ar zāli klātiem līdzenumiem uz dienvidiem, tad mēs grie-
zāmies uz rietumiem augšup gar kādu mazu upi, kura iz-

tecēja no alas. Trīsceturtdaļ stundas ilgi nākās iet augšup
drīz pa ūdeni, kurš nav dziļš, drīz starp upi un kādu klinšu

sienu pa ļoti slidenu purvainu pamatu. Šo ceļa gabalu dara

ļoti nogurdinošu daudzi zemes nobrukumi un apkārt vāļā-
jošies koku stumbri, pār kuriem mūļi tiek pāri tikai ar

grūtībām.

Kad, nokļūstot pie augstā Guacharo kalna pakājes, ceļ-
nieks ir no alas tikai vairs četri simti soļu atstatumā, vēl

neredz ieeju. Strauts tek pa aizu, kuru ūdens ir izgrauzis,
un ceļš iet zem pārkāru klintīm, tā kā debesi neredz ne-

maz. Ceļš vijas līdztekus upei, un ceļnieks pie pēdējā
līkuma uzreiz atrodas milzīgās alas mutes priekšā. Ainā

ir kaut kas lielisks pat acīm, kuras ir skatījušas Alpu
augstienes gleznainās ainas, jo krāšņie tropu augi piedod
tāda zemes cauruma mutei pavisam īpatnēju izskatu.

Guacharo ala atveras vertikālā klinšu sienā. leeja ir vērsta

uz dienvidiem, tā ir divdesmit piecus metrus plata un div-

desmit divus metrus augsta velve. Uz klints virs alas at-

rodas milzīgi koki. Mameja un genipa koki stiepj uz debe-

sīm savus zarus ar platām spīdošām lapām, kāmēr kurba-

rils un eritrina izplešas un izveido biezu zaļu velvi. Potosi

ar sulīgiem stublājiem, zaķu skābenes un dīvaini veidotas

orchidejas aug sausākās klinšu spraugās, kāmēr vēja šūpoti

vīteņu augi alas ieejas priekšā vijas vītnēs. Kāda starpība
ir starp šo alu un tādām pašām ziemeļos, kuras apēno ozoli

un drūmās lapegles!
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Bet krāšņie augi grezno ne tikai velves ārpusi, viņi ie-

spiežas pat alas priekštelpā. Ar izbrīnu mēs redzējām, ka

sešus metrus augstas lieliskas helikonijas ar pizanga lapām,

praga palmas un kokveidīgi arumati isedza strauta krastu

līdz pat apakšzemei. Augu pasaule ieiet Karipes alā, kā

Andu dziļās klinšu spraugās, kur valda tikai krēsla, un

viņa izbeidzas tikai trīsdesmit līdz četrdesmit soļus atstatu

no ieejas. Mēs ar virvi mērījām kalnu un aizgājām apmē-
rām astoņi un pus simtu metru tāļu, pirms mums bija va-

jadzīgs iededzināt lāpas. Dienas gaisma iespiedās tik tāļu
iekšā tādēļ, ka ala izveido tikai vienu eju, kura iet tanī

pašā virzienā no dievidu rītiem uz ziemeļu vakariem. Tur,
kur gaisma sāk izzust, dzird nakts putnu aizsmakušo klieg-
šanu, kuri, kā to iedzimtie domā, vienīgi šinīs apakšzemes
telpās jūtas kā mājā.

Grūti if iedomāties to briesmīgo troksni, kādu šo putnu
tūkstoši saceļ alas tumšā iekšienē. Viņu var salīdzināt tikai

ar mūsu vārnu ķērkšanu, kuras ziemeļu egļu mežos dzīvo

sabiedrībā un taisa ligzdas kokos, kas viens otru skar ga-
lotnēm. Skaļais griezīgais guacharo kliedziens atskan no

klinšu velves un atbalsojas no alas dziļuma. Indianieši

mums rādīja putnu ligzdas, piesienot lāpas pie gariem kā-

tiem. Tās atradās divdesmit līdz divdesmit trīs metrus

virs mūsu galvām, iebāstas piltuves veidīgos caurumos,
kādi griestos atrodas lielā vairumā. Jo dziļāk ieiet alā

iekšā, jo vairāk putnu uzbaida kopala lāpas gaisma, jo stip-
rāks kļūst troksnis. Ja ap mums uz pārs minūtēm kļuva
mierīgāk, tad atskanēja atkal no tālienes to putnu vaima-

nas, kuri mājoja citos alas atzarojumos. Bari kārtīgi no

mainījās kliegšanā.

Guacharo atstāj alu naktij sākoties, īpaši ja spīd mē-

nesis. Viņš ēd ļoti cietas sēklas, un indianieši apgalvo, ka

tas nemedījot ne vaboles, ne nakts tauriņus; vajag salīdzi-

nāt tikai guacharo un parasto lēļu knābjus, lai redzētu, ka

abu dzīves veidam vajaga būt pavisam dažādam.

Katru gadu ap Jāņudienu indianieši iet ar kātiem uz

Cueva dcl Guacharo un izposta lielāko daļu ligzdu. Katru
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reizi nosit vairākus tūkstošus putnu, pie kam vecie, itkā

gribētu aizsargāt savus bērnus, briesmīgi kliedzot lido ap
indiāniešu galvām. Jaunos, kuri nokrīt zemē, uzšķērž uz

vietas. Viņu vēdera plēve ir stipri ar taukiem cauraugusi

un tauku kārta iet no ķermeņa apakšējās daļas uz pakaļu,
kur viņa starp putna kājām izveidojas līdzīgi pogai. Ka

graudus ēdoši putni, kuri dienas gaismai nav padoti un

maz lieto savus muskuļus, kļūst tik trekni, tas atgādina

senos piedzīvojumus zosu un lopu barošanā: ir zināms,
cik ļoti to veicina tumsa un miers. Eiropas naktsputni ir

kalsni, jo viņi nedzīvo kā guacharo no augļiem, bet no sa-

viem trūcīgiem medību ieguvumiem. „Tauku ražas" laikā,

kā to sauc Karipē, indianieši pie alas ieejas vai alas priekš-

telpā ceļ palmu lapu būdas. Mēs vēl redzējām pēdējo pa-
liekas. Tur jauno nupat nonāvēto putnu taukus uz uguns
iztecina un salej māla traukos, šos taukus pazīst zem

guacharo tauku vai eļļas nosaukuma. Viņi ir pusšķidri,
gaiši un bez smakas, un tik tīri, ka tos var uzglabāt ilgāk

par gadu bez kā viņi maitātos. Karipes klostera virtuvē

nelieto citādus taukus, kā tos, kas nāk no alas, un mēs

nemanījām, ka ēdieni no tam iegūtu kaut kādu nepatīkamu
smaržu vai garšu.

legūtās eļļas vairums nav nekādā samērā ar slepka-

vošanu, kādu indiāņi katru gadu alā sarīko. Rādās, ka ne-

iegūst vairāk par simtspiecdesmit līdz simts sešdesmit pu-
delēm pavisam tīru tauku, pārējos, ne tik skaidros, uzglabā
lielos māla traukos, šī iedzimto nodarbošanās nozare at-

gādina baložu tauku ievākšanu Karolinā, kur agrāk ieguva
vairākus tūkstošus mucu. Guacharo tauku lietošana Ka-

ripē pastāv no senseniem laikiem, un misionāri ir tikai no-

kārtojuši iegūšanas veidu. Kādas indiāniešu dzimtas lo-

cekļi apgalvo, ka viņi esot pirmo ielejas iemītnieku pēc-

nācēji un kā tādi viņi esot likumīgi alas īpašnieki, tādēļ
tiem vienīgiem esot tiesības uz taukiem, bet sakarā ar klo-

stera saimniekošanu viņu tiesības ir tikai vairs goda tiesī-

bas. Pēc misionāru rīkojuma, indianiešiem ir jādod gua-
charo eļļa mūžīgai baznīcas svecei, pārējo, kā to apgalvo,
no viņiem atpērkot.
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Guacharo suga būtu sen izskausta, ja vairāki apstākļi
neiedarbotos kopīgi viņu pabalstīdami. Māņticīgie india-

nieši reti uzdrīkstas doties dziļi alā iekšā. Tie paši putni,
kā rādās, dzīvo arī apkaimes alās, kuras cilvēkam nav pie-
ietamas. Varbūt uz lielo alu vienmēr no jauna pārceļas tie,
kuri iziet laukā no mazām zemes spraugām, jo misionāri

apgalvo, ka līdz šim putnu vairums neesot jūtami samazi-

nājies.
Jaunus guacharo atnesa Kumanas ostā, kur viņi vairā-

kas dienas dzīvoja bez ēšanas, jo tie graudi, kurus viņiem
deva, tiem negaršoja. Kad alā uzšķērž jauniem putniem
gūznu un kuņģi, tur atrod iekšā dažādas cietas sausas sēk-

las, kuras zem guacharo sēklu nosaukuma ir plaši pazīstams
līdzeklis pret atgriezenisko drudzi. Vecie putni šīs sēklas

pienes maziem. Sēklas tad rūpīgi savāc un nosūta slimiem

uz Kariako un citām zemāk gulošām drudža apdraudētām
vietām.

Karipes ala četri simti divdesmitsešus metrus tālu pa-

te to pašu virzienu, to pašu platumu un iesākuma aug-

stumu. Mums nācās grūti indianiešus pierunāt iet tālāk

par iepriekšējo gabalu, kuru viņi apmeklē katru gadu vācot

taukus. Garidzniekiem vajadzēja izlietot visu savu ie-

spaidu, lai tos dabūtu līdz tai vietai, kur pamats ātri zem

sešdesmit grādu leņķa paceļas un strauts izveido pazemes
ūdenskritumu. Jo zemāk nolaidās griesti, jo skaļāki kļuva
guacharo kliedzieni un beidzot nekāda pierunāšana ne-

spēja indianiešus ievest vēl dziļāk alā. Mums vajadzēja
samierināties ar mūsu vadoņu bailību un atgriezties. Arī

vispār redzētais bija diezgan vienmuļīgs.
šī nakts putnu apdzīvotā ala indianiešiem ir šausmīgi

noslēpumaina vieta. Viņi tic, ka dziļi iekšā dzīvojot viņu
senču dvēseles. Cilvēkam, viņi saka, vajagot baidīties no

vietām, kuras neapspīdot ne saule, Cis, ne mēnesis, Nuna.

let pie guachariem nozīmē tikpat, kā tapt piepulcinātam

tēviem, mirt. Tādēļ arī burvji piaches un nāves zāļu maisī-

tāji imoroni uzsāk savas niekošanās nakts laikā alas priek-
šā, lai apvārdotu ļauno garu virsnieku Ivorokiamo. Tā

visās pasaules malās tautu vecākie mīti ir vienādi, pirmā
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kārtā tie, kuri attiecas uz diviem pasauli valdošiem spē-

kiem, uz dvēseļu dzīvi pēc nāves, uz taisnīgo atalgojumu

un ļauno sodīšanu. Karipes ala ir grieķu tartars, un ar

žēliem kliedzieniem pār ūdeni lidinošies guacharo atgādina
Stiksa putnus."

Gro s s apmeklēja Ikononco aizu Jaungranadā, kura

laužas caur smilšakmena klinti, ir tuvu pus angļu jūdzi

gara un desmit līdz divpadsmit metrus plata; astoņdesmit
līdz simts metru dziļumā caur viņu šļāc mežonīgs kalnu

strauts. Bailes iedvesošā dziļumā, no kurienes dobji skan

augšup upes trakošana, tieši virs trakā steigā projām trau-

cošiem viļņiem, arī te mājo guacharo. Gross nolaidās

lejup cilpās, uzstājās uz kādas šauras radzes, un tūlīņ

viņam uzbruka neskaitāmi nakts putni, jo lieta grozi jās ap

ligzdu aizstāvēšanu. Spokainie putni tik tuvu aplidoja pēt-

nieku, ka tie garām lidojot viņu skāra ar spārnu galiem, un

simtu un tūkstošu šo dzīvnieku kliegšana bija taisni ap-

dullinoša. Gross mazāk kā stundas laikā nogalināja
līdz četrdesmit guacharo, bet pie aizas izejas nostādītie

indianieši nevienu no viņiem neuzgāja upes viļņos. Tāpēc
Gross nākošā gadā lika spraugas dziļumā izplēst tīklu,
kuram vajadzēja uztvert viņa nogalinātos un zemē krīto-

šos putnus. Tādā kārtā viņam izdevās iegūt vairākus

guacharo. Novērojumi, kuri šinīs medībās tika izdarīti,

ļaujas īsumā kopā savilkties sekoši:

Tauku lēļi vieglā lidojumā aizlidinājas ātri projām un

pie tam vēdekļveidīgi izpleš spārnus un asti, daudz nevēdi-

not spārniem. Ikviena cita kustība liekas būt ļoti nevarīga.

Gaita ir bēdīga rāpošana, pie kam putnam ir jāņem palīgā

spārni. Sēžot viņš izceļ ķermeņa priekšdaļu, bet galvu no-

liec tik zemu lejā, ka izskatās, itkā tā vienkārši nokarātos,

pie tam viņš parasti vēl atmetas uz savu abu spārnu locī-

tavām. Uz priekšu rāpojot viņš drusku saceļ asti uz augšu,
bāž galvu uz priekšu un mēģina visādi grozot un dīvaini

čūskas veidīgi kustinot galvu un kaklu noturēt līdzsvaru.

Lidojot un vēl vairāk uztraucoties viņš liek atskanēt savai

aizsmakuši ķērcošai, bet tomēr skaļai balsij, kura ir tik

īpatnēja un pretīga, ka viņai pat draudzīgākā apkārtnē
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vajadzētu iedarboties nepatīkami vai šausminoši. Barība,

zināms, ir augļi, kuru sēklas putni tomēr neizspļauj, bet

izdala ar izkārnijumiem. Ap ligzdām apkārt ēdelīgie mazuļi
krāj kaudzēs vienu pēc otras mēslu un sēklu kārtas, kuras

var kļūt līdz divdesmitpieciem centimetriem augstas un,

protams, izskatās kā bļodas sienas. Guacharo netaisa sev

ligzdu no māliem vai līdzīgām vielām. Viņš bez kāda pa-

klāja dēj savas baltās bumbierveidīgās olas klinšu sprau-

gās; mātītes un tēviņi perē mainoties. Mazuļi ir visbēdī-

gākā veida izdzimumi, viņi pat nespēj kustēties, pirms
viņu spalvas nav pietiekoši attīstījušās. Viņu ēdelība ir

nejēdzīgi liela. Ja tos uztrauc, viņi niknumā uzbrūk viens

otram, ķer ar savu knābi visu, kas vien kļūst tiem pie-

ejams, pat sava paša kājas vai spārnus un vienreiz saķerto
atlaiž atkal vaļā tikai ar ļoti lielu nepatiku. Gross mē-

ģināja uzaudzēt lielus kādus no tiem, kurus viņš izņēma iz

ligzdām, bet viņš tomēr nespēja piegādāt vajadzīgo barību,
un tādēļ pēc dažām dienām atkal pazaudēja savus gū-

stekņus.
„Ligzdas," nesen ziņo Gerings (Goring), „bija

vairāk vai mazāk sausas govju mēslu kaudzes veidā, krāsā

tumši brūnas. Masa sastāvēja no irdenas alas pamata
zemes un sēklām baloža olas lielumā, kuras guacharo bija

izkārnījusi. Ligzdas veids, protams, pieskaņojas tām

spraugām, padziļinājumiem, dobumiem, kuros šie putni
ligzdas taisa. Es uzgāju tikai divas olas. Nav gandrīz
iespējams iedomāties jauna guacharo nevarīgo ķermeni.
Viss putns ir tikai neaprakstāma tauku pika. Es vairākus

no tiem sagriezu un atradu, ka viņu kuņģi jau bija pildīti
ar sēklām gandrīz baloža olas lielumā un tās bija segtas ar

mitru masu bālā rožu krāsā. Visas tauku pikas, kā es ma-

zuļus saukšu, lai tos labāk apzīmētu, bija balti dzeltēnganas
un uzrādīja tikai pirmās spalvu pazīmes. Dažus no ligzdas

mazuļiem mēs ēdam. Viņi bija tik ārkārtīgi tauki, kā

viņu ārējais izskats arī lika domāt, un zupā, lai to darītu

treknu, izvārījām tādēļ arī tikai vienu desmito daļu no

viņu sagriestā ķermeņa. Bet čakmasu acīs mazuļi skaitījās
par ārkārtīgi garšīgu ēdienu."



Pie pēdējās apakšdzimtas pieder mūsu lēļi (Caprimul-

ginae); kā pirmais te minams mūsu vakara lēlis jeb lēpis

(Caprimulgus europaeus), kurš pieder pie lēļu ģintas (Ca-

primulgus). Viņa pazīmes visumā atbilst jau augstāk do-

tajam kopaprakstam. Garumā lēlis sasniedz 26 cm, pla-
tumā 55 cm; spārna garums 19 un astes garums 12 centi-

metri. Augšas pusē spalvojuma pamatkrāsa ir brūngani

pelēka ar visai smalkiem, gaišākiem vai tumšākiem, bie-

žiem punktiņiem; spalvu kāts iezīmējas ar tumšām melnām

švītrām, kas galvas augšpusē ir platākas, ar iegareniem,

rūzgansarkaniem plankumiem ārējā malā, un uz galvas
veido vienu, uz pleciem divas tumšas švītras. Šķērsšvītras
uz spārniem ceļas no spārnu vidējo segspalvu plato galu
dzeltēnā krāsojumā. Virsējās astes spalvas ir pelēkā
pamatkrāsā, ar tumšām zobveidīgām linijām uz tās;
spārnu apakšējās spalvas ir rūzganbrūnā pamatkrāsā, ar

tumšām šķērsšvītrām. Zods, rīkle un kakla sāni ir bālganā
rūsas krāsā ar melnganām šķērslīnijām, kuras uz pārējām

ķermeņa apakšējām daļām paliek skaidrākas un platākas,
bet uz astes apakšējām spalvām vairāk atiet viena no

otras. Guzna un krūtis ir melni brūnā pamatkrāsā, ar

pelēcīgiem punktiņiem, un ķermeņa sānu malas izrotātas

baltganiem plankumiem. Pār visu rīkles apakšgalu guļ
liels baltpelēks, tumši viļņots šķērsplankums. Melni brūno

spārnu ārpusē redzami seši rūzgani dzeltēni, tumši raiboti

šķērslaukumi, iekšpusē — rūsas dzeltēnas šķērsšvītras; uz

pirmo trīs lidspalvu karogiem, iekšējo malu vidū, bez tam

vēl redzami balti plankumi. Abas vidējās astes spalvas
ir brūngani pelēkā krāsā ar sīkiem melniem plankumiņiem
un deviņām nevienmērīgām melnām šķērsšvītrām; pārējās
astes spalvas ir melni brūnā pamatkrāsā ar astoņi līdz

desmit brūngani pelēkiem tumši raibotiem šķērsām gulo-
šiem laukumiem; beidzot abu ārējo astes spalvu galus rotā

plati balti plankumi. Acu varavīksnīte ir tumši brūna, acu

vāki sarkani. Knābis ir raga melnā krāsā un pie rīkles ap -

ņemts ar saru spalvām; kājas ir sarkani brūnas. Mātītes,
kuru krāsa visumā ir tumšāka, atšķiras no tēviņiem vēl

ar to, ka baltie laukumi pirmo trīs lidspalvu karogu iekš-
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pusēs un uz ārējām astes spalvām viņām iztrūkst, bet to

vietā ir mazāki, rūzgani dzeltenīgi plankumiņi, un jaunie

putni pazīstami no ta, ka šo zīmīgo plankumu viņiem pil-

nīgi trūkst.

Lēlis ir izplatīts pa visu Eiropu, sākot no Vidusnorvē-

ģijas, un Vakarāzijā; ziemu viņš, kā liekas, atrod patvē-
rumu vienīgi Āfrikas dienvidos, bet pa ceļam apmeklē visus

Āfrikas apgabalus.

Eiropas dienvidrietumos, visvairāk Spānijā, bez Vidus-

t iropas sugas pazīstama vēl kāda cita lēļu suga, kuru sauc

par sarkankakla lēli (Caprimulgus ruficollis). Viņa ir ie-

vērojami lielāka par savu Viduseiropas radnieci; garumā
tā sasniedz 31 cm., platumā 61 centimetru; spārna garums
ir divdesmit, astes garums sešpadsmit centimetru. Viņas
izplatīšanas apgabals, liekas, ir visai aprobežots. Kā pe-

rētāju putns, šis lēlis apdzīvo Pirineju pussalu un Dienvid-

rietumu Āfriku. Savos ceļojumos viņš tomēr pie gadījuma
ierodas līdz pat Maltai, Dienvidu Francijai, un ir novērots

pat Anglijā.
Ja varbūt arī ne izplatītākais, tad tomēr pazīstamākais

Ziemeļamērikas lēlis ir raudošais lēlis jeb kā

amerikāņi viņu sauc — „Whip-poor-will" (Caprimulgus

clamator). Ar savu lielumu viņš stāv līdzās mūsu lēlim.

Šī Amerikā visai pazīstamā putna izplatības apgabals ir

Savienoto Valstu austrumi; ziemu viņš apmeklē Meksiku

un Dienvidameriku.

Garastaino lēļu ģinta (Scotorni) atšķiras no

augstāk aprakstītiem viņas radniekiem ar savu knābi, kurš

lai gan visumā ir pēdējo knābim līdzīgs, tomēr ir asāku un

vairāk uz lejai noliektu galu, bet tuvāk ļoti platājam rīkles

šķēlumam rāda stipri uz leju noliektas griezējas malas; tas

atšķiras arī ar ar ļoti garo, taisni nogriezto asti, kurā abas

vidējās spalvas redzami izbīdītas starp pārējām uz āru.

Augšā kājas ir pārklātas spalvām, apakšā segtas četrām

zvīņu plāksnītēm. Garajā spārnā otrā un trešā lidspalvas
ir visgarākās. Šīs ģintas priekšstāvis ir garas tai-

na i s lēlis (Scotornis longicaudus). Salīdzinot ar mūsu

lēli, šis putns ir manāmi mazāks, tomēr ievērojami garāks.



28

šī lēļu suga garumā sasniedz 40 cm, platumā 52 cm; spār-
na garums ir 14 centimetri un astes garums 25 centimetri.

Augšpusē spalvojuma pamatkrāsa ir pelēki brūna, ar ļoti
smalkiem, tumšākiem vai gaišākiem punktiņiem. Ciktāl

mums līdz šim ir noteikti zināms, tad garastainais lēlis

dzīvo vienīgi Āfrikā. Nedaudzos gadījumos, liekas, viņš
atlido arī līdz Dienvideiropai.

Pie citiem lēļiem var redzēt dziļi iezarotu asti, tēvi-

ņiem vairāk, mātītēm mazāk uzkrītoši; priekšējā lidspalva,

tāpat kā to redzam pie pūcēm, ir robotām malām; knābis

stipri izliekts un ar samērā stipru galu; kājas tievas un

daiļi veidotas, augšā segtas spalvām, apakšā klātas zvīņu
plākstnītēm. šīs, vienīgi Dienvidamerikā sastopamās su-

gas sauc par ūdens lēļiem (Hvdropsalis).
Līrastainais lēlis (Hvdropsalis forcipatus),

pateicoties tam, ka ārējās astes spalvas ir gandrīz trīs rei-

zes garākas par ķermeni, sasniedz garumā 68—73 centi-

metrus; spārna garums ir 24 centimetri, astes garums 50

līdz 55 centimetri. Spalvojuma pamatkrāsa ir tumši brū-

na. Pēc Burmeistera (Burmeister) ziņojumiem,
līrastainais lēlis dzīvo vientuļi mežu dziļumos un, kā liekas,
nekad nesalasas kopā lielākā skaitā.

Beidzot mūsu aplūkošanai paliek vēl tie lēļi, kuriem

dažas lidspalvas ir visai raksturīgi attīstītas.

Karogspārņu lēļu sugas (Cosmetornis), ar

ļoti nestipru, īsu, saru bārdas apņēmtu knābi, raksturīgas
vēl ar īpatnēji veidotiem spārniem, kuru pirmās piecas

spalvas pakāpeniski paīsinās, sestā lidspalva atkal nedaudz

pagarināta, septitā sasniedz garumā pirmo, astotā jau ir

gandrīz spārna garumā un devitā pagarināta ārkārtīgā
mērā. Karogspārņu lēlis (Cosmetornis vesillarius) ir ne-

daudz lielāks par mūsu lēli; augšpuse ir melni brūnā pa-
matkrāsā ar smalkiem rūzganbrūniem punktiņiem; galvas

virspusē, uz pleciem, pakaļējām pleca lidspalvām uz vidē-

jām un lielajām virsējām spārna segspalvām, blakus pla-
tiem rūzgani dzeltēniem laukumiem spalvu galos, iezīmējas
manāmi palielināti, bieži izkaisīti spalvu kātu melnie plan-
kumi. Uz galvas sāniem redzamas rūzganas šķērsšvītras



un plankumi; uz pārējām, baltajām ķermeņa apakšējām
daļām saskatāmas šauras, tumšas šķērslīnijas. Lidspalvas
ir melnas, pie saknes ar šaurām baltām malām; astotā un

devitā lidspalvas ir pelēki brūnas, no ārpuses melnas, ar

baltām galu malām un pie rūzgani dzeltēnās saknes iezī-

mējas ar divām dzeltēnām šķērslīnijām. Astes spalvas ir

rūzgandzeltēnā krāsā ar sīkiem melniem plankumiņiem un

septiņām melnām šķērsšvītrām. Acu varavīksnīte ir

tumši brūna, knābis melngans, kājas gaiši brūnganas. Suga
dzīvo visos Āfrikas ekvatoriālos apgabalos.

No turienes ceļas arī visievērojamākais no visiem lē-

ļiem — garspārnainais lēlis (Macrodipteryx lon-

gipennis), pie arābiem saukts par „četrspārnaino putnu";
tas ietilpst atsevišķā ģintī, kura no citām dzimtas sugām

ar savu kāju un knābja uzbūvi maz ko atšķiras, bet ļoti
ievērojami novirzās no visām pārējām sugām ar spārnu un

astes uzbūvi. Astes savādība izteicas viņas īsumā, spār-
niem raksturīgas sevišķas greznuma spalvas, kuras atro-

damas tikai pie tēviņiem, bet mātītēm šīs spalvas pilnīgi
trūkst. Spalvojuma krāsa ir diezgan tumša; augšpusē tā

mainas no melni brūnas līdz rūzganbrūnai un raibota ar

rūsas krāsas plankumiņiem; zods un rīkles augšgals ir

rūzgani dzeltēni, pārējās ķermeņa apakšējās daļas ir rūsas

krāsā ar tumšām šķērsšvītrām. Garumā putns sasniedz

tikai 21 centimetru, spārna garums turpretim ir septiņ-
padsmit centimetri un astes garums desmit centimetri.

Izplatības apgabals stiepjas pār visu vidus un rietumu

Āfriku.

īsumā še aprakstīto lēļu dzīves veids visumā ir tāds,
kādu mēs viņu tēlojām visai dzimtai. Kā jau aizrādīts,
lielais lēļu vairums pieder pie mežainiem apvidiem, tomēr

tie nekādā ziņā nav pierakstāmi lielo mūža mežu dzīvnie-

kiem. Otrādi, viņi izvēlas sev tādus apgabalus, kur lielāki

klajumi pastarpām mainas ar biezāk apaugušām vietām.

Āfrikas stepju meži, kur tikai šur un tur aug pa retam ko-

kam vai krūmam, kāmēr pārējās vietās zeme apaugusi ar
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augstu zāli, lēļiem, šķiet, ir tikpat kā paradīze; par to lie-

cina vismaz viņu lielais skaits šinīs apgabalos. Arī Dien-

videiropas mežainās vietās, kuras bieži atgādina minētās

mežu stepes, ir viņiem daudz vairāk piemērotas nekā mūsu

noslēgtie meži. Viņi gandrīz vai ar bailēm izvairās no

mūsu lapu mežiem, lai gan pēdējie, neapšaubāmi, ir daudz

bagātāki visādiem kukaiņiem nekā skuju koku meža vie-

tas, kurās viņi pavada pie mums vasaras mēnešus. Viņus
var redzēt lidojam arī visāda veida citos mežos, arī dār-

zos, tomēr perēšanas vietas ziemeļos tie izmeklē vienīgi

skuju mežos. Dienvideiropas suga — sarkankakla lēlis —

atrod visai piemērotas apmešanās vietas kalnu rindās, uz

nabadzīgi apaugušajām kalnu nogāzēm, tomēr bieži vien

tas apmetas arī vietās, kas bagātas kokiem un citiem au-

giem, un vispirmā kārtā olīvu koku mežos. Smilškrāsainās

Ēģiptes sugas meklē patvērumu biezos krūmājos, kas aug

gar Nīlas upes krastiem, izraudzīdamās tādas vietas, kur

tuksnesis pieskaras upei, vai arī izvēlas piemērotas paslēp-
tuves grīšļājos. Arī Amerikā dzīvojošās sugas, liekas, dod

priekšroku līdzīgiem apvidiem; tomēr, kā atstāsta ceļotāji,
dažas sugas esot sastopamas arī pašos mežu biezokņos;
dienu viņas slēpjas koku biezajās lapotnēs, naktī uzmeklē

meža ceļus un klajumus vai arī izdara savus medību lido-

jumus cieši pār koku lapotņu galotnēm.
Var pieņemt, ka lēļu lielais vairums dzīvo uz zemes un

apmetas kokos tikai izņēmuma gadījumos. Nakti visas su-

gas pavada kokos daudz lielākā mērā, nekā dienu, neskato-

ties uz to, ka ir arī tādas sugas, kuras dzīvo koku zaros

pa dienu.

Nav arī grūti atrast iemeslus, kuru dēļ šis putns dod

lēzenai zemei sevišķu priekšroku. Zaram, kurā lēlis gri-
bētu apmesties, viņš uzstāda sevišķas prasības: viņam jā-
būt tādam, lai tas visos virzienos sniegtu ērtu apmešanās
vietu. Lēlis nekad nesēžas šķērsām pār zaru, bet gan vien-

mēr zaram gareniski, tādā veidā, ka ķermenis ir ar zaru

vienā virzienā un uz viņu atbalstās. Tikai tādā gadījumā,

ja putnu izbiedē no dziļa miega, viņš tuvojoties kokiem no-

sēžas uz zara tādā pat veidā kā to dara citi putni; tomēr
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šāda sēdēšana viņam ir tik nepatīkama, ka tik drīz, cik

vien iespējams, tas uzmeklē jaunu ērtāku vietu.

„Ap manu māju, kas vientuļi guļ plašu priežu mežu

vidū," raksta man Fīlics (Vielitz), „lēļi dzīvo jo lielā

skaitā, un man bieži ir gadījies viņus novērot. Jaukos va-

saras vakaros, daži no viņiem šurpu un turpu šaudījās pa

mājas pagalmu, visai nelielā attālumā no turpat brīvi sē-

došā novērotāja, to ziņkārīgi apbrīnodamas, un klusi pa-

zuda, lai nākošā acumirklī atkal parādītos. Ja novērotājs
sēž pilnīgi nekustīgi, putns reizēm apsēžas uz kādas gran-
tainas vietiņas, cieši atspiedies ar ķermeni pret zemi; brīdi,
itkā lūkodamies kāda koka mizā, tas nekustīgi paliek sē-

žam un, ja atrod visu labā kārtībā, iet tālāk, uzlasīdams šo

to no kailas zemes. Sīkiem solīšiem turpinādams, viņš
pie tam vienā paņēmienā parasti nostaigā tikai visai ne-

lielus, piecpadsmit, augstākais kādus divdesmit centi-

metrus garus gabaliņus, pēc kam apstājas, paceļ kaut ko

no zemes un iet tālāk, šādā veidā viņš, bieži kādu ceturt-

daļstundu ilgi, krustām un šķērsām apstaigā šādas ar

grantu segtas vietas, kuras, kā liekas, ir viņam visai patī-
kamas. Novietojies uz savas mājas trepēm, kuru lielums

vienādi ir četri, otrādi seši metri, ieņemdams vietu uz paša

apakšējā pakāpiena, es bieži novēroju šos putnus laukumā,
kas atrodas trepju priekšā, šo laukumu lēlis izstaigā vai-

rākkārtīgi, no viena gala līdz otram, un bieži pienāk man

tik tuvu klāt, ka to varētu skārt ar roku. Gadās, ka viņš
sadūšojas un nepārtraukti nostaigā lielāku gabalu; tad,
lai noturētu ķermeni līdzsvarā, viņš vienmēr izpalīdzas ar

spārniem, tos visai graciozi paceldams uz augšu. Reizēm

putns ir savās kustībās jautrāks un pārmeklē savām va-

jadzībām piemērotu vietu pārsteidzoši veikli un ātri. Tā-

dos gadījumos viņš skrienot katrreiz izlieto arī spārnus, tos

ātri izplezdams un atkal nolaizdams, lai gan visu laiku pa-
liek ar kājām uz zemes. Lēļa lidojums var būt ļoti dažāds,
skatoties pēc dienas laika vai tā garastāvokļa, kādā viņš
atrodas

.
Dienā viņš izliekas lidojam bez spēka, nedroši

un zināmā mērā pat neveikli un nesakarīgi; var domāt, ka

viņa ķermenis būtu viegls, no vēja brāziena pēkšņi pa-
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celts priekšmets, kas tiek nests pa gaisu, līdz kādā citā

vietā atkal nenokrīt zemē. Pilnīgs pretstats šim ir viņa
lidojums naktī. Izdziestot pēdējai saules rieta kvēlei va-

karos, viņš uzsāk savus medīšanas lidojumus. Kāmēr vien

medīšanai ir panākumi, viņa lidojums pārmaiņus ir viegls

bezdelīgas lidojums un peldējums, pie kam spārnus viņš
tur apmēram tik pat augstu, kā lidojošs vanags; reizēm

atkal viņa lidojums ir steidzīga šaudīšanās, ko tas izdara

ar ātriem spārnu sitiniem. Visāda veida mētāšanos un

šaudīšanos viņi tad izdara gandrīz ar tādu pat veiklību,
kādu spēj parādīt mājas bezdelīga. Sevišķos gadījumos

putns lidinās gaisā ilgāku laiku virs vienas un tās pašas
vietas: kaut kas saistījis viņa uzmanību un devis ierosi-

nājumu šo lietu pamatīgi izpētīt. Tādā veidā viņš turpina
līdz kāmēr iestājas pilnīga tumsa un medības ir jāpār-
trauc. Tā kā viņš norij dažādus kukaiņus, kā ozolvaboles,
mēslu vaboles un daudzus naktstauriņus lielā skaitā, viņa
kuņģis ir visdrīzākā laikā piepildīts un tālāka medīšana

drīz vien ir lieka, jo arī tāds kuņģis, kā lēlim, prasa pēc zi-

nāmas kārtības. Kādu laiku viņš mierīgi sēž uz zara, bet

tiklīdz dzīvi norītie un diezgan grūti sagremojamie kukaiņi
ir kuņģī pārstrādāti un radīta brīva vieta jaunai barībai,

viņš no jauna uzsāk savas medības; tā tas pārmaiņus tur-

pinās visu cauru nakti, ja vien pēdējā nav pārāk tumša

un vētraina. Vismīļāk lēļi lido agrās rīta stundās un va-

karos. Tropu zemēs, maigo nakšu pusnakts stundās ne-

kad neesmu viņu lidojumus redzējis nedz tos dzirdējis.
Izdarot šādus medību lidojumus, lēļi bieži ļoti ievē-

rojami attālinās no savām pastāvīgās apmešanās vietām.

Tiringā viņi ielido sādžās no apkārtējiem mežiem vai arī

lido augstu pār tām līdz tālāk stāvošām meža vietām; Spā-

nijā viņi parādās virs lielām pilsētām, piem. virs Madrides,

no apkārtējiem dārziem; Vidusāfrikā tie ielido no stepēm
cilvēku apdzīvotās vietās, kur ilgi šurpu turpu lidināda-

mies bieži pavada veselu pusnakti. Mežainos apvidos savu

lidojumu laikā viņi ar lielu noteiktību apmeklē zināmas

vietas, kur vai nu medī virs meža lidojošos kukaiņus vai

skandina savas mīlestības dziesmas. Kāds lēlis, kuru man



A. Brems ~Dzivnieku valsts" XVII.
33

bij izdevība novērot manā dzimtenē, ikvakarus, veselu mē-

nesi, gandrīz vienā un tanī pašā laikā atlidoja līdz liepām,
kas atradās vismaz viena kilometra attālumā no meža, kur

putns bij ierīkojis perēkli, un skaistiem griezieniem vai

vītņveidīgās līnijās aplidoja koku lapotnes, acīmredzot me-

dīdams tur dzīvojošos kukaiņus; no šejienes viņš devās uz

otru koku grupu, no tās uz kādu citu, trešo, un pēc tam

atkal atgriezās atpakaļ mežā. Ja grib lēli novērot, vajag
tikai uzmeklēt kādu no viņa dziedāšanas vietām. Viena

vakara laikā viņš še noteikti ierodas vairākas reizes. Ne-

reti gadās, ka zināmi apstākļi izsauc viņos sevišķu ziņkāri.
Tā, dažreiz kāds skrejošs suns var viņu nodarbināt veselu

ceturtdaļstundu; virākkārtīgi viņš līdzīgi vanagam metas

lejup un pavada četrkājaino tāļu aiz sava apvidus robe-

žām. Arī cilvēkam, kas negaidīts caurstaigā viņa apme-

šanās vietu, tas bieži seko ilgu laiku un lidodams ap viņu
ciešā riņķī to pavada līdz sava meža robežām un pat aiz

tām. Mazākie putni lēlim, protams, rūpes nerada, jo tanī

laikā, kad viņš parādās, tie jau ir aizgājuši pie miera. Tur-

pretim viņš sākumā, lai gan nekad ne uz ilgu laiku, sagādā
mazo putniņu saimei lielas rūpes un raizes.

Mīlestība parāda savu burvības varu arī pie lēļiem,
kuri citādi izliekas bezjūtīgi. Tas, ka divi tēviņi, lai ie-

gūtu mātītes labvēlību, spēj sanākt niknā strīdā un pie
tam tik pamatīgi izplūkties cik vien tas viņiem iespējams,

neprasa tuvāku aprakstu; še tikai jāpiemin, ka visas lēļu
sugas riesta laikā izrāda visai apbrīnojamu lidošanas

mākslu. Jau mūsu lēļus ir iepriecinoši redzēt viņu gaisa

rotaļās pa mīlas laiku. Visas kustības tagad ir straujākas,

uguniīgākas, un liekas pacilātākas un lepnākas. Bet ar to

nepietiek: kā iemīlējušies baloži, tēviņi plaukšķina spār-

niem vai pēkšņi metas zemē no liela augstuma ar tādu

sparu, kas ļauj sadzirdēt īpatnēju šņākšanu; vai arī ap-

brīnojami skaistiem griezieniem, strauji šaudīdamies viļņ-

veidīgās līnijās tie aplido mierīgi sēdošo mātīti, šajās

mīlas rotaļās katra suga spēj parādīt kaut ko īpatnēju.
Vispievilcīgākās gan, kas viegli saprotams, šādās spēlēs ir

visai īpatnēji un krāšņi tērptās Vidusāfrikas un Dienvid-



amērikas sugas. Vēl līdz šim ar patiesu prieku atceros tos

pavasara vakarus Āfrikas vidienē, viņas stepēs, sādžās un

pilsētās, kurus sniedza mums garastainais lēlis savā mī-

las reibumā. Netraucēti no ļaužu ikdienišķās dzīves

trokšņa, viņi ieradās sādžās un citās cilvēku apdzīvotās

vietās, kur aplidoja savrup stāvošus kokus ar tādu aizrau-

jošu dzīvību, kas mūs vienmēr aizkustinoši ielīgsmoja.

Tropu zemju gaišās naktis deva iespēju katru putna ku-

stību skaidri saskatīt; mēs varējām novērot katru spārna

sitienu, saskatīt katru viņa garās astes izplešanos vai sa-

vilkšanos, un putna izturēšanās lika domāt, itkā viņš gri-
bētu mums paiādīt, cik daiļi tas prot savus mākslas vērtī-

gos lidojumus izpildīt. Arī stepēs, pie nometnes uguns-

kura garastainais lēlis bij pastāvīgs novērošanas un sai-

stošo sarunu priekšmets. Neparastā gaisma domājams,

viņus uzbudināja, un likās, ka ar apbrīnojamām kustībām

tie mēģinātu izteikt savus pārdzīvojumus.

Četrspārnaino putnu, es diemžēl savā ceļojuma laikā

netiku ne reizes redzējis, bet nostāsti, kurus par viņiem
dzirdēju no daudziem arābiem, kas šo putnu pazina, iz-

teica to pašu sajūsmu, kā tie, kurus jau agrāk biju dzir-

dējis no saviem iedzimto medniekiem. Par to, cik lielā

mērā pievilcīgi ir lūkoties četrspārnu putna lidojumā, var

liecināt sekoši Russegera (Russeger) vārdi: „Tanī

brīdī, ja vien mana audzināšana un izglītība to atļautu,
es būtu ticējis, ka velni un raganas vēl dzīvo zemes virsū.

Skats bij neaprakstāms. Putns, kuru mēs redzējām gaisā,

likās, tur vairāk dejoja, nekā lidoja. Reizēm es redzēju
četrus putnus, reizēm trīs, drīz atkal divus un beidzot ti-

kai vienu pašu putnu, kurš neapšaubāmi atstāja iespaidu,
itkā tam tiešām būtu četri spārni. Abas garās spalvas,
kuras ir tik mīkstas, ka lokās pie mazākā vēja pūtiena,

pirmkārt ļoti apgrūtina putna lidošanu un otrkārt ar sa-

vām šaudīgām kustībām un mētāšanos ir par cēloni tikko

aprakstītām māņu parādībām, jo vairāk tāpēc, ka „četr-

spārnu" putns lido tikai vājā krēslas gaismā, līdzīgi pārē-

jām savas dzimtas sugām, un viņa patiesais, parastais li-

dojums ir augstā mērā nesakarīgs un nedrošs.
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Lēļu balss skaņas ir visai dažādas. Dažas sugas iz-

dod galvenā kārtā ņurdēšanu, pie citām labākā gadījumā

var sadzirdēt vairāk vai mazāk patīkamākas skaņas. Mūsu

vakara lēlis, ja viņu negaidīti iztraucē dienas laikā, izdod

nestipras, aizsmakušas skaņas, apmēram kā „dakdak";
briesmu brīžos viņš izdod klusu vāju šņākšanu, līdzīgi pū-

cēm. Pa riesta laiku viņš dzied arī īpatnējas mīlestības

dziesmas. Tās sastādās tikai no divām skaņām, kuras var-

būt pareizāk varētu saukt par trokšņiem, bet savā izpildī-

jumā tomēr ir apbrīnojami labi izturētas. Jādomā, ka

putns tās attīsta tamlīdzīgi, kā mūsu mājas kaķis savu

pazīstamo ņurdēšanu. Sēdēdams koka galotnē vai uz kāda

piemērota zara, putns iesāk savu dziesmu ar tāļu sadzir-

damu „krrr", kam seko drusku klusāks „errr" vai „rrr",
Pēdējo viņš acīmredzot, izdod pie elpas ievilkšanas, pirmo
— elpu izgrūžot, jo pirmā skaņa ilgst caumērā tikai vienu

sekundi, otra turpretim četras sekundes. Kāds lēlis, kuru

es noklausījos raugoties pulkstenī, stiepa savu dziesmu

nepārtrauki četras minūtes un četrdesmit piecas sekundes,
tad četrdesmit piecas sekundes klusēja, izlietodams šo

laiku lai pārlidotu uz citu koku, no kurienes tad sūtīja sa-

vu dziesmu pa otram lāgam, kas šoreiz ilga trīs minūtes

un piecpadsmit sekundes. Līdzīgas skaņas izdod arī mā-

tīte, bet Likai ļoti reti un parasti visai klusi, jo ar šīm ķēr-
coši ņurdošām skaņām putns izrāda savas maigās jūtas.
Lidinoties abi dzimumi izgrūž skaņas, līdzīgas „heit, heit",

ar kurām tie viens otru aicina. Visi tie Āfrikas lēļi, kurus

es dzirdēju, izdod gluži tādas pat skaņas, kā mūsējais; to-

mēr suga, kas dzīvo Eiropas dienvidos, lai iemantotu pre-

tējā dzimuma mīlestību un labvēlību, dzied jau daiļskanī-
gākas skaņas, kuras mēs varbūt varētu attēlot kā „kluk-
klukkluk". šomburgks gleznaini apraksta tās mūža

mežu skaņas, kuras top skaļas un ceļotājam sadzirdamas,
tiklīdz viņa melno pavadoņu jautrās dziesmas un skaļie
smiekli ir apklusuši. Jautrajām gavilēm sekoja sāpīgi žē-

las skaņas: dažādu sugu lēļi apmetušies uz ūdenī iegri-
mušo koku zariem, cauri gaišās mēnešnakts klusumam rai-

dīja savus stenošos vaidienus. šīs apspiestās skaņas at-
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stāj tik drūmu un baigu iespaidu, ka liekas tīri dabīgi, ja
šie putni iedvēš nepatīkamas bailes. Neviens piekrastes

indiānis, nedz nēģeris, nedz kreolietis neuzdrošinās pacelt

pret šiem putniem ieroci; pirmo acīs šie putni ir burvīgi,
kurus sūta ļaunais gars Jabahu, otrie uzskata viņus par

ļaunā gara Jumbo vēstnešiem, un trešie domā, ka šie putni

paziņo par kāda mājnieka gaidāmu nāvi.

Visas ziemeļos dzīvojošās apakšdzimtas sugas un, kā

liekas, arī tās, kuras apdzīvo apgabalus ar krasām gada
laiku maiņām, mēnešos, kuri viņu dzīvei ir nelabvēlīgi, at-

stāj savas perēšanas vietas, vairāk vai mazāk pastāvīgi iz-

ceļodamas uz citiem apgabaliem; viņas tā tad ir ceļotāju
vai gāju putni. Saskaņā ar ievērojamo barības daudzumu,
kādu šie putni patērē, un viņas veidu, lēļi ierodas pie mums

diezgan vēlu, ne agrāk par apriļa sākumu, parasti tikai ap-

riļa beigās, bet augstākos apvidos vai vairāk uz ziemeļiem
gulošās vietās tikai maija sākumā, un sākot ar augusta

mēneša beigām pamazām atkal mūs atstāj. Pilnīgā pret-
statā svīrēm, lēļi ceļo lēnām un mierīgi, lai gan, būdami

spēcīgi lidotāji, viņi viegli pārvar lielus attālumus un, kā

liekas, dažreiz pat jūras pārlido bez sevišķas vajadzības.
Pavasarī šie gāju putni ierodas parasti pa vienam, augstā-

kais pāros, rudenī turpretim viņi salasās kopā lielākās vai

mazākās sabiedrībās, kuras tālāk uz dienvidiem pieaug ar-

vien lielākas, šādas sabiedrības novērojamas Eiropas
dienvidos kā arī Āfrikas ziemeļos vai akmeņainajā Arā-

bijā jau augusta beigās, un sākot ar šo laiku cauri sep-
tembrim un arī oktobrī. Kā pirmie liekas aizceļo tie, kurus

perēšana vairs neuzkavē, un kā pēdējie tie lēļi, kuri tikai

vēlu paspējuši izaudzēt savus bērnus vai arī tie, kuri,
dzīvodami noslēgtākās vietās, savos medību lidojumos vēl

arvien atrod bagātīgu barību. Atrazdamies ceļā, par sa-

vām atpūtas vietām putni maz bēdā, un katra vieta, kas

sola daudz maz drošu patvērumu, tos apmierina. Gan arī

še, mežainas un krūmiem apaugušas vietas tiek atzītas

par labākām, tomēr, vajadzības gadījumos viņi neizvairās

apmesties arī kailajās kalnu klintīs un bieži nolaižas at-

klātās stepēs vai tuksneša vidū. Steigdamies vai arī tad,



ja zināms apvidus nespēj sniegt pietiekoši daudz barības,

viņi, pretēji savam vispārējam paradumam, lido arī gaišā
dienas laikā. Heig 1i n s (Heuglin) novēroja kādu lēli,
kad tas, meklēdams patvērumu kur atpūsties, nolaidās uz

kādu tvaikoni; kā liekas, šādi gadījumi pie lēļiem, kad tie

ceļo pāri jūrām, nav nemaz pārāk reti. Āfrikas ziemeļu
austrumos viņi lido pa ceļu, kuru arī pārējie gāju putni

parasti izlieto, proti, pa Nīlas upes ieleju, lai gan, pēc

Heiglina novērojumiem, viņi lido arī gar Sarkanās jūras
krastiem; viņu novēršanās no pastāvīgā ceļa, domājams,
meklējama tanī apstāklī, ka savā lidojumā pa tuksnesi,
kurā neaug neviens koks, putni bieži tāļu nomaldās. Sep-
tembra un oktobra mēnešos H c i g 1 i n s sastapa atlido-

jošus putnus jau Danakilas un Somali piekrastēs, Bogos-

zemē, Habešā un Kordofanā, es savukārt ap to pašu laiku

sastapu viņus mežos, kas aug gar Nilas upes lielāko pie-
teku abām pusēm. Nolaizdamies tādās vietās, kur dzīvo

vietējās, pastāvīgās sugas, viņi ar pēdējām nekādā drau-

dzībā neielaižas, un līdzīgi bezdelīgām, lido tāļāk, nepie-

griezdami vietējām sugām nekādu vērību. Cik tāļu snie-

dzas mūsu lēļu ceļojums, ir grūti pilnīgi noteikti pateikt;

mums ir zināms vienīgi tikdauz, ka pašos attālākos Āfri-

kas dienvidos putns sastopams tikai ļoti reti. Nedaudzi

lēļi atlido pie mums pa vienam jau marta beigās; lielākā

skaitā turpretim, savā atpakaļceļojumā tie redzami Ēģiptē

apriļa sākumā, nedaudzas dienas vēlāk Grieķijā, kur tāpat
kā Mazāzijā un Atlasa kalnos viņi dzīvo kā perētāiu putni,

un, tā kā viņi tagad lido knašāk, dažas dienas vēlāk tie jau
ir Vācijā. Mūsu lēlis nav vienīgā apakšdzimtas suga, kas

ceļo: arī citas lēļu sugas gadījuma lidojumos ievērojami
attālinās ārpus sava izplatības apgabala robežām; tā, pie-

mēram, garastainais lēlis ir sastapts Provansā (Dienvid-
rītu Francijā), bet tuksnešu lēlis ir redzēts pat uz Helgo-
landes salas.

Visi lēļi šķiet perējam tikai vienu reizi gadā. Laiks,
kādā perēšana notiek, protams ir dažāds atkarībā no ap-

gabala, kuru viena vai otra suga apdzīvo, bet vienmēr no-

teikti tas iekrīt šo zemju pavasaros. Tēviņš visai uzcītīgi
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pūlas iemantot mātītes pretmīlestību, un lai viņai patiktu,
izrāda visu savu lidošanas mākslu. Arī skaļie tēviņa sau-

cieni un urkšķēšana nav nekas cits, kā aicinājumi: tās ir

viņa mīlestības dziesmas. Pēc tam, kad putni jau ir sa-

pārojušies un piemērotas apmešanās vietas ir atrastas, īnā-

tīte, izraudzījusies pēc iespējas labi pasargātu vietiņu, vis

mīļāk, zem krūmiem, kuru zari zemu nokārās pār zem:,

uz kāda apsūnojuša koka celma, starp krūmiem augošā
zālē vai citā līdzīgā vietā dēj divas oliņas, vienmēr tur, kul-

tās vismazāk meklē. Mūsu lēlis ar sevišķu labpatiku iz-

vēlas tādu vietiņu, kur atrodamas smalkas koka skaidiņas
vai mizas gabaliņi, kas tur radušies cērtot kādu koku, vai

sausas skujiņas un tamlīdzīgus paklājus. Ligzdu nekad

tas nebūvē; vieta, kura domāta perēšanai, pat nekad ne-

tiek no zariem vai citām tur gulošām vielām iztīrīta. Pe-

rēšanu, jādomā, izdara abi dzimumi pārmaiņus un pieķeras
šim darbam ar dziļu mīlestību. Briesmām tuvojoties, pe-
rēiošs lēlis izlieto visiem maziem putniem piemītošo vil-

tību: nostādamies savam ienaidniekam par labu šaujamo

mērķi, spārnus sisdams tas velkas pa zemi, itkā būtu

klibs vai nespēcīgs, un aizvilina to arvien tālāk un tālāk

prom no ligzdas; tad pēkšņi paceļas gaisā un straujā li-

dojumā pazūd. Ja uzieto olu tuvumā paliek sēžam visai

mierīgi, un pēc iespējas nekustīgi, var novērot, ka pēc il-

gāka laika mātīte atkal atlido, nosēžas zināmā attālumā no

savām olām un lūkojas apkārt ar neuzticīgu, bažu pilnu
skatu. Beidzot viņa ierauga vai sajūt paslēpušos novēro-

tāju, aplūko viņu vēlreiz visai labi, pārdomā un beidzot

sāk kustēties. Gāzelēdamās, maziem, sīkiem solīšiem vLi&

tuvojas arvien vairāk un vairāk līdz beidzot pienāk cieši

klāt, piepūšas un šņāc, nolūkā miera traucētājam iedvest

bailes un viņu aizdzīt, šada viņas uzvešanās ir augstākā
mērā uzjautrinoša. Cik liela gan var būt mātes mīlestība,

ja šis mazais radījums uzdrošinās šādā veidā pretīmstāties

briesmīgajam un gandrīz vienmēr nežēlīgajam cilvēkam?

J<* perēšanas vietai tuvojas naktī, mātīte izrādās ārkārtīgi

bailīga un aicinādama palīgā tēviņu sauc. Putniem ir zi-

nāmi arī vēl citi aizsargāšanās līdzekļi, lai paglābtu savus



mazos no briesmīgā ienaidnieka, ja tas jau zin ceļu uz

perēšanas vietu. Odibons (Audubon), kā jau agrāk

aizrādīts, ir novērojis pie kādas sugas, ka vecāki, ja ienaid-

nieks ir ligzdas atrašanās vietu jau atklājis, nogādā olas

vai pat jaunos bērnus kādā citā meža vietā. Nav tomēr

neiespējami, ka līdzīgā kārtā rīkojas arī visas pārējās lēļu
sugas.

Vecāki sargā zem saviem spārniem tikko izšķīlušos

mazuļus cauru dienu. Mans tēvs ir novērojis, kā viens no

vecajiem putniem sedza jaunos ar spārniem pat tad vēl,
kad tie bij jau gandrīz lidot spējīgi. Savu bērnu baro-

šanu vecie, domājams, izdara vienīgi pa nakti. Pašā sā-

kumā mazos baro ar mīkstiem kukaiņiem, kā mušām un

nakts tauriņiem; vēlāk tie saņem jau rupjāku barību un

beidzot viņiem jāuzsāk, veco vadībā un uzraudzībā pašiem
medīt.

Esmu audzinājis un kopis lēļus vairākas reizes; arī

no citiem esmu par šo putnu dzīvi gūstā ieguvis vairāk vai

mazāk pilnīgas ziņas. Par īstiem būrīšu putniem izaudzēt

tos nevar, tomēr viņi ir augstākā mērā īpatnēji un tādēļ
mūsu aplūkošanas cienīgi. Tādam, kurš prot apieties arī

ar nevarīgiem putniem, viņu kopšana nerada nekādas grū-
tības. Maziem katrā ziņā jādod ļoti daudz barības un arī

uzaugušiem tiem pastāvīgi jātur priekšā barība. Tomēr

dažreiz ir izdevies viņus pieradināt pie tā, lai telpā, kurā

viņi dzīvo, tie paši medītu lidojošu laupījumu un paši ba-

rotos. Friderichs (Friderich) atstāsta, par kādu šīs

sugas sagūstītu putnu, patiesi aizkustinošu notikumu.

Kādu lēli, kuru izņēma no ligzdas vēl ļoti jaunu un pēc

tam uzaudzēja, izdevās ļoti lielā mērā pieradināt. Pati

barošana tomēr sagādāja putna īpašniekam zināmas grū-

tības, kādēļ viņš nolēma tam dāvāt brīvību; viņš atstāja
būrīša durvtiņas vaļā, lai putns varētu aizlidot. Tākā pē-

dējam uz to nebij ne mazākās vēlēšanās, Friderichs

kādu vakaru palaida putnu brīvībā, uzmetot to gaisā.
Putns aizlidoja, bet pēc kādas ceturtdaļstundas atkal at-

griezās. Mēģinājums tika atkārtots vairākas reizes, un

putns pierada pēc patikas aizlidot un atlidot, bet agri no
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rīta viņš aizvien atradās vecā, ierastā vietā. Nolūkā pirms

putnu aizceļošanas laika viņu vēl laikus pieradināt pie brī-

vības un lai viņa kārtējo atgriešanos padarītu neiespējamu,
Friderichs aiznesa viņu uz kādu attālu nomaļu vietu. Bet

kad nākošā gadā lēlim par dzīvokli nozīmēto telpu iztīrīja,
izkaltušo putna mūmiju atrada kādā spraugā, kur tas bij
ielīdis un badā un aukstumā nobeidzies. Kāmēr tie, kuri

bij devuši putnam iespēju atgriezties savvaļā, iedomājās

viņu baudām priekus, kādus sniedz dārgā brīvība, nožēlo-

jamais putns bij atgriezies un nevienas līdzcietīgas acs ne-

pamanīts, še vientulībā nobeidzies.

Vienīgi Dienvideiropā, kur gandrīz katru dzīvu radību,
vismaz katru tādu, kuru var ēst, upurē cilvēka barībai, arī

lēļus medī viņu gaļas dēļ. Mūsu apstākļos, uz laukiem,

viņiem bez dabas pētnieka seko vēl tikai rets nekrietns

mednieks. Tas tiešām ir iepriecinoši, jo ne tikvien mūsu

lēlis, bet arī visas pārējās lēļu sugas atnes cilvēkam viņa
mājas dzīvē tikai labumu, nedarīdams nekādu ļaunumu, un

tādēļ pilnā mērā pelnijušas, lai mēs viņas cik vien iespē-

jams saudzētu un sargātu.

No līdz šim aplūkotām dzimtas ģintīm un sugām ie-

vērojamā mērā atšķiras krēslas bezdelīgas

(Chordeiles), it īpaši ar savu dzīves veidu, kura dēļ viņas

iespējams uzskatīt kā starplocekli starp lēļiem un svīrēm.

Pats par sevi saprotams, ka šo putnu savādā dzīves veida

pamatā guļ viņu ķermeņa īpatnējā uzbūve. Šaī ziņā starp
krēslas bezdelīgām un lēļiem ir tik ievērojamas atšķirības,
ka atsevišķi dabas pētnieki izbīda pirmās līdz ar citiem

viņu radiniekiem patstāvīgā apakšdzimtā. Putni, par ku-

riem iet runa, ļaujas sevi pazīt pēc ļoti mazā knābja, kas

gandrīz pilnīgi paslēpts galvas spalvās, stiprām saru spal-

vām, kas apņem rīkli, un sekošām pārējām pazīmēm: kā-

jas, kuru panti pakaļpusē mēdz būt viscaur spalvaini, ir

visai vājas, ar ļoti īsiem pirkstiem; spārni ir ļoti gari un
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smaili, un pirmā lidspalva ir mazliet īsāka par otro; cietas,

stipras spalvas veido nedaudz ierobotu asti; arī pārējās,
sīkās apvalka spalvas ir samērā cietas.

šīs ģints pazīstamākais priekšstāvis ir Ziemeļameri-
kas tā sauktais nakts vanags (Chordeiles virgi-

nianus), kurš pēc sava lieluma apmēram līdzinās mūsu lē-

lim. Ķermeņa augšpusē spalvojuma krāsa ir brūni melna,
galvas virspusē un uz pleciem spalvu malas ir rūsas krāsā;
uz deniņu spalvām un segspalvām ir dzeltēnas šķērsšvīt-
ras ; rīkli rotā balts plankums. Pirmās un otrās melno lid-

spalvu vidū, spārna iekšpusē, redzamas baltas švītras un

līdzīgi krāsotās trešā, ceturtā un piektā lidspalvas uzrāda

šādas baltas švītras abās spārna pusēs. Acu varavīksnīte

ir brūna, knābis melns, mutes malas dzeltēnas, kājas ir

raga dzeltēnā krāsā. Jau odibo n s zināja, ka nakts va-

nags izplatās tāļu ziemeļos, jo viņš pats bij novērojis šo

putnu Jaunbraunšveigā un Jaunskotijā. Bez tam dažu citu

Amerikas dabaspētnieku novērojumi ir noskaidrojuši, ka

naktsvanags izplatās pāri visām Ziemeļamerikas Savieno-

tām Valstīm, no Florīdas un Teksasas līdz vistāļiem zie-

meļiem un no Atlantijas okeāna līdz Klusam okeānam;
viņš perē arī Vakarindijā un pie gadījuma, savos lidojumos

apmeklē arī Dienvidameriku. Vidus štatos viņš ierodas ap

maija sākumu, ziemeļu štatos — reti kad agrāk par jūnija

sākumu, un atstāj perēšanas apgabalu puslīdz agrī, pa-

rasti jau septembra sākumā, vēlākais šī mēneša beigās.
Uz Kubas salas, kā ziņo G v n 1 a c h s, putns, nākdams no

dienvidiem, ierodas še aprilī, un sākot ar šo laiku apdzīvo
visas stepes ievērojamā skaitā, bet augustā vai septembra

sākumā, nepamanīts atkal pazūd, kurpretim uz Jamaikas

viņš jau pārziemo. Naktsvanags apmetas visdažādākās

vietās, kā apgabalos ar retu mežu, stepēs, brīvos klajumos,

gan zemās vietās gan arī kalnājos, paceldamies tajos, kā

jau aizrādīts, apmēram līdz 3500 metriem virs jūras lī-

meņa.

Ar savu dzīves veidu naktsvanags atšķiras no pārē-

jiem lēļiem tik visai lielā mērā, ka Ridg vc j s (Ridg-

way) izsaka savu izbrīnēšanos par to, ka viņu pie tām vis-
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pār pieskaita. Savu vārdu naktsvanags visā pilnībā neat-

taisno, jo viņš nebūt nav nakts putns, bet augstākais tikai

krēslas putns, kura izturēšanās visumā vairāk atgādina
svīres nekā lēļus. Savas medības viņš piekopj rīta un va-

kara stundās, kad arī medījums ir pavisam citāds, nekā

tas, kuru iegūst lēļi. Tiklīdz krēsla satumst un iestājas

nakts, viņš medības beidz un dodas pie miera. Līdzīgus
ziņojumus, lai gan bez pievestiem secinājumiem, jau ir

sniedzis odibon s. „Naktsvanaga lidojums ir drošs un

viegls, un viņš spēj ilgi uzturēties gaisā. Tumsā, māko-

ņainā laikā naktsvanags lido cauru dienu. Viņa spārnu

kustības ir sevišķi spēcīgas; viņa jautrība un dzīvums,
ar kādu tas lido, spēj saistīt katru. Ar ātrumu, kādu vien

iespējams iedomāties, putns slīdēdams traucas pa gaisu,
reizēm strauji paceļas vai atkal plivinādamies turas zinā-

mā augstumā, itkā gatavodamies pēkšņi uzbrukt kādam

laupījumam, un pēc tam atkal turpina savas agrākās ku-

stības. Šādi kustēdamies viņš apraksta zināmus riņķus,
skaļiem kliedzieniem pavadīdams katru ieskriešanos, te

laizdamies lejup, te paceldamies atkal augstu gaisā; te

viņš lido cieši virs ūdenslīmeņa, drīz atkal pār augstāko
koku galotnēm vai kalnu virsotnēm. Riesta laikā putna li-

dojums ir vēl pievilcīgāks. Tēviņš, uzcītīgi izvezdams ap-

brīnojami skaistus, bezgali ātrus skrējienus un griezienus,
stāsta ar tiem izvēlētai mātītei par savu mīlestību vai arī

mēģina pārspēt mātītes priekšā citus mīlas kāros sāncen-

šus, attīstot visas savas lidošanas spējas. Bieži tas paceļas

augstāk par simts metriem virs zemes, un jo augstāk

viņš tagad paceļas, jo skaļāki un biežāki kļūst viņa klie-

dzieni. Tad atkal ar pusizplestiem spārniem viņš pēkšņi
metas slīpi lejup ar tādu ātrumu, kas spiež domāt, ka viņš
krītot pret zemi sašķīdīs; bet vienmēr vēl īstā laikā, rei-

zēm gan tikai dažus metrus virs zemes, viņš izpleš spār-

nus un asti un aizsteidzas savā parastajā lidojumā. Viņam
šādā veidā uz leju krītot sadzirdams savāds troksnis, ku-

ru, kā domā Gunla ch s, tas rada gluži tādā pašā ceļā
kā pērkonkaza savu pazīstamo spārnu troksni, proti vien-

kārši ar spārnu un astes spalvu kustināšanu. „Reizēm"
f



turpina O d i b o n s, „kad vairāki tēviņi tiecas pēc vienas

an tās pašas mātītes, viņu izturēšanās rada visai patīkamu
un saistošu ainu. Spēle drīz tomēr beidzas, jo tiklīdz mā-

tīte ir atradusi pareizo izvēli, laimīgais tēviņš savus sān-

cenšus padzen. Vējainā laikā vai krēslai iestājoties, nakts-

vanags lido zemāk, ātrāk un noteiktāk kā parasti, un tad

viņš iztālēm saskatītiem kukaiņiem arī ilgāk seko viņu
ceļā. Krēslai izbeidzoties un iestājoties tumsai viņš no-

laižas vai nu uz kādu māju vai uz koku un še pavada nakti,
šad un tad izgrūzdams savus kliedzienus."

Šo putnu barība visparastāk ir visai nelieli kukaiņi,

galvenā kārtā dažādas odu sugas, kurus tie aprij neticamā

daudzumā. „Ja nošauj kādu no šiem putniem," saka Vī-

das princis, „tad viņa dziļajā rīklē atrodama bieza,
mīklai līdzīga masa, kas sastāv vienīgi no norītiem odiem.

Attiecībā uz barības veidu un viņas medīšanu starp nakts-

vanagu un svīrēm nav nekādas starpības.
Perēšanas laiks iekrīt maija mēneša pēdējās dienās;

uz klaja lauka, zaļas pļavas, mežā vai kādā citā vietā, bet

pilsētās vienkārši uz lēzēniem jumtiem tādās vietās, kur

tos vismazāk traucē, mātīte, izvēlējusies perēšanai pie-
mērotu vietiņu, dēj divas pelēkas, ar zaļgani brūniem un

violēti pelēkiem plankumiem un punktiņiem raibotas olas,

tāpat uz kailas zemes, par kaut kādu paklāju nemaz nerū-

pējoties. Perējošā mātīte, briesmām draudot, izrāda lielu

varonību un bez tam viņai piemīt pazīstamā putnu viltība

izlikties par nevarīgu un kroplu, lai tādā veidā aizmānītu

ienaidnieku prom no sava iemīļotā perējuma. Abi vecāki

bērnus baro, un kad tie jau paaugušies lielāki, bieži var

redzēt visu saimi, vienu otram blakus, tik klusu un mierīgi

sēžam, ka tos grūti atšķirt no zemes, kura ar savu līdzīgo

krāsu ir viņu labākais draugs un sargātājs.

Svīres (Cvpselidae) ir mazi, bet spēcīgi putni ar

stipri garu ķermeni, īsu kaklu un platu, nedaudz apaļumā
izliektu galvu. Nestiprais, ārkārtīgi īsais knābis ir ne-
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daudz izliekts un trīsstūra veidā paplašinās uz muguras

pusi; žokļi novietoti ļoti dziļā mutes šķēlumā, kas dod put-
nam iespēju plati izplest rīkli. Spārni ir šauri un pateico-
ties iešķībām spalvām zobenveidīgi izliekti. Spārna priekš-
stilba daļā ir desmit lidspalvas, no kurām pirmā parasti ir

garākā, bet pie dažām sugām nedaudz īsāka par otro;

spārna pakaļstilba daļā turpretim ir tikai septiņas vai asto-

ņas plati noapaļotas un galā viegli izliektas lidspalvas, kuru

gali pretēji priekšstilba spalvām nav asi. Kājas ir īsas un

samērā stipras, sevišķi zīmējoties uz stilba daļu; īso pirkstu
galos ir ļoti asi, stipri izliekti un no sāniem saspiesti nagi.

Segspalvas visumā ir nelielas un cietas, izņēmuma gadī-
jumos ar metāla spīdumu, bet krāsā parasti viengabalai-

nas un tumšas.

Svīres ir izplatītas visās zemes daļās un apdzīvo vi-

sas platuma joslas, izņemot aukstos polarapgabalus, un

dzīvo visos augstumos, sākot no jūras līmeņa līdz pat snie-

ga līnijai. Viņas sastopamas tikpat labi mežainos apvi-
dos kā arī apgabalos, kur mežu nav, bet visvairāk kalnā-

jos un pilsētās, jo klinšu sienas un namu mūri sagādā vi-

ņām vispiemērotākās ligzdu vietas.

Vairāk par citiem putniem, svīres „dzīvo gaisā" šo

vārdu īstā nozīmē. Viņu spēki liekas ir neizsmeļami, un

nakts miers, šķiet, aprobežojas tikai ar dažām nedaudzām

stundām. Priekšzīmīgie spārni dod viņām iespēju bez se-

višķām grūtībām dienu no dienas mērīt attālumus, kas kop-
skaitā dotu simtiem kilometru. Atšķirībā no bezdelīgām,
svīres parasti lido ļoti augstos gaisa slāņos, bet dažas su-

gas paceļas tādos augstumos, ka pilnīgi pazūd mūsu acīm.

Gaisa lidojumos mēs viņas pazīstam jau no tālienes. Iz-

plestie spārni atgādina pusmēnesi, un viņu kustības ir tik

straujas un spēcīgas, ka putna lidojums vairāk līdzinās ku-

kaiņu skrējienam vai īpatnējam kolibri lidojumam, nekā

tam, kādā citi putni parasti izdara savu pārvietošanos

gaisā. Reizēm minūtēm ilgi viņas izdara vienīgi vieglus

spārnu un astes pagriezienus, piedodot tiem citādu stā-

vokli tik neuzkrītošā veidā, kā mēs to tikko pamanām; bet

neskatoties uz to, traucas pa gaisu bultas ātrumā. Visādus



griezienus vai ātru šaudīšanos arī viņas prot izdarīt ar

lielu meistarību un apbrīnojamu veiklību, tomēr viņu ku-

stībām vēl daudz kas trūkst no tā daiļuma un dzīvības,
kas piemīt bezdelīgai. Uz zemes svīres ir visai neveikli

radījumi: še viņas ne tikvien kā neprot iet, — pat vilk-

ties pa zemi viņām liekas stipri apgrūtinoši. Turpretim

pa mūru vai klinšu sienām vai alās, viņas rāpjas, ja nu arī

ne diezcik ātri, tad tomēr savu uzdevumu veic puslīdz
labi.

Viņu mūžigi nerimstīgā darbošanās prasa arī ievēro-

jamu spēku patēriņu, un saskaņā ar šo spēku atgūšanai
nepieciešamais barības daudzums ir ļoti liels. Svīres ir ne-

salīdzināmi rijīgākas par bezdelīgām; dažādus kukaiņus,
kas ir viņu vienīgā barība, tās aprij ikdienas simtiem tūk-

stošiem, jo arī spēcīgākās dzimtas sugas, kuras ir apmē-

ram strazda lielumā, pārtiek galvenā kārtā no sīkiem ku-

kainīšiem, kas lidinās gaisā un savā lielākā daļā varbūt

ir mums vēl pilnīgi nepazīstami. Cik daudz šo niecīgo

dzīvnieciņu svīre patērē vienas dienas barībai, grūti no-

teikti pasacīt; varam apgalvot tikai to, ka šim daudzumam

jābūt ļoti ievērojamam, jo putna izturēšanās, kas rāda, cik

daudz tam vajadzīgs līdz pilnīgai apmierinātībai, spiež do-

māt, ka visu laiku kāmēr vien viņš lido, tas medī un rij.
No visām maņām pirmā vietā stāv redze, pie kāda

slēdziena jānāk, ievērojot lielās bezskropstainās acis. Pēc

redzes par nākošo visattīstītāko maņu varētu uzskatīt

dzirdi, bet par pārējiem jūtekļiem mums tikpat kā nekas

nav zināms. Svīres ir sabiedriskas, lai gan par saticīgām

viņas nekādā ziņā nevar uzskatīt; tās ir pat ļoti strīdīgi,

uz plūkšanos visai kāri radījumi, kuri ķildojas ne tikvien

kā ar sev līdzīgiem, bet arī ar citu sugu piederīgiem. Visa

viņu būtība izpaužas vētrainās kaislībās; atrazdamies pa-

stāvīgi viņu varā, tās bez padomāšanās liek uz spēli pat

savu pašu drošību.

Visas zemes mērenajās joslās dzīvojošās svīres ir ce-

ļotāju vai arī gāju putni, un tās, kuras apdzīvo tropu ze-

mes, mazākais klejotāju putni. Savus ceļojumus, vismaz

tas sakāms par dažām sugām, viņas izdara ar vislielāko no-
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teiktību. Savā dzimtenē viņas parasti ierodas gandrīz vie-

nā un tanī pašā dienā un arī pilnīgi noteiktā laikā atkal

aizceļo. Laika sprīdis, kādu viņas savā dzimtenē pavada,

tomēr, atkarībā no pašas putnu sugas, ir ļoti dažāds. Par

to, ka Vidusāfrikas sugas klejo, tas ir, laiku atstāj savus

perēšanas apvidus, lai vēlāk atkal atgrieztos atpakaļ, esmu

pārliecinājies personīgos novērojumos; to pašu var teikt

arī par Dienvidāzijas un Dienvidamerikas sugām. Pie

dzimtas ceļotāju putniem piederošās sugas taisa ligzdas

nekavējoties pēc atlidošanas savā dzimtenē, jo viņu uztu-

rēšanās laiks še ir tik īss, ka ar pārošanos un perēšanas uz-

sākšanu tie nedrīkst kavēties. Skaļi kliedzot, iekarsušie

tēviņi stundām ilgi seko viens otram ātrā lidojumā, izcīnī-

dami augstu gaisā vai ap savām ligzdu vietām niknas sav-

starpējas cīņas, un bez apdomāšanās uzbrūk citiem alu

perētāju putniem, ja vien to mājokļi šķiet viņiem piemē-
roti. Pašas viņu ligzdas stipri atšķiras no pārējo putnu
ligzdām. Nedaudzas sugas taisa visai piemīlīgus perēkļus,
līdzīgus tiem, kādus būvē bezdelīgas, bet vairums ierīko

savas ligzdas alās vai dobumos, kur sanesto paklāju no-

vieto tik nekārtīgi, cik tas vien iespējams. Svīru ligzdas
vienmēr var pazīt no tā, ka viņu būvei putni lieto savas li-

pīgās, un ātri sacietējošās siekalas, ar kurām ligzdas atse-

višķās būvvielas ir cieši saistītas kopā un pārklātas. Daži

no šiem putniem taisa savas ligzdas gandrīz vai vienīgi no

šīs lipīgās siekalu masas. Dējums sastāv no vienas pašas
vai nedaudzām olām, iegareni apaļas formas un gaišā krā-

sā. Perēšanu izdara vienīgi mātīte, bet barošanā piedalās
arī tēviņš. Katrs putnu pārītis perē tikai vienu, augstā-
kais divas reizes gadā.

Arī svīrēm ir savi ienaidnieki, tomēr pēdējo skaits

ir visai neliels. Ārkārtīgi ātrais un veiklais lidojums tās

labi pasargā un pa lielākai daļai padara viņu vajāšanu ne-

sekmīgu. Vienīgi visātrākie vanagi spēj saķert lidojošu
svīri. Jaunos putnus, kāmēr tie vēl ir nevarīgi un saistīti

pie ligzdas, apdraud nelielie kāpelējošie plēsoņi, un zināmu

sugu ligzdas, kā pašu ligzdu tā jauno putnu dēļ uzmeklē

arī cilvēks.
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Gūstniecību svīres nepanes. Varbūt vienīgi tad, ja šos

putnus izņem no ligzdas visai jaunus, arī viņus ir iespē-
jams uzaudzēt. Veci noķerti putni pie būrīša dzīves nav

pieradināmi; viņi vai nu nevarīgi guļ pieplakuši pie zemes

vai arī nemitīgi kāpelē pa sienām apkārt un atsakās pie-

ņemt barību, līdz beidzot, izšķieduši straujās kustībās vi-

sus spēkus, nobeidzas. Lielu prieku, vispār ņemot, viņi
tādēļ arī nesagādā. Tik lielā telpā, kur putns varētu brīvi

attīstīt savas izcilus lidošanas spējas, svīri nekad nav ie-

spējams novietot, un še arī meklējami viņu neveiklās iztu-

rēšanās cēloņi. Putna savādības gan ir saistošas, bet viņa
daba, kādā veidā tā parādās, ir mazāk pievilcīga.

Svīres šī vārda šaurākā nozīmē (Cvpselus) uzrāda vi-

sas savas dzimtas iezīmes un salīdzinājumā ar radniecī-

gām ģintīm viņu atšķirības no pēdējām ir sekošas: pirmā
lidspalva ir tikpat gara kā otrā vai tikai nedaudz par viņu
garāka; aste sekli ierobota vai viegli sazarota; kājas ir

spēcīgas un priekšpusē apsegtas ar spalvām, bet pakaļ-
pusē kailas.

Eiropā dzīvo divas šīs ģints sugas. Viduseiropā sa-

stopamas abas sugas; viena izplatās ļoti plaši un tāļu uz

ziemeļiem, otra mīt dienvidu kalnainos apgabalos. Pēdējā

suga skaitās pie lielākām savā dzimtā un aiz šī iemesla pel-

na, ka mēs viņu aplūkojam kā pirmo.

Alpu svīre (Cvpselus melba) garumā sasniedz

22 cm. un platumā 55—56 centimetrus; spārna garums ir

20 cm., astes garums 8,5 centimetri. Visas ķermeņa augš-

daļas, galvas sāni un apakšējās astes spalvas ir tumši

brūnā dūmu krāsā, ar visai šaurām tēraudbrūnas krāsas

spalvu malām. Pār zodu un rīkli guļ plats balts laukums,

tāpat uz krūtīm, vēdera un ap tūpli spalvu krāsa ir balta,

un krūts augšgalā paliek redzama tikai brūna švītra, kas

no knābja pamata un pleciem, no abiem sāniem ejot, krūts

vidū manāmi sašaurinās. Brūni melnās lidspalvas ir tum-

šākas par ķermeņa augšpuses pārējām spalvām, ar skaidru



rūdas zaļu mirdzumu. Spārnu, tāpat arī astes apakšpusē

spalvu spīdošā krāsa ir pelēkbrūna. Acs ir tumši brūna,
knābis melns un līdzīgā krāsā arī kailās spalvu nesegtās
kājas.

Vidusjūras baseins uzlūkojams par Alpu svīres izpla-
tības apgabala degpunktu. No šejienes šis apgabals stiep-

jas uz viertu pusi līdz Portugāles piekrastei, Pireneju un

Alpu kalniem, uz otru pusi līdz Atlasa kalniem un Maz-

āzijas augstajām kalnu grēdām, no šejienes iespiezdamies

tāļu austrumos, gar Kaspijas un Aralu jūrām līdz pat zie-

meļu Himalājiem. Alpu svīre apdzīvo tā tad visus Spāni-

jas kalnu apgabalus, it īpaši tos, kas guļ gar Vidusjūru,

atsevišķas kalnu rindas Balkanos, Transilvanijas Alpus,
stāvas klinšu sienas Krimas kalnos, Dienviduralus, Turke-

stanas kalnainos apgabalus līdz pat Kašmirai, atsevišķas
vietas Persijā, lielāko Mazāzijas un Palestinas daļu un at-

sevišķos gadījumos, ka tāds sniedzas vēl tālu ārpus šā plašā

apgabala robežām; tā, pēc Heig 1i n a novērojumiem,

putns gadījuma lidojumos ierodas pat Habešas kalnainās

vietās, proti viņš redzēts bazaltklintīs pie Tentas un Voro

Heimano, tāpat pēc ž erd on a (Jerdon) atstāstījumiem,
arī šur tur Austrumindijā, kur attiecīgi piemērotās klinšu

sienās viņš taisa savas ligzdas. Nevienā no minētām vie-

tām Alpu svīres tomēr nepieder pie nometnieku putniem:

ziemeļos viņas ir noteikti gāju vai ceļotāju putni, pārējās

daļās viņas varētu saukt par ceļojošiem vai vismaz klejo-

jošiem putniem.

Vidusjūras dienvidu piekrastē šī svīre parādās jau
daudz agrāk par savu radinieci torņu svīri; atkarībā no la-

biem vai sliktiem laika apstākļiem viņa še ierodas starp
marta beigām un apriļa vidu. Girtanneers atstāsta

mums drošus novērojumus, kurus izdarījis Bernes doma

saprātīgais virsargs Reinhards. Pēdējais savā dzī-

ves vietā kādu pavasari bij novērojis, ka vispirms putni

parādās pa divi vai trīs, skaļi trokšņodami aplido savu veco

dzimteni un, pārliecinājušies par to ka pēdējā tagad jau
ir piemērota viņu dzīvei, atkal pazūd, bet drīz parādās no

jauna un tagad jau lielākās sabiedrībās, līdz astoņu dienu
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laikā viss pavasarī atlidojušais viņu pulks, novērtēts uz

150 putniem, bij atgriezies. Ja nu pēc viņu atgriešanās,
kā nereti gadās, vēl kādas dienas iestājas stingrāks sals

vai pat uzkrīt sniegs, daudzas no tām iet bojā. Rein-

hards stāsta, ka viņš 1860. gadā ap apriļa beigām pēc

stipra sniegputeņa atradis uz Bernes doma torņa izvirzī-

jumiem un baļķu piebūvēm divdesmit trīs nosalušas Alpu

svīres; to svīru skaitu, kuras badā un salā bij nobeigušās

pa dažādiem torņa kaktiem vai nokritušas un atradušas

savu galu no torņa attālāk stāvošās vietās viņš nav varē-

jis noteikt. Arī Girtanners vairākus gadus atpakaļ

bij atradis uz Rožu kalna Sent-Gallenas tuvumā kādu stipri

novārgušu un ārkārtīgi noliesējušu Alpu svīri zemē gu-

ļam, kur viņa, kā likās, no sniega klātiem Apencelleras

Alpiem bij ieradusies meklēt barību. Tāpat kā pavasarī
atlidojot, arī rudenī savu lidojumu uz dienvidiem svīres

uzsāk atkarībā no barības un laika apstākļiem, nedaudz

agrāk vai vēlāk, laikā starp septembra vidu un oktobra

sākumu. Reinhards atstāsta viņu aizceļošanu šādiem

vārdiem: „šī mēneša septītā dienā, septiņos no rīta, Alpu
svīres devās savā Āfrikas ceļojumā. Dažas dienas pirms

aizceļošanas, tās ikrītus, apmēram vienā un tanī pašā lai-

kā, sapulcējās uz torņa, no kurienes tad pacēlās gaisā un

riņķī lidodamas pazuda tādos augstumos, ka viņas varēja
saskatīt tikai ar tālskata palīzību; bet vakarā, saulei no-

ejot, viņas atkal atgriezās, lai dotos pie miera un izgulē-
tos. Visas šīs naktis tās pavadīja mierīgi un klusi, kas pie

viņām agrāk nebij novērots, kā domājams, aiz lielā nogu-

ruma pēc stundām ilgās lidošanas. Dažus citus gadus ga-

dījās novērot, ka pēc viņu vispārējās aizlidošanas nedauzi

pakaļapalikušie putni vairākas dienas vēl lidinājās tornim

apkārt. Šogad bij pavisam citādi: pēc septītā oktobra tās

ir visas pazudušas un neviena no viņām vairs nav redzēta."

Ceļošanas laikā Alpu svīres nereti pārkāpj sava izpla-
tības apgabala ziemeļu robežas un aiz šī iemesla ir vairāk-

kārt novērotas Vācijas ziemeļu daļā, tāpat arī Dānijā un

uz Lielbritānijas salām. Tā, 1791. gadā Bechšteins

novērojis viņas Tiringas mežā. „Trīs viņu priekšstāvji,"
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tā stāsta viņš, „lidinājās ap mani tādā tuvumā un tik ilgi,
ka es skaidri varēju saskatīt viņu lielumu un krāsu, ne-

sajaucot tos ar torņu svīrēm, žēl, ka man nebij klāt šau-

jamā ieroča. Viņu balsis skanēja kā skaidrs, tīrs un jautrs

„skri-skri". Pēc tam vairāk neesmu viņas nekad redzē-

jis." Arī uz Helgolandes salas ir izdevies putnu nošaut,

un, kā liekas, viņš pārlido Vāciju daudz biežāk, nekā putnu

pazinēji to parasti pielaiž. Nesalīdzināmi tālāk nekā zie-

meļos sniedzas viņa ziemas klejojumi. Līdzīgi savam ra-

diniekam, arī šī svīre burtiski izceļo visu Āfriku no viena

gala līdz otram, pastāvīgi ierodoties Āfrikas dienvidos un

dienvidvakaros — Labās Cerības raga ziemeļu kalnājos un

Namas zemē, kur pa lēzenajiem un plakaniem kalngaliem
dzīvo tik pat bezbēdīgi, kā Sentis kalnu augstajās un stā-

vajās klintīs.

Viss, kas vien par Alpu svīres dzīvi, darbošanos, iz-

turēšanos un visu viņas būtību ir sakāms, sakopots divos

vērtīgos aprakstos, par kuriem mums jāpateicas Bo 11c m

(Bolle) un Ģirta nneram. šos aprakstus es liku pa-

matā še sekojošam tēlojumam. Ar saviem izcilus novēro-

jumiem plaši pazīstamais dabaspētnieks Girtanners

saka: „Drīz pēc ierašanās vecās perēšanas vietās sākās

jaunu ligzdu taisīšana un veco izlabošana. levērojot to,
ka Alpu svīrēm ir visai grūti no zemes piecelties, kur tās

labprātīgi arī nekad nenolaižas, viņas sagādā savu ligzdu
būvei nepieciešamās vielas tieši no gaisa. Kā tādas vie-

las viņām noder siens, salmi, lapas un citi līdzīgi viegli

priekšmeti, kurus, no vēja gaisā paceltus, tās saķer laižo-

ties. Citas atkal iegūst šīs vielas straujā lidojumā cieši

šaujoties virs ūdens līmeņa vai gar zemi, kur viņas tās sa-

ķer, vai nolasa rāpjoties pa mūru sienām. Ligzdu taisot

visu šo vielu savienošanai Alpu svīrei nav vajadzības uz-

lasīt ar knābi, kā to dara viņas radiniece bezdelīga, saisto-

šās vielas no zemes, šādas vielas Alpu svīre pastāvīgi
nēsā sev līdz, jo viņas lielie siekalu dziedzeri bagātīgi at-

dala valkanu pusšķidru masu, līdzīgu piesātinātam gumi-

jas šķidrumam. Visvairāk krīt acīs, salīdzinot ar putna

augumu, ligzdas visai aprobežotais lielums. Parasti ligzda
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atgādina apaļu paseklu bļodu, kuras augšējās malas caur-

mērs svārstās starp 10 un 12 centimetriem, augstums ap
6 centimetri, un iedobuma dziļums, saskaņā ar izmērīju-

miem, kas izdarīti pie sešām ligzdām, ir 3 cm. Lai šāda

visai neliela ligzda atbilstu putna prasībām, kas liekas pa-
tiesībā arī ir, viņas iedobumam vajadzētu būt seklam, jo

citādi, ņemot vērā putna īsās kājas un garos spārnus,
ligzda būtu savam nolūkam nederīga. Turpretim pie šāda

visai nedziļa iedobuma putnam, neskatoties uz garajiem

spārniem, tomēr ir iespējams ligzdas dibenu ar kājām

sniegt. Kad vecie putni un viņu vēl pavisam mazie bērni

sēž ligzdā, tā pilnīgi zem viņiem pazūd. Priekš nelielā ķer-

meņa vien Alpu svīrei nekāda lielā ligzda nav arī vajadzī-

ga, bet pret izkrišanu kā vecie tā jaunie nodrošinājās

dziļi iecērtot savus asos nagus ligzdas tīklveidīgo sienu

caurumos. Rūpīgi sadalot kādu Alpu svīres ligzdu atse-

višķās viņas sastāvdaļās, jānāk pie slēdziena, ka tā tiek

būvēta sekošā kārtā. Izraudzītā ligzdas vietā, par kādu

noder kāds baļķa gals, iedobums mūrī vai klints sprauga,

pienācīgi nosmērējot iepriekš ligzdas pamatu siekalām, tiek

likti pa daļai riņķveidīgi, pa daļai krustām un šķērsām,
salmiņi, sausas zāles stiebriņi, lapu gabaliņi un tamlīdzīgas

vielas, kas vēlāk tik cieši saistās savā starpā un ar pa-

matu kopā, ka šādu ligzdu noceļot nereti atraujas līdz ie-

puvušā baļķa gabaliņi. Ciešāks, stiprāku stiebru pinums
ir vienīgi ligzdas apakšējā malā, kura putniem bieži jā-
veido nevis viņu iemīļotā apaļajā formā, bet kādā citā, sa-

skaņā ar ligzdas vietas apmēriem. Arī šī daļa tiek ar sie-

kalu palīdzību saistīta ar ligzdas pamatu. Kad pamatkārta
ir nostiprināta, turpinājās ligzdas tālākā izveidošana; ja

gadās, ka ligzdas sāni pieskaras pie kādas sienas, viņa tiek

arī tur piestiprināta, līdzīgi kā pie pamata. Kā redzams

no manā priekšā esošām vairākām ligzdām, viņas sastāv

gandrīz vai vienīgi no visai cieši savstarpēji saistītiem zā-

les stiebriņiem, pumpuru zvīņām un pašu putnu spalvām.

Papīra strēmelītes, sakņu bārkstītes un tiem līdzīgus

priekšmetus pielieto visai reti. Ļoti stiprs pinums, sastā-

vošs no smalkām zāles šķiedrām un spalvām, pēc iespējas
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apaļš, bet nepieciešamības gadījumos arī pusapaļšs vai pat
stūrains, ir ligzdas augšējā malā. Ligzdas iekšējās sienas
netiek ne ar ko pārklātas, katrā gadījumā, ja kādā vietā

dažas šķiedras negrib labi viena otrai piegulēt, tās salī-

mē ar lipīgo siekalu masu, un stiprās svīres spalvas vaja-
dzības gadījumā arī te atrod pielietojumu, izliektas vai

lauztas. Siekalu masa tiek lietota galvenā kārtā ligzdas

piestiprināšanai pie piemāta, apkašējās un augšējās malas

būvē un augšējās malas pilnīgākai nogludināšanai no iekš-

puses. Caur to tad arī visa augšējā mala tiek taī pašā
laikā nostiprināta, un kad arī žūstošā lipīgā masa ir sacie-

tējusi, ligzda iegūst lielu izturību.

Parasti jūnija sākumā, bieži jau tad, kad ligzda vēl ir

pusgatava, iesākas olu dēšana, kura atkārtojas ik pa divi

dienām līdz viss dējnms, kas sastāv no 3 līdz 4 olām, ir iz-

dēts. Pati ola, pēc Girtannera, vienmēr ir nespodrā
piena baltā krāsā, kā ģipša lējums, ar vidēji smalku grau-

dojumu. Uz olas platā gala un ap viņu saskatāmi rupjāki
kaļķu kārtojumi, un uz visas olas virsmas redzamas diez-

gan lielā skaitā poras. Olas veids svārstās starp iegarenu
ar pasmailiem galiem līdz gandrīz pilnīgam apaļumam. No

40 dažādām nevienādām olām Girtanners izvēlējās

desmitas, kuras izmērot atrada, ka olas vidējais garums

svārstās starp 29 un 32 milimetriem, bet platums no 19

līdz 22 mm., lai gan parasti olas garums ir attīstījies uz

platuma rēķina vai arī otrādi, jo pats olas saturs, kā arī

viņas svars gandrīz vienmēr ir viens un tas pats. Līdzīgi
savam radiniekam, Alpu svīre perē tikai vienreiz gadā.

Katrs ar skaidru prātu un tīru sirdi apveltīts novēro-

tājs, redzot Alpu svīres saistošo lidojumu, var pārliecinā-

ties, cik dziļu iespaidu tas var uz mums atstāt, it īpaši ņe-

mot vērā saistošo dabu ap šo lepno, dūšīgo lidoņu apme-

šanās vietām. Pievilcīgi un saistoši, kā vienmēr, Bo 11 c

attēlo savu satikšanos ar šiem putniem uz Išijas salas.

„Tas bija 8. jūnija pēcpusdienā. Virs manis, dzidrajā gaisā

atskanēja jautrs „tritetirrr"; tur augstumos, strauji lidi-

noties, spēlējās svīru pārītis. Kā lai es šo putnu nepa-
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zīstu! Pēc viņu auguma un apžilbinoši baltās ķermeņa
apakšpuses es tūliņ pazinu viņos Alpu svīri, kuru es biju
redzējis jau savā tēvzemē. Es paliku savā vietā piekrastes
kāpās, un kāmēr es tur sēdēju, man izdevās vairākas no

viņām ieraudzīt. Uz šīs dambjveidīgi ar sauszemi savie-

notās salas, viņas augsto kalnu klintīs, uz kurām atbalstās

Išijas pilsētas apcietinājumu mūri, Alpu svīres dzīvo lielā

skaitā. Punta dcl Imperatore, kā saucas klints salas va-

karu pusē, ir sevišķi skaista ar savām putojošām jūras
bangām un lāvas drupām: augstā klints jau tālu sare-

dzama no Poncas salām vai priekšējām Circes kalnu rin-

dām. No Punta dcl Imperatore augstumiem lūkojoties

Alpu svīru krāšņajā lidojumā, izliekas, itkā viņas laistos

visai zemu, gar pašu jūras līmeni. Uz tumši zilās jūras

putnu apveidi izdalās kā balts sudrabs; varbūt mūsu acis

māna kāda īpaša gaismas parādība, kuru izsauc pret put-

na, kaut arī ne metāliskām spalvām lauztie gaismas stari;

varbūt arī, ka šī krāsa ceļas no tā, ka putns slīpā lidojumā

pagriež nedaudz uz augšu gaiškrāsaino ķermeņa apakš-

pusi. Arī uz Kapri salas man bij atkalredzēšanās ar šiem

putniem, šiem gaisa jūrniekiem; tur es viņus apsveicu kā

vecus paziņas, kuri dažā labā vientuļā stundā bij mani

vienīgie draugi. Augstu klintīs, ejot gar bezdibeņa malu,
vai apakšā braucot gar klinšaino piekrasti laivā, visapkārt

redzami skaļi triecošo putnu bari, kas kā dzīva nepār-

traukta josla apņem salu no visām pusēm. Salas austru-

mu pusē, tur, kur uz augstas klints paceļas Romas senā

ķeizara Tiberija pils drupas, pārnesdams tagadnē viņas
varenā iemītnieka drūmo vientulibu, stundām ilgi esmu

sēdējis un lūkojies plašajās ainavās: tālumā saskatāms

Vezuvs, Somma, Minervas priekškalni, bet zilais Salerno

līcis saplūst kopā ar debesīm. Un kad pārliecies par stāvo

klints sienu ar šausmām un reizē patiku lūkojos dziļajā
bezdibenā, lai ieraudzītu atkal zemi, manam skatam at-

klājās vienīgi mirdzošā jūrā, virs kuras kā uz zvaigžņo-
tas segas slīdēja kāda kaija. Tur lejā, plašo gaisa telpu

nerimstoši pildīja Alpu svīres; lūkojoties no gandrīz
400 metrus augstās Salto di Tiberio klints, man šķita, ka
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viņas zobojas par dabas likumiem, kas katram ķermenim
nosaka viņa svaru un spiež to pie zemes."

Lielākus jūras lidojumus Alpu svīres izdara vienīgi pa
savu ceļošanas laiku. Bo 11 c apgalvo, ka viņš savos jūras
braucienos vairākkārtīgi ceļodams kuģī līdz Montē Argen-
taro pussalai Dienvidtoskanā nekad nav sastapis Alpu
svīres atklātā jūrā, neskatoties uz to, ka minētā apvidū

viņas dzīvo lielā skaitā. „Bet neskatoties uz to, Toskanā

šo putnu sauc „Rondone marino", kas nozīmē „jūras svīre",

jo Itālijā, izvēloties sev dzīves vietu, putns vienmēr dod

priekšroku klinšainām jūras piekrastēm, un pretēji savas

sugas piederīgiem Šveicē un Portugālē, nekad nedzīvo pil-
sētās. Itālijas piekrastē Alpu svīres bieži dzīvo visai zemās

krastu klinšu alās, uz kurām viņu ceļš iet cauri bangojošo
viļņu putām."

Cik brīvi un droši klinšu svīres lido gaisā, tikpat ne-

veiklas un nevarīgas tās ir uz zemes, ja nejaušs gadījums
viņas tur noved. Attiecībā uz daudzkārt cilāto jautājumu,
vai Alpu svīre var pacelties gaisā tieši no zemes, G i r-

tanncr s izdarījis dažus izmēģinājumus, kurus viņš at-

tēlo sekoši:

Ja Alpu svīre ir novietota kādā lielākā istabā, tad pa-
cēlusies pēc iespējas augstu, tuvu griestiem, viņa straujā
kritienā tuvojas grīdai, bet laikus strauji atkal izplēš spār-
nus un izgriežas loka veidā gar grīdu taisnā virzienā, lai

vēlāk paceltos no jauna gaisā. Viņa spēj izdarīt pat dažus

riņķa lidojumus, bet drīz vien kaut kur pieķeras, jo pilnī-

gākai lidošanas spēju izrādīšanai šāda telpa ir par šauru.

Līdzīgs novērojums tika izdarīts arī nelielā istabiņā;
tagad putns, iekams paspēja piecelties gaisā, skāra pretējo
sienu un pret to atdūries nokrita zemē. Pacelties gaisā
tieši no zemes putns nekādi nebij spējīgs; kājas cieši pie
vēdera pievilcis, viņš sitās pret zemi ar spārniem tik ilgi,
kāmēr sasniedza sienu. Bet uzrāpties pat diezgan nelīdze-

najā sienā viņš tomēr nespēja. Nevar būt divu domu" iz-

sakās Girtanners, „ka arī brīvībā, ja apstākļu spiests tas

nonāk uz zemes, viņš izdara tādas pat kustības. Laimīgā

gadījumā, ja putns ir nokritis uz jumta vai kādas klints
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lēzenas virsotnes, viņš aprakstītā veidā pūlas tikt līdz malai,
no kuras tad, lai uzsāktu lidojumu, vienkārši metas lejup.
Ja gabals ir tik liels, ka to šādā veidā ar spārniem sitoties

pārvarēt ir neiespējami vai putns atrodas telpā ar stāvām

sienām, viņš katrā gadījumā ir padots nāves briesmām."

Es savukārt negribu Girtannera domas apstrīdēt,
tomēr tam uzskatam, ka putns, kurš nokļuvis uz zemes,

jau padots nāvei, nevaru pievienoties. Tādos gadījumos

viņš neapšaubāmi rīkojas gluži tāpat, kā līdzīgos gadījumos

torņu svīre. Lai šādu viņa rīcību novērotu, to gan šķiet ne-

drīkst atstāt uz zemes šaurā istabas telpā, bet mēģināju-
mam jāizvēlas nesalīdzināmi plašāka vieta, kas baiļu pār-

ņemtam putnam nodrošinātu plašāku redzes lauku un līdz

ar to nepieciešamo pašpaļāvību.
Putnu novērošana viņu ikdienišķā dzīvē nav mazāk

saistoša, kā viņu pirmais iespaids. „Vietas, kur Alpu svīre

dzīvo," saka Girtanners, „vai nu tā ir kāds vecs tor-

nis vai pat vesela kalnu rinda, šie, gan sabiedriskie, bet

visai strīdīgie un augstākā mērā nemīlīgie, mežonīgie putni
ar savu ikdienišķo izturēšanos neparasti atdzīvina. Neska-

toties uz to, ka jautra čalošana un ķildu troksnis visu

nakti tik neatlaidīgi nāca no putnu ligzdām, ka grūti iedo-

māties, pa kuru laiku viņi atrod sev, šķiet, tik ļoti nepie-
ciešamo atpūtu, pašu negantāko traci tās sāk attīstīt tikai

tagad, dienai austot. Tikko jaunā diena ir ieskatījusies

tumšajās klinšu spraugās, jau viņu iemītnieki steidzas at-

stāt savas ligzdas. Vēderu cieši piespieduši pie zemes, uz-

cītīgi sitot ar spārniem, putni, pielikdami visas pūles, cen-

šas sasniegt alas caurumu. To sasniedzot, visas šīs dienas

rūpes ir beigušās. Pārtraucot rīta krēslas klusumu ar ska-

ļiem kliedzieniem, kas vēlāk pāriet kliedzošā trillināšanā,

un uzgavilējis drūmajai pilsētai un tumšām mežu gravām,

traucas noslēpumaino stāvu bars caur svaigo rīta gaisu;

vingrinādami nekad nenogurstošos spārnus putni izdara sa-

vus pirmos lidojumus, iepriekš izmēģinādamies straujos
kritienos. Pacēlušās gaisā tādā augstumā, ka ar neapbru-

ņotu aci tās vairs nav saredzamas, dūšīgās lidotājas jau
mirkli vēlāk atkal ir pie savām alām. Bet drīz vien tās
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parādās no jauna; bezgalīgā augstumā mirdz viņu nevaino-

jami baltās krūtis un spīdošie spārni kā sniega pārslas
saulē. Vēl nedaudz vēlāk viņas plosīdamās vai spēlēdamās
un visu laiku bez apstājas trokšņodamas strauji šaudās gar

savu mājvietu klintīm. Tā dzīvodama, un pa starpām medī-

dama dzidrajā rīta gaisā sev barību, svīre pavada lielāko

rīta daļu. Vēlāk, kad karstums paliek spiedošs, viņa uz-

meklē alas un klusi nolaiž savas gaisa buras, jo dienas kar-

stāko laiku viņa vismīļāk pavada vēsās, ēnainās klinšu

plaisās. Acīmredzot, tagad viss bars liekas uz guļu; vismaz

šai laikā nav sadzirdamas gandrīz nekādas skaņas, un tikai

vakars atnes jaunu dzīvību. Tagad, lielos riņķos mierīgi
cita gar citu lidinādamās, viņas ar pilnu krūti izbauda ne-

aprobežoto brīvību. Sākot ar vakara krēslas iestāšanos līdz

pat nakts tumsai, viņas klejo apkārt ar nevaldāmu mežo-

nīgu prieku, un arī vēlāk, kad pilsētu ielās un apdzīvotās

Alpu pļavās jau sen ir iestājies nakts klusums, nerimstīgās

mežonīgās klejotājas vēl ilgi tās aplido. Nemīlīgā, lietainā

laikā mūsu nemierīgā trokšņotāja, droši vien, vismīļāk būtu

palikusi mājās; tomēr izsalkums drīz spiež viņu meklēt ba-

rību un uzsākt medību lidojumus, šādos apstākļos, kāri

ķerdamas kukaiņus, viņas lido vairāk pa vienai, pār Alpu
kalnu ganībām vai klusi seko kādas upītes straumei, cerībā

noķert pa spārei vai kādu citu līdzīgu kukaini. Lepnās
kalnu iemītnieces tagad ir apmierinātas un laimīgas, ja

ieleju dziļumos cieši gar zemi klusi lidodamas var atrast

kaut ko, kas apklusinātu izsalkumu. Arī tanīs gadījumos,
kad augstākās kalnu joslās iestājas stiprs dzestrums vai

pāri kalniem drāžas drausmīgs pērkona negaiss, viņas

ļaujas sevi redzēt ielejās. Silts lietus, ja tas uznāk pēc

ilga sausuma, sagādā putnam lielu prieku: dzerdams, peldē-
dams un tanī pašā laikā atbrīvodams savu ķermeni no ap-

grūtinošiem parazītiem, viņš riņķo virs savas ligzdas vietas,
un pat tie, kuri nodarbināti ar perēšanu, nespēj no šīs kār-

dinošās baudas atteikties.

šī vaļīgā dzīve turpinājās tikmēr, kāmēr gaidāmam

perējumam olas vēl nav sadētas; tiklīdz putns sāk perēt,

viņa brīvais laiks izbeidzas. Un kad mazie ir izšķīlūšies,
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viņu ēdināšanai nepieciešamās baribas sagādāšana prasa
no vecākiem visus spēkus. Ar nevaidamu niknumu, plati

atplestu rīkli, putns šaudās visos virzienos, un ieraudzījis
kādu kukaini, ar acumirkļa ātrumu to saķer ar savām lipī-

gām augšlejām, turpinādams mežonīgās medības tik ilgi,
kamēr no milzīga kukaiņu skaita rīklē nav sakrājusies liela

pika, ar kuru viņš lielā steigā dodas atpakaļ uz ligzdu, lai

badīgajiem mazuļiem iegrūstu viņu barību dzīli rīklē. Tā

ka mazie, protams, tikai tad dodas lidojumā, kad viņi bez

iepriekšējiem mēģinājumiem drīkst mesties no ligzdas gaisa

dziļumos, — viņu ēdināšana ilgst septiņas līdz astoņis ne-

dēļas. Mazie izšķiļas no olām pēc tam, kad abi vecāki tās

pārmainīdamies trīs nedēļas ir perējuši; tie ir pārklāti

līdzīgi plēsīgo putnu mazuļiem pelēkām pūkām. Ar platām
baltām malām rotātās spalvas parādās vispirms uz galvas,

spārniem un astes daļā. Kājas ir pilnīgi kailas un rožaini

sarkanā krāsā. Ja arī perējumā pašā sākumā ir bijušas
četras olas, tad tomēr parasti ligzdā atrod tikai trīs bērnus;
vienu olu vai nu paši vecie saplēš ar savām straujām ku-

stībām vai arī kādu no jauniem putnēniem pārējie viņa
brāļi izgrūž no šaurās ligzdas un tas nositas. Arī viņu
turpmākā attīstība aiz tā iemesla, ka nepieciešamo barību

vecie tikai ar pūlēm var sagādāt pietiekošā daudzumā, iet

lēnām uz priekšu. Savu nelielo ligzdu viņi gan atstāj jau

ilgi pirms sava pirmā lidojuma. Tie pieķeras ar kājām

ligzdas alas tālākajā dobumā, kur dažreiz tādā stāvoklī pa-
liek stundām ilgi un tiek no veciem baroti. Beidzot, ap

augusta beigām, agrākais šī mēneša vidū, jaunie izdara

savu pirmo lidojumu, un pēc tam turpina vingrināties lido-

šanas mākslā, ņemot piemēru no veciem; jo drīz pienāks

laiks, kad būs jādodas tālā dienvidu ceļojumā."
„Arī Alpu svīri," beigās min Girtanners, „var tu-

rēt gūstā un pat kā būrīša putnu. Tomēr, ar tīru sirds-

apziņu es viņu gan nevienam neieteiktu kā istabas draugu.

Viņas vēlēšanās vienmēr ir neaprobežotā brīvībā ļaut vaļu
savai mežonīgai dabai."
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Torņu svīre jeb mūru svīre, saukta arī par

torņu bezdelīgu (Cvpselus apus), kuru jau vairāk-

kārtīgi minējām iepriekšējās lappusēs, garumā sasniedz

18 cm un platumā 40 centimetrus; viņas spārna garums
ir 17 cm, astes garums 8 centimetri. Spalvojums ir vien-

mērīgā brūni melnā dūmu krāsā ar melni zaļu rūdas mir-

dzumu, it īpaši uz pleciem un kakla. Zodu un rīkli rotā

balts plankums. Acs ir tumši brūna, knābis melns, kājas

gaiši brūnganas. Abi dzimumi ne ar ko neatšķiras, bet

jauniem putniem spalvojuma krāsa ir gaišāka ar visai smal-

kām bālām spalvu malām.

Putns, kuru mēs sākot ar pirmo maiju līdz augusta
mēnesim redzam pie mums, kad viņš skaļi kliegdams šau-

dās pār pilsētu ielām vai augstu gaisā aplido vecus baznīcu

torņus, nav neviens cits, kā torņu svīre, šī putna izplatības

apgabals ir visai liels. Sākot ar Drontheimas domabaznīcu

un līdz pat Malagai — visās Eiropas malās, kur vien esmu

bijis, es viņu esmu sastapis. Citi atkal ir novērojuši šo

putnu Ziemeļāzijas un Vidusāzijas lielākājās daļās. Ziemu

viņš pavada Āfrikā un Dienvidindijā. Pirmo no šīm zemes

daļām viņš apceļo no viena gala līdz otram. Pie mums viņš
ierodas ar lielu noteiktību parasti ar pirmo vai otro maiju
un paliek še līdz pirmām augustam. Visai labvēlīgos pa-

vasaros atgadās, ka pirmie viņu vēstneši ierodas jau apriļa
mēneša pēdējā nedēļā, tāpat labvēlīgās vasarās viņu daž-

reiz redz pie mums vēl līdz augusta vidum, lai gan kā pir-

mais, tā arī otrais gadījums ir tikai izņēmumi. Āfrikas

vidienē viņš nonāk jau nedaudzās dienās pēc savas aizceļo-
šanas; jau 3. augustā es redzēju viņu aplidojam Kartumas

mošejas minaretu. Viņa ceļojumā ir daudz savādību.

Dažos gados šo mūsu ievērības cienīgo putnu, kura

ceļojums reizēm sniedzas līdz pat Labā Cerības raga zie-

meļu kalnājiem, lielā skaitā redz Augšeģiptē jau februārī

un martā, un nav nebūt neiespējami, ka zināmos gadījumos

daži no viņiem jau še pārziemo. Man par lielu izbrīnēšanos

es pa mūsu uzturēšanās laiku Malagā redzēju starp 13. un

18. oktobrī vēl lielu daudzumu svīru lidojam ap baznīcu

torņiem.
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Man gribētos ticēt, ka tās bij tādas, kuras atklejojušas

atpakaļ no Āfrikas; pēc ievāktām ziņām, svīres arī Spānijas
dienvidu galu atstāj gluži tanī pat laikā kā zemes vidējās
un ziemeļu daļas, kur mēs vēl dažas dienas pēc pirmā au-

gusta novērojām dažus atpakaļpalikušus putnus. Zināmos

apstākļos, kuru cēlonis mums nav zināms, pēdējos var no-

vērot arī tāļu uz ziemeļiem ļoti vēlā laikā.
Kā liekas, svīres ceļo vienmēr lielās sabiedrībās. Viņas

arī atgriežas sabiedrībām, un tādēļ arī tās uzreiz ierauga
dučiem un pat simtiem tādās vietās, kur dienu iepriekš ne-

bij ne vienas vienīgas; tāpat tās parasti atstāj pilsētu vienā

un tanī pašā naktī. PēcNaumaņa, tās savus ceļojumus
uzsāk īsi pirms pusnakts.

No sākuma svīres bij tikai klinšu apdzīvotāji, bet ar

laiku tās ir atradušas cilvēku mitekļus un pamazām ir pa-

likušas par pilsētu un sādžu putniem. Augstas un vecas

celtnes, sevišķi torņus, tās izraudzījās par dzīvokļiem vai,

kas gluži tas pats, par perēšanas vietām; kad te atrodošos

caurumu tām vairs nepietika, tad putni bij spiesti griesties

pie dabīgiem un mākslīgiem koku dobumiem, un tā tie pa-

lika par meža apdzīvotājiem, šo putnu skaits katrā ziņā
nav mazs, tie pie mums vienmēr vairojas un tādēļ jau tagad
daudzās vietās un pat veselos Vācijas apgabalos cieš dzī-

vokļu trūkumu. Ja svīres atrod klintis, tad tās apdzīvo

viņas no visām pusēm un arī kalnos paceļas apmērām 2000

metru augstumā.

Arī nespeciālistam nav grūti pazīt mūsu svīri. Viņa
pilnīgi atšķiras no bezdelīgām gan ar savām kustībām, savu

izturēšanos, dabu un darbību. Svīre, tāpat kā viņas radi-

nieki, ir augstākā mērā dzīvs, nemierīgs, kustīgs un ātrs

putns. Viņas valstība ir gaiss, te viņa pavada, tā sakot,
visu savu dzīvi. Ar pirmo rīta blāzmu līdz pēdējai vakara

krēslai svīre lielos locījumos lido uz augšu un leju, pa lie-

lākai daļai ievērojamā augstumā, tikai vakaros vai stiprā

lietu, arī zemu. Cik augstu viņa no līdzenuma mēdz pacel-

ties, nav zināms; to var noskaidrot, ja to novēro kalnos.

No Montserrata galotnes un no Milzu kalnu šķautnēm es

redzēju viņu tik augstu paceļamies virs līdzenuma, cik vien
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apbruņota acs tai varēja sekot. Kā kalnos, tā ielejās viņa
izskrej cauri vairāk kā 1000 metru biezam gaisa slānim.

Svīre savu lidošanas laiku piemēro, dienas garumam. Va-

sarā, kad saule visaugstāk stāv pie debesīm, viņa lido, kā

liekas, bez pārtraukuma no pulkstens trim un desmit minū-

tēm rītā visvēlākais līdz pulkstens astoņiem un 50 minū-

tēm vakarā. Pie mums to redz lidojam arī dienas vidū, tur-

pretim dienvidu zemēs viņai šaī laikā jāpaslēpjas savās

alās. Tā, Fo 11 c (Volle) ziņo no Kanarijas salām, ka tur

svīre nozūdot jau pulkstens 10-os no rīta un līdz pēcpus-
dienai uzturoties savās alās. Mēs nezinām neviena Rietum-

ieropas putna, kurš lidošanā pārspētu svīri! Viņu raksturo

tikpat daudz spēka un izvecības, cik taisni nenogurstošas
izturības. Svīre prot ne tikai pakaļtaisīt bezdelīgu gracio-
zos un ātros pagriezienus, bet arī šauties pa gaisu ar ne-

pārspējamu ātrumu. Savus šauros un sirpveidīgos spārnus

viņa brīžiem kustina ar tik lielu spēku un ātrumu, ka varam

redzēt tikai neskaidru ainu. Te putns piepeši izpleš savus

spārnus un graciozi peld un lidinās bez jebkādām redzāmām

spārnu kustībām. Lidojiens ir apbrīnojams, un tādēļ var

aizmirst visas šķietami nepatīkamās svīres īpašības un at-

kal un atkal ar aizrautību sekot mūsu ātrākajam lidonim.

Svīrei ir pa spēkam katrs stāvoklis. Viņa lido augšup un

lejup ar vienādu vieglumu, apsviežas vai apgriežas viegli,

un ar tādu pat drošību apraksta īsus lokus, kā ļoti lēzenus,
tad ar saviem spārniem nirst jau gandrīz ūdenī un ne-

daudzas sekundes vēlāk pazūd acij neizmērojamā augstumā.
Tikai gaisā viņa jūtas tiešām kā mājā, zeme tai ir sveša.

Grūti ir iedomāties bezpalīdzīgāku radījumu neka svīri, kad

tā nevar lidot un tai jākustas pa zemi. Par iešanu pie
svīres nevar būt vairs ne runa, viņa neprot pat rāpties.

Apgalvo, kā tā neesot spējīga no zemes pacelties; tas to-

mēr nav taisnība, kā es no paša piedzīvojumiem pietiekoši

esmu pārliecinājies. Ja tikko saķertu svīri noliek plakani

uz zemes, tad tā tūlīņ izpleš spārnus un ar spēcīgu spārnu
sitienu uzšaujas gaisā, pielietodama savus spārnus ar pa-

rasto drošību. Citādi svīre prot vienmēr pielietot savas

kājas tur, kur vajaga. Viņa veikli iecērtas stāvos mūros
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vai dēļu sienās, bez tam tā savus asos nagus izlieto ari, lai

aizstāvētos.

Svīre ir kliedzējputns, bet nevis dziedātājs; viņas balss

ir griezīgas, ķērcošas skaņas, kuras izklausās kā balsieni

„spi, spi" vai „kri". Ja putns ir uzbudināts, tad pēdējos
balsienus dzird līdz apnikumam, un kad lielāka sabiedrība

skraida pa ielām, tad dažreiz tas ir tikko izturams. Guļas
vietās vai ligzdu alās čivina vecie un jaunie putni.

Starp maņām bez šaubām visaugstāk attīstītas ir lielās

acis; arī dzirdi vēl var uzskatīt kā attīstītu; pārējās maņas
liekas ir trulas. Svīre ir valdīšanas kārs, ķildīgs, straujš

un pārgalvīgs radījums, kurš stingri ņemot ne ar vienu

radījumu un sevišķi nekad ar sev līdzīgiem nedzīvo sa-

ticībā; zināmos apstākļos tas citiem dzīvniekiem kļūst par

nastu. Ap ligzdas vietām svīres bieži ķildojas skaļi klieg-

damas dienām ilgi. Aiz greizsirdības divi tēviņi uzbrūk

viens otram gaisā, iecērt nagus viens otrā un nu virpuļo no

augšas uz leju. Viņu niknums ir tik liels, kā tie zemē no-

krituši vēl turpina cīnīties un tos var tad ar rokām saķert.
Manam tēvam kādreiz atnesa svīres, kuras jau beigtas no

gaisa nokritušas. Tās pārmeklējot izrādījās, ka greizsirdī-
bas cīņā to krūtis bij pilnīgi izārdītas. Šad tad svīres uz-

brūk arī citiem putniem. '

Tā, Naumans redzējis, ka

svīre bez kāda iemesla vairākkārt uzbrukusi zvirbulim, kurš

svaigos arumos lasījis ozolvaboles kāpurus un tā mākušies

virsū izbiedētam zvirbulim, ka tas mēģinājis glābties starp
strādnieka kājām. Tikai pret saviem mazuļiem svīre iz-

rāda maigas jūtas.

Ligzdas vietu svīre izvēlas pēc apstāļiem. Vācijā svīre

savu ligzdu ierīko gan baznīcu torņos un augstu celtņu
mūru spraugās, gan dažādu koku dobumos, retāk stāvu

sienu zemes dobumos. Parasti tā aizdzen strazdus un zvir-

buļus no viņiem ierīkotām ligzdām un pie tam ir tik bez-

kaunīga, ka to neattur pat perējošas strazdu un zvirbuļu
mātītes, bet tā savu ligzdu vārda burtiskā nozīmē met tieši

mātītēm vai to mazuļiem uz muguras un tos tik ilgi moka,
līdz tie ligzdu atstāj. Ja svīre sastop nopietnu pretošanos,
tad tā ķeras pie saviem dabīgiem ieročiem un izmisumā
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cīnās par savu ligzdas vietu. „Kāds strazds," man raksta

Lī b c (Liebe), „aizstāvēdams savu pili pret svīri tika no

pēdējās stipri ievainots un beidzot, kad dārza īpašnieks

gribēja iet tam palīgā, tad to jau atrada būrītī beigtu; tam

bij redzāmas dziļas rētas spārnu locītavu ādā un uz mu-

guras, bet sevišķi uz galvas, kur pat āda pa daļai bij jau
atrauta nost. šādas rētas svīre nespēj nodarīt ar savu

mīksto lokano knābi; tās ir izskaidrojamas, ja pieņem, ka

tā cīnās ar saviem maziem, bet asiem kāiu nagiem, kad

knābja un spārnu vien vairs nepietiek." Nav nekāds brī-

nums, ka pret tik strauju un bīstamu ienaidnieku pat spē-

cīgais strazds atstāj savus mazuļus ķezā un svīres ziņā.
Svīre neliekas ne zinis par apbēdināto vecāku sāpēm, bet

samet gaisā saķertās spalviņas, lupatiņas un citas grabažas

uz olām, vai jau gandrīz izperētiem mazuļiem; olas pa daļai

sašķaida, mazuļus noslāpē un ar savām siekalām nolīmē

olas, mazuļus un ligzdu.

Augstu kalnos, kur skaistās vasaras dienās svīre pa-

ceļas virs meža joslas, viņa nebēdā ne par vecām celtnēm

ne koku dobumiem, jo te augsto klinšu sienu daudzās sprau-

gās un plaisas dod pēc izvēles noderīgas ligzdu vietas; te

augstākais viņa izvēlas lielas, sausas alas un tās apdzīvo
bieži simtiem kopā. Pretēji citiem putniem svīre vienal-

dzīgi vai bezkaunīgi bez apdomāšanās iespiežās citu putnu
vidū. Spānijā mēs viņu atradām ciešā sabiedrībā ar dzel-

tēno vanagu, akmeņu zvirbuli un sarkankrūtītis. Alek-

sandrs fon Homeijers (Alexander von Homever)

viņu sastapa uz Balearu salām kopā ar klinšu baložiem un

mušu ķērājiem, Geb c1s (Gobel) Krievijas dienvidos —

starp bišu ēdājiem un zaļām vārnām, Eižens fon Ho-

meijers (Eugen von Homever) Pomeranijā — kopā ar

krastu bezdelīgām, kuru ligzdas tā piesavinājās un perēja

kopā ar bezdelīgām vienā un tanī pašā zemes sienā. Kur

abas Eiropas svīru sugas sastopamas kopā, kā Šveices un

Spānijas kalnos, tur arī tās apmetas uz dzīvi vienās un

tanīs pašās vietās. Ja pārītis jau ir iemantojis ligzdas alu,
tad tas ikkatru gadu atgriežas atpakaļ uz to pašu vietu un
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to neatlaidīgi aizsargā pret jebkuru citu putnu, kurš grib
viņa īpašumu piesavināties.

Mazuļu šūpulis sastāv no salmiem, siena, sausām la-

pām, lupatiņām, matiem un spalvām, kuri ir vai nu paņemti
no zvirbuļu ligzdām vai stiprā vējā saķerti gaisā, retāk pa-

ņemti arī no zemes vai norauti no koku zariem; visu šo

materiālu putns bez izvēles sanes kopā un to visu pārvelk
ar lipīgajām siekalām, kuras tāpat kā pie citām svīrēm sa-

cietē gaisā. Divas, augstākais trīs ļoti gari izstieptas, gan-

drīz cilindriskas abos galos apmēram vienlīdzīgi noapaļotas
baltas olas atrodas ligzdā. Mātīte perē viena pate un pa

to laiku tēviņš to baro, tomēr tikai tad, kad ir labs laiks;

pie ilgi pastāvoša lietus tēviņš nevar tik daudz barības pie-

gādāt, cik vajadzīgs divām svīrēm, un-tādēļ mātīte ir spie-
sta pate meklēt barību. Mazuļus baro abi vecāki, tomēr

tie aug lēni un paiet vairākas nedēļas, līdz tie spēj lidot.

Olas atrod agrākais maija beigās un tikko izšķiltus mazuļus
jūnija vidū vai jūlija sākumā; lidot mazuļi sāk tikai mēneša

beigās.
Svīre pārtiek no ļoti maziem kukaiņiem, par kuriem ir

grūti ko teikt, jo kad putnu nogalina, tad tas savu barību

pa lielākai daļai jau ir sagremojis, mazākais tā saspiedis,
ka nevar pazīt. Katrā ziņā tās kukaiņu sugas, kuras sa-

stāda svīru galveno barību, lido ļoti augstos gaisa slāņos
un tikai labam laikam iestājoties. Tikai tā arī ir izskaidro-

jams dažādās vietās dažādais svīru ierašanās un uzturēša-

nās laiks. Ka svīre, tāpat kā viņas radinieki, nenicina vis-

dažādākos lidojošos kukaiņus, piemēram dundurus, vabo-

les, mazus taurenīšus, odus, knišļus, spāres un citus, mēs

zinām no ta, ka šo kukaiņu atliekas ir atrodamas atrijumos;

viņi tomēr nesastāda putna galveno barību, jo citādi tas

nebūtu spiests līdz maijam palikt svešumā un jau atkal

augustā savu dzimteni atstāt. Svīres izplatības apgabala

dienvidos viņu mēdāmie dzīvnieki, protams, sāk laisties

agrāk, ziemeļos — vēlāk, tomēr kā dienvidos tā ziemeļos
tie laižas ilgāk nekā pie mums, un vienīgi ar to ir izskaidro-

jams svīru dažādais atgriešanās un aizceļošanās laiks. Arī

svīrei, tāpat kā visām šīs dzimtas sugām, ir vajadzīgs ievē-



rojams daudzums barības, lai aizvietotu savu ārkārtīgo
spēku patēriņu. Daži novērotāji apgalvoja, ka svīre ne-

dzerot; šis apgalvojums tomēr ir maldīgs, ko es varu ap-

galvot, pamatodamies uz saviem personīgiem novēroju-
miem. Svīre mazgājas, liekas, tikai tad, kad līst lietus;

ūdenī, kā bezdelīgas, viņas nenirst. Svīres gandrīz nepār-

trauktais darbīgums izskaidrojams vienīgi tikai ar mūžīgo
izsalkumu; no otras puses svīre vajadzības gadījumā ārkār-

tīgi ilgi var gavēt; ja sagūstītu svīri atstāj bez barības, tad

tā badā nonīkst tikai pēc sešām nedēļām.
Visām svīrēm ir maz ienaidnieku. Pie mums svīri redz

tikai lidojam, un lidojumā tik pārsteidzoši ātru putnu
vajā augstākais dzeltēnais vanags. Viņas ziemas ceļojumā
to apdraud arī tās pašas dzimtas citi vanagi. Mazuļiem
dažreiz uzbrūk miega pele un citi kāpelējošie grauzēji, to-

mēr varbūt tikai tad, kad, kā jau minēts, ligzda atrodas

vecās strazdu ligzdās vai arī koku dobumos. Cilvēks svīri

vajā tikai no ta laika vai tikai tur, kur viņa kļūst bīstama

un par nastu Katrs saprātīgs cilvēks tomēr darītu labi, ja,
kā Lī b c to ieteic, ierīkotu viņām dzīvokļus lēzenās ka-

stītēs, kuras var būt gandrīz 50 cm garas, 15 cm platas un

pus tik augstas, ar ovālu, 5 cm plašu ieejas caurumu, un

kastīšu iekšpusi isklātu ar ligzdveidīgu izklāju; tā mazā-

kais dažām svīrām būtu ligzdas un tā tiktu sniegts patvē-
rums svīrēm un arī apdraudētiem strazdiem. Eiropas dien-

vidos svīru mazuļu gaļu atzīst par lielisku un tādēļ tos ļoti
meklē.

Par salanganām (Collocalia) sauc jau pirms
vairākiem gadu simteņiem zināmas, bet vēl šo baltu dienu

maz pazīstamas svīres, kuras taisa slavenās ēdamās ligzdas.

Šīs ģints iezīmes ir: neliels augums, ļoti mazs un stipri iz-

liekts knābis un ļoti vāji attīstītas kājas, kuru pakaļējais
pirksts ir pavērsts uz astes pusi, diezgan gari spārni, kuru

otrais loceklis ir garākais, un vidēji gara aste ar taisni vai

viegli izgriestu astes galu. Spalvas ir diezgan cietas, bet

vienkrāsainas. No iekšējām daļām sevišķu ievērību pelna

ļoti attīstītie siekalu dziedzeri.
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Ģints pirmtīps, salangana (Collocalia nidifica),
tikko pārspēj lielumā mūsu krastu bezdelīgu; viņas garums

ir 13 cm, platums — 30 cm, spārnu garums — 12 cm un

astes garums — 6 cm. Ķermeņa virspusē spalvas ir tumšā

pelnu melnganbrūnā krāsā ar rūdas spīdumu, ķermeņa
apakšpusē pelnu pelēki brūnā krāsā. Vāji izgriestās astes

spalvas ir drusku tumšākas nekā ķermeņa virspuses spalvas
un vienkrāsaini melnas. Acis ir dziļi brūnā, knābis, kā arī

kājas melnā krāsā.

Agrākos laikos salanganas bij pazīstamas tikai kā

Sunda salu apdzīvotājas; jaunākā laikā tās ir novērotas

Assamas kalnos, Nilgerrisā, Sikkimā, Arrakanā, gar Ben-

gālijas jūras līča austrumkrastu, Siāmā, Kochinchinā uz

Ceilonas, Nikobaras un Andamas salās. Salangana ir ta

suga, par kuru ir visvairāk rakstīts un dzejots. „Ķīnas

krastos," tā saka vecais B onc i v ss, „perēšanas laikā no

zemes iekšienes uz jūras klintīm atskrej mazi putniņi, kuri

pieder pie bezdelīgu dzimuma un no jūras dūņām pie klinšu

pamata salasa valkanu vielu, kura ir vai nu zivju ikri vai

vaļu atkritumi, un no šīs masas taisa savas ligzdas. Ķīnieši
noplēš šīs ligzdas no klintīm un tās ļoti lielā skaitā aizved

uz Indiju, kur tās pērk par dārgu naudu, tad izvāra vistu

vai aunu mērcē, un tā sagatavotas ligzdas gārdēži ciena

vairāk nekā jebkuru citu augšleju kairinājumu." Līdz pat

jaunākam laikam ir pieturējušies pie šāda ieskata. Gan-

drīz visi ceļojumu aprakstītāji ir tanīs ieskatos, ka ēdamo

ligzdu viela ir ņemta no jūras vai vismaz ta ir jūras ražo-

jums. Raffless kā pirmais tur šo ligzdu vielu par

pašu bezdelīgu izdalījumiem, kuru tās brīžiem atdala ar

tādu piespiešanos, ka šinīs izdalījumos ir pat asinis pie-

jauktas. Home vēlāk izmeklēja salanganu kuņģus un

atrada sevišķas kuņģu dziedzeru izvadejas, kuras bij īpat-

nēji ierīkotas, to izejas bij stobrveidīgas, pagarinātas un

sadalītas kā zieds vairākās lēverēs. Šīs lēveres, tā domā

Home, atdala priekš ligzdas gļotas. Marsdens pār-

meklēja šo ligzdu vielu un atrada, ka ta ir kaut kas vidējs

starp recekli un olbaltumu. Viņa zināmu laiku iztur karsta

ūdens iedarbību, pēc dažām stundām sabriest un pie žāvē-
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šanas top atkal cieta, bet trausla, jo drusku recekļa paliek
ūdenī. No Bernsteina aptvērošiem novērojumiem
mēs zinām no kādām vielām sastāv šīs ēdamās bezdelīgu
ligzdas.

„Mums nav jābrīnās," saka šis ievērojamais pētnieks,

~ka ir pastāvējuši tik ļoti dažādi ieskati par ēdamo ligzdu
vielu; tik ilgi, kāmēr pilnīgi ticēja neizglītotiem un māņ-
ticīgiem iedzimtiem un viņu izteicienus pieņēma par pa-
tiesiem vai, samainot šīs ligzdas viņu ārējās līdzības dēļ ar

pavisam citu ligzdu vielām, nonāca pie pāragriem slēdzie-

niem, — tik ilgi nebij cerības nākt patiesībai uz pēdām.
Tikai caur personīgiem no iepriekšējiem slēdzieniem brī-

viem putnu novērojumiem viņu perēšanas laikā varēja sa-

sniegt mērķi. Tas tomēr ir savienots ar diezgan lielām

grūtībām, jo šie dzīvnieki taisa savas ligzdas tumšās tikko

pieejamās alās, kurās bieži ir pat grūti skaidri atšķirt tu-

vākos priekšmetus un, protams, vēl daudz grūtāk novērot

ārkārtīgi kustīgos putnus. Tas tomēr attiecas tikai uz

salanganām vārda šaurākā nozīmē. Daudz vieglāk ir no-

vērot kādu citu sugu, kura dzīvo uz Javas un kuru tur sauc

par k v zap i, jo šis putns savu ligzdu ierīko daudz labāk

pieejamās vietās, vai nu alu priekšējās, gaišākās daļās,
kuras tāpat apdzīvo arī salanganas, vai arī pilnīgi brīvās

vietās pie klinšu nokāru sienām un līdzīgās vietās. Man

bij vairākas reizes tā laime šo sugu diezgan labi novērot

pie ligzdas taisīšanas, kāmēr pie salangānām tas man, aiz

augšminētiem iemesliem, izdevās daudz retāk un nekad

tik pilnīgi.
Ēdamās ligzdas pēc sava ārējā izskata bij pazīstamas

no seniem laikiem, un vairāki senie pētnieki ir devuši labus

un rūpīgus viņu aprakstus. Vispār šai ligzdai ir olas čau-

malas izskats, ja mēs olu iedomājamies gareniski sagriestu
četrās līdzīgās daļās. No augšas ligzda ir vaļēja, kāmēr

klints, pie kuras tā ir piestiprināta, izveido ligzdas pakaļējo
sienu. Ligzda pate ir ārkārtīgi plāna; tomēr tās augšējā
brīvā mala izplešas uz abām pusēm dažāda stipruma spārn-

veidīgās piedevās, pie kam ligzda ar platāko, lēzeno pamatu
ir saistīta ar akmeņiem, kuri arī izveido ligzdai galveno at-



balstu. Kā jau minēts, ligzdas siena ir ārkārtīgi plāna, pa
lielākai daļai caurspīdīga un sastāv no bālganas vai brūn-

ganas mālveidīgas vielas, kurā jau pie paviršas apskatīša-
nas var saskatīt skaidras šķērsšvītras. šīs šķērsšvītras iet

viļņveidīgi, vairāk vai mazāk noteiktā virzienā, un redzams

ir cēlušās no ligzdas vielas slāniskas uznešanas. Tās ir

vienīgās struktūras pēdas, ko pie šīm ligzdām var novērot.

Tumšākās, brūnākās, tirdzniecībā mazāk cienītās ligzdas

es turu par vecākām, kurās putni jau ir izperējuši mazuļus
un tos izvadājuši, bet baltās un dārgākās ligzdas turpretim

par jaunākām. Daži domā, ka šie divi ligzdu veidi pieder
divām dažādām putnu sugām; tā kā es nevienu putnu ne-

esmu noķēris brūnā ligzdā, tad arī šo strīdu nevaru izšķirt,
tomēr daudzējās pārējās no pilnīgi brūnām līdz skaidri

baltām ligzdām, kā arī pilnīgi vienādā ligzdu būve runā par
labu vienai putnu sugai. Dažas ligzdas, sevišķi iekšpusē,
uzrāda šūnainu vai tīklainu izveidojumu, kas acīmredzot ir

sekas no tā, ka pirmatnēja mitrā viela pie izžūšanas sa-

biezē un savelkas. Beidzot vēl šur tur ir sastopamas atse-

višķas mazas spalvas kā gadījuma piemaisījums pie ligzdas
vielas.

Šinī ligzdā bez paklāja putns nodēj divas balti spīdošas,

diezgan garas un noasinātas olas. Dažreiz atrod arī trīs

olas; tomēr divas ir parastākais skaits. Olu gareniskais
caurmērs ir gandrīz 20 milimetri, bet šķērscaurmērs četr-

padsmit milimetri.

Kuzap i (Collocalia fuciphaga) ligzda pilnīgi līdzinās

salanganas ligzdai, bet no pēdējās ievērojami atšķiras ar

to, ka galvenā kārtā sastāv no augu stumbriem un citām

līdzīgām vielām, un ka tās īpatnējā mālu un ragveidīgā

masa noder tikai tam, lai pirmās vielas savā starpā savie-

notu un visu ligzdu nostiprinātu zināmā stāvoklī. Šī masa

ir atrodama lielākā vairumā ligzdas pakaļējā daļā, sevišķi
ligzdas augšējās, brīvās malas spārnveidīgās vai rokveidī-

gās piedevās, šīs piedevas parasti ir retāk sastopamas
nekā pie citu Japānas sugu ligzdām un bieži pilnīgi iz-

trūkst, sevišķi ja pārējais būvmateriāls ir cietāks un tam

mazāk ir vajadzīgs atbalsts. Man pieder diezgan ievēro-
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jams skaits šo putnu ligzdu, kuras es atradu Batavijā kādas

atklātas celtnes paspārnē. Visas šīs ligzdas ir veidotas no

smalkiem ļoti lokaniem puķu stumbriem, zirgu spalvām un

atsevišķiem zāļu stumbriem; visas šīs vielas guļ gandrīz
vienā virzienā viena pār otru un pie tam nav nemaz savā

starpā sapītas kā citu putnu ligzdās. Te putnam, redzams,
ir vajadzīgs saistošais līdzeklis, un tādēļ tas minētās būv-

vielas pārvelk un saista ar vairākkārt minēto māla vai rag-

veidīgo masu; šī masa lielā daudzumāarī sastopama ligzdas

pakaļējā pusē. Trīs citas ligzdas es atradu pie nokāru

klinšu sienas. Tās bij veidotas no citām augu vielām, kuras

savā starpā viegli pinās un saistījās. Šinī gadījumā putns
reti lietoja minēto māla masu; tā galvenā kārtā bij pielie-
tota pie ligzdas pakaļējās daļas; augu vielas bij tikai pie
klintīm piestiprinātas vai augstākais pārvilktas ar plānu
kārtiņu."

Bernšteins atgriežas pie vecajām teikām un

stāsta, ka tas vairākkārt novērojis kuzapi, kad tas bij no-

darbināts ar ligzdas būvēšanu; kādu citu tas ilgāku laiku

dzīvu turējis un vēl kādu citu sagriezis un tādā ceļā da-

būjis zināt, ka šī mālveidīgā viela nav nekas cits, ka putna

paša atdalījumi. Kādā savā agrākā ziņojumā viņš bij grie-
zis uzmanību uz uzkrītošo siekalu dziedzeru, sevišķi apakš-
mēles dziedzeru attīstību, un arī izteicis domas, ka tās at-

dala ligzdas gļotas. No tā laika tas pārliecinājies un at-

radis, ka minētie dziedzeri ligzdas taisīšanas laikā uzpampst

par diviem lieliem izaugumiem, bet jau olu dēšanas laikā

saraujas un ir tikai drusku lielāki nekā tie paši dziedzeri

pie citiem putniem. Minētie dziedzeri bagātīgi atdala

biezas, valkanas gļotas, kuras salasās mutes priekšējā daļā
izvadēju tuvumā, tā saucamos apakšmēles dziedzeros, šīm

gļotām jeb labāki sakot siekalām ir daudz līdzības ar pie-
sātinātu gummiarabika šķidrumu, un tās ir gluži tikpat

valkanas, tā kā tās var vilkt no mutes diezgan garos pave-

dienos. Ja šādu gļotu pavedienu savieno ar kāda kociņa
galotni un šo kociņu lēni griež ap savu asi, tad šādā kārtā

putns izlaiž visu masu, kas acumirklī atrodas mutē siekalu

veidā un pat minēto dziedzeru izejvados. Gaisā ši masa
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ātri sacietē un tad nemaz neatšķiras no Īstās ligzdu vielas.

Arī mikroskopā apskatot viņa izrādās tāda pat. Ja to

iesmērē starp divām papīra strēmelītēm, tad tās salīp kopā
tāpat kā no gummiarabika. Tāpat arī var zāles stumbrus

ar šo masu pārvilkt un salīmēt kopā.
„Kad nu putni grib sākt veidot savu ligzdu, tad tie

vairākas reizes laižas, kā es bieži esmu novērojis, uz iz-

meklētām vietām un te ar mēles galotni piespiež siekalas

pie akmeņiem. To putns bieži dara desmit līdz divdesmit

reizes, pa tām starpām attālinādamies tikai uz dažiem

metriem. Būvmateriālu putni katru reizi nenes klāt, bet

tas jau ir uzkrāts lielākā daudzumā. Tā izmeklētā vietā

viņi vispirms apraksta pusriņķi vai pakavveidīgu loku.

Pusšķidrā masa ātri izgaro un izveido cietu pamatu tāļāk
veidojamai ligzdai. Kuzapi izpalīdzas, kā jau minēts, ar

dažādām augu daļām, kuras tas vairāk vai mazāk pārvelk
un sasaista savām siekalām, salangana turpretim iztiek

tikai ar siekalu uznešanu. Kad ligzdas būve jau ir iesākta,

salangana pieķeras pie ligzdas un ar galavs pārmaiņus sānu

kustībām uznes siekalas uz jau pastāvošām un sacietējušām

ligzdas daļu malām, un tā izceļas jau agrāk minētās viļņ-
veidīgās šķērsšvītras. Šinī gadījumā atsevišķas mazās

spalviņas, kuras mēs ligzdā atrodam, var pielipt pie pus-

sažuvušām siekalām, un kā gadījuma sastāvdaļu to var pie-
skaitīt pie ligzdas vielas. Tāpat kairinājums, kuru rada

piepampušie dziedzeri, var pavedināt putnus mēģināt ar

berzēšanu un spiešanu atsvabināties no dziedzeru atdalī-

juma. Pie tam dažreiz var gadīties, ka zināmās vietas tiek

noberstas un caur to tiek izsaukts dažu asins pilienu izplū-

dums; pateicoties šim apstāklim, domājams, ir cēlušās

mazās asins zīmes, ko kādreiz pie ligzdām var novērot. Bez

tam man vēl jāpiemin, ka siekalu un vēl vairāk dziedzeru

izdalījumi stāv tiešā atkarībā no uzņemtās barības dau-

dzuma. Kad es savus putnus, kurus es dažas dienas tu-

rēju, labi baroju, tūlīņ sākās bagātīga siekalu atdalīšanās,
kura tad bij ļoti niecīga, ja dzīvnieki dažas stundas bij iz-

salkuši. Un ar šo saskan arī citi novērojumi, sevišķi tas

apstāklis, ka dažos laikos putni savas ligzdas ātrāk taisa
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un viņas ir lielākas un skaistākas nekā citkārt. Pirmā

gadījumā dzīvniekiem, domājams, bij barības pārpilnība,
bet pēdējā tās trūkums." Ņemot vērā šos novērojumus,
tālāki paskaidrojumi nav vajadzīgi. Mēs zinām nu gluži

noteikti, kādu vielu gārdēži apēd, kad viņi ēd slavenās In-

dijas putnu ligzdas.
Ne tik sīki mums ir apgaismota pašu bezdelīgu dzīve.

Mums jāpateicas Junghūnam par vissīkāko aprakstu;
bet arī viņš stāsta mazāk par pašu putnu kā par viņa uz-

turas vietu. „Stāvu nokārušās klinšu sienas Javas dien-

vidus krastā," viņš saka, „sniedz gleznainu skatu. Kuplie
krūmi noauguši līdz pēdējai zemes robežai; pat pandanes

sakņojas vēl pie stāvajām sienām vai tūkstošiem noskatās

no klinšu malām lejā. Apakšā pie klinšu pakājes, kur jūra
ir dziļa, viļņi pret klintīm šķīstami gadu tūkstošu laikā ra-

dījusi klinšu ragus kaļķu klintīs, šeit ir salanganu atra-

šanās vieta. Tur, kur viļņi šķīsdami visstiprāk trako, kur

jūra ir izskalojusi alas, ir redzami laižamies veseli bari šo

mazo putniņu. Viņi laižas caur visbiezākām viļņu putām,
kuras pret klintīm šļāc. Ja dodas uz klinšainajiem priekš-
kalniem pie klinšu pakājes uz austrumiem no Rongkapa un

nosēžas pie klinšu mūra malas, tad var redzēt pie šās sienas

puses alas ieeju. Ja tad seko jūras viļņiem, kuri nepār-

traukti augšup un lejup šūpojas, tad var novērot, ka alas

caurums drīz tiek paslēpts pilnīgi zem ūdens, drīz atkal

stāv atklāts; pēdējā gadījumā bezdelīgas zibeņātrumā laižas

ārā un iekšā. Viņu ligzdas ir piestiprinātas pie klintīm

dziļi alā, pie augstu velvētiem tumšiem alas griestiem.

Salanganas prot izmantot īsto acumirkli, kad šaurā

alas ieeja taisni atrodas atvērta, pirms jauns viļņu kalns to

atkal aizslēdz. Tiklīdz kāds lielāks vilnis pieveļas, jūra ar

dobju grāvienu piepilda alu. leeja tad ir pilnīgi slēgta;

gaiss alas iekšpusē tiek saspiests no alā iekļuvušā ūdens

un rada pretspiedienu. Tiklīdz vilnis ieiet un jūras virsma

pie klinšu pakājes atslīgst, parādās ieslēgtā gaisa pret-

spara spēja; alā ietriektais ūdens, pa lielākai daļai smalkos

putekļos pārvērsts, atkal tiek izšļākts, izpūsts, un spēj vēl

neaizgājušās bangas horicontalā virzienā līdz simtu metru
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tālumā caurlaust; kā izšaujās tvaiki no izšauta lielgabala,
tā šaujās no alas ārā skaļi svilpdams ūdens putekļu stabs,
pēc kam drīz atkal jauns vilnis alu slēdz. Kāmēr nelielā

attālumā no krasta dziļais indigozilais jūras spogulis mie-

rīgi un gaiši spīdēdams guļ, šeit pie klinšu pakājes ūdens

nerimstas vārīties un trakot. Šeit saules stars katrā pu-

tekļos sakultajā vilnī salūzt ar brīnišķīgu skaidrību; šeit

katrā no alas izpūstā stabā redz uzburtas visspožākās vara-

vīksnes.

Ne tikai šinīs lieliskiem dabas skatiem bagātās, izcilus

stāvošās vietās salanganas taisa ligzdas, bet arī vēl daudzās

citās vietās Javas salas iekšienē. Jau minētā ala atrodas

Bagales rezidencē; bezdelīgu nometnes salas vidū kaļķu
kalnos Perangeras rezidencē atrodas seši līdz astoņi simti

metru augstumā, apmēram vienādā attālumā no ziemeļu
un dienvidus krasta. Šeit bezdelīgas apdzīvo sešas, Karang-

Bolongā deviņas alas. Pie Geda alas klints krasta malā

bēguma laikā atrodas divdesmit pieci metri virs jūras

līmeņa; klints, ieliekdamās uz iekšieni, astoņu metru aug-

stumā rada ragu uz āru, līdz kurienei nokarājas lejā no

rotanga pagatavotas trepes. Trepes sastāv no divām ma-

lējām rotanga virvēm, kuras piecdesmit centimetru attā-

lumā savienotas šķērskokiem. Alas ieejas griesti atrodās

tikai trīs metri virs jūras līmeņa, tā kā iekštelpas klons

arī bēguma laikā visumā applūst, kāmēr paisuma laikā

caurums aizslēdzas no katra viļņu vaļņa. Ligzdu vācēji

telpas iekšienē var iekļūt tikai bēguma laikā pie ļoti zema

un klusa ūdens. Bet arī tad tas būtu neiespējams, ja alas

velve nebūtu daudz caurumiem izurbta, sagrausta un sa-

ēsta. Šinīs caurumos pieķeras visstiprākais un drošsirdī-

gākais ligzdu vācējs jeb, kā Javā saka, ligzdu plūcējs, kurš

pirmais uzrāpies, piesien rotanga virvi pie klinšu robiem,

tā kā virve no griestiem nokaras pusotra līdz divi metri

garumā. Pie viņu galiem piemetina citas garas rotanga

virves, kuras nolaižas vairāk horicontalā virzienā zem

griestiem, paceldamās un nolaizdamās, sekojot griestu ne-

līdzenumiem. Tās kā pakārts tilts nolaižas pār vairāk kā

piecdesmit metru plato alu un iekšpusē līdz astoņi metri
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paceļas virs jūras līmeņa. Daharas ala ir pie piecdesmit
metru plata un simtu piecdesmit metru gara. Viņas ieeja
atrodas tikai četri metri virs jūras līmeņa, kurš arī pār-
klāj viņa klonu, un paceļas iekšā līdz divdesmit metriem.

Pēc vecāko un piedzīvojušāko ligzdu vācēju norādīju-
miem un paša novērojumiem Junghūns varēja par salan-

gunu dzīvi pastāstīt sekošo. Putni dzīvo minētās alās arī

kad viņi neperē, bet kad tie ir brīvi no perēšanas rūpēm, tie

ar saules lēktu izlaižas no alas ciešā barā un nozūd tā, ka

visu dienu nav redzami ne krūmos ne virs strautiem un

dīķiem. Tikai vēlu vakarā, kad saule noiet un sikspārņi
gatavojas uz izlaišanos no alas, vesels bars uzreiz atgriežās

atpakaļ, lai paliktu visu nakti alā. Putni laižas bultas

ātrumā bez pieskāršanās starp visšaurākām spraugām, un

arī tad, kad ir pilnīgi tumšs. Minētās alās viņi dalās ar

sikspārņiem, viens otru netraucējot. Pēdējie guļ dienā, kad

salanganas ir atstājušas alas, lai meklētu barību, un laižas

prom, kad spārnotie alas līdziedzīvotāji vakarā pārnāk

mājās, lai tikai nākošā rītā atkal atgriestos, kad salan-

ganas atkal no jauna dodas prom. Tādā kārtā šie dažādie

dzīvnieki tomēr nav vienā laikā viens ar otru kopā un viens

otru netraucē. Viena puse aizlaižas katru reizi tad, kad

otra puse ielaižas, un atgriežas, kad otrs pulks ir atstājis

telpu. Tikai daži ligzdu vācēji ir atraduši, ka salanganas,

tāpat kā viņu radinieki, pārtiek no maziem kukaiņiem, se-

višķi no odiem; lielākā daļa turpretī pieņem par viņu laupī-

jumu dažādus jūras dzīvniekus, tādēļ arī tie tic, ka salas

iekšienē perējošie putni dienu no dienas noskrien mazākais

divas reizes pa septiņdesmit kilometru, lai no savas alas

tiktu līdz jūrai un atkal atpakaļ līdz ligzdai. Bandongas

alās, pēc plūcēju apgalvojumiem, putni perē četrreiz gadā
un pa perēšanas laiku vienmēr puse no viņiem paliek alā.

Tēviņi un mātītes sešu stundu laikā apmainoties, un visi

pāri, ar desmit dienu starpības, vienā laikā nodarbojoties
ar perēšanu. Nekad salanganas vienu ligzdu divreiz ne-

lieto, bet ceļ jaunu ligzdu pie katrreizējas olu dēšanas, lai

gan viņām pie tās jāstrādā vesels mēnesis. Vecā ligzda

drīz sāk smirdēt un nokrīt.
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Ligzdu novākšana notiek tris vai četras reizes gadā,
Bandongas alās pirmo reiz aprill vai maijā, otro reiz jūlijā
vai augustā, trešo reiz novembrī vai decembrī. Ligzdu
ievākšanas sākumā jaunie putnēni tikai no puses ligzdu ir

izlaidušies, bet citās atrodas pa daļai vēl laisties nespējīgi

putnēni, pa daļai olas. Pirmos apēd, bet pēdējos aizmet.

Puse no jaunā perējuma pie novākšanas tā tad aiziet bojā.
Tomēr salanganu skaits nesamazinājās; tur, kur gadā tikai

trīs reizes ligzdas novāc un vienam perējumam ļauj aiz-

laisties, tās pat pavairojas. Bandongas alās pirmo ražu

tura par vissliktāko, otro par vislabāko, trešo par diezgan
labu. Ražas ievākšana sākas, kad lielākā daļā no ligzdām

parādās jaunie putni, kuri jau apklāti spalvu spīgām. Līdz

šim laikam, ko sauc par gatavības laiku, plūcēji dodas katru

dienu alā, lai apskatītu, kādā stāvoklī ligzdas ar savu sa-

turu atrodas. Tās ligzdas, kurās atrodas jaunie putni ar

dīgstošām spalvām, ir labākas un sastāda pirmā labuma

preci, ligzdas ar vēl gluži kailiem putniem sastāda otrā

un ligzdas ar olām trešā labuma preci. Ligzdas ar jau li-

dojošiem mazuļiem ir melnas un nelietojamas. Sešas Ban-

dongas alas piegādā ikgadus caurmērā trīspadsmit tūkstoši

pieci simti divdesmit jeb katru reizi trīs tūkstoši trīs simti

astoņdesmit ligzdas; tā tad še dzīvo seši tūkstoši septiņi
simti sešdesmit putnu. Karang-Bolongā ražoto ligzdu

skaits iztaisa līdz pieci simti tūkstošu, un kad viņas sadala

trijās ražās, tad iznāk, ka Karang-Bolongas alās vajadzētu

dzīvot vairāk kā trīsdesmit trīs tūkstošiem salanganu.

Simts ligzdu sastāda caurmērā vienu „kati", un viens

simts kati sastāda vienu „pikolu" jeb pieci simti kilogra-

mu. Tādus pikolus ievāc ikgadus četrdesmit deviņus līdz

piecdesmit. Ķīnieši samaksā par pikolu četri līdz pieci

tūkstoši guldeņu jeb vienu guldeni par divām līdz divām ar

pus ligzdām, tā kā gada ienākumi, atskaitot desmit tūk-

stošu guldeņu izdevumu, apmēram iztaisa divdesmit četri

tūkstoši guldeņu. Junghūns šās ziņas ir smēlis 1847.

gadā no dažādu plūcēju nostāstiem, bet sevišķi no Karang-

Bolongas putnu alu uzraugu pārskatiem, šeit ligzdu plū-



cēji sastāda itkā sevišķu šķiru, kurā nodarbošanās pāriet
no tēva uz dēlu.

Bez Javas, salanganu ligzdas ievāc arī dažās citās vie-

tās, īsteni visā Indijas jūras salu grupā, tā kā pēc ceļotāju
vērtējumiem miljonus ligzdu izved uz Ķīnu, un ieguvuma

kopvērtība iztaisa apmēram seši miljoni marku.
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Trešā šķira.

Kolibri (Stridores).

„No visiem dzīviem radījumiem kolibri ir skaistākais

ārējā veidā, krāšņākais pēc krāsas. Dārgakmeņi un me-

tāli, kuriem mūsu māksla dod viņu mirdzumu, nevar mē-

roties ar šīm sīkajām būtnēm, šis mazais putns ir dabas

meistara darbs. Tā viņu ir apbērusi visām dāvanām, no

kurām citiem putniem ir piešķirtas tikai atsevišķas.
Vieglums, ātrums, izveicība, piemīlīgums un bagāta rota—

viss tas ir piešķirts šim viņas mazam mīlulim. Smaragds,

rubins, topazs vizuļo uz viņa ģērba, kuru tas nekad neap-

traipa zemes putekļiem, jo visā savā ēteriskā dzīvē viņš
daudz ja uz acumirkli pieskaras zemei. Viņš vienmēr ir

gaisā un rotaļājas no puķes uz puķi, kuru svaigums un

kuru mirdzums viņam pieder un kuru nektāru viņš dzer.

Kolibri apdzīvo tikai tās zemes joslas, kur puķes ne-

pārtraukti atjaunojas, jo tās viņa dzimtas sugas, kuras pa

vasaru aiziet līdz mērenām joslām, paliek tur tikai īsu

laiku. Liekas, ka viņi seko saulei, iet ar viņu uz priekšu
un atpakaļ un ar zefira spārniem staigā mūžīgā pavasara

pavadonībā."
Tā Biff on s (Buffon) raksta savā gleznainā va-

lodā, bet arī visi viņam sekojošie dabaspētnieki un pat no-

pietnākie no tiem, apbrīnojot šos putnus, pieslēdzas viņam.
„Kurš gan būtu tāds," jautā 0 d i b o n s, „kurš apbrīno-
dams neapstātos, ieraugot vienu no šiem piemīlīgiem ma-

ziem radījumiem švirkstot šaujamies pa gaisu, kā apburtu

noturamies viņā uz vietas vai slīdam no puķes uz puķi,
mirdzam, itkā viņš pats būtu tikai varavīksnes gabals,
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kurš ir tik piemīlīgs, kā pati gaisma?" — „Kolibri," domā

Vatertons, „ir īstais paradīzes Putns. Vajag viņu re-

dzēt šaujamies pa gaisu ar domu ātrumu. Tagad viņš ir

rokas garuma attālumā no tavas sejas, acumirklī viņš ir

pazudis un vienu acumirkli vēlāk viņš atkal spēlējas ar

puķēm un ziediem. Tagad viņš līdzinājās rubinām, tagad

topazam, drīz pēc tam smaragdam un drīz atkal vizošam

zeltam." — „Nav citas putnu dzimtas virs zemes," saka

Burmeisters, „kura būtu skaistāka krāsā, gracio-
zāk veidota un skaitā bagātāka par šiem visādā ziņā inte-

resantākiem un īpatnējākiem amerikāņu putniem. Vajaga
būt redzējušam šos brīnišķīgos radījumus dzīvus viņu
dzimtenē, lai varētu pilnīgi apbrīnot visu viņu dabas pie-

mīlīgumu." Apbrīnojot kolibri visi pētnieki ir vienis

prātis.
šādā vai tādā ziņā kolibri atgādina citus putnus, bet

viņi tos tikai atgādina; salīdzināties, tiem blakus

nostāties — viņi neļaujas. Ja apsver katru īpatnību, ja ie-

vēro viņu pazīmju kopību,tad grūti nāksies atzīt viņus par

līdzīgiem citiem putniem. Viņu vispārīgais izskats ir ļoti
patstāvīgs un viņu dzīves veids, kurš ir viņu uzbūvei la-

bāks izskaidrojums, nekā mēs to varam dot vārdiem, nav

līdzīgs neviena cita putna dzīves veidam, švirkst-

spārni, kā es tos saukšu, ir, ja tā var teikt, kukaiņi
savā klasē. Viņu kustības veidam, viņu barības iegūšanai,

viņu būtnei ir nepārprotama līdzība ar zināmiem kukai-

ņiem, īpaši ar tauriņiem. Kolibri ir putni, kad tie sēž, ku-

kaiņi putnu veidā, ka viņi kustas. Tie ir pielīdzināti svī-

rēm; viņiem ar tām ir līdzība tomēr tikai spārnu uzbūvē.

Viņi ir novietoti arī pie tievknābjiem un sevišķi pie medus

sūcējiem, bet viņi visādā veidā atšķiras no tiem. Tikpat

labi tos varētu skaitīt par dzeņu tuviem radiniekiem, jo

viņu mēles uzbūve galvenos vilcienos saskan ar dzeņa mēles

uzbūvi. Bet tie tikpat maz ir dzeņi, kā svīres vai tiev-

knābji. Kur viņus arī nenovietotu visur tie stāv atsevišķi,
un es ceru, ka nekļūdos, ja viņiem ierādīšu īpašu šķiru.

Švirkstspārņu lielums svārstās tālās robežās, jo vieni

pēc ķermeņa apjoma Udzinājas maziem bišu ēdējiem, citi
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nebūs lielāki par zemesbiti. Ķermenis pa lielākai daļai ir

stiepts vai vismaz tāds izskatās, jo bieži aste ir ievērojami

gara, bet pie tām sugām, kurām ir ļoti īsa aste, tūliņ krīt

acīs, ka ķermeņa uzbūve ir jāskaita par ļoti druknu, spē-
cīgu. Knābis ir stiepti tievs, garš, viegli nosmailots, taisns

vai tikko liekts, drīz daudz garāks par galvu, drīz tikpat

garš kā tā, dažreiz gandrīz tikpat garš kā viduklis, reti vēl

garāks; viņš ir klāts smalku ādveidīgu raga maksti, gals

pa lielākai daļai taisns, mala vienkārša, dažreiz gals drusku

āķains un mala priekšgalā smalki zāģa veidā robota. Uz

iekšpusi abas knābja puses ir dziļi izdobtas, augšējā

knābja daļa aptver apakšējo un kopā ar to izveido cauruli,
kurā guļ mēle. Uz pakaļpusi knābja augšējā daļa atdalās

no knābja plāksnes kā neasa šķautne un izveido blakus sev

seklu rievu, kuru gan ir jāskaita par deguna iedobumu,
bet viņā tomēr nav nāsis, jo šīs smalkās, gareni stieptās

gareniskās spraugas neatrodas viņā, bet daudz vairāk uz

ārpusi, tieši blakus knābja malai. Šaurais, kailas ādas pie-

pildītais žoda kakts vairāk vai mazāk sniedzas lejup apak-

šējā knābī, ja knābis ir īss, tad gandrīz līdz vidum. Kājas
ir uzkrītoši mazas un graciozas. Panti vēl dažreiz ir spal-
vām klāti; spalvas tad vairāk pieguļ nekā izceļas. Kājas

pirksti drīz ir pilnīgi šķirti, drīz pamatā drusku saauguši

un klāti īsām vairogu plātnēm, nagi ir sevišķi asi, smaili un

gandrīz tikpat gari kā paši pirksti, atsevišķos gadījumos

gandrīz garāki. Spārni ir gari, pa lielākai daļai šauri un

drusku sirpja veidā liekti. Pirmā spalva vienmēr ir garāka

par pārējām, viņai parasti arī ir stiprāks kāts un viņa se-

višķi vēl uzkrīt ar to, ka apakšējā kāta puse, vismaz pie
dažām sugām, neparasti izplešas. Spārna rokas daļā skaita

deviņas vai biežāk desmit spalvas, bet pleca daļā tikai se-

šas. No pēdējām četras priekšējās ir vienlīdz garas, divas

pēdējās pakāpeniski saīsinātas. Tomēr minētās četras

gluži nesasniedz pēdējo spalvu garumu. Aste vienmēr sa-

stās no desmit spalvām, bet tās ir ārkārtīgi dažādi izvei-

dotas. Ļoti daudzām sugām aste ir spīles veidīga, ārējās

spalvas tomēr ir vairāk vai mazāk garākas par vidējām,

pie dažiem tik daudz, ka viņas pārsniedz to garumu sešas
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un daudzas reizes, pie citiem tikai nedaudz. Viņu karogi

pie vieniem ir diezgan vienādi visā savā garumā, vai arī uz

galu sarukuši līdz tikko pamanāmai apmalai, bet pašā galā
atkal paplašināti par apaļu plātni, tā kā ar to aste iegūst
piekaru, tamlīdzīgu kā, piemēram, pie karogainā drongo,
pie citiem turpretim viņa ir neparasti šaura, tā ka visas

spalvas izskatās tikai kā kāti, kuru abās pusēs redz plūksnu
kārtiņu. Nereti gadās, ka stūres spalvas taisni sarūk, tas

ir, kļūst par veidojumiem, kurus drīzāk gribētos saukt par

dzeloņiem nekā par spalvām. Tāpat ir redzams, ka aste

zarojas, bet uz ārpusi tomēr ir noapaļota, tā kā izplesto
stūres spalvu gali izveido loka līniju. Beidzot pie citiem

aste ir vienkārši noapaļota, vidējās spalvas tad notiekti ir

garākas. Spalvas ir diezgan cietas un samērā ar putna
lielumu to ir bagātīgs vairums, viņām nav gandrīz nemaz

dūņainu sastāvdaļu un tās sedz ķermeni nebūt ne vien-

mērīgi, bet gan ir pagarinātas viņa dažādākās vietās. Tā,
dažiem kolibri ir īsāki vai garāki cekuli, citiem ir pagari-
nāta krūšu spalva, vai arī ir bārdai līdzīgi spalvu pušķi.
Acij apkārt diezgan plats gredzens paliek kails. Acu plak-
stienu malas skropstu vietā ir klātas mazām zvīņveidīgām
spalvām. Skatoties pēc dzimuma un vecuma ģērbs uzrāda

lielākas vai mazākas atšķirības, un ne tikai attiecībā uz

krāsu, bet arī greznuma spalvu ziņā.
Mēs vēl par daudz maz pazīstam dažādo švirkstspārņu

dzīvi, lai varētu izcelt dažādības, kuras bez šaubām izteik-

sies vienas vai otras sugas dzīves veidā. Ikviens apraksts,
kurš līdz šim ir sniegts, vairāk vai mazāk dod visa kolibri

kopuma ainu.

Pārskatāmam kolibri sadalījumam stājas ceļā dažā-

das grūtības. Ne tikvien ārkārtīgais sugu skaits un viņu
nepietiekošā pazīšana, it īpaši ciktāl iet runa par dzimumu

un vecuma dažādību noteikšanu, bet arī putnu mazums ap-

grūtina visa kopuma sadalīšanu un radniecīgu sugu pie-
mērotu apvienošanu. Dzimumu atšķirības ir tik lielas, ka
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atsevišķi pētnieki ir vienas un tās pašas sugas tēviņu un

mātīti pieskaitījuši dažādām ģintām, ja pat apakšdzimtām.
Nav tādēļ ko brīnīties, ka vēl šodien mēs mācības grāmatās

un zooloģiskos rakstos vispār sastopamies ar dažādiem ie-

skatiem par atsevišķi grupu nozīmi. Pirmo es apskatu

gnomu apakšdzimtu (Polvtminae). še piederīgās su-

gas ir diezgan lielas un drukni veidotas. Knābis ir vidēji

garš, spēcīgs, vāji vai ļoti stipri liekts, abu žokļu mutes

mala ir pirms gala robaini zobaina, kāi'ai ir īsi pirksti un

gari nagi, spārni ir plati, mēreni liekti, aste plata, maz

garāka par salocītiem spārniem un noapaļota, jo abas ārē-

jās spalvas katrā pusē ir saīsinātas. Spalvas nelepojas ar

sevišķi dzīvām krāsām, virspuse mēdz būt zaļgana vai bron-

zas krāsā, apakšpuse parasti ir brūngana un bieži gareniski

plankumota, spalvas astes sānos ir galā gaišas. Dzimumi

maz atšķiras.

Ērgļa knābis (Eutoxeres aquila) un viņa radi-

niekus galvenā kārtā raksturo sirpiveidīgi liekts spēcīgs

knābis un vairāk ķīļveidīgā aste. Minētā suga virspusē ir

spīdoši pelēki zaļa, apakšpusē brūngani melna, uz rīkles

viņai ir tumši pelēkdzeltēni gareni plankumi, uz krūtīm

tādi paši bālganā krāfā. Galvas spalvas un nelielais cekuls

ir brūngani melni, galvas un pakaļas spalvas ar brūnganu

apmalu, spārni purpura brūni, pēdējās spārnu snalvas ga-

los ar baltiem plankumiem, stūres spalvas spīdoši tumši

zaļas, uz galu melnganas, pašā galā baltas, šis gala veido-

jums uz sāniem kļūst platāks. Virsējā knābja daļa ir

melna, apakšēiā gandrīz līdz galam dzeltēngana. šo putnu
dzimtene ir Kolumbija.

Pie vientuļu kolibri grupas (Phaēthorninae)

pieder saules kolibri (Phaētornis), kuri ir viena

no sugām bagātākām ģintīm šinī apkašdzimtā. Viņus
raksturo viņu nespēcīgais, viegli liektais un nerobotais, lie-

lais un garais knābis, graziozās un mazās kājas, kuru
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panti ir viegli spalvām klāti, ar ļoti lieliem nagiem apbru-
ņotie pirksti, kā ari garā, ķīļveidīgā aste, kuras vidējās
spalvas parasti tāļu pārsniedz pārējās.

Vientulis (Phaēthornis superciliosus) pieder pie
lielākiem kolibri. Viņa garums ir astoņpadsmit, spārnu ga-
rums seši, astes garums septiņi centimetri. Spalvas ir

virspusē neskaidri metāla zaļas, apakšpusē sarkani pelē-
kas. Muguras spalvām ir sarkani dzeltēnas malas, apakš-
pusē viņas ir vienkrāsainas. Virs un zem acs velkas bāli

rūzgandzeltēna švītra. Virsknābis ir melns, apkašējais
līdz vidum bāli dzeltēns, kājas ir miesas krāsā. Mātīte at-

šķiras ar astes īsumu un ar drūmāku krāsu. Viņa ir par

pieciem centimetriem īsāka par tēviņu, šis sugas dzim-

tene ir ziemeļu Brazilija un Gviana. lemīļotās uzturas

vietas ir klaji, ar krūmājiem mainošies apgabali.

Pie meža nimfu (Lampornithinae) apakšdzim-

tas, samērā lieliem kolibri, pieder mango (Lampornis

mango), viena no šīs šķiras visizplatītākām un visbiežāk

sastopamām sugām. Vizošo kolibri ģints (Lam-

pornis), kuras priekšstāvis viņš ir, raksturojas ar diezgan

garo, redzami liekto, plato, visā savā garumā plakano
knābi un īso noapaļoto asti. Spalva galvenā kārtā ir vara

zaļa ar vara spīdumu, plata; no žoda sākot pār ķermeņa
vidu līdz apakšējām spārna segām ejoša švītra ir melna,

sānos, sākot ar mutes kaktu līdz spārnu pleciem viņu iero-

bežo garena, dziļi safira zila švītra, pakaļas apgabals ir

balts. Melnbrūniem spārniem ir vājš vara mirdzums. Abas

vidējās astes spalvas ir zaļas, sānos atrodošās ir purpura

vara sarkanas ar zili melni vizuļojošu ārējo un iekšējo
malu. Knābis ir melns, jaunībā brūns, tāpat arī ir

melnas. Mātīte ir virspusē gaišāka par tēviņu, apakšpusē
balta ar melnām gareniskām švītrām. Garums ir 10,5,

platums 20, spārnu garums 7, astes garums 4 centimetri.

Mango piemājo gandrīz visā Brazilijā, bet viņu sastop arī

Paragvajā un uz Antilēm; tas ir nomedīts pat jau Floridā.
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Kalnu nimfu (Oreotrochilus), kuras sastāda

zobenspārņu (Campvlopterinae) apakšdzimtas pazī-
stamāko ģinti, knābis ir augstākais vidēji garš, stiprs un

augsts, bez smalkiem malu robiem blakus galam, aste īsa

un gandrīz taisni nogriezta, noapaļota tikai pie sānu stū-

res spalvām, spalvas spīdošas, virspusē pa lielākai daļai zi-

las vai zaļas, apakšpusē gaišākas; apakšpuse sevišķi grez-
nota ar visdzīvākās metāla krāsas lepojošos kakla laukumu.

Abi dzimumi parasti redzami atšķiras ar savu krāsu. Vie-

na no šīs grupas krāšņākām sugām ir čimborazo

putns (Oreotrochilus chimorazo). Viņa garums ir 12,5,
astes garums 6 centimetri. Putns pamatoti nes savu vār-

du, jo līdz šim tas ir atrasts vienīgi čimborazo kalna ap-

kārtnē un pie tam četri līdz pieci tūkstoši metru augstumā
virs jūras. Radniecīgas sugas apdzīvo citas Andu kalnu

virsotnes.

Dārgakmeņputni (Topaza) spārnu uzbūves zi-

ņā vēl līdzinājās kalnu nimfām, kaut gan viņu priekšspārni

nav tik izplesti. Topaza kolibri (Topaza pella) var

spalvu krāšņumā sacensties ar visiem citiem kolibri. Gal-

vas virsus un saite ap rīkli ir samta melni, viduklis ir vara

sarkans ar pāreju granāta sarkanā un zeltaini spīdošs,
rīkle zelta kiāsā, pie zināma apgaismojuma smaragda zaļa,

pie cita spīdoši topaza dzeltēna. Astes segas spalvas ir

zaļas, spārni ir sarkani brūni, iekšējās spalvas ir rūsas

krāsā, vidējās astes spalvas zaļas, viņām sekojošās, kas

par astoņiem centimetriem garākas par pārējām, kastāņu

brūnas, ārējās sarkani brūnas. Garums, pagarināto astes

spalvu dēļ, ir vaiiāk par divdesmit centimetriem. Topaza
kolibri rādās būt ierobežots uz Gvianas. Viņš apdzīvo upju

krastus, īpaši tos, kuri ir biezi apēnoti. Otra, ļoti līdzīga

suga dzīvo Amacones upes augšgalā.
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Puķu nimfas (Heliotrichinae) parasti ir stipri

veidoti, diezgan lieli švīkstspārņi, kuri pievienojas iepriekš
aprakstītām grupām ar savu spēcīgo ķermeni un savu asti,

kas ir vienā garumā ar salocītiem spārniem. Arī knābis ir

spēcīgs, bet viņa gals nav robots. Abi dzimumi vairāk vai

mazāk atšķiras savā starpā ar savu krāsu.

Ziedskūpstim (Heliothrix aurita), vienā vārdā

ar viņu nosauktas ģintas (Heliothrix) priekšstāvim, mugu-

ras spalvas un rīkles sāni ir dzīvi vara zaļi, spārnu spalvas

pelēki melnas ar violetu atspulgu. Apakšpuse ir tīri balta,

tāpat kā trīs ārējās spalvas katrā astes pusē, kāmēr vidē-

jās astes stūres spalvas ir ar tērauda zilu atspulgu. Zem

acs sākas samta melna švītra, kura tālāk iepakaļ vairāk

izplešas un beidzot izzūd tērauda zilā vīlē. Tēviņa ga-

rums ir 15, mātītes garums 11 rm, pirmā aste ir 6,5 centi-

metri, otras 2,8 centimetri gara. Pēc Vīd a s prinča,

ziedskūpstis Brazilijā ir diezgan rets, pēc Burmeistera viņš
apdzīvo austrumu krasta meža apgabalu lejup līdz Rio dc

žaneiro. Gvianā viņu aizvieto kāda ļoti līdzīga suga. Pā-

rējie radinieki apdzīvo Dienvidamerikas rietumus.

Pēdējā apakšdzimta, kuru mēs ievērosim, aptver

feju kolibri (Trochilinae), zināmā mērā visas šķiras

pirmveidu. šai grupai piederošās sugas raksturo ārkār-

tīga formu bagātība.
Kolibri vārda šaurākā nozīmē (Trochilus colubris)

pieder šai grupai un ir īpašas ģints (Trochilus) priekšstā-
vis. (sints pazīmes ir jāmeklē gludā, par galvu garākā

knābī, dziļi izgrieztā, bet pie ārējās spalvas drusku saīsi-

nātā astē, šauros sānu spārnos un īsās vājās kājās ar slai-

diem pantiem. Virspuses spalvas ir tumši bronzas zaļas
un zoda un rīkles līdz kakla sāniem spilgti vara uguns sar-

kanas, zināmā apgaismojumā viegli atspulgo zaļganā krā-

sā, apakšpuses spalvas ir netīri baltas, ķermeņa sānos vara

zaļas, spārnu un ārējās astes spalvas ir tumši brūnas ar

vāju metāla atspulgu. Acs ir brūna, knābis melns, kāja

brūngana.
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Kolibri apdzīvo Ziemeļamerikas Savienoto Valstu au-

strumu daļu no piecdesmitseptītā platuma grāda līdz tā-

lākiem dienvidiem un no Atlantijas krasta līdz Klusās jū-
ras krastam, bet savā ziemas ceļojumā viņš apmeklē arī

Vidusameriku un Vakarindijas salas.

Greznās elfas (Lophornis) ir ļoti krāšņi dzīv-

nieki. Tēviņu kakla spalvas ir sevišķi attīstītas, viņas iz-

veido krāšņu apkakli, kura sastāv no vairāk vai mazāk

šaurām, garām spalvām ar brīnišķīgu zīmējumu un kuru

putns nēsā piekļaujot vai arī atkarus, galvas virsu spalvas

parasti ir tāpat pagarinātas. Knābis ir apmēram galvas
garumā un gari stiepts, pirms gala drusku paresnināts.
Spārni ir mazi un šauri, īsāki nekā aste, kura atšķiras ar

platām, diezgan vienāda garuma spalvām.
Kura no šīs grupas dažādām sugām ir skaistākā, grūti

teikt, jo viņas visas sacenšās krāšņumā. Aprakstam es iz-

vēlēšos skaisto elfu (Lophornis ornata). Vidukļa
spalvas ir bronzas zaļas, galvas virsus pagarinātās spalvas

brūngani sarkanas; šaura saite, kas iet šķērsām pāri pār

muguras lejas daļu, ir balta, sejas laukums zaļš ar krāšņu

atspulgu. Apkakles spalvas, kuras pagarinātas pakāpie-

nos, ir gaiši sarkanbrūnas, galā ar vizošiem zaļiem planku-
miem. Spārnu spalvām ir tumši purpurbrūna, astes spal-
vām tumši brūni sarkana krāsa. Knābis ir miesas sarkans,

galotnē brūns. Mātītei visas krāsas ir bālākas, un apkak-

les, cekula un vizošā plankuma ap knābi nav nemaz.

Astainās elfas (Heliactinus) atšķiras no ie-

priekšējām galvenā kārtā ar pagarināto asti
.

Knābis ir

garāks par galvu, pirms smailā gala drusku pabiezināts uz

augšu un leju, kāja maza, ar īsiem pirkstiem un apbruņota
ar diezgan lieliem un stipriem nagiem. Tēviņa galvas

spalvas arī ir pagarinātas un izveido virs katras acs pār-
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karu. Spārns ir garš un šaurs, aste ķīļveidīga un pie tam

atsevišķās spalvas ir nodalītas stipri pakāpeniski, un visas

šauras un asi smailas.

Astainā elfa (Heliactinus cornutus) ir vara

zaļa, maz spīdoša, galvas virsus tērauda zils, spalvu ap-

kakle no ārpuses pāriet caur violetu zaļā, dzeltēnā, oranžā

un sarkanā. Rīkle, kakla priekša un vaigi ir dziļi samta

melni, virsējā krūts, vēdera vidus, pakaļa un stūres spal-

vas sānos baltas, spārnu spalvas pelēkas. Mātītei nav gal-

vas un kakla rotas. Rīkle ir rūzgandzeltēna, ārējās aste3

spalvas ir apmēram vidū melni strīpainas. Knābis ir īss,

gandrīz taisns, mazās kājas klātas biezām pūkām, astes

garums ir no 5 līdz 6 centimetriem. Pēc Burmeistera, šis

krāšņais kolibri pieder pie Minas Geraes klajo kamposu

parastākām sugām.

Karogu silfes (Steganurus) abas ārējās, ļoti pa-

garinātās astes spalvas uz gala pusi ir bez karogiem, bet

pašā galā viņām ir ļoti plati karogi.
Knābis ir īss, gandrīz taisns, mazās kājas klātas bie-

zām pūkām.

Karogu silfe (Steganurus Underwoodi) ir ķer-
meņa virspusē, sānos, uz vēdera un uz apakšējām astes seg-

spalvām vara zaļa, uz rīkles un virsējās krūts dziļi sma-

ragda zeltaini zaļa, spārnu spalvas ir purpura brūnas, stū-

res spalvas brūnas, ārējo spalvu karogi ir melni ar zaļganu
atspulgu. Garums ir piecpadsmit, spārnu garums četri un

pus, astes garums deviņi centimetri. Mātīte virspusē ir

vara zaļa, apakšpusē balta ar zaļganiem plankumiem. Apak-

šējās astes segspalvas ir brūnganas, diezgan vienādi ga-

rās astes spalvas pie gala balti plankumotas. Skaistais

putns ir izplatīts Dienvidamerikas ziemeļos, sākot no Bra-

zilijas līdz Venecuēlai, un apdzīvo te tiklab piekrastes kal-

nus kā kalnu augstienes noteikti tikai līdz diviem tūksto-

šiem metru augstumā.
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Astainās silfes (Sparganura) atšķiras gal-
venā kārtā ar savu astes veidojumu. Stūres spalvas uz ār-

pusi ir vienmērīgi kāpinātas, ārējās vairāk kā piecas rei-

zes tik garas kā vidējās, viņu karogi no saknes līdz galam
ir diezgan plati.

Sapfokolibri (Sparganura sappho) ir augšpusē
šarlaka sarkans, uz galvas un apakšpusē metāla zaļš, pie
rīkles gaišāks un spīdošs, ar gaiši brūnganu vēdera apak-
šu. Spārni ir purpurbrūni, astes spalvas brūnas, pie sak-

nes spīdošas un ugunīgi oranža sarkanas līdz gala daļai, uz

tās dziļi melni brūnas. Mātīte ir augšpusē ar zaļiem,
apakšpusē ar pelēkiem plankumiem. Viņas aste ir īsāka

un spalvas ir tikai gaiši sarkanas. Dzimtene ir Bolivija.

Pie milzu gnomiem (Hvpermetra), kuri atda-

lās ar sevišķi garu knābi, pieder milzu kolibri

(Hvpermetra gigas), putns, kurš pēc lieluma apmēram lī-

dzinājās mūsu svīrei. Virspuse ir bāli brūna ar zaļu at-

spulgu, apakšpuse sarkangani brūna, pakaļa pelēki dzeltēn-

gana. Plašā Rietumamerikas dienvidu daļa ir šī uzkrītošā

kolibri dzimtene. Vistālākos dienvidos viņš ir gāju putns,
kurš kārtīgi ierodas un kārtīgi atkal dodas projām. Viņš
ir atrasts četri līdz pieci tūkstoši metru augstumos virs

jūras.

Zobenknābim (Docimastes ensifer) ir no visiem

kolibri vislielākais knābis un tādēļ viņu nevar ne ar vienu

citu sajaukt. Šis knābis ir tikpat garš kā viduklis, drusku

uz augšu liekts, pirms gala drusku pablezināts; spārni ir

samērā īsi un plati, aste vidēji gara ar skaidru zarojumu.

Virspuses spalvas ir vara zaļas, galvas spalvas vara krāsā,

apakšpuses, rīkles apgabala un krūts vidus spalvas — bron-

zas zaļas, sānu spalvas vizoši gaiši zaļas. Aiz acs atrodas

mazs balts plankums. Spārnu spalvas ir purpursarkanas,
ctūres spalvas tumši brūnas ar vara spīdumu. Knābis ir
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melni brūns, kāja dzeltēngani brūna. Putna garums ir

divdesmit divi centimetri, no kuriem, zināms, desmit centi-

metru nāk uz knābi. Dzimtene ir Kvīto un Venecuēlas

kalnāji. Pēdējos viņu atrada Gēring s vēl augstumos
starp diviem un trīs tūkstošiem metru virs jūras, kur šis

putns atdzīvināja mežāju apakšējo daļu.

Cekulainie kolibri (Oxypogon) raksturojas
ar ļoti īsu knābi, ķiveres veidīgu cekulu, platākiem spār-

niem, taisni nogrieztu asti un nespožām spalvām. Kāda

Lind c n a m par godu nosaukta suga, Paramos āzītis

(Oxypogon Lindeni) ir augšpusē un apakšpusē diezgan
vienmērīgi nespodri brūngani vara zaļa, vāji metāliski spī-

doša, galva, atskaitot cekulu vidējās baltās spalvas, ir mel-

na, zem cekula zaļgana. Bārdas veidā pagarinātās rīkles

spalvas ir baltas ar melniem punktveidīgiem plankumiem
galā, spārnu spalvas brūnas ar sarkanīgu violetu atspulgu.
Tērauda spīdīgo stūres spalvu apakšpuse ir brūngani vio-

letā krāsā. Drusku mazākai mātītei nav cekula un bār-

das. Garums ir četrpadsmit, spārnu garums astoņi, astes

garums septiņi centimetri.

Lind c n s uzgāja šo uzkrītošo putnu vispirms Sjerra
Nevada dc Moridā, Kolumbijā, un pie tam četri tūkstoši

metru augstumā virs jūras, še graciozais putns mājo va-

renās, pāri par četri un pus tūkstošiem metru virs jūras

līmeņa paceltās virsotnes „la Concha" apkaimē, un no sa-

vas puses ļoti sekmē vientuļo kalnu atdzīvināšanu.

Kolibri bez izņēmuma pieder Amerikai, un vairāk par
citiem spārnotiem mugurkaulniekiem viņi ir šai zemes da-

ļai raksturīgi. Viņus še atrod, kur vien zeme spēj radīt

puķes un ziedus, no Sitkas līdz Horna ragam. Ziemeļame-
rikas kolibri ir novērots pat uz Labradora. Kādu sugu,

kura viņu aizvieto rietumos, kārtīgi sastop vēl pie Kolum-
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Ugunszemē. Pie tam kolibri sadalās ne tikai platumā, bet

paceļas arī Andu varenos kalnos. Viņi lidinājās vēl joslā
tieši zem sniega robežas; šī josla atrodas starp četriem un

pieciem tūkstošiem metru virs jūras. Tie apmeklē kā dar-

bojošos tā izdzisušu vulkānu krāterus, kurp gan neaizmal-

dīsies neviens cits augstāks mugurkaulnieks. Šādos aug-
stumos tos atrada perot, kad sniegs un krusa trakoja ap

cilvēku, kuru bija augšā dzinusi pētīšanas tieksme, un kurš

domāja, ka viņš, blakus kondoram, ir vienīgā dzīvā būtne

tādos augstumos.

Vispār drīkst apgalvot, ka katram apgabalam, pat
katrai vietai ir savas īpatnējas sugas. Kalnu nimfas, ku-

ras apdzīvo karstās tveicējošās ielejas, kurās nekust pat ne

gaisa strāva, atkal nepaceļas minētos augstumos. Bet ne

tikai atsevišķos kalnos un lejās, arī mežos un stepēs, pat
vēl daudz ierobežotākās vietās piemīt īpašas kolibri sugas.
Vairāk par visiem citiem putniem šie putnu klases pundu-

rīši, vismaz viņu vairākums ir saistīti pie noteiktām pu-

ķēm vai ziediem, viņi stāv visciešākos sakaros ar augu pa-
sauli. Ziedus, no kuriem vieni gūst laupījumu, citi nekad

neapmeklē, un puķes, kuras baro atsevišķus, priekš citiem

itkā nemaz nepastāv. Cekulainais kolibri, kuru mēs ko-

libri galveno sugu pārskatā minējām beigās, pēc Ge-

ringa vēstules, parādās Sjerras Nevadās paramosā, tik-

līdz apvidum raksturīgie alpinie augi atver savus dzeltēnos

ziedus, kurus tauta zīmīgi sauc par „milzu mūkiem", un

pazūd atkal, tiklīdz tie ir aizvērušies, citi nāk un iet tādā

pašā pakāpenībā, kādā viņu puķes uzzied un novīst. Jau

ļoti dažādā knābja uzbūve ļauj taisīt slēdzienu, ka zināmas

sugas pārmeklē tikai noteiktus ziedus un nav spējīgas iz-

mantot pārējos. Zināms, atsevišķas sugas var arī nebūt

sevišķi izvēlīgas. Piemēram, par Ziemeļamerikas kolibri

V i 1 s o n s apgalvo, ka tas ievācot nodokļus no puses savas

dzimtenes floras, bet citi ierobežojas ne tikvien uz zinā-

miem kokiem, bet pat uz viņu galotņu zināmu augstumu.

Vieni cītīgi pārmeklē augšējo zaru ziedus, citi lējāk lapas

un vēl citi sulu atdalošo stumbru, tādējādi iegūstot savu
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dienišķo maizi. Par punduru kolibri Gos s c saka, kā tas

izmantojot gandrīz tikai zemāko augu ziedus, cieši virs

zemes; saules putnus, pēc Beit sa, tikai izņēmuma kārtā

redz uz puķēm vai ziediem, kuri viņu apdzīvotos ēnainos

mežos ir retums, bet gan viņi uzlasa savu barību, kukai-

ņus, no lapām, ar nesalīdzināmu izveicību kustoties pa la-

pām un aplūkojot tās no augšas un no apakšas. Tāpat nav

ko brīnīties, ja pamanām, ka daudzām salām ir savi īpat-
nēji kolibri, tā, piemēram, žuan Fernandecā sastop divas

sugas, kuras apkaimes salās nav atrodamas, un pat ja

punduru kolibri aizlido no Jamaikas līdz Kubai. švirkst-

spārņi ir gan katrā ziņā spējīgi izdarīt lielākus ceļojumus,
ko pietiekoši pierāda daudzas sugas, atsevišķas sugas iz-

platās pat pār pusi no visa kontinenta.

Ar šo kolibri pieķeršanos vietai stāv saskaņā tas, ka

Amerikas ekvatora zemes ir ar viņiem sevišķi bagātas. No

trīssimti deviņdesmit sugām, kuras Uo 11 es s pieņem,
divi simti septiņdesmit atrodas Dienvidamerikas ekvatora

zemēs, simts (pa daļai tās pašas) Ziemeļamerikas tropos,
piecpadsmit dienvidu puses mērenā joslā, divpadsmit zie-

meļu pusē un piecpadsmit Antiļu salās. Tomēr būtu mal-

dīgi domāt, ka ieleju meži, kuros augu dzīve sasniedz aug-
stāko attīstību, būtu švirkstspārņu īstenā paradīze. Šo

mežu brīnišķīgi krāšņās puķes protams tie neatstāj no-

vārtā, gluži otrādi, vismaz uz laikiem tie viņas aplido un

pārmeklē, bet ziedu vairums nav tas, kas noteic viņu sugu

bagātību, bet gan to dažādība. Mūsu pētījumu līdzšinē-

jais stāvoklis fauj pieņemt, ka Dienvidu un Vidus Ameri-

kas kalnu apvidi dod mājokli vislielākam kolibri sugu skai-

tam, un tur šīs šķiras formu bagātība parādās visuzkrī-

tošāk.

Meksika, kā rādās, ir no kolibri iecienīta zeme: viņa
ir dzimtene vairāk kā piektai daļai no visiem švirkstspār-

ņiem, kuri, līdz šim ir pazīstami, un var pareģot, ka tiem,
kuri še atrasti, nāks vēl klāt daudzi līdz šim nepazīstami,
kolīdz maz pazīstamo valsti labāk izpētīs. Meksikā, zināms,
ir viss, kas šādai daudzējādībai ir nepieciešams. Viņa ir

pārmaiņām bagātākā Vidusamerikas zeme, tur ir visas
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augstumu joslas un reizē ar to dažādi gada laiki vai vismaz,
to siltumu grādi. Novērotājs, kurš šo brīnišķīgo zemes

gabalu apstaigā, redz sevi visapkārt vizošu būtņu aplidotu.

Viņš tās atrod kā karstās ielejās, tā ledainās augstienēs,

tur, kur ūdens liek parādīties savam atdzīvinošam spēkam
un rada visu ekvatora zemju pārpilnību, tur, kur saules

iededzinātais līdzenums baro tikai kaktusu un no šejienes

augšup līdz vulkānu akmeņainām kraujām. ~Viņi," kā

Gūl ds izsakās, ~savu neatdarināmo greznumu ienes pat
vulkānisko gruvekļu spraugās, viņi apdzīvo apgabalus, kur

nenomaldas neviena cilvēka kāja, savas maigās skaņas viņi
čukst auksto kalna tuksnešu kurlā ausī." Bet viņu iemī-

ļotākās uzturēšanās vietas katros apstākļos ir puķainās
pļavas un stepju apgabalu ziedošie krūmāji, ziedoši stāvo-

šie krūmi un dārzi. Te viņus redz aizsteidzamies cieši virs

zemes, rotaļājamies no vienas puķes uz otru un noturam

savas medības bieži vien visciešākā sabiedrībā ar medu

6ūcošām bitēm un nektāru sūcošiem tauriņiem. Nav vēl

iespējams noteikt, par cik tie kolibri, kuri neceļo, ir jā-

skaita par vienvietas putniem. Drīkst pielaist, ka neviena

pati suga nepaliek tanī pašā vietā gadiem ilgi, bet gan sa-

skaņā ar gada vai vismaz ar ziedēšanas laiku dodas drīz

šurp, drīz turp, ir iespējams, ka, atskaitot perēšanas laiku,

viņas pastāvīgi klejo apkārt. Visi novērotāji, kuri dzīvoja

vienā un tanī pašā vietā ilgāku laiku, ir vienis prātis, ka

zināmas sugas rādās tikai noteiktos gada laikos. Tā, Bu 1-

-1 o k s apliecina, ka daudzas Meksikā dzīvojošas kolibri su-

gas rādās tikai priekšvasarā. Atsevišķas sugas maijā un

jūnijā lielos vairumos parādījās galvas pilsētas augu dār-

zos, un tad bija viegli sadabūt daudzus no viņiem, kāmēr

citos gada laikos tās pašas sugas nemanīja. To pašu

Rīvs (Reeves) novēroja pie Rio dc žaneiro, to pašu
Bei ts s savu vienpadsmit gadus ilgo pētījumu laikā pie

Amacones upes, pie tās pašasatziņas nonāca visi pārējie

pētnieki, kuri varēja savu uzmanību veltīt ilgāku laiku šiem

dīvainiem radījumiem, tas ir, nepārtraukti mēnešus vai ga-

dus. Laikam visas sugas klejo apkārt pa zemi vairāk vai

mazāk tāli. Tie, kuri apdzīvo augstieni, ir spiesti uz laiku
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nokāpt dziļākos apvidos, un tiem, kuri dzīvo tur, kur valda

mūžīgs pavasars vai arī tā vietā norit nepārtraukta augu

pasaules atjaunošanās, kur cauru gadu ziedi un puķes, va-

jadzēs vismaz ziedu dēļ doties no vienas vietas uz otru.

Ir zināms, ka kolibri dažus kokus apmeklē lielos baros, kā-

mēr tie ir ziedos, bet citādi tos maz ievēro. Ir arī novērots,
ka viņi ierodas neparasti lielos baros taisni tad, kad koks

sāk ziedēt, taisni tāpat, kā to dara medu meklējošie ku-

kaiņi. Viņi piepēži tad laižas klāt no visām pusēm, bez kā

būtu zināms, no kurienes tie nāk, un viņi apmeklē koku ik-

dienas, kāmēr tas zied. šīs vietas maiņas tomēr nav sa-

līdzināmas ar īstiem ceļojumiem. īsti gāju putni ir tās

sugas, kuras mājo ziemeļu vai dienvidu mērenā joslā. Vi-

ņas parādās gandrīz ar to pašu noteiktību, kā pie mums

bezdelīgas, uzturas zemē, perē un aukstam gada laikam ie-

stājoties uzsāk atkal ceļojumu uz siltākiem apvidiem.

0 d i b o n s domā, ka ceļojums notiekot nakti, bet pats par

sevi saprotams, ka viņš neko noteiktu par to nevar teikt.

Es saku — pats par sevi saprotams; jo švirkstspārņu no-

vērošana nebūt nav viegla. Citiem gāju putniem var sekot

ar redzi un dzirdi, — pie kolibri šīs maņas atsakās kalpot.
Arī visredzīgākā acs pazaudē švirkstspārni vai arī vairs

nav spējīga viņu ieraudzīt, un tikpat maz norādījumu var

dot auss par viņa kustības virzienu un attālumu. Kolibri

pārsteidz vienmēr, jo viņš vienmēr atstāj burvīgas parādī-
bas iespaidu. Viņš piepēži ir klāt, bez kā īsti noteikti būtu

zināms, no kurienes viņš ieradies un tikpat piepēži tas at-

kal pazūd. Ja Ziemeļamerikā viens jau ir redzēts, tad tos

drīz ierauga visur. Kāds novērotājs, kurš ir pievilcīgi ap-

rakstījis viņu parādīšanos, saka, ka viņš kādu rītu esot mo-

dināts ar ziņu: „Kolibri ir klāt". Viņš esot vispirms tos

novērojis pie kāda patlaban ziedoša tulpju koka (Lirio-

dendron), drīz pēc tam saskatījis visur un redzējis kopā

lielos vairumos. Bet viņš atrada, ka skaits ātri pamazi-

nājās. „Pēc vairākām dienām," viņš piezīmē, „tikko vēl

kāds šur un tur parādījās. Drīz pēc tam mēs arī pilsētā
tikai šur un tur dzirdējām par kādu atsevišķu nomaldīju-

šos putniņu. No tā man liekās izrietam, ka kolibri ceļo-
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jumi un uzbrukumi pilsētām un dārziem vispirms notiek

vairumā un lielā barā. Viņi nāk kā plūdi ar stipri saban-

gotu vilni, šie plūdi velkas caur zemi šurp no dienvidiem,

atstāj aiz sevis visur dažus iemītniekus un plūst tālāk uz

ziemeļiem pakāpeniski pazūdot. Tādēļ arī ir iespējams, ka

mūsu novērotā magnolija arī tikai tādēļ no sākuma bija

apmeklēta tik lielā skaitā, ka viņa, pateicoties savai se-

višķi izdevīgai augšanas vietai, ziedēja neparasti agri, un,

varbūt, dzīvnieki ar katru dienu sadaļas pa ziediem, kuri

rodas un atveras visos apkārtnes kaktos un slēptuvēs."
Ja grib šo putnu dzīvi saprast, tad vispirms vajaga

mēģināt iepazīties ar viņu lidojumu. Viņš, tā teikt, nosa-

ka visu dzīvi, īsteni viņš tikai kolibri pataisa par to, kas

tas ir. Neviens cits putns tā nelido, kā viņš, un taisni tā-

dēļ arī švirkstspārņus nevar salīdzināt ar citiem. „lekams
es viņus nebiju redzējis," saka Sossīrs (Saussure), „es

nekad nevarēju iedomāties, ka kāds putns var kustināt sa-

vus spārnus ar tādu ātrumu, kā to dara kolibri. Viņi li-

dinājās gaisā, drīz zibeņa ātrumā šaujoties projām, drīz

atkal turoties vienā un tanī pašā vietā. Viņu lidojums ir

divkārši dažāds: bultas ātrā šaušanās uz priekšu taisnā

virzienā katrā ziņā atšķiras no plivināšanās uz vienas un

tās pašas vietas. Ir skaidrs, ka pēdējā kustība prasa vis-

lielāko spēku piepūlē jumu, jo putnam, lai noturētos līdz-

svarā, vajaga vienādi stipri sist ar spārniem kā uz augšu,
tā uz apakšu, šī kustība ir tik ātra, ka beidzot no spār-

niem nav vairāk nekas redzams." Bet arī visa izturēšanās

un dzīves veids ir steidzīgs, kā Sossīrs saka, drudžains.

Viņu dzīve rit paaugstināt ākā spēcīgākā veidā nekā kaut-

kurai citai mūsu zemes lodes būtnei. No rīta līdz vakaram

tie steidzas pa gaisiem meklējot ar medu pildītas puķes.

Tos redz pienākam, nostājamies zibeņa ātrumā vertikāli

puķes priekšā, turamies uz vietas bez kautkāda balsta, vē-

dekļveidīgi izplēšam asti un tanī laikā iegremdējam atkār-

tāti savu mēli kausa iekšienē. Nekad viņi nenolaižas uz

zieda, un rodas iespaids, itkā tie vienmēr steigtos, vienmēr

būtu tik nevaļīgi, ka viņiem priekš tā pietrūktu laika, šā-

viena ātrumā viņi piesteidzas, pēkšņi pietura, augstākais
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uz dažām sekundēm nosēžas uz kāda maza zara un tad at-

kal aizlaižas ar tādu ātrumu, ka viņu aizlaišanos tikko ie-

vēro." Tamlīdzīgi izsakās arī visi pārējie pētnieki. „Cik

brīnišķai," saka G ū 1 d s, „vajaga būt ierīcei, kura izveido

kolibri trīsošo kustību un turpina viņu tik ilgi! Ja viņ§
nostājas līdzsvarā kāda objekta priekšā, tad tas notiek tik

ātri, ka acij nav iespējams sekot katram spārnu vēdienam,
un miglaini neskaidrs pusriņķis katrā pusē ir viss, kas ir

saskatāms." Vēl sīkāk viņu ierašanos un pazušanu attēlo

Ņūtons. „Pirmā," viņš saka, „tik pilnīgi atšķiras no visa

redzētā, ka tas, kurš nav krustojis Atlantijas okeānu, ne-

kad nespēj gūt par to skaidru ainu. Pat salīdzinājums ar

lidinošos sfinksu var kolibri tikai nākt par sliktu. Izbrīnā

stāvam kādas puķes priekšā te pēkšņi starp viņu un aci pa-
rādās mazs tumšs priekšmets, kāda lieta, kura izskatās

itkā uzkārta starp četrām krustotām drātīm. Vienu acu-

mirkli ilgi to redz puķes priekšā; paiet vēl viens acumirklis,
un viņš nostiprinājās; tad, var manīt, ka starpu starp katru

drāšu pāri aizņem pelēka migla; vēl viens acumirklis —

un metot safira un smaragda gaismas staru, viņš šaujas

projām tik ātri, ka acs viņam nespēj sekot, vārds paliek

neteikts, pamodusies doma paliek nedomāta. Tas bija vai

nu pārāk drošs vai maz ko zinošs vīrs, kurš pirmais mē-

ģinā'a attēlot lidojošu kolibri. Jo putnu nevar attēlot ne

zīmulis, ne sarene. Redz tikai, ka viņš ķermeni tura ver-

tikāli un ka katrs švirkstoši kustošais spārns izveido pus-

riņķi." Ar šādos vārdos izteiktām domām būs vienis plā-

tis visi rūpīgākie novērotāji. Bet mēs jau tagad zinām, ka

lodojuma norise un lidināšanās puķu priekšā pie visām su-

gām notiek tieši tādā pat kārtā. Tā, kāds Kubā dzīvo-

jošs kolibri, pēc Gundlacha, ar savu lidojumu diezgan

ievērojami atšķiras no saviem radiniekiem. Lai apmek-
lētu puķi, viņš pielaižas cieši tai klāt, tur, švirkstoši ku-

stinot spārnus, vienu acumirkli plivinājās uz vienas un tās

pašas vietas, iebīda mēli kausā, pēc tam vēlk viņu ar

pēkšņu rāvienu atpakaļ, turpina vēl vienu acumirkli lidi-

nāties un strauji tuvojas atkal kādam citam ziedam. Caur
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pastiprina diezgan garās astes pastāvīgā kustināšana, ku-

ru putns drīz sakļauj, drīz izpleš. Ziemeļamerikas kolibri,

turpretim, vienmēr lido vienmērīgi uz priekšu. Kāmēr

švirkstspārnis paliek vienā un tanī pašā vietā, spārnu vē-

diena troksnis nav dzirdams, bet tiklīdz viņš uzsāk ātrāku

kustību, tas rada asu dūcošu skaņu, kura kolibri putniem
ir tieši sagādājusi „dūcošo putnu" nosaukumu. Skaņa ir

dažāda atkarībā no dažādām sugām, pie lielākiem tā vispār
ir dobjāka nekā pie mazākiem, atsevišķiem tik īpatnēja,
ka tos var pazīt pēc viņu dūkšanas. Nebūt nav pietiekoši

noskaidrots, kāds kustības veids rada troksni, jo kustības

nav iespējams izšķirt. Augstākais, ko var pieņemt, ir, ka

putns, mērojot lielākus atstatumus, kustina savus spār-

nus vēl ātrāk un straujāk, nekā kad viņš turas uz vienas

vietas, jo kāmēr ilgst pēdējais stāvoklis, viņš trokšņa ne-

saceļ.

Par lidojuma virzienu, par līnijām, kuras viņš aprak-

sta, nav iespējams gūt skaidrību. Kustības ātrums ir tik

ievērojams un kustošais ķermenis tik mazs, ka novērojumi

kļūst neiespējami. odib o n s apliecina, ka Zimeļameri-
kas švirkstspārnis šķeļot gaisu garās viļņveidīgās līnijās,
zināmos atstatumos paceļoties zem četrdesmit grādu liela

leņķa un tad loka līnijā noslīdot atkal lejā, bet viņš pie-

bilst, ka neesot iespējams sekot lidojošam putnam vairāk

kā piecdesmit vai sešdesmit metrus, pat ja acs ir apbru-

ņota ar labu tālskatu. Gūl d s saka, ka švirkstspārnis

ļoti droši spējot izvest visvisādus spārnu kustības veidus,

ka viņš bieži vertikāli dodoties augšup, laižoties atmugu-

riski, griežoties riņķī vai, tā teikt, aizdejojot projām no

vienas vietas vai no vienas koka daļas uz otru, drīz kāpjot

augšup, drīz nolaižoties lejup, ka viņš paceļoties augstāk

par augstiem kokiem un tad šaujoties projām kā meteors.

Bieži viņš mierīgi uzkavējas zemē dūcot mazu puķu vidū;

tagad tas plivinājās vienu acumirkli virs kādas niecīgas

zāles, nākošā mirklī to redz vairāk par četrdesmit soļiem

tāļu, — viņš ir aizlidojis turp domu ātrumā.
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Negribot vienmēr ir atkal jāatgriežas pie domām, ka

švirkstspārnis ir skaitāms par spārnotu tauriņu. Tas nav

jāsaprot bilžaini, bet burtiski. „Sperot savu pirmo soli Ja-

maikas stepēs," saka Sossīrs, „es redzēju kādu vizoši

zaļu kukaini steidzīgā lidojumā pielaižoties pie kāda krūma

un atkārtoti slīdam no viena zara uz otru. Mani augstākā
mērā pārsteidza izveicība, ar kādu dzīvnieciņš izvairījās no

mana tīkla, un kad es beidzot to sagūstīju, es brīnējos vēl

vairāk, jo biju kukaiņa vietā saķēris putnu. Ir tiešām tie-

sa, ka kolibri piemīt ne tik vien kukaiņu izskats, bet arī iz-

turēšanās, kustības un dzīves veids." Tā, kāSossīram,
ir klājies arī citiem. Un diezgan dīvaini: arī paši kolibri,
kā rādās, saskata attiecīgos tauriņos vismaz sāncenšus sa-

vā amatā. Pēc Soss īra novērojumiem, viņi uzsāk ar

tauriņiem īstas cīņas, seko tiem no puķes uz puķi, no zara

uz zaru un vajā tos tik ilgi, kāmēr aizdzen projām. Bieži

viņi sabojā tiem spārnus, šie uzbrukumi acīmredzot no-

tiek aiz greizsirdības, varbūt aiz barības skaudības, bet tie

ir augstākā mērā raksturīgi kā vajātājiem tā vajātiem.

Apzinīgi novērotāji domā, ka arī tauriņu un švirkstspārņu
maņas un garīgās spējas varētu atrasties apmēram uz vie-

nas pakāpes, bet viņus, bez šaubām, ir maldinājusi, nove-

dot pie nepareiziem slēdziniem, kolibri acu nevainīgā iz-

teiksme un putna drošums. Nesasniedzamā izveicība un

kustību ātrums piešķir švirkstspārnim drošumu un bez-

bailību, kura pārsteidz augstākā mērā.

Daži ceļotāji runā par krāšņo krāsu spēli, kādu tie esot

pie kolibri novērojuši; viņu atstāstījumi tomēr ir pareizi
tikai zem zināmiem noteikumiem. No visa tā krāsu krāš-

ņuma, kādu šie dzīvie dārgakmeņi uzrāda, kad tie laižas,

parasti nekā neredz. Viņš parādās tikai tad, kad tie at-

pūšas, vai nu švirkstot, apstājušies kādas puķes priekšā,

nekustinot, atskaitot spārnus, nevienu citu ķermeņa daļu,
vai arī kad tie nolaižas atpūsties uz kāda zara. šo kustī-

bas veidu gan domāarī šombu rgk s. „Acs," viņš saka,

„kura mirkli agrāk vēl klusu bija apbrīnojusi ziedu, nā-

košā acumirklī redzēja virs viņa lidinoties kādu topaza ko-

libri, bez kā varētu pateikt, ka viņš tur ir nokļuvis, līdz tas
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tāpat domuātrumā karājas kādā citā vietā virs zieda krāš-

ņuma, trīsot un vizuļojot. Ja es apskurbošo aci griezu
citā virzienā, uz kādu citu koku, tad es tur uzgāju to pašu
mānošo un sajūsminošo spēli: še es sastapos ar piemīlīgo

rubinu, tur kvēlējošo zelta pilienu vai ar tūkstoškārt at-

spoguļujošo safiru, līdz beidzot visas šīs lidojošās vizuļu-
jošās dzirksteles apvienojās kairinošā vaiņagā, bet pēkšņi
atkal izšķiroties, iesāka agrāko kairinošo spēli. Bet ir arī

atsevišķi putni, kuru krāsu krāšņums spīd un laistas arī

kad tie laižas. „Safo kolibri," man raksta Gēri ng s,

„kad uz viņu krīt saules gaisma, līdzinājās uguns dzirkste-

lei un pārsteidz arī to, kas jau ir novērojis daudzas viņu
ģints sugas. Kad pirmā no šīm dzīvām dzirkstelēm manā

priekšā lidoja šurp un turp, viņa mani saistīja tā, ka es

aizmirsu vērst uz viņu savu ieroci."

Ja švirkstspārņi ir noguruši garākā lidojumā, tad viņi
zaros uzmeklē atpūtai piemērotu vietu. Tam nolūkam viņi
skaita par piemērotākiem tievus nokaltušus zariņus vai

vismaz tādus, kuri dažus centimetrus ir bez lapām, viņi
vienmēr atkal un atkal atgriežas atpakaļ pie tiem, apmeklē
arī vairākus atpūtai piemērotus zarus tik vienmērīgi, ka,
kā to uzsver G v n d 1 a c h s, lai viņus pilnīgi droši varētu

redzēt un novērot, vajaga tikai uzturēties neilgu laiku kā-

das tādas vietas tuvumā. īso atpūtu viņi parasti izlieto

savu spalvu sakārtošanai, vai sava knābja tīrīšanai, tā

tad īsteni arī tagad vēl neatpūšas, vismaz nepārtraukti tur-

pina kustināt spārnus un asti. Tiklīdz viņu spalvas ir kār-

tībā, tie laižas tālāk, lai no jauna parastā kārtā turpinātu
savu rotaļu virs puķēm. Zeme viņiem ir tikpat sveša kā

svīrēm: viņi tur neprot sev izpalīdzēties, jo tie nespēj stai-

gāt.

Kopš seniem laikiem ir nodibinājies ieskats, ka ne-

viens no švirkstspārņiem nevarot dziedāt. Vispār tas rā-

dās būt pareizi. Bet jau tagad ir vesela rinda novērojumu,
kuri apliecina pretējo. Vīd a s princis apzīmē viņu balsi

par „ļoti neievērojamu sīku skaņu", un atgādina kādā citā

vietā, ka kolibri licis atskanēt savai „skaļai, īsi aicinošai

balsij". Burmeisters turpretim saka: „švirkst-
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spārni nebūt nav mēmi, jo kad viņi kaut kur nolaižas uz

kādu sausu zaru un tur kādu laiku atpūšas, tad tie laiku

no laika liek atskanēt savai klusai, čiepstošai balsij. Es

esmu to bieži dzirdējis un arī novērojis virs manis lapu
ēnā sēdošo putnu, ka viņš šad un tad ar maigo aicinošo

saucienu uz acumirkli izmeta ārā no knābja savu smalko

šķelto mēli." Pagaidām mums klājas tāpat, kā pētnie-

kam, kurš nodzīvojis Amerikā tikai īsu laiku. „Pirmo
reizi ierodoties Gvatemalā," saka S a 1 v i n s, „man likās,
ka dažādās kolibri sugas ir pilnīgi vienādas savās parašās
un ieradumos, pēc savas balss un savas dūkšanas, bet vē-

lākie novērojumi un pastāvīgā uzmanība man mācīja, ka

katrai sugai ir sava īpatnība, un tā es jau īsā laikā diez-

gan droši spēju pazīt sugas pēc viņu dūkšanas vai pēc viņu
kliedziena. Katrā ziņā ir grūti vārdos izteikt šīs atšķirī-
bas, bet viņas tomēr ir manāmas."

Kolibri maņas, kā rādās, ir attīstītas diezgan vien-

mērīgi un augsti. Visi novērojumi ļauj ar noteiktību slēgt,
ka redzei vajaga būt sevišķi asai. To novēro pie viņu ku-

stībām lidojuma laikā un tas ir jāpieņem, redzot, kā viņi
lidojot ker mazus, mūsu acīm pilnīgi neredzamus kukai-

ņus. Tāpat mēs varam būt pārliecināti, ka viņu dzirde nav

sliktāka kā citiem putniem, lai arī par to mums nav no-

teiktu novērojumu. Tauste, zināms., ir augsti attīstīta, jo

ja tas tā nebūtu bijis, tad viņiem nebūtu iespējams izvilkt

no puķu dziļuma galveno viņu barības daļu. Mēle uzņemas

gandrīz tādu pašu darbu kā dzeņu mēle: viņa pārbauda ci-

tām maņām nepieejamās paslēptuves. Viņas augstā sajūta
uzmeklē laupījumu un vada pašu orgānu to uzņemot. Savu

garšu kolibri pierāda, tiekdamies uz saldumiem. Par osmi

gandrīz nav iespējams spriest, bet mēs drīkstam gan pie-

ņemt, ka šī maņa nav panīkusi.
Labi izveidotais, izceltais galvas kauss jau iepriekš

ļauj spriest, ka arī tīri garīgās švirkstspārņu īpašības atro-

das uz diezgan augstas attīstības pakāpes. Novērojot vi-

ņus ir vieglāk kļūdīties nekā novērojot viņu šķiras radinie-

kus, un tādēļ pētnieku spriedumi ir ļoti dažādi. Kāmēr ko-

libri brīvi kustās, ar tiem var iepazīties tikai nepilnīgi.
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Viņu nemiers un trauksme, viņu kustību ātrums, viņu nm-

zums un viņu lielais skaits apgrūtina novērotājam tiem se-

kot : tomēr tikdaudz tas var novērot, ka viņi labi prot at-

šķirt draugus no naidniekiem un derīgo no kaitīgā, ka vi-

ņiem sniegtais patvērums viņus spiež uzticēties un vajā-
šana tos dara biklus un uzmanīgus. Parasti tie pa lielākai

daļai izrāda tādu uzticēšanos un mieru, ka tas viņiem at-

nes postu; tas tomēr ir tikai sekas no viņu ārkārtīgās iz-

veicības un drošības katrā viņu kustībā. Viņi apzinās, ja
es tā varu izteikties, ka viņi no ikvienām briesmām vēl

īstā laikā var aizbēgt. Kāmēr lieta grozās ap izsargāšanās
no viņu dabīgiem ienaidniekiem, viņus šī apziņa gan ne-

pievils. Cilvēks, zināms, šo uzticību bieži izmanto ļaunā
nolūkā, un tādēļ švirkstspārņi viņam tik bieži un tik viegli
krīt par upuri.

lekams mēs pārejam uz dabas un izturēšanās vai dzī-

ves veida aprakstu, mums vajag kļūt skaidrībā par barību,

jo viņa, kā tas jau ir bieži aizrādīts, stipri iespaido dzīvi.

Ir zināms, ka par švīkstspārņu barību pastāv maldīgi ie-

skati. Vecais ieskats bija, ka viņi pārtiek no puķu medus

vai vismaz, ka puķu medus esot viņu barības galvenā tiesa.

Tomēr Bad j ē (Badier) jau 1778. gadā ziņoja, ka viņam
esot pilnīgi skaidrs, kādēļ visi kolibri, kurus mēģināja ba-

rot ar cukura ūdeni un sīrupu, īsā laikā nobeidzās, jo tie

puķu nektāru norij tikai netīšām, ja tas vispār notiek, bet

patiesībā viņi ēd pavisam mazus kukainīšus, un pie tam

tos, kuri uzturas ziedu kausa dibenā un pārtiek no medus.

Viņš pārmeklēja dažādus kolibri un pie visiem uzgāja

kuņģī kukaiņu un zirnēkļu atliekas. Divus sagūstītos viņš
baroja apmēram divas nedēļas ilgi ar sīrupu un sausiņiem,
bet tie kļuva vienmēr vājāki un nobeidzās; tos uzšķēržot
viņu sarīvētās zarnās uzgāja kristalizējušos cukuru. Sīkā-

kus novērojumus publicēja Vils on s 1810. gadā. „Līdz
šim valdīja ieskats," viņš saka, ka kolibri pārtiek no augu

medus, un tikai viens vai divi jaunāki pētnieki ir piezīmē-
juši, ka viņi putna vēderā esot uzgājuši kukaiņu daļas, pie
kam domāja, ka tās ir iekļuvušas caur gadījumu. Tas ap-

stāklis, ka ieropiešiem trūkst izdevības noskaidrot šo jau-
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tajumu ar novērojumiem vai uzšķēršanu, ir kļuvis par cē-

loni šī ieskata vispārināšanai. Es no savas puses varu no-

teikti runāt par šo jautājumu. Es esmu redzējis jaukos
vasaras vakaros kolibri dažreiz pusstundām ilgi dzenoties

pakaļ maziem švirkstošiem kukaiņiem pēc mūsu ķērēju

paņēmiena, bet ar izveicību, kura tālu pārsniedz viņu lido-

jumu kustības. Es esmu laiku pa laikam uzšķērdis lielu

šo putnu skaitu, izmeklējis kuņģa saturu ar palielinošiem
stikliem un no četrim gadījumiem trijos esmu atradis, ka

tas sastāvēja no kukaiņu sasmalcinātām paliekām. Bieži

bija pamanāmi vēl neaizskārti veseli, bet ļoti mazi kukaiņi.
Manu draugu novērojumi pilnīgi saskan ar šādu rezultātu.

Ir ļoti labi zināms, ka kolibri mīl galvenā kārtā zvanvei-

dīgās puķes, bet taisni tās ir mazu kukaiņu uzturēšanās

vieta." Bu 11 ok s (1825.) ir pilnīgi vienis prātis ar Vi I-

son v. „Ir ļoti iespējami," viņš saka, „ka visa šī sabie-

drība ēd kukaiņus; ka to dara daudzi, es zinu droši. Es

esmu tos uzmanīgi novērojis viņu mazā laupījuma vajāša-

nas laikā un ļoti bieži redzējis, ka viņi mušas un citus ku-

kaiņus ķēra laižoties un pie uzšķēršanas tos esmu uzgājis

viņu kuņģos. Kādā mājā Jalapā, kuras pagalmā bija dārzs,

es bieži ar patiku noskatījos uz kolibri, kā viņi sarīko sa-

vas medības starp neskaitāmiem zirnēkļu tīkliem. Viņi uz-

manīgi devās tīklu un pavedienu mudžeklī, lai noņemtu
nost sagūstītās mušas, bet tā kā lielākie zirnēkļi negribēja

savu laupījumu atdot ar labu, uzbrucēji bieži bija spiesti

atkāpties. Izveicīgie mazie putni ierodoties mēdza aplidot
divas vai vienu reizi apkārt pagalmam, itkā viņi vēlētos ie-

pazīties ar savu apgabalu. Tad tie iesāka savu uzbrukumu,

uzmanīgi nolaižoties zem viltīgā zirnēkļa tīkla un pēkšņi
metoties uz mazām ieķertām mušām." Vācijā Vīd a s

princis kā pirmais aprakstīja kolibri barību. Toreiz vēl,

nepazīstot nupat minētos ziņojumus par mūsu mazo putnu

kukaiņu barību, es izteicos par šo jautājumu manā Brazi-

lijas ceļojuma aprakstā (1821.) un drīz pēc tam „Izidā"

(1822.)'. Es esmu pilnīgi par to pārliecināts, jo pat vis-

mazāko putnu kuņģus mēs atradām piebāztus pilnus ar ku-

kaiņu paliekām, turpretim tie nekad nebija pildīti ar augu
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medu. Pēc manas pārliecības barība sastāv no mazām va-

bolītēm, zirnēkļiem un citiem kukaiņiem un tamlīdzīgiem

un mēle nav caururbta, sūkšanai pielāgots stobrs. Viņas
abas ādainās galotnes, ja tās iebāž zieda stobrā līdz pama-

tam, ir pilnīgi piemērotas sajust tur atrodošos ļoti mazos

kukainīšus, satvert tos un ievilkties atpakaļ knābī." Ap-
mēram vienā laikā ar šo prinča ziņojumu parādījās (1831.)
Odibona ļoti labais darbs. Tur viņš raksta: „Kolibri

galvenā barība ir kukaiņi, galvenā kārtā vaboles. Tos,

kopā ar mazām mušām, parasti atrod viņu kuņģos. Pir-

mos viņi nolasa no puķēm un pēdējos ķer lidojumā, švirkst-

spārņus var skaitīt par ļoti labiem mušu ķērējiem. Pro-

tams, ka no nektāra vai medus, ko viņi uzsūc, viņiem ne-

pietiek pārtikai, tie varbūt vairāk noder slāpju dzesēšanai.

Pie daudziem no šiem putniem, kurus turēja gūstniecībā
un baroja ar medu vai cukuru, es novēroju, ka viņi reti

palika dzīvi vairāk mēnešus ilgi, un ja tad viņus pārmeklē-

ja, atrada, ka viņi ir augstākā mērā noliesējuši, citi, tur-

pretim, kuriem ikdienas divas reizes nesa no mežiem vai

no dārziem svaigas puķes un kuru krātiņš bija noslēgts
tikai ar gāzās tīkliem, caur kuriem varēja ietikt mazi ku-

kaiņi, dzīvoja divpadsmit mēnešus un tad vēl tos palaida

vaļā." No jaunākiem novērotājiem Gosse un Bur-

meisters ir sīki apgaismojuši to pašu jautājumu.
Dzimtene un tieši dzīves vieta, puķu dažādība, kuras

sniedz barību, un citas attiecības tā tad atstāj ļoti lielu ie-

spaidu uz dažādo švirkstspārņu dzīves veidu, bet arī dažā-

das sugas diezgan daudz atšķiras ar savu dabu. Gandrīz

visi kolibri ir īsti dienas putni. Viņi mīl siltumu un uz-

uzmeklē ēnu, turpretim no aukstuma tie ļoti cieš. Atse-

višķi ceļotāji gan ir apgalvojuši pretējo, bet Sossīrs ap-

galvo, ka viņš tos Meksikā nekad neesot redzējis lidojam

apkārt tumšos, ēnainos, lielos mežos, bet gan arī pusdienas
laikā pilnā saulē, brīvās vai tikai reti ar krūmiem un ko-

kiem apaugušās vietās. Kad zaļā lukturu agave stāv pilnos

ziedos, tie arī viskarstākās pusdienas stundās aplido va-

renā stumbra zarus, kuri augstu virs zemes nes mirdzošos

ziedus, un kad zied kukurūza, zināmās dienas stundās var
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redzēt visu lauku no viņiem piepildītu, vai arī visur var sa-

dzirdēt viņu dūkšanu un spārnu vēdienu švirkstēšanu, kā

arī kluso čiepstēšanu. Neskatoties uz to, ir vairāki, kurus

var skaitīt par krēslas putniem; tie uzsāk savas medības

agrās rīta vai vēlās vakara stundās, bet karstā pusdienas
laikā atpūšas dziļā koku paēnā. Tā Vatertons un pēc
viņa šomburgks ziņo par topaza kolibri, ka tas kusto-

ties tikai pa aukstāko dienas laiku, bet bailīgi izvairoties

no saules stariem, un tāpat Vīd a s princis stāsta par

kādu citu, ka viņš to esot redzējis galvenā kārtā no rīta,
kad tas žāvējis savas spalvas. Jamaikas punduru kolibri

kā kamene aplido zemākos augus cieši virs zemes un tikai

izņēmuma kārtā paceļas ievērojamos augstumos, kāmēr

milzu kolibri tur bieži klejo apkārt. Ziedošs koks pievilina

ļoti dažādas sugas un ja zem tāda uzkavējas, tad stundas

laikā var redzēt ierodamies un pazūdam lielāko daļu no

tiem, kuri kādu apvidu apdzīvo. Daži ceļotāji, un starp
tiem Spikss (Spix) un Marciuss (Martius), ir ru-

nājuši par kolibri bariem, citi apgalvo, ka putni parādoties
tikai atsevišķi. „Man, saka Vīd a s princis, „no personī-

giem piedzīvojumiem ir jāsaka, ka abi runā patiesību, jo
mēs esam bieži vien maz minūšu laikā pie ziediem segta

koka nogalinājuši ļoti daudzus kolibri no vienas un tās pa-

šas sugas, kaut arī viņi citādi parasti laižas atsevišķi."
štedmans stāsta, ka viņš esot ap zināmiem kokiem re-

dzējis laidelējamies bieži tik daudzus kolibri reizē, ka no

tiem cēlusies dūkoņa kā no lapseņu bara. To pašu man

stāstīja Rēls (Rohl), bijušais Hamburgas konsuls Kara-

kasā, kurš ir dzīvojis Venecuēlā ilgāk par divdesmit ga-

diem.

Atskaitot perēšanas laiku, kad kolibri uzbrūk katrai

būtnei, kura tuvojas ligzdai, viņi cilvēkam ļoti uzticas. Tie

pavisam nav bikli, ļaujas aplūkoties no liela tuvuma, bez

apdomāšanās laidelējas novērotāja acu priekšā šurp un

turp, bez bažām uzkavēdamies, kāmēr cilvēks izturas mie-

rīgi. Gos s c saka, ka viņi esot ļoti ziņkārīgi un tuvojo-
ties priekšmetam, kurš viņiem uzkrīt; Gundlachs

stāsta, ka viņi pārmeklējot ziedu pušķi, kuru cilvēk* tur
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rokā; odib on s un pēc viņa Burmei sters atgādina,
ka viņi bieži ielaižoties iekšā istabā, tur izliktu puķu pušķu
pievilkti; Salv m s ziņo, ka kāda pārīša tēviņš, kad tas

patlaban gribēja taisīt ligzdu, viņam atņēma kokvilnu, tā

teikt, iz rokām; Vīdas princis novēroja, ka viņi uzcēla

ligzdu kādas istabas iekšienē, kur tiem netraucēti ļāva
iekļūt.

Patlaban vēl nav noskaidrots, vai pāri turās kopā visu

gadu, jeb vai viņi savienojas tikai uz perēšanas laiku. Pē-

dējais, skatoties pēc apvidus, ir ļoti dažāds. Tām sugām,

kuras ceļo, viņš sakrīt ar pavasaru, Vidusamerikas sugām

viņš saskan ar ziedēšanas laiku. Atsevišķas sugas, blakus

minot, kā rādās, nemaz nesaistās ar noteiktu laiku.

G o s s c noteikti apliecina, ka viņš esot atradis ikvienā mē-

nesī cauru gadu svaigas cekulaino kolibri ligzdas. „Cik

tāļu sniedzas mani piedzīvojumi", viņš saka, „lielākā viņu
daļa perē jūnijā, kāmēr Hi 11 s par īsto perēšanas laiku

skaita janvāri." Laikam lielākā daļa sugu perē divas rei-

zes gadā.

Mīla uzbudina arī kolibri. Tuvojoties pārošanās lai-

kam viņi kļūst divreiz tik dzīvi un divkārt tik cīņas kāri,
kā citādi. „Nekas," saka Bu 11 ok s, „nevar līdzināties

tam niknumam, kādu viņi izrāda, ja perēšanas laikā kāds

cits tās pašas sugas tēviņš tuvojas kāda pāra miteklim.

Greizsirdības iespaidoti viņi kļūst taisni nikni un cīnās ta-

gad savā starpā, līdz viens no pretiniekiem nedzīvs nokrīt

zemē. Es esmu noskatījies tamlīdzīgā cīņā un pie tam

stipra lietus laikā, ar kura pilieniem, pēc mana ieskata, va-

jadzētu pietikt, lai niknos cīkstoņus nosistu zemē." 0d i-

bo n s sniedz pievilcīgu tēlojumu. „Es vēlētos," viņš saka,

„ka arī citiem būtu pieejams tas prieks, kādu es izjutu no-

vērojot šo piemīlīgo radījumu atsevišķus pārīšus viņu sav-

starpīgā mīlestības atklāšanas laikā: kā tēviņš saceļ savas

spalvas un savu kaklu, kā viņš aizdejo uz spārnu galiem
un kustās ap savu mātīti, cik ātri viņš nolaižas lejā pie pu-

ķēm un atkal atgriežas ar apkrautu knābi, lai to sniegtu
savai dzīves biedrei, cik laimīgs viņš rādās būt, kad tā at-

bild uz vina maiguma izpaudumu, kā viņš apvēdina viņu
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ar saviem maziem spārniem, it kā viņa būtu puķe, kā viņš
to ēdina ar kukaiņiem, kurus tas ir meklējis, lai viņai iz-

patiktu, kā viņa šo uzmanību no savas puses apmierināti

saņem un kā drīz pēc tam tiek apzīmogota baudas pilnā

savienošanās, un kā tad tēviņa drosme un rūpība divkār-

šojas, kā viņš pat uzsāk cīņu ar varmākām, kā viņš vajā
zilo putnu un purpura bezdelīgu līdz viņu perēšanas kastēm

un pēc tam švirkstot ar spārnu galiem priecīgi atgriežas

pie savas biedres sāniem. Tomēr šos maiguma, uzticības

un drosmes piemērus, kādus tēviņš savai draudzenei izrā-

da, rūpība, kādu viņš tai vēltī, kāmēr viņa sēž uz ligzdas,
var gan redzēt, bet nevar aprakstīt!"

Visi kolibri ceļ līdzīgas ligzdas un visas sugas dēj ti-

kai divas bālganas, garenas, samērā ļoti lielas olas. šo

mazo graciozo ligzdu vienādība ir tik liela, ka man viņu
sīks apraksts ir jāskaita par lieku, kaut arī katra atsevišķa
suga pielietoto materiālu ziņā uzrāda zināmu atšķirību.
Bet šīs starpības bez iebildumiem varēs skaitīt par vietē-

jām, jo viņas vispirms varētu rasties no sevišķiem, tur vai

citur atrodamiem materiāliem ligzdu celšanai.

Vispār par šīm ligzdām var teikt, ka viņu pamats ir

mīksta kokvilnai līdzīga viela, bet ne tieši īstā kokvilna, un

ka ar to ir saaustas citas cietas augu daļas, sevišķi koku

ķērpji, sausas, maigākas augu vielas un paparžu brūnās

zvīņas. Tādi slāņi ir sastopami dažreiz vienā un tanī pašā

ligzdā reizē, bet citās ligzdās tikai viens vai otrs. Ķērpji
ir ļoti dažādi, bet rādās, ka tieši ikviena kolibri suga lieto

savām celtnēm īpašu sugu un nevienu citu. šinī ziņā dī-

vainākā ligzda gan piederēs saules kolibri (Phaētornis

Eurvonome), kurš savās, tikai no maigiem sūnu stiebriem

un ar lapām bez kādas kokvilnas izveidotās un uz apakšu

garā smailē pagarinātās celtnes iepīšanai izlieto Brazilijas
sarkano ķērpi. Ligzda ar to netikvien iegūst skaistu iz-

skatu, bet no putna perēšanas siltuma ķērpī attīstās arī

viņa īpatnējā krāsviela un krāso olas dzīvā karmina krāsā,
kas pazinējam sagādā dīvainu pārsteigumu. Tiešām ir

dīvaini redzēt, cik vienmērīgi un skaisti šī krāsviela izpla-
tās pa olām. Nav pamanāms ne mākonītis, ne tumšs plan-
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kums, un tomēr ķērpis neguļ ligzdas iedobuma virspusē
kā vienmērīgs izklāj s, ben gan gluži otrādi, viņš tāpat kā

pie citām sugām atrodas tikai sūnu auduma vidū un ir tur

novietots horicontali, tā kā viena plāksnes puse paliek

brīva, pie kam tā apklāj ligzdas ārplāksni, zvīņveidīgu
lēveri."

No Salvina ziņojuma ir redzams, ka vismaz pie
dažām sugām tēviņš piedalās ligzdas būvē, jo kolibri, kurš

viņam no rokām izņēma kokvilnu, kā viņš saka, esot bijis

tēviņš. Bet vispār liekas, ka mātītei vajaga veikt lielāko

darba daļu. Arī par šo mums zin stāstīt Gos s c no sa-

viem piedzīvojumiem. Viņš saka, ka meklējot ligzdas un

olas viņš esot pēkšņi dzirdējis kāda kolibri švirkstēšanu un

ieskatoties ieraudzījis mātīti, kura nesa knābī daudz augu

vilnas. „Sabaidījusies mani ieraudzīdama, viņa atgāja uz

kādu dažus soļus no manis atstātu zaru. Es tūliņ novieto-

jos starp klinšu bluķiem un paliku pilnīgi mierīgs. Pēc

dažiem acumirkļiem viņa ieradās atkal un pēc īsas pazu-

šanas aiz viena no bluķiem, viņa pacēlās no jauna un uz-

lidoja. Es pārmeklēju vietu un sev par prieku uzgāju

jaunu vēl nepabeigtu ligzdu, kuru es no savas vietas varēju
redzēt. Tagad es nekustēdamies gaidīju putnu atgrieža-
mies. Man nevajadzēja ilgi gaidīt. Skaļš „virr" — un

mātīte bija šurp un karājās gaisā savas ligzdas priekšā.
Viņa uzskatīja mani, acumirklī pienāca klāt un lidinājās

pret manu seju tikko pus metra attālumā. Es izturējos

klusu. Viņa nosēdās uz zara, sakārtoja savas spalvas, no-

tīrīja knābi no kokvilnas šķiedrām, beidzot pacēlās un lidoja

kādas klints virzienā, kuru biezi sedza maiga sausa sūna.

Tur viņa lidinājās tāpat kā puķes priekšā un sāka tad plu-
cināt sūnas, līdz viņai bija knābī vesels sūnu kūlītis. Ar

to viņa laidās atpakaļ uz ligzdu un viņā iesēdusies tā pūlē -

jās novietot jauno materiālu, saspiežot visu ar knābi, kār-

tojot un saaužot, taī pašā laikā spiežot ar krūtīm un gro-

zoties viņa noapaļoja iedobumu. Mana klātbūtne nelikās

vairs kavēklis esam, kaut gan es atrados tikai nedaudzu

metru atstatumā. Beidzot putniņš pacēlās un arī es at-

stāju šo vietu. Astotā aprilī es viņu atkal apmeklēju un
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atradu ligzdu nobeigtu un viņā divas olas. Pirmā maijā es

aizsūtīju savu apkalpotāju ar uzdevumu atnest man ligzdu
un perējošo mātīti. Viņš atrada mātīti sēžam uz vēl neiz-

šķiltām olām, bez pūlēm viņu noķēra un atnesa man līdz ar

ligzdu. Es ligzdu līdz ar putnu ieliku krātiņā, bet mātīte

bija sabozusies, acumirklī atstāja ligzdu un bēdīga sēdēja
uz sēžamā spieķa. Nākošā rītā viņa bija beigta."

odib on s saka, ka esot vajadzīgas desmit dienas

olu izperēšanai un ka mazuļi izaugot lieli vienas nedēļas
laikā, bet viņu vecāki tos vēl barojot apmēram vēl vienu ne-

dēļu. Liekas, ka šīs ziņas nav pilnīgi pareizas. Mēs zinām no

citiem aprakstītājiem, ka pasaulē nākošie mazuļi, kaili un

akli būdami, ir neparasti nespēcīgi un „tikko spēj atvērt

savu mazo knābi, lai saņemtu no saviem vecākiem barību".

Tuvākās dienās viņiem rodas pelēcīgas pūkas, vēlāk virs-

puses spalvas. Pēc Burmeistera, viņi izšķiļas no olas

pēc sešpadsmit dienu ilgas perēšanas, pēc četrpadsmit
dienām atver acis, pēc četrām nedēļām spēj lidot, bet līdz

tam laikam paliek ligzdā. To māte izveido lielāku, kad tie

pamazām top lielāki. Salv m s atstāsta mums personī-
gus novērojumus. „Mātīte," viņš saka, „gan laikam viena

pati rūpējas par mazuļu uzaudzināšanu, vismaz es nekad

neesmu redzējis tēviņu ligzdas tuvumā, pat arī ne dārzā.

Kad mātīte perēja, viņa atļāva man pieiet viņai tuvu klāt,

pat saturēt vēja šurp un turp kustināto zaru. Bet tas no-

tika tikai tad, kad saule spīdēja, kāmēr pie apmākušās de-

bess vai lietus laikā es drīkstētu tuvoties augstākais uz

pieciem metriem. Kad es viņu biju aizbaidījis, es bieži

paliku tuvumā sēdam, lai nogaidītu viņas atgriešanos. Pie

tam es novēroju, ka viņa atgriežoties katru reizi nesa līdz

mazu ķērpja gabaliņu, kuru pēc ērtas iesēšanās ligzdā viņa
ieauda ligzdas ārpusē. Tas noritēja tik uzticības pilnā un

bezbailīgā veidā, ka likās, itkā viņa vēlas, lai notic, ka viņa
ir aizlaidusies tikai, lai uzmeklētu šo ķērpi, bet ne aiz bailēm

no cilvēka. Tikko izšķīlušies mazuļi bija mazi, melni, bez-

veidīgi ķermeņi ar gariem kakliem un tikai ar aizmetni

knābja vietā. Bet viņi ātri pieauga un drīz piepildīja
ligzdu pilnīgi. Nekad es neredzēju pēc mazuļu izšķilšanās
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veco sēdam ligzdā tādā stāvoklī, kā viņa to darīja perot,

mazuļi rādījās būt bez žēlastības padoti saulei un lietum.

Barojot mātīte stāvēja ligzdas vienā kaktā ar augsti izceltu

ķermeni. Pirmais mazulis izlidoja piecpadsmitā oktobrī,
bet nokrita zemē jau starp tuvākām puķēm. Es atliku

viņu ligzdā atpakaļ, bet viņš tūlīņ atkal to atstāja un šo-

reiz ar labākām sekmēm. Tās pašas dienas vakarā es re-

dzēju, ka māte viņam nesa barību, vēlāk es ievēroju, ka

viņš aizlaižas uz otru koku, un no tā laika es viņu vairs

neredzēju. Otrais mazulis atstāja ligzdu par divām dienām

vēlāk."

Par kolibri dzīvi gūstniecībā ir dažādi novērojumi.

„Man," saka Bu 11ok s, „savā laikā bija pie septiņdesmit
saķerti kolibri, un ar zināmu uzmanību un rūpību es viņus
uzturēju dzīvus nedēļām ilgi. Ja es viņiem varētu veltīt

visu savu laiku, ļoti iespējams, ka es tos būtu pārvedis uz

Eiropu. Apgalvojumi, ka tie esot mežonīgi un nepieradi-

nāmi, ka viņi gāstniecībā paši sevi nobeidzot v. t. t., ir ne-

pareizi. Neviens cits putns tik viegli neiedzīvojas savā

jaunā stāvoklī. Pilnīgi pareizi ir, ka viņi reti lido apkārt,
bet nekad viņi nemetas pret krātiņa sienu vai loga rūti.

Viņi, turpretim, lidinājās gaisā tādā telpā, kura tikko pie-
tiek viņu spārnu vēdieniem. šādā stāvoklī, itkā bez ku-

stības, viņi paliek nepārtraukti stundām ilgi. Katrā krā-

tiņā es ieliku mazu trauku, pa pusei pilnu ar biezu cukura

ūdeni, un tur es ieliku ziedus, kurus tad mazie gūstekņi pa-

stāvīgi pārmeslēja. Kaut gan kolibri, kāmēr tie ir brīvi,
ir augstākā mērā cīņas kāri, es tomēr pie gūstekņiem ne-

novēroju ne mazāko patiku cīnīties. Taisni otrādi, es re-

dzēju, ka mazākie attiecībā pret lielākiem sev atļāvās ne-

piedodamu vaļību, tā piemērām viens uzsēdās otram uz

knābja un tādā stāvoklī uzkavējās vairākas minūtes, bez

kā pēdējais izrādītu nodomu viņu aizdzīt."

„Aizbraukdams no Anglijas," saka Gosse, „es ap-

ņēmos spīdīgos radījumus, ja iespējams, dzīvus novest Ei-

ropā, un pēc tam, kad biju sakrājis dažus novērojumus par

cekulainiem kolibri, man likās, ka viņi ir sevišķi piemēroti

izmēģinājumiem. Bet manas cerības izputēja; tomēr caur



108

pieliktām pūlēm es ļoti pamatīgi iepazinos ar viņu tikumiem

un parašām. Daudzus no šiem putniem noķēru es un arī

mani kalpotāji ar parastā tauriņu ķeramā tīkliņa palīdzību,

jo no dažiem autoriem izslavētie slazdi, pēc mana ieskata,
der vairāk kabinetam, nekā mežam. Bieži mēs atradām,
ka mazo putnu ziņkārība pārspēja viņu bailes. Kad mēs

sagatavojām tīklu ķeršanai, viņi bieži nelaidās vis prom,

turpretī gan pienāca tuvāk un izstiepa savu kaklu, lai ap-
lūkotu mūsu ķeramo rīku, tā ka mums bija viegli viņus
noķert. Nereti dažs putns, kuru mēs velti bijām mēģinā-

juši noķert, griezās atpakaļ un lidinājās taisni virs mūsu

galvām, ar nesatricināmu uzticību raudzīdamies mums acīs.

Bet bija ļoti grūti šos viegli noķeramos putnus nogādāt

mājās; pat nebūdami ievainoti, viņi parasti tomēr nobei-

dzās, iekam mēs sasniedzām mūsu dzīvokli, un tie, kuri

šeit nonāca šķietami veseli, nomira parasti jau otrā dienā.

Tikko noķertos kolibri es sākumā pēc iespējas ātri ievietoju

būrī; bet viņi parasti nobeidzās, lai gan šeit tie manāmi ne-

ievainojās. Pēkšņi viņi nokrita uz būra dibena un šeit

gulēja nekustēdamies, ar aizvērtām acīm. Ja es viņus pa-

ņēmu rokā, tad likās, itkā viņi atkal atdzīvotos uz dažiem

acumirkļiem; viņi pagrieza atpakaļ savu skaisto galvu vai

purināja to kā lielās sāpēs, izpleta spārnus, atvēra acis,
sacēla stāvu krūšu spalvas un nobeidzās parasti bez kādas

krampjainas raustīšanās. Tāds bija manu pirmo mēģinā-

jumu iznākums.

Rudenī es noķēru divus jaunus tēviņus un ievietoju

viņus nevis būrī, bet gan savā darba istabā, kuras durvis

un logus es biju nodrošinājis. Viņi bija žirgti, nebaidījās,

rādījās rotaļīgi un uzticīgi pret mani, piemēram bez kādas

apdomāšanās sēdās uz kādu laiciņu uz mana pirksta. Pu-

ķes, kuras es ienesu, viņi bez kavēšanās apmeklēja; bet es

arī tūlīņ nomanīju, ka dažas viņi aplūkoja ar uzmanību,

turpretī citas neievēroja. Tāpēc pirmējās es atnesu lielākā

daudzumā, un iegājis ar šo puķu pušķi istabā, es varēju

ar prieku vērot, kā viņi pārmeklēja puķes jau tad, kad tās

vēl turēju savā rokā. Mīlīgie radi jumi tagad spurkšķēja
apkārt tikko divu centimetru atstatumā no manas sejas un
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ļoti sīki izpētīja visas puķes. Kad arī šīs puķes es biju
ielicis traukā, viņi apmeklēja te vienu, te otru pušķi un pa

starpām pavadīja laiku rotaļādamies pa istabu vai arī sēdē-

dami uz dažādiem priekšmetiem. Lai gan viņi dažreiz ne-

jauši tuvojās logam, tomēr nekad neplivinājās pie tā. Bieži

es dzirdēju, ka viņi, lidodami, čāpstināja knābi: tad viņi
bez šaubām bija noķēruši kādu mazu kukaini. Pēc kāda

laika viens no viņiem pēkšņi nokrita kaktā zemē un no-

beidzās. Otrs bij tikpat žirgts kā sākumā. Baidīdamies,
ka puķes varētu būt iztukšotas, es piepildīju mazu glāzi ar

cukura sulu, aiztaisīju viņu ar korķi un izbāzu caur pēdējo
zoss spalvas spīgu, uz kuras uzstiprināju lielu, no kāta no-

griestu ziedu. Acumirklī putns spurkšķēdams atlaidās

šurp, pieķērās pie pudelītes malas un iebāza savu knābi cau-

rulē. Atspirdzinājums viņam, acīmredzot, patika, jo viņš
sūca ilgu laiku; un kad viņš bija aizlidojis, es atradu, ka

spīga ir tukša. Ļoti drīz pēc tam viņš nāca pie spīgas arī

tad, ja tā nebija izgreznota ar puķēm, un jau pēc vienas

dienas noteikti pazina jauno barības avotu. Pret saules

noiešanu viņš uzmeklēja kādu valgu guļas vietai; bet otrā

rītā priekš saules uzlekšanas viņš bija jau atkal mundrs

un arī bija jau iztukšojis savu sīrupa podu. Dažas dienas

vēlāk viņš izlaidās caur durvīm, kuras es aiz neuzmanības

biju atstājis vaļā, un aizbēga, man par diezgan lielām

dusmām.

Trīs tēviņi, kurus noķērām aprilī, acumirklī aprada ar

savu jauno mājokli. Viens no viņiem arī tūliņ uzmeklēja

glāzi ar cukura sulu un sūca vairākas reizes. Viens no-

beidzās, citi pieradinājās tik lielā mērā, ka viens, vēl iekam

diena bija pagājusi, ielidoja man sejā, nosēdās uz manām

lūpām vai zoda, iebāza savu knābi man mutē un laizīja

manas siekalas. Viņš tapa tik drošsirdīgs un atkārtoja
savus apciemojumus tik bieži, ka beidzot sāka taisni ap-

grūtināt; viņš bija tik stūrgalvīgs, ka savu nevaidamo

mēli bāza visās manas mutes daļās, tā starp žokli un vaigu,
zem mēles v. t. t. Ja es gribēju viņu pacienāt, tad pa-

ņēmu mutē nedaudz sīrupa un ar klusu skaņu, kuras nozīmi

viņš drīz vien izmācījās saprast, aicināju viņu pie sevis.
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Svaigas puķes likās nebija viņam sevišķi pa prātam, un

arī ienesis istabā moringa ziedus, kurus savvaļas dzīvē

viņš citādi vienmēr uzmeklē, es manīju, ka pēc īsas izmek-

lēšanas viņš tos vairs reti apmeklēja. Ikviens sev izrau-

dzīja savu īpašu vietu uz valga, kas bija izvilkts šķērsām

caur istabu, un vienmēr apmetās tanī pašā vietā. Tāpat ik-

viens sev izmeklēja vēl vienu vai divas vietas īsākai atpūtai

un tās kārtīgi izlietoja, neaizskarot kaimiņu. Pat ar varu

padzīts, viņš arvien atkal atgriezās reiz izraudzītā sēd-

vietā, gluži kā viņš to mēdz darīt savvaļā. Tāpēc arī, iz-

zinājuši mežā kādu no šīm iemīļotām sēdvietām, mēs va-

rējām droši cerēt, ka tās īpašnieku nedaudzās minūtēs no-

ķersim ar putnu līmes palīdzību.

Drošsirdīgākais no maniem audzēkņiem bija ļoti ķil-
dīgs un katrā izdevīgā gadījumā uzbruka savam mier-

mīlīgākam biedram, kurš arvienu atkāpās. Pēc tāda noti-

kuma pirmējais apsēdās un izgrūda priecīgu „skrip". Bet

pēc vienas vai divām dienām vajātam putnam šī rotaļa ap-

nika, un viņš savukārt palika par tirānu, pirmā kārtā aiz-

dzīdams biedri no sīrupa glāzes. Divdesmit reizes no vietas

izslāpušais putns mēģināja tuvoties glāzei; bet tiklīdz viņš
lidinājās tās priekšā un izstiepa savu mēli, tā otrs ar ne-

parastu ātrumu šāvās viņam virsū un dzina viņu prom.

Viņš drīkstēja lidot pa visām pārējām istabas vietām, bet

tiklīdz tuvojās traukam, tā tas tika uzskatīts par kaujas
zīmi. Turpretī skauģis pēc patikas baudīja savu dzērienu.

Līdz ar drosmes atgriešanos tas atguva arī savu balsi, un

tagad abi skaļi kliedza un gandrīz bez pārtraukuma spiedza

savu „skrip".
Pēc tam, kad gūstēkņi beidzot bija pieraduši pie ista-

bas, viņi izrādīja visai lielu žirgtumu. Viņi nostājās vis-

dažādākos stāvokļos, sēdēdami grozījās šurp un turp, tā

ka viņu bagātīgais spalvu ģērbs dažādos apgaismojumos

brīnišķīgi vizuļoja. Viņi laidās šurp un turp, griezās apkārt

un izdarīja gaisā visdaiļākās kustības, un tas viss notika tik

ātri un piepēži, ka acs bieži nespēja sekot viņu kustībām.

Te spīdīgais radījums atradās vienā kaktā, te drīz pēc tam

neredzamo spārnu spurkšķēšana bija dzirdama otrā kaktā
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mums aiz muguras vai arī mēs manījām viņu lidinājāmies

pat sejas priekšā, neizprazdami, kā viņš šeit varēja nokļūt.
No šī laika līdz maija beigām es ieguvu vēl apmēram

divdesmit piecus kolibri, gandrīz tikai tēviņus. Dažus no

viņiem mēs noķērām ar tīklu, bet citus ar putnu līmi; to-

mēr diezgan daudzi no viņiem nobeidzās, lai gan tūlīņ pēc

sagūstīšanas tos ielikām grozā. Šo pēkšņo nobeigšanos es

nekad nevarēju pilnīgi izprast. Sagūstītie kolibri arī ne-

ievainojās pie groza sienām, drīzāk man likās, itkā tās bija
lielās bailes no gūsta, kas atstāja uz viņiem tik lielu ie-

spaidu. Daudzi no tiem, kuri vēl dzīvi nonāca mājās, at-

radās jau pie miršanas, un no tiem, kurus laimīgi nonesām

istabā, lielākā daļa nobeidzās pirmās divdesmit četrās

stundās, parasti tādēļ, ka viņi neņēma vērā valgu, uz kura

sēdēja viņu jau pieradušie biedri, bet laidās pret sienām.

Šeit viņi turējās, plivinādamies, ilgāku laiku; tad, spārnus
kustinādami un galīgi noguruši, viņi lēnām slīga lejup, līdz

beidzot uzkrita uz kāda priekšmeta. Ja tā bija grīda, tad

viņi atkal pacēlās gaisā, bet tikai, lai no jauna lidotu pret
sienām. Bieži notika, ka viņi aizkrita aiz dažādām kastēm

un šķirstiem, kuri atradās istabā; tad viņiem vairs nebija

pietiekoši daudz telpu, lai paceltos gaisā, un viņi nomira

nepamanīti. Tāds bija daudzu liktenis, tā kā no divdesmit

pieciem kolibri iedzīvojās tikai septiņi. Tie zināms drīz

vien jūtās kā savās mājās.
Man šeit ir jāpiezīmē, ka viņi pēc dabas bija ļoti dažādi.

Vieni rādījās saīguši, nelaipni un spītīgi, citi ļoti bailīgi,
vēl citi mīļi, lēni, rāmi un uzticīgi jau no pirmā acu-

mirkļa.
Mans parastis plāns, kā pieradināt viņus pie telpām un

cukura trauka, bija ļoti vienķāršs. Kad groziņš, kurā man

atnesa jaunsagūstītos kolibri, tika atvērts, viņi laidās ārā

un lidoja parasti pret logu. Pēc kāda brītiņa viņi lidinājās
minētā kārtā pie sienām, tās laiku pa laikam aizskārdami

ar sava knābja galu vai krūtīm. Sīkāk novērojot, varēja
nomanīt to brīdi, kad viņi bija noguruši un sāka slīgt uz

leju. Tad viņi parasti bija ar mieru, ka es viņus paņēmu
un uzsēdināju uz pirksta. Dabūjis viņus šeit, es ieņēmu
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mutē nedaudz cukura un ieliku viņu knābi starp manām

lūpām. Dažreiz viņi sāka sūkt tūliņ, bet kādreiz bija ne-

pieciešams viņus uz to uzaicināt vairākas reizes; tomēr

viņi iemācījās to beidzot gandrīz vienmēr, un katrs, kas

reiz bija ēdis no manas mutes, bija vienmēr gatavs sūkt

arī turpmāk. Pēc šīs pirmās mācības es uzsēdināju gū-

stēkni uz viena no valgiem, un ja putna daba bija lēna, tad

viņš arī palika tur sēžot. Turpmāk es pasniedzu viņam sī-

rupu ne vis no manām lūpām, bet gan no glāzes, un vienu

vai divi reizes no tās laizījis, viņš to uzmeklēja arī tad, ja
tā atradās uz galda, un no šī brīža es varēju viņu uzskatīt

par pieradinātu. Savu laiku viņi tagad pavadīja, izdarī-

dami īsus lidojumus pa istabu un pēc tam atkal atpūzda-
mies uz valga. Sīkāk novērojot, es pārliecinājos, ka viņi
aizlidoja no valga vienīgi tanī nolūkā, lai noķertu kādu cil-

vēka acīm nesaredzamu kukaini. Ļoti bieži es dzirdēju, ka

viņi ķēra ar knābi, un arī vienu vai divas reizes redzēju,
ka tika noķerta muša, kuru varēja saskatīt arī cilvēka acs.

Šādi izlidojumi parasti bija ļoti īsi. Putns nolidoja, ja

daudz, pusmetra vai metra atstatumu un tad griezās at-

pakaļ uz savu valgu, gluži kā to dara īstie mušu ķērēji; jo
arī kolibri ir mušu ķērēji un pie tam vēl meistariski. Zemu

vērtējot es drīkstu pieņemt, ka katrs putns, ar nedaudziem

pārtraukumiem, laikā no agra rīta līdz vakaram noķēra
vismaz trīs kukaiņus katrā minūtē. Savvaļā viņi šinī kārtā

gan laikam neiegūst tikdaudz laupījuma, jo šeit viņi medī

galvenā kārtā sīkos kukaiņus, kuri apdzīvo ziedu iekšieni;
bet arī te viņus var redzēt (pastāvīgi izlidojam minētā

kārtā. Mani gūstēkņi dažreiz lidoja arī pret sienām un iz-

ņēma mušas no zirnēkļu tīkliem.

īpatnējs bija veids, kā viņi laidās zemē, gribēdami
dzert. Viņi nelaidās vis taisni uz trauku, bet gan taisīja

gaisā vienmēr divpadsmit līdz divdesmit skrūves gājienus,

ar katru no tiem nonākdami drusku zemāk. Sūkt viņi
nāca ļoti bieži, tomēr nekad nedzēra daudz sulas vienā reizē.

Tomēr pieci kolibri iztukšoja vienu vīna glāzi dienā. Viņu
atkritumi arvienu bija šķidri un līdzinājās sīrupam, ko tie

bija ēduši.
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Viņi visi gāja pie miera tikai vēlu, un bieži viņus
varēja redzēt medījam un laidelējamies apkārt vēl līdz

krēslai. Arī naktī viņi bija ļoti nemierīgi, un tos varēja
viegli uztraukt. Ja ar kādu sveci iegāja viņu istabā, tad

viens vai divi no tiemsāka kustēties. Likās, viņi tad sajuta
tās pašas bailes kā savas gūstniecības sākumā, arī lidoja kā

senāk pret sienām un pat nobeidzās no bailēm, ja uz viņiem
negrieza sevišķu vērību.

Kad mani sagūstītie kolibri zināmu laiku bija apdzīvo-
juši minēto istabu, es viņus, skaitā piecus, ieliku lielā koka

būrī, kura vieni sāni bija aizrežģīti ar drāti.' Par šo pār-

maiņu es ļoti bažījos un tāpēc ievietoju viņus būrī vakarā,
cerēdams, ka nakts viņus apmierinās. Ar sīrupa trauka pa-
līdzību viņi jau iepriekš bija pamazām apradināti ar būra

iekšieni, un tāpēc tā vairs nebija viņiem nepazīstama telpa.
Kad durvis bija aizslēgtas, viņi kādu brītiņu lidinājās; bet

otrā dienā es sev par prieku redzēju, ka visi mierīgi tupēja
uz laktām un arī ēda sīrupu. Drīz pēc tam es viņiem pie-
biedroju vēl divus tēviņus un vēlāk arī vienu mātīti. Pē-

dējā jau otrā rītā bija piebiedrojusies kādam garastainam
tēviņam, kuram līdz tam vienam pašam bija piederējusi
vesela lakta, un, acīmredzot, centās iegūt viņa mīlestību.
Viņa lēca uz laktas no sāniem tēviņam klāt, līdz viņu aiz-

skāra, maigi rotaļājās viņam sejā,'sita ar spārniem, lido-

dama pacēlās virs viņa un itkā grasījās sēsties viņam uz-

muguras. Tomēr, kā man par nožēlošanu ir jāsaka, viņš
pret šādiem glāstiem izturējās ļoti nepieklājīgi vai vien-

aldzīgi.
Es stipri cerēju, ka man izdosies viņus dzīvus novest

Anglijā, jo es domāju, ka lielākās grūtības tagad ir jau
garām. Bet manas cerības drīz izputēja. Jau nedēļu pēc
tam, kad biju ievietojis viņus būrī, tie sāka cits pēc cita

nobeigties. Dažreiz nobeidzās divi vienā dienā. Nākošā

nedēļā man bija palicis pāri vairs tikai viens, kurš arī drīz
vien sekoja pārējiem. Velti es mēģināju viņus atvietot ar

jauniem; bet bagātākās medību vietas tagad bija jau iz-

ķertas. Nobeigšanās iemesls bija bez šaubām kukaiņu trū-

kums barībā; lai arī viņi vēl arvienu ēda sīrupu, tomēr ar
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pēdējo nepietika, lai viņus uzturētu pie dzīvības. Visi tie,
kuri nomira, bija ārkārtīgi noliesējuši un viņu kuņģis bija
tik stipri sarucis, ka to gandrīz vairs nevarēja pazīt. Lie-

lākā telpā viņi būtu varējuši ķert vēl kukaiņus, bet būrī

tas viņiem nebija iespējams."

Jarr c 11 s (Yarrell) domā, kā to vēl piezīmē Gos s c,

ka varētu būt iespējams pieradināt pie sīrupa jau no ligzdas

izņemtus mazuļus, bet ar to tikai pierāda, ka viņš šos ku-

stoņus dzīvus nekad nav turējis. Arī suņus zināmu laiku

var barot ar cukuru: tomēr ar cukuru viņus nevar uzturēt,
bet gan var sagatavot viņiem drošu galu. Es esmu pilnīgi

pārliecināts, ka nav iespējams kolibri ilgāku laiku uzturēt

tikai ar cukuru vai medu vien; bet es nešaubos, ka būs

iespējams šos daiļos putnus pieradināt pie citas atvieto-

jošas barības. No sākuma pie tam būs jāaprobežojas ar

skudru kūniņām; bet vēlāk to vietā, liekas, varēs pielietot

smalki saberztus sausiņus, biezpienu un olas dzeltenumu.

Lai putnus piedabūtu pie ēšanas, vajadzēs pielietot to pašu

paņēmienu, kuru apraksta G o s se, un vasarā pēc iespējas
būs jārūpējas par svaigām puķēm. Pēc mana ieskata tā

varētu būt iespējams kolibri dzīvus nogādāt Eiropā un šeit

uzturēt vismaz kādu laiku. Ka pēdējais var izdoties, tas

ir redzams no Gūl d a piedzīvojumiem. „Amērikas ko-

libri," saka viņš, „kurus es dzīvus atvedu šinī pusē, bija tik

vērīgi un droši, kā liels tauriņš vai kāds cits kukainis pie

līdzīgas apiešanās. Būrītis, kurā viņi dzīvoja, bija trīs-

desmit centimetrus garš, piecdesmit centimetrus plats un

divdesmit centimetrus augsts. Tanī atradās mazs koka

zariņš un pie sienas karājās stikla pudele, kuru ikdienas

pildīju ar sīrupu un nevārītas olas dzeltēnumu. Pie šīs

barības viņi, kā likās, normāli attīstījās un bija laimīgi,

tomēr tikai kāmēr mēs braucām gar Amērikas krastu un

pāri Atlantijas okeānam, līdz tie nonāca Eiropas klimatā.

Īrijas rietumu daļas selgā bija skaidri redzams, ka viņi no-

vājē, un vēlāk viņi vairs neatkopās. Tomēr man izdevās

vienu no viņiem dzīvu nogādāt Londonā, šeit viņš nomira

manā mājā otrā dienā pēc atbraukšanas."
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Ar savu skaistumu un greznumu kolibri ir ieguvuši
visu amērikaņu mīlestību. Tāpēc šos putnus vajā īsteni

tikai tad, ja to vēlas kāds Eiropas kolekcionārs. Bez cil-

vēka švirkstspārņiem nav daudz ienaidnieku, varbūt nav

pat ne viena. Gandrīz nav domājams, ka viņiem būtu jā-
cieš no plēsīgu putnu vai vispār no plēsīgu dzīvnieku uz-

brukumiem; nav neviena plēsīga putna, kas līdzinātos vi-

ņiem ātrumā. Turpretī viņu mazuļi bieži var kļūt par lau-

pījumu kāpelējošiem plēsīgiem zīdītājiem un ligzdu postī-

tājiem putniem; uz to vismaz norāda sirdība, ar kādu ko-

libri mēdz uzbrukt tādiem putniem. Vispār liekas, ka šie

spārnotie dārgakmeņi tiek maz apgrūtināti. To pierāda

jau ārkārtīgi lielais skaits, kādā viņi ir sastopami, neska-

toties uz viņu nelielo vairošanās.





Dzeņi.





119

Ceturtā šķira.

Dzeņi (Pici).

Ar tām pašām tiesībām, ar kurām mēs papagaiļus un

kolibri uzskatījām par atsevišķām šķirām, mēs arī visus

dažādos dzeņus apvienosim īpašā šķirā. Patiesībā mūsu

visiem pazīstamie mežu namdari izveido pret ārpusi tik cieši

noslēgtu grupu, ka gandrīz nevarēs uzskatīt par kļūdu, ja
mēs šai grupai piešķirsim šķiras nozīmi. Stingri ņemot,

dzeņi uzrāda tik īpatnēju būvi un tādēļ arī tik īpatnēju
dzīves veidu, ka tie nav ierindojami citu kāpelējošo putnu

starpā.

Dzeņi iezīmējas ar sekošām pazīmēm. Ķermenis ir

izstiepts garumā, knābis resns, pa lielākai daļai taisns,

smaiļveidīgs vai kaltveidīgs, virspusē asšķautnains un galā
stateniski saasināts. Kājas ir īsas, resnas un ieliektas uz

iekšu, pirksti gari un nostādīti pa pāriem; priekšējais pāris
līdz pirmā locekļa pusei ir saaudzis kopā. īstam pakaļpuses
pirkstam, kurš mazāks par visiem pārējiem, ir piebiedrojies

ārējais priekšpuses pirksts, visgarākais pie kājas; bet ga-

dās arī, ka pakaļpuses pirksts ir sarucis vai viņa nemaz

nav, tā ka kāja uzrāda tikai vairs trīs pirkstus. Visi pirksti
ir apbruņoti ļoti lieliem, stipriem, asiem, pusmēnešveidī-
giem nagiem. Spārni ir vidēji gari un drusku noapaļoti,
rokas lidspalvas, skaitā desmit, šauras un smailas, stilba

lidspalvas, pēc skaita deviņas līdz divpadsmit, drusku pla-

tākas, bet parasti tikai nedaudz īsākas par pirmējām. No

viņām pirmā lidspalva ir ļoti maza, otrā vidēji gara, bet

trešā vai ceturtā ir visgarākā. Ļoti raksturīga ir aste.

Viņa sastāv no desmit lielām un divām mazām blakus spal-
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vām, kuras tomēr atrodas nevis zem pirmējām, bet gan

virs tām. Abas vidējās astes spalvas ir visgarākās un

visresnākās. Viņu kāti pret galotni top resnāki, ir ļoti lo-

kani un ievērojami atsperīgi. Viņu plūksnu bārkstiņas pret
spalvas sakni stāv cieši cita pie citas, sakabinātas kopā, bet

pret spalvas galotni top brīvas un resnākas, izmaina savu

senāko virzienu un abās pusēs vēršas uz apakšu, tā kā

spalvas top līdzīgas jumtam par kura čukuru ir jāuzskata
kāts. Zem sī jumta atrodas tāpat izveidotā, otrā vidus

spalva un zem tās trešā. Ceturtā spalva katrā pusē vēl

līdzinās trešai; piektā ārējā ir izveidota kā parasti un sestā

pelna ievērību ne tikai ar savu stāvokli, bet arī ar savu

sevišķo cietumu. Spalvu klājā gandrīz nemaz nav pūku,

tādēļ ārējās spalvas vienmēr ņem pārsvaru. Viņas iezī-

mējas ar mazu pūkainu blakus kātu; uz galvas tās ir ma-

zas, garenas, bieži pagarinātas pār cekulu, sadalītas matos

un nostādītas cieši cita pie citas, uz vidukļa platas, īsas un

izkaisītas, sakārtotas vairākās joslās, no kurām pa lielākai

daļai nesazaroti līdz lāpstiņām ejošā, no šejienes bieži divās

blakus joslās sazarotā, līdz tauku dziedzerim aizejošā un

arī ar citām savienotā muguras josla un parasti atrodamā,
otrā iekšējā plecu josla pelna, ka viņas sevišķi piemin; var

arī aizrādīt, ka no knābja pamata līdz galvas pakaļējai

daļai stiepjas bezspalvaina eža. Krāsa, neievērojot visu

dažādību, tomēr uzrāda lielu saskaņu: tā, sevišķi galvas

daļa ir izgreznota ar košu sarkanumu. Abi dzimumi at-

šķiras galvenā kārtā ar to, vai sarkanais galvas plankums
ir lielāks vai mazāks, ir atrodams vai nav. Beidzot vairāk

kā pie jebkuras citas grupas ir pieļaujams, ka dzeņus šķiro
pēc krāsas un tāpēc mēdz runāt par melnām dzilnām, za-

ļām dzilnām, raibiem dzeņiem un 1.1.

Tikpat īpatnēja kā āriene ir arī šo putnu iekšējā ķer-
meņa būve. Ģindenis ir skaisti izveidots, galvas kauss mē-

reni liels, galvas vidus stipri izliekts, sānos sevišķi iezīmēts

ar izcilni, kas katrā pusē stiepjas no deguna kauliem uz pa-

kaļpusi un kura ārējā pusē atrodas rieva, kas uzņem mēles

kaula atradžus. Mugurkauls sastāv no divpadsmit kakla,

septiņiem līdz astoņiem krūšu, desmit jostas vietas un sep-
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tiņiem astes skriemeļiem, no kuriem pēdējais ir sevišķi
liels, resns, pakaļdaļā ļoti plats un apbalvots gariem, res-

niem atradžiem. Galvas un vidukļa kauli kā arī pleca un

stilba kauls ir pildīti ar gaisu. No mīkstām daļām vis-

raksturīgākā ir mēle. Viņa ir maza, ragaina, izstiepta'ļoti
gara un abos sānos apklāta pieciem līdz sešiem īsiem, stī-

viem dzeloņiem vai sariem, kuri izskatās kā atskabargas
bultas galotnē. Šo īpatnējo mēles izveidojumu pavada kāda

gļotu dziedzeru pāra neparasta attīstība. Šie dziedzeri

stiepjas gar apakšžokļa sāniem, sniedzas līdz ausu cauru-

miem, izdala lipīgas gļotas un ar tām pārklāj garo mēles

kaklu līdzīgā kārtā kā pie skudrēdēja. Rīklei nav guznas,

priekškuņģis pa lielākai daļai ir garš, kuņģis muskuļains.
Aklo zarnu nav vai arī tās ir sarukušas, turpretī žults pūs-

lis ir atrodams.

Ir skaidri saprotams, ka kāju, knābja un mēles īpat-

nējā būve atļauj dzeņiem dzīvot īpatnēju dzīvi. Pieķēries
ar saviem asiem nagiem, kuri aptver lielu virsmu, putns
bez pūlēm karājas pie stāviem koku stumbriem un, balstī-

damies ar asti, pasargā sevi no lejupslīdēšanas. Uz tās at-

balstoties, pret koku spiežas ne tikai astoņu galveno spalvu

galotnes, bet arī gandrīz visi it kā patstāvīgi tapušie spalvu

gali, katras puses triju vidējo spalvu plūksnu pretoties spē-

jīgie stari, un sava lielā skaita dēļ tie arī visniecīgākos
stumbra nelīdzenumos atrod drošus atbalstpunktus. Spē-

cīgais asais knābis ir teicami piemērots kalšanai, un arī

aste pabalsta šadu darbu, kalošam dzenim kalpodama kā

atspere. Beidzot mēle, pateicoties savam tievumam vai

diegveidībai, iespiežas visos caurumos un sava vispusīgā

kustīguma dēļ spēj sekot katram līkumam kukaiņa izgrau-
stā ejā.

Dzeņi ir izplatīti par visām pasaules daļām, izņemot
vienīgi Austrāliju un arī Madagaskaras salu; arī ziemeļos
tie nekādā ziņā nav reta parādība. „Viņu kopskaits", saka

G 1 o g c r s, „vairojas līdz ar katras zemes bagātības vai-

rošanos un aug līdz ar paša meža audzes kuplumu". īsta

parādīze viņiem ir plašie, kopā saejošie tropu zemju, sevi-

šķi Dienvidamerikas un Indijas mūža meži; jo Āfrikā dī-
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vainā kārtā ir sastopamas tikai nedaudzas un gandrīz vie-

nīgi tikai mazas sugas. Brazīlijas mežos viņi, kā mums

ziņo Vidas princis, tie pieder pie visparastākiem, viscaur

izplatītiem putniem. „Viscaur ir atrodami satrūdējuši, veci

stumbri un bagātīga kukaiņu raža šiem vientuļiem mežu

apdzīvotājiem. Tanīs vietās Brazīlijā, kur plašo neapdzī-
voto apgabalu klusumu nepārtrauc citas dzīvas būtnes

balss, droši ir dzirdama dzeņu brēkšana. Tomēr šinī skai-
stā zemē viņi mīt ne tikai mūža mežos, bet atdzīvina arī

biezokņus mežu priekšā un krūmājus, pat atklātas noras".

Atsevišķo sugu izplatības apgabals var būt kā diezgan
aprobežots, tā arī ļoti plašs. Vācijas sugas, izņemot vidējo
dzeni, ir sastopamas gandrīz visā Eiropā un arī Vidusāzi-

jas ziemeļu daļā; citas sugas turpretī dzīvo samērā šauri

norobežotā apgabalā. Katrai pasaules daļai ir savas īpat-

nējas sugas, laikam arī savas īpatnējas grupas, kurām,

ievērojot lielo līdzību, īsti nevar piešķirt ģintas, nemaz jau

nerunājot par apakšdzimtas nozīmi. Apmēram tie paši ap-

stākļi, kā pie lielākās daļas citu putnu, veicina plašu izpla-
tību; no dažādiem kokiem sastāvoši meži savukārt veicina

vairāku sugu apmešanos vienā un tanī pašā apgabalā. Re-

dzamāk nekā lielākā daļa pārējo putnu, dzeņi ir stingri
saistīti pie atsevišķiem kokiem. Vairāki dzeņi gan apme-

tas kā skuju tā arī lapu mežos, tomēr vienus no tiem no-

teikti cienī vairāk nekā otrus un nav nemaz sastopami tā-

dos apgabalos, kur pārsvarā ir otrie, vai arī tanīs parādās

vienīgi klejodami. Dzeņu atrašanos vēl lielākā mērā noteic

pašu koku īpašības, jo piemērotu mājokļu trūkums uz vi-

ņiem atsaucas vēl jūtamāk nekā uz citiem putniem. Gan

liekas, ka dzeņi ir mazāk atkarīgi nekā citi putni, kuri perē

dobumos, jo viņi savus mājokļus ceļ paši; bet patiesībā
lieta gluži otrāda. Ne katrs dzenis plašā mežā atradīs pie-
mērotu koku, kāds viņam vajadzīgs, lai uzceltu sev mā-

jokli, un tāpēc ir dabīgi, ka viņš no tāda meža pilnīgi iz-

vairās. Tā kā dobumus viņš izlieto ne tikai kā ligzdas ma-

zuļu izperināšanai, bet arī kā guļas vietas, tad novads, kuru

viņš apdzīvo, nevar būt plašs; jo katru vakaru viņam ir

jāatgriežās sava novada vidus punktā, tas ir mājoklī. Tā-
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dēļ tādus koptus vai nekoptus mežus, kuri nedod viņam
patvērumu, viņš izsiro arī tikai pavirši, savu klejojumu ga-

dījumā, un pārējos gada mēnešos tur nav redzams. Ja

apstākļi mainas, ja viens vienīgs koks iegūst vajadzīgās

īpašības, lai varētu noderēt par mājokli un perēkli, tad dze-

nis viņu gan atrod, un suga, kas zināmā mežā veselu cilvē-

ka mūžu nebija redzama, tur atkal ierodas par prieku no-

vērotājam. Tikai tā ir izskaidrojama vienu sugu mazinā-

šanās un arī otru sugu vairošanās skaitā zināmos apga-

balos.

Visi dzeņi dzīvo galvenos vilcienos vienāda veida dzīvi.

Lielāko mūža daļu viņi pavada kāpelēdami, un pat gulē-
dami karājas kāpelēšanas stāvoklī pie koka dobuma iekšē-

jām sienām, tā tad pie stāvām virsmām. Uz zemes viņi
nonāk reti un, ja arī to izdara, tad lēkā šeit neveikliem lē-

cieniem. Viņi nemīl tāļu lidot, laikam gan ne tikdaudz tā-

dēļ, ka lidošana viņus piepūlētu, bet gan laikam vairāk sa-

vas nemierīgās un nerimstoši darbīgās dabas dēļ, kura liek

viņiem izpētīt, ja iespējams katru koku, kas atrodas pa

ceļam. Dzenis lido pa ļoti dziļi viļņainām līnijām. Viņš
paceļas pa vienu šīs līnijas augšup ejošo loku ar ātriem,
švirkstošiem spārnu vēcinājumiem, tad pēkšņi piespiež

spārnus cieši pie ķermeņa un nu šaujas stāvā lokā dziļi uz

leju, pēc kam sāk pacelties atkal no jauna. Pielidojis ko-

kam tuvu, viņš mēdz noslīdēt dziļi uz leju un nedaudz

metrus virs zemes pieķeras pie stumbra; bet tagad viņš
lieliem, ātri cits citam sekojošiem lēcieniem kāpelē augšup
un taisni uz augšu, reti pa horicontāliem zariem, dažkārt

gan mazliet atmuguriski, bet nekad uz leju ar galvu pa

priekšu. Pieķēries, viņš atliec krūtis, kaklu un galvu tāļu
atpakaļ; lēcot viņš klana galvu. Ar knābi viņš atdauza

vai atkaļ mizas gabalus, ar to atsedz kukaiņu paslēptuves,
ar mēli izvelk kukaiņus ārā un aprij. Kādā kārtā tas no-

tiek, par to, neievērojot rūpīgos, bieži atkārtotos novēro-

jumus pie pieradinātiem dzeņiem, es neesmu ticis vēl pil-

nīgi skaidrībā. Ja sagūstītus dzeņus tur būrī ar bieziem

griestiem, pēdējos vairākās vietās izurbj caurus un pēc
tam uz griestiem uzmet dzeņu iecienītu barību, tad lielā
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tuvumā var vislabāk novērot viņu mēles rotaļu. Lai arī es

ļoti pūlējos tikt skaidrībā par mēles darbību, tomēr tikai

mazā mērā nācu pie absolūti drošām atziņām, drīzāk vēl

vienmēr palieku neskaidrībā. Jau iepriekš var pieņemt, ka

atskabargas pie mēles cietās raga galotnes izdara zināmus

pakalpojumus un var izvilkt dažu kāpuru no sarežģitām

ejām; tomēr var arī novērot, ka smalkas barības druskas,
piemēram skudru kūniņas, dzenis nogādā rīklē bez mēles

galotnes palīdzības. Tārpveidīgo mēli viņš izbāž caur būra

kastes caurumu, apliec apkārt un taustīdams ar nepārspē-

jamu lokamību kustina to uz visām pusēm, līdz atrod kādu

skudras kūniņu vai miltu tārpu. Daudzos gadījumos viņš
laupījumu paceļ, uzdurot to uz mēles, bet citos gadījumos

tūliņ pēc mēles parādīšanās var novērot viņas līču loču ku-

stības, un skudru kūniņa vai miltu tārps pazūd līdz ar at-

pakaļ slīdošo orgānu tik ātri, ka nav iespējams redzēt, vai

viņi tiek pielīmēti vai arī satverti ar apskaušanu. Pateico-

ties mēles ārkārtīgam kustīgumam un lokamībai, dzenis

spēj izokšķerēt arī krustām un šķērsām ejošās koku posti-

tāja kukaiņa ejas un izvilkt viņu pašu dienas gaismā vai

nogādāt kuņģī. Taisni tādēļ dzenis izrādās par pirmās

šķiras mežsargu. Dažādi kukaiņi visādos attīstības stā-

vokļos, visvairāk tie, kuri dzīvo apslēpušies kokos, vai nu

mizā vai zem tās, vai arī pašā stumbrā, sastāda dzeņu lie-

lākās daļas iecienīto barību; daži no viņiem ēd bez tam arī

dažādas ogas un sēklas, pat ierīko sev klētis, kuras pilda ar

pēdējām.

Dzeņu daba izliekas nopietna un nosvērta, bet patie-
sībā ir apzīmējama par jautru un priecīgu. To pierāda

visas sugas, kuras tiek turētas gūstā un ir tiktāl pieradi-

nāmas, ka savam kopējam dāvā pilnīgu uzticību. Kas ar

viņiem ir iepazinies, tas viņus apzīmēs par gudriem kusto-

ņiem; kas ilgāku laiku ir turējis viņus gūstā, tas varēs

teikt, kā viņi zināmā mērā ir arī jocīgi. Kurš gan varētu

bez viņiem iztikt, kurš gan vēlēsies, lai mūsu mežos viņu
nebūtu? Jau viņu balss iepriecina novērotāju, un īpaši

skaļais, smejošais brēciens, kurš tāļu skan caur mežu un

laukiem, ir tik nepārprotami jautrs, ka dzeņi ir jāpieskaita
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pie visvairāk ieredzētiem putniem. Tomēr bez šim skaņām
viņi mežā rada vēl citu īpatnēju muziķu: viņi, kā mēdz

teikt, „bungo, tarkšķina, rībina un čīkstina", pieķērušies
pie kāda sausa zara un ar ātriem knābja sitieniem to trī-

cinādami. Ar to viņi taisa skaļu troksni, kas atkarībā no

zara resnuma skan te augstāk te zemāk, bet mežā ir tāļu
dzirdams. Daži ir domājuši, ka to troksni putns taisa, lai

izdzītu kukaiņus no stipri kustinātā zara, bet bez šaubām

ir maldījušies; jo visi novērojumi norāda, ka viņš to dara,
lai iepriecinātu mātīti. Cik man zināms, tad nav vēl no-

skaidrots, vai mātīte savas jūtas izteic tādā pašā kārtā kā

tēviņš; tomēr tikdaudz ir droši zināms, ka pēdējais ar savu

bungošanu izaicina citus uz ķildu un cīņu, ka citi uz šādu

bungošanu steidzas šurp no tālienes, lai izcīnītu ar sāncensi

kādu strīdu, un ka, pakaļdarinot šo bungošanu, var atvili-

nāt pie sevis daudz dzeņu. Tā tad ar šo savu svarīgāko

orgānu dzenis zināmā mērā izteic arī savas jūtas.

Ligzda vienmēr sastāv no pašu dzeņu izkalta koku do-

buma un īstenībā nav nekas cits, kā ar dažām skaidām iz-

klāts paša dobuma dibens. Perēklis sastāv no trim līdz

astoņām ļoti spīdīgām, tīri baltām olām, kuras izperē abi

dzimumi. Mazuļi, visai neglīti radījumi, no sākuma neuz-

rāda gandrīz nekādu līdzību ar vecākiem un vingrinās savā

galvenā mākslā, kāpelēšanā, vēl neieguvuši vecāku stāvu

un apģērbu; pēc izlidošanas tēvs un māte tos kādu laiku

vēl vadā, bet pēc tam bez žēlastības padzen no sava tu-

vuma.

Pavisam nav iespējams pietiekoši bieži atgādināt un

pietiekoši pārliecinoši iegalvot, ka dzeņi mums atnes labu-

mu. Bechš te m s bija pirmais dabas pētnieks, kurš no-

stājās pret neprātīgo iznīcināšanas kāri un pamatoti ap-

galvoja, ka viņš pēc ilggadīgiem pētījumiem un novēroju-
miem pie mūsu dzeņiem nekādā ziņā nav varējis atklāt ne-

vienu kaitīgu īpašību. Visi turpmāko laiku pētnieki, kuri

paši novēroja šo putnu dzīvi vai vismaz uzticējās novērotā-

jiem ir apgalvojuši taisni to pašu. Jaunākos laikos A1 -

tums nostājas, lai arī ne gluži mūsu putnu pretnieku

pusē, tomēr uz cita viedokļa, nekā lielākā daļa putnu pēt-
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nieku, pārmezdams dzeņiem galvenā kārtā trīs lietas. Pēc

viņa domām, tie kaitē mežiem, iznīcinādami derīgas
skudras un apēzdami koku sēklas, apkapādami kokus, kam

seko postošu sēņu uzmešanās, un beidzot ar savu savādo,
vēl nenoskaidroto jokošanos, kad tie „gredzeno" atsevišķus

kokus, tas ir, jaunam kociņam visapkārt noplēš mizu. Viņu
nedarbu skaitu es varu vēl pavairot. Dzeņi, vismaz dažas

viņu sugas, kaitē, sakaldami ietrunējušus baļķus ēkās un

sapostīdami māliem pildītas režģu sienas, un arī apmeklē-
dami ziemā bišu tropus, izcirzdami tropu sienās caurumus

un bīstamā daudzumā apēzdami snaudošās bites. Tomēr

visas šīs sūdzības ir nenozīmīgas, salīdzinot ar to ārkārtīgi
lielo labumu, kādu viņi atnes mūsu mežiem un lietas koku

audzēm vispār. Ir taisnība, ka daži dzeņi, galvenā kārtā

melnā un zaļā dzilna, labprāt, brīžiem gandrīz vienīgi, pār-
tiek no visādu attīstības stāvokļu skudrām, tāpat ir tiesa,
ka citi, īpaši mūsu raibais dzenis un varbūt arī daži no viņa
Eiropā dzīvojošiem radniekiem mūsu meža sēklu nogatavo-
šanās laikā pārtiek galvenā kārtā no pēdējām, laikam arī

no lazdu riekstiem; tomēr skudru sugas mūsu koptos, uz-

raudzītos mežos ir sastopamas vēl tik bieži un meža koki

sēklu gados izdod tik bagātīgu ražu, ka šinī ziņā nodarītie

zaudējumi patiesībā nav ņemami vērā. Es esmu tāļu no

tā, lai skudru lietderību novērtētu par zemu, tomēr jūtos

spiests atgādināt, ka derīgākās no viņām, mūsu lielās meža

skudras, līdz ar dzeņiem un neievērojot viņus vairojas visos

mežos, kur vien atrod sev piemērotus dzīves apstākļus, un

līdz šim arī vēl nekur nav pierādīts, ka dzeņi kavētu viņu
vairošanos. Tālāk es piekrītu, ka tik nabadzīgos priežu

mežos, kādi atrodami Brandeburgā un vispār Ziemeļvācijā,
raibais dzenis, cienīdams priežu sēklas, var iespaidot pēdējo
ievākšanu, bet pilnīgi noteikti apgalvoju, ka visur tur, kur

priedes patiesi labi attīstās, jūdzēm plašas apkārtnes raibie

dzeņi visi kopā nespēj iespaidot šī koka neaprobežoto ražī-

gumu, ja es tā varētu izteikties. Vēl mazāk varētu krist

svarā zaudējumi, kurus nodara dzeņi, apkapādami kokus

mežos. Visi mežkopji un putnu pētnieki, kuri ir pētījuši

dzeņa ligzdas, ir vienis prātis, ka guļamo vai perējamo tel-
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pu ietaisīšanai dzenis izvēlas tikai tādus kokus, kuru serde

ir ietrunējusi, cik ves-efs arī neizskatītos koks no ārienes.

Varbūt, var gadīties, ka tādās vietās, kur piemēroti koki

ir reti, viņš sakaļ arī veselus, mīkstus kokus, sevišķi apses,

papeles un vītolus; tomēr visās vietās, kur tādi koki ir sa-

stopami lielākā daudzumā, kā piemēram dažās vietās Krie-

vijā vai Sibirijā, teiktais attiecas arī uz šiem kokiem. Dze-

nis, runājot arEiženafon Homeijera vārdiem, ne-

vis kokus sapūdē, bet gan tikai uzrāda iepuvušos kokus.

Koku gredzenošanu es personīgi līdz šim vēl neesmu novē-

rojis, un tādēļ manā vietā ļaušu runāt manam cienījamam

draugam Eiženam fon Homei jēram. „Ja pama-

tīgi pārmeklē dažādus novadus, meklējot gredzenotos ko-

kus, tad nav grūti atrast zināmu skaitu šādu koku. Būtu

arī ļoti pamācoši priekš visiem, kuri intresējas par mež-

kopību, ja sastādītu kolekciju no tādu koku atgriezumiem;
bet nav jādomā, ka tā sauktos gredzenotos kokus katrā

koptā mežā atrod dučiem vai simtiem. Aizpomeranijas
mežu lielākā daļā tie ir patiesi reti, tik reti, ka es savā ap-

mērām četrsimts hektāru lielā mežā, neievērojot vairāku

gadu pūles, neesmu sastapis neviena paša dzeņu gredze-
nota koka. Var jau būt, ka citos apgabalos tādi gadījumi
ir biežāki, un man arī liekas, nav neticams, ka tādiem mē-

ģinājumiem dzeņi izvēlas galvenā kārtā viņiem svešas koku

sugas; tomēr tādi bojājumi, kādus Alt urna kungs no-

vērojis pie dēstiem, gadās tik reti, ka jautājumā par dzeņa

derīgumu vai kaitīgumu tiem nav nekādas izšķirošas no-

zīmes. Ja dzeņi gredzeno pilnīgi veselus kokus un to at-

kārto vairākas dienas pie viena un tā paša koka, bet visus

citus blakus stāvošos kokus saudzē, tad šaī dziņai būs citi

iemesli. Tos uzmeklēt un arī bez aizspriedumiem turpināt
novērošanu būs lietderīgāk nekā dot nepietiekošu un ne-

drošu izskaidrojumu un ar to pārtraukt un aprobežot sa-

vus pētījumus. Tas var tikai stipri kaitēt jebkurai zināt-

nei, ja šaubīgus gadījumus tur par izšķirtiem. Kāds arī

neizrādīsies izskaidrojums, tomēr ar to nebūs pierādīts, ka

kokiem nodara ievērojamu postu. Uz vairāk tūksto-

šiem koku caurmērā iznāks tikko viens gredzenots koks.
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Lielākā daļā gadījumu nodarītie bojājumi arī ir gluži ne-

ievērojami un visos gadījumos nesvarīgi". Gandrīz tas

pats ir sakāms arī par bojājumiem, kādus daži dzeņi no-

dara ēkām. Sētās dzeņi ielido tikai retumis un ir viegli

aizbiedējami, ja viņi sāk apgrūtināt. Tāpat lieta stāv ar

nedarbiem, kurus dzenis kādreiz izdara pie bišu tropiem.
Ja apzinīgi un bez aizspriedumiem salīdzināsim dzeņu

derīgumu un kaitīgumu vienu ar otru, tad mūsu spriedums
šinī lietā būs noteikts. Daži dzeņi var apgrūtināt mūs

savtīgos cilvēkus, varbūt arī nodarīt mums nenozīmīgus

zaudējumus; tomēr abi šie ļaunumi nestāv nekādā samērā

ar ārkārtīgi lielo labumu, kādu šie putni mums atnes. Kas

domā, ka viņi ēd tikai tādus kukaiņus, kuri mežiem ne-

kaitē, tam atvērsies acis novērojot, ka uz piemeklētu mežu,
kur nelabvēlīgu apstākļu sagadīšanās dēļ kaitīgais ķirpis
ir savairojies pārmērīgi, no visām pusēm plūst dzeņi, lai

kaitīgos kukaiņus iznīcinātu. Dzeņi apkaro nevis mazāk

bīstamos, bet gan taisni visļaunākos mežu postītājus. La-

bums, kādu viņi ar to atnes mūsu mežiem, nav nedz aprē-

ķināms nedz arī novērtējams. Bet labums, kādu atnes dze-

ņi, nav tikai tiešs, kuru mēs varam apzīmēt vienkārši ar

vārdiem „kaitīgu meža kukaiņu iznīcināšana", bet arī ne-

tiešs, kā to pilnīgi pareizi izcēlis jau G 1 o gc r s un atkār-

tojis mežkopis Vīze (Wiese); jo līdz šim dzeņi ir vienīgie

namdari, kuri ceļ mājokļus mūsmāju derīgiem dobumos

perējošiem putniem. Par nožēlošanu, daudzi vēl arvienu

negrib saprast, ka šiem mežkopjiem mums vajadzētu celt

mājokļus vai vismaz tādus neiznīcināt, jo vecs caurs koks,
kurš viņiem sniedz piemērotas perēšanas vietas, nesīs

daudz vairāk peļņas, ja paliks mežā stāvot, nekā ja tiks

nozāģēts un sakrauts asīs, un tāpēc vajadzētu vairāk rū-

pēties, lai šie koki tiktu atstāti dzeņu rīcībā. „Dzeņu vai-

rošanos", saka Vīze, „kavē un aprobežo jau mežkopja

saimniekošana; priekš tam nemaz nav vajadzīgs viņus
tieši vajāt ar šauteni. Daudzos koptos mežos vienmēr re-

tāki top tie koki, kurus dzeņi kārtīgi un labprāt uzmeklē,
lai ierīkotu sev dobumus, un ir pienācis laiks viņu pabalstī-

šanai taisni ar nolūku atstāt pāri dažus no iepuvušiem ko-
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kiem, lai tos varētu izlietot dzeņi un dobumos perējošie

putni. Es esmu pārliecināts, ka tādēļ ne mazākā mērā ne-

cietis ne meža īpašnieka peļņa, ne arī mežkopja slava".

Tā tad aizsardzību un brīvu apsardzību, saudzēšanu un kop-
šanu šiem mūsu visderīgākiem un vissvarīgākiem mežsar-

giem! Jau bez tam viņiem ir diezgan ienaidnieku, un vi-

ņus piemeklē dažādi nelaimes gadījumi.

Dzeņu šķira iedalās divās dzimtās, no kurām viena ap-

tver trīssimts divdesmit, otra turpretī tikai piecas suga?.

Pirmā dzimta, kurā ietilpst dzilnas (Picidae), savukārt

iedalās dažādās apakšdzimtās. Pirmā no tām aptver mc I-

nās dzilnas (Drvocopinae), lielākās un spēcīgākās šīs

šķiras sugas, kuras iezīmējas ar savu valdošo melno krāsu

un galvas spalvām, kas viņām bieži pagarinājās nār ce-

kulu. Viņu īstā dzimtene liekas ir Amerika. Šeit viņas
ir izplatītas pa vi?ām joslām, kamēr Vecā pasaulē tām ir

tikai nedaudz priekšstāvju: viena Eiropā sastopama suga

un dažas jau novirzījušās Indijas sugas.

Mūsu melnā dzilna (Picus martius) ir vienkrā-

saini blāvi melna, bet galvas virsdaļā spilgti sarkana kā

karmins, un šī krāsa tēviņiem aizņem visu galvas augšējo

dalu, kurpretī mātītēm tikai zināmu vietu uz galvas paka-

ļējās daļas. Acis ir blāvi dzeltēnas kā sērs, knābis pērļu

krāsā, pie galotnes zils kā šīfers, kājas pelēkas kā svins.

Jaunie maz atšķiras no veciem. Garums ir četrdesmit sep-

tiņi līdz piecdesmit, platums septiņdesmit divi līdz septiņ-
desmit pieci, astes garums astoņpadsmit centimetri.

Eiropa, ciktāl tā apklāta mežiem, un Āzija līdz Hima-

laju ziemeļnogāzēm ir melnās dzilna.s dzimtene. Vācijā

viņa šimbrīžam dzīvo Alpos un visos Vidusvācijas kalnā-

jos, sevišķi Bohemijas mežā, Milžu.. Rūdas un

kalnājos, Franku un Tīringas mežā, Rēnas, Harca, Spesara
Taunas un švarcvaldes kalnos, Vogezos un arī visos plašā-

kos Ziemeļvācijas līdzenuma mežos. Pret dienvidiem dzil-
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na top retāka, tomēr Alpu dienvidnogāzēs ir sastopama vēl

viscaur, oēc Lessona unSalvadori, visvairāk tanīs

kalnu virknēs, kuras līdzīgi stariem iziet no Šveices un Ti-

roles un iesniedzas Itālijā; tādēļ Tiroles dienviddaļā un

Dienvidšveicē viņa sastopama vēl bieži. Tāpat viņa dzīvo

Pirenejos un Ibērijas pussalā, vismaz līdz Sjerra Guada-

mara pret ziemeļiem no Madrides, tāpat arī Grieķijā, kur

viņa, pēc X r i p c r a (Krūper), ne reti ir sastopama augstu
stāvošos Parnasa, Veluchi un Olimpa kalnu mežos. Viņa

apdzīvo tālāk visus Balkanu mežus, Karpatus un Trans-

silvanijas Alpus, un no šejienes izplatās uz rītiem pa visu

Krieviju, Sibiriju un Ziemeļķīnu, un ir atrodama pat vēl uz

Sachalinas salas un Japānā. Ziemeļu virzienā viņas izpla-
tības apgabalu norobežo Eiropā polārais loks, bet Āzijā
sešdesmit otrais platuma grāds; dienvidu virzienā tas lai-

kam nesniedzas tālāk kā iepriekš minēts.

Melnā dzilna prasa lielus, sakarā stāvošus, no cilvēka

maz traucētus mežus, kuros ir atrodami vismaz daži pie-
tiekoši resni, augsti koki. Savas mīļākās barības, lielo

skudru dēļ viņa skuju koku mežus cienī vairāk, nekā lapu
koku mežus, tomēr arī pēdējos, īpaši skābaržu mežos, viņas
netrūkst. Jo nekoptāks kāds mežs, jo tas viņai vairāk pa

prātam, jo labāk apkopts kāds mežs, jo mazāk labprāt viņa
tanī apmetas, lai gan arī šis likums nav bez saviem izņē-
mumiem. Dižmeži Alpu kalnos, kuri kārtīgu mežsaimnie-

cību gan pilnīgi neizslēdz, tomēr ļoti apgrūtina, un Skan-

dināvijas, Krievijas un Sibirijas lielie, cits ar citu sakarā

stāvošie meži, kuros vētras un uguns nodara lielākus po-

stījumus nekā cilvēks, ir melnās dzilnas iemīļotākās dzīves

vietas. No cilvēka un viņa dzīves melnā dzilna izvairās kā

mūsu pasaules daļas dienvidos tā arī ziemeļos un tādēļ ti-

kai izņēmuma gadījumos parādās apdzīvotu vietu tuvumā.

Tomēr arī viņa atzīst viņai sniegto aizsardzību un zināmos

apstākļos stājas pat pārsteidzoši draudzīgā satiksmē ar cil-

vēku, kas vēl viņai labu.

Vairāk nekā visi pārējie dzeņi melnā dzilna "cieš no

mājokļu trūkuma. Tik resni koki, kādi viņai nepieciešami

gulēšanai un perēšanai, mūsu dienās ir tapuši ļoti reti, un
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tāpēc no daudz apgabaliem, kuros senāk šis putns nemaz

nebija tik rets, viņš ir pilnīgi izraidīts. Viens vienīgs caurs

koks spēj saistīt viņu pie noteikta apgabala, un viņš izceļo,

ja šo koku nocērt. Bet viņš arī atkal ieceļo, ja koki pa to

starpu ir tapuši tik resni, ka tanīs viņš var sev ierīkot pie-
mērotu mājokli.

Rentendorfas, manas dzimtenes, tuvumā kādā man

jau no zēna gadiem labi pazīstamā mežā melnā dzilna iz-

zuda jau trīsdesmito gadu beigās, un gandrīz četrdesmit

gadus ilgi, izņemot putnu laišanās laiku, tur netika vairs

redzēts neviens šīs sugas īpatnis. Bet kopš apmēram pie-
ciem gadiem man par lielu prieku melnā dzilna atkal ap-

metās tanī pašā mežā, kurā mans tēvs bija sakrājis savus

nepārspētos novērojumus par šo putnu; pēc mežsaimniecī-

bas prasībām koptie koki pa to laiku bija sasnieguši tādu

vecumu, kāds nepieciešams, lai šim putnam patiktu dzīvot

viņu starpā.
Visos mežos, kuros n'elnā dzilna perē, viņa pavada ga-

du pēc gada vienā un tanī pašā šauri norobežotā apvidū.
Seši kvadrātkilometri pilnīgi apmierina viņas prasības.

Savā apgabalā, kurā uzturas kāds pāris, pēdējais necieš

otra pāra un līdzīgi dzeņiem izdzen no turienes arī savus

bērnus. Pēdējie ir tie, kuri piespiesti klejo vai vismaz lido

apkārt, un tiem mums ir jāpateicas par apmešanos tādos

mežos, kuros šī sugabija izskausta. Ja tāds pārītis no jau-

na apmetas kādā mežā, tad no sākuma viņš klejo apkārt

diezgan tāļu, tomēr ar laiku norobežojas šaurāk un šaurāk

un zināmos apstākļos apmierinās pat ar simtu līdz simts-

piecdesmit hektāru lielu iecirkni.

Kā dzīvo melnā dzilna, kuru vācu teikas ved sakarā ar

burvīgajām lēcējsaknēm, to pirmais sīki aprakstīja mans

tēvs, un tas ir viņa sniegtais apraksts, kuram sešdesmit

gadu laikā, kas aiztecējuši no tā brīža, nav nācis klāt gan-

drīz neviens svarīgs papildinājums. Es viņu lieku turp-
mākā tēlojuma pamatā.

Mūsu melnā dzilna ir ļoti mundrs, šaudīgs, tramīgs,
veikls un stiprs putns. Te viņas ir še, te viņas ir tur, un

tā viņa izklejo savu iecirkni bieži ļoti īsā laikā. To var labi
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nomanīt pēc viņas brēkšanas, kura dažu minūšu laikā at-

skan no ļoti dažādām vietām. Viņa izdod visvairāk trīs

toņus, divus lidodama un vienu sēdēdama. Abi pirmējie
skan kā „kirr kirr" un „klik klik", bet pēdējais kā viens

balsiens, gari stiepts un ļoti griezīgs, vai arī kā „klīe klīe

klīee". Bet pie ligzdas viņa izdod arī vēl citas skaņas.
Melnās dzilnas lidgaita stipri atšķiras no viņas radinieku

lidgaitas. Viņa nelido tik lielā mērā grūdieniem vai pa

augšup un lejup ejošu līniju kā citi dzeņi, bet gan viļņvei-

dīgi, gandrīz taisnā virzienā uz priekšu, spārnus ļoti plaši

izplezdama un stipri sasizdama, tā ka izliekas, itkā spārnu

galotnes locītos, diezgan līdzīgi sīlim. Lidojums ir viegls

un, liekas, brīvāks nekā pārējiem dzeņiem, tāpēc arī nav

dzirdama spārnu spurkšķēšana kā pie pēdējiem, bet gan

īpatnēja, smaga šalkšana, kura, pēc Nauman a, esot

labi dzirdama, kad laiks apmācies un mitrs. Lai gan viņa
nemīl tāļu laisties, tomēr dažreiz nolido divus kilometrus

un vairāk vienā vilcienā. Lidojoša melnā dzilna izskatās

ļoti skaista, ja no kalnāja virsotnes viņa laižas lejup dziļā

ielejā, šinī gadījumā viņa izrāda visas savas lidošanas spē-

jas un švīkstošo lejā drāšanos pārtrauc tikai šad un tad

ar viegliem spārnu vēcinājumiem, kuru uzdevums kā lie-

kas vairāk ir attālināt viņu taisnā virzienā no koku ga-

lotnēm, nekā atkal nogādāt kāda loka augstākā daļā, kurus

viņa lidoiot izraksta. Kad mani Karintijas draugi mani

aizveda Karavanku kalnos un mēs augstu kalnājā no med-

nieku mājiņas noraudzījāmies skaistā ainā zem mums, tad

mēs ieraudzījām divas melnās dzilnas, kuras no tiesas ga-

vilējoši brēkdamas lidoja augšup un lejup un izdarīja tā-

dus meistardarbus lidošanā, kādus es no putna nekad ne-

būtu varējis gaidīt. Uz zemes viņa lēkā apkārt diezgan

neveikli, tomēr nonāk uz tās lejā ne visai reti, galvenā kār-

tā, lai apciemotu skudru pūļus. Kāpelēšanā un kalšanā vi-

ņa ir visizveicīgākā Eiropas dzeņu starpā. Kāpelēdama vi-

ņa vienmēr ceļ uz priekšu abas kājas reizē kā visi viņas
radinieki. Tā tad īstenībā viņa lēkā gar kokiem uz augšu

un pie tam ar tik lielu spēku, ka var skaidri dzirdēt viņas
nagu ieciršanos. Viņa kāpelē augšup arī gar krūmiem, to-
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mēr retāk, un šeit viņa nekad nekaļ kā ietrunējošos kokos,

kuros viņa saož sirseņu vai milzu skudru kūniņas. Kāpelē-

jot viņa tur krūtis tāļu nost no koka un atliec kaklu at-

pakaļ.
Milzu skudras un to kūniņas, kā arī visas ķirmju su-

gas, tā tad sevišķi koku postītāju kukaiņu kūnas, kuras

mitinās skuju kokos, un arī šie kukaiņi paši sastāda mel-

nās dzilnas barību. „Es esmu uzšķērdis," saka mans tēvs,

„vairākas melnās dzilnas, kuru kuņģis bija piepildīts milzu

skudrām. Bet visvairāk viņa cienī lielo koka lapseņu kū-

niņas. Es esmu izmeklējis dažus šos putnus, kuriem kuņģī
nebija nekā cita kā šīs kūniņas un viņu vēl nesagremotās,
cietās galvas. Viņas kuņģī neticamā daudzumā es esmu

atradis arī miltu tārpus, tiem līdzīgus ķirpjus un egļu va-

bolītes, kā arī milzīgā daudzumā sarkanās skudras līdz ar

viņu kūnām." Baškiriem melnā dzilna topot nepatīkama

ar to, ka tā līdzīgi viņiem uzmeklējot savvaļas bites un ar

savu kalšanu izpostot dobumus, kurus šīs bites apdzīvo.
Bechsteins apgalvo, ka viņa ēd arī skuju koku sēklas,
riekstus un ogas; tomēr vēlāko laiku novērotāji nav šīs zi-

ņas apstiprinājuši. Lai nokļūtu pie kūniņām vai koku lap-

senēm, tā saucamiem Dieva vērsīšiem, viņa izkaļ lielus

gabalus no kokiem un tropiem, kurpretī skudras viņa pie-
vārē gluži tāpat, kā to dara skudru ēdēji, tās pielīmēdama

pie savas lipīgās mēles.

Riesta laiks iekrīt, atkarībā no tā, cik laiks labvēlīgs
vai nelabvēlīgs, pirmā vai otrā marta pusē. „Tēviņš," tur-

pina mans tēvs, „tad laižas pakaļ mātītei, skaļi brēkdams

ceturtdaļstundām ilgi, un, to panācis vai arī noguris no

pakaļdzīšanās, viņš nosēžas uz kāda koka ar sausu galotni

un sāk tarkšķēt. Tādā kokā viņš izvēlās taisni to vietu,
kur sitieni labi skan, atspiežas uz astes un dauza ar knābi

pa koku tik ātri, ka tas skan bez pārtraukuma kā „errrr",
un viņa sarkanās galvas ātrās kustības izskatās gandrīz tā-

das, itkā kāds ātri vicinātu šurp un turp skalu, kuram galā
atrodas kvēlojoša ogle. Tā tarkšķēdams melno dzilnu tē-

viņš ir daudz mazāk tramīgs nekā parasti, un es vairākas

reizes esmu pielīdis pie koka, uz kura viņš šo troksni tai-
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sija, gribēdams viņu sīki novērot. Uz šādu tarkšķināšanu,
kuru es pats esmu klausījies ceturtdaļstundas ilgi, mātīte

laižas šurp un dažreiz arī atbild ar „klik klik klik". Tēviņš
tarkšķina arī vēl tad, kad mātīte jau perē."

Apriļa sākumā melnās dzilnas stājas pie savas ligzdas
celšanas. „Viņas to ierīko kokā ar iepuvušu serdi, tur, kur

atrodas kāds zara caurums vai nolauzts zars ar sapraulē-

jušu vidu. še mātīte sāk savu darbu. Vispirms viņa iz-

kaļ vai paplašina ieeju no ārpuses, līdz tā ir pietiekoši pla-

ša, lai varētu ielīst un izlīst. Pēc tam viņa sāk izdobt koka

iekšieni un to dara ar sevišķu izveicību un cītību. Šī iz-

dobšana ir ļoti grūta tāpēc, ka melnai dziņai trūkst atvē-

zieniem vajadzīgās telpas, šinī darbā es esmu viņu novē-

rojis ļoti bieži. Dažreiz viņai ir tik maz telpu, ka viņa var

atvēzēties tikai divus centimetrus tāļu. Tad cirtieni skan

dobji, un skaidas, kuras viņa izmet, ir ļoti sīkas. Bet kad

viņa ir ieguvusi iekšpusē vairāk telpas, tad tā atcērt daudz

lielākas skaidas. Pie kādas maz ietrunējušas priedes, kurā

melnā dzilna rīkoja savu ligzdu, lielākās skaidas, kuras vi-

ņa noplēsa bija piecpadsmit centimetrus garas un trīs cen-

timetrus platas. Bez šaubām, ir vajadzīgs ļoti liels spēks,
lai tādas skaidas noplēstu.

Pie ligzdas ierīkošanas mātīte strādā tikai priekšpus-

dienās; pēcpusdienās viņa meklē sev barību. Kad beidzot

pēc daudz pūlēm un desmit līdz četrpadsmit dienu ilga
darba dobums ir pabeigts arī no iekšpuses, tad, mērojot no

ieejas apakšas, viņš ir apmēram četrdesmit centimetrus

dziļš un piecpadsmit centimetrus caurmērā, reizēm dažus

centimetrus vairāk, reizēm mazāk. No iekšpuses Viņš ir

nostrādāts tik gludi, ka nekur neizceļas neviena skabarga.
Dibens izveido lodes daļu, tomēr ne puslodi, un ir apklāts
smalkām koka skaidām. Uz tām parasti ap apriļa vidu at-

rodas trīs līdz četras, retāk piecas un vēl retāk sešas sa-

mērā mazas olas. Viņas ir trīsdesmit sešus līdz četrdesmit

milimetrus garas un trīsdesmit līdz trīsdesmit divus mili-

metrus platas, stipri iegarenas, augšgalā stipri noapaļotas,
vidū vēderainas, apakšā strupgalainas, ar ļoti gludu čau-
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malu, kas no iekšpuses tīri balta un no ārpuses skaisti spī-
dīgi balta kā emaljē.

Ja melnā dzilna savu ligzdu var ierīkot augstu, tad vi-

ņa to labprāt dara. Viņas ligzdu es esmu redzējis piec-
padsmit līdz divdesmit piecu, vienreiz arī tikai septiņu
metru augstumā. Visas ligzdas, kuras es atradu, bija ierī-

kotas gludstumbrainos skābaržos un priedēs, nekad citos

kokos. Tāda ligzda tiek lietota vairākus gadus, arī ja ma-

zuļus iznīcina vai pat nošauj vienu no vecākiem. Bet viņa
katru reizi tiek drusku izlabota, tas ir, mazuļu atkritumi

tiek izsviesti ārā un atkal tiek noplēstas dažas skaidas. Mel-

nai dzilnai ir jāpieliek daudz pūļu, ja viņai ir jāierīko jauna

ligzda; viņa arī atrod pārāk maz piemērotu koku, lai savas

olas katru gadu varētu dēt citā kokā. Jaunu ligzdu var

pazīt jau pa gabalu pēc skaidām, kas izkaisītas pa trim

kvadrātmetriem. Ar viņām zeme ir cieši noklāta, un pat

pie atjaunotas ligzdas zemē guļ dažas skaidas. Tas pats
ir sakāms par visiem dzeņiem. Kurš grib meklēt viņu
ligzdas, tam vajaga tikai apskatīties uz zemes pēc šīm

skaidām. Perēšanā tēviņš parasti atmaina mātīti. Tikko

izšķīlušies mazuļi izskatās ļoti neglīti. Viņi ir apklāti meln-

pelēkām pūkām tikai uz galvas virsējās daļas un pie tam

ļoti trūcīgi, viņu galva izskatās ļoti liela un knābis nesa-

mērīgi resns. „Ja aizdzen prom veco tēviņu vai mātīti,
kuri viņus silda, tad viņi izdod gluži īpatnēju, čirkstošu

skaņu, kurai nav līdzības ne ar vienu citu putnu skaņu un

ko nevar pareizi aprakstīt. Ja viņi ir drusku paaugušies,
tad šī čirkstēšana vairs nav dzirdama." Vecāki top ļoti ba-

žīgi, ja cilvēks tuvojas mazuļiem, un izkliedz īpatnējus žē-

lus toņus. Viņi tāpat kā gandrīz visi citi putni ligzdas tu-

vumā ir daudz drošsirdīgāki nekā parasti un savu mazuļu
labā nebēdā par savu drošību, ko citā laikā viņi nekad ne-

dara. Mazuļus, pēc mana tēva novērojumiem, ar milzu

skudru un parasto lielo skudru kūniņām ēdina abi vecāki,
un proti no guznas. „Es esmu pētījis vecas, pie ligzdas
nošautas melnās dzilnas, kurām visa rīkle un pat vēl daļa

knābja bija piepildīti ar minēto skudru kūniņām. Ja ma-

zuļus netraucē, tad viņi paliek ligzdā, līdz spēj pilnīgi lai-
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sties, bet iekšpusē viņi kāpelē gar dobuma sienām augšup
un lejup un bieži izbāž galvu pa ligzdas caurumu ārā. Mā-

tīte pārnakšņo pie viņiem, bet tēviņš to dara pērnā jā pe-
rēklī."

Mazotnē no ligzdas izņemtas melnās dzilnas piemēroti

kopjot var ilgāku laiku uzturēt pie dzīvības un arī zināmā

mērā pieradināt. Pirms divpadsmit gadiem es ieguvu trīs

no šiem putniem, kuri top aizvien retāki. Viņi bija jau

gandrīz pilnīgi apauguši spalvām. Viens no viņiem nobei-

dzās īsi pēc saņemšanas, vēl neiemācījies patstāvīgi ēst;
abiem pārējiem no sākuma vajadzēja barību bāzt mutē, bet

vēlāk viņi sāka ēst paši. Lai viņus pieradinātu pie ēša-

nas, es noliku viņiem skudru kūniņas uz smalka stiepuļu
tīkla, kurš viņu pagaidu būrī izpildīja grieztu vietu. Viņi
driz vien iemācījās šīs kūniņas uzdurt uz mēles, un pie tam

es varēju sīki novērot pēdējās apbrīnojamo lunkanību. Uz-

lasījusi kādā vietā visu barību, viņi ar šo visai lokano or-

gānu taustīdami pārmeklēja tīkla virspusi visos virzienos

un pie tam kustināja savu mēli tik ātri un to izlocīja tik

dažādi, ka negribot bija jāatceras kustīga tārpa locīšanās.

Atraduši kādu skudras kūniņu, viņi izlieca mēli, vērsa tās

galotni pret kūniņu, izstiepa mēli, un laupījums jau bija
cieši uz tās uzdurts.

Kad mani gūstekņi bija iemācījušies kārtīgi ēst, es

viņus ievietoju lielā, īpaši priekš dzeņiem ierīkotā būrī.

Tanī jau atradās dzeltēnās dzilnas un raibie dzeņi, un man

par tiem bija zināmas rūpes. Tomēr melnās dzilnas izrā-

dījās ļoti saticīgas. Viņas gan necentās nodibināt ar sa-

viem radiniekiem draudzību, bet arī nedarīja tiem pāri un

tos neapgrūtināja, turpretī uzlūkoja viņus ļoti vienaldzīgi.
Katrs putns gāja pats savu ceļu un par citiem, kā šķita, ne-

likās zinis. Vienīgā pārēstība, kuru melnās dzilnas izda-

rīja, bija tā, ka viņas pārņēma savā īpašumā un turpmāk

paturēja guļamo kasti, kura līdz tam neapstrīdāmi bija pie-

derējusi dzeltēnām dzilnām. leeja šinī kastē viņām bija

par šauru, bet par to viņas nemaz neraizējās un dažās die-

nās izstrādāja dobumu tādu, ka tas bij viņām taisni piemē-
rots. Pret vakaru viņas ielīda dobumā, kā to senāk darīja
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dzeltēnā dzilna, un likās gulēt, pieķērušās katra pie savas

stāvās kastes sienas. Jau senāk es biju novērojis, ka dzeņi
nekad neguļ citā stāvoklī, un tādēļ kastes sienas apsitu ar

mizu; tāpēc šīs sienasmelnām dzilnām bija parocīgas, un

viņas, kā likās, to arī pateicīgi atzina; jo kāmēr citādi vi-

ņas visus koka priekšmetus postīja, un pie būra ārējām
sienām pienaglotās mizas bez žēlastības plēsa nost, un pa-

stāvīgi kala viņām laika pavadīšanai iedotos vītola stum-

brus, un apstrādāja pat būra sijas, tikmēr savas guļamās
telpas iekšieni viņas atstāja neaizskārtu.

Savas gūstniecības sākumā viņas bija klusas; bet pret
rudeni ļoti bieži bija dzirdama viņu patīkamā, tāļu skanošā

balss. Par nožēlošanu, būris neizpildīja visas prasības.
Viņš nebija pietiekoši aizsargāts, un tāpēc putni pardaudz

bija padoti caurvējam. Viņi apsaldējās, dabūja krampjus,
nokrita no stumbra zemē uz grīdas, sastinguši un nekustē-

damies minūtēm ilgi gulēja zemē un līdzīgās lēkmēs bei-

dzot nomira. Tā, dzilna, kura nobeidzās pēdējā, bija pa-

vadījusi gūstā septiņus mēnešus.

Milzu dzeņu starpā lielākā suga ir karaļdzenis
(Picus imperialis), patiesi milzīgs putns, bet pazīstamākā

suga ir kungu dzenis jeb ziemeļamerikaņu zilo ņ-
kaulknābis (Picus principalis). Arī pēdējais ir vēl

daudz lielāks par mūsu melno dzilnu; viņa garums ir div-

desmit pieci, platums astoņdesmit, spārna garums div-

desmit astoņi, astes garums deviņpadsmit centimetru. Spal-
vu ģērbs ir spīdīgi melns; turpretī dažas spalviņas virs nā-

šu caurumiem un šaura švītra, kura sākas uz vaiga vidus

un, manāmi paplašinādamās, stiepjas lejā pār kakla un

plecu sāniem, kā arī pašas pakaļējās rokas un stilba lid-

spalvas ir baltas, deniņi un smailais, garais galvas paka-

ļējās daļas cekuls līdz ar pakausi koši sarkani kā karmins.

Varavīksnīte ir dzeltēna, knābis baltā raga krāsā, kājas
tumšā svina krāsā. Mātīte atšķiras no tēviņa ar melnu ce-

kulu. Kungu dzeņa izplatīšanās apgabals aizņem tikai Sa-

vienoto Valstu dienvidus daļu un Kubas salu.
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Pateicaties amerikāņu putnu pētnieku, sevišķi 0 d i -

b o n a (Audubon), pētījumiem mums ir teicamas ziņas par

kungu dzeņa dzīvi savvaļā, un, pateicoties V i 1 s o n a pē-

tījumiem, arī par dzīvi gūstā. „Man vienmēr liekas," saka

odib o n s, „ka greznā ziloņkaulknābja spalvu ģērbā ir

kaut kas, kas atgādina Van-Deika (van Dyck) stilu un

kvietu (koloritu). Vidukļa tumšais melnums, lielais un

skaidri norobežotais, baltais plankums uz spārniem un pa-

kauša, ziloņkaula krāsas knābis, cekula košais karmins un

acs spīdīgais dzeltēnums manu garīgo acu priekšā vienmēr

nostāda vienu vai otru no šī neatdarināmāmākslinieka pin-
zeles pārdrošiem un lieliskiem darbiem, un šis ieskats manī

ir nostiprinājies tik dziļi, ka ieraudzīdams kādu kungu
dzeni lidojam no viena koka uz otru, es vienmēr sev saku:

lūk, tur iet viens Van-Deiks.

šī putni lidojums ir graciozs, lai gan viņš tikai retu

reizi lido tālāk par dažiem simts metriem, piemēram, ja
iznāk laisties pāri platai upei. Tad viņš lido pa dziļi viļņotu
līkni, te spārnus pilnīgi izplezdams, te atkal plivinādams, lai

no jauna trauktos tālāk. Pārlidošanu no viena koka uz

otru, pat ja atstatums ir vairāki simti metru, tas izdara

ar vienu vienīgu spārnu vēcinājumu, pie kam no visaug-
stākās galotnes lejup slīdošais putns apraksta skaistu loku.

šinī acumirklī viņš izrāda sava spalvu ģērba pilnu skai-

stumu un katru novērotāju pilda ar prieku. Lidodams viņš
nekad nebrēc, izņemot vienīgi riesta laiku; bet tiklīdz viņš
ir pieķēries pie stumbra apakšējās daļas vai arī jau kāpj

uz augšu, tā arī ir dzirdama viņa ievērības cienīgā, skaid-

rā, skaņā un patīkamā balss, un proti ievērojami tāļu, ap-

mēram pus angļu jūdzes, šīs skaņas jeb viļināšanas sau-

cienu, kuru var izteikt ar balsienu „pet", putns atkārto pa-

rasti trīs reizes; tomēr viņš brēc tik bieži, ka var teikt,

viņš kliedz visu dienu un klusē tikai dažas minūtes. Par

nožēlošanu, šī īpatnība ļoti veicina viņa vajāšanu, uz ko

daudz iemeslu dod maldīgais uzskats, ka viņš esot mežu

postītājs. Tam pievienojas klāt vēl tas, ka viņa skaistās

cekula spalvas ir iemīļota indiāniešu kaujas rota, un ka tā-

pēc viņu cītīgi vajā arī sarkanādaiņie. Visu tautu ceļotāji
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ir kāri uz šo rotu un par piemiņu pērk no medniekiem šī

greznā putna galvas. Es sastapu indiāniešu virsaišus, ku-

ru josta cieši no vietas bija nokārta kungu dzeņu knābjiem
un cekuliem.

Tāpat kā pārējie viņa dzimtas locekļi, arī šis dzenis

dzīvo parasti pa pāriem, un viņa laulība laikam ilgst visu

mūžu. Abi dzīves draugi vienmēr ir redzami kopā. Mā-

tīti var pazīt pēc tā, ka viņa vairāk brēc un ir uzmanīgāka

par tēviņu. Vairošanās sākas agrāk nekā pie pārējiem

dzeņiem, jau martā. Ligzdu tie ierīko, kā man šķiet, vien-

mēr tikai dzīva koka stumbrā, vismīļāk osī, parasti ievē-

rojamā augstumā. Koka un dobuma ierīkošanas punkta
izvēlē putni ir ļoti uzmanīgi, jo viņi mīl vientulību un grib
nodrošināt ligzdas no lietus. Tāpēc ieeja ir izkalta parasti
tieši zem kāda resnāka zara pievienošanās vietas pie
stumbra, un dobums atkarībā no apstākļiem ir dziļāks vai

seklāks, dažu reizi nav dziļāks par divdesmit pieciem centi-

metriem, bet citu reizi līdz metram un vairāk. Kāda manis

izpētīta ligzdas dobuma caurmērs bija piecdesmit centi-

metru; ieejas caurums vienmēr ir tikai tik liels, lai putns

taisni tikko varētu ielīst. Pie izdobšanas pārmaiņus strā-

dā abi dzīves biedri. Kāmēr viens kaļ, tikmēr otrs ārā

gaida un pirmējo uzmudina. Es esmu pielīdis pie koka, kad

šie dzeņi pašlaik nodarbojās ar savas ligzdas ierīkošanu

un, pielicis ausi pie mizas, es varēju skaidri dzirdēt katru

viņu cirtienu. Divas reizes es novēroju, ka kungu dzeņi,

ieraudzījuši mani koka pakājē, atstāja ligzdu. Kentuki

valstī un Indianā viņi perē tikai retumis vairāk kā reizi

gadā, bet dienvidu valstīs divas reizes. Pirmais perēklis
sastāv parasti no sešām tīri baltām olām, kuras tiek izdētas

uz dažām skaidiņām ligzdas dobumā. Jau četrpadsmit die-

nas pirms izlidošanas var redzēt mazuļus lūkojamies ārā

pa ligzdas caurumu. Viņu jaunības ģērbs līdzinās mātītes

ģērbam, tomēr tiem vēl nav cekula; bet tas ātri izaug, un

pret rudeni viņi jau ļoti līdzinās savai mātei. Sava spalvu
ģērba skaistumu tēviņš iegūst tikai nākošā pavasarī.

Viņu barība sastāv galvenā kārtā no kukaiņiem, kū-

niņām un lieliem tārpiem; bet tiklīdz mežos sāk nogatavo-
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ties ogas, tā šis putns kāri ēd tās. Es esmu redzējis, ka

viņš pieķeras ar nagiem pie vīnakoku zariem tanī pašā
stāvoklī kā mūsu zīlītes. Viņš uzmeklē arī persimon-

plūmes, kad tās ir nogatavojušās; bet nekad viņš neuzkrīt

graudiem vai dārzu augļiem, lai gan viņš dažreiz ir re-

dzams kaļam kokos, kas atrodas labības tīrumos. Viņa
spēks ir tik liels, ka piecpadsmit līdz astoņpadsmit centi-

metrus garus mizas gabalus viņš noplēš ar vienu pašu va-

renā knābja cirtienu, un iesācis strādāt pie nokaltuša ko-

ka, viņš nedaudzās stundās noplēš mizu bieži sešu līdz

desmit metru garumam.
levainots un nokritis zemē, viņš cenšas pēc iespējas

ātri sasniegt kādu tuvu stāvošu koku un ar vislielāko āt-

rumu uzkāpj tanī līdz augstākiem galotnes zariem, šeit

pieplok pie koka un apslēpjas. Augšā kāpjot, viņš iet ko-

kam apkārt pa skrūves līniju un pie katra lēciena brēc savu

„pet, pet, pet", bet, sasniedzis drošu vietu paliek klusu.

Nāvīgi ievainots viņš iecērt nagus mizā bieži tik stipri, ka

paliek karājoties vēl vairākas stundas pēc savas nāves. Ja

viņu saņem rokā, kad viņš vēl ir dzīvs, tad viņš stipri ie-

vaino ar knābi un nagiem, pie tam žēli un bēdīgi brēk-

dams."

Pie sīļu dzeņu apakšdzimtas pieder skudru

dzenis jeb krājēj dzenis (Picus formicivorns).

Viņš dzīvo Kalifornijā un Meksikā un ar savu lielumu stāv

līdzās mūsu dižraibajam dzenim. Garumā viņš sasniedz

divdesmit piecus centimetrus; spārna garums ir sešpadsmit
un astes garums desmit centimetri. Pieres mala, knābja

pamats, zods, šaurs riņķis ap acīm, deniņi ausu apkaimē,

platas švītras kakla sānos kā arī visa ķermeņa augšpuse ir

melnā krāsā. Galvas priekšpuse ir bālgani iedzeltēnā krā-

sā, galvas virspuse un pakaļpuse parasti koši sarkana;

vaigi līdz ausu apkaimei un kakla sāni ap rīkles apakšgalu
ir balti, pats rīkles apakšgals atsit vieglu salmu dzeltēnu-

mu, guzna un krūtis melnā krāsā ar baltiem gareniskiem

plankumiem; pārējās ķermeņa apakšdaļas ir baltas. Sānos

un astes apakšpusē spalvu kāti iezīmējas ar smalkām mel-

nām švītrām; tūpļa spalvas, augšējās astes spalvas un lid-
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spalvas spārna rokas daļā, sākot ar otro ir baltas. Acs ir

brūna, knābis melnā raga krāsā, kājas dzeltēnīgi pelēkas.
Mātītēm galvas pakaļpusē redzama vienīgi plata, koši sar-

kana švītra.

~Krājējdzenis," saka Hērm a n s (Heerman), „ir vis-

biežāk sastopamais un vistrokšņainākais no visiem Kali-

fornijas dzeņiem. Pamanījis kādu kukaini, viņš pēkšņi at-

stāj savu vietu augstajā koka galotnē, kur tas parasti mēdz

tupēt, un savu laupījumu saķēris atgriežas atkal vecajā

vietā, lai dažus mirkļus vēlāk atkārtotu to pašu no jauna.
Bet rudenī viņš centīgi kaļ ozola vai priežu mizā cauru-

mus, ierīkodams tanīs ozola zīļu uzglabāšanu. Ikkatrā vie-

nā šādā caurumā viņš novieto pa vienai zīlei, kuras visas

izrādās tik cieši iedzītas iekšā, ka tikai ar pūlēm tās var

dabūt ārā.

šo caurumiņu ir tik daudz, ka reizēm milzīgs koks iz-

skatās itkā viņa mizā cieši cita pie citas būtu sadzītas vara

nagliņas. Ozola zīles dzenis uzkrāj ziemai lielā skaitā; bet

netikvien dzeņi, — arī daži citi dzīvnieki, kā piemēram*

vāveres, peles, sīļi un vēl citi ievāc šos augļus saviem zie-

mas pārtikas krājumiem."
Šos ziņojumus savukārt papildina Ķelli js (Kellv).

~Noņemot kādam kokam mizu," saka viņš, ..es ievēroiu,

ka tajā bij saurbti neskaitāmi caurumiņi. Tie bij lielāki

par šautenes lodes caurumiem un ar tik noteiktiem apmē-

riem, itkā viņi būtu taisīti ar cirkeļa un lineāla palīdzību.
Daudzos no šiem caurumiem bij glītā veidā novietotas ozola

zīles. Jau agrāk man daudzreiz gadījās novērot šādus

caurumiņus mīkstā koka mizā, bet domādams, ka tos iz-

grauzuši dažādu kukaiņu kāpuri, nepiegriezu sevišķu vē-

rību, lai tos tuvāk izpētītu. Tagad, atradis viņos cieši no-

stiprinātas ozola zīles, kuras kā naglu tapiņas bij sadzītas

koka mizā lielā skaitā, kas protams taču nevarēia būt vēja

darbs, es sāku meklēt šīs parādības cēloņus. Kāds mans

draugs deva man šī fakta izskaidrojumu, pamatojoties uz

saviem novērojumiem, kurus viņš bij izdarīiis pie šiem

putniem tanī laikā, kad tie visai cītīgi pūlējās gar savu

ziemas barības krājumu sagādāšanu. Tagad es nopratu, ka
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gudrais putns ne vienmēr pūlas bez vajadzības, bet vasarā,

kad viņš bez apstājas kaļ, tas taisa kokos caurumus, lai

vēlāk tos izlietotu pārtikas uzglabāšanai, jo vēlāk sliktais

laiks var viņam šīs barības vielas sabojāt vai padarīt pat

pilnīgi nepieietamas. Noslēpies kāda koka tuvumā, bieži

esmu novērojis, ka putns, turot knābī ozola zīli, lidinās ko-

kam apkārt vai rāpjas cieši pieķēries pie koka mizas, un

man bij jābrīnās par lielo izveicību, ar kādu tas mēģināja
iedabūt zīli kādā no iepriekš pagatavotiem caurumiem ko-

kā, līdz beidzot starp visiem citiem atrada tādu, kura lie-

lums saskanēja ar zīles apmēriem. lebāzis caurumā zīles

tievo galu, viņš tad ar knābja palīdzību izveicīgi iedzina to

iekšā un to izdarījis atkal aizlidoja pēc citas. Putna rīko-

šanās pelna vēl lielāku ievērību, ja ņem vērā, ka viņš vien-

mēr izvēlas tikai tādas zīles, kuru kodoli ir pilnīgi veseli

un lieli. Kas ir lasījis ozola zīles grauzdēšanai, būs ievē-

rojis, ka starp salasītām vienmēr ir paprāvs daudzums

tukšu un nederīgu, jo pašas lielākās un no ārpuses skaistā-

kās bieži ir tārpu izgrauztas, ar tukšu vidu. Pat viltīgi

gudrais indianietis, neskatoties uz savu iedzimto saprātu
un piedzīvojumiem šinī lietā, ne visai reti kļūdas. Tur-

pretim tās zīles, kuras mēs izņēmām no mūsu būvbaļķu
mizām, visas bij veselas un neuzrādīja pat mazāko bojā-

jumu pazīmes. Starp citu, ja redz dzeņus nodarbojamies

ar zīļu ievākšanu, to uzskata par drošu pareģojumu drīzam

sniegam. Savus ziemas barības krājumus, iekams sniegs
vēl nav uzkritis, putns neaiztiek; to viņš dara tikai tad,
kad visus uz zemes nobirušos riekstus un citus augļus ir

pārklājusi sniega kārta. Tad viņš, uzmeklējis savas barī-

bas klētis — ar zīlēm piepildītos caurumus koku mizā —

tukšo tās, izknābājot viņu ēdamo saturu, bet nederīgo čau-

malu atstāj kokā. Visbiežāk šādas barības krātuves dzeņi
taisa priežu kokos, kuru miza ir samērā mīksta un bieza.

Sossīrs (Saussure) stāsta par krājējdzeni, noturē-

dams viņu gan par zelta dzenim tuvu stāvošo vara dzeni,
ievērības cienīgas lietas. „Kad es nonācu lejā no Kofr-de-

Perotes (Coffre dc Perote), tā stāsta šis ar saviem izcilu i

novērojumiem mums jau agrāk pazīstamais pētnieks, „es
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apmeklēju izdzisušo Pizarro vulkānu. Šis īpatnējais kalns,
kurš līdzīgi salai jūrā paceļas pār Perotes līdzenumu, ar

savām vienādi noteiktām, skaistām linijām jau no tālienes

saista ceļotāja uzmanību. Pienākot viņam klāt un rāpjoties

augšā pa apaļām un stāvām ar lāvu pārklātām sienām,
mūs augstākā mērā pārsteidza neparasta augu valsts, kas

mitinājās uz šīs, ar lāvu un vulkāniskiem pelniem klājās

zemes. Bālajam zaļumam, kas no tālienes atgādināja mežu,
kā tagad izrādījās, par cēloni bij nelielās agāves; šo augu

lapu rozete ir apmēram vienu metru plata, kurpretim ziedu

kāti sasniedz piecus līdz astoņus metrus augstumā. Starp
dažādām artišoku sugām, kuras vēl bez tam auga baltajās
smiltīs, lielas jukkas meta savu skopo ēnu uz zili pelēkajām
trachita masām, še, kur koki jāuzlūko kā visai reti sasto-

pama parādība, šīs jukkas ir vienīgās, kas izpilda viņu
vietu.

Izkaltušais tuksnesis, kurā nevarēja manīt nevienas

iepriecinošas dzīvas būtnes, sāka atstāt uz mani nospiedošu

iespaidu. Te piepeši manu uzmanību saistīja dzeņi, kurus

es ieraudzīju ap sevi lielā skaitā. Kā likās, viņi tad arī bij

vienīgie šīs tuksnešainās vietas iedzīvotāji. Ceļojot pa iz-

mirušiem tuksnešu apgabaliem, katra dzīva būtne, ja tādu

pēc ilgāka laika izdodas sastapt, vienmēr sagādā patiesu

baudījumu. Aiz šī iemesla arī man satikšanās ar šiem

dzīvniekiem sagādāja tādu prieku, kādu es kopš ilgāka laika

nebiju izjutis. Drīz arī pārliecinājos, ka vara dzenis te ir

valdnieks, jo lai gan še dzīvoja vēl arī citas dzeņu sugas,

tomēr neapstrīdamā pārsvarā bij pirmie. Visi šie putni, kā

lieli tā mazi, visu laiku bij pastāvīgā kustībā, piedodami
agāvu mežam gandrīz nedabīgu, nemiera pilnu dzīvību. Tā

ka mans nolūks nebij biedēt putnus ar nevajadzīgiem šā-

vieniem, es paslēpos zem kādas jukkas, kur atrados daudz

maz ēnā, un sāku novērot putnu darbošanos. Jau drīz

vien viņu nemierīgo kustību cēloņi sāka manā acu priekšā
noskaidroties. Dzeņi lidinājās šurp un turp, brīžiem uz-

metās uz kāda auga un dažus mirkļus vēlāk steidzās atkal

prom. Visbiežāk viņus varēja redzēt uz a<rāvu ziedu kā-

tiem, še viņi nedaudzus acumirkļus uzkavējās un, izdarī-



juši ar savu aso knābi dažus sitienus, ātri aizlidoja, lai uz-

mestos uz kādas jukkas, kur izdarīiuši tādu pat darbu

atkal atgriezās uz aerāvēm un tā i'oņrojām. Novēroiot viņu

kustības, es iedomājos tuvāk aplūkot šīs agāves: viņu kāti

izrādīiās sietveidīgi izbakstīti daudziem caurumiem, kuri

nenoteiktā kārtībā atradās viens virs otra. Acīmredzot,
šie ārēiie caurumi savienojās ar dobumuauga iekšienē. Es

pasteidzos vienu no šiem ziedu kātiem nocirst un, lai varētu

labāk aplūkot viņa iekšieni, sašķēlu to gabalos. Liels bij
mans pārsteigums, kad es atradu tur īstu barības vielu no-

liktavu. Apbrīnojama apdomība un gudrība, kādu putns

pierāda, izvēloties savām barības krātuvēm šos ziedu kātus,
un līdzīgā mērā lielā izveicība, ar kādu tas prot šīs glabā-
tuves piepildīt, pelna sīkāku aprakstu.

Agāves, tiklīdz tās ir noziedēiušas — beidz dzīvot un

nokalst, lai gan vēl ilsri pēc noziedēšanas paliek savā agrākā

stāvoklī, un viņu sažuvušie stumbri tad izskatās kā zemē

sadzīti pāļi. Ārpuse, sakalstot, ar laiku paliek cieta, bet

iekšējā serdes daļa pamazām sažūst un izzūd, un kāta vidū,
visā viņa garumā tādejādi izveidojas tukšs stobrs. Šo

tukšo stobru tad dzeni ir izvēlējušies savu barības vielu

uzglabāšanai. Šīs barības vielas ir ozola zīles, kuras putni

uzkrāj šinīs no pašas dabas pagatavotās klētīs lielā skaitā

ziemas laikam. Tukšais stobrs kāta vidū ir taisni tik plats,
ka zīles var viņā pa vienai slīdēt; tur viņas novietoiās

rindā, vienā virs otras kā rožkoka kreiļu bumbiņas. Pār-

šķeļot agāves kātu gareniski var redzēt, ka šo stobru ne-

pārtraukti pilda zīļu stabiņš. Tomēr ne jau katrreiz viņas

guļ stobrā viena virs otras tādā noteiktībā. Vecāko agāvu

kāta tukšais stobrs ir platāks, un šādā stobrā zīles novieto-

jas jau daudz nenoteiktāk. Bet kā gan īsti putns iespēj
šos tukšos stobrus, kurus daba ir cieši noslēgusi no visām

pusēm piepildīt?
Vispirms ar savu aso knābi viņš izkaļ kāta apakšējām

daļas kokā nelielu apaļu caurumu, kurš iet līdz stobra vi-

dum. Pa šo caurumu tad viņš iestumj zīles stumbra tuk-

šajā iekšienē tikmēr, kāmēr visa kāta apakšējā daļa līdz

pašam caurumam ir piepildīta. Pēc tam virs pirmā izka-
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luma viņš taisa jaunu caurumu, pa kuru piepilda to stobra

daļu, kas atrodas starp abiem šiem caurumiem. To izda-

rījis, putns kaļ virs otra cauruma trešo un tā joprojām,

turpinādams šo savu darbu tik ilgi, kāmēr nav sasniegts
tāds augstums, kur iekšējais stobra caurmērs jau ir par

šauru, lai laistu zīli cauri. Tomērarī pārējā daļā šis stobra

tukšums ne jau katru reizi ir tik tīrs, lai zīle varētu pa viņu
slīdēt pati zem sava svara, un lai dabūtu to uz leju, putnam

jāpieliek ne mazumis pūļu, jo neskatoties uz visu savu

veiklumu padzīt zīli uz leju vairāk par pieciem centimetriem

viņam parasti neizdodas. Aiz šī iemesla tad, lai piepildītu
visu iekšējo stobru tā, ka zīles gulētu viņā bez pārtrauku-

miem, viņš ir spiests šos savienojošos caurumus taisīt visai

tuvu vienu pie otra. Tādos gadījumos, kad kāta serde ir

labi uzglabājusies un neuzrāda vēl nekādu tukšumu vai arī

tikai ļoti niecīgā mērā, mūsu dzenis pielieto citus paņēmie-
nus, lai savus ziemai sagatavojamos pārtikas krājumus no-

vietotu drošā vietā. Ja putnam neizdodas piemērotus do-

bumus atrast, viņam tādi ir jāierīko pašam. To viņš panāk
kaļot priekš ikvienas zīles, kur tas viņas grib noglabāt,
īpašu caurumu, kas sniedzas līdz sažuvušai koka serdei, un

novieto zīli šī cauruma galā ietaisītā padziļinājumā. Tādēļ
bieži gadās atrast tādus agāvu stumbrus, kuros ozola zīles

neguļ vis gareniskā rindā serdes tukšajā stobrā, bet at-

sevišķās bedrītēs, kas no ārpuses savienojas ar tik pat
daudz caurumiņiem, kuri tādos gadījumos izkaisīti pa kāta

virspusi no vienas vietas. Tas ir grūts darbs un prasa no

putna, kurš tomēr ir tik pacietīgs un čakls, lai šādā veidā

ierīkotu saviem pārtikas krājumiem drošas paslēptuves,
daudz pūļu. Bet toties jo vieglāk viņam ir vēlāk, kad tas

ķeras pie savu pārtikas krājumu tukšošanas, jo lai sa-

sniegtu paslēpto barību, viņam tagad vairs nav vaiga svie-

dros jākaļas caur cieto, grūti pārvaramo koka čaulu. Ta-

gad, iebāžot garo knābi kādā no šiem agrāk pagatavotiem
caurumiem, viņš bez lielām pūlēm var katru reizi iegūt
savu maltītes tiesu.

Pacietība, ar kādu dzeņi strādā ierīkodami savas pār-

tikas glabātuves, tomēr nav viņu vienīgā ievērības cienīgā
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īpašība. Vēl jo vairāk apbrīnojama ir ta neatlaidība, ar

kādu tie nopūlas, lai iegūtu pašas zīles. Uz Pizarro kalna,
kurš atrodas tuksnesī starp smiltīm un lāvas izvērdumiem,
nav neviena ozola koka. Grūti pat iedomāties, no kurienes

tie savai pārtikai vajadzīgās zīles piegādā. Katrā ziņā
putniem ir jāmērī daudz kilometru garš ceļš, varbūt pat
līdz Kordiljeru kalnu nogāzēm.

Ar šādu brīnišķīgu rīcību daba sargā dzeņus no bada

briesmām, kuras tiem citādi draudētu šajās tuksnešainās

vietās sešu mēnešu garajā ziemā, kad dzidrās debesis un

un karstā saule izkaltē visu. Tad līdzīgi kā pie mums Dār-

gais aukstums, še augu valsti nomāc ārkārtīgais sausums.

Vienīgie, kuri var šim sausumam pretīmstāties, ir sausie

ādlapainie savannu augi, bet tie vieni paši vairs nespēj
saistīt pie sevis un uzturēt tos kukaiņus, kuri būtu dzeņa
barībai noderīgi. Nebūtu viņu rīcībā tagad šīs ar gudru

ziņu sagatavotās barības klētis, tiem neatliktu nekas cits,
ka vai nu atstāt šo apgabalu un meklēt citas apmešanās
vietas vai arī nomirt badā.

Vietā, par kuru iet runa, mēs bijām aprilī, kas iznāk

pēc skaita piektais sausā gada laika mēnesis. Dzeņi paš-
laik nodarbojās gar savām pārtikas glabātuvēm meklējot

pēc paslēptās barības. Visas zīmes rādīja, ka viņi tiešām

meklē pēc paslēptām ozola zīlēm un nevis kukaiņu kāpurus.
Visai zīmīgs ir arī tas veids, kādā dzenis rīkojas, ķeroties

pie ozola zīles, kuru tas grib apēst. legareni apaļā zīle ir

stipri par mazu, lai putns ar saviem lieliem pirkstiem to

varētu pienācīgi saturēt; lai nostiprinātu zīli tādā veidā,
ka to varētu parocīgi apstrādāt ar knābi, putns atrod izeju
visai asprātīgā paņēmienā. Viņš izvēlas kādu nokaltušu

jukkas stumbru, kura mizā izkaļ nelielu caurumiņu, taisni

tik lielu, lai tanī varētu iebāzt zīles tievo galu, bet kurš

priekš visas zīles novietošanas ir par šauru, šādu, līdzīgi

tapai spundes caurumā nostiprinātu zīli tagad var visai

viegli un parocīgi ar knābi izlobīt un saskaldīt, jo ar katru

cirtienu tā novietojas arvienu ciešāk savā vietā. Tādēļ arī

daudzi jukkas koku stumbri ir tikpat izcaurumoti, kā agāvu

kāti.
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Še aprakstītā dzeņa rīkošanās visā visumā ir ļoti rak-

sturīga. Mūsu priekšā ir putns, kurš sagādā sev ziemas

pārtikas krājumus. No tāliem apvidiem viņš iegūst vaja-

dzīgās barības vielas un pie tam vēl tādas, kuras citādi ne-

maz nav viņa ģintas parastā pārtika, un nogādā tās citā

apgabalā — tur, kur aug stādi, kas noderīgi šo vielu uz-

glabāšanai. Savus pārtikas krājumus viņš neierīko vis

koku iedobumos, klinšu spraugās vai alās zemē, īsi sakot

nevienā citā vietā, lai cik piemērota tā arī neizliktos, kā

vienīgi minēto augu kātos, viņu tievajos tukšajos stobros,
kuru priekšrocības tas labi zin. Lai sasniegtu šos tukšos

stobrus, viņš kaļ daudzus caurumus ārējā koka čaulā, kas

apņem izžuvušo serdi; viņā tad putns uzkrāj savu ziemas

barību, turēdams to priekšzīmīgā kārtībā un droši pasar-

gādams viņu pret mitrumu un citiem bojājumiem; šādi

novietotas barības vielas bez tam ir labi apslēptas no žur-

kām un graudu ēdējiem putniem, kuri nav spējīgi pārvarēt
cieto koka čaulu un dzeņa pārtikas krājumus sasniegt.

Raibie dzeņi (Dendrocopus) ir uzlūkojami kā

raksturīgākie starp pārējām savas dzimtas ģintīm; viņi
dzīvo gandrīz vai vienīgi kokos, no kuriem nonāk zemē tikai

retos izņēmuma gadījumos. Raibie dzeņi pieder pie vidē-

jām un mazām sugām un ir samērā spēcīgi, ar druknu ķer-
meņa būvi. Knābis ir apmēram galvas garumā, taisns un

pie pamata tikpat augsts cik plats, ar asu šķeltni knābja

virspusē; kāju pirksti ir īsi. Spārni ir viduvēji gari un

no lidspalvām trešā ir visgarākā; aste ir ķīļveidīgas formas

un gara. Spalvojums vienmēr ir melnā pamatkrāsā, raibi-

nāts baltiem plankumiņiem, bet zināmas vietas ir sarkanā

vai arī dzeltēnā krāsā. Pie šīs ģintas piederošās sugas ap-
dzīvo gandrīz visus tos apgabalus, kurus var pieskaitīt pie
dzeņu izplatības apgabala vispār, izņemot Vidus un Dien-

vidus Āfriku.

Mūsu dižraibais dzenis (Dendrocopus major)
uzlūkojams kā savas ģintas vispazīstamākais priekšstāvis.
Savu nosaukumu viņš nes pilnīgi pamatoti, jo viņa spalvo-



juma krāsas tiešām ir ārkārtīgi raibas. Galvas un ķermeņa
virspuse ir melnas; tādā pat krāsā ir no knābja pamata

gar abām viņa pusēm uz leju ejošas švītras, kuras pret
krūtīm paplašinājās, bet ne tikdaudz, lai saplūstu no abām

pusēm kopā. Mutes kaktiņi pie knābja pamata un galvas
sāni līdz deniņiem uz augšu, iegareni šķērsplankumi kakla

sānos un plati gareniski plankumi uz pleciem, pa vienam

katrā pusē, ir baltā krāsā. Tāpat visa ķermeņa apakšpuse
ir baltā krāsā, bet parasti tā klāta ar netīrumiem, kādēļ iz-

skatās tumša. Plats plankums galvas muguras pusē un

apakšējās astes spalvas ir koši sarkanā krāsā. Uz spārna

rokas daļas lidspalvām redzami pieci balti šķērsplankumi,
uz pleca daļas lidspalvām tādi ir 3, bet uz nolaistiem spār-
niem saskatāmas tikai piecas baltas šķērsšvītras. Abu

ārējo astes spalvu baltajos galos redzamas divas melnas

šķērsšvītras, bet uz trešās tikai divi melni plankumi, pa

vienam katrā spalvas pusē. Sarkanā laukuma galvas pa-
kauša daļā mātītēm trūkst, bet jauniem putniem galvas

augšdaļa ir karmina sarkanā krāsā. Acis ir brūni sarka-

nas, knābis svina krāsā, kājas zaļgani pelēkas. Putna

garums ir 23—25 cm, platums 46—48 cm. Spārna garums

ir 16 cm un astes garums 8,5 centimetri.

Āfrikas ziemeļu rietumos dzīvo dižraibajam dzenim

radniecīgais mauru dzenis; daži citi dižraibā dzeņa
radinieki dzīvo Palestinā, Sirijā, Ķīnā un Himalajos. Visus

šos raibo dzeņu priekšstāvjus vieni dabas pētnieki uzlūko

par patstāvīgām sugām, citi turpretim par dažādām diž-

raibā dzeņa pasugām. Par mauru dzeni (Dendrocopus nu-

midicus) būtu vēl jāaizrāda, ka personīgi esmu viņu no-

vērojis arī Spānijā, bet pēc Altuma ziņojumiem šis vai

mazākais viņam ļoti tuvu stāvošs putns ir reiz redzēts pat
Minsterlandē. Salīdzinot ar mūsu dižraibo dzeni, viņš ir

ievērojami mazāks; bez tam melnas švītras kakla sānos

viņām ir vājāk attīstītas, bet rīkles apakšgalā tām pie-

skaras starp viņām gulošs koši sarkans šķērsplankums, pie
kam veciem putniem melnā krāsa ir vienīgi šī plankuma

malās, bet jauniem viss sarkanais laukums ir izraibots ma-

ziem melniem plankumiņiem.
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Vispār plaši pazīstamā dižraibā dzeņa dzimtene ir visa

Eiropa, Sibirija līdz pat Kamčatkas pussalai un Japānas
salas. Pie mums tas ir pazīstamākais no visiem dzeņiem,
tāpat arī Sibirijā viņš ir izplatītākā dzeņu suga. Visās

tanīs Eiropas zemēs un apgabalos, kurus esmu apceļojis,
dižraibo dzeni esmu vienmēr sastapis, un kā vienīgais iz-

ņēmums minamas Alpu mežainās kalnu vietas. Lapu zemē

putns sastopams samērā nelielā skaitā, Skandināvijas dien-

vidu daļā jau puslīdz bieži un pārējās Eiropas zemēs viņš
mazākais nav retums; tomēr Spānijā, kura ar kokiem vis-

pār ir ļoti nabadzīga, tas sastopams tikai pa vienam daudz

retāk nekā pie mums. To pašu varētu teikt arī par Grie-

ķiju, bet nekādā ziņā ne par Itāliju, še visdažādākās mežu

vietās viņu var redzēt apmēram tik pat bieži kā Vidus-

eiropā. Turcijā, visā Eiropas Krievijā un Kaukāzā viņš ir

ļoti parasts, tāpat arī Sibirijā, vismaz viņas mežainos ap-

gabalos. Nereti arī tādās stepju augstienēs, kur koku nav,
var dižraibo dzeni redzēt; tādos gadījumos gan vienīgi sētu

mieti vai dažādas koka būves var dot viņiem iespēju kāpe-
lēt Rad d c saka, ka ja kādā stepju vietā iedēsta kokus,
tad dzenis, kura dzīvei šis apgabals agrāk bij visai piemē-

rots, tagad ir pirmais, kas še ierodas un nometas uz pa-

stāvīgu dzīvi.

Dižraibajam dzenim vislabāk patīk dzīli meži vai šādu

mežu nomales, lai gan reizēm viņš apmetas arī uz lauka

augošos kokos, bet rudenī un ziemā viņu var redzēt dārzos.

Priekšroku viņš dod tādiem mežiem, kuros aug priedes, pa-

peles un vītoli. Vasarā dižraibais dzenis dzīvo noslēgti un

no savas pastāvīgās dzīves vietas mežā daudz ko neattāli

nas; ziemu viņš izdara lidojumus arī plašākā apkārtnē, dzī

vodams pa šo laiku kopā ar mizu ložņiem, dzinušiem, zīlītēm

un zeltgalvītēm. Vasaras mēnešus turpretim mūsu diž-

raibais dzenis pavada savā nometnes vietā ar tādu pacie-

tību, kurai līdzīgu grūti atrast pie citiem putniem. Savos

īsajos apkārtklejojumos*viņš aizvien izvairās lidot pa klaju
lauku un pārvietodamies vairāk pa koku zariem nenomaldas

tāļu, jo vienīgais šīs pastaigāšanās iemesls ir uzmeklēt savā
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tuvākā apkārtnē vietas ar bagātīgāku barību un pie reizes

nedaudz ieskatīties ārpasaulē.

„Dižraibais dzenis," saka Naum an s, „ir spējīgs,

drošs, jautrs un visai dzīvs putns; turklāt viņa dažādo

krāsu raibais spalvojums ļauj to pazīt jau no liela attā-

luma, it īpaši tad, kad viņš lido. Skaidrā jaukā laikā ir

patīkami noskatīties, kā dižraibais dzenis, mirdzēdams

saulē ar savu krāšņi raibo tērpu, steidzīgi skraida pa koku

zariem un kāpelē no koka uz koku vai arī novietojies koka

galotnē uz pašiem augstākiem zariņiem sildās saulē, ap-

liecinādams ar īpatnēju klabināšanu savu patiku. Dzeņi
gandrīz vienmēr ir steidzīgā nemierīgā kustībā un piešķir
mežiem, kuros tie dzīvo, it īpaši tumšajiem, drūmajiem

skuju koku mežiem, patīkamu dzīvību." Putns lido pa

gaisu itkā grūdieniem, radīdams ar savu spārnu kustībām

īpatnēju švīkoņu. Viņa lidojums ir puslīdz ātrs, bet vienā

paņēmienā viņš parasti nolido tikai nelielus gabalus. Lai

gan uz zemes dižraibais dzenis ir vēl samērā veikls, tomēr

še viņu var redzēt tikai retos gadījumos. Ar labpatiku tas

uzturas koku augstajās galotnēs, pie tam izdodams zinā-

mas skaņas, kuras izklausās kā „pik-pik" vai arī kā „kik-
kik". Tāpat kā citi dzeņi, arī dižraibais dzenis pavada nakti

koku dobumos. Arī tajos gadījumos, kad viņš ir ievainots

vai slims, tas uzturas šādās paslēptuvēs. Viņa izturēšanos

pret paša sugas piederīgiem nekādā ziņā nevar apzīmēt par

laipnu un piemīlīgu; arī pret mazajiem putniem, ar kuriem

kopā tas reizēm izdara savus lidojumus, tas nebūt nav

draudzīgs. Zīlīšu, zeltrīklīšu, dzilnīšu un mizu ložņu sa-

biedrībā dižraibais dzenis jūtas kā viņu vadonis; savu mazo

apakšnieku līdzbiedrs viņš ir tikai tikdaudz, ka ļauj tiem

netraucēti dzīvot savā tuvumā. Tomēr Sibirijā, kur viņu
bieži var redzēt biedrojamies ar klejojošiem strazdiem,
kuri savās gaitās, kā liekas, nevadās no nolūka sagādāt ar

savu klātbūtni dzenim apmierinājumu, dzeņa izturēšanās

liek domāt, ka neskatoties uz šķietamo vienaldzību, šāda

sabiedrība ir viņam visai labi pa prātam. Citāda ir viņa
izturēšanās pret savas sugas piederīgiem, ar kuriem tas

bieži sanāk strīdū vai nu aiz maizes naida vai greizsirdības.
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Dižraibais dzenis ir viens no tiem dzeņiem, kurus var viegli

pieviļināt ar pakaļdarinātām viņa paša skaņām. Pavasaros,
kad līdzās mīlestības jūtām viņā pamostas greizsirdība,
tas vienmēr neiztrūkstoši ierodas uz skaņām, kuras līdzīgas

viņa tirkšķināšanai vai klabināšanai. Bet netikvien pava-

sarī, arī vasarā un pat rudenī viņu ar šādām atdarinātām

skaņām mednieks var viegli piemuļķot un noskatīties, kā

putns pienācis itin tuvu klāt kāpelē pa visiem zariem, pūlē-
damies ieraudzīt iedomāto sāncensi. Nereti gadās, ka uz

šādiem aicinājumiem ierodas netikvien tēviņi, bet arī mā-

tītes, kas norāda, ka šīs izturēšanās pamatā ir nevien putna

greizsirdība, bet arī skaudība un bažas, ka svešais ienācējs

var viņam atņemt daļu no barības, kuru tās atrod savā

tuvākā apkārtnē.
Dažādi kukaiņi, viņu oliņas, kāpuri un kūniņas, kā arī

rieksti un ogas ir mūsu dižraibā dzeņa barība. Mans tēvs

un pēc viņa arī Naum an s, pamatodamies uz saviem no-

vērojumiem, liecina, ka dižraibais dzenis savai barībai

skudras nelietojot; tāpat arī skudru oliņas un kūniņas mazo

ēdināšanai netiekot ņemtas. Glog cr s turpretim, izpē-
tot kādu dižraibo dzeni, kuru viņš nošāva stiprā ziemas

salā, atrada viņa kuņģi piepildītu vienīgi ar lielajām meža

skudrām. Pēc mana tēva novērojumiem, dižraibais dzenis

ir pats niknākais ienaidnieks visdažādākiem kukaiņiem, kas

dzīvo koku mizās, ar lielu neatlaidību tas iznīcina arī šo

kukaiņu kāpurus un oliņas. Lai to sasniegtu, viņš pamatīgi

apstrādā koka ārpusi, rūpīgi atskaldīdams aizdomīgos vai

tārpainos mizas gabalus. „Vairākkārtīgi," saka viņš, „šinī

viņu darbā esmu ar prieku noskatījies. Meklēdams pa-

slēptos kukaiņu kāpurus, dižraibais dzenis apstaigā koka

stumbru visapkārt, atšķeldams ar knābi mizu tanīs vietās,
kur tā ir saplaisījusi un irdena. Aplūkojot šos atplēstos
mizas gabalus vienmēr esmu tos atradis ķirmju un citu

mizas kukaiņu izgrauztus. Visādus kāpurus, kādi vien at-

rodami koku mizās, dižraibais dzenis neatlaidīgi iznīcina,
izlietodams tos gan savai gan savu mazo barībai. Viņš ir

patiess mežu sargātājs un kā tāds būtu visiem līdzekļiem
saudzējams." Tādās pašās domās ir arī gandrīz visi citi
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novērotāji. Kaļot kādā sapuvušā, tārpu izgrauztā zarā,"
stāsta Naum an s, „dzenis bieži lielā steigā metas zara

pretējā pusē, nolūkā saķert še, ar sitieniem iztraucētos un

tagad aizlidojošos kukaiņus, jo pēdējie izturas gluži tāpat
kā sliekas, kad viņas vajā kurmis. Tiklab vieni kā arī otri

sajūt sava nāvīgākā ienaidnieka tuvumu un pūlas viņam iz-

bēgt." Ja tomēr arī tādi izņēmuma gadījumi, kad derīgais

putns izdara mazus nedarbus. Vīze (VViese) atstāsta

šādu gadījumu, kas notika 1844. gadā. Nošaujot kādu diž-

raibo dzeni, kurš pašlaik nodarbojās ar to, ka pienēsāja sa-

viem izperētiem bērniem barību, lai pārliecinātos, ar ko

īsti viņš tos ēdina, liels bija pārsteigums, kad viņa knābī

atrada gluži maziņu, vēl pavisam kailu zīlīti, kuru dzenis,
domājams, bij uzgājis meklēdams kokos kukaiņu kāpurus.
Liekas tomēr, ka šādas nekrietnības viņš pastrādā visai

reti, un parasti visbiežāk pārtiek no dažādiem graudiem

un pie gadījuma no riekstiem un priežu sēklām. Pirmos

viņš izmanto tādejādi, ka tos noplūcis nogādā iepriekš jau

pagatavotā bedrītē kādā kokā, kur tad viņus pārsit un

apēd. Bieži arī redz viņu rīkojamies gar priežu ciekuržiem;
visparastāk dzenis viņus nokož, nogādā tos uz kāda zara

un tad izlasa viņu sēklas. Kad mūsu skuju mežos iestājas
sēklu nogatavošanās laiks, priežu ciekuržu sēklu lobīšana

ir viens no viņa vismīlākiem darbiem, neskatoties uz grū-

tībām, ar kādām tas saistīts. „Kad viņam gribas priežu

sēklu," stāsta mans tēvs, „tas vispirms izkaļ kādā ielūzušā

vai nokaltušā zarā, viņa augšējā pusē, caurumiņu, kurš ir

tik liels, lai ciekurzis varētu viņā novietoties līdz pusei.
Reiz man gadījās sādu caurumu uziet arī biezajā priedes

mizā, neaugstu no zemes; tomēr, ka likās, viņš netika daudz

lietots. Kad caurums ir pagatavots, putns aizlido; tad, kā-

pelējot no zara uz zaru, viņš beidzot sasniedz izredzēto

ciekurzi, saķer viņa kātiņu savā knābī un, to pārkodis, pie
tam tā, lai ciekurzis nenokristu zemē, steidzas ar viņu pie
izkaltā cauruma. Novietojis viņā ciekurzi ar tievo galu uz

augšu un pieturēdams to vēl ar kāju iekšējiem priekšpirk-

stiem, viņš tikmēr cērt ar knābi, kāmēr cietās zvīņas pār-

šķēlās. Kad viens ciekurzis ir iztukšots, kas prasa kādas
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trīs līdz četras minūtes laika, viņš meklē citu, bet nekad

nemet pirmo ātrāk prom, iekams nav pagādājis otru, ko

likt caurumā pirmā ciekurža vietā. Pēc manām domām,

viņš to dara tāpēc, lai tanī gadījumā, ja jaunu ciekurzi ne-

izdotos atrast, varētu vēl reiz pārbaudīt veco; jo tik tīri,
kā krustknābji, viņš ciekurzi nekad neizloba. Šo nodarbo-

šanos viņš bieži turpina dienas lielāko daļu un pie tam visu

laiku rīkodamies garvienu un to pašu koku. Manā mežā ir

kāda priede, kurā viens un tas pats dzenis rīkojās vairākas

nedēļas no vietas. Jau augusta vidū, kad sēklas ir tikai

pusgatavas un nav vēl nekādas labās, viņš iesāk savu lobī-

šanas darbu; āri visu ziemu viņš pārtiek gandrīz vienīgi
no priežu sēklām, kāmēr pie citiem dzeņiem viņu knābjos
bieži var atrast zemes daļiņas."

Cik uzcītīgs ir dižraibais dzenis priežu ciekuržu lobī-

šanā, tikpat lielu nenoteiktību viņš izrāda savas ligzdas
ierīkošanā. lesācis taisīt vienu ligzdas caurumu, viņš to

reti kad pabeidz, iekams nav daudzus tādus atstājis pus-

gatavus, un ja vien iespējams, vienmēr izlieto jau vecus do-

bumus, vai nu paša pagatavotos vai arī citu savas sugas

piederīgo iekaltus. Kad putna rīcībā ir mīksti koki, kas

Krievijas un citos lielos mežos gandrīz vienmēr atgadās,

viņš tādiem pastāvīgi dod priekšroku pret cietiem kokiem;
tāpēc tur, kur starp priedēm un citiem cietākiem skuju ko-

kiem aug kāds atsevišķs vītols, papele vai apse, pēdējos
visai bieži atrodami dižraibo dzeņu ligzdu caurumi. Pa-

rasti šie ligzdu dobumi atrodas visai ievērojamā augstumā,

pastāvīgi kādus desmit metrus vai augstāk virs zemes, un

ļoti reti kad zemāk. Ligzdas dobuma ārējais caurums ir

tikai tik liels, ka putns tikko var viņam cauri tikt; iekšē-

jais tukšums parasti ir centimetrus trīsdesmit dziļš, skaitot

no ieejas cauruma apakšējās malas, bet viņa caurumamir

ap piecdesmit centimetru. lekšpusē ligzdas dobums ir

gludi nostrādāts, tāpat kā tas novērojams pie citām dzeņu
sugām; paklājam vienmēr tiek liktas smalkas skaidiņas.
Pārošanās laikam sākoties novērojama neparasta dzīvība,

jo vienas mātītes labvēlību aizvien cenšas iegūt divi vai

vairāki tēviņi. Viņu izturēšanos apraksta mans tēvs šādi.
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„Spurkšķēdami tie paceļas gaisā, augstu pār koku galotnēm,
bieži izdarīdami dažādus riņķa lidojumus. Kad kāds no

viņiem bij piekusis un negribēja lidināšanos turpināt, tas,
nosēdies uz sausa zara, uzsāka savu klabināšanu, kaitinot

citus; un tiklīdz viens no viņiem ir savu dziesmu pabeidzis,
otrs tūlīņ uzsāk tādu pašu no jauna. Tāda spēle turpinājās
stundām ilgi. Ja kāds no tēviņiem pa šo laiku ierauga mā-

tīti, kura aizvien ir kaut kur tuvumā, tas nekavēdamies

aizsteidzas tai pakaļ. Tad abi lidinājās kādu laiku kopā,

izkliegdami savus skaļos „kek-kek" un „kik-kik". Kad šos

kliedzienus izdzird otrs tēviņš, arī viņš neliek uz sevi gaidīt,
un tagad troksnis paliek vēl skaļāks; abi tēviņi nemitīgi
dzenā mātīti vai arī knābj as savā starpā, šī spēle turpinā-
jās līdz septiņiem, vēlākais līdz pulkstens astoņiem no rīta,
un beidzas parasti tad, kad viens no pretiniekiem ir galīgi
uzvarēts un padzīts." Dējumā ir četras vai piecas, retāk

sešas nelielas, iegareni apaļas olas, ar visai plānu maigu

smalkgraudainu čaumalu un spīdoši baltā krāsā. Perēšanu

izdara tēviņš ar mātīti pārmaiņus, līdz kāmēr pēc četr-

padsmit līdz sešpadsmit dienām izšķiļas jaunie putnēni,

pašā sākumā visai nevarīgi un neglīti veidoti, kurus vecie

baro un audzē ar lielu uzupurēšanos. Savus mazos tie

sargā ar neparastu mīlestību, un kad ligzdai tuvojas sveš-

nieks, tie visādi izrāda savas bailes un kliedz, bet mazos

neatstāj. Arī pēc tam, kad jaunie jau prot lidot, vecie tos

vēl ilgi baro un vadā, līdz tam laikam, kāmēr viņi nepār-

protami spēj bez kautkādas piepalīdzības patstāvīgi sagādāt
sev vajadzīgo barību.

Gūstā dižraibie dzeņi ir ārkārtīgi ēdelīgi, un viņus nav

grūti pieradināt pie dažādu citu putnu barības. Personīgi

esmu viņus mēnešiem ilgi uzturējis pie tās pašas barības,
kuru devu saviem strazdiem. Ar mazākiem putniem tie sa-

dzīvo kopā ļoti labi, ko gan nevar teikt attiecībā pret viņu
pašu sugas piederīgiem. Viņu nesaticīgais, uz strīdu un

plūkšanos kārais raksturs skaidri redzams jau tad, kad tie

ir vēl pavisam maziņi. „Jaunie putnēni," tā raksta man

Lībe (Liebe), kuri dažas dienas atpakaļ bij izņemti no

ligzdas un neprata vēl labi laisties, jau plūcās savā starpā
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ar tādu niknumu, ka viņus bij grūti vienmēr laikus iz-

šķirt, lai tos pasargātu no diezgan bīstamiem ievainoju-

miem, ko tie viens otram izdarīja, visbiežāk galvā un mēlē.

Neskatoties uz strīdīgo raksturu, viņi tomēr sagādā daudz

prieka katram putnu mīļotājam ar savu dzīvo, nerimstīgo

darbošanos, jautrām skaļām balsīm un krāšņo izskatu."

Savam kopējam dižraibais dzenis spēj izrādīt visai lielu

pieķeršanos, ko liecina zemāk pievestais Girtannera

atstāstījums. Šis apraksts gan ir jau reiz ievietots kādā

citā izdevumā, kurš saucas „Putni gūstā", tomēr ievērojot

to, cik ārkārtīgi labi tas dzeņus raksturo, es nevarēju viņu
še neminēt. „Kad viens no šiem mazajiem putnēniem, ku-

rus es kopu, bij jau tiktāļ izaudzis, ka spēja patstāvīgi ba-

roties un prata uzmeklēt tārpus, zirnekļus, dažādus kāpu-
rus un citas tamlīdzīgas lietas, es nolēmu viņam atdot brī-

vību. Nogādājis viņu dziļā mežā, es to palaidu vaļā. Putns

priecīgi un steidzīgi uzlidoja kādā augstā eglē, še veikli kā-

pelēja, bet pastāvīgi raudzījās apkārt, meklēdams mani.

Kad es taisījos viņu atstāt, tas ar pielabinošām skaņām
aicināja mani palikt, lidinājās man pakaļ un beidzot nosē-

dās uz mana pleca. Vairākkārtīgi mēģināju no viņa atsva-

bināties, bet ciktāļu es viņu ari neaizmetu, tas vienmēr at-

griezās atpakaļ pie manis, un tā man neatlika nekas cits,
ka līdz ar viņu atgriesties savās mājās. Kāds cits no šiem

jaunajiem putniņiem pierada pie gūstniecības tādā mērā,

ka iemanījās pēc patikas aizlidot un atlidot; to varēja daudz

biežāk redzēt pilsētas apstādījumos nekā savās mājās, to-

mēr par galīgu aizlidošanu viņš nedomāja. Uz manu svil-

pienu viņš pastāvīgi atsaucās, un kad tas pielidoja man

klāt, es pasniedzu viņam kā atlīdzību ozolvaboļu kāpurus.
Un ja viņš zināja, ka manā kārbā, kuru es nēsāju līdz, tādi

vēl bij krājumā, tas ne par ko nebij aizdzenams. Viņš
vienmēr prata uzmeklēt mani kādā pilsētas dārzā, kurš at-

radās netālu no mājas, izkaulēja kādu kārumu, kā riekstus,

kāpurus vai kaut ko no augļiem, saņēmis savu tiesu aiz-

lidoja uz tuvāko koku, kur iestiprinājis tos piemērotā

spraugā, pārsita ar knābi viņu cieto mizu un tad apēda."
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Dižraibo dzeni šad tad vajā vistu vanags, tāpat ari

zvirbuļu vanags bieži sagādā viņam raizes; tomēr, pateico-
ties izveicībai, ar kādu dzenis veikli izlocās starp koku za-

riem vai iemūk savās paslēptuvēs; šiem laupītājiem ne jau
katru reizi izdodas to saķert. Viņa perējumu bez tam ap-

draud sermuļi un vāveres. Pēdējās dižraibais dzenis stipri

neierauga; redzot vāveri tuvojamies viņa ligzdai, tas vien-

mēr saņem šo zvēriņu ar bailēm un kliedzieniem.

Līdzenumos, kuri ir bagāti lapu mežiem, dižraibajam
dzenim piebiedrojas vēl kāds cits dzenis; salīdzinot ar

pirmo, viņš ir mazāka auguma,bet skaistāks; tas ir vidē-

jais dzenis (Dendrocopus medius). šis putns ir ap-

mēram divdesmit vienu centimetru garš un četrdesmit cen-

timetru plats ar trīspadsmit cent. gariem spārniem un

astoņus centimetrus garu asti. Visai patīkams ir krāsu

sadalījums viņa spalvojumā. Piere un galvas priekšpuse
ir bāli rūzgana, galvas virspuse un pakaļpuse koši sarkanā

krāsā, pakauša lejas gals, kakls, muguras puse un pārējās

ķermeņa augšdaļas melnas; galvas un kakla sāni, deniņi
un ķermeņa apakšpuse no rīkles augšgala līdz vēderam ir

baltā pamatkrāsā ar rūzgani dzeltēnu piemaisījumu krūšu

vidū; apakšējās astes segspalvas, vēders un tūplis ir šarlak-

sarkani; uz gurnu sāniem, kuri ir rožu sarkanā krāsā, tā-

pat kā uz krūšu malām, spalvu kāti iezīmējas ar melnām

svītrām. Zem auss ir melns garenisks plankums, kas tur-

pinādamies tālāk uz leju šauras švītras veidā iet līdz pat
krūtīm. Balti plankumi uz pleciem veido platu laukumu.

Melnās lidspalvas spārna rokas daļā uzrāda piecus, bet

spārna pleca daļā trīs baltus šķērsplankumus, kuri kopā ar

pleca daļas segspalvu baltajiem galiem veido uz saliktiem

spārniem pavisam sešas baltas šķērsšvītras. No katras

puses divu ārējo astes spalvu gali ir baltā krāsā ar divām

tumšām šķērsšvītrām; pēdējās ejot no astes ārējām malām

uz vidu, nonākot līdz otrās spalvas iekšējai karoga malai,

saplūst kopā un izbeidzas. Acu krāsa ir sarkana, knābis
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zilgani melnā raga krāsā, kājas melngani pelēkas. Mātī-

tēm spalvojuma krāsu sadalījums ir līdzīgs, tikai sarkanā

krāsa galvas virspusē un ķermeņa apakšējā daļā viņām ir

gaišāka, bet rūzgani dzeltēnā krāsā uz galvas un krūtīm

izteikta skaidrāk nekā pie tēviņiem. Jaunos putnus var

viegli pazīt pēc netīri sarkanās galvas virspuses un gaiši
sarkanām apakšējām astes spalvām. Vidējais dzenis pie-

skaitāms tiem nedaudziem putniem, kuru izplatības ap-

gabala robežas tikai nedaudzās vietas nesakrīt ar mūsu

zemes daļas ģeogrāfisko robežu. Viņa izplatības apgabals
sniedzas ziemeļos līdz Viduszviedrijai, dienvidaustrumos

līdz Mazazijai, austrumos līdz Besarabijai, dienvidos aiz-

ņem Grieķiju, Itāliju un Spāniju un vakaros izbeidzas gar

Atlantijas okeāna piekrasti; Viduseiropā, kā Francijā un

Vācijā, tas nav visur sastopams, bet apdzīvo tikai atse-

višķas vietas, galvenā kārtā tādus apgabalus, kuri bagāti

lapu koku mežiem.

Naum an s, kuram ir bijusi izdevība vidējo dzeni

vairākkārtīgi novērot, ir devis plašu un sīku šī putna ap-

rakstu. Pēdējo es liku pamatā še sekojošam. Līdzīgi
daudziem citiem radniecīgiem nometnieku un klejotāju put-

niem, vidējais dzenis jau augustā, citreiz gan arī tikai sep-

tembrī pamet savu pastāvīgo dzīves vietu, klejo no viena

mežu apgabala otrā un martā atkal atgriežas atpakaļ vecā

vietā. Starplaikā, it īpaši oktobrī, viņu var sastapt vis-

dažādākos mežos, arī tādos, kur viņš savas ligzdas nekad ne-

taisa. Novērojumi rāda, ka Vācijā daudz vidējo dzeņu pa-

liek še visu cauru gadu, daži pat tikai nedaudz attālinās no

savām perēšanas vietām, bet citi pavada ziemu apgabalos
vairāk uz dienvidiem. Savos lidojumos tie dodas pa vienam;
jaunie putni gan varbūt sākumā lido veco pavadībā; to-

mēr nekad viņi nav redzēti kopā vairāk par trim; putni,

protams, lido tikai gaismā, parasti pa rīta krēslas laiku,

ņemot ceļu pār mežiem vai atsevišķu koku rindām, bet

vajadzības gadījumā neatsakās lidot arī pār klaju lauku.

Ja savos klejojumos viņi ilgāku laiku nesastop lapu koku

mežus, tie, domājams, uz īsu brīdi apmetas arī skuju

mežos, tomēr katrā gadījumā dod priekšroku tīriem lapu
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jās ar jauktu koku mežiem. Gar Elbas krastiem augošos
mežos lielais koku vairums ir ozoli, bet ir sastopamas arī

vīksnas, apses, baltie skābarži, alkšņi un citas koku sugas,

vidējais dzenis atrod patvērumu kā vasaru tā ziemu; no

šejienes tad viņš izdara savus klejojumus, visbiežāk rude-

ņos, uz sīkākiem koku stādījumiem vītolu dēstījumiem, ap-
meklē arī apstādījumus un augļu dārzus un zināmos gadī-
jumos uzturas še nedēļām ilgi. Tiklab kā vecos tā arī jau-
nos kokos bieži redz viņu kāpelējam gan pa augstaiiem
zariem, gan tuvu pie zemes, vai rāpjamies pa vissmalkā-

kiem zariņiem augstākajās koku galotnēs. Vidējais dzenis,

tāpat kā citi raibie dzeņi, nokāpj uz zemes tikai izņēmuma
gadījumos un arī tad ilgi uz tās nekad neuzkavējas. Var

atgadīties, ka tajos mežos, kur vidējam dzenim iznāk uztu-

rēties ilgāku laiku, vai arī pavadīt ziemas mēnešus, nav sa-

stopami tādi izdobumoti koki, kuros varētu pavadīt naktis.

Tad putnam nav citas izejas- kā vienīgi pašam izkalt pie-
mērotus caurumus, neskatoties uz šī darba grūtībām, šos

caurumus viņš visbiežāk taisa kādā iepuvuša zara apakšas
pusē.

Arī starp radniecīgām sugām vidējais dzenis izceļas
ar savu krāšņi raibo tērpu, kura skaidri atdalītās baltā un

melnā krāsas un sarkanais spīdums atstāj visai patīkamu

iespaidu. Jautrībā un bezbēdībā viņš pārspēj vai visas

citas sugas un savās kustībās ir pat straujāks un sparīgāks

par mazo dzeni. Tādos gadījumos, kad vidējais dzenis sa-

nāk ar saviem mazajiem radiniekiem strīdū, viņš ar dažā-

diem ātriem griezieniem prot veikli izvairīties no savu

pretinieku uzbrukumiem. Maz sabiedriski un visai nesa-

ticīgi ir arī vidējie dzeņi, un, tāpat kā visi dzeņi, pastāvīgi

ķildojas savā starpā. Nereti var redzēt, ka divi no viņiem
pamatīgi plūkdamies un visu laiku nemitīgi kliegdami krīt

lielāku gabalu uz leju un reizēm pat nogāžas līdz pašai
zemei. lemesls šādai ķildai vienmēr rodas, tiklīdz kokā,
kur kāds vidējais dzenis uzturas, uzdrošinās parādīties vēl

otrs viņa sugas nriekšstāvis; šādas ķildas atgadās ne visai

reti, jo vairāk tāpēc, ka neskatoties uz viņu strīdīgo rak-
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stūru, vienā un tanī pašā meža gabalā bieži redz viņus ap-

kārtklejojam vairākus. Tāpat kā dižraibais dzenis, arī

vidējais dzenis biedrojas ar mizu ložņām, dzilnīšiem, zīlītēm

un zeltgalvītēm, un tik pastāvīgi, ka tādi gadījumi, kur šī

mazā tauta viņu nepavada, jāuzskata par izņēmumu. Vi-

dējais dzenis, tāpat kā citas dzeņu sugas, vienmēr ir ne-

mitīgā un steidzīgā kustībā. Vienīgi tad, ja viņš kādā kokā

ir uzgājis apslēptu medījumu un nodarbojas ar pēdējā iegū-

šanu, tas nelielu laiku uzturas vienā vietā. Citādi tas pa-

stāvīgi staigā apkārt un nemitīgi kustas. Arī viņš parāda
īstu izveicību tikai kāpelēšanā un lidošanā. Pa zemi viņš
iet uz stipri izliektiem pirkstiem, tomēr, kā liekas, ari

staigāšana tam lielas grūtības nesagādā. Toties kāpelē-
šanā tas izrāda tādu izveicību, kā šinī mākslā viņu nepār-

spēj neviena cita no mūsu dzeņu sugām. Vidējais dzenis

lido slaikās lokveidīgās linijās, un pat dižraibais dzenis ne-

uzrāda tik vieglu un strauju lidojumu. Viņa balss skaņas,
kuras izklausās kā „kik" vai ~kiik", atgādina dižraibā

dzeņa ķiķināšanu, tomēr ir augstākas un tiek lielākā steigā
atkārtotas. Visai dūšīgi vidējie dzeņi skandina savas balsis

pavasaros; tad, kad tēviņi pūlas ar tām saistīt mātītes uz-

manību, viņi, nosēdušies visbiežāk kāda augsta koka ga-

lotnē, tikškiņa bez apstāšanās, neskaitāmas reizes visai

steidzīgi atkārtojot savu „kik", un uz pašām beigām iz-

grūž tos ar tādu straujumu, ka viņu ātrā tarkškināšana top

uzjautrinoša. Šie aicinājumi gan patīk mātītēm, bet arī

tēviņi steidz uz tiem ierasties, uzskatīdami šādas skaņas

par izaicinājumu cīņai, jo bieži pēc tam redz pirmo tē-

viņu skaļi strīdamies ar kādu citu, kurš ieradies uz šiem

saucieniem. Pretinieki ilgi seko viens otram no koka uz

koku, nereti nonākot līdz tam, ka pamatīgi izplūcas, un tikai

tad, kad abi cīkstoņi ir galīgi piekusuši, tie paliek kopīgi
sēžam vienā kokā. Tagad tie ļauj vaļu savām balsīm,
kuras gan vairs ne tuvu nelīdzinās viņu parastai tikšķinā-
šanai, bet izklausās kā nikni, ķērcoši un griezīgi kliedzieni.
Pie tiem viņi saceļ gaisā savas krāšņās galvas spalvas un,

brīdi viens otru draudoši uzlūkojuši, pēkšņi atkal metas

cīņā un plūcas ar tādu pat niknumu, kā tas jau aprakstīts.
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Līdzīgā kārtā pārošanās laikā iemīlējies tēviņš dzenā mā-

tīti tik ilgi, kamēr tā viņam padodas. Riesta laikā vidējais

dzenis, līdzīgi dižraibajam dzenim, atrod patiku arī īpat-
nējā bungošanā uz sausajām zaru galonītēm, ar šīm ska-

ņām ienesdams ozolu mežos iepriecinošu dzīvību.

Vidējā dzeņa barība ir gandrīz tā pati, kura tika mi-

nēta aplūkojot dižraibo dzeni; tomēr viņš vairāk pieturas

pie dažādiem kukaiņiem, bet koku sēklas lieto tikai kā bla-

kus barību. Lai iegūtu savu dienišķo maizīti, vidējais dze-

nis kāpelē pa koku stumbriem un nemitīgi kaļ, meklēdams

kukaiņus, kas paslēpušies saplaisājušā koka mizā vai arī

zem tās, sapuvušā kokā. Ķirmjus, smecerniekus un dažā-

das citas vaboles visādās dzīves stādijās, meža lapsenes,

zirnekļi un citi lielāki vai mazāki kukaiņi ir tie, kuri no-

saka vidējā dzeņa ikdienišķo pārtiku. Putna nepārtraukta
kustēšanās prasa pastāvīgu vielu apmaiņu; aiz šī iemesla

vidējo dzeni redz viņa kalšanas darbā jau no paša agrā

rīta un tā joprojām, līdz kamēr iestājas vakara krēsla.

Riekstu nogatavošanās laikā tas uzmeklē lagzdu krūmus;

noplūcis riekstu, viņš to, tāpat kā dižraibais dzenis, iestip-
rina iepriekš pagatavotā piemērotā caurumiņā vai arī divu

zaru dakšveidīgajā spraugā un tad, izmantodams savu

stipro knābi, pārsit rieksta cieto čaulu un apēd kodolu.

Līdzīgā kārtā tas rīkojas ar ozola zīlēm vai skābaržu riek-

stiem, ar kuriem viņš arī labprāt barojas, tāpat kā dižrai-

bais dzenis, bet nereti pat sabiedrībā ar pēdējo ierodas

ķiršu koku stādījumos, kad augļi jau nogatavojušies, un

barojas ar garšīgām ogām; cieto kauliņu tas pārsit, lai

pēc tam izēstu viņa kodolu. Arī vidējais dzenis ēd skuju
koku sēklas un, tāpat kā dižraibais dzenis, arī viņš nodar-

bojas ar priežu ciekuržu lobīšanu, tomēr, kā liekas, daudz

retāk nekā pēdējais, un dara to tikai tad, ja patīkamāku
barību viņš nevar atrast.
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Riesta laiks vidējiem dzeņiem sākas jau marta beigās
vai aprilī, un nu mežā no jauna atskan mūsu putna klie-

dzieni. Pēc ilgstošas cīņas ar sāncenšiem, viņš beidzot

iegūst sev sievu, un tagad meklē pēc piemērota ligzdas

dobuma, bet ja tādu savā apkārtnē neatrod, tad ķeras pie

viņa ierīkošanas. Parasti ligzdas dobums nav zemāk par

sešiem metriem, bet diezgan bieži ir metrus divdesmit

augstu virs zemes un atrodams vai nu pašā koka stumbrā,
vai arī kādā zarā. Apaļais ieejas caurums ir taisni tik

liels, lai putns varētu pa viņu iekļūt ligzdā; pats katlvei-

dīgais ligzdas dobums ir astoņpadsmit līdz divdesmit

pieci centimetri dziļš, bet dziļāks tikai retos izņē-
muma gadījumos, šinī, no iekšienes gludi nostrādātā do-

bumā uz paretā, no smalkām skaidiņām sastāvošā paklāja,
mātīte dēj 5—7 paīsas, tīri baltas, spīdošas, gludas un

smalkgraudainas olas, kuras mātīte perē kopīgi ar tēviņu,
līdz 15 dienu laikā tās ir izperētas. Jaunie putnēni, tikko

nākuši pasaulē, tāpat kā pārējo dzeņu mazuļi, ir nejauki,

nevarīgi radījumi, ar lielām galvām; viņi attīstās samērā

lēnām un tikai tad atstāj ligzdu, kad ir pilnā mērā lidot-

spējīgi. Abi vecāki sirsnīgi mīl savus mazuļus; tupot uz

olām tie viegli ļaujas saķerties, un arī vēlāk, kad mazie

jau ir izperēti, jaunos sargādami, viņi stājas pretim tādām

briesmām, no kurām tie agrāk pulējās izvairīties.

Caunes, zebiekstes, vistu un zvirbuļu vanagi vajā un

ķer arī vidējo dzeni; viņa perējumu apdraud zebiekstes un

citi mazi plēsoņi un beidzot neprātīgi cilvēki iznīcina gan

vecos, gan jaunos, gan arī putnu olas. Vidējais dzenis nav

bailīgs un tādēļ to nav grūti pievilināt, pakaļdarinot viņa
klaudzināšanu. Sagūstīt viņu nav grūti, un liekas, tāpat
kā dižraibo dzeni, var turēt arī būrī.

'

Pats gan neesmu vi-

dējo dzeni audzinājis un vispār gūstā neesmu viņu nekad
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novērojis, bet domāju, ka gūstniecībā viņš savam kopējam
nesagādātu lielākas grūtības, kā dižraibais vai mazais dze-

nis, un būtu uzaudzināms tādā pat kārtā kā tie.

Pati mazākā no Eiropā dzīvojošām dzeņu sugām un

viens no mazākiem dzeņiem vispār ir mazais dzenis,
saukts arī par zvirbuļu jeb sarkano dzeni (Dendrocopus
minor). Galvas priekšpuse viņam ir bāli rūzgana, bet gal-
vas virspuse spilgti sarkana. Pakausis, šaurā gareniskā
švītra kakla muguras pusē un šaura švītra zem auss, kas

sākoties no knābja paplašinnādamās iet uz muguras pusi,
kā arī visa pārējā ķermeņa augšdaļa ir melnā pamatkrāsā.

Spalvas uz kakla virsus, muguras pusē, plecu spalvas un

augšējās tūpļa spalvas ir baltas ar trijām vai četrām mel-

nām šķērsšvītrām. Lielākās segspalvas spārna virspusē
un otrās šķiras lidspalvas ir baltiem galiem, no kā

uz saliktiem spārniem redzamas piecas baltas šķērsšvītras.
Beidzot ārējās astes spalvas ir baltā pamatkrāsā, uz kuras

saskatāmas trīs melnas šķērsšvītras. Acis ir sarkanas,
knābis zilgani melnā raga krāsā un kājas svina pelēkas.
Mātītēm trūkst sarkanās krāsas galvas virspusē, kura tā-

pat kā galvas priekšpuse ir bāli brūngana. Jaunie putni

atšķiras no mātītēm ar bālu, netīri brūnganas krāsas ķer-
meņa apakšpusi. Visai raksturīga jauno putnu pazīme ir

tā, ka sarkanais laukums galvas virspusē ir netikvien jau-
niem tēviņiem, bet arī jaunām mātītēm. Šis sarkanais

laukums jauniem tēviņiem tomēr ir lielāks nekā jaunām
mātītēm un arī stiprāk laistas. Mātītēm sarkanā krāsa

uz galvas ar katru nedēļu vairāk un vairāk pamazinās un

beidzot, apmēram pēc četrām nedēļām, tā izzūd pilnīgi.
Jauniem tēviņiem, turpretim, sarkanais laukums uz galvas

paliek visu laiku nemainījies. Garumā putns sasniedz seš-

padsmit un platumā trīsdesmit centimetrus; viņa spārna

garums ir septiņi un astes garums seši centimetri.

Mazā dzeņa izplatības apgabals sniedzas vismaz tik pat

tāļu, kā tas, kuru apdzīvo dižraibais dzenis; jo mazais dze-
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nis apdzīvo visu Eiropu no Lapu zemes līdz pat visattāļā-
kiem dienvidus apgabaliem, un Vidusāziju līdz Amūras ze-

mēm, bet atšķirībā no dižraibā dzeņa sastopams arī Āfri-

kas ziemeļu rietumos. Daži pētnieki gan iedala Austrum-

sibirijā dzīvojošo mazo dzeni atsevišķā sugā, pamatoda-
mies uz to, ka pie viņa baltās krāsas laukumi uz muguras
ir lielāki nekā pie mūsmāju aplūkojamās sugas dzeņiem.
Šī parādība tomēr ir attiecināma uz visiem Sibirjas put-
niem, un tādēļ pati par sevi vien vēl nedod skaidru pierā-

dījumu, ka Sibirijas un Eiropas mazie dzeņi būtu di-

vas dažādas sugas. Saviem ligzdu dobumiem mazais dze-

nis visbiežāk izvēlas vītolus. Varenā Obes upe, sadalīda-

mās daudzās mazākās upēs, šajos sazarojumos veido lielā-

kas vai mazākas salas, kur aug daudz vecu un jaunu
vītolu. Minētās salās mazais dzenis ir sastopams lie-

lākā skaitā nekā visas citas sugas, un pilnīgi pamatoti ir

pieskaitāms šo vietu visparastākiem putniem. Vītoli un

līdzīgi mīksti koki vislabāk atbilst šo dzeņu mazajam augu-
mam un viņu vājiem spēkiem; citos kokos, kā skābaržos,

viņi taisa savus ligzdu dobumus un paslēptuves gan tikai

tad, ja stipri iepuvušajā stumbrā vai zaros atrod piemēro-
tas mīkstas, dobumainas vietas. Domājams, šis apstāklis
arī ir par iemeslu, ka Eiropā mazais džems visa izpla-
tības apgabala robežās sastopams samērā nelielā skaitā un

vairāk pa vienam. Vācijā tādos līdzenos apgabalos, kuri ir

bagāti vītoliem un skābaržiem, viņš gan patiesībā dzīvo

diezgan lielā skaitā, bet parasti novērotāja acīm grūti pa-

manāms. Mazais dzenis ir vairāk nometnieku nekā klejo-
tāju putns. Tādās vietās, kur viņš vispār dzīvo kā perē-

tāju putns, to var sastapt arī cauru gadu. Tomēr ir arī

novērots, ka putns, dzīvodams līdzenumos, zināmos gadī-
jumos apmeklē iekšzemes kalnu piekājes, tā tad klejo, šie

viņa klejojumi pastāvīgi notiek rudens un pavasara mēne-

šos, sākot ar septembri un oktobri līdz aprilim. Tādus me-

žus, kur aug vienīgi skuju koki, viņš nepavisam neierauga;
arī pa klej ošanas laiku tas vienmēr uzmeklē tikai lapu me-

žus. Zināmu nelielu apgabalu savas pastāvīgās dzīves vie-

tas apkārtnē putns parasti izstaigā vienas dienas laikā vai-
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rākārtīgi, kas it īpaši novērojams ziemā, kad viņu vairs

neaizsargā lapu sega un tādēļ tas ir vieglāk saskatāms, šī

apgabala viduspunktā vienmēr atrodams kāds izdobumots
koks, jo arī mazais dzenis naktis pavada koku dobumos.

Tādēļ arī lielākos lidojumos un klejojumos putns pastāvīgi
izvairās nolaisties tādos mežos, kuros viņa paslēptuvēm no-

derīgi koku dobumi nav atrodami.' Pēc Naumana novē-

rojumiem, mazajiem dzeņiem bieži vien iznākot strīdi ar

zīlītēm un lauku zvirbuļiem, kuri pavada naktis tādos pa-

šos dobumos. Tā kā šie putni dodas pie naktsmiera parasti
agrāk nekā mūsu dzenis, pēdējā naktsmāja bieži vien iz-

rādās no pirmajiem aizņemta. Ja nu pēc iz strīdēšanās

svešie ienācēji dzeņa mājvietu tomēr neatstāj, viņš ir

spiests tos padzīt ar varu, kā tas parasti arī notiek.' Bet

kā liekas, dažos gadījumos mazajam dzenim pēc niknas ķil-
das jāatstāj pašam savas mājas un jāmeklē jauna paslēp-
tuve kādā citā vietā.

šis skaistais dzenis, kā visai pareizi izsakās N a v -

mans, ir viens no ģintas visdūšīgākiem un dzīvespriecī-
gākiem putniem. Ar vislielāko izveicību un vieglumu viņš
nostaigā koka stumbru uz augšu vai riņķī apkārt un ne-

lielus gabalus spēj pārvietoties pat atpakaļējādi, t. i. turot

galvu augšā slīdēt pa koka stumbru uz leju; viņš kāpelē
arī pa vistievākām koku galotnēm un spēj pat skraidelēt

pa lēzeni atkārušamies zariem ar muguru uz leju, turoties

ar kājām pie zara apakšpuses. Kokos viņš kaļ daudz un

bieži, un taisīt dobumus savām ligzdām vai paslēptuvēm
tas prot tikpat izveicīgi kā lielāko sugu dzeņi; tomēr ma-

zais dzenis taisa tādus tikai mīkstās vietās. Vecos ozolos

viņš savus dobumus nereti kaļ slīpu vai gandrīz pilnīgi lē-

zeni atkārušos zaru apakšpusē. Reizēm viņš nosēžas uz

kāda tieva zara šķērsām, līdzīgi pārējiem putniem, bet ne-

juzdamies šādā stāvoklī īsti labi, tas pievelk kājas cieši klāt

pie vēdera. Ar savas sugas priekšstāvjiem viņš tāpat kā

citi dzeņi ir visai nesaticīgs un bieži ar tiem ķildojas, kādēļ
arī vienīgi pārošanās laikā viņus redz kopā lielākā skaitā,
bet citādi tie dzīvo atsevišķi, pa vienam. Arī mazais dzenis

biedrojās ar mizu ložņām, dzilnīšiem, zīlītēm un zeltrīklī-
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tēm; šie putni pastāvīgi novērojami viņa tuvumā, lai gan

tālākā apkārtnē nav sastopami. Pret cilvēku mazais džems

izturas ar lielu paļāvību un uzticību, un iekams viņš aizlido

vai aizskrien, tam var pieiet itin tuvu klāt. Viņa balss sa-

stādās no augstām un vājām, viegli, bet ilgi vilktām ska-

ņām, kuras izklausās kā „kik" vai kgīk". Reizēm viņš at-

kārto šo skaņu vairākas reizes no vietas; parasti tas notiek

tad, kad, zināmu gabalu nolidojis, putns apsēžas uz kāda

zara. Viņš trokšņo daudz un bieži, sevišķi skaidrā jaukā

laikā, bet visvairāk, protams, pavasarī, riesta laikam sāko-

ties. Tēviņa tarkšķināšana visumā atgādina tādu pat trok-

šņošanu kā pie lielākām sugām, bet atšķirībā no tām ir vā-

jāka un smalkāka.

Līdz ar maija pirmajām dienām mazajiem dzeņiem
iesākas viņu kopdzīves laiks, un tagad, pateicoties tam ne-

mieram, ko tie izrāda ar saviem skaļiem aicinājumiem, vi-

ņus ir vieglāk novērot nekā parasti. Tādās vietās, kur šie

putni dzīvo lielākā skaitā, viņu starpā tagad norisinās arī

ķildas un izplūkšanās, un proti tad, kad vairāki tēviņi cen-

šas iemantot tas pašas mātītes labvēlību vai kad divi putnu
pārīši cīnās ap vienu ligzdas dobumu.

Vietu ligzdas dobumiem mazais dzenis arvien izvēlas

ievērojamā augstumā, vislabāk vecos augstos vītolos, apsēs,

papelēs, skābaržos, bet sliktākā gadījumā arī ozolos, bez

tam vēl dārzu apstādījumos un augļu kokos; Pomeranijā,

pēc Eižena Homeijera (Eugen von Homever) ziņo-
jumiem, parasti tādos skābaržos, kuri aug meža malā vai

kāda izcirtuma klajumā un ir netikvien kā nokaltuši, bet

vietvietām arī iepuvuši. levērojot lielās grūtības, ko maza-

jiem dzeņiem sagādā ligzdas dobuma izkalšana, pēdējo
ierīkošanai viņi parasti izvēlas kāda agrāk nolūzuša zara

vietu, kas, pateicoties iesūktam gaisa mitrumam, ir satrū-

dējusi tiktāļ, ka ligzdas ierīkošana še ir pa spēkam arī ma-

zajam dzenim. Ligzdas ieejas caurums parasti atrodas

augstumā no 15 līdz 20 metriem, bet izņēmuma gadījumos

ligzda var atrasties pat tikai pusotra līdz desmit metrus

virs zemes. Ligzdas ieejas caurums parasti ir tik pareizs
riņķis, itkā to būtu pagatavojis amatnieks ar piemērotu
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rīku; šī riņķa caurmērs ir vislielākais četri centimetri;
ligzdas iekšējais dobums ir 10—12 cm plats un 15—18 cm

dziļš. Arī mazais dzenis reti kad pabeidz izbūvēt līdz ga-
lam pirmo iesākto ligzdas dobumu, bet vienmēr, iekams

kādu nobeidz, atstāj daudzus pusgatavus, kas ļoti apgrū-

tina viņa īstās perēšanas vietas atrašanu. Pessiers

(Pāssler) šim nolūkam ieteic vislabāk novērot putna lido-

juma virzienu, kad viņš atgriezdamies no medībām pienes
mātītei barību. Dējums sastāv no piecām līdz septiņām
mazām, spīdoši baltām oliņām, kas reizēm viegli pārklātas
smalkiem retiem punktiņiem. Tēviņš un mātīte perē pār-

mainīdamies, un kad pēc 14 dienām perēšana ir galā, abi ko-

pīgi uzņemas pūles, ko viņiem sagādā mazo audzēšana.

Savai pārtikai mazais dzenis, kā šķiet, lieto vienīgi ku-

kaiņu barību, jo pat rudenī un ziemā viņa kuņģī citu neko

nevar atrast. Laimīgā kārtā mazais dzenis no dažādām va-

jāšanām ir pasargāts daudz lielākā mērā, nekā pārējie dze-

ņi, jo nekrietnajam, visu postošam cilvēkam tas ir grūti
pamanāms un viegli pazūd no viņa acīm; bet no tiem ne-

daudziem cilvēkiem, kuri šo putnu labi pazīst, pēdējam nav

ko bīties, — tie ir viņa draugi. Gan dažos gadījumos likte-

nīga putnam var būt viņa lielā paļāvība, jo arī mazais dze-

nis ar pakaļdarinātu klaudzināšanu ir pieviļams. Tomēr

šīm pakaļdarinātām skaņām jābūt ārkārtīgā mērā līdzīgām

īstajām, jo tikai tādā gadījumā, kad tās tiešām grūti at-

šķiramas no paša putna klaudzināšanas, viņu ir iespējams
ar šīm skaņām pieaicināt.

Gūstā mazais dzenis ir visai piemīlīgs putns. Viņš ir

uzticīgs, dzīves priecīgs, paklausīgs, rosīgs, vienmēr bezbē-

dīgs un kā būrīša putns ir arī augstākā mērā priekšzīmīgs;

tomēr, lai tas varētu pilnā mērā izrādīt visas sava rakstura

īpašības, viņš ir jānovieto tādā telpā, kurā tas var netrau-

cēti pēc patikas izdarīt savus kalšanas darbus.

Kā jau aizrādīju savā darbā „Putni gūstā", mazos

dzeņus var droši novietot kopā ar zeltrīklītēm un zīlītēm,

jo šie mazie radījumi šādā jauktā sabiedrībā izturas vislie-
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lākā mērā saticīgi. Novietoti ibūrī, šie putni ar savu pievil-
cīgo skatu atgādina mums jau pazīstamās ainas no viņu
brīvās meža dzīves, zināms, tikai mazākā mērogā.

Zaļās dzilnas jeb skudru dzeņi (Gecinus)

raksturīgi ar savu diezgan lielo augumu, gareno ķermeņa

uzbūvi, drusku ķīļveidīgo, nenoteikti četrkantīgo knābi, kas

virspusē drusku izliekts, īsām, stiprām kājām ar četri

pirkstiem, apaļiem spārniem, kam ceturtā un piektā lidspal-
va garāka par citām, un ar uzkrītoši garo mēli. Tomēr

par visraksturīgāko šīs ģints pazīmi jāuzskata vairāk vai

mazāk vienmērīgā spalvu krāsa, jo arī zaļās dzilnas nav uz

āru cieši norobežota radniecīga grupa.

Pazīstamākā no šīm dzilnām ir mūsu zaļā dzilna,
(Gecinus viridis), jo viņa ir izplatīta par visu Vāciju.
Galvas virspuse, mugura un platais, ar melnu, šauru malu

ieslēgtais, mutes kaktiņa laukums ir šarlacha sarkanā

krāsā, kas uz pakauša, pateicoties tam, ka te redzami pe-
lēkie spalvu pamati, atsit pelēkā krāsā, deguna spalviņas
un piere ir sodrēju melnā krāsā, ķermeņa virsējā daļa
olivzaļā zāles krāsā, spārni vairāk ar brūnganu nokrāsu,

guza un augšējās astes segspalvas spīdoši olivdzeltēnas,
ausu apkārtne, smakrs un kakls balti ar netīri zaļganu
piekrāšu, kakla sāni un ķermeņa apakšējās daļas dzeltēni

zaļganbaltas, cisku sāni, kā arī apakšējās astes segspalvas
ar melnām šķērsstrīpām, pirmās šķiras lidspalvas no ār-

puses ar seši līdz septiņi sarkanbaltiem šķērslaukumiem,
visas lidspalvas iekšpusē ar platiem, bālganiem malas lau-

kumiem, beidzot melnās astes spalvas ar pieci līdz septiņi
olivbrūnām izplūdušām šķērsstrīpām. Mātīte atšķiras ar

platu melnu mutes kaktiņu laukumu, jaunie putni ar ķer-
meņa apakšpusi, kas pārklāta melniem šķērslaukumiem
un izskatās strīpota, ar tumši pelēko, ar sarkaniem raibu-

miem pārklāto galvas augšējo un pakaļējo daļu, ar tikko

minēto bārdas laukumu, ko rada melnie spalvu gali, kā arī

ar tumši strīpotiem kakla sāniem. Acs vecājiem putniem
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ir zilgani balta, jaunajiem tumši pelēka; knābis netīri

svina pelēks, galā melngans, kājas zaļgani svina pelēkas.
Garums trīsdesmit viens, platums piecdesmit divi, spārnu

garums astoņpadsmit, astes garums divpadsmit centi-

metri.

Arī zaļā dzilna skaitās pie plaši izplatītām sugām.

Varbūt izņemot tikai Spāniju un to mūsu zemes ziemeļu

malu, ko aizņem tundra, viņa sastopama Eiropā it visur,
vienā vietā biežāk, otrā retāk. Blandfords viņu at-

radis arī Persijā; Ēģiptē turpretī viņas nav, kaut gan

mans tēvs, Naumans, Glogers un citi apgalvo pre-

tējo. Uz ziemeļiem viņa izplatīta līdz pat Lapu zemei.

Spānijā viņu aizvieto kāds cits viņai ļoti tuvs radinieks

(Picus jeb Gecinus Sharpei), kas no viņas atšķiras ar to,
ka piere un acu apkārtne nav melnā, bet gan šīfera pelēkā

krāsā, un ka sarkanā bārdas strīpa nav ar melnu malu,

kāpēc jautājums par to, vai tā ir patstāvīga suga, pagai-
dām vēl ir atklāts.

Dažos Vācijas apgabalos zaļā dzilna ir visiem pazī-

stams putns, kurpretī citos nē, vai vislielākais to tur sa-

stop tad, kad tā iemaldās savos ziemas ceļojumos. Tā-

lāk uz austrumiem viņu sastop retāk, Krievijā, piemēram,
daudz retāk nekā pelēko dzilnu. Kalnājos viņa sastopama
līdz pat tūkstots pieci simti metru augstumā; Baida-

nus to sastapis vēl Engadinā kā perētāju putnu. Perē-

šanas laikā tā apdzīvo vairāk vai mazāk plašus apgabalus,
lai gan vispār ne uzkrītoši plašus. Rudeņos jaunie putni
šos apgabalus atstāj, bet ja iestājas liels aukstums un no-

krīt ļoti daudz sniega, tad to dara arī vecie putni. Ceļo-
jumi sākas, tiklīdz jaunie ir tapuši patstāvīgi, un beidzas

tikai nākošā pavasarī, kad tuvojas perēšanas laiks; bet

šie ceļojumi nenotiek zināmā kārtībā un nesniedzas arī uz

noteiktiem apgabaliem; dažās ziemās putni neceļo nemaz,

citās tie aizlaižas ļoti tāļu, griežas arī uz dienvidiem un zi-

nāmos apstākļos tie var nonākt līdz mūsu pasaules daļas ro-

bežām, jo Maķedonijā zaļās dzilnas ziemā varot novērot

lielākā skaitā nekā vasarā. Tāpat kā visi citi radinieki,
arī mūsu dzilnas ceļo pa vienai, bet dažreiz savienojas arī
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lielākos baros. Tā šac ht s (Schacht) kādreiz ap Ziemas

svētkiem kādā pļavā novērojis sabiedrību, kas sastāvējusi
no astoņām dzilnām, kas barību meklēdamas lēkājušas
lieliem lēcieniem. Obernderfers (Oberndorfer), kas

ir labs vietējo putnu pazinējs, kā Martins mums ziņo,
domājas redzējis kādu baru, kur trīs ceturtdaļas ir biju-
šas zaļās dzilnas un viena ceturtdaļa pelēkās, un kopējais

putnu skaits esot sniedzies stipri pāri par simtu; viņi bi-

juši salasījušies kādā ielejā uz pļavas un aizņēmuši ceturt-

daļu hektāra.

Nevar sacīt, ka zaļā dzilna būtu meža putns. Tīros

skuju mežos viņa reti sastopama, lapu mežos to sastop

biežāk; bet vislabāk tai patīk tādi apgabali, kur meži mai-

nas ar klajumiem. Perēšanas laikā viņa turas sava

ligzdas dobuma tuvumā; ziemā, arī tad, kad tā savu ap-

vidu neatstāj, viņa apceļo lielākus apgabalus nekā vasarā,
bet katru vakaru uzmeklē kādu dobumu, lai tur pārgu-

lētu. Tad mēnešiem ilgi tā nāk dārzos, netālu no dzīvok-

ļiem, pat mājās; kāda, ko es ilgus gadus novēroju, kārtīgi

gulēja mana dzimtā ciemata baznīcas augšas baļķos, kāda

cita strazdu būrī, kas bija uzkārts mūsu dārzā.

Zaļā dzilna ir tikpat dzīva un priecīga, tiknat viltīga
un uzmanīga un tikpat nemierīga un nenogurdināma, kā

viņas radinieki. Viņa lēkā tikpat labi kā tie, bet iešanā

viņa ir veiklāka par vietējiem dzeņiem; jo viņa ļoti daudz

kustas pa zemi un te ļoti veikli lēkā apkārt. Viņas laiša-

nās ir cieta, trokšņaina un ar to atšķiras no citu dzeņu
laišanās, ka viņa lido pa ļoti dziļiem lokiem. Balss ir

skaļš, tāļu dzirdams „glūk", kas, ja to bieži atkārto, līdzi-

nās griezīgiem smiekliem; vilināšanas sauciens ir labi ska-

nošs „gūk", „gāk" vai „kipp", baiļu sauciens ir riebīga

ķērkšana. Liekas, ka ar bungošanu, ko dara tik daudzi

dzeņi, zaļā dzilna nenodarbojas, vismaz es nekad to neesmu

dzirdējis.

Dienu mūsu putns pavada sekošā kārtā: tiklīdz rīta

rasa kautcik ir nožuvusi, zaļā dzilna atstāj savu nakts

paslēptuvi, apmierināta paziņo par to pasaulei ar skaļu
kliedzienu un sāk apceļot savu apkārtni. Ja tieši mīle-
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stiba viņā nerunā, tad par savu laulāto draugu tā maz lie-

kas zinis, daudzkārt iet pati savus ceļus un tikai gadījums
to saved ar viņu kopā. Viņa laižas no viena koka uz otru

zināmā kārtībā, bet gan ne tik noteikti, lai to droši varē-

tu sagaidīt kādā zināmā vietā. Kokus viņa pārmeklē no

apakšas līdz augšai, pa zariem tā kāpelē samērā retāk.

Ja tuvojas kokam, ar kura pārlūkošanu tā pašlaik nodar-

bināta, tad tā ātri noslēpjas otrā pusē kokam, brīžam pa-

bāž galvu un lūkojas gar stumbru uz novērotāju, uzkāpj

augstāk un piepeši nepamanīta atstāj koku, bet savu prie-

ku, ka tai laimīgi izdevies aizmukt, tā mēdz izteikt ar ska-

ļu, priecīgu kliedzienu. Līdz pat pusdienas laikam viņa ir

nemitīgā darbā, šaīs priekšpusdienas stundās tā katrā

ziņā pārmeklē pāri par simts koku un bez tam vēl arī

skudru pūžņus, kas gadījušies pa ceļam. Cietos kokos

viņa kaļ daudz mazāk nekā citi dzeņi, turpretī dzīvokļu
baļķos vai māla sienās tā nereti izurbj dziļus caurumus.

Kad vasarās pļavas nopļautas, tad tā daudz tekalē pa zemi

un meklē te tārpus un kāpurus; ziemā viņa aizlaižas uz

kalnu nogāzēm, kur saule sniegu izkausējusi, un meklē še

paslēpušos kukaiņus. Viņa nav barībā diezin cik izlutinā-

ta, tomēr vismīļākās tai ir sarkanās skudras, un lai tās

dabūtu, tad daudz laidelējas apkārt pa pļavām. Skudru

ķeršanā viņa ir daudz izveicīgāka par visiem citiem dze-

ņiem, jo viņas mēle ir samērā garāka, un pateicoties tam,

ka tā lipīga, viņa to var izlietot tāpat kā skudrēdis. „Cik

zaļās dzilnas kāras uz skudrām un viņu kūniņām", fon

Reichenaus man raksta, „par to es bieži esmu pārlie-
cinājies mežos ap Veclaru, kas bagāti skudru pūžņiem. No

sākuma irdeni, pateicoties savam smagumam un koka daļu
sapūšanai, kā arī no lietus, skudru pūžņi pamazām paliek

cieti, un zaļā dzilna ir spiesta ar savu smailo ķīļa knābi iz-

taisīt eju, lai piekļūtu savai mīļākajai barībai. Ziemā

skudras paslēpjas ļoti dziļi zemē, un lai iegūtu sastingušos

kukaiņus, izsalkusē dzilna spiesta izkalt līdz trīsdesmit

centimetri dziļas alas, līdzīgas tām, kādas tā ietaisa satru-

nējušos koku stumbros un zaros, kur slēpties un perēt.

Šinī darbā viņas redzēšanas spējas ir ierobežotas un tā ne-
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var savu apkārtni novērot; bads piespiež to aizmirst da-

bīgo uzmanību un saprotams, ka tad kādam plēsīgam
zvēram to ir viegli iegūt. Mans kādreizējais medību bie-

dris Vebers šādi nodarbinātu, pilnīgi veselu, putnu sa-

ķēra ar roku." Cik uzkrītoši tas arī neizliktos, ka citkārt

tik ļoti uzmanīgais putns ļauj sevi pārsteigt tik necienīgā

kārtā, tomēr to pašu apgalvo arī citi novērotāji. Bez

skudrām zaļā dzilna ēd arī citus kukaiņus un tauriņu kā-

purus, sevišķi āža vaboli un pļavu urbēju, tāpat pēc kāda

ievērības cienīga Ha 11 er a ziņojuma arī kārkuļus (ķire-
ļus), ko viņa tāpat kā iepriekš minētos kāpurus uzdur uz

mēles un izvelk no paslēptuvēm un no ziemas alām. Tā

kā viņa ziemās ir paradusi apmeklēt ciematus un citas ap-
dzīvotas vietas, tad var notikt, ka viņa nogrēkojas arī pret
cilvēka īpašumiem. Neņemot nemaz vērā to, ka meklējot

noslēpušos kukaiņus tā izdauza mālu sienas un salmu jum-

tus, viņa šad un tad izurbj arī bišu stropu sienas un te nu

ziemas miegā dusošām bitēm nodara lielus postījumus.
Nevar sacīt, ka stādu vielas tā pilnīgi apsmādētu,
š a c h t s ir novērojis, ka viņa ēdot pīlādžu ogas un H a 1-

-1 c r s novērojis kādu zaļo dzilnu, kas katru gadu apciemo-
jusi kādu meža vīniem apaugušu dārza mājiņu un baroju-
sies ar vīnu ogām.

Februāra beigās viņa ierodas perēšanas vietās; bet

tikai aprilī mātīte gatavojas uz perēšanu. Martā var re-

dzēt abus laulātos kopā, un tēviņš liekas būt ļoti uztraukts.

Viņš nosēžas kāda augsta koka galā, stipri un bieži kliedz

un dzenā mātīti no koka uz koku. Pret citām zaļajām
dzilnām pārītis izturas ļoti nelaipni; reiz izvēlēto apga-

balu tas sirdīgi aizstāv pret katru iebrucēju, un ja trūkst

piemērotu koku ligzdām, tad viņi to aizsargā stūrgalvīgi
arī pret pelēkās dzilnas iebrukumiem. Kā parasts, zaļā
dzilna savai ligzdai izvēlas tādu koku, kas vidū izpuvis
vai ir jau ar dobumu. Te viņa izmeklē vietu, kur izpuvis
zars un šo vietu paplašina. Abi laulātie draugi strādā ko-

pīgi un ļoti čakli, tā kā dobums ir gatavs jau četrpadsmit
dienās. Apaļā ieeja ir tik šaura, ka putns var tikko ielīst

un izlīst, iekšējā telpa ir divdesmit pieci līdz piecdesmit
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centimetri dziļa un apmēram piecpadsmit līdz divdesmit

centimetri plata. Ja iekšā zaļā dzilna uzduras uz ļoti cietu

koku, tad atstāj iesākto darbu un, labāk nekā atkal gata-
vot jaunu dobumu, viņa izlieto kādu vecu, ko izcirtis kāds

cits viņas sugas priekšstāvis; ja to netraucē, viņa nākošā

gadā atgriežas taī pašā dobumā. Dējums sastāv no sešām

līdz astoņām garenām, mirdzoši baltām olām, ar gludu
čaulu. Pārmaiņus abi draugi perē sešpadsmit līdz astoņ-

padsmit dienas, tēviņš no pulksten desmitiem rītā līdz

trim vai četriem pēc pusdienas, mātīte pārējo dienas daļu;
abi silda vārīgos mazuļus pārmaiņus un abi uzcītīgi nes

tiem barību. Mazie ir tikpat neglīti kā citu dzeņu bērni

un attīstās tikpat ātri, un jau trešajā nedēļā lūkojas ārā

pa ligzdas caurumu. Vēlāk tie no šejienes sākdami lēkā

pa visu koku un beidzot kopā ar vecākiem apceļo savu

dzimtenes apgabalu, bet kādu laiku vēl katru vakaru at-

griežas savā ligzdā atpakaļ. Ceļojumi arvien paplašinās,

un beidzot ģimene, kas vēl arvien turas kopā, neuzmeklē

vairs ligzdas dobumu, bet pavada nakti kur pagadās, kādā

citā vietā. Sākot no oktobra, ģimene izšķiras; jaunie ir

jau tapuši patstāvīgi un tagad katrs, nelūkodamies uz ci-

tiem, meklē pats savu ikdienišķo barību.

Zaļo dzilnu grūti noķert. Ar slazdiem vai sprostiem
to tikai retos gadījumos var iegūt; drīzāk tas izdodas, ja

izzina viņas guļas dobumu un ieejas priekšā uzstāda

cilpas.

„Manā mežiņā," saka N a v m a n s, „kāda zaļā dzilna

bija naktsguļai izkaluši dobumu kādā vecā augstā apsē.

Es ar garu trepju palīdzību uzkāpu šaī kokā, iesitu nagli-

ņu tieši virs pilnīgi apaļā cauruma un piekāru pie tā plānu

lociņu ar vaļējām cilpām, tā ka tās aizsargāja ieeju dobu-

mā. No vecas lapenes es tagad nepamanīts novēroju vil-

tīgo dzilnu, kas atlaidās tikai krēslai metoties, bailīgi ap-

lūkoja ierīkojumu un vairākas reizes aizlaidās no koka

prom, kāmēr beidzot tai radās drosme tuvoties nodevīga-

jam caurumam. Beidzot tā karājās ieejas priekšā, paska-

tījās vienreiz, otrreiz tur iekšā, juta, ka cilpa tai ir ap

kaklu, un gribēja aizlaisties, bet nejauki brēkdama saju-
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ta, ka ir noķerta. Es viņu paturēju gūstā tikai vienu die-

nu un ļāvu tai atkal aizlaisties. Tagad tā ilgi izvairījās
no nodevīgā koka, bet tomēr pēc dažām nedēļām atkal

katru vakaru uzmeklēja guļai savu veco dobumu."

„Zaļā dzilna," kā N aum a n s piezīmē tālāk, ~ir tik

straujš un nevaldāms putns, ka domāt par to, kā pieradi-
nāt kādu no vecājiem, nemaz nedrīkst. Tas ir mēģināts un

viņa pieslēgta pie ķēdītes; bet sekas bija vienmēr tās, ka

drīz vien iestājās šī nevaidamā gūstekņa nāve. No koka

sprosta tā ar savu spēcīgo knābi drīz vien atsvabinājās, un

ja to palaiž istabā, tad viņa ķeras pie visiem priekšmetiem
un visu, kas no koka, drīz vien kaldama sabojā. Var būt,
ka no jaunības audzinot gūstā, viņas var vieglāki padarīt

rāmas, bet es nezinu neviena tamlīdzīga gadījuma."
Uzmudināts no sekmēm, kādas man bija melno dzil-

nu audzēšanā, es kādu laiku esmu kopis arī zaļo dzilnu, bet

nevaru sacīt, ka viņa man būtu sagādājusi prieku. Viņas
izturēšanās galvenos vilcienos līdzinājās melnajai dzilnai,

postījumus pie sprostiem viņa darīja ne mazāk par pēdējo.
Bet pilnīgu mundrumu mani kopjamie nekad neizrādīja,
arī tad ne, kad es tiem devu skudru kūniņas cik vien tie

varēja apēst. Arī Lī b c (Liebe) ir nācis pie tādiem pa-
šiem slēdzieniem kā es; viņa ar vislielāko rūpību koptās

zaļās dzilnas nenodzīvoja līdz vecumam."

No mūsu laupītāju putniem zaļo dzilnu nopietni var

apdraudēt tikai vistu vanags. No dižvanagiem, kas, kā

zināms, ker medījumu tikai tad, kad tas laižas, viņu aiz-

sargā koku stumbri, pie kuriem viņa meklē glābiņu, tik-

līdz ierauga šo laupītāju, un ap tiem viņa lēkā tik izveicīgi,
ka mazāk veikls putns, kā vanags, to nevar panākt. Pēdē-

jais gan prot laizdamies tik ātri pagriezties, ka savu mērķi

gan varētu sasniegt. Uz to vismaz norāda bailīgais brē-

ciens, ko zaļā dzilna izgrūž, ieraudzījusi šo briesmīgo lau-

pītāju vai arī zvirbuļu vanagu. Citi lielāki meža putni, kā

piemēram vārnas, gan kaitinādamas šad tad uzbrūk tai,
bet līdz nopietnām kaujām te lieta nenonāk. Turpretī

tad, kad viņa rokas skudru pūžņos, var notikt, ka izceļas

sadursmes, kādas citādi nekad nenotiktu. Tā Ādolfs
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Mi 11er s (Miiller) redzējis kādu riekstzosi, kas pēc tam,
kad ilgāku laiku ziņkārīgi bija novērojis kādu zaļo dzilnu,
kas augšā aprakstītā veidā bija nodarbināta, pamazām pē-

dējai tuvojās un piepeši iesāka ar to cīņu. Putni viens

otram uzbruka un aizstāvējās ar vienādu veiklumu, kāmēr

riekstrozis dabūja palīgspēkus un ar piecu citu savas sugas

priekšstāvju palīdzību piespieda zaļo dzilnu bēgt.
No cilvēkiem šī dzilna necieš vairāk kā citas. Bries-

mīgāka par visiem naidniekiem zaļajai dzilnai ir ziema,

kad biezs sniegs pārklāj zemi, kad iestājas bada laiki, un

tikai tur, kur veci koki to viesmīlīgi pacienā ar kukaiņiem,
kas paslēpušies viņu satrunējušā kokā, viņa bez bailēm

pārdzīvo šo nemīlīgo gada laiku. Kad piepeši iestājas sals

un uzkrīt dziļš sniegs, tad to bieži sastop vecos mežos, pa

laikam ļoti lielā skaitā. Tā Sne 11 s ziemā 1860. un 1861.

gadā novērojis, ka gandrīz visas apkārtnes dzilnas bij sa-

lasījušās kādā ozolu mūža mežā. „No rīta līdz vakaram,"
tā viņš saka, „šaīs dienās varēja dzirdēt kalšanu un klau-

vēšanu, kliegšanu un spārnu švīkstoņu, tā kā pat maz at-

tīstītie zemnieki, kas te gāja garām, kļuva uzmanīgi un pa-

lika stāvot." Apgabalos, kur tādu mežu nav, var manīt,
ka pēc stiprām ziemām dzilnu skaits ir manāmi samazinā-

jies. „Es pats šādās ziemās esmu atradis mežā zaļās un

pelēkās dzilnas," tā stāsta Lībe, „kas nobeigušās aiz bada,

un šādus līķus man ir pienesuši mājā arī citi. Kad vēlinā

ziemā skudras jau ievilkušās savās celtnēs ļoti dziļi iekšā

un sniegs pārklājis pļavas un zāļainos klajumus, tad zaļās
dzilnas pārtiek no kāpuriem kokos un tamlīdzīgiem radī-

jumiem. Bet mūsu mežu saimniecībās, kas līdzīgas dār-

ziem, neatstāj tik viegli tādus kokus augam, kas varētu

sevī glabāt šiem putniem barību. Zaļās un pelēkās dzil-

nas, sīkākie raibie dzeņi un melnās dzilnas pie mums iz-

mirs tāpat, kā indiāņi izmirst pateicoties kultūrai."

Zaļās dzilnas radinieks ir pelēkā dzilna (Geci-

nus canus). Auguma ziņā nav daudz mazāka par zaļo;
viņas garums ir trīsdesmit, platums vislielākais tikai piec-

desmit, spārnu garums piecpadsmit, astes garums vienpad-
smit centimetri. Galvas priekšējā daļa un pakauša vidus



179

ir šarlacha sarkanā krāsā, pieres mala un šaura strīpa pār
melno pieres švītru tumši pelēka, galvas daļas drusku gai-

šākas, galvas pakaļējā daļa un pakausis ar zaļganu spī-

dumu, pārējās virsējās ķermeņa daļas olivzaļā zāles krāsā,

guzna un augšējā astes sega spīdoši olivdzeltēnā krāsā,
smakrs un rīkle netīri iepelēkā krāsā, kas no pelēkās vaigu
krāsas atšķirta ar šauru, melnu strīpu, kas sākas pie

apakšknābja pamata un stiepjas līdz pat ausīm, pārējās

ķermeņa apakšējās daļas ir netīri pelēki zaļganā krāsā,

pirmās šķiras lidspalvas no ārpuses ar seši līdz septiņi bāl-

ganiem, šauriem šķērslaukumiem un visas lidspalvas iekš-

pusē ar lieliem, baltiem šķērslaukumiem, astes spalvas
melni brūnas, abas vidējās gar kāta vidu izplūdušā brūn-

gani pelēkā krāsā.

Pelēkās dzilnas izplatības apgabals ir ievērojami pla-
šāks nekā viņas pazīstamākajai radiniecei, jo tas stiepjas,

izņemot Lielbritāniju, pār lielāko Eiropas daļu un pār visu

Sibiriju līdz Japānai, uz dienvidiem līdz pat Persijai. Vā-

cijā viņu parasti sastop retāk nekā zaļo dzilnu, bet viņa
apdzīvo apmēram tās pašas vietas, ko pēdējā, šur un tur

viņas nav nemaz, dažos apgabalos to sastop pa vienai, vis-

maz visās viņai piemērotās vietās. Tomēr liktenis tai tāds

pats kā zaļājai dzilnai; gadu no gada viņas skaits samazi-

nājās tādā pašā mērā, kādā iet uz priekšu zemes apsaim-
niekošana. Vēl manos zēna gados viņa Austrumu Tīrin-

gā bija tik pat bieži sastopama kā mūsu gadu simteņa
otrā gadu desmitā, kas manam tēvam tad deva iespēju vi-

ņas ļoti pamatīgi novērot; arī tagad var redzēt zaļo dzil-

nu, bet reti, pie kam īsteni grūti pateikt, kāpēc viņu skaits

tik ievērojami samazinājies. Kā mans tēvs uzsver, viņa
mīl meža malas kokus un kokus klajumā vai arī ar lapu
kokiem apaugušas ielejas, un izvēlas plašākus lapu mežus

tikai tad, ja tie pienāk pie laukiem, tāpēc mūsu Tīringas

upju ielejās viņa atrod visu vajadzīgo, lai te varētu omulīgi
dzīvot un vaisļoties, un tomēr viņas paliek arvien retākas.

Citos Vācijas apgabalos tas tā neesot; bet vispāri ņemot
tikko izteiktais apgalvojums gan visur būs spēkā.

Siltās ziemās zināmā apgabalā uz dzīvi nometies dzil-
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nu pāris pavada tur gadu no gada, lai gan viņas pa laikam

izdara mazus ceļojumus, kas var sniegties pāri arī šī apga-

bala robežām. Bargās ziemās turpretī pelēkā dzilna ir

spiesta doties garos ceļojumos aiz tiem pašiem iemesliem,
kā viņas lielākā radiniece. Šie ceļojumi to noved ne tikai

līdz Dienvidus Vācijai, bet pat pāri Alpiem un Pirenējiem

un pat Balkaniem; bet šie celoiumi pēc iespējas tomēr tiek

ieturēti šaurākās robežās. Tikai oktobrī viņas uzsāk ce-

ļošanu un līdz ar pirmajām marta dienām tās noteikti ie-

rodas atpakaļ savās perēšanas vietās, vienalga, cik grūti
tām tad arī vēl nenāktos uzturēt savu dzīvību.

Pēc dabas pelēkā dzilna līdzinās savai tuvākajai radi-

niecei tik stipri, ka vajadzīgs ievingrināties, lai varētu tās

vienu no otras atšķirt. „Viņa ir," kā mans tēvs saka,

„tikpat mundra un dzīva kā zaļā dzilna, un tikpat veikla

kāpelētā ja, un barību viņa iegūstot pēc tās parauga, izdob-

dama nedaudz caurumu, viņai piemīt pirmās lēcošais gā-

jiens pa zemi un viņa laižas tāpat kā pirmā, tomēr pēdēiai
laišanās paņēmieni ir mazāki un arī spārnu švīkstoņa klu-

sāka. Labprāt tā lēkā apakšā ap kokiem, ja to izbaida,
tad uzlaižas kāda augsta koka galotnē vai uz kāda augsta

zara un te pieķeras tā, ka koka stumbrs vai zars to aiz-

sargā pret šāvienu. Ja viņa bēg no sava ienaidnieka un

pieķeras pie kāda koka, tad tas notiek vienmēr taī pusē,

kas pretēja naidniekam, un tikai pa reizei viņa pabāž gal-

vu, lai redzētu, cik briesmas vēl lielas. Tā to var ilgi dze-

nāt, bet nav iespējams nošaut. Vienu īpatnību es esmu

pie viņas novērojis, kas viņai kopēja ar zaļo dzilnu. Ru-

denī un agrā ziemā tām ir noteiktas vietas, ko viņas katru

dienu kārtīgi apmeklē." Viņas balss atgādina zaļās balsi,

bet ir drusku augstāka un jūtami skaidrāka, vilināšanas

skaņas apmēram var attēlot kā ..erek, gek, gik, gik". šad

un tad var dzirdēt arī skaļu „pik", ko kliedz abi dzimumi

un pārošanās laikā vēl no abiem dzimumiem ļoti skaistu,

pilnu, stipru, svilpojošu skaņu, kas izklausās kā ~kli, klii,

klii, klū, klū" un kas pamazām paliek arvien klusāka. Pēc

N a v m a n a ziņām, pelēkā dzilna, kas kliedz nupat ap-

rakstītā veidā, nosēžas kāda augsta koka galotnē, un tā-
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pēc šīs skaistās skaņas ir mežā tālu dzirdamas. Viņām
ir līdzība ar zaļās dzilnas skaņām, bet viņas ir vairāk no-

apaļotas, ne tik griezīgas un ar to, ka viņas pamazām top

klusākas, viņas ir tik raksturīgas, ka uzmanīga auss tās

tūlit pazīst. Bez šaubām, ar šīm skaņām putni pieaicina
viens otru, un kad viens putns otru ir atradis, tad sākas

savstarpēja ķircināšanās un dzenāšanās bez gala.
Arī pelēkā dzilna pārtiek galvenā kārtā no skudrām,

un sevišķi tā medī mazo sarkano skudru (Formica rubra)

un brūno skudru (Formica fusca). Kur sarkanās skudras

reti sastopamas, tur arī neviena pelēkā dzilna neapmetas

uz vasaras dzīvi. Arī ziemā viņa galvenā kārtā medī

šīs skudras. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka viņai ir

jāizceļo, kad zemi pārklāj bieza sniega kārta tā, ka tai

grūti piekļūt savai mīļākajai barībai. Strādājot pie ko-

kiem viņa, pats par sevi saprotams, izvelk no turienes vi-

sus kukaiņus un viņu kāpurus, kādus vien var sadabūt, un

ja vasarā tā uzduras uz gludajiem kāpuriem, tad arī tie

nokļūst viņai kuņģī. Vēlā rudenī un ziemā viņa bez dzīv-

nieku valsts vielām izlieto barībā arī stādu vielas. Mans

tēvs viņas kuņģī atradis ceriņu sēklas un Sne 11 s pīlā-
džu ogas.

Vaislošanās laiks pelēkām dzilnām iestājas drusku vē-

lāk nekā zaļām, tomēr ligzdas tās taisa gluži tāpat kā

pirmās. Ligzdas dobumu viņa izkaļ pati un to darīdama

izrāda neparastu izturību. Kāds raibais dzenis, ko mans

tēvs novēroja, sāka strādāt pie kādas gobas, kur bija kāds

satrunējis zars, bet tā kā darbs tam bija par smagu, tad

viņš no tā atlaidās. Nākošā pavasarī mans tēvs redzēja
zem šī paša koka skaidas un dzirdēja kādu dzeni kaļam.
Piesitot pie koka no viņa izlaidās pelēkā dzilna, kas vēlāk

dobumā arī perēja, bet viņa un viņas olas aizgāja bojā no

kāda plēsīga dzīvnieka. leejas caurums dobumā, ko sev

izkaļ pelēkā dzilna, ir tik šaurs, ka viņa tur var tikko ielīst

un izlīst, bet iekšā tas ir bieži vien trīsdesmit, mazākais

divdesmit pieci centimetri dziļš un piecpadsmit līdz divde-

smit centimetri plats un ļoti gludi nostrādāts. Mans tēvs

viņu ligzdas ir atradis priedēs, liepās, gobās un apsēs,
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Naumanis bez tam vēl arī priedēs un ozolos, un es

pats to kādreiz atradu ābelē. Piecas līdz sešas, retāki sep-

tiņas vai astoņas, tīri baltas, spīdošas, vienā galā stipri

smailās, gleznās un tievās olas, kas pārklātas ar plānu

čaulu, pilnīgi līdzinās zaļās dzilnas olām, un ir tikai drusku

mazākas. Viņas tāpat kā pēdējām tiek izdētas uz smal-

kām koka skaidām dobuma dibenā un abi laulātie draugi

pamīšus tās izperē. Jaunos putnēnus vecie baro ar abu

augšā minēto skudru kāpuriem. Mazie līdz pat tam

laikam, kad tie var jau laisties, netraucēti pavada ligzdā,
bet pa dobumu tie lēkā jau daudz agrāk, bieži skatās ārā

pa caurumu un apsveic veco atlaišanos ar brīnišķīgi čirk-

stošu brēcienu un pēc tam, kad tie jau ligzdu atstājuši,
vēl ilgi ļauj, lai vecie tos baro. Pēdējie attiecībā pret sa-

vu perējumu izrāda vislielāko maigumu un nodošanos, pe-

rēšanas laikā tik cieši sēž uz olām un nebēg prom, ka tos

bieži vien var saķert. Ja vienu no viņiem nonāvē, tad otrs

uzņemas visas rūpes par perējumu, sevišķi tās grūtības,
ko sagādā mazo audzēšana, jo mazo prasības tomēr ir

ļoti lielas.

Bez cilvēka pelēkai dzilnai uzbrūk vēl tikai mūsu lie-

lākās vanagu sugas, sevišķi vistu un zvirbuļu vanags.

Pie dzeguzes dzeņu (Colaptes) ģints pieder
lieli putni ar samērā plānu, redzami līku un ne visai garu

knābi, kuram virsknābja šķautne izceļas asi, bet ne pat-

stāvīgi un kura nāsu līkste ir pilnīgi izzudusi un tikko vēl

manāma kā smalka līnija. Knābja gals ir strups, vairāk

apaļš kā ass, virsējais žoklis manāmi garāks par apakšējo.

Kājas ar stipru un augstu stulmu, ar vidēji gariem gaļo-
tiem pirkstiem, bet nagi daudz smalkāki un nestiprāki ne-

kā citiem līdzīga lieluma dzeņiem. Spārni īsi un strupi, jo

starp lidspalvām garākā ir piektā, un tāpēc sakļauti tie

sniedzas tikai pāri astes pamatam. Astes spalvas diezgan

smailas, bet nav stīvas un aste ne tik strupa kā radinie-

kiem.
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Šīs ģints pazīstamākā suga ir zeltotais dzenis,
ziemeļamerikāņu „fliker" (Colaptes auratus). Tas ir

putns, kas lielumā stāv drusku aiz mūsu pelēkās dzilnas.

Galvas virsus un kakla pakaļējā daļa ir pelnu pelēka, pie-

re, strīpas ap acīm, deniņi, galvas un kakla sāni, smakrs

un rīkle pāli vīna sarkana, ķermeņa virsējās daļas, izņemot
balto astīti, pāli brūnas ar melnām šķērslentām, astes vir-

sējās segspalvas ar platām melnām šķērsstrīpām, apakšē-

jās ķermeņa daļas, sākot no melnās rīkles vairoga, baltas,
uz krūtīm un sāniem krāsa pāli vīna sarkana, greznota

lieliem, apaļiem, melniem pilieniem līdzīgiem laukumiem.

Pakavveidīgais pakauša laukums ir spilgti sarkanā krāsā.

Uz melno lidspalvu ārējās malas ir četri līdz pieci pāli brū-

ni šķērslaukumi, no kuriem rodas itkā šķērslentas, iekš-

pusē ap pamatu mēs redzam platu iedzeltēni baltu malu

un oranždzeltēnu maksti, kāmēr astes spalvās šīs krāsas ir

tikai pie pamata, bet tālāk spalvas tīri melnā krāsā. Jauno

putnu krāsā ir netīrāka un bez tam viņi vēl no vecājiem

atšķiras ar mazāku un bālāki sarkanu pakauša laukumu.

Garums trīsdesmit divi, platums četrdesmit divi, spārnu

garums sešpadsmit un astes garums divpadsmit centi-

metri.

Zeltotais dzenis izplatīts no Teksasas sākot pa visu

Ziemeļamērikas Savienoto Valstju austrumu daļu līdz pat
vistāļākiem Jaunšotlandes ziemeļiem; viņš esot novērots

pat Grenlandē. Dienvidus štātos viņš ir pastāvīgs iemīt-

nieks, kas tikai paceļo apkārt, ziemeļu štātos viņš ir gāju

putns, kas, skatoties pēc tam, vai vieta, kur viņš ierodas

uz perēšanu, ir vairāk uz ziemeļiem vai uz dienvidiem, te

ierodas marta vai apriļa mēnesī ļoti lielos baros un paliek
līdz septembrim vai oktobrim. Pēc odib on a (Audu-
bon) apgalvojuma, viņa ceļojumi notiekot pa naktīm, par
ko pietiekoši var pārliecināties pēc pazīstamām balss ska-

ņām, ko laiku pa laikam izgrūž ceļojošie putni, un arī pēc
tā īpatnējā trokšņa, ko saceļ viņu spārnu švīkoņa. Kur

zeltotais dzenis sastopams, tur viņš redzams ļoti lielā skai-

tā, un tāpēc ja to arī nevar dēvēt par visbiežāk sastopamo
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putnu, tad noteikti to var gan saukt par visizplatītāko no

Ziemeļamērikas dzeņiem.
Viņa dzīves veidu ir aprakstījuši Vils on s, 0d i-

bo n s un citi. „Tiklīdz kā pavasaris ir iesācies un aicina

uz saldo pienākumu — pārošanos," saka 0 d i b o n s, „kad

uz saldo pienākumu — pārošanos," saka 0 d i b o n s, kad

var dzirdēt zeltotā dzeņa balsi, kas nāk kā prieka izteiksme

no augsto koku galotnēm, kur tie apsēduši, ka gaidītais

gada laiks nu iestājies, šī balss ir tagad pate par sevi

kā prieks, jo viņa atgādina savā ziņā garu, jautru, tālu

dzirdamu smiešanos. Vairāki tēviņi dzenā vienu mātīti,

tuvojas tai, noliec galvas, izpleš asti un kustas sāniski, uz

priekšu un atpakaļ, ieņem visdažādākās pozas un vispār

pieliek visus spēkus, lai parādītu iekārotai mātītei savas

mīlestības stiprumu un dziļumu. Mātīte pārlaižas uz citu

koku un vienmēr tai seko viens, divi un pat vesels puduris

iemīlējušos tēviņu, kas tur sāk atkal tādu pašu mīlestības

apliecināšanu kā iepriekš. Viņi necīnās savā starpā, lie-

kas, nav arī greizsirdīgi, bet ja mātīte kādu no viņiem
izvēlas, bez pretošanās atstāj laimīgo pāri un uzmeklē

kādu citu mātīti. Tas ilgst tikmēr, kāmēr visi zeltotie

dzeņi ir laimīgi apsievojušies. Katrs pāris tagad sāk iz-

kalt kāda koka stumbru, lai tur ierīkotu sev mājokli, kas

noderētu pašiem un pēcnākamiem. Abi strādā ar vislie-

lāko uzcītību un, kā liekas, ar vislielāko apmierinājumu.
Ja tēviņš nodarbināts, tad mātīte pieķeras turpat blakus

pie koka un novēl viņam laimes par katru skaidu, ko viņa
knābis aiztrenc pa gaisu. Kad viņš atpūšas, tad liekas,
ka viņš ar to maigi tērzētu, un ja viņš piekusis, tad viņa
to pabalsta. Tādā kārtā un pateicoties abu uzcītībai, do-

bums drīz ir izkalts un pilnīgi nobeigts. Tagad tie mīli-

nās pa zariem, lēkā ar īstu prieku pa koku stumbriem uz

augšu un tiem apkārt, klauvē ar knābjiem pa nokaltušiem

zariem un dzen prom savus radiniekus, sarkangalvjus,
aizstāv savu ligzdu pret purpurstrazda uzbrukumiem, bet

pa starpām ķircinās un smejas un tikko divas nedēļas pa-

gājušas, kad mātīte jau ir izdējusi savas četras vai sešas

spīdoši baltās, apmērām divdesmit seši līdz divdesmit

astoņi milimetri garās un divdesmit divi līdz divdesmit
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pieci milimetri resnās olas un bez šaubām priecājas par

viņu baltumu un dzidrumu."

Lai papildinātu mūsu nesalīdzināmā odib o n a zi-

ņas, es gribu piebilst, ka P ē n s (Paine) mūsu dzeņa iera-

šanos Randolfā atzīmē ar divdesmito aprili un no pirmā
līdz piecpadsmitam maijam to laiku, kad viņš sāk strādāt,
lai izkaltu sev dobumu perēšanai, un min, ka olu skaits,
kas pēdējās maija vai pirmājās jūnija dienās esot pilns,
esot septiņas. Pē n s nekad neesot atradis, ka zeltotais

dzenis perētu lielos mežos, bet gan vienmēr gar malām

un nekad arī nav novērojis, ka kāds dzeņu pāris perē-
šanai izlieto veco dobumu, ko tomēr noteikti varētu

gan pieņemt. Tik bieži sastopamais zeltotais dzenis, pre-

tēji saviem radiniekiem, savas ligzdas tuvumā ir ļoti bai-

līgs jeb tuvojas tai, kas gan būs pareizāki, tik uzmanīgi
un slēpdamies, ka viņa ligzdu uziet nav viegli. Ja dzeņu

pāri pie ligzdas iztraucē, tad tie abi lido ap koku, asi un

ķērcoši brēkdami, un brēciens pāriet rīkles skaņās. Jaunie,
ko novērojis Pēn s, atstājuši viens pēc otra ligzdu tik

pamazām, ka jaunākais no viņiem izlaidies no ligzdas ap-

mērām četrpadsmit dienas pēc pirmā. Pirms izlaišanās

katrs parādījās iepriekš dobuma caurumā, kuru tas ar

savu ķermeni pilnīgi aizpildīja un nodeva sevi ar šņācošu
brēcienu, ja kāds kokam tuvojās. Tiklīdz viņš, kaut arī

pa daļai, jau varēja lietot spārnus, tad devās pasaulē un

lēkāja un laidelējās apkārt un vecie to tūlīt ievadīja dzi-

ļāki mežā, bet te to vēl kādu laiku baroja un mācīja
amatā.

Jenoti un melnas čūskas ir zeltotam dzenim visnik-

nākie ienaidnieki. Pirmais savas priekškājas var iebāzt

ligzdas caurumā un, ja dobums nav par dziļu, izvelk olas

ārā un izdzer; diezgan bieži viņš paņem arī perētāju
putnu. Melnā čūska apmierinās ar olām vai ari jaunajiem

putnēniem. Mūsu putna gaļu arī daudzi mednieki vērtē

ļoti augstu un bieži vien to izlieto barībā, proti, vidienes

štātos. šad un tad zeltoto dzeni var redzēt arī Ņujorkas
un Filadelfijas tirgū; man turpretī jāsaka, ka man viņa

gaļa bija ļoti pretīga skudru piegaršas dēļ."
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Neviens no man pazīstamiem dzeņiem nepanes gūst-
niecību tik labi kā zeltotais, kas mūsu sprostos sastopams
ne visai reti. Barībā viņš nav diezin cik izvēlīgs, katrā

ziņā viņa prasības nav lielākas, kā kuram katram citam

kukaiņu ēdējam, jo viņš apmierinās ar vienkāršu strazda

barību, ja tā jaukta ar skudru kūniņām, kā tas vajadzīgs
arī strazdiem.

Pēdējā dzeņu ģints, kas mums jāaplūko, ir trī s-

pirkstu dzeņi (Picoides), raibie dzeņi, ar trīspirkstu

kājām vai skaidrāk sakot, ar knābi, kas ir gandrīz
tik garš cik galva, taisns, plats, virspusē ķīlveidīgs, sānos

pret galu izpūsts tukša kona veidā, ar gariem kāju stul-

miem, ar gandrīz vienādi gariem priekšējiem pirkstiem,
kas abi tomēr drusku īšāki par vienīgo atpakaļ vērsto

pirkstu.
Šīs ģints priekšstāvis Vācijā ir trīspirkstai-

nais dzenis (Picoides tridactvlus). Šis putns, kas lie-

lumā gandrīz līdzinās mūsu raibajam dzenim, nav tik

spilgti, bet gan tikpat raibi krāsots. Spalviņas, kas pār-
sedz degunu, ir baltas ar melniem galiem, spalvas uz gal-

vas priekšējās daļas baltas ar melnām kāta strīpām, pa-

kauša spalvas spilgtā citrona dzeltēnā krāsā. Galvas pa-

kaļējā daļa, platā, melnā strīpa, kas iet pār acīm, ausu ap-

kārtni un kakla sāniem, ir melnā krāsā, smakrs, rīkle un

ķermeņa apakšējās daļas vidus ir balti, ķermeņa virsējās

daļas, ieskaitot spārnus, melnā krāsā, izņemot platu, baltu,

garenisku strīpu, kas sākas pie baltās kakla pakaļējās da-

ļas un stiepjas līdz pat augšējai astes segai; spārni un plecu

spalvas izrotātas ar baltiem gareniskiem laukumiem, beidzot

daļas, ieskaitot spārnus, melnā krāsā, izņemot platu, baltu,
baltiem galiem, trešā spalva greznota tikai ar vienu šķērs-
lentu. Mātītei pakausis nav dzeltēns, bet tāpat kā galvas

priekšējā daļa balts ar melnām gareniskām švītriņām.
Trīspirkstainā dzeņa izplatības apgabals ir ievērības

cienīgs tādēļ, ka viņš Vidus un Dienvidus Eiropā aprobe-

žojas tikai ar augstajiem kalniem un vidēji augsto kalnāju
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augstākām vietām, turpretī mūsu pasaules daļas ziemeļos
un tāpat Vidus Āzijā līdz Kamčatkai un Sachalinai viņš
stiepjas uz ziemeļiem līdz pat koku robežai un uz dienvi-
diem līdz Tjanšana kalnājam. Tā tad mūsu dzeņa izpla-
tības apgabals sakrīt ar to, ko apdzīvo baltie Alpu teteri,
kas arī sastopami mūsu Alpos un tad apgabalos, kas atro-

nas tāļu no tiem, tālo ziemeļu kalnājos. Kā īsts kalnu

putns, trīspirkstainais dzenis tikai tad nonāk zemienē vai

līdzenumā, ja pēdējam ir kalnāja raksturs, kā tas ir tāla-

jos ziemeļu mežu apgabalos, kur iesākas jau tundra. Vā-

cijas robežās viņš perē tikai Bavārijas Alpos; bet daži

novērojumi liek domāt, ka arī Silezijas Viduskalnājā un

un Bohemijas mežā viņš šad un tad vai arī ļoti reti ņem sev

mājvietu un arī perē. Tomēr viņa ligzdu neviens no novē-

rotājiem te nav atradis, kas varētu liecināt, ka viņš apdzī-
vo mūsu vidēji augstos kalnājus. Noteikti tomēr ir zi-

nāms, ka trīspirkstainais dzenis gadu no gada dzīvo Alpos,

Karpatos, kur viņš pēc Vodžic ka (Wodzicki) ziņām,
esot tāpat kā Kamčatkā visbiežāk sastopamais no visiem

dzeņiem, tad Transilvanijas Alpos, Kaukāza kalnos, pa visu

Skandināvijas kalnu grēdu, tāpat Ziemeļkrievijā un visos

Ziemeļ- un Vidusāzijas kalnājos, jau agrāk minētās robe-

žās, īsti bieži liekas viņš nekur nav sastopams, un kā lie-

kas, tad viens pārītis apdzīvo diezgan plašu apgabalu, to-

mēr te jāpiezīmē, ka meži, ko viņš sev izvēlas par dzīves

vietu, ļoti apgrūtina pamatīgu izpētīšanu. Mūsu Alpos

viņš uzturas tikai skuju mežos, ziemeļos liekas, ka vismaz

bērzu mežus viņš apdzīvo tikpat labi kā skuju mežus.

Pēc dabas un ierašām trīspirkstainais dzenis ir ļoti lī-

dzīgs raibajam dzenim; vismaz es, novērodams to Lapu
zemē un Sibirijā, neesmu varējis atrast starp viņiem kādu

starpību. Viņš ir tikpat dzīvs un izveicīgs, drošs, neno-

gurstošs un laižas līdzīgi pirmajam un, pēc Girtannera

ziņām, arī balss ir līdzīga raibā dzeņa balsij, tikai jūtami

zemāka, viņš klauvē tādā pat kārtā, tāpat starp viņiem pa-

stāv maizes naids un tāpēc nāk arī klāt, ja atdarina viņa

klauvējienu, īsi sakot līdzinās raibajam dzenim visās lietās.

Barība, tāpat kā pēdējam, sastāv no kukaiņiem un augu
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vielām. Par perēšanu mums ir vēl maz ziņu un tās pašas
nenoteiktas. Pēc Vodž ic ka ziņām, viņš perēšanas laikā

esot ļoti uzmanīgs, izkaļot divdesmit līdz trīsdesmit cauru-

mus, naktīs sēžot te vienā, te otrā, bet ligzdu tomēr ierī-

kojot vēl kādā citā. Tāpēc viņa ligzdas dobumu var uziet

tikai tad, kad viņš baro bērnus, četras līdz piecas olas,
kuru lielākais caurmērs ir divdesmit četri līdz divdesmit

seši un mazākais astoņpadsmit līdz deviņpadsmit milimetri,
ir spīdoši baltas, tās izdēj jūnija sākumā un laikam vecāki

abi divi tās pamīšus izperē, tāpat tēvs un māte kopīgi uz-

ņemas arī jauno putnēnu kopšanu.

Trīspirkstainie dzeņi, ko Girtanners bija jaunus

izņēmis no ligzdas un audzināja, ņēma pretī pasniegtās
skudru kūniņas, savā starpā plēsdamies un veltīgi klieg-
dami apmēram „gigi", kas līdzinājās mazā dzeņa kliegša-

nai, bet tikai zemākā tonī; viņi arī ļoti labi auga un bija

jau gandrīz izauguši tik tālu, ka varēja laisties, bet kādu

rītu tos atrada beigtus, un nāves cēloni nevarēja atrast,
tamdēļ liekas, ka nav tik viegli tos gūstniecībā uzturēt pie
dzīvības.

Grozgalvji jeb tītiņi (Jvngidae), ko var uz-

skatīt par zemāki stāvošiem starp visiem dzeņiem, pieder
tikai Vecajai Pasaulei. Viņus savā ziņā var uzskatīt kā

pāreju no dzeņiem uz dzeguzēm jeb bārdainajiem putniem.

Viņu ķermenis ir stiepts, kakls garš, galva samērā maza,

spārni īsi un strupi, trešā lidspalva ir garākā, aste vidēji

gara, plata ar mīkstām spalvām, knābis īss, taisns, pilnīgi

konaveidīgs, smails, sāniski tikai drusku saplacināts, kājas
samērā stipras, ar četriem pirkstiem, kas sakārtoti pa pā-

riem, spalva čagana un mīksta. Pēc Nīt š a (Nitzsch) pē-

tījumiem iekšējā uzbūve līdzīga dzenim. Ļoti tāļu ārā iz-

šaujamā mēle ir diegveidīga, bet galā tai nav atskabargu.
Mūsu grozgalvis jeb tītiņš (Jynx torquilla)

virspusē ir gaiši pelnu pelēks ar smalkiem tumšākiem viļ-
ņiem un punktīm, apakšpusē balts, ar nedaudziem tumšiem

trīsstūrīgiem plankumiem, rīkle un kakla apakšējā daļa ir

ar šķērsviļņiem uz dzeltēna pamata; melngana gareniska
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strīpa stiepjas no pakauša līdz muguras pakaļējai daļai;
pārējais ķermeņa virspuses zīmējums sastāv no melnga-

niem, rūsainiem un gaiši brūniem plankumiem; lidspalvas
ir ar sarkani brūnām un melni brūnām lentām, astes spal-
vas ar sīkiem melniem raibumiem un ar piecām šaurām

lokveidīgām lentām. Acs dzeltēni brūna, knābis un kājas

zaļgani dzeltēnas. Jauno putnu krāsa ir bālāka, zīmējums

rupjāks un acis pelēki brūnas. Garums ir 18, platums 29

līdz 30, spārnu garums 9, astes garums 6,5 centimetri.

Grozgalvis sastopams vai uz pus zemes lodes, tomēr

dzimtene tam ir ziemeļos, t. i. Viduseiropā un Vidusāzijā.

Vācijā to atsevišķi var sastapt visur, ja arī ne tieši aug-

stos kalnos un mežu biezokņos. Uz ziemeļiem viņa izpla-
tības apgabals stiepjas līdz pat Skandināvijas un Somijas

vidienei, bet uz austrumiem turpretī līdz pat Amūras ze-

mēm. Vidus- un Dienvidkrievijā viņš visur ir bieži sasto-

pams un pat stepēs viņš ir parasta parādība.
Pie mums grozgalvis parādās tad, kad pavasaris ir jau

pilnīgi iestājies un viņš mūs atkal atstāj, pirms kā vasara

ir pagājusi.

Izdevīgā pavasara laikā viņš ierodas pie mums jau

starp desmito un piecpadsmito, bet parasti tikai no div-

desmitā līdz trīsdesmitam aprilim, dažreiz pat tikai maija

pirmās dienās. Perēšanas vietās viņš uzturas līdz augusta

sākumam, reti kad ilgāk. Ap šo laiku viņš sāk aizceļot;
un ja septembrī izdodas vēl dažus tītiņus pie mums sastapt,
tad ir domājams, ka tie ir tie, kas savas ligzdas vij tālākos

ziemeļu apgabalos un kuru ceļš uz dienvidiem iet caur mūsu

dzimteni. Ceļošanu grozgalvji izdara naktīs. Viņi parasti

salasās nelielos baros, lai tālo ceļu būtu kopā, turpretim

atpakaļ viņi atgriežas pa vienam. Kaut gan Ēģiptē un Spā-

nijā šos tik nesabiedriskos putnus arī pavasarī sevišķi lab-

vēlīgās vietās izdodas sastapt pa vairākiem kopā.

Savai dzīves vietai tītiņš izvēlas apvidu ar daudz ve-

ciem kokiem, bet tomēr ne pilnīgi ar mežu apklātus. Koki

laukmalās, biezi krūmāji, augļu koku apstādījumi ir viņa
mīļākās usturēšanās vietas. No cilvēkiem viņš nebaidās
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un mitinās tuvu pie mājām, piem. dārzos, ja tikai tur at-

rodas koks ar piemērotu dobumu ligzdai, šajos apvidos,
mazākais pavasaros, viņu bieži var atrast, jo tad viņa
balss ir nepārprotama, uzkrītoša it sevišķi, jo mātīte no-

teikti atbild uz katru tēviņa kliedzienu. Ja seko divdesmit

reizes no vietas atkārtotam saucienam „Vii id vii id", tad

šo savādo putnu ātri izdodas ieraudzīt. Vai nu viņš sēž

uz kāda zara, vai ir pieķēries pie koka stumbra, vai arī tup
uz zemes, vienā tā otrā gadījumā diezgan mierīgs, kaut

gan nebūt nav nekustīgs, jo tikko jūt sevi novērotu, tūlīt

sāk attaisnot mazākais savu nosaukumu. Nevar arī teikt,
ka viņš būtu neveikls vai smags, bet kūtrs viņš ir un ku-

stas tikai tad, kad nepieciešami spiests. Viņam maz kas

ir palicis no dzeņa un citu kāpelētāju izveicības un kustī-

guma. Viņa kājas noder tikai ko pieķerties kokam, bet

kāpelēšanai liekas pilnīgi nelietojamas. Pa zemi viņš ku-

stas neveikli lēkādams un kad laižas, tad cik drīz vien ie-

spējams apmetas kādā kokā. No augstākas vietas viņš me-

tas taisni lejā, gandrīz līdz pašai zemei, tad ātri vicinādams

spārniem nolaižas zemē un tad, laizdamies lēzenos lielos

lokos, paceļas atkal augšā. Tikai garākos lidojumos viņš
laižas taisni uz priekšu viegli izlocītā līnijā.

Turpretī viņš brīnišķīgi groza savu galvu. Uz šī pa-

mata tad arī ir dots viņam gandrīz visās valodās līdzīgs
nosaukums. Viss neparastais liek viņam taisīt grimases,
un tās paliek jo trakākas, jo vairāk kāda parādība iedveš

putnam bailes. „Viņš izstiepj sevišķi garu kaklu," saka

Nauman s, „sabož galvas spalvas cekulā un vēdekļ-

veidīgi izpleš asti, to visu lēnām un vairākkārt klanīdamies,
vai arī izstiepjas ar visu ķermeni un lēnām liec to uz priek-

šu, sevišķi ja ļauns, bola acis un rīkli līdzīgi zaļai vardei

kustinādams, savādi dobji kurkst. Bailēs, piem. saķerts
un kad viņu grib saņemt rokā, viņš taisa tik savādas gri-

mases, ka nezinātājam, ja arī nav jānobīstas, tad tomēr jā-
izbrīnās. Sabozis galvas spalvas un pa pusei pievēris acis,

viņš izstiepj kaklu neparastā garumā un līdzigi čūskai lē-

nām griež to riņķī, tā kā arī galva pa to laiku apgriežas
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vairākas reizes un knābis pagriežas te uz priekšu, te atpa-
kaļ."

Nav ne mazāko šaubu, ka tādā ceļā tītiņš grib iedvest

saviem ienaidniekiem vai uzbrucējiem bailes. Līdzīgi bada

dzeguzei, kas ieraudzīdama plēsīgu putnu pieplok pie ze-

mes, mēģinādama sevi ar jau iepriekš aprakstīto izturē-

šanos padarīt nepamanītu, arī tītiņš pūlas savu ienaidnieku

piemānīt un iebiedēt. Viņš paļaujas uz savām grūti pa-

manāmām spalvām, kuru krāsa pielāgota koku mizai vai

zemei, un atdarina vēl arī čūskas kustības, kas lielākai

dzīvnieku daļai šķiet bīstamas. Ka šis aizsargāšanās veids

nav iedzimts, bet gan iegūts, to tītiņš pierāda pietiekoši

pārliecinoši, jo tikai vecie un nevis jaunie putni uzvedas

šādā kārtā. Sagūstītie putni katrā izdevīgā gadījumā pie-

rāda, ka savādās grimases viņi taisa tikai tamdēļ, lai bai-

dītu svešus un aizdomīgus radījumus.

Izņemot jau minēto „vii id vii id", tītiņu reti kad dzird

lietojam vēl citas kādas skaņas. Dusmās tēviņš sauc „ved

ved", bailēs abas kārtas lieto īsi aprauto balsienu „šek", se-

višķā uztraukumā, mazākais mātīte, šņāc līzdīgi čūskai.

Mazie, kāmēr vēl atrodas ligzdā, čirkstina līdzīgi sien-

āžiem.

Spāniešiem ir taisnība, kad viņi tītiņu sauc par ~Horm-

iguero", jeb latviski „skudru ēdējs", jo šie kukaiņi, ko

viņš uzlasa no zemes un kokiem, patiesībā sastāda viņa
galveno barību. Viņš notiesā visas mazās skudru sugas,
bet labāk kā pieaugušos kukaiņus vēl viņu kūniņas. Pie

gadījuma viņš ēd arī citu kukaiņu kūniņas un kāpurus, to-

mēr skudras viņam paliek arvien pirmā vietā. Mēle, ko

viņš var izstiept tik garu kā neviens cits dzenis, ir viņam
barīas iegūšanai augstākā mērā noderīga. Tāpat kā skudru

ēdējs, viņš caur šķirbām un alām iebāž mēli skudru pūznī,

pagaida kāmēr kukaiņi iekožas iedomātā tārpā vai arī kā-

mēr viņi paliek karājoties pie lipīgās mēles gļotādas, un

tad vienā vilcienā ierauj lādiņu knābī.

Attiecībā uz ligzdas dobumu tītiņam ir niecīgas pra-
sības. Viņš apmierinās ar kuru katru, ja tikai ieeja ir

kautcik šaura, lai nebūtu bīstami ne plēsīgi putni, ne bērni.
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Vai dobums stāv augstāk vai zemāk no zemes, viņam lie-

kas ir pilnīgi vienaldzīgi. Ja kokā ir vairāki dobumi, tad,
kā atzīmē Naum an s, viņš augstākos pamet citiem

putniem, lauku zvirbuļiem, sarkanastītim un zīlītēm, ar

kuriem viņš ne labprāt ķildojas, bet savā rīcībā paņem

apakšējo un dzīvo ar pārējiem dobumu perētājiem lielā sa-

ticībā. Izrādās tomēr, kā to ziņo Naumans, ka viņš ir

mazāk iecietīgs tad, kad sajūt dzīvokļu trūkumu. Au-

strumtiringā viņš par savu mājokli izvēlas strazdu būrus

aiz tiem iemesliem, ka veco koku paliek arvien mazāk un

tāpat arvien retāki paliek arī dzeņi, kas mēdza savus dzī-

vokļus atstāt tītiņu rīcībā, un bez apdomāšanās dēj olas uz

tā paša vecā sapelējušā ligzdas paklāja, ko iepriekšējā gadā
sanesuši strazdi vai zvirbuļi. Ia nu gadās, ka strazdu mā-

joklis aizņemts, tad viņš, vajadzības spiests, tomēr mēģina

tajā iekļūt. Tādā kārtā tītiņš var izvērsties par ļoti ne-

patīkamu ciemiņu un ligzdu postītāju labi koptos un ar bū-

rīšiem apgādātos dārzos. Vislielākā vajadzībā viņš ierīko

ligzdu vecos vītolos stumbra augšgalā. Kārtīgos apstāk-

ļos ligzdas dobums tiek iztīrīts un uz prauliem tiek sanests

ļoti gluds paklājs. Tur mātīte maija vidū dēj septiņas līdz

divpadsmit mazas, apaļas, baltas oliņas ar gleznu čaulu.

Viņa sēd uz tām četrpadsmit dienas, pa lielākai daļai viena,

jo tikai pusdienas laikā viņa ļauj, ka to apmaina tēviņš, un

perē ar lielāko dedzību. Pēc maniem novērojumiem reti

kad izdodas uz olām sēdošu tītiņa mātīti nodzīt no ligzdas.
Sišana pie koka, kas izbaida visus pārējos dobuma perētā-

jus, viņu netraucē un pat tad, ja ielūkojas ligzdā, viņa pa-

liek vēl uz olām. Bet viņa šņāc kā čūska, atkal ar nolūku

sabaidīt. Mazie izšķīlušies no olām ir gandrīz kaili, pār-
klāti tikai ar nedaudzām pelēkām pūkām. Viņi gan ļoti
ātri aug, jo abi vecāki pūlas viņiem piegādāt barību pēc

iespējas lielā vairumā. Tomēr ligzdu tie atstāj tikai tad,
kad ir jau pilnīgi spējīgi laisties. Cik rūpīgi arī negādātu
vecāki par savu lielo bērnu baru, vienu viņi tomēr nepie-
proti ligzdas tīrīšanu, šīs nolaidības dēļ bada dzeguze ir

lielā neslavā pie visiem, bet tītiņš nav ne par matu labāks;

jo arī viņa ligzda paliek beidzot kā „smirdoša netīrumu
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un rūpīgi māca. Tikai jūlija vidū ģimene, kas līdz šim uz-

ticīgi turējās kopā, sāk izklīst un katrs dzīvo klusi par sevi

līdz ziemas ceļojuma sākumam.

Sagūstītie tītiņi ir visomulīgākie istabas biedri pa-
saulē. Nav grūti viņus pieradināt piemērotai istabas ba-

rībai un uzturēt ilgāku laiku. Daži, tā saucamie stūr-

galvji, grib ēst gan tikai skudru kūniņas. Ja audzē veselu

perējumu, tad jaunie sagādā vēl vairāk prieka, kā vecie.

„Tāda mazo pulciņa sauciens pēc barības," saka Gir -

t a n ne r s, „ir toņu bagātības ziņā sevišķi ievērojams, un

pārsteidz taisni tad, kā tas bij ar mani, kad no aiztaisītas

kastiņas, kuras saturu iepriekš nevar noteikt, sāk nākt šīs

noslēpumainās skaņas. Mazākā pieskāršanās šādai, ligzdas
vietā ierīkotai kārbiņai rada ārkārtīgi savādas, vienlīdz

spēcīgas, dunošas skaņas, kas ļoti atgādina rokas bungu

muziķu, un kārbiņa tādā kārtā pārvēršas it kā par kādu

mūzikas kasti. Cik ļoti ir pārsteigti tad nezinātāji klausī-

tāji, kad mūzikas kasti atver un kad leļļu teātra sabiedrība

piepēži sāk vingrināt savas balsis pilnā sparā. Vairāk at-

tīstītie tūlīt izmēģina savas garās, lokanās čūsku mēles,

zibeņātrumā rakņādamies pa skudru kūniņām, tikpat ātri

ieraudami šo ķeramo ieroci līdz ar pielipušo barību mutē

atpakaļ." Tā izaudzēti jaunie putni top tikpat rāmi kā mā-

jas kustoņi un savu kopēju uztur arvien jautrā gara stā-

voklī. Arī svešu putnu sabiedrībā viņi satiek ar tiem

priekšzīmīgi, tā tad arī šinī ziņā viņus var uz to siltāko

ieteikt.

Bezrūpīgajam tītiņam ir daudz bīstamu ienaidnieku,
kā zvirbuļu vanags, žagatas, sīļi, kaķi, caunes, zebiekste,
un dažs labs krīt šo modro laupītāju nagos. Bet par nožē-

lošanu arī svētdienu medniekiem viņš ir kļuvis par viegli
sasniedzamu mērķi, un no tā laika, kāmēr viņu pēdīgi sāka

galīgi vajāt un iznīcināt, to vairs nesargā arī kompetento
personu uzskats, ka viņš ir derīgs putns. Es vēl šodien

karsti un noteikti turos pie šī ieskata. Es labi zinu, ka

viņš galvenā kārtā pārtiek no skudrām un ka šīs pēdējā?
visumā mums derīgas; bet viņa postījumi skudru valstīK
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pret šo kukaiņu masu veidlgo vairošanos ir tik neievērojami,
ka nopietni neviens nevarēs grozgalvi pieskaitīt pie kaitī-

giem putniem. Tāpat man ir arī zināms, ka meklējot pēc do-

buma ligzdai, viņš traucē vienu otru dobuma perētāju un

izdzen varbūt to pat no ligzdas; bet ierindot viņu tamdēļ
pie kaitīgiem putniem būtu vienkārši neprātīgi. Ja tītiņš
caur šo kļūst apgrūtinošs, tad pietiek tikai ierīkot dažus

dziļākus un lielākus būrīšus ar mazu ieejas caurumu un

puslīdz iekārtotu perēkli, un iekārt kokā, kā putniņam tas

sevišķi patīk, un viņa pārestības mitēsies. Bet tādēļ vien

vinu iznīcināt būtu netaisnība.



Plēsīgie putni.

Plēsīgi putni vispār. Dižvanagi. Vistu

vanagi. Sekretāri.
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Piektā šķira.

Plēsīgie putni (Accipitres)

Ja mēs apskatot putnus runātu par plēsīgiem dzīvnie-

kiem tādā pašā nozīmē, kā mēs to darījām pie zīdītājiem,
tad mēs gan laikam nevarētu uziet nevienu vienīgu šķiru,
kas nebūtu pieskaitāma pie plēsīgām. Lielais putnu vai-

rums ir plēsīgi dzīvnieki un taisni tie, kurus mēs esam pa-
raduši skaitīt par nevainīgākiem, proti, mūsu dziedātāju

putni, pārtiek gandrīz vienīgi no citiem dzīvniekiem un ti-

kai pie gadījuma ēd augļus vai graudus. Neskatoties uz to

ir parasts pie putniem jēdzienu „plēsīgs dzīvnieks" attie-

cināt uz vienu vienīgu šķiru. Runājot par plēsīgiem put-
niem mēs atskaitām nost pat jūrmalas un jūras putnus,
kaut gan tie pārtiek gandrīz vienīgi no mugurkaulniekiem.

Plēsīgie putni ir lieli, vidēji lieli vai mazi savas klases

locekļi. Vairāki no viņiem sasniedz tādu lielumu, ka viņus

pārspēj tikai nedaudzi skrējēju un .ipeldētāju putni, daži

ķermeņa lielumā līdzinājās cīrulim. Viņu vidū ir sastopa-
mi visi lielumi starp šiem divi galējiem. Bet lai cik ievē-

rojama šinī ziņā arī nebūtu starpība, raksturīgākais ir sa-

skatāms gandrīz bez izņēmuma, un plēsīgo putnu nevar ne-

pazīt. Plēsīgos putnus vispāri raksturot nav grūti. Viņu
ķermenim ir daudz līdzības ar papagaiļa ķermeni. Tas ir

spēcīgs, drukns, platām krūtīm, locekļi, neskatoties uz to,
ka tie dažreiz izliekas nesamērīgi, pat gandrīz gari, ir

stipri un tanīs manāma spēka pārpilnība. Galva, kā pilnī-
gākiem starp visiem putniem, ir liela, labi apaļa, tikai iz-

ņēmumakārtā garena, kakls parasti īss un spēcīgs, un spē-

cīgs pat tad, kad viņš sasniedzis neparastu garumu, viduklis

īss, sevišķi krūšu daļā, stiprs, roku un kāju locekļi izvei-
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doti tādi paši, un tā plēsīgu putnu būtu viegli atšķirt pat

tad, ja viņu aplūkotu pēc tam, kad tam būtu laupīti viņa
ieroči un viņa spalvas. Un tomēr taisni šie ieroči galve-
nām kārtām viņu padara par to, kas viņš ir, īstenībā tie

viņu raksturo. Knābis dažā ziņā līdzinājās papagaiļa knā-

bim, īss ir arī tas, virsknābis stipri līks un āķa veidā pār-

liekts pāri, knābja pamats virsū pārklāts ar vaska ādu, bet

tomēr knābis nav „apaļš", kā papagaiļiem, bet gan vien-

mēr no sāniem saspiests, tādēļ augstāks kā plats, virsknā-

bis platāks par apakšējo, kuru viņš apņem, un nekustīgs,

āķis asāks, griezēja mala āsāka, kā tikko minētiem put-
niem. Bieži griezējas malas asumu vairo vēl kāds zobs,
kas sastopams abās pusēs virsknābim jau tālāk par

apakšējā žokļa galu, kur šī zoba nav, griezīgā virsējā žokļa
mala ir vismaz velvēti izliekta un tikai pavisam izņēmuma
veidā asā mala nav velvēta. Tāpat arī kājas atgādina pa-

pagaiļa kājas. Tās ir īsas, stipras un gariem pirkstiem, uz

pirkstu stāvokli pa pāriem norāda ne visai reti sastopamā
viena pirksta spēja grozīties, tāpat arī zināmai zvīņu līdzī-

bai ar papagaiļa kāju nevar paiet garām, bet plēsīgo putnu

ķereklis vienmēr atšķiras no tās ar saviem attīstītiem

nagiem, kas kāju taisni padara par ķerekli. Nagi ir vai-

rāk vai mazāk līki un tad ļoti smaili, reti kad lēzeni līki un

truli, virsū apaļi, bet apakšā parasti drusku iedobti, tā kā

rodas divas gandrīz griezīgas malas, viņi tamdēļ ir tikpat

noderīgi ķeršanai, cik briesmīgi kā ierocis. Spalva dažā-

dās dzimtās un ģintīs uzrāda ievērojamas starpības. Pūku

spalvas ir lījām un citiem dienas plēsīgiem putniem vai nu

uz visām ķermeņa daļām, vai sevišķi redzamā veidā uz

kakla, apsegdamas virsējās spalvas un zināmos gadīju-
mos ieņemdamas arī viņu vietu. Spalvu dažreiz nav at-

sevišķām vietām uz galvas, bieži pieres daļai līdz acīm un,

kā daudziem papagaiļiem, arī vienā vietā ap acīm; atseviš-

ķiem putniem turpretim taisni ap acīm iet starains spalvu

vaiņags, tā sauktais plīvurs, ar kādu mēs jau iepazināmies

pie kakapo. Lidspalvas un stūres spalvas vienmēr ievē-

rojami lielas, viņu skaits ļoti noteikts. Ir desmit pirmās

šķiras lidspalvu, vismaz divpadsmit, bet pa lielākai daļai
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trīspadsmit līdz sešpadsmit otrās šķiras lidspalvu un gan-
drīz vienmēr divpadsmit pa pāriem savā starpā līdzīgu stū-

res spalvu. Kā dižciltīgākiem papagaiļiem, tā arī augstāki
stāvošiem plēsīgiem putniem pārsvarā ir galvenām kārtām

sīkspalvainais tērps, un daudzām sugām spalvas sniedzas

pāri visam stulmam lejā līdz kāju pirkstiem, pārejot pat

uz tiem un uz ciskas bieži izveidojas par biksēm. Noteicošā

spalvas krāsa ir tumša, bet viņā nebūt netrūkst piemērota
krāsu sakopojuma un vēl ne tik netrūkst zīmējuma, kas

var apmierināt mūsu skaistuma sajūtu. Atsevišķus plēsī-

gos putnus drīkstētu pat saukt par skaisti krāsotiem radī-

jumiem. Bezspalvainās ādas vietas pie kakla, sekste, kas

arī ir sastopamas, piere līdz acīm, vaska āda, knābis, kājas
un acis dažreiz ir ļoti spilgti krāsotas.

No maņu orgāniem visvairāk ievērojamas ir acis. Tās

vienmēr ir lielas, nakts plēsīgiem putniem vispār samērā

vislielākās, ar tām var vienlīdz labi redzēt dažādos atsta-

tumos un acs redzes spējas pārstādīšana no viena attāluma

uz otru ir ļoti viegla. Arī dzirde plēsīgiem putniem tikpat

augsti attīstīta, labāk par visiem pūcēm. Turpretim os-

mes orgāni, salīdzinot ar aci un ausi, ir jāskaita par panī-

kušiem. Tauste, beidzot, ir labāk attīstīta par osmi vai par
garšu.

Garīgu aprobežotību novērojam tikai pie nedaudziem

plēsīgiem putniem, par pārējiem nevar šaubīties, ka prāts
viņiem attīstīts augsti. Lielākā daļa no tām gara īpašī-

bām, ko pie viņiem daudzina, viņiem tiešām arī piemīt: vi-

ņus raksturo drosme un pašapziņa, saprotams, arī rijība,

nežēlība, viltība un pat ļaunums. Cik augsti tie spēj attī-

stīties, to vispārliecinošāk pierāda dižie vanagi, šie vis-

pilnīgākie laupītāji starp visiem plēsīgiem putniem, kurus

var iemācīt kalpot cilvēkam. Spārnotiem plēsoņiem trūkst

vienas, putniem vispāri piemītošas spējas: viņiem nav daiļ-

skanīgas balss. Daudzi no tiem spēj izdot tikai divas vai

trīs dažādas vienkāršas, pat neglīti skanošas skaņas. To-

mēr vismaz ne visi plēsīgie putni ir pavisam nespējīgi tanī

ziņā, jo no dažiem dzird skaņas, kam vajaga likties patī-
kamām arī muzikāli izglītotai ausij.
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Plēsīgie putni apdzīvo visu zemi un ikvienu platuma
un augstuma joslu. Vairums dzīvo kokos un tamdēļ galve-

nam kārtām pieder mežam, bet viņi nevairās ne no kokiem

neapaugušiem kalniem, nedz arī no tuksnešainas stepes vai

tuksneša. Viņus sastop vismazākās salās okeānā, vai kalnu

augstākās galotnēs, viņus redz lidinoties gan virs ledus

laukiem, kas stiepjas ap Grenlandi vai Špicbergu, gan arī

virs saulē kvēlojošiem tuksnešu līdzenumiem, viņus mana

gan pirmmeža tīteņu augu biezoknī, gan uz lielpilsētas baz-

nīcām. Atsevišķu sugu izplatīšanās apgabals mēdz būt

plašs, taču nebūt vienmēr neatbilst viņu pārvietošanās spē-

jām, samērā ar tām viņš var likties pat par šauru. Dažas

sugas gan laikam nepazīst robežu un klejo apkārt gandrīz

pa visu pasauli.
Daudzi spalvainie laupītāji, kad ziema padara viņu me-

dību apgabalu nabagu, ceļo pakaļ sīkajiem putniem uz dien-

vidus apvidiem; bet taisni vistālāko ziemeļu apdzīvotāji ti-

kai siro. Šādos sirojumos viņi sadodas tādos baros, kādus

citādi nevaram novērot, jo tikai loti nedaudzus starp tiem

varam skaitīt par sabiedriskiem dzīvniekiem, šīs sabie-

drības uz pavasara pusi jau sadalās mazākās un beidzot at-

kal pāros, no kādiem bars sastādījās rudenī vai arī uztu-

roties svešumā. Šie pāri diezgan noteikti atgriežas diez-

gan noteiktā un tanī pašā laikā atpakaļ uz dzimteni

un te iespējami drīzi sāk vaisloties.

Visi plēsīgie putni perē pirmos pavasara mēnešos un,

ja viņus netraucē, tikai reiz gadā. Ligzda var būt novie-

tota dažādi un tamdēļ dažāda var arī būt viņas būve. Pa-

rasti ļoti bieži tā atrodas kokos, bieži arī uz klinšu ragiem,

nepieietamās sienās vai vecu mūru caurumos, retāk ligzda
ir koka dobumā, visretāk kaila zeme ir tās zaru kaudzes

pamats, kur jāatrodas olām. Visas tās ligzdas, kas atro-

das kokos vai klintīs, ir lielas un platas, tomēr zemas un

ar seklu perēkli, bet parasti tās tiek lietotas vairāk gadus

nepārtraukti, katru reizi no jauna izlabotas un tādējādi tās

pamazām paliek stipri augstākas. Būvē abi dzimumi, tē-

viņš vismaz nes materiālu klāt. Lielām sugām ir grūti ie-

gūt vajadzīgos materiālus, īpaši resnos zarus, ērgļiem, kā
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to ču d i (Tschudi) stāsta par brūndzeltēno ērgli, tie jā-
ņem no kokiem, un tad viņi spārnus sakļāvuši metas lejup
no augstuma, satver saviem nagiem izraudzīto zaru un no-

lauž to ar sava trieciena spēku. Tāpat nagos viņi tad arī

nes tik grūti iegūtos dažādos zarus uz ligzdu. Tie plēsīgie
putni, kas perē dobumos, dēj olas koka dobuma praulos,
daži gan arī uz zemes vai uz kailiem akmeņiem. Laikam

gan varēs teikt, ka tikai ļoti nedaudzas sugas ierīko pašas
savus perēkļus. Pēc Eižena fon Homeiera

(Homever) ilggadīgiem pētījumiem mūsu pirmais namda-
ris starp lielākām sugām ir klijāns, starp mazākām vārna

vai melnā vārna, retāk krauķis vai žagata. Daži plēsīgie

putni, piemēram lielie ērgļi, regulāri maina divus perēkļus
un mazais piekuns ļoti labprāt iemitinājās ērgļu ligzdās,
kas pēdējiem vajadzīgā lielumā jātaisa pašiem. Tādējādi
var notikt, ka vienā gadā pamīšus tanī pašā ligzdā perē lie-

lais vai mazais zivju ērglis, bet nākošā gadā piekuns. Ligz-

dās, ko iesākumā laikam bija taisījis klijāns, Homeiers

atrada perot mazo ērgli, līju, piekunu, ūpi un meža pūci.
Pirms pārošanās norisinās dažādas, lepniem putniem

piemērotas rotaļas. Liels daudzums mīlas pierādījumu ir

lieliski vingrinājumi lidošanā, īstas dejas augstos gaisos,
bieži ļoti atšķirīgas no parastiem lidojumiem, dažu sugu

uztraukumu izteic īpatnējas spiedzošas vai ārkārtīgi mai-

gas skaņas. Zināms, greizsirdība arī valdnieku šķirā spēlē

savu lomu. Katru, kas ieviešas apkaimē, apkaro un, ja

iespējams, padzen, neciešot pat svešus, tas ir, pie tās pašas

sugas nepiederīgus putnus. Tādas cīņas raksturo lieliski

pagriezieni, uzbrukumi bultas ātrumā, spīdoša aizstāvēša-

nās, drosmes pilna savstarpīga vajāšana un tikpat droša

pretīmturēšanās. Kad bruņniecīgie cīnītāji saķeras kopā,
tad tas notiek vienmēr abpusīgi, viņi nagiem ieķeras viens

otrā un tagad, nespēdami vairs izveicīgi lietot spārnus,

krīt virpuļodami no liela augstuma lejā. Lejā cīņu acu-

mirklī pārtrauc, bet tikko abi atkal pacēlušies gaisā, tā ie-

sākas no jauna ar tādu pašu niknumu. Pēc ilgas divkau-

jas vājākais atkāpjas un uzvarētāja vajāts bēg pār apga-

bala robežām. Neraugoties uz sakaušanu, viņš cīņu ne-
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pārtrauc. Bieži tā ilgst dienām, ja pat nedēļām ilgi un ti-

kai atkārtotas uzvaras nodrošina stiprākajam mierīgu val-

dīšanu pār savu ieguvumu. Izvēlētā vai cīņā iegūtā mātīte,
kas savam draugam pieķeras ar sirsnīgu mīlu un tamlīdzī-

gām cīņām seko ar noteiktu līdzdalību, kā rādās, nekautrē-

jas atdoties uzvarētajam, ja cīņas iznākums viņas vīram

bijis nelabvēlīgs.
Olas ir ieapaļas, parasti ar diezgan rupju čaumalu un

vai nu tīri baltas, iepelēkas, iedzeltēnas, vai arī tumšākiem

plankumiem un punktiem uz gaiša pamata. Viņu skaits

svārstās starp vienu un septiņām. Pa lielākai daļai plēsīgo

putnu mātīte perē viena pati, dažās sugās tēviņš viņu uz

kādu laiku nomaina. Perēšanas ilgums no trīs līdz seši ne-

dēļām, tad izšķiļas nevarīgie mazuļi, mazi, apaļi, viscaur

baltpelēkās vilnas pūkās tērpti dzīvnieciņi ar lielām galvām
un pa lielākai daļai redzīgi. Viņi ātri pieaug un vismaz

virspusē tiem drīz rodās biezas spalvas. Vecāki viņus, tā-

pat kā jau olas, ļoti mīl, nekad neatstāj un viņu dēļ iet pat

nāvē, ja jūtas par nespējīgiem atsist uzbrukumu. Daži aiz-

nes gan arī apdraudētos mazuļus uz kādu citu vietu, lai

tie būtu drošībā. Ar tādu pašu uzupurēšanos, kādu viņi
izrāda stājoties pretim ienaidniekam, viņi nopūlas piegādāt
saviem mazuļiem vajadzīgo barību. Viņi pārpilnībā nes

laupījumu, briesmu brīdī met to ligzdā pat no liela, droša

augstuma. Sākumā mazie saņem pussagremotu barību,
kuru vecie izlaiž no savas guzas, vēlāk tiem dod saplosītus
dzīvniekus. Arī tad, kad jaunie laupītāji jau izlaidušies no

ligzdas, vecāki tos vēl ilgāku laiku vadā, baro, māca un

sargā.
Visu klašu mugurkaulnieki un dažādi kukaiņi, putnu

olas, tārpi, gliemeži, maita, cilvēku izkārnījumi, izņēmuma
kārtā arī augļi ir plēsīgo putnu barība. Viņi iegūst pār-
tiku ķerdami laupījumu dzīvu, aizdzīdami to citiem savas

šķiras locekļiem un vienkārši atņemdami atrasto. Ķeršanai
noder kājas, ko tamdēļ sauc par ķerekļiem, barības sadalī-

šanai vai, pareizāk, saplosīšanai, tie izlieto knābi. Kukai-

ņus knābj ganarī tieši ar knābi. Sagremošana ir ārkārtīgi

strauja. Tiem, kam guza, barība viņā vispirms sajaucas



203

ar siekalām un pa daļai jau sadaļas, stiprā kuņģa sula veic

atlikušo. Kauli, cīpslas un saites izšķīst par putriņu, mati

un spalvas saveļas kamolā un tos, tā sauktās atrij as, laiku

pa laikam izmet ārā. Izkārnījumi ir šķidra, kaļķa veidīga

masa, ko izsviež strūklas veidā. Visi plēsīgie putni var

vienā reizē daudz apēst, bet ari ļoti ilgi badu ciest.

Plēsīgo putnu darbība ir vēl jāaplūko no kāda cita vie-

dokļa: viņiem par laupījumu var krist mums derīgi, un var

krist arī mums kaitīgi dzīvnieki, tamdēļ paši putni var

izrādīties mums vai nu par kaitīgiem, vai par derīgiem.

Ņemot visus kopā, tos varētu skaitīt par ļoti derīgiem, at-

sevišķus, turpretim, mums vajaga apkarot. Par neaizvie-

tojamiem jāskaita ne tikai sekretārs, kas indīgai čūskai sa-

dragā galvu, ne tikai līja, kas aptīra Āfrikā, Dienvidāzijā
un Amērikā ielas pilsētās: arī mūsu ārēs un laukos mājo
svētību nesēji plēsīgie putni, kas iznīcina kaitīgos grauzē-

ju un kukaiņu pulkus. Saprātīga cilvēka pienākums ir vi-

ņus sargāt, uzturēt un ļaut viņiem pilnu vaļu.

Plēsīgie putni sadalās grupās noteiktāk nekā viņu kla-

ses radinieki, un tamdēļ robežas ap tām ir novilktas jau

putnu pētīšanas sākumā. Pārskatot visu šķiru, mēs re-

dzam trīs grupas, ko mēs uzdrošināmies apzīmēt par sevī

noslēgtām, proti, vanagus, 11 ja s un pūces.

Vanagi (Falconidae) ir formām un sugām bagāta
dzimta. Viņi ir mazi, lielākais vidēji lieli, spēcīgi būvēti

plēsīgi putni ar lielu galvu, īsu kaklu un trūcīgu spalvu,
samērā īsu, augšpusē stipri apaļu virsējo knābi, kas asi

āķains un netāl no gala apbruņots ar vairāk vai mazāk

noteikti izveidotu zobu, ar nedaudz velvētu apakšknābi, ar

īsiem vai mēreni gariem stulmiem un gariem pirkstiem,
ar gariem un smailiem spārniem, kuriem visgarākā mēdz

būt otrā spalva, ar vidēji garu, mazāk vai vairāk apa-

ļu asti.

Pēc mana ieskata, pirmā vieta starp visiem plēsīgiem

putniem pienākās dižiem vanagiem (Falco). Viņi
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ir tas pats starp putniem, kas kaķi plēsīgo dzīvnieku

vidū, tas ir vispilnīgāk izveidotie starp visiem plēsīgiem

putniem vispār. „Viņu garīgās īpašības," kā es agrāk

esmu par viņiem teicis, „ar viņu ķermeņa spējām iet roku

rokā. Viņi ir visnejaukākie laupītāji, bet viņiem piedod

zaudējumus, ko tie nodara, jo visa viņu dzīve un darbība

modina apbrīnošanu. Stiprums un veiklība, drosme un

medību dziņa, cēla izturēšanās, gribētos pat teikt, cēla

domu gaita ir tās īpašības, ko vienmēr varēs ievērot."

Dižie vanagi, kurus iedala apmērām piecdesmit sugās,

vispilnīgāk raksturo plēsīgos putnus. Viņu ķermenis ir

ļoti drukni veidots, galva liela, kakls īss, knābis samērā īss,
bet stiprs, virsknābis stipri apaļš, ar strupi uz leju noliektu

āķi, un tā apbruņojumu papildina vēl īsāks vai garāks zobs,

apakšknābis turpretim ir īss, bet ar griezīgām, asām ma-

lām, pret augšējā knābja zobu viņam ir bedrīte. Ķerekļi
ir samērā lielākie un stiprākie starp tiem, kādus plēsīgiem

putniem redz. Ciska stipra, muskuļaina, stulmi īsi, bet

pats ķereklis ļoti gariem pirkstiem: īstiem dižvanagiem

vidējais pirksts garumā ir apmērām līdzīgs stulmam.

Spalva bieza un cieta, īpaši lidspalvas un stūres spalvas ir

ļoti stipras. Spārnā garākā lidspalva ir otrā, izņēmuma
kārtā trešā, pirmā līdzinājās trešai vai, attiecīgā gadījumā,
ceturtai. Aste mēdz būt no sāniem aprauta un tamdēļ

apaļa. Bez tam dižvanagiem raksturīga ir kaila, spilgti
krāsota vieta ap aci, kas šim vissvarīgākajam maņas orgā-

nam ļauj iespējami lielāko brīvību. Par spalvas krāsu vis-

pār vēl sakāms, ka uz muguras noteicošā krāsa ir gaiši zil-

pelēka vai sarkanbrūna un apakšpusē gaiši baltpelēka, pe-
lēki dzeltēna vai balta, un tāpat daudziem vanagiem ir

īpatnēja melna vaiga strīpa, kuru ļoti zīmīgi sauc par bār-

du, īsto dižvanagu tēviņi atšķirās no mātītēm tikai ar

mazāku augumu, neīsto arī ar savādu krāsu. Mazuļu ģērbs

atšķiras no abu vecāku ģērba, un mazie dabū īsto ģērbu
tikai otrā vai trešā gadā.

Dižie vanagi mājo visās zemes daļās un visos apgabalos.

Viņus atrod no jūras krasta sākot augšā līdz augstu kalnu

virsotnēm, galvenā kārtā mežos, bet ne mazāk bieži klintīs
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un vecās celtnēs, tikpat bieži neapdzīvotās vietās, cik ap-

dzīvotās pilsētās. Ikkatra suga izplatīta pār lielu zemes

dalu un pārējās daļās viņu aizvieto ļoti līdzīgas. Bez tam

katra suga klejo vai siro tāļu apkārt. Daudzas sugas ir

gāju putni, citas tikai pārceļo un dažas, beidzot, pieskaitī-
tas pie sirotājiem.

Visi dižvanagi ir ārkārtīgi spējīgi uz kustībām. Viņu
lidojums ir ļoti labs, jo tas ir neparasti ātrs, izturīgs un

augstākā mērā izveicīgs. Vanags ar neticamu ātrumu veic

lielus atstatumus un dažreiz, uzbrūkot no ievērojama aug-

stuma, metās zemē ar tādu ātrumu, ka acs nav spējīga viņu
saskatīt. īsto vanagu lidojumu sastāda ātri viens otram

sekojoši spārnu vēdieni, kurus tikai reti uz īsu laiku pār-
trauc lidināšanās, citiem lidojums ir lēns un vairāk lidinošs,

viņi arī noturas gaisā tanī pašā vietā ilgāku laiku, spārniem

ņirbinādami, ko dižie vanagi nemēdz darīt. Laižoties un

mīlas laikā dižie vanagi paceļas neizmērojamos augstumos

un tad ilgi lidinājās krāšņos riņķos šurp un turp, izpildīdami
īstas gaisa dejas, kas sagādā prieku viņiem pašiem un uz-

jautrina mātīti. Citādi viņi parasti ietura sešdesmit līdz

simts divdesmit metru lielu augstumu virs zemes. Sēž

viņi ļoti stāvu, kam par cēloni ir kāju īsums, ejot viņi nes

savu ķermeni guļus, bet uz zemes viņi ir ļoti neveikli un

sperdami kājas pamīšus lēkā īpatnēji nevarīgā kārtā uz

priekšu, un lai aizkļūtu projām, viņiem parasti vajaga ņemt

palīgā arī spārnus.

Mugurkaulnieki un pirmā kārtā putni ir īsto dižvanagu,

kukaiņi ir neīsto galvenā barība. Neviens vienīgs dižva-

nags neēd brīvībā maitu, bet gan katrs bauda tikai paša
iegūtu laupījumu, gūstā, zināms, bads viņu spiež ķerties arī

pie beigtiem dzīvniekiem. Saķertais laupījums reti tiek ap-
ēsts tanī vietā, kur iegūts, bet parasti to aiznes kādā citā,

noderīgā vietā, no kurienes var brīvi pārskatīt apkārtni,

vispirms noplucina, pa daļai arī nodīrā, un tad apēd. Rīta

un vakara stundas ir dižvanaga medību laiks. Pusdienas

laikā viņš parasti sēž kādā mierīgā, augstā vietā ar pilnu

guzu, nekustēdamies un klusu, lai sagremotu, ar saceltām
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spalvām nodevies pussnaudai. Viņi guļ diezgan ilgi, bet

tikai vēlu dodas pie miera, dažus redz medījot vēl krēslā.

Kaut gan sabiedriskums dižiem vanagiem nav svešs,
tomēr viņi nebūt nesajūt vajadzību pēc tā. Pa vasaru viņi
parasti dzīvo pa pāriem reiz ieņemtā apvidū un tur necieš

nevienu citu pašu sugas pāri, pat nevienu citu plēsīgu

putnu. Ceļojot viņi pulcējas baros ar citiem sugas bie-

driem un ar radiniekiem, un tad izveido ievērojamus barus,

kas, kā rādās, turas kopā nedēļām un mēnešiem ilgi. Ērgļus
un pūces šie bari ienīst tāpat, kā to dara savā dzimtenē

citi atsevišķie putni. Neviens no šiem stipriem laupītāju

zeļļiem netiek garām bez uzbrukuma.

Dižie vanagi savu ligzdu ietaisa dažādās vietās, vis-

vairāk noderīgos stāvu klinšu sienu dobumos, uz augstām
celtnēm un augstāko meža koku galotnēs. Tomēr dažas

sugas tur, kur trūkst koku un klinšu, taisa ligzdas tieši

arī uz zemes vai izvēlas tam nolūkam ērtu koka dobumu.

Ļoti labprāt viņi iemitinās arī citu lielu putnu, it īpaši da-

žādu kraukļu ligzdās. Taisot ligzdu viņi daudz nepūlās.
Pašu sanestā ligzda parasti ir sekla un perēklis izklāts tikai

nedaudzām smalkām saknītēm. Viņi dēj no trīs līdz sep-

tiņas olas, kas visas izskatās ļoti līdzīgas. Viņas ir ieapa-

ļas, ar vairāk vai mazāk rupju čaumalu, uz bāli iesarkani

brūnā pamata izveidojas bieži cits pie cita tumšāki smalki

punkti un lielāki plankumi tādā pašā krāsā. Mātīte perē
viena pati, un kāmēr viņa sēž uz olām, tēviņš to baro, un

tēviņš arī rūpējās par aizņemtās draudzenes izklaidēšanos,

viņai redzot vingrinādamies savā lidošanas mākslā. Ma-

zuļus baro abi vecāki un kopj tos ar lielu mīlestību, dūšīgi
aizstāv pret ienaidniekiem, līdz zināmam mēram arī pret
cilvēku un pēc izvadāšanas rūpīgi māca.

Par nožēlošanu, spēcīgākie dižvanagi pieder pie kaitī-

giem putniem un viņus tamdēļ pie mums nevar ciest, pat
ne visas mazākās sugas ir derīgas, kas pelnītu, ka viņas
saudzē. Atskaitot cilvēku, viņiem nav daudz ienaidnieku,

vājākām sugām, kad tās pieaugušas, tādi atgadīsies gan

tikai lielāko radinieku starpā. Olām un mazuļiem dažreiz
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var kļūt bīstami kāpelējoši plēsīgie zīdītāji, tomēr tā varam

tikai domāt, bet novērojumos apstiprināts fakts tas nav.

Turpretim dižos vanagus cilvēki izlieto kopš sirmās se-

nātnes un vēl šodien dara to vairākās Āzijas un Āfrikas

zemēs. Tie ir tie mūsu dzejnieku vanagi, ko apmācīja va-

nagu medībām. Starp citiem ķeizars Fridrichsll. bija
viens no izveicīgākiem un kaislīgākiem medniekiem ar va-

nagiem un sarakstījis grāmatu, „Dc arte venandi cum avi-

bus" (~Par mākslu medīt ar putniem"), kuru nodrukāja
tikai 1596. gadā Augsburgā. Rokrakstā bija atrodamas

Fridricha dēla, Sicilijas ķēniņa Manfrēda piezīmes.
Gadusimteņiem ilgi labākā un beidzamā laikā arī vienīgā

vanagu skola pastāvēja Flandrijā, Falkenvērtas ciemā. Par

turienes vanagu audzētavas stāvokli mums pastāsta holan-

diešu ģenerālis fon Ardešs (von Ardesch) ap 1860. g.

sekošo: „Falkenvērtā vēl tagad dzīvo vairāki cilvēki, kas

cītīgi piekopj vanagu ķeršanu un apmācīšanu. Vieta at-

rodas kādā pavisam klajā tīrelī, kas ļoti sekmē minēto

darbu. Rudenī vanagus ķer. Parasti patura tikai mātītes

un pie tam vislabāk no tā paša gada, jo tās ir tās labākās,
divgadīgās arī vēl skaitījās par lietojamām, bet vecākas

palaiž atkal vaļā. Ķeršana iekārtota šādi. Vanagu ķērējs
sēž klajā laukā labi noslēpies un tura aiz gala apmērām
simts metru garu pavedienu, kam otrā galā piestiprināts
dzīvs balodis, kurš, blakus minot, sēž brīvi uz zemes. Ap-
mērām četrdesmit metru atstatumā no vanagu mednieka

minētais pavediens iet caur riņķi, un blakus šim riņķim
atrodas tīkla maisiņš, no kura arī iet pavediens uz ķērēju.
Kad vanags parādās, tad balodi ar diegu rausta, tas pace-

ļas gaisā, pievilina vanagu, kurš viņu gaisā saķer. Tanī

acumirklī, kad tas noticis, ķērējs pamazām velk balodi klāt

pie riņķa un līdz ar viņu krampjaini ieķērušos vanagu, kur

tīkls pēkšņi abus apsedz. Daudz atkarājas no tam, ka tūlīņ
dabū zināt par vanaga parādīšanos apkaimē, un tamdēļ med-

nieks izliek cītīgu un labi redzīgu sargu, proti lielo čaksti

(Lanius excubitor), piesiedams to netāļ no baloža. Tā ne-

kavējas ar savu tāli skanošo kliedzienu, kolīdz pamanījuse
kādu vanagu vēl bezgala tāļu. Blakus tai ierīkota bedre,
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kur tā ielien, kad tas vajadzīgs. Nule saķertam vanagam

vajaga vienmēr trīs dienas ciest badu, kurā laikā un tāpat
arī vēlāk, viņu nēsā apkārt uz rokas ar uzmauktu cepuri.
Gulēt ļauj. Līdz pavasarim vanagam vajaga būt labi ap-

mācītam, un tad Falkenvertas vanagu ķērēji brauc uz Ang-

liju pie Bedfordas hercoga, kuram viņi uz noteiktu

laiku izīrē sevi un savus vanagus. Parasts vanags kalpo
tikko trīs gadus.

Astoņpadsmitā gadu simtenī medības ar vanagiem pa-

mazām ir izgājušas no modes. Zēna gados es pazinu Vei-

marā kādu vanagu ķērēju, kurš savu amatu piekopa vēl ar

lielu cītību, un viņam līdzīgs toreiz dzīvoja vēl Meiningenā.

Tagad, cik man zināms, šīs medības Eiropā vēl notiek se-

košās vietās: pirmkārt Anglijā, Bedfordā, pie Bedfor-

das hercoga, otrkārt Didlington-Holā Norfolkas grāfistē

pie lorda Barnar a. Katru rudeni nāk vanaguķērēji no

Falkenvertas uz Bedfordu un Didlington-Holu, tie ņem sa-

vus vanagus līdz un ziemu atkal aizceļo atpakaļ. Didling-
tonā ir savs īpašs kārņu dārzs, kur kārni neskaitāmā dau-

dzumā taisa ligzdas un atrod patvērumu. Treškārt: Loo,

kādā Holandes ķēniņa lauku muižā ap 1841. gadu ir čakli

piekoptas vanagu medības.*)

Vanagu medībām vajadzīgie rīki ir: ādas cepure, kas

tā pielāgota, ka viņa nespiež acis, īsais valgs un garais

valgs, abi no ādas, pēdējais ap divi metri garš; tos piestip-
rina pie kurpēm, tas ir medību putnam pie ādas aptinuma

ap kāju. Spalvu māneklis ir olas veidīgs apaļš ķermenis ar

pārs putnu spārniem, vajadzīgs ko vanagu atkal klāt pie-

viļināt, jo tas no tālienes viņu notura par putnu. Stipriem
cimdiem ir jāsargā vanagu mednieka rokas no vanaga na-

giem. Tiklīdz vajaga sākties iedīdīšanai, putnam uzmauc

cepuri un to piesien, un viņam vajaga divdesmitčetras stun-

das badoties, pēc kam viņu ņem uz rokas, noņem cepuri un

baro ar kādu putnu. Ja viņš negrib ēst, tad tam atkal uz-

*) Nesen profesors Tīnemans Rozitē ir mēģinājis fītkal atdzī-

vināt vanagu medības. Tāpat Vestfalē priekš dažiem gadiem ir ne

dibinājies jauns vanagu klubs. Izdevējs.
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mauc cepuri galvā un ņem priekšā tikai atkal pēc divdesmit

četrām stundām, un ja viņš arī piecas dienas ilgi neēstu

labprātīgi no rokas, viņam katru reizi bez žēlastības uz-

mauc galvā cepuri un izsalkušu piesien. Jāpiemin, ka jo
biežāki šinī laikā viņam noņem cepuri un nēsā uz rokas, jo
drīzāk viņš pierod un ēd no rokas. Kad viņš ir ticis tik

tāļu, tad sākas īstā apmācība, kurai iesākoties viņu katrreiz

nēsā ilgi apkārt bez cepures, apmācībai beidzoties viņam
uzmauc atkal cepuri un piesien, lai viņš varētu ierādīto

mierīgā prātā iegaumēt. Pirmie divi vingrinājumi ir tādi,
ka putnu bez cepures uzliek uz krēsla atzveltnes un viņam,
lai iegūtu barību, vajag vispirms uzlēkt apmācītājam uz

rokas, bet vēlāk vajaga laisties arvien tālāku. To pašu tad
atkārto brīvībā, bet lai viņš neaizbēgtu, to piesien garā, pie

garā valga piestiprinātā pavedienā, bez tam dresētājs stāv

tā, ka putnam jālido pret vēju, tamdēļ, ka viņš, tāpat kā

visi citi putni, ne labprāt laižas pa vējam. Ja viņš to lietu

labi jau prot, tad vakarā tam uzmauc cepuri un

ieliek brīvi pakārtā riņķī un visu cauru nakti šūpo,
tā kā tas nemaz nevar gulēt. Otrā rītā iepriek-

šējos vingrinājumus atkārto, baro viņu no rokas,

tad nēsā līdz vakaram un pēc tam atkal visu nakti riņķī
šūpo !un tāpat dara trešā dienā un trešā naktī. Ceturtā

dienā visu atkārto un tikai tad viņam ļauj nakts mieru.

Nākošā dienā viņu noliek brīvi zemē nepiesietu, piepaturot
tikai garo valgu, un lai dabūtu ēst, viņam vajaga uzlaisties

uz rokas. Ja viņš laižas rokai garām, tad viņam seko un tik

ilgi vilina, līdz tas beidzot tomēr nāk. Šo vingrinājumu ta-

gad bieži atkārto brīvībā, pieradinot putnu uzlaisties uz

rokas arī zirgā sēdošam medniekam un nebaidīties ne no

cilvēkiem, ne no suņiem. Tagad nāk tieši vingrinājumi

pašām medībām. Tad met gaisā beigtu balodi, ļauj garā

pavedienā piesietam putnam mesties tam pakaļ un pirmo
reizi drusku no viņa ēst, bet vēlāk balodi vienmēr tūlīņ at-

ņem un dod drusku ēst no rokas. Šādu pašu vingrinājumu
atkārto nākošās dienās ar dzīviem putniem, kuriem spārni

apgriesti. Pēc tam ar vistu suni uzmeklē lauku irbi, ja ie-

spējams vienu, un tiklīdz tā paceļas, nomauc putnam cepuri
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un liek mesties pakaļ. Ja viņš to nesaķer, tad viņu ar dzīvu

balodi ar apgriestiem spārniem vai arī ar spalvu mānekli

pieviļina atpakaļ. Lai pieradinātu uzbrukt arī stiprākiem

putniem, piemērām kārniem un dzērvēm, tad viņam ļauj
papriekšu pamēģināt pie jauniem tās pašas sugas putniem,
vai pie veciem, kam spārni apgriesti un knābim uzmaukta

maksts, un laiž viņu arī no sākuma, kur tas ir iespējams,
šādus uzbrukumus izdarīt veca, laba vanaga sabiedrībā.

Šim vingrinājumam nolemtiem kārniem un dzērvēm, lai

tos nevarētu tik drīz nogalināt, aptin ap kaklu mīkstu ādu.

Vanagi ātri augšup paceldamies mēģina nokļūt augstāk par

kārni, lai varētu uzbrukt no augšas, kāmis no savas puses

arī mēģina kāpt vienmēr augstāk un brīnum ātri stiepj

pretim uzbrucējiem savu aso knābja galu, lai to nodurtu.

Beidzot viņu saķer un kopā ar uzbrucējiem tas nokrīt zemē.

Klāt piesteigušies mednieki vanagus ātri noņem un kā balvu

dod viņiem labu kumosu un izplūc kāmim skaistākās spal-

vas. Tad apliek ap kāju metāla riņķi ar iegravētu gada
skaitli un sagūstīšanas vietu, pēc kam dāvā brīvību. Dažus

kārnus nomedī vairākkārt, dažreiz pēc ilgiem gadiem, un tā

tos grezno vairāki gredzeni. Ja vanagam jāprot zaķi medīt,
kādam nolūkam galvenā kārtā lieto vistu vanagus, tad labi

izbāž kādu zaķa ādu, liek vanagam uz tās sēžot vairākas

reizes apēst savu azaidu, liek kādam vīram izbāsto zaķi vilkt

uz ratiņiem palēnām prom, piesien klāt gaļu, tad dzen ātri,
beidzot iejūdz pat čaklu zirgu un metas ar zaķi prom un laiž

vanagu nopakaļ. Vanagu medībām ir vajadzīga līdzena

vieta bez mežiem."

Kārtīgi vanagu medības piekopj vēl arābi, it īpaši Sa-

charas beduīni, kas vispār pie arābiem ir tas pats, kas

augstmaņi pie mums, tad arī persieši, indieši, dažādas Kau-

kāza un Vidusāzijas tautas, ķīnieši un citi mongoļi. Pirmie

noteikti skaita par labāko un izlieto Eiropas dienvidu rītu

medību vanagu, ko tie sauc par „Sukhr cl Hhor", un kas

kā ziemas viesis ierodas Āfrikas ziemeļos, vai arī viņu ieved

no Sirijas, Mazāzijas, Krimas un Persijas, un par labi ap-
mācītiem putniem maksā pavisam ārkārtīgas cenas.
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Pēc šīm ievada piezīmēm apskatīsim pazīstamākās un

svarīgākās sugas šinī dzimtā.

Dzimtas cēlākie locēkļi ir medību vanagi (Falco

arcticus), zemes lodes tālo ziemeļu iemītnieki. Viņus rak-

sturo ļoti ievērojams lielums, samērā stiprs, asā lokā liek-

tais knābis, līdz divi trešdaļām ar spalvu segtās kājas un

salīdzinot ar spārniem garā aste. Citādi viņi pārējiem dižiem

vanagiem pavisam līdzīgi. Medību vanagu spalva ir tīri

balta, vairāk vai mazāk tumši melnbrūni plankumota, plan-
kumi var arī gandrīz pilnīgi pazust, bet ja tie ir, tad viņiem
sīko spalvu galā ir vai nu pilienu veidīgs vai bultas smailes

izskats. Acs, ko ieslēdz kails, zaļgani dzeltēns riņķis, ir

brūna, vecu putnu knābis dzeltēni zilgans, galā tumšs, uz

vaska ādas dzeltēns, kājas vecumā salmu dzeltēnas, jaunībā
zilas.

Šādas krāsas un šāda izskata vanagi ir atrodami vie-

nīgi augstākos platumos kā perētāju putni un tikai ziemas

laikā viņi skar Grenlandes dienvidus, Islandes ziemeļus,
Austrumāzijas ziemeļu malu, kā arī Amērikas tālākos zie-

meļus. Viņus sevišķi vēl apzīmē par polarvanagiem
un no tiem par īpašām sugām uzskata tās, kas dzīvo Islandē

un Grenlandes dienvidos, kā arī Labradorā, savā starpā vis-

caur līdzīgi būvētus medību vanagus. Medību vanagi dzīvo

vislabāk stāvos jūras krastos, kur tie iemetas klinšu sienās,
pilnīgi tomēr neizvairīdamies no meža. Vislabāk viņiem
patīk mājot putnu kalnu tuvumā, tur, kur vasarā pa perē-

jamo laiku savienojas sabiedrībā milijoniem jūras putnu.
Jaunie putni, tas ir tie, kas vēl nav sapārojušies un nav

spējīgi kopoties, bieži klejo, dažreiz tāļu zemes iekšienē un

nereti sastopami arī ziemeļu Alpos, kurpretim vecus putnus
kalnos atrod reti. Ikviens pāris turas pie reiz izvēlētās

dzīves vietas ar sīkstu pastāvību, un ja viņu no turienes

padzen, ļoti drīz ierīko citu. Zināmas klinšu sienas Lap-
landē dod pajumti medību vanagiem kopš cilvēku iedomāja-
miem laikiem: Varangerfjordā, piemērām, putnu pazinējs

tirgotājs Nordvijs (Nordvv) man gluži noteikti varēja
uzrādīt vietu, kur varēšot atrast kādu vanagu pāri, kaut
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gan šo vietu viņš nebija apmeklējis kopš daudz gadiem un

par vanagu uzturēšanos nebija nekādu jaunu ziņu saņēmis.
Pēc savas izturēšanās un pēc savas dabas medību va-

nagiem ir lielākā līdzība ar piekuniem. Lielākais, ko var

teikt, ir, ka lidojums viņiem nav tik ātrs un balss tiem

zemāka kā piekuniem. Vismaz pie tiem, kurus esmu no-

vērojis brīvībā un gūstā, es citas izšķirības nevarēju ievē-

rot. Laikam gan viss, kas mums zināms par piekuna iz-

turēšanos, būs attiecināms arī uz viņu.
Agrākos gados dāņu valdība ik gadus sūtīja uz Islandi

īpašu kuģi, ko sauca par vanagu kuģi, lai tas no turienes

atvestu dižos vanagus. Lepnos putnus vai nu ķēra līdz-

braucēji vanagu ķērēji, vai arī islandieši tos bija jau pie-
vākuši un uzbarojuši lielus. Izdevumi par vanagu uzpirk-
šanu un uzturēšanu, kuģu ļaužu alga un 1.1. nebija niecīgi.

Tomēr, tā kā ķeršana bija nokārtota, tad viens vanags ne-

iznāca dārgāks par deviņi vai desmit dāņu dālderu. No

Kopenhāgenas cēlie putni nokļuva vanagu dresētāju īpa-

šumā, vai tos kā dārgas dāvanas sūtīja dažādiem galmiem.
Mūsu dienās valdība saprotamā kārtā vairs nerūpējās par

ķeršanu; tomēr kuģis, kas vasaru iet uz Islandi, gandrīz
katru gadu pārved tēvijā dažus dzīvus vanagus un tie ir

tie, ko šad un tad redz mūsu zooloģiskos dārzos. Rādās, ka

Laplandē vai Skandināvijā neviens nepiekopj vanagu ķer-

šanu, tā kā vispār medību vanagu tur vajā tikai dabas pēt-
nieks, neskatoties uz to, ka tas tur nodara zaudējumus,

ķerdams meža dzīvniekus. Zināms, vasaras laikā putnu
kalnus putni apdzīvo tādā skaitā, un kalnos ir tik visai

daudz balto teteru, ka zaudējumi nav sevišķi manāmi.

Pēc maniem novērojumiem medību vanagi krātiņā iz-

turās tānat kā sagūstītie ņiekuni. Viņiem vajadzīga tāda

pati kopšana, kā tiem, bet tikai izņēmuma kārtā viņi krā-

tiņā sasniedz lielāku vecumu. Mēs zinām no vanagumedību

vēstures, ka medību vanagus varēja lietot divdesmit gadus,
mūsu zooloģisko dārzu vēsture tamlīdzīgu neko neliecina.

Priecāias jau, ja krāšņais putns nodzīvo līdz vecuma spal-
vai. Zināms, še gan laikam nebūs iespējams visus dižos va-

nagus apkopt tik labi, kā, spriežot pēc vecākiem rakstnie-
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kiem, tos apkopuši vanagu mednieki. Pēdējo māksla nepa-

stāvēja vienīgi vanagu pareizā nēsāšanā, bet arī viņu attie-

cīgā barošanā un varbūtēju slimību ārstēšanā vai aiz-

sardzībā.

Kāds dižvanags, ko senāk nevērtēja daudz zemāk par
slaveno medību vanagu, ir čakstu vanags (Falco

lanarius), stalts putns, 54 centimetri garš, 1,4 metri plats,

ar 41 centimetri gariem spārniem un divdesmit centimetru

garu asti. Viņa krāsa daudz neatšķiras no jauna piekuna

krāsām, kamdēļ iespējams, ka viņus bieži samaina, čakstu

vanags neskaitās par perētāju putnu Vācijā, bet viņš iz-

platīts Eiropas dienvidu austrumos, it īpaši Austrijas dien-

vidos, Galicijā, Polijā, Maģārijā, Donavas ielejā, Krievijas
dienvidos un Balkanu pussalā, bez tam izdevīgās vietās ir

sastopams visā Vidusāzijā līdz pat Ķīnai, tāpat dzīvo Ar-

mēnijā, Mazāzijā, laikam arī Persijā un ceļo ziemā līdz In-

dijai un Viduseģiptei, bet tur neperē.
Pēc savas dabas, izturēšanās un uzvešanās čakstu va-

nags līdzinājās piekunam, bet arābu vanagu mednieki no-

teikti viņu atšķir no radinieka un atzīst tādas īpašības, kādu

pēdējam nav. Nesenā pagātnē nācu pie atziņas, ka vanagu

medniekiem taisnība. Sakarā ar kādu kroņprinča ercher-

coga Rūdolfa medību izbraukumu no Austrijas uz Ma-

ģāriju, kur mums, Eiženam fon Homeijeramun
man bija laime piedalīties, mēs vairāk reizes redzējām
čakstu vanagu, un ja arī mums trūka laika nodoties viņam
sīkāk, mēs tomēr nevarējām neievērot viņa noteikto at-

šķirību no piekuna. Lidojiens viņu uz pirmo acu uzmetienu

atšķir no pēdējā. Salīdzinot ar piekunu garais ķermenis,
garākā aste un smailāki, bet platāki plecos un rokas aug-

šējā daļā, tā tad kopā ņemot stipri uz āru izliektie spārni
ir pazīmes, ar kurām pilnīgi pietiek, lai viņu noteikti at-

šķirtu. Tas lido ātrāk par viņa radinieku un vairāk līdzi-

nājās bezdelīgu vanagam, kā piekunam, spārnus kustina

ātri un strauji, lai pēc dažiem vēdieniem aizlidotu slīdot un

virs ligzdas rotaļājoties laižas lieliem riņķiem brīnišķīgi

viegli, ilgāku laiku lidinādamies gandrīz bez spārnu vēdie-

niem. Par medību kāri mums kāds tēviņš sniedza sekošu
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liecību. Mežzinis fon Dombrovskis, kas mūs pa-

vadīja un ir labi pazīstams arī kā rakstnieks, balsi imitē-

dams atvilināja uz Donavas salu, kur mēs klejojām, dažus

lauku baložus. Tikko putni bija pacēlušies, kad čakstu va-

nags metās viņiem vidū. Izbijušies baloži, aizmirsdami

bailes no mums, meklēja patvērumu ap mums augošo koku

galotnēs, un vienu acumirkli vēlāk vanags jau joņoja cauri

tām. Viņa lidojiens vārda burtiskā nozīmē bija ātrs kā

bulta, un skaidri bija sadzirdama spārnu švīkstoņa, bet lai

cik ātri viņš arī netraucās pa gaisu, viņu tomēr sniedza gan-

drīz nemaldīgais strēlnieka svins, viņš savu pārdrošību sa-

maksāja ar dzīvību.

Par čakstu vanaga dzīvi ziemas nometnē H c i g 1 i n s

raksta gleznaini. „Kad Nilas deltas lagūnās un purvos no-

kļūst ziemotāji ūdens putni, tūlīņ ap viņiem sapulcējas va-

nagu un ērgļu bari, kuriem še netrūkst svaiga laupījuma.
Līdz ar viņiem šur un tur parādās arī čakstu vanags vai

sukhr. Drīz tas uz kādas atsevišķi augošas sikomoras,

palmas vai akācijas ir izvēlējies sev nometni, no kurienes

var pārskatīt savu medību apgabalu. Kad pamostās diena

un līdz ar viņu apdulinošais troksnis, kādu saceļ baros tūk-

stošiem pulcētas zosis, pīles, krastu putni, kas nolaižas la-

gūnu niedru salās vai seklā vaļējā ūdenī, arī čakstu vanags

atstāj savu mitekli. Tomēr tad vēl ūdeņus sedz bieza, zema

miglas sega, kas laupītāju, blakus minot, nebūt netraucē

darbā. Viņš taisnā lini jā un zemu lido uz kādu skaļi saru-

nājošos pīļu baru, parasti iepriekš nelidodams riņķiem. Ta-

gad uz vienu mirkli iestājas pilnīgs klusums. Lauči un citi

vāji lidotāji noslēpjas un acumirklī panirst, kāmēr pīles,
kuras apzinās savas spējas gaisos, pēkšņi uzlido un mē-

ģina glābties ātri bēgot. Tagad arī vanags drusku paceļas,
metās kā bulta uz priekšu un satver savu upuri ar apbrīno-

jamu veiklību, vai arī nosit to zemē ar ķerekļiem un nes

spiedzošo līju un dzeltēno vanagu vajāts uz tuvāko, drusku

augstāko, sausāko vietu, lai to tur apēstu, negriežot uz

kliedzējiem ne mazākās vērības. Dažreiz viņš lido arī aug-

stu gaisos un kā spēlējoties metās uz purva putniem, kas

klejo šurp un turp, pie kam viņš paātrina savu lidojumu
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jais reti kad izmūk, kaut arī sukhr medībās nav tik straujš
un neapvaldīts, kā viņa radinieki. Siltākā dienas laikā tas

mājo kokos un iestājoties vakara krēslai mierīgi, taisni,
drusku pasmagi lido uz savu nakts nometni. Gazeļu medī-

bām ir izlietojami vienīgi čakstu vanagi, pārējie dižvanagi

parasti uzklūp ar pardaudz lielu spēku un bieži paši nobeidz

sevi, sadragādami krūšu kaulu. Tamdēļ par labi apmācī-

tiem čakstu vanagiem maksā ārkārtīgas cenas."

Piek vn i atšķiras no medību vanagiem ar mazāku

augumu, samērā mazāku un stipri līku knābi, ne tik tāļu
spalvām klātām kājām un ar samērā īsāku asti. Mūsu

piekunam (Falco peregrinus) visa virspuse ir gaiši
šifera pelēka ar lentes veidā sakārtotiem trīsstūrainiem

plankumiem tumšā šifera krāsā. Piere pelēka, rīkle, ko

ietver melnas vaigu strīpas, tāpat kā virsējā krūts daļa
balti dzeltēna, apakšējā krūts daļa tāpat kā vēders mālaini

iesarkani dzeltēns, pirmā brūni dzeltēni strīpota ar ieapa-

ļiem, sirds veidīgiem plankumiem, pār vēderu lentes veidā

iet tumšas šķērsstrīpas, kas īpaši redzamas pie pakaļas un

uz biksām. Lidspalvas ir šifera melnas, iekšējās klātas

rūsas dzeltēniem, lentes veidīgiem plankumiem, stūres spal-
vas strīpotas gaiši pelnu pelēki un sānu spalvu galiem ir

iedzeltēna mala. Dzīvam putnam spalvas ar iepelēku at-

situmu. Mātītei krāsas parasti spilgtākas kā tēviņam. Ma-

zuļiem virspuse ir melnpelēka, katra spalva ar rūsas dzel-

tēnu apmalu, ap guzu spalvas bālganas vai pelēki iedzeltē-

nas, pārējā apakšpuse bālgana, vispār klāta ar gaiši vai

tumši brūniem gareniskiem plankumiem. Varavīksnene

tumši brūna, knābis gaiši zils, galā melns, vaska āda, mutes

kakti, kailā vieta ap aci un kājas dzeltēnas. Jaunākiem

putniem knābis gaiši zilgans, kājas zilganas vai zaļgani
dzeltēnas, vaska āda, tāpat kā pārējās kailās galvas vietas

zili zaļganas. Veca tēviņa garums četrdesmit divi līdz četr-

desmit septiņi, platums astoņdesmit četri līdz simts četri,

spārnu garums trīsdesmit seši, astes garums divdesmit,

ievērojami garākās mātītes garums četrdesmit septiņi līdz

piecdesmit divi, platums simts deviņpadsmit līdz simts div-
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desmit, spārnu garums astoņdesmit divi, astes garums

divdesmit centimetru.

Piekuns pelna savu vācu vārdu (Wanderfalk), jo viņš
klejo apkārt gandrīz pa visu pasauli. Viņa ārkārtīgā iz-

platība ir izskaidrojama, ja zināms, ka viņš apdzīvo ne tikai

mēreno, bet arī auksto joslu ziemeļu puslodē un ir pat gal-
venais vanagu pārstāvis tundrā ap polu. Pats par sevi sa-

protams, ka viņš katru ziemu spiests atstāt šo perēšanas
vietu un ceļot uz dienvidiem. Savā ceļojumā viņš tad skar

visas Eiropas, Āzijas un Amērikas ziemeļu zemes, laižas

pāri mūsu zemes daļai līdz vistāļākiem dienvidiem un tad

tur vietām ziemas mēnešos ir visai bieži sastopams, seko

gāju putniem arī pāri Vidus jūrai un pa viņu ceļiem iet

līdz Nubijas dienvidiem un Sudāna austrumiem, tāpat kā

Āzijā viņu līdzīgi sastop Japānā, Ķīnā un Indijā, Amērikā

Sabiedrotās Valstīs, Vidusamērikā un Rietumindijā. Pēc

maniem un citu novērojumiem tās tomēr ir galvenām kār-

tām mātītes, kas pagarina savus ceļojumus tāli uz dien-

vidiem, turpretim tēviņi paliek vairāk atpakaļ ziemeļos. Bet

daudzi no abējiem pārziemo jau pie mums un tā kā bez tam

viņu perēšanas apgabals izplešās pār visu Eiropu, varbūt

atskaitot vienīgi Ibērijas pussalas dienvidu galu, un tāpat
arī pār Vidusāziju un Amērikas ziemeļu daļu, tad nav ko

brīnēties, ka piekunus atrod gandrīz uz visas zemes lodes.

Katrā ziņā viņi ievērojami mainās lielumā un krāsā. Tam-

dēļ piekuns visnoteiktāk spēj visdažādākos apstākļos ierī-

koties ērti un mājīgi. Viņa ārkārtīgai pārlidošanas spējai
tūkstots kilometru gari ceļojumi ir zināmā mērā pastaigā-

šanās, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņš bez piepūlēšanās
vienas dienas laikā pārlido Vidusjūru.

Pie mums piekuns apdzīvo plašus mežus, visvairāk tos,
kur vidū paceļas stāvas klinšu sienas. Tik pat bieži viņu
sastop arī kalnos, kur meža nav un beidzot, nebūt reti viņš
nav redzams arī lielu, bieži apdzīvotu pilsētu vidū. Berlines

baznīcu torņos, Stefana tornī Vīnē, Ķelnes un Achenes do-

mos es pats esmu viņu novērojis kā vairāk vai mazāk pa-

stāvīgu iemītnieku, un ticami novērotāji man ir ziņojuši, ka

citās augstās celtnēs viņš esot sastopams pat pastāvīgi.
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Sevišķi izdevīgas vietas, it īpaši nepieejamas klinšu sienas
dod viņam pajumti tāpat, kā ziemeļu putnu kalni medību

vanagam. Tā Falkenšteins Tlringas mežā nes viņa
vārdu ar pilnu tiesību, jo uz viņa, kopš cilvēki to spēj at-

cerēties, mājo piekunu pāris. Bet viņa labsajūtai nav ne-

pieciešami ne koki, ne klintis, nedz arī augstas celtnes. Ne-

būt ne retāk, drīzāk vēl biežāk kā pie mums viņu sastop, kā

tas jau minēts, tundrā. Laplandē es viņu gan netiku re-

dzējis bieži, bet jo biežāk manā pēdīgā ceļojumā Sibirijas

ziemeļu rietumos. Samojedu pussalas tundrā viņam nav

klinšu sienu gandrīz nemaz, kuras viņš citādi mīļo, un ne-

skatoties uz to viņš arī še atrod vietas, kas viņam rādās

piemērotas ligzdas taisīšanai, un tamdēļ viņš ir regulārs

vasaras viesis šinī nemīlīgā, bet viņam tomēr viesmīlīgā
apgabalā.

„Piekuns," saka N a v m a n s, „ir drošs, stiprs un ār-

kārtīgi izveicīgs putns, viņa spēcīgā ķermeņa būve un viņa
spīdīgā acs liecina to uz pirmā mirkļa. Piedzīvojumi rāda,
ka ne par velti daba viņu ir apveltījusi ar tik briesmīgiem

ieročiem, un ka viņš to lietošanā ir cienīgi stādāms blakus

saviem tuviem radiniekiem, medību un čakstu vanagam.

Viņa lidojiens ir ārkārtīgi ātrs, ar spējiem spārnu vēdie-

niem, ļoti reti plūstošs, parasti zems, pār zemi slīdošs. Pa-

celdamies augšup, viņš izpleš asti un pirms pacelšanās lai-

žās pa priekšu mazu gabalu cieši virs zemes. Tikai pavasarī

viņš dažreiz uzlaižas gaisā neizmērojamā augstumā. Viņš
ir ļoti bikls un tik uzmanīgs, ka nakts mieram parasti uz-

meklē tikai skuju koku mežus. Ja tādu tuvumā nav, viņš
bieži labāk paliek klajā laukā sēžot uz akmeņa, un tas ir

rets gadījums, ka viņš kādreiz pārnakšņo arī kādā nelielā

lapu kokā. Aiz uzmanības viņš pēdējā gadījumā vakaros

tikai vēlu dodas pie miera un tam nolūkamizvēlas biezākos

zarus vecos kokos. Dienā tas nelabprāt sēžās kokos. Sēžot

viņš ļoti ierauj kaklu, tā kā liekas, ka apaļā galva stāv uz

pleciem un baltā rīkle ar atšķirīgiem melniem vaigiem pa-
dara viņu no tālienes pazīstamu. Lidojot viņš atšķiras no

citiem ar slaido locēkļu būvi, šauro asti un ar gariem, šau-

riem un smailiem spārniem. Viņa balss ir stipra un ska-
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nosa, kā balsieni „kgiak, kgiak" vai „kajak, kajak". Bet

atskaitot pārošanās laiku, tie nav bieži dzirdami." Na u-

rna ņ a ziņas par piekuna biklumu un uzmanību atbilst gan

apstākļiem mūsu mežos, bet ne visiem pārējiem gadīju-
miem. Arī neapdzīvotā tundrā piekuns uzmanīgi izvairās

no mednieka, kas zogās klāt, turpretim lielākās pilsētās

viņš negriež ne mazāko vērību uz kustību zem viņa, un ne-

reti tad izrāda savu pārgalvību, kura stāv uzkrītošā pret-
runā ar viņā izturēšanos pārējos gadījumos, atskaitot to,
kad ir saskatāms viļinošs laupījums. Bet vēl vairāk ir jā-
brīnās redzot viņu Ziemeļāfrikā, īpaši Ēģiptē, kā tas bez-

rūpīgi sēž ciematu vidū nedaudzās palmās vai kādā siko-

morā, kas met savu ēnu uz tirgus laukumu, tempļu drupās,

uz mājām un baložu audzētavām, un no turienes dodas savā

laupītāja lidojumā. No tam ir redzams, ka viņš savu iztu-

rēšanos vienmēr un visur pieskaņo apstākļiem.
Liekas, ka piekuns ēd tikai putnus. Viņš ir par bries-

mām visiem spārnotiem radījumiem, sākot ar meža zosi un

beidzot ar cīruli. Lauku irbju un baložu vidū viņš nodara

visnejaukākos postījumus, pīlēm viņš seko ar nenogurstošu
izturību un pat pretoties spējīgām vārnām viņš ir bries-

mīgs ienaidnieks, bieži nedēļām ilgi pārtikdams tikai no

viņām. Tāpat kā viņa tuvākie radinieki, viņš parasti uz-

brūk tikai lidojošam laupījumam, kāmēr tas kustas gaisā.
Arī kokos sēdošiem putniem tas uzbrūk bez kavēšanās, bet

pavisam nav spējīgs, kā to raksta man Eižens fonHo-

m c i j c r s, sagrābt kādu putnu no zemes vai uz ūdens. Kur

to sakās esam redzējuši, skatītājus ir vīlis trūcīgs novēro-

jums, kāds putns, vanaga iebiedēts, būs uzdrošinājies iz-

darīt neapdomātu bēgšanas mēģinājumu, un drusciņ pacē-
lies no zemes vai ūdens, kur vanags to tūlīņ būs tad sa-

ķēris. Es vienreiz no divi simti soļu attāluma redzēju kādu

piekunu metamies uz zemē gulošu balodi gan reizes piec-

desmit, bet vienmēr bez panākumiem. Kādu citu vanagu

es novēroju skaistā saulainā laikā, braukdams no štrālzun-

das uz Hiddensoe, kad laivu ļoti vājais vējš dzina ārkārtīgi
lēnām un arī jūra bija ļoti mierīga. Tuvojās kāds piekuns

vajādams kādu balodi, viņš bija tam ļoti tuvu, kad tas ie-
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bēga ūdenī un vanags nemitīgiem straujiem uzbrucieniem

mēģināja viņu uzbiedēt. Tas viņam tomēr neizdevās, un

balodis cieši gulēja uz ūdens. Beidzot vanags attālinājās,
bet kā tas bija iepriekš minētā gadījumā, tā arī te, balodis

par daudz steidzīgi pūlējās nokļūt tālāk no bīstamā ienaid-

nieka. Tiklīdz viņš pacēlās no ūdens, vanags bija atkal klāt

un balodis vēlreiz bēdza uz ūdeni. Tā šīs medības turpi-
nājās, kāmēr vien es tās varēju no pamazām aizbraucošās

laivas redzēt. Tas man no jauna apstiprināja, ka piekuns

nav spējīgs saķert kādu dzīvnieku uz ūdens, lai arī viens,
otrs domā, ka viņš to būtu redzējis, un ka tas var notikt

tikai putnam lidojot." Man vēl turklāt ir jāpiezīmē, ka

taisni ātkārtotie vanaga mēģinājumi liecina par atsevišķu
viņa pūliņu sekmēm. Ir pierādījies, ka viņu var saķert arī

tīklā, kas nebūtu iespējams, ja viņš netrauktos lejā līdz

pašai zemei, jo pieviļinātājs, parasti balodis, tur ir piesiets.
Ja viņa uzbrukumi sēdošam medījumam neved pie mērķa,
viņš izpalīdzas arī ar viltību. „Tur, kur viņu redz laukā

sēžam uz zemes," saka N a v m a n s, „parasti tuvumā atro-

das lauku irbju bars, no kurām viņš, tiklīdz tas paceļas,
vienu saķer, bet kāmēr tās mierīgi paliek guļot, viņš tām

nevar nekā ļauna padarīt. Tomēr viņš parasti glūn tik

ilgi, kāmēr irbes domā, ka viņš jau prom. Viņas tad pa-

ceļas un vanagamērķis ir sasniegts." Pat visātrākiem put-
niem reti izdodas no viņa glābties laižoties. „Piedzīvojuši

mājas baloži nepazīst citu līdzekli, kā vien cik iespējams
ātri un cieši viens otram blakus mesties bēgt. Uz to, kurš

drusku atdalās no pūļa, viņš bultas ātrumā metās virsū no

augšas. Ja viņš pirmo reizi kļūdās, tad balodis mēģina uz-

lidot augstāk par viņu un ja tas viņam izdodas kaut dažas

reizes, vanags piekūst un dodas projām." Viņa baložu me-

dības pilsētās attēlo Altums pēc trīsgadīgiem novēroju-
miem Berlinē. „še kāda mātīte bija paradusi agri no

rītiem sēdēt mierīgi sakņupuse uz garnizona baznīcas jumta

malas. Baložu bari piepilda gaisu, vanags uztraucas un

seko baložiem ar acīm. Tas ilgst apmērām piecas minūtes,

un tad viņš paceļas. Vēl baloži viņu nemana, tomēr ne-

daudzās sekundēs viņš tiem piekļūst tik tuvu, ka viņu
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vieglais brīvais lidojums piepēži tagad pārvēršas sajukušā
uztrauktā laidelēšanā un uzlidošanā. Bet neticami ātri viņš
tos ir panācis un pacēlies apmērām desmit metrus augstāk

par tiem. Tagad viņš attīsta visu savu izveicību un ātru-

mu, švīkstošiem slīpiem kritieniem viņš metas uz kādu no

ārējiem, un vada šo pēkšņo uzbrucienu tik noteikti, ka seko

visām ātrā upura izmisušām lidojuma maiņām. Bet tanī

acumirklī, kad viņš to grib saķert, tas apakšā ir jau aiz-

bēdzis. Ar to pašu ātrumu, kā krītot uz leju, viņš tūlīņ bez

spārnu vēdiena atkal paceļas augšup, kustās ātri un pirms
ir pagājušas desmit sekundes, viņš ir balodi atkal panācis,

uzlidojis virs tā tādā pašā augstumā, atjaunojis uzbrucienu,
krizdams ar švīkstoņu un ar pievilktiem spārniem, un lau-

pījums jau raustās laupītāja nagos. Līdzenā virzienā viņš
tagad aizlaižas projām un drīz izzūd no redzes aploka. No

pārējiem baložiem redz tikai atsevišķus gandrīz mākoņu
augstumā, kā tie apjukuši laidelējas, kurpretim citi ir

pēkšņi metušies lejā un nokļuvuši drošībā savā pajumtē."
Mans tēvs stāsta par kādu piekunu, kas dzenoties baložiem

pakaļ iekļuvis baložu kūtī un tur tapis saķerts. Es vēl no-

teikti gribu piezīmēt, ka fon Homeijera aprakstī-
tais gadījums nav viens. Arī Naumans redzējis mājas
balodi metamies ūdenī, kur tas panirdams laimīgi izglābies.
Blakus lauku irbēm un baložiem, kā savvaļas, tā pieradinā-

tiem, pēc All urna novērojumiem, it īpaši ķīvītēm ir no

viņa jācieš. Kā Pomeranijā, tā Brandenburgā tās vietas

mežā, kur piekuni taisa ligzdas, ir piekaisītas ar lielākām,
uzkrītošām ķīvītes spalvām.

Visi putni, kuriem piekuns uzbrūk, viņu ļoti labi pazīst
un katrā ziņā mēģina no viņa glābties. Pat nedrošās vār-

nas viņam nestājas pretī, bet tiklīdz viņu ierauga, laižas

steidzīgi cik vien spēdamas prom, jo viņām ir pilnīgs pa-

mats bēgt no tā. Jo viņām, kas gandrīz kuram katram

citam vanagam uzbrūk un to ilgi vajā, tas neļauj sevi it

nemaz maldināt, bet gan paceļoties augstāk par tām, kuras

vēl, būdamas varbūt nepiedzīvojušas, uzdrošinājās viņu iz-

aicināt, metās no augšas uz viņām un droši pārvar. No

personīgiem novērojumiem es pazīstu tikai vienu vienīgu
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putnu, kas sekmīgi viņam uzbrūk un bez kavēšanās to

padzen no sava apgabala. Tā ir parazitu kaija. Šim ār-

kārtīgi izveicīgam, drošsirdīgam un asinskāram tundras

iemītniekam katrs garāmlidojošs piekuns liek bažīties par

saviem nepieaugušiem pēcnācējiem, un tamdēļ viņš acu-

mirklī uzbrūk uz niknāko katram piekunam, kas tālumā

parādās. Samojedu pussalā es ar prieku šādas medības

novēroju. Vanags taisnā ceļā devās uz savu acīmredzot

diezgan attālo ligzdu, kad viņu ieraudzīja kāda parazitu

kaija. Viņa tūlīņ skaļi kliegdama pacēlās gaisā, īsā laikā

panāca plēsoņu un vajāja viņu tagad ar nepārtrauktiem

straujiem uzbrukumiem. Ar rotaļīgu vieglumu un neat-

darināmu izveicību viņa nepārtraukti pacēlās virs preti-
nieka un no augšas metās uz viņu. Vanags mēģināja cik

iespējams izvairīties, bet ne vis atbildot uz uzbrukumiem,
bet gan laidās, jusdamies acīmredzot ļoti apgrūtināts, tik

ātri, cik iespējams tālāk, nepārtraukti nenogurstošās kaijas

vajāts. Tā turpinājās medības pa tundru, līdz abi izzuda

no manām acīm.

Ja piekuns saķer laupījumu, viņš no noknābj vai no-

beidz parasti jau gaisā, bet ļoti smagus putnus, kā teterus

un meža zosis, kurus viņš nevar aiznest, uz zemes, kad viņš
tos tik ilgi ir mocījis, kāmēr abi nokrīt zemē. Vajājot savu

laupījumu viņš laižas tik pasakaini ātri, ka zūd katra ie-

spēja ātrumu novērtēt. Dzird šņākšanu un redz kādu

priekšmetu krītam no gaisa lejup, Apzinoties savu ārkār-

tīgo izveicību, ar kādu viņš laižas, tas savos uzbrukumos

bieži ir visai pārgalvīgs, noņem medniekam gaisā nošautu

medījumu acu priekšā, pirms tas ir sasniedzis zemi un šādu

neprātību nereti samaksā ar dzīvību. legūto laupījumu

viņš tad aiznes kādā brīvā vietā un tur apēd, tikai lielākus

putnus viņš apēd tur, kur tie nogalināti. Pirms ēšanas

viņš vismaz vienu ķermeņa daļu noplucina kailu no spalvām.
Mazākus putnus viņš aprij ar iekšām, bet lielākiem tās

atstāj.

Pie mums piekuns visvairāk mīl ierīkot ligzdas stāvu

klinšu sienu dobumos, kas ir vai nu grūti pieietami, vai arī

nav pavisam pieietami, bet vajadzības gadījumā arī aug-



stos kokos mežā. Pats ligzdu viņš taisa gan tikai retos

gadījumos, bet izlieto citu plēsīgo putnu ligzdas, sākot no

lielā zivju ērgļa līdz pussakritušai lijas ligzdai, tāpat arī

atstātu vai ar varu ieņemtu vārnas ligzdu. Labprāt viņš mi-

tinājās ligzdā, kas atrodas kārņu vidū, gan arī paša kārņa

ligzdā, jo mazie kārnēni, ko viņš ņem vienkārši no ligzdas,

atvieglina viņam medības un viņa paša mazuļu uzaudzē-

šanu. Pie mums aprilī vai maijā, dažreiz arī tikai jūnijā
atrod vilnīgu dējumu, trīs, augstākais četras ieapaļas olas

ar dzeltēni iesarkanu pamatu un brūniem plankumiem. Mā-

tīte perē viena pati. Abi vecāki ārkārtīgi mīl savus mazos

un strauji uzbrukdami mēģina padzīt ikvienu ienaidnieku,

kas ligzdai tuvojās. To mēs vismaz novērojām Sibirijas
tundrā. Jau notālēm piekuni mūs darīja uzmanīgus uz

ligzdu. Tāļu gabalu viņi laidās mums pretim, augstu gaisā

skaļi kliegdami viņi riņķoja ap mums, un jo vairāk mēs

ligzdai tuvojamies, jo zemāk viņi nolaidās, un tad metās

nepārtraukti uz mums lejup. Aina, kādu tādi iebiedēti va-

nagi sniedz, ir saistoša augstākā mērā, jo viņi pie tam pa-

rāda visu lidošanas mākslu. Nupat viņus vēl redz aprei-
binošā augstumā, daudz augstākā par to, kur viņus spēj sa-

sniegt šāviens, ka tie lido riņķodami, bet tad pēkšņi pie-

kļaudami spārnus tie švīkstot metās lejā un nedaudzmetru

atstatumā pašaujas kādam garām, nonāk dziļākā vietā, at-

tiecīgā kārtā izlietodami savu stūres airi, un atkal paceļas
bez spārnu vēdiena tik, cik viņus vēl dzen kritiena spēks,
tad atkal ar dažiem īsiem un ātriem spārnu sitieniem uz-

lido agrākā augstumā, no jauna riņķo un no jauna metas

lejā. No tiesas uzbrukt viņi tomēr neuzdrošinājās, nekad

arī nenāk tik tuvu, kā lidzīgos apstākļos vistu vanagi vai

kaijas. Mazuļus no sākuma baro ar pussagremotu gaļu
no guzas, vēlāk viņus bagātīgi ēdina ar dažādiem putniem,

pēc izvadāšanas kārtīgi māca, un kad viņi kļuvuši pilnīgi

ķērēji, atstāj savā vaļā.
Piekunu pie mums nevar saudzēt, jo zaudējumi kādus

viņš nodara, ir ļoti ievērojami. Ja lepnais plēsonis laupītu
tikai savām paša vajadzībām, viņu varbūt varētu likt mierā,
bet viņam vajaga apgādāt lielu citu plēsīgo putnu saimi.
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Ir uzkrītošs fakts, ka dižvanagi, kad viņiem uzbrūk, tikko

iegūto laupījumu atkal aizmet projām. To labi zina üba-

gotāji starp plēsīgiem putniem. „Tur, uz ežas akmeņiem
vai pauguriem," raksta Naum an s, „sēž šie slinkie un

neveiklie zeļļi, neatlaidīgi uzmana vanagu un tiklīdz redz,
ka tas ir kaut ko saķēris, steidzīgi pielido klāt un bez kavē-

šanās atņem laupījumu. Citādi tik drošais, dūšīgais va-

nags, kad redz pienākam nelūgto viesi, atstāj savu laupī-

jumu guļot, paceļas augšā, atkārtoti kliegdams „kjak,

kjak" un aizsteidzas prom. Pat bailīgajai sarkanai lijai, ko

dūšīga perētāja vista spēj aizdzīt no saviem cālīšiem, viņš
pamet savu laupījumu." Āfrikas ziemeļu rītos galvenā
kārtā parazītu lijas ir tās, kas attaisno savu nosaukumu.

Es pats esmu redzējis, ka kāds piekuns nedaudzu minūšu

laikā nomedīja trīs pīles un visas trīs atmeta nekaunīgajam

übagotāju baram un tikai ar ceturto netraucēts aizlaidās.

Ir mēģināts izskaidrot šādu piekuna izturēšanos un ir iz-

teikti dažādi ieskati. Es no savas puses varu tikai teikt, ka

šādas tik spēcīga un lepna putna rīcības īstais pamats man

nav zināms, un tamdēļ, ja man jāmeklē izskaidrojums, es

varu skaitīt par vienīgi ticamo tikai to, ka viņam übagotāju

plēsīgo putnu izturēšanās kļūst nepatīkama un tamdēļ pil-

nīgi apzinādamies savas spējas medījuma iegūšanā, tas

atstāj viņiem viegli iegūto un viegli aizvietojamo laupī-
jumu. Nenoliedzamo kaitīgumu neatsver ne mazāka liet-

derība un mednieki un baložu audzētāji ieskata viņu par
vienu no saviem ļaunākiem ienaidniekiem, kura iznīcinā-

šanai der katrs līdzeklis. Un tomēr es un ikviens cits līdz

ar mani, kas kaut reizi redzējis lepno putnu lidojam un

medījam, nekad negribēs viņu pavisam izskaust, jo viņš ir

mūsu mežu un āru greznums.*)

*) Patlaban mūsu putns ir vispār pie mums kļuvis tik rets,

ka ir pilnīgs pamats viņu saudzēt. Daba ir labi saskaņots kopums,

tā kā neviena būtne nav pieciešama bez zaudējuma vispārējā dabas

saimniecībā, atskaitot gadījumu, kad viņa izmirst dabīgā kārtā. Tā

arī derīgums un kaitīgums ir ļoti relatīvi jēdzieni. Dzīvnieks, kas

ir kaitīgs, ja tas sastopams lielā skaitā, izrādās par ļoti derīgu, ja
vina ļoti maz. Vina izskaušana, turpretim, nodara atkal citu postu.

Izdevējs.
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Bezdelīgu vanags (Falco subbuteo) pieder pie

mazajiem dižvanagiem. Viņa garums ir trīsdesmit viens,

platums septiņdesmit astoņi, spārnu garums divdesmit

pieci, astes garums sepadsmit centimetru. Mātīte ir par

četri centimetriem garāka un par pieci līdz septiņi centi-

metriem platāka. Visa virspuse ir zili melna, galva iepelē-

ka, pakausis balti plankumots, lidspalvas melnganas ar rū-

sas dzeltēnu malu, vēdekļa iekšdaļā ar pieciem līdz devi-

ņiem rūsas iesarkanaiem, gareni apaļiem šķērsiem planku-

miem, astes spalvas augšpusē šīfera zilas, apakšā pelēkā-

kas, iekšējais vēdeklis greznots astoņiem rūsas dzeltēni ie-

sarkaniem šķērsiem plankumiem, kas saplūst švītrās, bet

abām vidējām spalvām viņu nav. Apakšpusē uz balta vai

iedzeltēni balta pamata sākot no guzas ir melni gareniski

plankumi. Bikses, pakaļa un astes apakšējās segspalvas
ir skaisti rūsas sarkanas. Bārdas strīpas skaidri atdalās.

Acs tumši brūna, kailais riņķis ap viņu, vaska āda un kā-

jas dzeltēnas, knābja gals tumši, bet pamats gaiši zils.

Eiropa, sākot ar Vidus Skandināviju, Somijas dienvi-

diem un ziemeļu Krieviju līdz Grieķijai un Spānijai, dod pa-

jumti šim visātrākam starp mūsu dižvanagiem kā perētāju

putnam. Bez tam viņš apdzīvo visu Vidusāziju no Urala

līdz Amūrai. Tālāk uz dienvidiem viņš paliek retāks, tā kā

viņa perēšanas apgabala robežas tikai izņēmuma kārtā

sniedzas pāri Balkaniem, Alpiem un Pirenējiem. Pārlido-

dams viņš ļoti reti skar arī Ziemeļāfriku, bet regulāri sa-

stopams vēl Kanāriju salās. Indijā, turpretim, viņš kā zie-

mas viesis ir diezgan bieži sastopams. Vācijā viņš izvēlās

lauku kokus un īpaši lapu mežus labāk par kaut kuru citu

apvidu. Plašos mežos viņu pamana tikai pārlidojot. Tāpat
kā no šādiem mežiem, viņš izvairās arī no kalniem, vismaz

apmeklē tos izņēmuma kārtā un vienmēr tikai pa vienam.

Viņu vispār nevar saukt par bieži sastopamu, zināms, ne-

var arī apzīmēt par retu. Līdzenā Ziemeļvācijā viņu pa-

rasti uziet šur un tur, gan ne retāk kā dzeltēno vanagu,

bet vienmēr pa vienam, tā kā viena pāra mītne var būt

daudzu kilometru atstatumā no otra. Viņš ir pie mums



vasaras putns, kas septembrī un oktobrī regulāri mūs at-

stāj un aprilī atkal atgriežas.
Ar savu izturēšanos bezdelīgu vanags dažā ziņā at-

šķiras no pārējiem dižiem vanagiem. „Viņš," saka mans

tēvs, „ir ārkārtīgi mundrs, pārdrošs un izveicīgs plēsīgs

putns, kas lidojuma ātrumā var mēroties ar kaut kuru

citu. Viņa lidojiens ir stipri līdzīgs bezdelīgu lidojienam.

Tāpat kā tās, viņš tura spārnus pa lielākai daļai sirpes vei-

dīgi, asti izpleš maz un pēc visas savas izturēšanās ir ļoti
līdzīgs svīrei. Ja viņš atstāj koku, tad bieži veselus gaba-
lus trīs līdz četri simti soļu garumā nolido gandrīz bez

kautkāda manāma spārnu vēdiena un nevis lēni, kā klijāni
vai dzeltēnie vanagi, bet ļoti ātri

.
Ja viņš nokļūst par ze-

mu, jo šādi pa gaisu slīdot tas manāmi krīt uz leju, tad,
lai sasniegtu agrāko augstumu, viņam vajadzīgs tikai ne-

daudzu spārnu vēdienu. Tā šis cēlais lidojums turpinājās,
un vanags īsā laikā pazūd cilvēka skatam. Ja jau para-

stais lidojiens ir ātrs, tad vajājot kādu putnu viņš kļūst

straujš. Kā bulta bezdelīgu vanags šaujas pakaļ bezdelī-

gai, un ja telpa neierobežo viņa kustības vajājot, tad bez-

delīga ir pazudusi. Mēs redzējām, kā vecs tēviņš uzbruka

no nelielā atstatuma. Viņš bija uzlidojis augstāk par mazo

putnu, kuram tas sekoja, un ar ātru spārnu vēdienu iegu-
vis uzbrucienam vajadzīgo sparu. Tagad viņš sakļāva spār-

nus, un kad tas bija desmit metru meties lejup slīpā vir-

zienā, viņš bija putnu jau saķēris. Kāda zaļā dzilna, kas

pašu laik laidās garām zem vanaga, tā izbijās no viņa uz-

bruciena, ka skaļi iebrēkdamās steidzīgi metās tuvējā bie-

zoknī. Tādās medībās viņš bieži aizmirst visas bailes no

cilvēka un akli traucas pakaļ tiem putniem, kurus viņš
vajā, dažreiz iekļūdams mājās, pat kādos ritošos ratos, ja
iebiedētais un apmulsušais medījums šur vai tur meklē

patvērumu. Lidinoties viņš taisa ļoti viegli tos skaistākos

pagriezienus. Uz zemes viņš reti kad nošēžas, bet gan pa-

rasti uz stumbriem. Savu laupījumu viņš ēd kā vienā, tā

otrā vietā.

Tēviņi un mātītes rudeņos kopā uzsāk savu ziemas ce-

ļojumu. Viņi arī laupa kopā, bet nereti viens uz otra kļūst
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greizsirdīgi un tad nereti viņu starpā rodas nesaskaņas.
Atskaitot šādas ģimenes ķildas, bezdelīgu vanagi ir ļoti uz-

ticīgi draugi. Pāri vienmēr redz kopā. Balss ir dzidrs un

patīkami skanošs „gāth gāth gāth", ko atkārto bieži un

ātri. Perēšanas laikā dzird dzidru „gik". Bezdelīgu va-

nags vienmēr ir bikls un uzmanīgs un tamdēļ tikai tad do-

dās kokā gulēt, kad pilnīgi ir iestājusies tumsa un gandrīz

bailīgi izvairās no katra cilvēka.

Kā jau to uzsver Naumans, bezdelīgu vanags ir

lauku cīruļu briesmas. Bet viņš nebūt neatteicas arī no

citiem putniem un kļūst bīstams pat ātrajām bezdelīgām.

„Citādi tik drošās bezdelīgas, kuras labprāt seko citiem plē-

sīgiem putniem ar izaicinošiem kliedzieniem, no viņa bai-

dās arī tik ļoti, ka viņam parādoties steidzīgi bēg. Es viņu
dažreiz redzēju iebrūkam bezdelīgu barā, kuras no tam tā

izbijās, ka dažas bailēs pilnīgi apmulsa, nokrita zemē, it

kā būtu beigtas un es varēju tās pacelt. Es tās ilgi turēju

vaļējā rokā, pirms kā viņas atkal uzdrošinājās aizlaisties

prom. Arī cīruļi tik ļoti baidās no sava vecā ienaidnieka,
ka viņam uzbrūkot bieži meklē savu patvērumu pie cilvēka,

pie laukstrādnieka, un metas zirgiem starp kājām un no

bailēm un šausmām ir tik apmulsuši, ka viņus nereti var

ķert ar roku. Bezdelīgu vanags parasti laižas zemu un

ātri prom. Kad cīruļi viņu pavasarī notālēm ierauga, tad

ātri uzvijas gaisā tādā augstumā, ka cilvēka acs viņus tik-

ko var sasniegt, jo viņš vienmēr metās uz savu laupījumu
no augšas un tamdēļ, ja nu viņi ir tik lielā augstumā, tos

nekad neaizskar. Bezdelīgas viņam parādoties saceļ lielu

troksni, sapulcējas barā un laižās vidžinot augšup. Tās,
kas laižas pa vienai un zemu, tās viņš medī un ķer, bet ja
vairāk reiz kļūdas, tad piekūst un atkāpjas." Bezdelīgu

medībās sniedz krāšņu ainu. Parasti abi laulāti draugi ap-

vienojās, un kāmēr viens cenšas uzlidot augstāk par izvei-

cīgajām bezdelīgām, otrs cik iespējams paliek zem viņām.
Medību gaitā abi pastāvīgi apmainās lomām un tad uzrāda

tikpat pārsteidzošu lidošanas mākslu, kā izbiedētā bezde-

līga. Zināmos apstākļos viņš iznīcina tik daudz mūsu bez-
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delīgu, ka skaita mazināšanās ir skaidri manāma, bet ne-

kad tādā vairumā, kā cīruļus.

Pats par sevi saprotams, ka viņš savās medībās neie-

robežojas vienīgi ar bezdelīgām, svīrēm un lauku cīruļiem,
bet uzbrūk arī cekulainiem un sila cīruļiem, vispār visām

dzimtas sugām, ar kurām viņš sastopas, nebūt arī vienmēr

neapmierinājās ar šādu mazu laupījumu, bet ķer arī put-

nus līdz paipalas un ūbeles lielumam un uzbrūk lauku ir-

bēm, pat dzērvēm. Visi novērotāji, kas viņu sastapuši zie-

mas mītnē, uzsver, ka viņš tur ierodas reizē ar paipalām

un paliek. Sakse (Sachse) kādā vasaras rītā pēc stipra
lietus atrada jaunu tēviņu, kas bija saķēris ūbeli, bet bija
tā samircis, ka nevarēja uzlidot, un to saķēra, un fon

Meije r i n k s (von Meverink), uzticams tikpat kā pie-

dzīvojis novērotājs, man ziņo, ka viņš to redzējis atkārtoti

uzbrūkam lauku irbēm. Sīki putni vienmēr viņam ir vis-

mīļākais laupījums. Peli viņš noķer tikai retos gadījumos,

jo no zemes viņš spēj ķert tikpat maz kā piekuns. Turpre-
tim kukaiņus viņš regulāri ķer lidojot, īpaši siseņus, spā-

res un pat skudru tēviņus, kad tie saceļas spārnos. Vairāki

ir nošauti, kuriem guza bija pilna tikai kukaiņiem. Ma-

na tēva novērojumi pierāda, ka viņš vaboles ķer ne ar na-

giem, bet ar knābi.' „Kāds tēviņš vajāja mūsu klātbūtnē

vakara krēslā mēslu vaboli. Viņš to darīja tik cītīgi, ka

nolaidās lejā līdz divdesmit metriem virs mūsu galvām un

svaidījās kā lēlis. Bet gaisa strāva, kādu bezdelīgu vana-

ga kritiens sacēla, vaboli nesa nost no viņa gaitas un tā-

dējādi vanags klabināja savu knābi par velti. Tagad viņš

laidās kukainim pakaļ, bet tam pagadījās pagriezties sānis

un viņš tuvojās zemei, tā kā putnam medības bija jāpār-
trauc. Bija skaidri redzams, ka viņam trūkst kukaiņu
ķeršanai vajadzīgo īpašību, platās rīkles un tāda lidojiena,

kas nesaceļ stipras gaisa strāvas; lēlim šī vabole gan ne-

būtu izbēgusi."

Tā kā bezdelīgu vanagamtikai vēlais pavasars un agrā

vasara, kad mazie putni jau ir izvadāti, sniedz tik bagātu

laupījumu, kādu vajaga piegādāt saviem ēdelīgiem mazu-
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liem, tad kopošanos viņš neuzsāk pirms pus maija, bet pa

lielākai daļai jūnijā un ne reti tikai jūlija beigās. Ligzda
atrodas kokos, kalnos, arī uz klintīm, un stepē, vismaz

vienā otrā vietā, arī zemē. Pirmā gadījumā bezdelīgu va-

nags parasti izlieto vecu vārnu ligzdu par pamatu savai

ligzdai. Tomēr atgadās arī, ka viņš to ceļ no paša pamata
no sausiem žagariem un iekšā izklāj ar spalvām, sariem un

sūnām, četras līdz piecas olas ir garenas, izņēmuma kār-

tā arī ieapaļas, četrdesmit līdz četrdesmit trīs milimetri

Karas un trīsdesmit divi līdz trīsdesmit trīs milimetri pla-

tas, ar bālganu vai iesarkanu pamatu un vairāk vai mazāk

biežiem, ļoti smalkiem, savstarpīgi saplūstošiem, dzeltēni

iesarkaniem un sarkani brūnganiem plankumiem; dažas

olas ir tik bieži plankumotas, ka izskatās gandrīz ķieģeļu
sarkanas vai pelēki brūnas. No dzeltēnā vanaga olām vi-

ņas atšķiras ar stiprāku, mazāk spīdošu čaumalu un ievē-

rojamāku lielumu. Mātīte perē apmēram trīs nedēļas, bet

tēviņš pa to laiku viņu baro. „Tiklīdz tas nonāk ligzdas
tuvumā ar saķertu putnu vai kukaini," saka mans tēvs,
„viņa paceļ savu skaļo balsi, atstāj ligzdu, laižas savam tē-

viņam kliegdama pretim un apēd laupījumu ligzdā." Ja

perēšanas sākumā tēviņu nogalina, tad mātīte acumirkļi

laižas meklēt sev citu tēviņu un pa lielākai daļai sasniedz

arī savu nolūku jau pirmā dienā. Abi vecāki ārkārtīgi mīl

savus mazuļus, nekad tos neatstāj, un aizstāv savu ligzdu

pret visiem ienaidniekiem, metas virsū ar nesalīdzināmu

drosmi arī cilvēkam, kad tas kāpj pie ligzdas, laižoties gar

varenā ienaidnieka galvu viena metra tuvumā. Kad

3 r i g g s uzkāpa pie bezdelīgu vanaga ligzdas, lai iegūtu

mazuļus, abi vecāki viņu vispirms apsveica ar skaļu klieg-
šanu un tad bez apstājas uzbruka viņam minētā veidā. Lai-

mīgi ar savu laupījumu sasniedzis zemi, ligzdas izlaupī-

tājs nolēma nogalināt arī vecos un, tam nolūkam nolika

mazuļus klajā laukā kaimiņos, nostājās tuvumā un bija

gatavs šaut. Tikko vecie bezdelīgu vanagi sadzirdēja savu

mazo kliegšanu, kad viņi atkal parādījās un no jauna uz-

māka uzbrukumu, bet tas notika no tik ievērojama aug-

stuma un ar tādu ārkārtīgu ātrumu, ka B r i g gs neva-



rēja šaut. Ja nošauj mātīti, tad tēviņš uzņēmās visas pū-
les mazo uzaudzēšanā un neapnicis no agrā rīta līdz vēlai

naktij nes barību bagātīgi. No sākuma jaunie bezdelīgu

vanagi dabū pa lielākai daļai gan kukaiņus, īpaši spāres,

siseņus un vaboles ar mīkstu čaulu, vēlāk visdažādākos sī-

kos putnus, sevišķi cīruļus un bezdelīgas. Sākumā ar at-

nestiem putniem viņi vēl īsti neprot apieties un ļauj viņiem
nereti nokrist lejā no tiem augstiem kokiem, kur viņi mie-

lojas, bet vēlāk viņi pienesto laupījumu tikpat izveicīgi cik

ātri sadala, saplēš un apēd. Ja viņi jau tik spēcīgi, ka var

uzsākt mazus lidojumus, tad viņi laidelējas apkārt turpat,
ligzdas tuvumā, mēģina savus spārnus un pēc īsa lidojiena

atpūšās te uz ligzdas malas, te arī uz koka līdzās, uzsāk-

dami arī siseņu vai sīku putniņu medības. Bet vēl ilgi ve-

cāki ir viņu īstie barotāji. Ja mazuļi tik tāļu jau ievingri-
nājušies lidošanā, ka var sekot saviem vecākiem tālākus

gabalus, tad pēdējie sāk viņus regulāri mācīt, lai sagata-
votu patstāvīgai dzīvei. Abi vecāki laižas pa gaisu sauk-

dami un kliegdami un tāpat saukdami un kliegdami jaunie
viņiem seko. No sākuma tie lido samērā lēni un vien-

kārši, bet drīz kāds no viņiem sāk izdarīt visādus pagrie-
zienus, otrs dara to pašu un jaunie tiem seko no sākuma

redzami neveikli, bet vēlāk jau izveicīgi, iemanīdamies ar-

vien vairāk ik ar katru dienu. Pamanīto laupījumu ķer vai

nu viens vecais vien, vai ar otra palīdzību. Tūlīņ pēc saķer-
šanas laimīgais mednieks paceļas augstu gaisā, uzlido aug-

stāk par jauniem un ļauj tad laupījumam krist. It visi

jaunie izmēģina savu izveicību un skaļi kliedzot visi kopā
metās krītošam putnam pakaļ. Ja vienam izdodas viņu sa-

ķert, tad tas viņu nes, ne vienmēr bez kavēkļiem, cauricitiem

uz piemērotu koka zaru, lai tur apēstu. Ja tas neizdodas

nevienam, tad otrs no vecākiem, kas laižās zemāk par bēr-

niem, metās uz putnu, saķer viņu un savukārt paceļas virs

jauniem, lai iesāktu to pašu spēli. Tāda apmācība ilgst

astoņas, četrpadsmit dienas, varbūt arī trīs nedēļas, kā-

mēr jaunie nav pietiekoši ievingrinājušies, lai uz savu roku

iegūtu savu dienišķo maizi. Tad arī parasti ir jau pienācis

aizceļošanas laiks un vecs un jauns, pa lielākai daļai vēl
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visi kopīgi dodas uz ziemas mājvietām, lai nākošā pavasarī

atgrieztos atpakaļ, bet jau izšķīrušies.

Bezdelīgu vanags ir mīļākais mājas biedrs, kādu mēs

no šīs dzimtas varam iegūt. „Man," saka mans tēvs, „nav

bijis putna, kas sagādātu man vairāk prieka, kā mans pie-
radinātais bezdelīgu vanags. Kad es gāju garām stallim,
kur to turēja, viņš kliedza, pirms vēl mani redzēja, lidoja
uz durvīm, saņēma no manis putnu un to apēda. Ja es ie-

gāju stallī, viņš sēdās man uz rokas, ļāva ka to glauda un

uzticīgi manī noraudzījās. Ja es viņu ienesu istabā un uz-

liku uz galda, viņš palika mierīgi sēžot, ļoti omulīgi notie-

sāja viņam pasniegto putnu arī svešu ļaužu klātbūtnē. Ja

viņu kaitināja vai gribēja tam atņemt laupījumu, viņš
knieba ar knābi, bet nekad neievainoja nagiem. Ikvienam,
kas šo vanagu redzēja, viņš patika." Es šo tēva aprakstu
varu tikai apstiprināt. Bezdelīgu vanagi, kurus es esmu

turējis, man arī sagādājuši vislielāko prieku. Arī mani

draugi ir varējuši šo putnu bez pūlēm pieradināt, ka tas

aizlido un atlido,

Vanagu medību ziedu laikā arī mūsu bezdelīgu vanagu

apmācīja un izlietoja paipalu un citu sīku putnu medībām, un

daži vanagu mednieki viņu esot tik labi apmācījuši, ka viņš
ķēris pat meža zosis aiz kakla un tik ilgi mocījis, kāmēr tās

kopā ar viņu nokritušas gar zemi. Neskatoties uz šo, to-

mēr liekas, ka viņš vanagu medībās nebūs spēlējis sevišķu
lomu un viņu turēja laikam vairāk viņa izveicīga lidojuma

dēļ, kas iepriecina ikkatru novērotāju, kā tieši pašu me-

dību dēļ.
No tāliem ziemeļiem, savas dzimtenes, katru rudeni

caur mūsu zemi laižas mazs, patīkams dižvanags, lai pava-

dītu ziemu Eiropas dienvidos un Āfrikas ziemeļos un pava-

sarī ceļotu atpakaļ uz savu perēšanas apgabalu. Tas ir

vanadziņš (Falco aesalon), kura pazīmes ir jāmeklē
īsos spārnos, kas kopā sakļauti sasniedz tikai divi trešdaļas
no astes garuma, vājā bārdas strīpā un abu dzimumu da-

žādā spalvas krāsā. Vanadziņa garums ir trīsdesmit divi,

platums astoņdesmit seši, spārnu garums divdesmit, astes

garums trīsdesmit centimetru. Mātīte par divi centi-
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metriem garāka* un platumā par trīs līdz četri centimetriem

mazāka par tēviņu. Tēviņam piere un vaigi iedzeltēni balti,

galvas virsa un priekšgalva, kā arī visa virspuse tumši

zilgani pelnu pelēka, pakakle un rīkle tīri baltas, strīpa
virs acs, plata pakauša josla, kakls sānos un visa pārējā

apakšpuse skaisti rūsas dzeltēna, te gaišāka, te tumšāka,
un visas spalvas te grezno melni plankumi; lidspalvas
brūni melnas, galā ar netīri baltu malu un ar baltiem šķēr-
siem plankumiem. Vecām mātītēm piere, kāda strīpa virs

acs, vaigi un spalvas pakaklē ir baltas, pārējās virsējās
tumši brūni pelēkas, gaiši pelēki dzeltēnām malām un ga-

reniskām melnām strīpām. Pakaļai ir gaiši zila nokrāsa,
beidzot apakša ir bāli rūsas brūna vai rūsas iedzelteni balta,
un ļoti atšķiras no tēviņa apakšas ar melnām, kāta veidī-

gām strīpām un lieliem tumši brūniem, pilienu veidīgiem

plankumiem. Lidspalvas tumši brūnas. Dažām mātītēm

vairāk izceļas šīfera zilā nokrāsa un proti uz astes šķērs-
strīpām. Jauns putns līdzinājās mātītei, tomēr viņa virs-

puse ir gaiši rūsas brūna, viņam ir skaidra pakauša josla
un virs acs iedzeltēnas uzaču strīpas.

Atkārtoti ir apgalvots, visnoteiktāki no B c c h š t ei-

na un Pe siera (Bechstein, Pāssler), ka vanadziņš

perot Vācijā. Tādi gadījumi tomēr pieder pie retiem iz-

ņēmumiem, jo īstais perēšanas apgabals ir Eiropas tālie

ziemeļi, sevišķi tundra un mežu josla, kas tundrai piekļau-
jas dienvidos, apmēram līdz Gotlandes salas platumam.

Ziemeļu Skandināvijā, tāpat Islande un Fereru salās vana-

dziņš skaitās par turienes parasto perētāju putnu. Sibi-

rijā viņš apdzīvo līdzīgas vietas sākot ar Novaja Zemija,
bet sakarā ar meža īpatnībām iespiežas tālāku uz dien-

vidiem kā Eiropā. Uz austrumiem viņš līdz Amūras lejas

daļai rādās būt visur sastopams. Vismaz Pa 11 as, Mi-

dendorfs un Rade viņu uzgāja visos savos ceļo-

jumos pa minētiem apgabaliem. Vai viņš apdzīvo arī Amē-

rikas tundru, nav vēl noskaidrots, jo še sastopamo vana-

dziņu lielākā dabas pētnieku daļa skaita par īpašu sugu,

un tikai mazākums viņu uzskata par to pašu Eiropas sugu.

levērojot pastāvīgās novirzības, kādas novēro pie tiem v&-
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nagiem, kas perē visapkārt polam, es gribētu pievienoties

pēdīgi pievestam ieskatam un domāt, ka arī vanadziņš, tā-

pat kā medību vanags un piekuns, ir viena vienīga suga.

Vajadzības spiestam arī mazam, gandrīz vienīgi no zvir-

buļiem pārtiekošam vanagam ir tāpat kā piekunam, kurš

nemedī jūras putnus, ziemai iesākoties jāatstāj sava dzim-

tene un jāceļo uz dienvidiem, bet pats par sevi saprotams,
ka viņam tad ir jāskar visas zemes, kas atrodas starp dien-

vidiem un viņa ziemas mītni, Āzijā pat jālido pāri par četri

tūkstoši metri augstiem nepārtrauktiem kalniem un jāpa-
rādās savos rudens un ziemas ceļojumos. Eiropā viņš ik-

gadus pārziemo lielā skaitā trijās dienvidu pussalās, bet vēl

lielākā vairumā Ziemeļāfrikā, sevišķi Ēģiptē, kur viņš daž-

reiz, pavisam pretēji savas cilts dabai, parādās lielos baros.

Neskatoties uz savu niecīgo lielumu, vanadziņš nav

nostādāms iepakaļ nevienam citam dižvanagam ne izvei-

cībā laupījumu gūstot, ne drosmē un bezbailībā. Viņš nav

tik labs lidotājs, kā bezdelīgu vanags, viņa lidojiens, gluži
otrādi, bieži atgādina zvirbuļu vanagu. Visi sīkie putni,
kas dzīvo tundrā, gādā vanadziņam vajadzīgo barību. Zil-

rīklītēm un stērstēm, čipstēm un cielaviņām, zīlītēm un

ķauķiem ir daudz no viņa jācieš, bet ne mazāk arī visiem

krastu putniem, vispār visai mazai jūrmalas tautai un

tāpat strazdiem. Jo ar tādu pat drošsirdību kā bezdelīgu

vanags, viņš pieveic svarā sev līdzīgus, pat varbūt vēl sma-

gākus putnus. Par viņa izveicību liecina tas, ka viņš tāpat
kā bezdelīgu vanags medī bezdelīgas un ar nesalīdzināmu

izveicību atkārto visus bezdelīgas pagriezienus. Personīgie

novērojumi spiež mani ticēt, ka viņš pretēji citiem dižiem

vanagiem, bez pūlēm spēj saķert laupījumu uz zemes vai

ūdens. Es vismaz esmu vairāk reiz redzējis, ka viņš taisni

tāpat kā zvirbuļu vanags tik tuvu riņķo apkārt atsevišķiem
krūmiem, ka lidspalvas gandrīz skar zarus, un tamdēļ do-

māju, ka viņam piemīt visa tā izveicība, kādu, kā tas pie-

rādīts, lieto zvirbuļu vanags. Maniem ieskatiem par labu

liecina Kol ct a (Collett) ziņojums, ka 1872. gada va-

sarā vanadziņš bijis redzams daudz vairāk biežāk kā agrāk,
sakarā ar tanī gadā notikušo lielišķo lemingu ceļošanu.
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Tieši zvirbuļu vanagam līdzīga ir arī viņa paraša, uzlidojot
kokā izvēlēties vienmēr zemākos zarus un tur nosēsties ie-

spējami tuvu stumbram.

Kā lielākā citu dižvanagu daļa, arī vanadziņš taisa

ligzdu piemērodamies vietas īpatnībai, ziemeļu kalnainos

apgabalos gan parasti uz klintīm vai pašās klintīs, mežai-

nos apgabalos kokos, tundrā vai purvos zemē. Ap maija
vidu vai beigām, tālu ziemeļos katrā ziņā tikai vēlāk, tur

var atrast četras līdz sešas vai nu garenas, vai ieapaļas

olas, ar ļoti smalkiem un rupjākiem brūni iesarkaniem vai

melnganiem plankumiem uz bālgana vai tumši ķieģeļu sar-

kana pamata, izņēmuma kārtā arī ar tumši brūniem plan-
kumiem uz šokolādes krāsas pamata. Olas bieži ir līdz ne-

pazīšanai līdzīgas dzeltēnā vanaga vai kukaiņu vanaga

olām. Mazuļi izšķiļas pēc apmēram triju nedēļu perēšanas,
abi vecāki viņus baro, karsti mīlē, dūšigi aizsargā, katrā

ziņā arī māca līdzīgā kārtā kā bezdelīgu vanagi. Viņi at-

stāj tad kopā ar vecākiem perēšanas apgabalu bieži jau

augusta beigās, lai dotos uz ziemas nometni.

Kaut arī vanadziņš pārtiek galvenām kārtām no sī-

kiem putniem, zaudējumi, ko viņš nodara, gandrīz nekrīt

svarā. Viņa dzimtene ir tik bagāta ar viņa iecienīto medī-

jumu, ka kaut cik redzamu samazināšanos nevar pamanīt.

Zināms, tikpat maz šis piemīlīgais vanags ir arī noderīgs,

jo tie laiki ir pagājuši, kad arī viņu apmācīja medībām.

Es saprotu, kamdēļ šis putns ieguva ikviena kopēja mī-

lestību. Arī pie mums dažreiz kādu noķer, uzkrītošā kārtā

visbiežāk lamatās, no kurām viņš varbūt grib izņemt laukā

iekritušos strazdus, un tā šad un tad arī kāds no šiem kai-

rinošiem zeļļiem nokļūst mūsu krātiņos. Pateicoties savām

tikpat graciozām, cik izveicīgām kustībām, viņš prot arī

mazā telpā lidinoties izturēties tā, ka reti kad nolieto spār-

nus. Ar kopēju viņš drīz sirsnīgi sadraudzējas, un ja vi-

ņam vairāk nododas, viņš pierod tā, kā neviens cits viņa
dzimtas loceklis. Kādam manam pazīstamam piederēja

viens no šiem vanagiem, kas ļāvās apieties ar sevi, kā ar

kādu papagaili, viņam vairs nemaz nebija bailes no kopēja
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un tas sēdēdams uz savas kārtiņas ņēma pretim no rokas

viņam piesolīto zvirbuli vai pasniegto peli.
Dzeltēnais vanags (Falco tinnunculus) ir ļoti

skaists putns. Izbalojušam tēviņam galva, pakausis un

aste, atskaitot zili melno galu ar baltām malām pelnu pe-

lēka, virsējās daļas skaisti rūsas sarkanas, visas spalvas
ar trīsstūrainu smailu plankumu galā, pakakles apakš-

daļa bālgani dzeltēna, krūtis un vēders skaisti sarkani pe-

lēki vai bāli dzeltēni, atsevišķas spalvas ar garenisku mel-

nu plankumu, lidspalvas melnas, vēdekļa iekšmalā ar seši

līdz divpadsmit bālganiem vai rūsas sarkaniem trīsstūrai-

niem plankumiem, galā ar gaišāku malu. Acs tumši brūna,
knābis raga brūns, vaska āda un kailā vieta ap acīm zaļ-

gandzeltēna, kājas citrondzeltēnas. Bārdas švītra ir. Ve-

cai mātītei ķermeņa augšpuse ir sarkana, līdz muguras

augšējai daļai apklāta melnganiem gareniskiem planku-

miem, bet sākot no šejienes uz leju šķērsiem plankumiem;
aste uz pelēki iesarkana pamata apklāta galotnē platām un

bez tam vēl šaurām joslām, tikai astīte ir tīri pelnpelēkā
krāsā. Apakšpusē mātītes krāsa līdzinās tēviņa krāsai.

Mazuļiem spalvu ģērbs ir tāds pats, kā mātītei. Garums

ir trīsdesmit trīs, platums septiņdesmit, spārnu garums

divdesmit četri, astes garums sešpadsmit centimetri. Mā-

tīte ir divi līdz trīs centimetri garāka un trīs līdz četri cen-

timetri platāka par tēviņu.
No Lapzemes līdz Dienvidspānijai un no Amūras ze-

mēm līdz Portugāles rietumu piekrastei dzeltēnais vanags

ir atrodams visās zemēs, visās Eiropas daļās. Viņš dzīvo

gan līdzenumos, gan arī kalnainos apgabalos, vienalga, vai

tie apauguši mežiem vai nē, jo viņš ir tiklab klinšu, kā ari

mežu apdzīvotājs. Mūsu pasaules daļas dienvidos viņš sa-

stopams biežāk nekā ziemeļos, tomēr arī ziemeļos viņa ne-

trūkst. Ceļodams uz dienvidiem, viņš pārlido Melno un Vi-

dus jūru, stiprās vētrās, ja vajadzīgs, meklē patvērumu

uz kuģiem, otrā pusē pie krasta atpūšas dažas stundas,
varbūt arī dažas dienas un pēc tam klejo tālāk uz Dienvid-

āziju un tāļu uz Āfrikas iekšieni. Lai arī nekārtēji, tomēr

arī ne pārāk reti, atsevišķos gadījumos viņš pārziemo Vā-
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cijā, jau biežāk šīs zemes dienvidos un Austrijā, piemēram

Zalckammergutā, un jau ikgadus Dienvidtirolē un visās

trijās mūsu pasaules daļas dienvidu pussalās. Atgriez-
damies no savām ziemas mītnēm, viņš ierodas pie mums

bieži jau februārī, vēlākais martā, un, ja rudenis ir kaut

cik labvēlīgs, tad uzkavējas šeit ne tikai kā parasti, līdz

oktobra beigām, bet pat līdz novembra vidum. Kalnājā

viņš ir sastopams vēl divtūkstoš metru augstumā virs jū-
ras līmeņa, ja vien šeit vai arī dažus simts metrus zemāk

atrodamas piemērotas ligzdu vietas. Lai gan viņš labprāt
dzīvo kalnājos, tomēr pieskaitīt pie augstu kalnāju put-
niem viņu nevar. Priekškalnus un vidēji augstus kalnājus
viņš cienī vairāk nekā augstākas kalnu kores, un laikam

gan līdzenumos visur ir sastopams vēl biežāk nekā kalnos.

Līdzenumos viņa īstā dzīves vieta ir kāds krūmājs klajā
laukā vai arī lielāks mežs, kur vienā no augstākiem kokiem

atrodas ligzda, bet tikpat bieži arī klinšu siena un, sevišķi
dienvidu zemēs, kāda veca ēka. Sagruvušās bruņinieku pi-
līs dzeltēnā vanaga reti kad trūkst; arī lielākā daļa pilsētu

parasti dod viņam patversmi. Kā ligzdu putns viņš apdzīvo
Stefana torni Vīnē, Ķelnes Domu un daudzas vecās, no ķie-
ģeļiem celtās pierobežu joslas baznīcas, tāpat vienmēr atro-

dams līdzīgās vietās Eiropas dienvidos.

Dzeltēnais vanags nenoliedzami pieder pie mūsu tēvi-

jas godīgākiem vanagiem. Tā kā viņš ir viscaur izplatīts

un dažās vietās pat bieži sastopams, tad katram rodas iz-

devība šo vanagu novērot; bet kas to dara, tas viņu iemīļo.
No agra rīta līdz vēlam vakaram, bieži jau dziļā krēslā

viņš ir redzams darbojoties. No savas ligzdas, kas atro-

das vienmēr viņa novada vidū, viņš pa vienam vai pāriem,
rudenī gan arī lielākās sabiedrībās, vismaz kopā ar saviem

pieaugušiem bērniem, izlido klajos laukos, plivinādamies
turās virs kāda noteikta punkta, no šejienes ļoti rūpīgi pa -

skata savu novadu apakšā un, ar savām nepārspējami
skaidrām acīm saskatījis kādu pelīti, sienāzi, circeni vai

kādu citu lielāku kukaini, piekļauj spārnus cieši pie ķer-

meņa un gandrīz kā krītošs akmenis drāžas uz zemi, no-

nācis pēdējai tuvu, atkal drusku izpleš spārnus, vēl reiz



sīki noskata laupījumu, satver to ar nagiem, paceļas gaisā
un aprij noķerto jau lidodams, kā tas iepriekš aprakstīts,
vai arī, ja laupījums prāvāks, aiznes to uz kādu ērtāku

vietu, lai tur mierīgi apēstu. Ja mātīte tup uz olām, tad

viņš tai jau no tālienes ziņo par savu ierašanos un me-

dību laimi ar stieptu un drusku čirkstošu brēkšanu, kas

ļoti atšķiras no viņa parastā vilināšanas sauciena. Ja viņu
no visām pusēm apstāj mazuļi, kuri vēl nav iemanījušies

ķeršanā, tad ap barības devēju sākas jautra drūzmēšanās

un ikviens cenšas aizsteigties otram priekšā, gribēdams būt

pirmais, kam tiktu pasniegts nomedītais laupījums. Tādā

ģimenes ainā var noskatīties ar lielu patiku: putna uzti-

cīgā nodošanās saviem bērniem dara viņu pievilcīgāku ne-

kā viņš patiesībā ir.

Atkarībā no laika apstākļiem vairošanās sākas arī ag-
rāk vai vēlāk. Gatavus perēkļus reti var atrast pirms

maija sākuma, daudzos gados ne agrāk kā jūnija sākumā.

Par ligzdu noder visbiežāk kāda vārnu ligzda, un klintīs

un ēkās katrs piemērots dobums. Vācijā uz laukiem viņš
perē vecās kraukļu un kraukļu ligzdās, Ziemeļvācijā arī

žagatu ligzdās, vecos mežos labprāt arī koku dobumos.

Būdams sabiedrisks, kā visi neīstie dižvanagi, viņš dažreiz

nodibina īstas perētāju nometnes; ir zināmi gadījumi, kur

vienā un tanī pašā krūmājā saticīgi cits citam blakus peri-

nājās divdesmit līdz trīsdesmit pāri. Ligzdas dēļ viņam
bieži ir jāizcīna nopietnas cīņas ar tās cēlējiem; jo nedz

vārnu, nedz žagatu pāris labprāt neļaujas no savas ligzdas
aizdzīties. Ligzda maz atšķiras no citu plēsīgu putnu ligz-

dām, un viņas seklais padziļinājums tiek trūcīgi izklāts ar

saknēm, rugājiem, sūnām un kustoņu spalvām. Dējums
sastāv no četrām līdz deviņām, parasti no četrām līdz se-

šām ieapaļām, uz balta vai rūzgani dzeltēna pamata vis-

caur plankumotām vai punktētām olām, kas lielumā un

veidā daudzkārt mainās, ar lielāko caurmēru trīsdesmit seši

līdz četrdesmit viens, bet mazāko divdesmit deviņi līdz trīs-

desmit divi milimetri. Lai gan olas izperē galvenā kārtā

mātīte, tomēr šinī darbādažreiz piedalās arī tēviņš, kuram

perēšanas laikā parasti ir jārūpējas par mātītes barošanu:
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mans tēvs novēroja, kā tēviņš tupēja uz tikko kā no olas

izlīdušiem mazuļiem, lai gan mātīte vēl bija dzīva. Kad

pēdējā tika nošauta, tēviņš ļāva mazuļiem nobeigties. Tā-

pat kā pie lielākās daļas pārējo plēsīgo putnu, tēviņš gan

spēj piegādāt laupījumu, tomēr neprot to nedz sasmalcināt,
kā tas nevarīgiem mazuļiem vajadzīgs, nedz arī savā

guznā jau iepriekš sagatavot sagremošanai. Ja turpretī
mazuļi ir jau tapuši spēcīgāki, varbūt jau spēj lidot, tad

viņš uzticīgi izpilda savu tēva pienākumu, arī ja māte ne-

jauši nobeigusies. Abi vecāki mīl savus mazuļus tikpat

sirsnīgi kā visi plēsīgie putni un pret cilvēku uzstājas ār-

kārtīgi drošsirdīgi.
Dzeltēnā vanaga mīļākais laupījums ir peles, bez tam

viņš ēd arī kukaiņus. Ir pierādīts, ka viņš ēd arī sīkākus

putnus, ja vien tos var iegūt, un var gadīties, ka viņš sa-

viem mazuļiem aiznes viena otra cīruļu vai čipstu pāra bēr-

nus ; man šķiet, nav neticams, ka viņš šad un tad uzmeklē

un nogalina kādu jaunu, tikko kā piedzimušu zaķīti, un bei-

dzot atceros mana tēva ievērojamo novērojumu, ka dzeltē-

nais vanags dzinies pakaļ skrejošam, pieaugušam zaķim,
no vismaz divdesmit metru augstuma šāvies tam virsū,
divas reizes atkal pacēlies gaisā un divas reizes no līdzī-

ga augstuma atkal drāzies virsū jānīšam ar tādu spēku, ka

spalvas jukušas; bet tamdēļ dzeltēno vanagu pieskaitīt pie
kaitīgiem putniem un vajāt un nevis sniegt viņam pilnu
aizsardzību, ir netaisni un muļķīgi. Kas dzeltēno vanagu

pazīst, tas zina, ka viņš pieder pie mūsu derīgākiem putniem

un mūsu druvām ir tikai par svētību, lai arī viņš šad un

tad mantkārīgam medniekam noņem kādu zaķīti vai ir-

bīti! ī!
— Vēl pieminējis, ka Prī n s (Preen), pētīdams iz-

spļautos vīšķus, kas bija atrodami zem ligzdām kādā no-

metnē, kuru apdzīvoja divdesmit dzeltēnie vanagi, atrada,
ka šie vīšķi sastāv tikai no peļu spalvām un kauliem, un es

drīkstu atzīt par nevajadzīgu pievest vēl tālākus pierādī-

jumus par dzeltēnā vanaga patieso nozīmi.

„Dzeltēnais vanags," no sirds un pie sirds raksta man

Lībe, „ir patīkams līdziedzīvotājs, ko var turēt pat
istabā. No saviem radiniekiem viņš atšķiras ar lielu tīrību.
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Ja būra dibenu izklāj ar sūnām, tad slikta smaka neattī-

stās. Jo no vienas puses pieaudzis putns savus atkritumus

vienkārši nomet zemē un nesviež tos pret vai caur būra

sienām, kā to par nožēlošanu mēdz darīt zvirbuļu dižā va-

nagu cilts, un no otras puses liekas, ka atkritumi paši tik

ātri nepūst, bet gan drīz izžūst. Savas spalvas dzeltēnie

vanagi tura labākā kārtībā kā visi pārējie plēsīgie putni
un netīrumus labprāt uz tām necieš. Arī kustības dzeltē-

nam vanagam ir lēnākas un maigākas un nav tik straujas,
kā viņa radiniekiem. Tāpēc tos, kā es to vienmēr esmu da-

rījis, katru dienu reiz var izņemt no būra un var ļaut tiem

palieloties pa istabu. Citi sīkie putni, kas atrodas istabā,

pie tam neizbīstas tik briesmīgi, kā ieraudzīdami zvirbuļu

vanagu. Ja arī viņi pirmās reizēs nobijušies plivinās ap-

kārt savos būros, tomēr drīz vien pierod pie dižā kunga iz-

lidojumiem un vairs neizrāda ne mazāko baiļu. Kādam

vecumā sagūstītam dzeltēnam vanagam es būrī reiz pie-

vienoju klāt tāpat vecumā sagūstītu svilpju mātīti, lai iz-

mēģinātu, vai plēsīgais putns pēdējo pieņems un vispār, lai

novērotu viņas izturēšanos. Man par izbrīnēšanos svilpis

neizrādīja vis bailes, bet gan mierīgi notupās uz vanaga

laktas. Piecas dienas es atstāju svilpi pie vanaga, kurš, zi-

nāms, tika barots kā parasti, un novēroju, ka svilpjam ne-

tika nodarītane mazākā pārestība."
Dzeltēnam vanagam tuvu radniecīgs ir cits Dienvid-

eiropas plēsīgs kukaiņu ēdējs, kukaiņu vanags

(Falco vespertinus), viens no skaistākiem vanagiem vispār.

Viņa garums ir trīsdesmit viens, platums septiņdesmit
astoņi, spārna garums divdesmit divi, astes garums četr-

padsmit centimetri. Mātīte ir par trīs centimetriem garā-
ka un par četri līdz pieci centimetri platāka. Griežot vē-

rību uz spalvu krāsu, tēviņu nevar samainīt ne ar vienu

citu vanagu. Pavēdere, bikses un astes apakšējās daļas

segspalvas ir tumši rūzgani sarkanas; pārējais ģērbs ir ļoti
vienādi zils kā šīfers, tikai aste drusku tumšāka. Vask-

āda, kailais gredzens ap aci un arī kājas ir sarkanas kā ķie-
ģeļi, knābis pie pamata dzeltēns, priekšā zilgans kā rags.

Mātīte uz galvas un pakauša ir gaiši rūzgana, uz pārējās
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ķermeņa.augšdaļas zili pelēka, uz mēteļa un astes apklāta
tumšām joslām, kakla priekšpusē un kakla sānos, izņemot
brūnās bārdas švītras, balta, uz pārējās ķermeņa apakš-

daļas rūzgani dzeltēnā ar atsevišķām brūnām švītrām uz

spalvu kātiem. Vaskāda, acs gredzens un kājas oranži

sarkanas. Jaunatnes ģērbā ķermeņa augšdaļa ir tumši

brūna, katra spalva apņemta rūzgani iedzeltēnām malām,
aste rūzgani dzeltēnā, apklāta vienpadsmit līdz divpadsmit

tumšākām, šķērsām joslām, ķermeņa apakšējā daļa sākot

no baltās rīkles apklāta platiem brūniem garenplankumiem.
Kailās vietas vēl gaišākas kā mātītei. Acs zīlīte vienmēr

brūna.

Kukaiņu vanags apdzīvo Eiropas dienvidaustrumus uk

Vidusāziju. Mūsu pasaules daļas rietumos viņš ir rets, bet

dažreiz šeit parādās, lidodams cauri, un tad pārkāpj sava

klejošanas apgabala robežas, šādos gadījumos viņš vairā-

kas reizes ir nošauts dažādos Vācijas apgabalos, arī Helgo-
landes salā, Anglijā un pat Zviedrijā. Eižens fon

Homei jc r s no Rītprūsijas saņēma jaunus kukaiņu
vanagus, kuri acīmredzot tikai pirms dažām dienām bija
atstājuši ligzdu, un Kr a c š s (Kratzsch) sešdesmitos ga-
dos Altenburgā ir atradis kādu pāri taisot ligzdu. Lai gan
ar to ir pierādīts, ka šis skaistais putns ir perējis Vāci-

jas robežās, tomēr šie gadījumi pieder pie ļoti retiem iz-

ņēmumiem. Kukaiņu vanags ir raksturīgs stepju putns
vārda pilnā nozīmē un apdzīvo stepes sākot no Maģārijas
puštas pa Dienvidkrieviju un visu Vidusāziju līdz Ķīnas
robežai. Sakarā ar to viņa aizlidošanas ceļš iet galvenā
kārtā uz Indiju, bet nevis uz Āfriku.

Manis apceļotās Dienvidrietumsibirijas un Ziemeļ-
turkestānas stepēs kukaiņu vanags ir tik parasta parādība,
ka var teikt, ka šinī apgabalā viņš ir sastopams tikpat kār-

tēji kā aitu mākoņi pie debesīm. Tikai ļoti retos gadījumos
es esmu viņu novērojis pa vienam, bet parasti gandrīz vien-

mēr sabiedrībās. Kur stepē viņi atrod atpūtas vietas, kur

stiepjas kāda telegrāfa līnija, kur ceļš ziemas mēnešiem

iezīmēts ar stabiem, smaiļveidīgiem groziem, kas pildīti ze-

mēm, vai ar iemietām kārtīm, kurām divi līdz trīs zari zinā-
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mā kārtā apgriezti, tur kukaiņu vanagi ir atrodami visādā

ziņā. Viņi tup uz šādiem paaugstinājumiem, savām novē-

rotavām, atpūzdamies, sagremodami un tanī pašā laikā lū-

kodamies pēc jauna laupījuma. Ar dažiem kā bulta ātriem,
veikliem spārnu vēdieniem, bieži atgādinādami īstos diž-

vanagus, viņi aizsteidzas kādu gabalu prom, sāk lidināties

un, tikko manāmi plivinādami spārnus, noturās taisni uz

vienas pašas vietas, palido mazliet tālāk un izturās tāpat
kā iepriekš. Nereti var redzēt desmit, divdesmit, trīsdes-

mit kukaiņu vanagus vienā laikā lidinoties virs stepes.
Viens pēc otra tie nolaižas zemē, paliek tur vienu acumirkli,
lai pakamptu kādu mazu kukaini, pavasarī galvenā kārtā

vabolīti, pēc tam no jauna paceļas gaisā un uzsāk veco ro-

taļu kā iepriekš. Pilnīgi apzinādamies savu drošību, viņi
tad negriež nekādu vērību uz novērotāju un virs pēdējā

galvas izdara savus lidošanas meistardarbus, turpat blakus

cilvēkam šaujas zemē un pat ļaujas atviļināties no tālienes

ar uzkurtu uguntiņu.
Es vēl gribu piezīmēt, ka stepē visur viņi nebūt nav

sastopami vienādi bieži un arī pieminēšu, ka pārlidodami

viņi acīmredzot seko lielākām upēm un aizlidošanas un at-

lidošanas laikā upju ielejās vismaz ir sastopami daudz bie-

žāk, kā parasti pašā stepē. Stepē viņi vairāk izklīst jau
aiz tā iemesla, ka ne visās vietās atrodamas viņiem piemē-
rotas ligzdu vietas. Pēc manām domām, lēzenas uzkalnu

nogāzes viņi cienī vairāk nekā klajus, atklātus līdzenumus,
lai ganviņi sastopami arī pēdējos. Ja kādā vietā stāv daži

augsti koki, tad zināmos apstākļos tie izvēršas par īstu no-

metni, bet visādā ziņā jau par skaisto vanagu sapulcēšanās
vietu rītos un sevišķi vakaros, šeit viņi redzāmi pusdienas
laikā sabiedrībās pa divdesmit, trīsdesmit un vairāk īpat-
ņiem, sēžot kokos cieši blakus cits citam, atpūšoties un no-

gaidot vēlās pēcpusdienas un vakara stundas, kas viņiem
sevišķi noderīgas medībām. Nordmans (Nordmann)

apgalvo, ka dažreiz viņš esot redzējis šos vanagus tādā

pūlī, ka viens vienīgs šāviens nogāzis zemē veselus div-

padsmit, neieskaitot vēl viegli ievainotos, kuri nekritu3:
medniekam rokās. Tiklīdz kukaiņu pasaule sāk darbotie

,



Dzeltānais vanags (Cerchneis tinnunculus



Zvirbuļu
vanagu
pāris

(Accipiter
nisus)
pie

ligzdas.



A Brems „Dzīvnieku valsts" XVIII.
16* 241

viņi paceļas gaisā un uz visām pusēm izlido pa stepi. Ku-

kaiņi visādos attīstības stāvokļos, bet sevišķi vaboles sa-

stāda viņu barības lielāko daļu; pelīti, nevarīgu putniņu
vai mazu ķirzaku viņi nomedī jau retāk. Apbrīnojama ir

veiklība, ar kādu viņi sakampj mazas pa zemi lienošas va-

boles, kā notura tās starp saviem īsiem nagiem un lidoda-

mi apēd. Jo tuvāk nāk vakars, jo dzīvākas top viņu ku-

stības, tādēļ ka naktij tuvojoties kukaiņi aizvien lielākā un

lielākā skaitā atstāj savas paslēptuves un lidinās apkārt.

Tāpēc bieži vēl vēlu pēc saules noiešanas vanagi ir redzami

nodarbojoties ar kukaiņu medīšanu, un tikai kad tiešām ie-

stājusies jau nakts, tie kopīgi lido uz guļas vietām.

Tuvojoties perēšanas laikam bari sadalās atsevišķos
pāros un tagad var redzēt, ka tēviņi mātītēm par prieku

gaisā apraksta visādus griezienus, vispār izrāda visu savu

lidošanas mākslu. Par vaislošanos pašu es par nožēlošanu

neesmu varējis iegūt personīgus novērojumus un tamdēļ
esmu spiests izlietot citu pētnieku, sevišķi R a d c s (Rad-
de) unNordmana ziņojumus. Pēc Rades sniegtām

ziņām, savu ligzdu kukaiņu vanagi ierīko maijā kokos, un

tam nolūkam izrauga visvairāk garus vītolus; pēc Nord-

m a n a, savu perēkli viņi nereti ierīko, pārtaisīdami kādu

žagatas ligzdu. Pēdējās likumīgie īpašnieki, zināms, ne-

atdod to labprātīgi; tamdēļ vanagu pārim ir jāizcīna sīva

cīņa, lai sasniegtu savu nolūku, četras līdz piecas olas, no

kurām sastāv dējums, ir ļoti mazas, ložveidīgas, ar smalk-

graudainu čaumalu, kas cieši no vietas apklāta gaišākiem un

tumšākiem sarkanbrūniem punktiem un it kā uzslacītiem

plankumiem. Augusta sākumā mazuļi ir jau izvadāti, un

vecāki viņus cītīgi māca. Tiklīdz tie piesavinājušies ķer-
šanas mākslu, tā vecie un jaunie stājas pie ziemas ceļo-

juma.

Vieglāk nekā kāds cits dižvanags, kukaiņu vanags ir

noķerams ar vienkāršiem ķeramiem rīkiem. Tanīs vietās,
kur viņš sastopams, labi saredzami izliek sienāzi, circeni

vai kādu citu lielāku kukaini un pēdējam apkārt iesprauž

līmiķus, kuri pielīp pie vanaga spalvām un paralizē viņa li-

dojumu, tiklīdz viņš taisās sakampt izraudzīto laupījumu.
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Spriežot pēc tiem, kurus es pats kopu vai ari novēroju
zvēru dārzos, es drīkstu pieņemt, ka viņš viegli apmierinās

ar gūstniecību. Es droši vien varu teikt, ka būris ar ku-

kaiņu vanagiem saistīs katru cilvēku un modinās interesi

katrā novērotājā. Viņiem ir visas vanagu labās īpašības,
un bez tam vēl tie ir skaisti. Izturēšanās viņiem patīka-

ma, daba saticīga, laupīšanas kāre samērā neliela, sakarā

ar to, ka viņi pārtiek no kukaiņiem. Par dāvāto uzmanību

un kopšanu viņi ir pateicīgi. Viņi smalki pazīst savus

draugus un tos ieraudzījuši sveicina ar priecīgu saucienu.

Bez bēdām viņus var turēt kopā sabiedrībā. Savus au-

dzēkņus es baroju ar strazdu barību; un viņi, kā likās,

jutās labi. Viņi drīz vien pierada pie maisījuma un veikli

uzlasīja maisīto barību no zemes. Zināms, tas izskatās

diezgan savādi, ka vanags rakņājas pa maisījumu, kas

sastāv no smalki sakapātas gaļas, saberztas maizes, burkā-

niem un skudru oliņām.

Kā dižvanagu tuvākos radiniekus varam uzskatīt v i -

stu vanagus (Accipitridae). Viņi pieder pie šīs šķi-
ras plēsīgākiem locekļiem un dažā ziņā pārspēj pat dižva-

nagus; tomēr viņiem nav tās dižciltības, kas raksturo diž-

vanagus. Vistu vanagu dzimta iezīmējas ar druknu ķer-
meni, mazliet garu kaklu, īsiem, noapaļotiem spārniem,

ļoti garu asti un augstām kājām ar lieliem vai maziem

nagiem. Kailā gredzena ap aci tiem nav. Spalvu ģērbs
ir ciešs un diezgan mīksts, virspusē parasti tumši zilpelēks,

apakšpusē gaišāks, bieži ar tumšākām joslām. Vecumā

abiem dzimumiem ir vienāda krāsa; turpretī mazuļi krā-

sas ziņā ievērojami atšķiras no saviem vecākiem.

Šī dzimta aptver apmēram astoņdesmit sugas un iz-

platīta pa visām pasaules daļām. Pretēji dižvanagiem
vistu vanagi apdzīvo gandrīz bez izņēmuma tikai biezus

mežus un uzturās šeit pēc iespējas slepeni, kā to prasa

viņu laupītāju dzīve. Viņi lido ātri un neparasti veikli,

spēj piepēši pārmainīt virzienu un pārsteidzoši veikli ku-
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stās visbiezākos krūmājos, gandrīz kā caunes, tomēr pēc

iespējas izvairās no lielāka augstuma. Viņi lido pa lielā-

kai daļai ne augstu virs zemes. Pa zemi viņi staigā labi,
lai gan ņemdami palīgā spārnus; caur bieziem koku za-

riem viņi lodā ar neparastu veiklību. Vistu vanagi ir bī-

stami ienaidnieki visiem dzīvniekiem, ko viņi var pievārēt.

Viņi medī gan zīdītājus, gan arī putnus un nesmādē pat
abiniekus. Viņi ker lidodami, sēdēdami, skriedami un pel-
dēdami un reiz izraudzīto laupījumu vajā ar tādu nežēlī-

bu, kurai nav līdzīga piemēra. Savā slepkavošanas kārē

viņi nereti aizmirst par savu paša drošību. Ar stipriem
dzīvniekiem viņi nikni cīnās bieži krietni ilgi, līdz izdodas

panākt uzvāru. Tādās cīņās viņi zaudē dažreiz savu

dzīvību.

Arī savā starpā vistu vanagi netura draudzību un iztu-

rās cits pret citu tāpat kā pret pārējiem dzīvniekiem. Mā-

tīte apēd savu tēviņu, tēvs vai māte savus bērnus un pē-
dējie, tapuši pietiekoši stipri, uzbrūk saviem vecākiem.

Viņi tura mieru savā ģimenē vārda parastā nozīmē tikai

tad, ja spēj pilnīgi apmierināt savu laupīšanas un rīša-

nas kāri.

Vistu vanagi vaisļojas samērā ievērojami, dējumā ir

ievērojams skaits olu. Ligzdu viņi taisa vienmēr kokos,
bet pa lielākai daļai necik augstu virs zemes un, kā liekas,
ierīko to vienmēr paši. Uzbrukumus mazuļiem viņi mē-

ģina atsist ar varonīgu drosmi: bez bailēm viņi drāžas

virsū pat cilvēkam.

Mūsu zvirbuļu vanags (Accipiter nisus) ir

jāuzskata par tās ģints (Accipiter) pirmveidu, kas visba-

gātākā sugām, izplatīta pa visām pasaules daļām un da-

būjusi savu nosaukumu no viņa. Viņš pieder pie dzimtas

mazākām sugām. Viņa garums ir trīsdesmit divi, pla-
tums sešdesmit četri, spārna garums divdesmit, astes ga-

rums piecpadsmit centimetri. levērojami resnākā mātīte

ir par astoņi līdz deviņi centimetri garāka un divpadsmit
līdz piecpadsmit centimetri platāka. Veciem putniem visa

virspuse ir melngani pelēkā pelnu krāsā, apakšpuse balta

ar rūzgani sarkanām viļņotām līnijām un rūzgani sarka-
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nas krāsas kātu svītrām, kas tēviņiem mēdz būt spilgtāk

krāsotas nekā mātītēm; aste apklāta piecām līdz sešām

melnām joslām un galā ar baltu malu. Jauni putni augš-

pusē ir pelēkbrūni, apakšpusē balti, pie rīkles un kakla

priekšdaļā brūni ar gareniskām švītrām, uz vēdera un

ciskām apklāti šķērsiem plankumiem. Knābis zils, vask-

āda dzeltēnā, varavīksnene dzeltēnā zelta krāsā, kājas
bāli dzeltēnas.

Eiropā zvirbuļu vanags liekas ir atrodams viscaur un

arī Vidusāzijas lielākā daļā viņš laikam ir nometnieks

putns. Viņš taisa ligzdas kā Lapzemē un Ziemeļskandi-
nāvijā, tā arī Grieķijā, un sākot no Amūras cauri visai

Vidusāzijai un Eiropai līdz Madeirai, tā tad sastopams visā

Vecās pasaules ziemeļdaļā. Saskaņā ar mežu īpašībām,
Eiropā viņš sastopams biežāk kā Āzijā, tomēr arī tur viņa
netrūkst nevienā apgabalā, kas kaut cik atbilst viņa dzīves

prasībām. Rudenī arī viņš, vairāk sekodams zīlēm nekā

cīruļiem, dodas klejojumos, kas viņu aizved no mums līdz

Ziemeļāfrikai, bet Āzijā līdz Indijai. Viņš dzīvo visādos

mežos, sevišķi izkaisītos pa klajumu, vislabāk tādos, kas

aug kalnainos apgabalos, tomēr nebūt nebaidās no cilvē-

ka, turpretī labprāt apmetas tiešā sādžu un pilsētu tuvu-

mā, nekaunas medīt pat mazos augļu dārzos lielpilsētu

vidū, un ja tam reiz laimējies iegūt laupījumu, tad ierodas

šeit ikdienas noteiktās stundās, reizēm arī nemaz nepūlas
nomedīto laupījumu nest prom, bet kādā aizsegtā vietiņā,
tiešā apdzīvotu ēku tuvumā bāž to guznā.

~Zvirbuļu vanags," saka mans tēvs, „lielāko dienas

daļu pavada apslēpies un parādās tikai gribēdams laupīt.
Lai gan spārni viņam ir īsi, tomēr viņš lido viegli, ātri un

ļoti veikli; iet turpretī viņš lēkādams un neveikli. Viņš
ir tikpat tramīgs cik pārdrošs un nebīstas no lielākiem

putniem." Pārdrošību zvirbuļu vanags apvieno ar ievēro-

jamu attapību, viltību un gudrību. Viņš ir īsts klejojošs
zaglis vai ceļavīru laupītājs un ar savu izturēšanos ievē-

rojami atšķiras no visiem pārējiem Eiropas vanagiem.

Viņu var noteikti pazīt katrā atstatumā pēc īpatnēiām

kustībām, kuras, saprotams, pilnīgi saskan ar viņa īsiem
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spārniem un garo asti. Tikai gribēdams pārlidot no vie-

nas meža daļas uz otru un pāri klajam laukam, viņš lai-

žas taisnā virzienā, pamīšus te virzīdamies uz priekšu ar

dažiem ātri cits citam sekojošiem spārnu vēdieniem, te

atkal planēdams ar izplestiem spārniem; parasti viņš lido

gar meža vai krūmu malu, pastāvīgi taisīdams visdažādā-

kos pagriezienus. Mežā viņš šad un tad ir redzams lidojot
arī virs koku kroņiem, tomēr daudz biežāk starp un zem

tiem; krūmos vai pie sētām viņš glūnēdams lido zemu,

pēkšņi izlaišas cauri zariem un medī gar otru krūmu virk-

nes pusi, laižas tieši virs krūmu galotnītēm, met atkal lī-

kumu, vienmēr negaidīti ierodas zaros sēdošo putnu tiešā

tuvumā, ātri paceļas gaisā un kā bulta šaujas virsū izrau-

dzītam laupījumam. Vairāk nekā citi plēsīgi putni viņš
izlieto izlikšanās mākslu. Jau Nauman s stāsta, ka

zvirbuļu vanags dažreiz lidojot kā sīlis; Eižens fon

Homeijers ir novērojis to pašu. Kāds putns parādī-

jās pie garas, varbūt no divdesmit ozoliem sastāvošas

koku rindas zemākā gala un līdzīgi sīlim laidās no viena

koka uz otru, uz katra uzkavēdamies īsu brīdi. Ar savu

izturēšanos viņš tik ļoti līdzinājās sīlim, ka Homeijers

viņam sekoja ar acīm tikai tamdēļ, ka ozola zīles vēl ne-

bija gatavas un tāpēc sīlim nebija vēl nekāda iemesla pār-

meklēt šo koku galotnes. Mazliet pārsteigts mans uzticī-

bas vīrs pazina putnu par zvibuļu vanagu. Gudrais laupī-

tājs arvien vairāk un vairāk tuvojās pēdējam ozolam, uz

kura tupēja bars mazu putnu, un beidzot izvērtās par lau-

pītāju, kā zibenis šāvās barā, kas nebija nojautis nekā

ļauna, un acumirkli vēlāk lidoja ar asiņojošu upuri nagos.

Ja zvirbuļu vanagā ir pamodusies laupīšanas kāre,

tad viņš aizmirst visu apkārtējo, negriež vērību ne uz cil-

vēku, ne arī uz suni vai kaķi, turpretī ķer izraudzīto lau-

pījumu pat novērotāja tiešā tuvumā, brāžas pāri mierīgi
sēdošam cilvēkam tik tuvu, ka spārni gandrīz aizskar sē-

dētāja galvu, ar gandrīz nekļūdīgu tvērienu sakampj savu

upuri un ir jau aizlaidies un pazudis, iekam vēl īsti dabū

atjēgties. Māju iekšienē un pat ripojošos ratos zvirbuļu
vanagi ir noķerti ļoti bieži; kāri vajādami savu laupīju-
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mu, tie bija aizmirsuši visu pārējo. Vēl jaunākos laikos

stāstīja kādu gadījumu, kur zvirbuļu vanags, vajādams
kādu putnu, ielaidies pilnā gaitā ejošā vilcienā un šeit

ticis noķerts. Zvirbuļu vanags ir sīkiem putniem visbī-

stamākais ienaidnieks; bet nereti viņš iedrošinās uzbrukt

arī lielākiem. Liekas, ka neviens putns no irbes līdz zelt-

galviņai nav pasargāts no viņa uzbrukumiem, un viņš ne-

smādē ari mazus zīdītājus. Viņa drošsirdība reizēm ir

patiesi neaprobežota. Ir novēroti viņa uzbrukumi zeltgal-

viņām un vairākas reizes ir redzēts, ka viņš drāžās virsū

pat zaķiem. Tālāk man ir zināmi vairāki gadījumi, ka

zvirbuļu vanagi pieveica baložus. Zvirbuļu vanagam zi-

nāms netrūkst drosmes un laupīšanas kāres, lai uzbruktu

katram kustonim, ko viņš cer kaut kā pievārēt; viņš ie-

drošinās uzbrukt pat tādiem kustoņiem, kas spēj preto-
ties. „Reiz," saka Naumans, „es staigāju pa savu me-

žiņu un noskatījos pakaļ kādam kāmim, kas mierīgi gri-

bēja lidot prom zemu pār koku galotnēm. Pēkšņi no kāda

no pēdējiem kokiem, no bieziem zariem izšāvās zvirbuļu
vanags un acumirklī sagrāba izbijušos kārni pie kakla, pēc
kam abi putni, neganti brēkdami krita uz leju. Es tūliņ
skrēju tiem klāt, bet no zvirbuļu vanaga tiku par ātru

pamanīts; viņš nobijās un palaida kārni vaļā, pēc kam

pēdējais mierīgi aizlaidās prom. Es vēlētos zināt, kā būtu

beigusies šī nevienlīdzīgā cīņa, ja es nebūtu putnus iztrau-

cējis. Vai gan mazais, pārdrošais laupītājs būtu kārni

pievārējis un patiesi nogalinājis?" Kārlis Millers

(Muller), būdams apslēpies, ilgāku laiku novēroja kādu

zvirbuļu vanagu, kas vairākas reizes uzbruka vāverei un

nopietni apdraudēja tās dzīvību.

Sīkie putni visi pazīst labi un bīstas ļoti no sava

briesmīgā ienaidnieka. „Zvirbuļi," saka Naumans,

„bailēs no zvirbuļu vanaga iebēg peļu alās," un arī visi

pārējie mēģina glābties līdzīgā kārtā, ja vien tas viņiem
izdodas. Daži tad rīkojas ar tikpat lielu gudrību. Viņi
lido pa šauru riņķi ap koku zariem vai stumbriem, un

zvirbuļu vanags, neskatoties uz visu savu veiklību, nespēj

viņiem tik ātri izsekot, un tā tie aizsteidzas mazu gabaliņu



247

priekšā un tad zibeņa ātrumā iebēg biezos krūmos; citi

putni plēsējam parādoties pieplok pie zemez, paliek neku-

stēdamies guļot un bieži netiek pamanīti; īsi sakot, ik-

viens mēģina glābties kā mācēdams. Tikai tupēdami putni
pēc mana tēva novērojumiem, nebīstas no zvirbuļu vanaga

un daudzkārt paliek ilgāku laiku tanī pašā kokā, kuru lau-

pītājs ir izraudzījis atpūtai. Izveicīgākie starp sīkajiem
putniem vajā briesmoni, skaļi brēkdami, un ar to dara

uzmanīgus un piesardzīgus citus putnus. Sevišķi bezde-

līgas bieži izjauc zvirbuļu vanagam medības, un viņš ļoti
labi zina, cik daudz tās viņam kaitē; jo, ja tās viņam ir

pielaidušās tuvu, tad viņš uzlido augstu gaisā, vēl aplido
dažus riņķus un tad laižas uz meža pusi. Uzbrukdams

viņš nereti noskrien garām; bet toties viņš sagrābj arī

divus putnus reizē, ja laime uzsmaida. Noķerto laupīju-
mu viņš aiznes uz kādu paslēptu vietu, izplūc tam lielākās

spalvas un pēc tam mierīgi apēd. Kaulus, spalvas un ma-

tus viņš atkal izvemj vīšķos. Ligzdu putnu mazuļi, se-

višķi tādi, kas izperēti uz zemes, pieder pie viņa mīļākās
barības; bet viņš netaupa arī olas.

Zvirbuļu vanaga balss reti dzirdama, parasti tikai pie
ligzdas. Viņa sastāv no skaņiem „ki ki ki", kas ātri seko

cits citam, vai arī no „kek kek", kas tiek izkliegts lēnām.

Pirmējās skaņas, liekas, ir brīdināšanas sauciens.

Ligzda atrodas biezokņos vai kāršu mežos, retumis

augstu virs zemes, bet pēc iespējas labi paslēpta un, ja
vien iespējams, tad skuju kokos, tuvu stumbram. Tanīs

apgabalos, kā viņš to mīl, kur lauks un mežs daudzkārt

mainās viens ar otru, viņš izvēlas laukiem vai pat ciema-

tiem pēc iespējas tuvu stāvošu biezokni vai kāršu mežu,
lai šeit ierīkotu savu ligzdu, un reiz uzņēmies pūles un

tādu ietaisījis, viņš perē tanī vairākus gadus no vietas vai,
ja viņam kādā pavasarī nolaupa olas, tad divi reizes vienā

gadā. Skatoties pēc vietas un izdevības, ligzdas iekārta ir

ļoti dažāda. Reizēm ligzda sastāv tikai no sausiem priežu,

egļu un bērzu žagariem un ir tik pavirši taisīta, ka to var

noturēt drīzāk par lauku baloža, nekā par plēsīga putna
ligzdu; citu reizi atkal tā taisīta no minētā materiāla, sū-
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nu, lapu un zemes kārtām, iekšpusē skaisti izlikta žaga-

riem, saknēm un matiem, varbūt arī izklāta dažām mātī-

tes pūku spalvām un tad patiesi ir ļoti skaista mītne.

Starp desmito maiju un divdesmito jūniju ligzdā ir atro-

damas trīs līdz piecas mēreni lielas, diezgan gludas olas,
ar biezu čaumalu, dažādā veidā, lielumā un krāsā, kas uz

parasti baltā, kaļķu krāsas, vairāk vai mazāk iepelēkā vai

iezaļganā pamata ir apklātas dažreiz ļoti bieži, bet reizēm

ļoti reti, ar sarkanbrūniem, sarkanas mālu krāsas un zil-

pelēkiem, skaidriem vai izplukušiem, lieliem un maziem

plankumiem un punktiem. Mātīte perē viena pati, tup
ļoti nopietni un izrāda apbrīnojamu mīlestību pret olām,

neatstāj tās pat tad, ja viņu vairākas reizes traucē, un

visiem spēkiem mēģina atsist uzbrukumus. Barību mazu-

ļiem bagātīgi piegādā abi vecāki; tomēr vajadzīgā kārtā

to sasmalcināt prot tikai mātīte. Ir novērots, ka jauni

zvirbuļu vanagi, kam māte ir nogalināta, nomirst badā arī

pie bagātīgi klāta galda, jo tēvs neprot sagatavot barību,
kā tas mazuļiem vajadzīgs. Arī ilgi pēc izlidošanas vecā-

ki vēl baro jaunos, vadā un pamāca.

Lielākie dižvanagi un vistu vanags bez vilcināšanās

ēd zvirbuļu vanagu, ja vien var to iegūt; mazāki putni
izrāda savu naidu vismaz ar vajāšanu. Cilvēks pret šo

visai kaitīgo plēsēju viscaur izturās naidīgi, kur vien

viņš ir iepazinies ar šī putna kaitīgo darbību, šis plēsī-

gais putns nav cienīgs, ka viņu taupa, bet pelna visnemi-

tīgāko un visnesaudzīgāko vajāšanu. Tas nebūs par

daudz sacīts, ja ieteiksim pret viņu izlietot katru līdzēkli.

Tomēr visi cilvēki tā nedomā. Pie daudzāmĀzijas tautām

zvirbuļu vanags vēl šodien ir ļoti iecienīts medību vanags

un kā tāds ieguvis daudz draugu. „Dienviduralos," saka

Eversmans, „viņš vairāk par citiem vanagiem tiek

lietots medībās, galvenā kārtā gan tikai paipalu medībās.

Vasarā jaunos vanagus uzbaro un iemāca, bet rudenī iz-

lieto medībām un pēc tam ļauj tiem atkal aizlaisties, jo

neatmaksājas tos barot cauru ziemu, tāpēc ka pavasarī

var būt tik daudz jauno vanagu, cik vajadzīgs. Medībām
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tiek uzbarotas tikai lielākās mātītes, bet mazākos tēvi-

ņus atmet, jo viņi nav derīgi." Uzjautrinošu gadījumu

atstāsta Rade. Kaukāza dienvidos, un proti, apgabalā

ap Eifrātas izteku, kalnos dzīvoja kāda kurdu cilts, kas

vēl tagad piekopa mazu dzīvnieku medības ar vanagiem
un kuras virsaitis medībās izlietoja sevišķi labi iemācītus

vistu vanagus, zvirbuļu vanagus un mazos ērgļus. Pie

šī virsaiša Rade ieraudzīja kādu plēsīgu putnu, kas,
spriežot pēc krāsas un auguma, nenoliedzami bija zvirbuļu
vanags, bet kas lepojās ar īstu dzeltēnā vanaga asti. Tā

kā par bastardsugu šeit nebija ko domāt, tad tik dīvainas

formas rašanās bija jāizskaidro ar kādu citu dabisku ie-

meslu, kā tas arī vēlāk apstiprinājās. Zvirbuļu vanags

savu asti bija tā nospraucis, ka vairs to nespēja medībās

izlietot. Tad vecais virsaitis nāca uz gudrām domām, ka

šim putnam vajaga mākslīgi pielikt dzeltēnā vanaga asti.

Vecās, nospraukstās astes spalvas tika pie spīgām no-

griestas, jaunās spalvas apsmērēja ar ļoti lipīgu, ātri sa-

cietējošu cukura sīrupu un iebāza spīgu stobros. Mākslīgā
aste zvirbuļu vanagam, vēlāk izejot medībās, izdarīja vi-

sus vajadzīgos pakalpojumus.

Katrs, kas pats ir turējis gūstā zvirbuļu vanagus, būs

spiests atzīt Āzijas vanadznieku izveicību. Patīkami gū-

stekņi šie plēsīgie putni nav, viņu tramīgums, mežonība

un rijība ir taisni atbaidoša. Par viņu rijību Lī b c (Lie-

be) stāsta atgadījumu, ko es vēl beigās pievedīšu, jo tas

palīdz raksturot šī putna dabu. „Reiz," tā viņš raksta

man, „man atnesa kādu zvirbuļu vanagu, kas, šaudamies

virsū kādam putnam, bija pielipis pie līmiķiem un tā nonā-

cis gūstā. Mana sieva, kura saņēma zvirbuļu vanagu no

putnu ķērēja, bija tik neuzmanīga, ka ļāva sevi nelietīgam

putnam plēst un izbijusies palaida viņu vaļā. Bet plēsonis
vis nemeklēja logu un nebēga, turpretī piegrieza savu uz-

manību vienam no maniem putnu būriem un drāzās virsū

pēdējā iemītniekiem ar tik aklu niknumu, ka es varēju

viņu atkal noņemt no būra, pie kura viņš bija pieķēries."
Arī es daudzas reizes ilgāku vai īsāku laiku esmu turējis
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zvirbuļu vanagu gūstā, bet nekad neesmu varējis ar viņu
iedraudzēties.

Dzimtas pirmveids, mūsu vistu vanags (Astur

palumbarius) pelna to godu, kas viņam parādīts, nosaucot

veselu dzimtu viņa vārdā. Ne tikai pēc sava vārda, bet

arī pēc savas dabas viņš ir vistu vanags vārda īstā no-

zīmē. Pēc viņa nosauktā ģints (Astur), pie kuras viņš
pieder, galvenos vilcienos raksturojas ar tām pašām iezī-

mēm kā zvirbuļu vanagi; tomēr no pēdējiem vistu vanagi

atšķiras ar druknāku vidukli, garāku knābi, apaļāku asti

un resnākām kājām.
Vistu vanags ir liels, spēcīgs plēsīgs putns, 55 centi-

metri garš un 1,1 metri plats, ar 31 centimetri gariem

spārniem un 22 centimetri garu asti. Mātīte ir ievēro-

jami lielāka un resnāka, 12 līdz 15 centimetri garāka un

15 līdz 18 centimetri platāka par tēviņu. Izkrāsotā ģērbā

ķermeņa augšdaļa ir melngani pelēkbrūna, pārklāta ar

vairāk vai mazāk pelēkzilu sarmu, ķermeņa apakšdaļa

balta, katra spalva apklāta brūni melnām kātu švītrām un

viļņainām līnijām. Knābis ir melnā raga krāsā, vaskāda

bāli dzeltēnā, acis spilgti dzeltēnas, kājas dzeltēnas. Jau-

natnes ģērbam augšdaļa ir brūna, katra spalva apņemta

rūzgani dzeltēnām malām un apklāta tās pašas krāsas

plankumiem, apakšdaļa rūzgani iesarkana, vēlāk rūzgani

bālgana, apklāta gareniskiem, brūniem plankumiem. Knā-

bis un acis, kājas un vaskāda ir bālāka nekā veciem put-
niem. Pasugas ir ļoti retas, turpretī ļoti gaiši krāsoti un

pilnīgi balti vistu vanagi ir novēroti vairākkārt.

Vistu vanaga izplatības apgabals apņem Eiropas un

Vidusāzijas lielāko daļu; tomēr šeit ieskaitāmās zemēs

viņš nav sastopams viscaur, un ja arī ir, tad tomēr nevie-

nādi bieži. Lielbritānijā viņš pieder pie tik retiem put-

niem, ka viņa sastapšanas gadījumi ir rūpīgi atzīmēti

zooloģiskos darbos. Islandē un Fereru salā viņš pavisam

nav atrodams. Turpretī viņš apdzīvo Skandināviju, cik
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tāļu tā apaugusi mežiem, Baltijas valstis, Dāniju, Holandi,

Vāciju un Franciju, visu Austriju, Donavas ielejas, Krie-

viju no ziemeļiem līdz dienvidiem, Mazāziju un Ziemeļper-
siju, Ziemeļ- un Vidusspāniju kā perējošs putns, bet dien-

vidzemēs viņš ir daudz retāks kā Vācijā.

Vācijā mežu apgabalos viņš ir parasta parādība*).
Novembrī viņš sāk klejot, tomēr nav īsti uzskatāms par

kārtīgu gāju putnu, lai gan pēc maniem novērojumiem

viņš klejo līdz Ziemeļeģiptei. Bet tas notiek tikai retos

gadījumos un nekārtīgi. Neapšaubāmi ir pierādīts, ka

Vācijā ziemas laikā ir novēroti un nogalināti tiklab tēviņi
kā mātītes. Tas pats sakāms par Āziju. Kur vistu va-

nags reiz apmeties, no turienes viņš grūti padzenams, ja
vien apstākļi viņa dzīvei ir kaut cik labvēlīgi. Viņam va-

jadzīgs biezs mežs, kur viņš varētu atpūsties un no kurie-

nes izejot, viegli varētu iegūt laupījumu, un viņš nedod

sevišķu priekšroku ne skuju, ne lagzdu mežiem, bet mīl

īpaši tādus, kas mainās ar laukiem un pļavām, tomēr lielā-

kos mežos sastopams biežāk nekā mazākos.

Pēc manām domām šī plēsīgā putna apraksts, kuru

priekš piecdesmit gadiem sniedza mans tēvs, vēl nav pār-

spēts; tāpēc es viņu likšu turpmākam tēlojumam pamatā
un tikai vienā otrā vietā iespraudīšu jaunākus novēroju-

mus, kurus atrodu par svarīgiem.

Vistu vanags ir vientulīgs, nesabiedrisks plēsīgs

putns, kas ar savu mātīti turās kopā tikai pārošanās un

perēšanas laikā. Viņš ir ļoti straujš, mežonīgs, pārdrošs,

ātrs, stiprs un pie tam viltīgs un tramīgs putns. Uzbruk-

dams viņš vienmēr lido ātri, bet šķeldams gaisu un šalk-

dams, bez tam bieži slīdēdams; garā aste tad parasti tiek

drusku izplesta. Kaut cik ievingrinājies novērotājs kaut

kurā attālumā viņu viegli atšķirs no visiem pārējiem mūs-

māju plēsīgiem putniem, varbūt izņemot vienīgi zvirbuļu
vanaga mātīti; jo samērā īsie spārni un garā aste, kuru

dēļ viņš lido diezgan līdzīgi meža balodim, līdz ar ievēro-

jamo lielumu ir viņa raksturīgas pazīmes. Pārlidodams

*) Tagad, par nožēlošanu, to vairs nevar teikt. Izdevējs.
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no vienas meža daļas uz otru un sevišķi kalnainos apvidos

pārvietodamies no viena pakalna uz otru, viņš lido arī ie-

vērojamā augstumā, apmēram divsimti līdz četrsimti metri

virs zemes; parasti viņš līdzīgi citiem plēsīgiem putniem
klusi lido nelielā augstumā, gar mežmalām un krūmu rin-

dām, bieži krustodams koku grupas un krūmājus, vai arī

lidodams tieši pāri to galotnēm. Gandrīz neviens cits plē-

sīgs putns lidodams neizdara tik dažādas kustības, kā vi-

stu vanags, kas apvieno ātrumu ar straujiem un negaidī-
tiem griezieniem un vētrainu pakaļdzīšanos ar tādu

veiklību, ka priekš tik liela putna tā ir pārsteidzoša. Nu

viņš paceļas ātri augšup, aplido dažus riņķus, pēkšņi šau-

jas lejup, ļoti droši lido caur kupliem koku zariem un at-

rodas te augstu, te zemu. Arī viņš uz zemes ir neveikls,
parasti lēkā un kārtīgi iet tikai retumis. Kur uzmesties

viņš vienmēr izvēlas koka zemākos zarus un notupstas

pēc iespējas tuvu stumbram. Uz klintīm vai mūriem es

nekad neesmu redzējis viņu sēžam; uz ēkām ciematos gan

viņš dažreiz nolaižoties. Viņa balss ir stiprs, tāļu dzir-

dams pretīgs brēciens, bet dzirdēt to dabon tikai diezgan
reti. Noskaities vai sašutis, vistu vanags brēc gari stiep-

tu „iviē", priecādamies par laupījumu „iviē iviē", pāroda-
mies „gek gek gek", „gik gik gik" un pēc tam ātri citu

pēc cita „kjak kjak", nobiedēts „viē viē" vai arī klusu

„vis vis".

Vistu vanags ir redzams kustoties un darbojoties
katrā dienas laikā, arī dienvidus stundās, kuras pārējie

plēsīgie putni veltī atpūtai. Viņš diezgan kārtīgi izsiro

lielu novadu un ilgāku laiku ikdienas atgriežas tanīs vie-

tās, kur tam reiz uzsmaidījusi laime. Apbrīnojamā rijī-
ba piespiež viņu gandrīz pastāvīgi medīt; tāpat kā zvir-

buļu vanags, viņš tikai retumis jūtas patiesi apmierināts,
bet parasti vienmēr ir izsalcis vai vismaz asinskārs. Viņš
medī visus spārnainos, sākot no sigām un medņiem un

beidzot ar mazām zīlītēm, un visus zīdītājus, kurus viņš
cer pievārēt. Viņš šaujas virsū zaķim, lai to nogalinātu,

paceļ gaisā nikno zebieksti, tāpat kā arī izņem no ligzdas

vāverīti, laupa lidojot un sēdot, kā peldētājus putnus, tā
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ari skrējējus zīdītājus, un izvelk savu laupījumu pat no

paslēptuvēm. Milzīgas bailes sagrābj tos dzīvniekus, kas

jūtas no viņa apdraudēti; viņš tos nobiedē bieži tā, ka

tie paliek nekustīgi sēdot un, kā saka Naumans, „jau
asiņo viņa nagos, pirms kā tikuši skaidrībā par to, kas

labāk, bēgt vai pieplakt pie zemes." Viņa laupīšanas

kāri pārspēj tikai viņa paša pārdrošība, bet kā vienu, tā

otru pārsniedz viņa slepkavošanas prieks: viņš nepazīst
nekādu saudzību. Vācijas ziemeļos un rītos no viņa cieš

visi tā sauktie medīiamie putni, no medņa līdz baltam ru-

benim; pie mums (Vācijā) uz laukiem viņš vajā irbes,
meža un mājas baložus, meža un mājas pīles un daudzos

mežainos apvidu ciematos ir bīstamākais mājputnu ienaid-

nieks. Tāpat kā zvirbuļu vanags, viņš vienmēr pārsteidz
ar savu negaidīto ierašanos un tamdēļ gandrīz katru reizi

panāk savu nolūku. „Lauku sētās," ļoti pareizi apraksta
All v m s, „viņš iedrāžas tikpat negaidīti kā krūmmalā,

pāri par kādas zemas piebūves jumtu vai caur divu ēku

starpu zibeņa ātrumā pakampj no pagalma kādu vistu vai

balodi un ir ar to jau pazudis, iekam dabū īsti apķerties

par svešo viesi." Mūsu mājas baložiem viņš pastāvīgi uz-

brūk, un viens vienīgs vistu vanagu pāris dažos mēnešos

var izpostīt ļoti lielu baložu saimi. Pamanījuši vistu va-

nagu, baloži steigšus bēg; bet plēsīgais putns slīpā vir-

zienā kā bulta šaujas tiem pakaļ un mēģina kādu saķert,
uzbrukdams parasti no augšas. To viņš izdara bez manā-

mas spārnu kustināšanas, ar tāļu izstieptiem nagiem un

drusku sakļautiem spārniem, bet ar tādu ātrumu, ka ceļas

švīkstoņa, kas dzirdama simts līdz simtpiecdesmit soļus

tāļu. Pilnīgi saprotamas un attaisnojamas ir nāves bailes

viņam parādoties, kas sagrābj visus viņa apdraudētos

putnus. Tiklīdz viņš parādās tālumā, tā visā putnu pa-

saulē saceļas uztraukums. Baloži un vistas, ko viņš ir

ķēris, bet kas vēl tikuši izglābti, paliek nekustīgi tupot

uz zemes, ļaujas ka cilvēks viņus saņem rokā vai arī bēg
uz kādu paslēptuvi un dienām un nedēļām ilgi neaizmirst

izjustās bailes. Stipras vistas, pielikdamas pēdējos spē-

kus, ar plēsoni uz muguras mēģina ieskriet mājas iek-



Sienē, it kā gribētu meklēt aizsardzību pie cilvēka, un ti-

kai drošsirdīgās vārnas, kuras arī dabūn daudz ciest no

šī plēsīgā putna, uzdrošinās domāt par atriebšanos.

Ar tikpat nenogurstošu pacietību kā putnus viņš vajā
arī zīdītājus. „Jaunus zaķus," saka mans tēvs, „viņš
pievārē viegli; bet veciem viņš uzbrūk pēc zināma plāna.
Ja zaķis mēģina glābties bēgdams, tad vistu vanags vai-

rākas reizes drāžas tam virsū ar knābi; un kad zaķis
pēc tam ir ievainots un noguris, tad viņš sagrābj to ar

nagiem un pamazām nogalina ar knābi un nagiem, šī

cīņa parasti velkas ilgi, un es zinu kādu gadījumu, kur

zaķis labu laiku kūleņoja apkārt ar vanagu, kurš nelaida

jānīti vaļā, lai gan viņš diezgan bieži nokļuva apakšā.
Kāds mans uzticams draugs, stāvēdams uz loma, ar vie-

nu šāvienu nošāva zaķi un vistu vanagu, kad pēdējais
drāzās virsū zaķim." Ziemeļos, sevišķi Skandināvijā, vi-

stu vanags zīdītājus ķer vairāk nekā pie mums. Piem.

viņš seko lemingu bariem, jo no tiem viņš var iegūt laupī-

jumu visvieglāk.

Izdevīgā gadījumā vistu vanags nedomā apmierinā-

ties tikai ar vienu upuri vien, bet vispirms nogalina tik

daudz putnu, cik spēj noķert, un pēc tam tos mierīgi apēd.
Rīzentāls (Riesenthal) novēroja, ka tas pats vistu

vanags stundas laikā izvilka no ligzdas citu pēc cita pie-

cus gandrīz jau pilnīgi ar spalvām apaugušus vārnēnus,

negriezdams vērību uz vecām vārnām, kas bariem sapul-

cējās aizsargāt mazuļus. Neapmierināmo laupīšanas un

slepkavošanas kāri šis blandonis apvieno ar pārdrošību un

kārumu cienīšanu. Pagalmu, kur viņš reiz ieguvis laupī-

jumu, vistu vanags apmeklē atkal un atkal, nemaz nebē-

dādams par soļiem, kādus sper cilvēks viņa pienācīgai sa-

gaidīšanai. Neviens cits plēsīgs putns neprot viltīgāk iz-

vairīties no visām pret viņu vērstām vajāšanām. Ar savu

pēkšņo ierašanos viņš ne tikai kārtēji iegūst laupījumu,
bet arī sagādā sev drošību. Viņam ir gluži tāda daba, kā

zaglim, kas nogaida īsto acumirkli un klusi zogas klāt dzī-

voklim, kuru viņš vairākas reizes jau apmeklējis.
Ir ticams, ka vistu vanaga nesaticībai par iemeslu ir
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viņa neticamā laupīšanas kāre. Pie sagūstītiem vistu va-

nagiem mēs esam novērojuši plašos apmēros slepkavības
ģimenes locekļu starpā. Tāpēc šo putnu vienmēr sastop
ar neaprakstāmu naidu, tiklīdz viņš parādās. Sevišķi vār-

nas, kuras viņš laikam dažreiz sagrābj kad tās sēž, neno-

gurst viņu vajādamas un, nebēdādamas par savu dzīvību,
dzenas viņam pakaļ. Tiklīdz viņš parādās, tā viņu no

visām pusēm ieslēdz melno putnu bars; skaļā ķērkšana
pastāvīgi pieaicina klāt jaunus palīgus, un tā var notik-

ties, ka vārnas viņu no tiesas sagūsta. Tas notiek sevišķi
tad, kad viņš ar nonāvētu laupījumu nagos lido prom vai

grib to uz zemes mierīgi apēst. Cīņas karstumā abas pu-

ses tad reizēm pilnīgi aizmirst apkārtējo pasauli. Tā 19.

maijā 1868. gadā kādu no vārnām apstātu vistu vanagu

ar medību dunci nogalināja mežziņa palīgs Mi 11 er s

(Mūller) no Hermansgrinas. Dzirdēdams vārnu trokšņo-

šanu, minētais vīrs uzmanīgi līda uz trača vietu un šeit

ieraudzīja lielu plēsīgo putnu, kura uzmanību tādā mērā

saistīja melnā banda ap viņu, ka Mi 11er s varēja pieiet
uz desmit soļiem un mest plēsonim, kas cēlās gaisā, ar pa
tam izvilkto medību dunci. Gadījums ģelzi novirzīja tā,
ka viņš vistu vanagu trāpīja galvā, apdullinātu nogāza

zemē un nodeva vajātājām rokās. Šim ienīstam plēsīgam

putnam uzbrūk bez vārnām arī mūsu mazie dižvanagi, un

bezdelīgas mēdz uzjautrināties, pavadīdamas viņu ar ska-

ļiem un biedinošiem brēcieniem.

Ligzda tiek ierīkota vecākos un augstākos meža ko-

kos, pa lielākai daļai uz zema zara, tuvu stumbram. Viņa
ir ļoti liela un lēzena, apakšā sastāv no sausiem zariem,
tālāk no žagariem un augšā tiek izklāta ar zaļām egļu un

priežu skujām, kuras kā liekas tiek vienmēr atjaunotas,
īstais ligzdas iedobums ir ļoti sekls un parasti izklāts ar

paša perētāja pūkainām spalvām. Reiz iztaisīto ligzdu
tas pats vistu vanagu pāris nākošā gadā atkal izlieto, iz-

labo, paplašina un apsprauž ar svaigām skujām; dažreiz

vienam pārim ir tomēr trīs līdz četras ligzdas, kas ierīko-

tas nelielā attālumā cita no citas un kuras tas izlieto pār-

maiņus. Jau martā skaistās, skaidrās dienās ir redzams,
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kā abi dzīves biedri vienmērīgos griezienos lido augšup pa

vītveidīgo līniju, izrādīdami savas mīlestības jūtas. Apriļa
pēdējā pusē vai maija sākumā olu skaits mēdz būt jau
pilns; dējums tagad sastāv no divām līdz četrām lielām,
vairāk iegarenām nekā ieapaļām, vidū stipri vēderainām

olām ar biezu un nelīdzenu čaumalu, kura uz zaļgani balta

pamata apklāta retiem dzeltēniem plankumiem, bet bieži

arī ir tīra, bez plankumiem. Mātīte perē ar sirsnīgu no-

došanos un neatstāj ligzdu arī tad, ja to vairākkārt traucē,
dažreiz neceļas ne reizi gaisā, pat ja ligzdu apšauda rup-

jām skrotīm. Altums apgalvo, ka vienā gadījumā pe-

rētāju vistu vanagu no olām neesot aizbiedējis pat šā-

viens, kas putnam laupījis dažas astes spalvas. Uzbruku-

mus mazuļiem mēģina atsist abi vecāki, pierādīdami lielu

drosmi, kas dažreiz pārvēršas pārdrošībā. Ir novērots, ka

viņi sirdīgi uzbrūk cilvēkiem, kas kāpj kokā, kur atrodas

viņu ligzda; vairākkārt ir gadījies, ka vistu vanags perē-

šanas laikā ir uzbrucis cilvēkiem un pat zirgiem, lai gan
neviens viņu nebija kaitinājis. Mazuļi aug ātri, bet arī

ēd neticami daudz, un abiem vecākiem ir daudz darba, lai

apmierinātu viņu lielo ēstgribu. Ligzda tad izvēršas par

īstu kautuvi. Abi vecāki stiepj šurp visu, ko atrod, pat
veselas ligzdas ar mazuļiem, kā to novērojis kāds ļoti uz-

ticams vīrs no mūsu paziņām, sevišķi strazdu un melno

strazdu ligzdas, kuras tie uzostījuši. Ka spēcīgākie put-
nēni, ciezdami badu, uzbrūk ligzdā saviem brāļiem un

māsām un tos, kā tas apgalvots, apēd, par to gandrīz nav

ko šaubīties.

Neapsveramā posta dēļ, ko nodara vistu vanags un

kas ļoti bieži tieši aizskar arī cilvēku, viltīgais laupītājs,

zināms, tiek cītīgi vajāts. Viņu nomedīt nav tik viegli,

jo veco vistu vanagu uzmanība dara daudz pūļu mednie-

kam; tamdēļ jo vairāk atmaksājas ķeršana, ar gudru

ziņu izmantojot arī naidu, kuru vistu vanags izrāda pret

ūpi. Cik ļoti viņš nemīl, ka citi ķildīgi putni apgrūtina

viņu pašu, tikpat cītīgi, sirdīgi un neatlaidīgi viņš uzbrūk

ūpim. īpatnējā veidā vēcinādams spārnus, vairāk pli-

vinādamies nekā purinādamies, viņš tuvojas ienīstai
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pūcei līdz dažu centimetru atstatumam, tā kā

daudzreiz nav iespējams uz viņu izšaut, neapdrau-
dot līdz ar to arī ūpi. Tā kā viņš dažreiz mēdz uz-

mesties uz kāpslīšiem būdiņas priekšā, tad viņu bez pūlēm
var nošaut no vārnu būdas, tāpat kā perētāju mātīti var

nogāst lejā no ligzdas. Arī tīklos un plēsīgu putnu lama-

tās, sevišķi vistu vanagu grozos, droši var sagūstīt viltīgo
blēdi, īpaši ja lamatas ir labi piemērotas.

Gūstā vistu vanags ir tikpat pretīgs kā savvaļā. Vi-

ņa mežonība un ļaunprātība, nesaticība un slepkavošanas
kāre viņu drīz padara mūsu acīs par ļoti riebīgu radīju-
mu. Nekad neesmu redzējis rāmu vistu vanagu, bet tikai

mežonīgus un niknus, kas, cilvēkam tuvojoties, izturējās
kā neprātīgi un plosījās un trakoja pa savu būri, no-

spraukdami spalvas no pieres vai asiņaini ievainodami

spārnus, — un no liela niknuma un dusmām nezināja ko

darīt. Ka viņus var pieradināt, to mums ir pierādījuši
senie vanadznieki un to mums vēl tagad ikdienas pierāda
Āzijas vanadznieki; bet kā ir jāiesāk šo putnu spītības
salaušana, tas priekš manis paliek mīkla. Es esmu tuvo-

jies veciem vistu vanagiem ar uzticības pilnu kustoņu
mīlestību: bet velti; jauniem es esmu parādījis visu iedo-

mājamo draudzību: bet velti. Vēl vairāk: cits plēsīgs

putns beidzot pierod, ja arī ne būrim, tas ir brīvības zau-

dēšanai, tad vismaz barībai, ko viņam pasniedz; bet vistu

vanags nekad nav apmierināts, vari dot viņam, ko gribi.
Vienmēr un vienmēr saīdzis, it kā noskaities pats uz sevis

un uz pasaules, viņš pastāvīgi tup vienā būra stūrī, bolī-

dams dzeltēnās acis, ar muguru līdz pusei atslējies pret
sienu, atbalstījies ar asti, gatavs vienmēr abiem nagiem
visu grābt un plēst, it kā gaidīdams acumirkli, kad varēs

parādīt darbos savu briesmīgo un neprātīgo niknumu.

Viņš ir riebīgs putns kā mežā, tā būrī, mežonīgs un vil-

tīgs radījums, kas nekad neatstājas no saviem nedarbiem

un ko nekad nedrīkst turēt kopā ne ar vienu tikpat lielu

putnu, lai tas būtu arī nezin cik spēcīgs. Katrs peļu va-

nags, katra līja, katra mazā pūce ir zudusi, ja to ievieto



258

vienā būri ar vistu vanagu; agrāk vai vēlāk tā tiks sa-

grābta, nogalināta un apēsta.

Dzērvju lija jeb sekretārs (Gvpogeranus

serpentarius) ir līdzīga nosaukuma dzimtas (Sagittaridae)

priekšstāvis un atšķiras no visiem pārējiem plēsīgiem
putniem ar saviem neparasti gariem kāju pantiem, kuru

dēļ viņa kājas atgādina īsto skrējējputnu un purvu putnu

kājas. Viņš ir slaiki noaudzis, galva diezgan maza, plata
un vidū drusku plakana, kakls samērā garš un tievs, vi-

duklis izstiepts garumā, knābis īsāks par galvu, visas kāju
daļas, bet sevišķi īstās kājas pagarinātas, ķetnas īspirk-
stainas, apbruņotas vidēji gariem, spēcīgiem nagiem,

spārni gari; asi kāpienveidīgi izrobotā aste pārsteidzoši

gara, vidējās spalvas katrā pusē vēl daudz garākas par

visām pārējām, beidzot spalvu ģērbs kupls un lielspalvains,
uz galvas pagarināts par cekulu, ko putns var sacelt

stāvu. Krāsa ir vienkārša, bet patīkama. Ķermeņa
augšdaļas gaiši pelēkas, pārklātas ar brūnganu sarmu,

apakšdaļas netīri pelēkdzeltēnas, pirmās un otrās šķiras
lidspalvas melnas, bet astes augšējās segas baltas. Acis

iepelēki brūnas, knābis tumšā raga krāsā, galotnē melns,
vaskāda tumši dzeltēnā, kājas oranždzeltēnas. Mātīte at-

šķiras no tēviņa ar īsāku cekulu un īsākām astes spalvām;

viņas ģērbs ir gaišāks, cisku spalvas brūnas ar baltām

joslām, vēders balts. Mazuļi līdzinās mātītei. Tēviņa ga-

rums ir 1,15 līdz 1,25 metri, spārna garums 62, vidējo
astes spalvu garums 68, kājas augstums 29 centimetri.

Mātīte drusku lielāka par tēviņu.
Dzērvju lījas izplatības apgabals aizņem lielu Āfrikas

daļu. Viņa ir sastapta no Kapzemes līdz sešpadsmitam

ziemeļu platuma grādam un no Sarkanās jūras piekrastes
līdz Senegalei. Ņemot vērā viņas īpatnējo augumu, jau

iepriekš var paredzēt, ka viņa dzīvo tikai tanīs plašos
stepjveidīgos līdzenumos, kas ieņem Vidusāfrikas lielāko

tiesu. Plēsīgs putns, kas tā veidots, kā dzērvju līja, ir
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radīts dzīvei uz zemes un gaisā jūtas vairāk vai mazāk

svešs. Pēc H c i g 1 i n a konstatējuma, Habešā viņa patiesi

gan mīt arī kalnājos vēl līdz 2500 metru augstumam virs

jūras līmeņa, tomēr šeit apdzīvo tikai līdzenumus. Viņa
izvairās ne tikai no meža, bet arī jau no lielu koku tuvuma;

viņas medību apgabals ir stepes, sausi vai mitri pļavu vei-

dīgi klajumi un dažās vietās varbūt vēl retiem kokiem ap-

auguši lauki, tikai ne meži.

„Kā strauss, siga un tuksneša skrējējs," saka H c i g-
-lin s, „tā arī sekretārs ir īsts stepju putns, kas laižas

tikai retumis, zemu un neveikli, bet pa zemi savā medību

apgabalā skrien čaklām kājām. Viņa gaita un izturēšanās

ir ļoti skaista. Izcēlies taisni, kaklu un galvu nesdams

augstu un vienmērīgi šūpodams uz priekšu un atpakaļ, tikai

retumis tipinādams ātrāk, tā nosvērtiem soļiem, lūkoda-

mies apkārt pēc laupījuma, viņš klejo pa līdzenumu." Es

esmu gan pilnīgi vienis prātis ar savu mirušo draugu šī

putna staltās gaitas slavēšanā, bet ne lidojuma aprakstā.
Ejoša dzērvju līja tiešām ir cēls un stalts, un tāpēc arī ļoti
patīkams radījums, bet arī lidodams augstu gaisā šis putns
nedarakaunu savai ciltij, lai gan viņš, saprotams, nevar sa-

censties ar lidojošu vanagu, ērgli vai grifu. Savu garokāju

dēļ viņš iet vieglāk un labāk nekā visi pārējie plēsīgie

putni. Izslējies augstu, viņš soļo pa zemi jūdzēm tāļu un

nenogurdams. Medīdams vai bēgdams, viņš, noliecis ķer -
meni uz priekšu, skrien gandrīz tikpat ātri kā siga vai kāds

cits skrējējputns, un tikai ne labprāt laiž darbā savu:

spārnus; lai paceltos gaisā, viņam arī ir iepriekš jāieskrie-

nas. Lidošana no sākuma viņam, kā liekas, prasa pūles;
bet sasniedzis zināmu augstumu, viņš viegli un skaisti plarē
uz priekšu, parasti tālus gabalus bez spārnu vēcināšanas.

Un tad viņš kā svētēlis izstiepj kājas atpakaļ, bet galvu
taisni uz priekšu, un ar to šī putna lidgaita top tik īpat-

nēja, ka viņu nekādā ziņā nevar samainīt ne ar vienu citu

lidotāju plēsēju. Var jau būt, ka savas medības viņš iz-

dara galvenā kārtā skriedams, un, iztramdīts, gandrīz ne-

kad nepaceļas līdz ievērojamākiem augstumiem; bet ka
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pēdējo viņš spēj darīt, to, dibinoties uz personīgiem novē-

rojumiem, varu noteikti apgalvot.

Visi novērotāji ir vienis prātis, ka dzērvju līja dzīvo

pa pāriem un apdzīvo diezgan plašu novadu. īsti bieži sa-

stopama viņa nav nekur, to tiesu ir atrodama viscaur.

Tikai sevišķos gadījumos sabiedrojas lielāks šo ievērojamo

putnu skaits. Kad piem. priekš lietus laikmeta tiek aizde-

dzināta stepju zāle un uguns izplešas jūdzēm tāļu, izdzī-

dams stepes dzīvniekus, tad parasti tur ierodas dzērvju līja,

paredzēdama bagātu laupījumu, un skrien un laižas stun-

dām ilgi pa priekšu uguns linijai, kas ātri virzās uz priekšu.

Dzērvju līja ēd galvenā kārtā rāpuļus un abiniekus, bet ne-

smādē arī citus mugurkaulainos, ja vien tādi pagadās, un

vēl mazāk tā smādē kukaiņus, kas laikiem sastāda viņas

galveno barību. Viņas ēstgriba ir ievērojami liela; viņu
var saukt gandrīz par nepiepildāmu. Levei j a n s (Le-

vaillant) no kādas, viņa paša nogalinātas dzērvju līias

guznas izvilka divdesmit vienu mazu bruņu rupuci, vien-

padsmit ķirzakas un trīs čūskas, bez tam vēl atrada labu

tiesu sienāžu un kuņģī piku, sastāvošu no mugurkaulaino

kā-'ām, bruņu rupuču čaulām un kukaiņu spārniem, kas

vēlāk, jādomā, tiktu izspļauta kā vīšķis. Dzērvju līia jau

no seniem laikiem ir izdaudzināta par čūsku iznīcinātāju.

Žīls Verro (Jules Verreaux) sīki apraksta, kā šis

putns medī čūskas. Jau arī tā tik greznais un majestāti-
skais putns top vēl pievilcīgāks un patīkamāks, kad viņš
uzsāk cīnu ar čūskām. Lai pārsteigtu rāpuli, kuram putns

nodomājis uzbrukt, viņš attīsta visu savu īpatnēio uzma-

nību un tāpēc tuvojas čūskai ar vislielāko apdomību. Ce-

kula un kakla pakaļējās daļas spalvu sabošana nozīmē cīņas
sākumu. Ar varenu lēcienu viņš gāžas virsū rāpulim, spē-

cīgi iesit tam ar stipro ķetnu un ne reti to nogalina ar

pirmo cirtienu. Japirmais uzbrukums neizdodas, tad čūska

pa daļai paceļas stāvu, augstākā mērā sakaitināta briļļu

čūska draudoši izpleš savu vairogu un piespiež putnu pir-

mā kārtā ar vienu lēcienu atlēkt atpakaļ. Tomēr viņš to

dara tikai tanī nolūkā, lai glūnot nogaidītu īsto acumirkli.

Pacēlusi galvu, čūska šauda mēli un šņāc, lai iebiedētu savu
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pretinieku; bet tam drosme tikai aug līdz ar briesmu vai-

rošanos. Ar drusku paceltiem spārniem putns no jauna
virzās uz priekšu un ar kājām atkal sit čūskai tik stiprus

sitienus, ka tā droši īsā laikā cīņas nespējīga izstiepjas uz

zemes. Ja čūska pāriet uzbrukumā un gāžās virsū savam

pretniekam, kā mēs to vairākkārt esam redzējuši, tad tas

arī vēl tagad prot izvairīties no viņas kodieniem, vai nu

turēdams priekšā izplestos spārnus, vai arī lēkdams atpakaļ

un uz sāniem. Nogurusi un galīgi nokususi, čūska beidzot

nokrīt visā garumā uz zemes, un tagad putns uzbrūk ar

divkāršu enerģiju, ar savu nagu iznīcinošiem sitieniem sa-

lauž viņas mugurkaulu, ar to atņemdams viņai spēku un

spēju kustēties un beidzot zibeņa ātrumā iecērt savu dzel-

žaino ķetnu viņai pakausī. Bez kādas vilcināšanās putns

tūlīņ sāk ieturēt savu pusdienu. Nedaudzās minūtēs viņš
ir apēdis gandrīz divus metrus garu čūsku līdz galvai, kuru

viņš beigās saplosa ar dažiem knābja cirtieniem, pēc tam

priecīgi dodas uz savu atpūtas vietu, ievelk galvu starp ple-

ciem un, mierīgi sagremodams, paliek šinī stāvoklī vairā-

kas stundas no vietas. Heig 1i n s redzēja, ka dzērvju

līja ar vienu pašu varenās ķetnas sitienu sadragāja tuks-

neša bruņu rupuci. Senākie novērotāji apgalvo, ka viņi
esot redzējuši dzērvju lijas, kas uznesušas gaisā lielas

čūskas un tad no ievērojama augstuma metušas tās zemē,

lai tās sadragātu. Jaunāko laiku ceļotāji par to gan neko

nezina vēstīt; tomēr šīs ziņas nekādā ziņā nav neticamas,

joarī citi plēsīgi putni rīkojas tāpat.
Par dzērvju lījas vaislošanos mums ir vairāki ļoti vien-

prātīgi ziņojumi. Jūnijā vai jūlijā sākas greizsirdības cīņas

starp tēviņiem mātītes dēļ, kura kopīgi ar laimīgo uzvarē-

tāju ķeras pie ligzdas taisīšanas. Ligzda gandrīz vienmēr

atrodas' kāda augsta un kupla krūma, pa lielākai daļai mi-

mozas galotnē, vai arī atsevišķi stāvošos kokos. Saķrauti,
māliem saistīti zari ir ligzdas pamats; lēzenais padziļinā-
jums ir izklāts ar augu spilvām, putnu spalvām un citiem

mīkstiem materiāliem. Ligzdu gadiem ilgi izlieto viens un

tas pats pāris; viņas vecumu viegli var uzzināt pēc dažādo

kārtu skaita, jo katrs gads nes jaunu kārtu. Nereti gadās,
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ka ligzdas ārpuses zari dzen jaunas atvases, kas tad pilnigi

apņem un aizsedz visu mitekli. Katru vakaru vecāku pāris
dodas uz ligzdu, vispirms, lai šeit pārnakšņotu. Otru sev

līdzīgu pāri viņš necieš sava novada robežās, bet gan, tāpat
kā citi lielie plēsējputni, atļauj, ka mazi graudēdēji apmetas
ligzdas tiešā tuvumā vai pat starp tās žagariem. Tikai

augustā mātīte izdēj savas olas, pēc skaita trīs līdz četras.

Tās ir gandrīz zosu olas lielumā, bet apaļākas un vai nu

tīri baltas, vai arī apklātas retiem iesarkaniem raibumiem.

Pēc sešas nedēļas ilgas perēšanas, kad mātīti ēdina tēviņš,
izšķiļas mazuļi ar sniegbaltu pūku ģērbu. Viņi ir visai ne-

varīgi un ilgu laiku nespēcīgi uz kājām, šī iemesla dēļ at-

stāj ligzdu tikai retos gadījumos pirms sestā mēneša no-

tecēšanas. Ja viņus izņem no ligzdas, tad pierādās, ka viņi
spēj kaut cik skriet tikai pēc pieciem vai sešiem mēnešiem,
bet arvienu vēl bieži ir spiesti nolaisties Uz papēžiem.

Rūpīgi kopti, viņi drīz pieradinās, iepriecina kopēju ar

savu pieklājību, cēlo iznešanos, stalto gaitu, skaistām, ugu-

nīgām acīm un ar dzīvo pakauša spalvu rotaļu, tomēr, kā

tas bija jāpiedzīvo Heigl i n a m, nekad pilnīgi nepārvār
savu laupīšanas kāri, bieži nogalina mājas putnus un iedro-

šinās uzbrukt pat kaķiem un suņiem, kuriem viņi nereti

dod ar kājām bīstamus, vienmēr pret galvu vērstus sitie-

nus. Viņi apmierinās ar katru piemērotu barību, bet ir

visai rijīgi, rij ārkārtīgi lielus kumosus un daudzreiz nemaz

nepūlas gabalu iepriekš sasmalcināt ar knābi. Mūsu zvēru

dārzos viņi vēl vienmēr ir reta parādība, bet visnotāļ vērš

uz sevi vispārēju uzmanību.

Dzērvju līju nomedīt ir diezgan grūti. Putns grūti
atrodams un vēl grūtāk ir piezagties viņam klāt. Hei g -

lins, tāpat arī Ander s o n s, apgalvo, ka ilgāku laiku

jāšus turpinot vajāšanu, parasti varot sasniegt vislabākās

sekmes. Putns mēģina izbēgt no jātnieka skriedams, no-

guris paceļas, gandrīz jau pilnīgi aizelsies drīz atkal no-

krīt zemē, vēl reiz paceļas, pārmaiņus skrien un laižas, ne-

mitīgi vajāts, kamēr nespēj vairs ne lidot, ne skriet, un tad

krīt medniekam par laupījumu. Divās dienās Heig 1 i n s

ieguva ne mazāk kā sešas dzērvju lījas, noķerdams tās ap-

rakstītā kārtā.



Ērgļi.
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Lielākos plēsīgos putnus, kas pārtiek no pašu ķerta
laupījuma un tikai izņēmuma kārtā ķeras pie maitas, sauc

par ērgļiem (Aquilidae). Tie ir putni ar plecīgu ķer-
meņa būvi, vidēji lielu, viscaur spalvām apklātu galvu un

ar stipru, pie pamata taisnu un tikai galā saliektu knābi,
kura augšējai daļai nav zoba, bet toties attiecīgā vieta ir

jomota, un kam vaskādiņa nav spalvām aizsegta. Kāju

panti vidēji gari, arvien spēcīgi, bieži pavisam maz, bieži

atkal līdz pat pirkstiem spalvoti. Pirksti ir stipri, vidējā
vai ievērojamā garumā un vienmēr apbruņoti lieliem, stipri
līkiem un asiem nagiem. Spārni, kas dažiem sniedzas līdz

astes galam, bet citiem tikai līdz sākumam, ir arvien no-

apaļoti, jo ceturtās un piektās lidspalvas gandrīz bez izņē-
muma ir visgarākās. Aste liela, gara un plata, vai nu

taisni nošķelta, vai arī apaļa. Tērps sastāv no lielām, pa-

rasti galos smailām spalvām, ir arvien kupls, brīžam ļoti
mīksts, un tikai izņēmuma gadījumos raupjš un ciets. Rak-

sturīgi ērgļiem ir tas, ka pakauša spalvas vai nu smailas,
vai pagarinājās. Lielās, ugunīgās acis iemanto pārdrošu
izteiksmi tāpēc, ka uzaču kauls stipri uz āru.

Ērgļi apdzīvo visu zemi. Pēc viņu dažādības var sa-

gaidīt, ka ne visas sugas izvēlas vienādas dzīves vietas.

Arī ērgļu vairums dzīvo un medī mežos; dažas sugas tomēr

ir kalnu un klinšu apdzīvotāji, citas atkal saistītas pie ūde-

ņiem, vai nu pie jūras krastiem vai ezeriem un upēm; da-

žiem dzimtene ir pat klajā stepe. Cilvēku tuvumā ērgļi
reti kad nometas; viņu īstai dzīves vietai ir jābūt pēc

iespējas neapspiestai un neaprobežotai. No šejienes viņi
dodas tālos lidojumos, nonāk tādā kārtā diezgan bieži cie-

matu tuvumā un laupa še, kad tik viņi nejūtas tramdīti,
dažreiz pat sava bīstamākā ienaidnieka acu priekšā. Zie-

meļu sugas pa lielākai daļai ir klej otājputni, visi vismaz
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sirotāji, kas ārpus sava perējamā laika siro apkārt un pa

savu garo jaunības laiku dažreiz apdzīvo pavisam citus ap-

vidus un zemes nekā vecie tās pašas sugas putni, kas dzīvo

pāros un perē.

Arī ērgļi nemīl paši savu sabiedrību, un vismaz pa

vasaru necieš savā apgabalā nevienu citu pāri. Viena pāra

laulāti draugi ārkārtīgi uzticīgi turas kopā, un nevar gan
būt šaubu, ka ērgļu starpā slēgtās laulības pastāv uz visu

dzīves laiku. Viņi ir tiešam cēli putni. Spalvoto plēsēju

starpā ir maz tādu, kas būtu augstāk apdāvināti par vi-

ņiem ; tikai dižvanagus varbūt varētu skaitīt pārākus. Mie-

sīgās un garīgās spējas viņiem piešķirtas vienādā kārtā.

Viņu laišanās ir sevišķi skaista. Spārni tiek vareni, lai gan

samērā lēni kustināti, kad vajadzīgs pacelties no zemes, bet

tiklīdz ir sasniegts zināms augstums, tie tiek vienkārši iz-

plesti, un tomēr ērglis lidinās neparasti ātri tāļāk. Minū-

tēm ilgi viņiem neredz neviena spārnu vēdiena, un tomēr

viņi drīz vien pazūd skatam. Riņķojošam ērglim var no-

vērot, kā viņš stūrē ar astes pagriešanu un grozīšanu, ar

pacelšanu un nolaišanu, kā viņš paceļas, kad peld pret vēju,

un kā nolaižas, kad ir otrādi. Uzbrūkot dzīvam laupīju-

mam, milzīgais plēsējs triecas zemē ar ārkārtīgu ātrumu

un ar stipru, tāļu sadzirdāmu švīkstoņu, tomēr gan ne tik

ātri, lai varētu noķert veiklu lidotāju, bet pietiekoši ātri

tomēr, lai notvertu lidojošu balodi. lešana pa zemi ir ne-

veikla un sastāv no savādiem lēciensoļiem, kur ņemot pa-

līgā spārnus, kājas tiek kustinātas viena par otru. Skrejot

ērglis izskatās vismazāk cēls. Daudz skaistāk viņš izska-

tās, sēžot kokā. Viņš tad turas stāvus kā sēdošs vīrs, un

atstāj uz skatītāju tiešām pacilājošu iespaidu. Viss viņa
cēlais miers vislabāk izteikts sēžot.

No maņām bez šaubām redze stāv pirmā vietā, kā to

jau norāda krietnā acs. Pēc tam visattīstītākā būs dzirde.

Ērglis ir ļoti dzirdīgs un pret griezīgām skaņām izrāda

manāmu īgnumu. Par osmi ir daudz runāts, bet, pēc ma-

nām domām, arī daudz sadomāts. Tā, protams, nav nolie-

dzama; tomēr es domāju, ka tā nekādā ziņā nav tik augsti

attīstīta, kā tas ticis apgalvots. Garšu neapšaubāmā kārtā
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pierāda katrs noķerts ērglis, kam tiek likta priekšā dažāda

barība. Savvaļas dzīvē ērglis ir ārkārtīgi apdomīgs un

bikls visur, kur mana briesmas, bet drošs un nebēdīgs tur,
kur viņš senāk ir izdarījis laupīšanas bez briesmām, iz-

turas tā tad skatoties pēc apstākļiem. Pret citiem dzīv-

niekiem viņš brīžam izrāda arī zināmu viltību un parāda
laupot ievērības cienīgu aprēķinu. Gūstā viņš īsā laikā

pieķeras cilvēkam, no kura agrāk ar bailēm izvairījās, un

iedodas ar viņu draudzīgās attiecībās, kuras var kļūt ļoti
sirsnīgas.

Savā vaļā dzīvodams ērglis pārtiek, kā ievadā minēts,

galvenā kārtā ar paša ķertiem dzīvniekiem, un proti,

mugurkaulniekiem; tomēr neviena suga no tām, ko es pa-

zīstu, nesmādēarī maitu, un ir pavisam nepamatoti, ja ap-

galvo, ka tikai bads spiežot ērgli lietot tādu barību. Dzīva

barība viņam patīk labāk, bet viņš atrod par ērtu, pamielo-
ties arī pie galda, kas jau klāts. Barības smādētājs viņš vis-

pār nav un ar maz izņēmumiem viņam patīk katrs augstā-

kais mugurkaulnieks. Zivis, kā liekas, pieder pie iemīļo-
tiem uzkožamiem, kāmēr abinieku starpā tikai nedaudzas

sugas viņam patīk labāk. Ērglis uzbrūk savam laupījumam
kā sēžot, tā arī skrejot un pat lidojot, paceļ satverto laupī-

jumu un nes viņu, ja spēj, uz zināmu ēdamo vietu, lai tur

to notiesātu. Uzbrukumā viņš izlieto visu savu spēku un

parāda ārkārtīgu satracinājumu, kas var pāriet īstā tra-

kumā. Pretošanās dēļ viņš reti kad vai nemaz neatsakās

no vienreiz ieņemta nodoma: ko viņš reiz ieraudzījis, to

viņš neatlaidīgi mēģina sadabūt. Viņš uzbrūk stipriem,

dūšīgiem un lieliem dzīvniekiem, un apmierinās arī ar ļoti
maziem un vājiem. Viņa parādīšanās nozīmē, kā to Na u-

rna n s pareizi saka, nāvi visiem dzīvniekiem, kas tam nav

par smagiem vai par ātriem. Stiprākās sugas paceļ no ze-

mes plēsīgo lapsu vai norauj no zara pretojošos caunu.

No zīdītājiem pret viņu ir nodrošināti vienīgi paši spēcī-

gākie, lielākie un smagākie, no putniem — paši veiklākie.

lekarsis ērglis mestos bez apdomāšanās arī strausam virsū

un to droši nobeigtu: savvaļas ērglis taču uzbrūk pat cil-

vēkam.
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Vairošanās mūsu ziemeļu sugām notiek gada pirmajos
mēnešos. Nometnieku putni starp šīm sugām, saprotams,

perē agrāk, nekā gāju putni, kuri ierodas pie mums tikai

tāap maiju. Lielā ligzda samērā ar putna lielumuir varena

būve, ļoti noskaņotā stilā, parasti zema, bet ļoti plata un ar

lēzenu ligzdas gultni. Resni žagari, lielākām sugām sprun-

guļi rokas resnumā, sastāda būves apakšējo daļu, smalkāki

žagari augšējo un žagari ar vietām mīkstu vielu izklājumu
— ligzdas gultni. Viena un tā pati ligzda kalpo ērgļu pā-
rim vairākus gadus pēc kārtas, bet ikgadus to no jauna
pielabo un paplašina, tā kā dažreiz viņa var pieaugt ievē-

rojamā augstumā. Lielāko daļu viņa atrodas kokos, citādi

arī uz iespējami nepieejamāka klints kluča un, ja citādi

nevar, uz līdzenas zemes. Dējumā ir viena vai divas, reti

kad trīs olas, ko perē mātīte viena pati. Pirms pārošanās
arī ērgļi priecājas ar skaistām spēlēm gaisā un tēviņš vēl

tās turpina, kāmēr mātīte perē. Mazuļus baro abi vecāki.

Tiem nav nekāda trūkuma; jo vecie nes viņiem barību daž-

reiz jūdzēm tāļu. Pēc izvadāšanas viņi bauda vienu laiku

kārtīgu mācību; bet tad tie tiek vārda īstā nozīmē iz-

stumti pasaulē un dzīvo vairākus gadus nepastāvīgu klai-

doņu dzīvi, kāmēr tad iemanto sev laulātu draugu un vēlāk

arī vietu ligzdai.

Izņemot cilvēku, ērgļiem nav ienaidnieka, kas viņiem
varētu būt bīstams, bet ir gandaudz pretinieku. Visi mazie

vanagi, čakstes, kraukļi, bezdelīgas un cielavas ienīst viņus
un izrāda savas ienaida jūtas uzbrukdami, un ir gan bez-

spēcīgi, bet tomēr tik neganti sakaitina staltos laupītājus,
ka tie parasti dodas prom tāļumā, lai tiktu vaļā no uzmā-

cīgā bara. Cilvēkam jāizturas pret ērgli naidīgi, jo vairums

sugu dara tikai sliktu; tomēr starp ērgļiem ir arī daži, kas

izrādās par derīgiem un pelna aizsardzību.
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Divas lielas, savā būvē un dabā tuvu radniecīgas ērgļu
sugas ir jāmin vispirms, jo tās dzīvo mūsu pasaules daļā
un vislabāk atbilst tam jēdzienam, ko mēs zem ērgļa sa-

protam.

Dižo ērgļu (Aquila) ģints ir pazīstama ar spēcīgu
ķermeni, lielu, labi veidotu galvu, platiem un gariem spār-
niem, kuriem ceturtā lidspalva ir visgarākā un kas snie-

dzas līdz pat astes galam, ar taisni nošķeltu, viduvēji garu
un platu asti un ar ļoti stiprām, vidēji augstām kājām.
Knābis ir spēcīgs un garš, augšžoklis jau ap vaskādiņu, bet

sevišķi galā stipri līks, ārējā mala diezgan jomota. Lielā

acs guļ dziļi zem izspiestā uzaču kaula. Viduvēji garie
pirksti ir spēcīgi, nagi lieli, asi un stipri līki. Spalvas galā
smailas un īpaši uz pakauša un skausta šauras un garas;

kājas apsegtas līdz pat pirkstiem.

Brūndzeltēnais jeb klinšu ērglis (Aquila

chrvsaētos) ir lielākais, stiprākais un arī visplecīgākais no

visām tuvāk radniecīgām sugām, „ērglis" bez kādiem tālā-

kiem apzīmējumiem, visu iekšējās Āzijas jātniektautu me-

dību putns, teiku varonis un vapeņu attēlu pirmtīps, spēka
un stipruma simbols. Viņa garums astoņdesmit līdz deviņ-
desmit pieci centimetri, platums divi metri un vairāk,

spārnu garums piecdesmit astoņi līdz sešdesmit četri, astes

garums trīsdesmit viens līdz trīsdesmit seši centimetri.

Pirmie skaitļi zīmējas uz tēviņu, otrie uz mātīti, kas lie-

lāka. Vecam putnam sprands, ieskaitot aizkakli, ir rūzgani

brūndzeltēns, pārējās spalvas divi pirmās trešdaļas baltas,

galā ļoti vienādi tumšbrūns, aste divi trešdaļas no sākuma

balta, tad melni joslaina vai plankumaina, beidzamā daļa
melna. Biksas brūnas, astes apakšējas segspalvas baltas.

Jauniem putniem spalva caurmērā gaišāka, gaišais brū-

nums uz skausta daudz platāks, izplests līdz pakausim un

kakla malām, spārniem liels, balts spīdošs laukums, no astes

tikai pēdējā trešdaļa melna, citādi tā pelēkbalta, biksas ļoti
gaišas, bieži pat baltas. Ar šiem vārdiem ir aprakstīta
tikai visbiežāk sastopamā krāsa, un te piemetināms, ka

tērps šim ērglim ārkārtīgi mainas. Daži veci putni ir vis-

caur tumšbrūni, citi zelta brūnumā, citi ap galvu un vēderu
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zelta brūnumā, bet citādi tumši brūni; daži patur spīdumu

spārnos līdz lielam vecumam, citiem spārni atkal skaisti

joslaini v. 1.1.

Klinšu ērglis apdzīvo Eiropas un Āzijas augstos kalnā-

jus un plašos mežus un, pēc Heigl ma, aizsiro dažreiz,
tomēr arvien reti, uz ziemeļaustrumu Āfriku. Vācijā viņš
perē, cik man zināms, šimbrīžam kārtēji vienīgi Bavārijas

kalnājos kā arī plašajos valsts mežos Austrumprūsijas
dienvidaustrumu daļā; pārējo Vāciju viņš gan apmeklē šad

un tad kā sirotājputns, tomēr uz pastāvīgu dzīvi nometas

ārkārtīgi reti. Vēl kopš dažiem gadudesmitiem bija ci-

tādi: trīsdesmitajos, pat vēl četrdesmitajos gados klinšu

ērgli varēja vēl ar noteiktību skaitīt pie Austrum-, Dien-

vid- un Vidusvācijas perētāju putniem. Daudz biežāk nekā

Vācijas valsts robežās staltais putns dzīvo Austrijā un

Magarijā, sevišķi Steiermarkas, Tiroles, Karintijas un

Krainas Alpos, kur es viņu vairākkārt esmu novērojis, tā-

pat nebūt nav rets Karpatos un Septiņkalnes Alpos, bez

tam vēl lielākā daļā Magarijas un viscaur šo zemju dien-

vidos. Bez tam šis putns izplatīts Šveicē, Dienvideiropā,
Atlasa zemēs, Skandināvijā, Baltijas valstīs, visā Krievijā,
ciktāl tā apklāta mežiem vai klintīm, Mazāzijā, Ziemeļ-
persijā un Vidusāzijā, no Urala līdz Ķīnai un no Sibirijas
mežu joslas līdz Himalajam. Rietumeiropā, sevišķi Fran-

cijā un Beļģijā viņš sastopams daudz retāk nekā austrumos

un dienvidos; Lielbritānijā viņš parādās vairs tikai kā

sirotājputns; Šveicē viņš gan nav rets, bet tomēr arī ne

biežs, Krievijas dienvidos tas ir kārtēja, Vidusāzijas kalnā-

jos jau ikdienišķa parādība.
Nenicinādams lielākus mežus, ērglis tomēr nometas uz

dzīvi, kā es to īsuma labad turpmāk pateikšu, daudz labāk

kalnājā uz vairāk vai mazāk grūti pieejamas, vai, vislabāk,

uz pavisam nepieejamas klints sienas. Pie reiz izraudzīta

apgabala pāris turas cieši klāt, neatstāj to, ja tikai tur var

atrast pietiekoši ko medīt, arī ziemā un šinī laikā pat kār-

tīgi apmeklē ligzdas, itkā gribēdami apsargāt savas tiesī-

bas uz tām. Nepiespiesti klejo un siro gan tikai jaunie

putni, viņi tamdēļ arī ir tie, ko pie mums nošauj. Jo ērglim
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vajadzīgi daudzi gadi, varbūt seši, varbūt desmit un vairāk,
iekam viņš vārda īstā nozīmē ir pieaudzis un kļuvis spējīgs
vaisloties. Līdz tam laikam viņš noklejo pa plašo pasauli
droši vien daudz tālākus gabalus, nekā mēs domājam. Uz
vietas viņš paliek tikai tad, kad sapārojies un sāk domāt par

savas ligzdas ierīkošanu. Arī vēl tad viņa iecirknis ir ļoti
liels, kā to prasa putna ievērojamais barības patēriņš. No

ligzdas vietas pāris diendienā dodas klejojumos, bieži vienā

un tajā pašā virzienā. Tas atstāj nakts guļas vietu jau
ilgāku laiku pēc saules noiešanas un riņķo tad pa apvidu

puslīdz ievērojamā augstumā apkārt. Kalnu virknes pa-
liek savā ziņā par ceļiem, virs kuriem ērglis dodas tāļāk,
parasti samērā zemā lidojumā, ja kalni ir augsti, tad bieži

tikai šāviena attālumā no zemes. „Es esmu redzējis,"
stāsta Girtanners, „klinšu ērgli un viņa mātīti bieži

veselus Alpu apgabalus tik kārtīgi izmeklējam, ka es pa-
tiešam nevarēju saprast, kā šīm četrām ērgļu acīm pie tik

pamatīgas meklēšanas varētu palikt nepamanīta kaut arī

viena spalviņa. No klints šķautnes ligzdas tuvumā reizā

nolaizdamies, laupītāju pāris strauji dodas lejup, pārlido

ieleju un dodas tad lēnām projām līmeniskā virzienā gar

apakšējo pretējās kalnu virknes nogāzi, viens laulāts

draugs arvien zināmā attālumā no otra, tomēr vienādāaug-

stumā, tā kā tas, kas vienam palicis nemanīts, otram jo
drošāk nāk redzams, un ko viens iztraucējis, tas jo drošāk

nonāk otram nagos. Tādākārtā nonākuši abi līdz sava ap-

gabala robežām, tie pacēlās par simts un vairāk metriem

augstāk, dodās šādā augstumā pretējā virzienā atpakaļ,
pacēlās tad atkal un plašos līkloču lidojienos pārmeklē uz

rūpīgāko visu kalnāju." Vai tiem gausākiem meža iemīt-

niekiem, ko ierauga viena no šīm četrām asām acīm: tie ir

pagalam, ja gadījums tos neizglābj. Tāpat kā abi ērgļi
medī kopīgi, tāpat arī kopīgi tie notiesā iegūto laupījumu.

Pie maltītes tomēr ne vienmēr iet mierīgi un saticīgi: gar-

dāks kumoss var paša mīļākā ērgļu pāra starpā radīt ķildu.
Medības ilgst apmēram līdz pusdienai; tad laupītājs atgrie-
žas ligzdas tuvumā vai arī izvēlās kādu citu drošu punktu,
kur atpūsties. Tas notiek arvien kārtīgi, ja medībās ir
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laistām spalvām ilgāku laiku tanī pašā vietā un nododas

atpūtai un gremošanai, neizlaizdams tomēr no acīm arī

savu drošību. Kad atpūta beigusies, ērglis parasti laižās

dzert. Ir ticis apgalvots, ka viņam pietiekot ar laupījuma

asinīm; tomēr katrs sagūstīts ērglis pierāda pretējo. Viņš
dzer daudz un bez tam ūdens viņam vajadzīgs vēl ko maz-

gāties. Siltā laikā reti kad paiet kāda diena, kad viņš to

nepiekopj. Kad padzēris un notīrījies, viņš uzsāk vēlreiz

laupīšanas gaitu; pret vakaru viņš mēdz izklaidēties un

papriecāties gaisā; krēslai iestājoties uzmanīgi un bez kā-

das kliegšanas ierodās guļas vietā, kas arvien tiek izmeklēta

ar lielāko apdomību. Tāda ir, īsos vārdos attēlota, putna
ikdienišķā dzīve.

Ērglis tikai sēžot un lidojot ir skaists un majestātisks,
skriešanā pa zemi turpretim tik neizveicīgs un neveikls, ka

jāsmejas. Lēnām pa zemi uz priekšu virzoties, viņš turas

gandrīz stāvus un gausi ceļ vienu kāju pēc otras; bet ja

viņš steidzās, vai nu gribēdams aizbēgt lidot nespēšanas

gadījumā, vai arī būdams cita iemesla dēļ uztraukts, lec,

ņemdams palīgā spārnus, lieliem, brīnišķiem lēcieniem un

nevis lēnām, bet turpretim tik ātri, ka vajag piespiesties,

ja grib viņu panākt, bet tomēr tik neveikli un aplami, ka

stalto putnu var nožēlot. Lai uzlaistos no līdzenas zemes,

viņš arvien ieskrienās, līdzīgā kārtā lekdams, un lēnām un

spēcīgi sit ar spārniem; bet kad jau viņš ir uzlidojis zi-

nāmāaugstumā, tad bieži ceturtdaļstundām ilgi plivo gaisā
ātri uz priekšu, neizdarot neviena spārnu vēdiena un nir-

dams tikai drusku zemāk. Pagriezies pret vēju, viņš atkal

paceļas iepriekšējā augstumā un tikai izņēmuma kārtā pie-

palīdz ar dažiem lēniem spārnu vēdieniem. Kā lidojošam
kondoram spārni tiek izplesti tik plaši, ka atsevišķu lid-

spalvu gali vairs nesaskaras, kāmēr astes spalvas arvien

sedz viena otru. Putna lidojiena ainai taisni nošķeltā aste

piešķir kautko tik zīmīgu, ka klinšu ērgli nekad nevar sa-

mainīt ar kondoru. Zemē metoties un laupījumu tverot,

ērglis izturas dažādi. Augsti gaisā riņķojošais laupītājs,

ieraudzījis laupījumu parasti laižas lejup vispirms spira-
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liskā lini jā, lai priekšmetu noskatītu sīkāk, un tad pēkšņi,
kad tas ir noticis, pievelk spārnus un triecas ar tāļu iz-

stieptiem, izplestiem nagiem un dzirdamu švīkoņu slīpi
zemē uz izraudzīto dzīvnieku un cērt viņam miesā abas

ķetnas. Ja upuris nepretojas, viņš ķer to tūlīņ ciet; ja tas

spējīgs viņu apdraudēt, tad viņš tomēr nekad nekļūdas sist

ar vienu ķetnu pa galvu, lai tādā kārtā upuri reizā apstul-
binātu un atbruņotu. Mans tēvs ir bieži redzējis, kā viņa
sagūstītais ērglis uzbrūk savam upurim un ir to labi ap-

rakstījis ; es tādēļ gribu viņa tēlojumu, kaut arī tikai īsumā,
še atstāstīt. „Laupījumu ķerot," viņš saka, „ērglis tik stipri
iecērt nagus, ka to skaidri var dzirdēt un viņa pirksti iz-

skatās kā krampjos sarauti. Kaķim viņš iecērt vienu ķetnu
kaklā, atņemot tā viņam elpu un sāk viņu ēst, kāmēr tas

vēl nemaz nav beigts. Parasti viņš tver tā, ka vienas ķet-

nas pirksti ķer galvu. Kaķim, ko es viņam iedevu, viņš ar

vienu nagu izdūra aci un priekšējie nagi tā aptvēra apakš-

žokli, ka kaķis ne druskas arī nevarēja paplēst muti. Otras

kājas nagi bija dziļi iespiedušies krūtīs. Lai noturētos līdz-

svarā, ērglis izpleta spārnus un izlietoja tos kopā ar asti

kā atbalstu; viņa acis bija asinssarkanas un lielākas kā

parasti, visas spalvas gludi pie ķermeņa piegūlušās, rīkle

atvērta un mēle izstiepta. Viņam varēja novērot nevien

uzkrītošu satracinājumu, bet arī neparastu spēka sasprin-

dzinājumu, kaķim turpretim nevarīgu cenšanos atsvabinā-

ties no pārākā ienaidnieka. Tas locījās kā tārps, staipīja
visas četras kājas un nevarēja lietot ne nagus, ne zobus.

Kad tas sāka brēkt, ērglis ķēra ar vienu ķetnu tālāk un

iecirta viņu citā vietā krūtīs, bet otru ķetnu turēja gan-

drīz nekustīgi apķertu ap rīkli. Knābi viņš nelietoja ne-

maz, un tādēļ arī kaķis bija beigts tikai pēc trīsceturtdaļ-
stundas. Tik ilgi ērglis stāvēja tam virsū ar iecirstiem na-

giem un izplestiem spārniem. Tad viņš to atstāja guļam

un uzmetās uz sava sēdamā stieņa, šīs ilgās kaķa ciešanas

atstāja uz mani tādu iespaidu, ka es viņam vairs nekad

nedevu dzīvu kaķi." Citi upuri varenā plēsoņa nagos izlaiž

savu dzīvību daudz ātrāk, jo viņi spēj pretoties daudz

mazāk par kaķi. Bet ērglis netaupa arī vēl stiprākus dzīv-

275

18

A. Brēms
,
Dzīvnieku valsts" XVIII.



276

ari ne apmērā, tad tomēr augstumā un dažreiz ir tiešām

milzīga būve.

Uz droša pamata, kāds piemēram ir klints, ērglis
daudz neko nepūlas. Gan arī te viņš parasti sanes lielus

sprunguļus, lai no tiem taisītu apakšbūvi, un līdzīgā kārtā

ceļ arī augšbūvi; tomēr viņš bieži vien iztiek arī ar mazāk

stipriem žagariem. Olas samērā mazas, ļoti apaļas, ar

raupju čaulu un nekārtīgi izzīmētas uz baltgana vai zaļ-
ganpelēka pamata ar lielākiem un mazākiem iepelēkiem un

brūnganiem traipiem un punktiem, kas bieži saplūst kopā.

Ligzdā tās atrod pa divas vai trīs, bet mazos tomēr reti

kad vairāk par diviem, bieži tikai vienu vienīgu. Mātīte

perē apm. piecas nedēļas. No olas izšķīlušies mazuļi, kas

pirmo reiz ierauga gaisu jau maija pirmajās dienās, ir tā-

pat kā citi plēsīgie putni apklāti biežām iepelēkbaltām vil-

lainām pūkām, aug diezgan lēnām un kļūst spējīgi lidot

labi ja uz jūlija vidu, bet parasti tikai šī mēneša beigās.
Abi vecāki nododas viņiem ar pašaizliedzīgu rūpību, un se-

višķi māte cītīgi rūpējas apmierināt bērnu vajadzības. Kā-

mēr vēl tie mazi, viņa gandrīz nemaz neatstāj ligzdu, sedz

tos, lai sasildītu, nes, kā Girtanners' pats ir redzējis,

ligzdā dienu no dienas svaigus vāczemes egles zarus, lai

liktu tos veco zaru vietā, ko putnēni jau notraipījuši un kas

iepriekš jau izsviesti ārā, un gādā tādā kārtā arvien par

sausu guļasvietu mazajiem, un beidzot nes kopā ar tēviņu
pārpilnībā laupījumu, lai pasargātu mazos no trūkuma.

Pašā agrākā jaunībā viņi dabū tikai tādu barību, kas jau

iepriekš mātes guznā apgremota; vēlāk māte sasmalcina

viņiem noķerto laupījumu un beidzot abi vecāki nes ligzdā
veselu laupījumu un laiž jaunajiem pašiem noturēt mal-

tīti, kā nu viņi māk, lai viņus pamazām pieradinātu pie

patstāvības. Sakarā ar to arī abi vecāki, jeb vismaz mā-

\ftte, uzturas ļoti daudz pie ligzdas, kāmēr turpretim vēlāk,

jo vairāk mazie pieņemas attīstībā, jo ilgāk un tālāk prom
aiziet arī vecākie, un beidzot, kad viņi apzinās mazuļus ar

barību apgādājuši, bieži nerādās vairs mājā dienām ilgi.
Uz perējamā laika beigām ērgļu ligzda līdzinājās kautuvei

vai gaļas atkritumu bedrei. Jo, cik rūpīgi vecie pūlas ligz-
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das paklāju atjaunodami, tikpat vienaldzīgi tie ļauj saviem

bērniem sēdēt ligzdā starp pūstošiem un samētātiem ga-

ļas atkritumiem un veicina starp tiem netīrību, kas no tam

rodas. Cik liels ir upuru skaits, kam jāziedo sava dzīvība,
lai to uzturētu divi jauniem ērglēniem, tas ir redzams no

kādas Bechšteina (Bechstein) piezīmes, ka ligzdas
tuvumā tikušas atrastas četrdesmit zaķu un trīsdesmit

pīļu atliekas. Šis novērtējums ir varbūt pārspīlēts, tomēr

apkārtnes dzīvniekiem ērgļu pāris ir par pienācīgi lielu

lāstu, un proti apkārtnei šī vārda plašākā nozīmē; jo ir

novērots, ka tas stiepj uz ligzdu putnus, piem. kārnus div-

desmit līdz trīsdesmit kilometrus tāļu. Kādā ligzdā, pie
kuras virvē nolaidās mednieks Rags (Ragg) 1877. g.

2. jūlijā, atradās viena vēl pavisam neaiztikta un viena līdz

trim ceturtdaļām notiesāta ģemzes telīte, vienas lapsas,

viena murkšķa un ne mazāk kā piecu purva zaķu atliekas.

Mazākiem lopiem ganāmpulkos ērglis pa perēšanas laiku

kļūst par īstu vajātāju, ganam par vislielāko nelaimi; tā-

pēc nav nekāds brīnums, ka ganāmpulka īpašnieks dara

visu, lai atkautos no tāda briesmīga laupītāja.
Lai klinšu ērgli medītu, vajag lielāko tiesu būt labam

kalnu kāpējam un pilnīgi drošam šāvējam; jo putns tikai

tur, kur viņš nevienreiz nav piedzīvojis uzglūnēšanu, ir tik

paļāvīgs, ka ļauj bez sevišķām pūlēm sev pielīst, turpretim
lielāko daļu jau no pašas agras jaunības ir neparasti uz-

manīgs un bikls. Pieņemoties vecumā, viņa neuzticība

pieaug ļoti. Pat pie ligzdas atrazdamies viņš reti kad aiz-

mirst par savu drošību, un ja ir dabūjis vēl zināt, ka kritis

jau viņam laulāts draugs, tad viņam pavisam vairs nevar

piekļūt. Visvieglāk izdodas viņu dabūt rokā ar izliktu

ēsmu; tomēr arī te nevar iztikt bez ilgākas gaidīšanas tu-

vējā, labi aizsegtā būdā. Kritušus meža zvērus viņš ciena

labāk par visām pārējām ēsmām, un ja tuvumāizliek dzīvu

ūpi un ielien turpat līdzās labi aizsegtā paslēptuvē, pus-

līdz droši var cerēt uz izdevīgām medībām. Tā man stā-

stīja Austrijas kroņprincis Rūdolfs, viens no kaislīgā-

kiem un laimīgākiem ērgļu medniekiem. Vēl vieglāk kā ar

šādu paņēmienu ērglis ir ieviļināms lamatās; pareizi izlikts
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gulbja kakls diezgan droši noved pie mērķa; labi noder arī

cilpa (sposts). Ķīnieši, piemēram, lieto vienīgi pēdējo,

lai noķertu šo putnu.
No mazotnes audzēti ērgļi paliek drīz rāmi un cilvē-

kam draudzīgi, pierod tā pie sava pavēlnieka, ka sajūt pat
zināmu trūkumu, kad tas ilgāku laiku nav klāt, apsveic

viņu ar priecīgu kliedzienu, kad viņš atkal atnāk, un nav

viņam nekad bīstami. Ar sugas biedriem, tāpat arī ar ci-

tiem lieliem plēsīgiem putniem, viņi satiek caurmērā labi,
bet tomēr gan tikai tad, ja ir pārliecinājušies, ka saviem

iidzbiedriem neko nevar padarīt. Uzticēties viņiem var

tikpat maz, kā visiem pārējiem plēsīgiem putniem. Vis-

piemērotākie līdzbiedri viņiem droši vien ir kondori, kuru

lempība viņiem atļauj katrā laikā pakampt barības kumo-

su, un kuru ievērojamais spēks pasargā tos no uzbruku-

miem. Par vēju un laiku viņi bēdā maz; tomēr arī viņiem
ir vajadzīga aizsargāta vieta, kur varētu ievilkties, kad tas

viņiem patiktu. Barības izvēles ziņā viņiem ir niecīgas

prasības. Viņiem laba kaut kura gaļa. Turpretī viņi vi-

sādā ziņā prasa daudz un tīru ūdeni, lai varētu pēc patikas
dzert un vēl vairāk mazgāties. Jo viņi ir ļoti tīrīgi, ne-

cieš ne pie savām spalvām, ne pie knābja nekādu netīrumu

un pastāvīgi „pošas". Daudzmaz apmierinoši kopti, viņi
iztura gūstā daudz gadu.

Jau Pa 11 a s un pēc viņa Eversmans ir pastā-

stījuši, ka baškiri un citas Āzijas vidienes tautības lieto

klinšu ērgļus medībām. Visi kirgizu mednieki, kuri izlieto

klinšu ērgli kā medību putnu, izņem to no ligzdas cik nu

vien iespējams jaunu un audzē ar lielāko rūpību. Jaunais

ērglēns tiek ēdināts no un uz mednieka rokas, lai jau no

agrās bērnības pierastu pie sava kopēja un vēlāk, tomēr

gan ne agrāk, iekams tam nav pilnīgi izaugušas spalvas,

pēc paēšanas arī ikreiz mičots. Sevišķu iedīdīšanu kirgīzs
netura par vajadzīgu, un bieži apmierinās, ja putns pierod
sēdēt uz dūres un klausīt aicinājumam; pārējo lai papil-
dina iedzimtās ierašas. Pēc tam, kad ērglis jau pilnīgi

prot lidot, mednieks dodas ar viņu stepē, lai viņu palaistu

vispirms uz vājāku medījumu, proti uz bobakiem un susli-
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kiem. Tā kā smagais putns ātri nogurdina ar biezu cimdu

aizsargāto roku, tad jātnieks parasti piestiprina pie sed-
liem balstu, uz kura tad tura savu roku. Pateicoties kir-

gīzu lielai jāšanas prašanai arī pa visgrūtākiem ceļiem, jāt-
nieks uzrāpjas ar savu medību putnu arvien tādā augstu-

mā, no kurienes ir jo plašs skats, noņem tad putnam mici,
kad ir ieraudzījis noderīgu medījumu, un sviež viņu gaisā.

Ērglis no sākuma parasti jūtas drusku neveikli, tomēr drīz

iemanto vajadzīgo veiksmi, lai uzkluptu stepju murkšķim,
iekams tas vēl nav sasniedzis savu alu. Kad tādas medī-

bas viņš jau prot, tad to laiž uz lapsām. Pēdējo mednieka

palīgi iztramda no paslēptuves, vajā zirgos jādami un mē-

ģina dzīšanu izdarīt tā, ka lapsai būtu jāskrien tuvu gar

mednieku garām. Attiecīgā mirklī tas sviež savu putnu

gaisā. Tas paceļas, aplaiž pāris riņķus, tad metas slīpi no

augšas uz lapsu un iecērt ķetnas ķermeņa pakaļējā daļā.
Lapsa acumirklī pieplok pie zemes, lai gatavotu savam pre-
tiniekam nāvīgu kodienu; bet tas izmanto acumirkli un ķer
tai purnā, cirzdams pēc iespējas savus nagus acīs. Kū-

miņš arī vēl tagad mēģina glābt savu ādu un kavē varbū-

tējo otro vai trešo uzbrukumu pēkšņi mezdamies ar visu

ērgli gar zemi un vāļādamies uz muguras; jātnieki tomēr

ir arvien viņam uz pēdām un vājina, ja arī ne viņa spēku,
tad tomēr viņa dūšu. Arī ērglis drīz vien samana, ar cik

bīstamu ienaidnieku viņam ir darīšana, atlaiž savus nagus

taisni tanī brīdī, kad lapsa grib apmesties uz muguras, pa-

ceļas gaisā un laižas kā draudošs negaisa mākonis virs na-

baga kūmiņa, būdams pie tam arvien gatavs, bīstamo uz-

brukumu atkārtot. No šādiem atkārtotiem uzbrukumiem

un pastāvīgas apdraudēšanas lapsa nogurst ātrāk nekā to

var domāt un beidzot viņa maz pretojas aizturēšanai, kā-

mēr pakaļdzenošies mednieki, paskubināti no ērgļa gaviļu

kliedziena, nepieskrien klāt un ar veiklu rungas sitienu ne-

atsvabina to no ciešanām. Kad ērglis jau pienācīgi pieprot

arī lapsu medības, mednieks laiž to uz vilku, kas tieķ iz-

tramdīts tāpat kā viņa radiniece. Gan ne ikkatrs ērglis uz-

drošinās uzbrukt šim nesamērojami stiprākajam plēsonim;

labs lapsu medītājs dara to tomēr* vienmēr, lai gan arvien
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ar lielāko uzmanību, cik labi arī viņa uzbrukuma veids ne-

atbilstu līdz šim praktizētam. Vilku īsteni apdraudēt, kā

tas ļoti bieži ir ar lapsu, ērglim nebūtu iespējams; dzinēji
jātnieki toties tagad vairāk pasteidzas īstā laikā palīgā un

tāpēc arī vilks, kam ērglis uzklupis, parasti ir pagalam.

Ērgli, kas uzbrūk ienīstam izegrimam un pēc tam bez pū-
lēm izlietojams arī pret antilopēm un citiem meža zvēriem,

kirgizi nepārdod ne par kādu naudu; jau tas medību putns,
kas apmierina tikai mērenas prasības, pēc kirgiza sapra-
šanas ir vērts, ka par to atdod trīs vai četras ķēves. Ar

divi ērgļiem uz reizi nevar medīt, jo greizsirdība abus tik-

tāļ uztrauc, ka tie griež krūtis viens otram pretī un cīnās

uz dzīvību un nāvi.

Daudz vairāk nekā dzīvu, ērgli izlieto nonāvētu. Jau

mūsu tiroliešiem un pie tās pašas cilts piederošiem augš-
bavariešiem atsevišķas ērgļa daļas noder kā vērtīgi izgrez-
nojumi. Pirmā vietā te stāv astes apakšējās segspalvas,
ko labprāt samaksā ar divi līdz pieci guldeņiem, bez tam

sevišķi augstu vēl vērtē nagus. Pie pulksteņa ķēdes, kas

parasti ir no sudraba, mīl kā izgreznojumus piekārt staltā

brieža zobus, lapsas ilkņus, vanaga un ūpja nagus, bet vis-

lielākais greznums ir ērgļa nagi. Vīdas princis stā-

sta, ka Amērikas indiāņi labprāt lielo ērgli izņemot no

ligzdas, lai to izaudzētu un tad lasot viņa astes spalvas, ku-

rām pie tiem ir liela vērtība. Ērgļa spalvas visām Ziemeļ-
amērikas indiāņu tautām ir viņu varoņdarbu zīme, un viņi
lielākā daļa piesprauž šādu spalvu, ja izdodas nonāvēt savu

pretinieku. Ar cinobra krāsu nokrāsotām ērgļa spalvām,
kuru galā piestiprināti klabčūskas astes klabekļi, ir augsta
goda nozīme, ko saprot tikai indiāņi: tās apzīmē sevišķi
neparastas un nopelniem bagātas zirgu zādzības. Bez tam

indiāņi ar ērgļspalvām izgrezno savas lielās galvas segas,

piestiprinādami spalvas rindā un stāvus pie sarkanas drē-

bes lentas, kuras augšmalā piestiprināta pati spalvu ce-

pure. Ja cepuri uzliek galvā, tad sarkanā drēbes lenta ar

stāvus piestiprinātām ērgļu spalvām nokarājas pār mu-

guru līdz pat zemei. Arī pie ieročiem indiāņi bieži pie-



stiprina ērgļu spalvas, vai nēsā viņas matos, un spārni tiem

noder kā vēdeklis.

Biežāk nekā kurš katrs no lielajiem ērgļiem Vācijā
dzīvo mazais ērglis (Aquila naevia). Viņa garums
ir piecdesmit seši līdz septiņdesmit, platums simts sešdesmit

astoņi līdz simts astoņdesmit pieci, spārnu garums četr-

desmit astoņi līdz piecdesmit divi, astes garums divdesmit

četri līdz divdesmit seši centimetri. Galvenā krāsa ir ļoti
vienāda kafijas brūna ar nelielu zaigojumu, pavasarī un

vasarā nobāl līdz zemes brūnai krāsai bez zaigo juma un uz

pakauša drusku gaišāka. Varavīksnene dzeltēnā ar atse-

višķiem brūniem punktiem, mātītei zeltdzeltēna ar sarka-

niem punktiem acs apakšējā daļā, vaskādiņa dzeltēnā, knā-

bis raga zils, galā melns, kājas, kur tās nav pārklātas spal-

vām, dzeltenas. Jaunie putni vienmēr ir manāmi tumšāki

par vecajiem. Cik līdz šim var droši teikt, tad mazais ērg-

lis kā perētājs putns bez Ziemeļvācijas dzīvo vēl tikai Po-

lijā, Rietumkrievijā, Baltijas valstīs, Ungārijā, Galicijā,

Eiropas Turcijā un Grieķijā, bet ceļodams apmeklē arī

Rietumvāciju, Franciju, Šveici un Itāliju, varbūt arī Zie-

meļaustrumāfriku, pārlaižas arī vienu otru reizi uz Holan-

di un Lielbritāniju un pat uz Zviedriju, bet Spānijā viņa
nav nemaz, un Austrumeiropā viņa vietnieki ir švīksto-

šais un stepju ērglis (Aquila clanga un nipalen-
sis).

Mazais ērglis, kura aprakstu es še sniegšu, mīl mitrus

un sevišķi purvainus apgabalus, un tāpēc nometas uz dzīvi

ar kokiem apaugušās pļavās un lapu mežos. Braunšveigā,
Hanoverā un Meklenburgā viņš nav retums, Pomeranijā

viņš ir parasta parādība, bet tomēr nav sastopams visos

mežos, bet savas uzturēšanās vietas, kā liekas, izvēlas gan

pēc iegribas, gan arī pēc apstākļiem. Tomēr attiecībā uz

Vāciju var noteikti sacīt, ka skābaržu mežus viņš mīl vai-

rāk nekā visus citus, tīros silos (priežu mežos) turpretī
tas apmetas ļoti reti. Vienaērgļu pāra medību apgabals ir

samērā mazs, bet toties tas viņam jo stiprāk pieķeras. Ja

kāds mazais ērglis reiz vienā vietā ir nometies uz dzīvi, tad

viņu nevar no turienes tik viegli izdzīt; un pat tad tas at-
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griežas savā ligzdā atpakaļ, ja tam nolaupa olas vai mazos,

lai gan tādā gadījumā viņš parasti ieskata par labāku, iz-

vēlēties savam perēklim citu vietu, parasti dažus simts so-

ļus atstatu no tā koka, kur atradās pirmā ligzda. Viņš
parādās ļoti agri, parasti jau aprilī, arī jau marta beigās,
un paliek perēšanas vietā līdz septembra beigām; viņa aiz-

ceļošana tomēr sākas jau augustā un ilgst līdz iepriekš
minētam laikam. Dažus no viņiem sastop dzīves vietās arī

ziemā.

Pēc dabas viņš paliek tālu aiz saviem radiniekiem.

Viņš ir bailīgākais un nevarīgākais no visiem ērgļiem, kā-

dus es pazīstu. Viņa daba ir maiga, daudz vairāk peļu va-

nagam nekā ērglim līdzīga; to apliecina jau viņa izskats

un viņa skatiens.Sēžot viņš neizskatās cēls, bet laižoties

tomēr izturas kā īsts ērglis. Arī viņš paceļas augstu gai-

sos un skaistā laikā stundām ilgi peld gaisā brīnišķīgi riņ-

ķodams. Viņa balss ir skaļa kliegšana, kas atgādina ska-

ņas „jef, jef". Savu labsajūtu tas izteic patīkamos toņos,
ko Naumans pielīdzina maigām zvaniņa skaņām. Sa-

gūstīti daži daudz kliedz, tikpat daudz kā brīvībā; citi cieš

pilnīgi klusu.

Viņa barība sastāv no maziem mugurkaula dzīvnie-

kiem. Pie mums viņa galvenais medījums ir vardes un

varbūt arī citi abinieki, rāpuļi un mazi grauzēji. Tomēr

vardes vienmēr ir viņa galvenā barība, un tā var izskaidrot

arī to, ka dažās vietās šie ērgļi biežāk sastopami, citās re-

tāk, un arī to, ka dažos apgabalos viņu nav pavisam. Ei-

žens von Homeijers (Homever) kuņģī viņam at-

radis arī līdakas atliekas, no kā vismaz var spriest, ka viņš
ēd arī zivis, ja var dabūt, dzīvas vai beigtas, tas lai paliek

neizšķirts. Daudz biežāk nekā zivis viņš medī rāpuļus:
ķirzakas, zalkšus un laikam arī odzes. Par putnu, kas ap-

draud augstāk stāvošus dzīvniekus, viņš laikam gan top

pret perēšanas laika beigām, jo kad viņa mazuļi pieaug un

prasa daudz barības, tad viņš laupa ko vien var sadabūt,

un tad tam par laupījumu krīt ne tikai jauni* strazdi, bet

arī jauni zaķi. Līdzīgi peļu vanagam, viņu var redzēt sē-

žam uz atsevišķi augošiem kokiem, uz akmeņiem vai pā-



ļiem, no kurienes tas izlūko laupījumu. Ja viņš ko ierau-

dzījis, tad metas zemē un pūlas dzīvnieku notvert, vaja-
dzības gadījumā ātri lēkdams vai žigli iedams pakaļ lieliem

soļiem, līdzīgi krauklim, ko, cik man ziņu, nedara neviens

cits dižērglis. Uz maitu tas krīt bez apdomāšanās, gandrīz
kā īsts maitu vanags.

Starp visiem mūsu ērgļiem mazais ir tas, kas viscītī-

gāk turas pie meža, un, kā liekas, klajus apgabalus uz-

meklē tikai tad, ja kādi sevišķi apstākļi viņu spiež. Mežā

viņš izvēlas noteiktas vietas, un, kā Eižens von Ho-

me i j c r s bija tik laipns man pastāstīt, vietu ligzdām pa-
rasti izvēlas neliela klajuma tuvumā, lai no ligzdas varētu

aizlaisties pēc iespējas zaru un tamlīdzīgu kavēkļu netrau-

cēts. Ja mežs kalnains, tad parasti ligzda atrodas kalnā,
bet vienmēr ierīkota tā, lai aizlaizdamies no tās ērglis drīz

vien nokļūtu vaļējā vietā. Ligzdu viņš ierīko vecos, stip-
ros kokos. Liekas, ka visvairāk piemēroti ir ozoli un ska-

bardži, skuju kokus viņš izvēlas ļoti reti, un daudz biežāk

kā šajos viņa ligzdu var atrast bērzos vai alkšņos. Pats

viņš ligzdu būvē tikai izņēmuma gadījumos, bet arvien iz-

meklē kādu piemērotu peļu vai vistu vanaga ligzdu, lab-

prāt maina ar citu, tā kā vienu gadu tas perē vienā, otru

gadu atkal citā ligzdā. Pirms olu iedēšanas viņš ligzdu

papildina vēl ar dažiem zariem un perēdams viņš tāpat kā

citi ērgļi to vienmēr izgrezno zaļiem zariem vai nu tanī

nolūkā, lai aizslēptos aiz tiem pats vai apslēptu jaunos, vai

arī, lai ligzdu labāk varētu turēt tīru. Tā kā zaļie zari nāk

arvienu klāt, meža ērgļa ligzda pēc gadiem izaug ļoti aug-

sta. Jau pirmajās maija dienās, izņēmuma gadījumos var-

būt arī jau apriļa beigās, mātīte apmēram trīs līdz četru

dienu laikā izdēj abas olas, kas parasti arī ir viss dējums.

Vienu vien olu ligzdā atron gan tikai tad, ja ērgļu pāris ie-

priekš ir iztraucēts; trīs olas jāpieskaita vislielākam re-

tumam. Olu izskats mainīgs: ir ovālas, apaļas un iegare-

nas olas; arī krāsa un zīmējums dažādi: bāli zilganpelēkie

plankumi, kas atrodas uz baltā pamata, ir te vairāk, te at-

kal mazāk redzami, vai citām viņi iedzeltēnā, citām atkal

brūngani iesarkanā krāsā; dažām olām vidū plankumi, olas
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izveido skaistu riņķi un t. t. Perē abi putni un sēž uz olām

ļoti cieši, savu perējumu tie ļoti mīl un tāpēc no cilvēka

reti kad baidās, saprotams tikai tad, ja tas nav putnus jau

iepriekš vajājis. No ligzdas izbaidīts, perētājs mazais

ērglis parasti drīz vien atgriežas atkal atpakaļ. Ja perē-
šanas vietai tuvojamies, tad viņš ligzdā lēni uzceļas stā-

vus un zināmu laiku uzlūko nācēju, un tad tik nolemj aiz-

laisties. Pa laikam viņš uz olām sēž tik cieši, ka ligzdu at-

stāj tikai pēc tam, kad pa koku ir sists jau vairākas reizes.

Un kad viņš ligzdu atstāj, tad dara to ļoti savādā veidā.

Sākumā tas īpatnējā veidā mētājas savādi šūpodamies no

vieniem sāniem uz otriem, kāmēr tad spēj spārnus pilnīgi

izplest, un tāpēc no ligzdas nolaižoties viņam pat labi šā-

vēji bieži nošauj garām. Pēc dažiem riņķiem gaisā virs

koku galotnēm, viņš tuvojas savai ligzdai, palaikam nosē-

žas tuvākā kokā un sāk žēli kliegt. Ja nolaupa olas, tad

viņš parasti ligzdu atstāj, lai gan tas notiek ne vienmēr.

Jaunajiem abi vecie piegādā tik daudz barības, cik vien ie-

spējams, bet arī tagad abinieki ir galvenā barība tiklab ve-

cākiem, kā bērniem.

Jauni izaudzēti mazie ērgļi ir tikpat rāmi, kā kaut

kurš cits plēsīgs putns, pat vecie gūstekņi ātri pieron pie

gūsta. Eižens fon Homeijers kopa kādu mazo

ērgli pieci gadi un bija to tā pieradinājis, ka varēja izlaist

no sprosta un ļaut laidelēties apkārt. Kad putnam vaja-

dzēja pasniegt barību, tad sprostu attaisīja, Homeij ers

parādījās sētā, piegāja pie ērglim ierīkotās sēdvietas un

ļāva, lai putns pats te atlaižas, lai varētu saņemt barību

no sava kopēja rokām. Kādreiz ērglis bija pat uzlaidies

uz šķūņa jumta, no kurienes to vajadzēja noņemt ar trepju

palīdzību, .bet arī tagad tas nemēģināja aizlaisties. Viņš
noteikti prata atšķirt savu kopēju no citiem, pret kuriem

tas izturējās ar neuzticību, bet no tiem, ko viņš vēl nebija

redzējis, tas izvairījās. Pēc piecu gadu ilga gūsta tas vēl

gandrīz nebija pārmainījis savā ģērbā jaunības krāsu plan-

kumus, kas pierāda, ka arī mazajam ērglim vajadzīgi vai-

rāki gadi, kāmēr tas izaug un spēj vaisloties.

Izņemot stiprākos plēsīgos putnus, kas uzbrūk viņa

284



ligzdām, liekēžus, kas dzīvo uz viņa ādas un iekšās, un

kraukļus un vārnas, kas klaigādami vajā to, mūsu ērglim

starp dzīvniekiem nav neviena ienaidnieka, bet par nožē-

lošanu, daudz tādu ir starp medniekiem un olu vācējiem;
un pēdējie tie visbriesmīgākie, jo tie ir visnežēlīgākie. Es

nekad neesmu noliedzis zinātniski nostādītas, bagātīgas
olu kolekcijas nozīmi, bet ļaunums, ko neapzinīgs olu kolek-

cionārs nodara putnu valstij tanī apgabalā, kuru viņš ap-

meklē, ir tomēr daudz lielāks nekā tas labums, ko viņa ko-

lekcionēšanas kaislība var atnest putnu pētīšanai. Pa-

rastie olu kolekcionāri zem zinātnieku maskas apstaigā zi-

nāmus apgabalus un visas ligzdas, ko viņi tur atron, krīt

viņu kaislībai par upuri. Neviens plēsīgais dzīvnieks ne-

posta tik, cik šāds kolekcionārs, kam nerūp vis zinātne,
bet gan nauda, ko viņš par salaupītām olām ieņems. Tā

kā mazā ērgļa ligzdas viegli atrodamas, šie laupītāji tās pil-
nīgi izposta un putnus no daudziem mežiem vārda tiešā

nozīmē ir aizdzinuši, kas sāpīgi sajūtams visiem tiem, kam

šis lielais, nevainīgais un gandrīz nekaitīgais putns sagā-

dājis patikšanu un prieku. Mazais ērglis atnes daudz vai-

rāk labuma kā ļaunuma. Var jau būt, ka viņš kādreiz no-

laupa kādu vecāku zaķi vai irbi, bet šo zaudējumu tas vai-

rāk kā bagātīgi atsver, medīdams peles un čūskas.

Pundurērglis (Aquila pennata) laikam ir nepie-

mīlīgākais loceklis visā šinī grupā. Tēviņa garums ir četr-

desmit septiņi, platums simts trīspadsmit, spārnu garums

trīsdesmit seši, astes garums deviņpadsmit centimetri.

Mātīte ir par četri centimetri garāka un par astoņi centi-

metri platāka par tēviņu. Krāsa ļoti dažāda, bet galvenā
ir tumšbrūna. Pundurērglis apdzīvo lielu daļu no dienvid-

rietumu un dienvidaustrumu Eiropas un Āzijas. Pie mums

viņš parādās reti, Lejas Austrijā viņš sastopams jau bie-

žāk. Izņemot Indiju un, kā liekas arī Alžiru, viņš visur ir

vasaras dzīvotājs, kas ierodas savā ligzdā apmēram no

pirmājām līdz pēdējām apriļa dienām un atstāj to atkal

septembra beigās. Šaīs lidojumos viņš apceļo visu Āfriku,
kāmēr beidzot pie jūras viņa ceļojumam ir gals. Līdzīgi
citiem gāju putniem, pundurērglis ceļojot savienojas lielos
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baros, piem. gar Bosfora šaurumu un Nīlas līdzenumā, kur-

pretī nonākuši taīs vietās, kur tie pavada ziemu, pamazām
izklīst. Tā vismaz es esmu novērojis Ēģiptē un Āfrikas

vidienē.

Pēc savas dabas un rakstūra pundurērglis ir īsts diž-

ērglis. Pēc maniem uzskatiem viņš no saviem lielākiem

radiniekiem atšķiras tikai ar divi savādībām: ar lielāku

izveicību un ar mazāku uzmanību. Viņa laišanās ir ātra,
spēcīga un viegla, ilgu laiku viņš var peldēt gaisā, medīju-
mam uzbrūkot tas ātrs kā bulta. Izpriecas nolūkā pundur-

ērglis ļoti patīkamā veidā var ilgu laiku riņķot pār vienu

un to pašu vietu, un viņš mīl arī pacelties ļoti augstu gai-
sā; medījot, turpretī, viņš peld samērā zemu; pēc Laca-

r a (Lāzār) novērojumiem, laizdamies viņš nereti ņirbina
spārniem tāpat, kā dzeltēnais vanags. Nolaisties tas mīl

vairāk uz zemākiem koka zariem, un nevis uz augstākām

galotnēm. Te viņš sēž taisni un bieži vien ilgu laiku, ne-

pakustinādams ne loceklīti, bet tomēr ievēro visu, kas ap

to notiek, un visvairāk kādu medījumu, kas nonāk tam

pa ķērienam. Parasti tēviņš un mātīte turas konā, arī

ceļojumos. Āfrikā es nekad neesmu redzējis pundurērgli

vienu, vienmēr tie bija pa pāriem vai sabiedrībās. Ar šo

uzticīgo pieķerību ērgļu pāra starpā pilnīgi saskan arī

viņu izturēšanās pie ligzdas.

Balss ir dažāda; Vodži ck i s (Wodzicki) to attēlo

ar balsieniem: ~koch koch kei kei", Lacars atkal ar

„vūd vūd" un salīdzina šīs skaņas ar skaļu svilpošanu.

Pundurērglis ir cītīgs laupītājs, jo sīkie putni ir viņa

galvenais laupījums, kam viņš uzbrūk. Kā viņa barību

Lacars min stērstes, cīruļus, čipstes, žubītes, paipalas

un irbes, Vodži ck i s vēl bez tam strazdus un zīlītes;

es vina guzā esmu atradis arī ūbeles. Bez šī, vina mīļākā

laupīiuma, tas medī arī mazākus zīdītājus, sevišķi peles,

ar kurām Geb c1s (Goebel) atrada piepildītas tās pun-

durērgļu guzas. ko tas bij izmeklēiis, un tāpat viņš neap-
smādē arī rānnlus: Spānijā, pēc mana brāļa novēroju-

miem, taisni pērļu ķirzaka ir viena no viņa barības galvē-

nām sastāvdaļām. Viņš laikam veiklības ziņā nepaliek
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vanagam pakaļ un prot ķert savu medījumu gan laizda-

mies, gan arī izlūkot to sēžot kādā zarā. „Kādā muklājā,"
stāsta Vodži cki s, „meklēja barību lieli strazdu bari

un, kā likās, bij atvilinājuši no tuvējā meža kādu pundur-
ērgli. Viņš skaistos lokos lidoja virs strazdiem, kas ik

brīdi cēlās spārnos un atkal nolaidās zemē. šī rotaļa
pundurērglim palika par garlaicīgu, viņš gribēja, lai tie

paceļas gaisā, lai tad varētu ātrāk iegūt brokastis. Zi-

bensātrumā tas taisnā līnijā laidās uz zemi strazdiem

virsū. Bars sabijās un gribēja ielaisties kokos, zem ku-

riem es atpūtos, lai tur paslēptos. Neskatoties uz nelielo

attālumu un uz to, ka putni laidās vītolos, ērglis tomēr

paspēja vienu no viņiem noķert. Kad viņš metās uz leju,

bija dzirdama stipra švīkoņa, kas cēlās no neaptverami
ātrās laišanās. Pēc laimīgā ķēriena laupītājs devās uz

baraku, tuvumā nosēdās uz jumta, nemaz neievērodams

medniekus un suņus, uzmanīgi novēroja apkārtni ilgāku
laiku un iesāka tad strazdu noplūkt, šī sagatavošanās

vilkās apmēram ceturtdaļ stundu, un kad es tad ērgli no-

šāvu, strazds jau bija tik skaisti noplūkts, kā kad viņu
būtu sagatavojis vislabākais pavārs." Vislabāk pundur-

ērglim patīk medīt mežā.

Par viņa vaislošanos mums līdz šim ir dažādi novē-

rojumi, kas galvenos vilcienos saskan; sevišķi šaī ziņā
mūsu zināšanas ir paplašinājuši Ho 1 c s (Holtz) un G c -

bels (Goebel). Vislabāk pundurērglis ierīko savas

ligzdas lapu mežos un, ja vien iespējams, lielāku upju

tuvumā, lai gan ari skuju mežus pavisam neapsmādē.

Tāpat kā mazais ērglis, viņš izlieto visas viņa vajadzībām

piemērotos citu putnu ligzdas, kas atrodas viņa apdzīvotā

apgabalā, un proti, pēc H o 1 c a novērojumiem tās ir lielā

zivju ērgļa, peļu vanaga, lijas un kraukļa ligzdas, pēc

G c b c ļ a novērojumiem dažreiz pat gārņa ligzda, un ap-

mierinās ar tām, daudz ja drusciņ pielabodams. Novēro-

tās ligzdas vienmēr bija izpušķotas zaļām lapām. Maija
sākumā parasti abas olas jau ir izdētas. Olu gareniskais

caurmērs ir caurmērā piecdesmit seši, vislielākais piecde-
smit deviņi, vismazākais piecdesmit divi milimetri, šķēr-



288

sais caurmērs apmēram četrdesmit pieci, vislielākais četr-

desmit septiņi, vismazākais četrdesmit trīs milimetri;
viņu forma ir vai nu īsti ovāla, vai arī visas pārējās for-

mas no šīs līdz smaili bumbierveidīgai un stipri apaļai
formai, čaula ir gan te stiprāka, te nestiprāka, viņas
grumbulīši gan rupjāki, gan smalkāki, arī zīmējums ir

ļoti dažāds. Parasti pamata krāsa ir iedzeltēna vai balti

zaļgana, virs tās nevienādi izkaisīti mazi rūsas dzeltēni

vai rūzgansarkani punktiņi un plankumiņi. Visi, kas

pundurērgli novērojuši perēšanas laikā, to ļoti slavē. Pā-

ris savā starpā izturas ļoti mīlīgi: Vodži ck i s (Wod-
zicki) redzējis kādu stāvot savā ligzdā un līdzīgi baložiem

skūpstoties. Kāmēr mātīte perē, tēviņš stundām ilgi sēž

tanī pašā kokā un vairākas reizes dienā, tā tad ne tikai

pusdienas stundā vien, atsvabina mātīti no perēšanas.
Pēc Vodž ic ka zīmīgi ir tas, kā pundurērglis iekāpj
savā ligzdā. Viņš nosēžas uz zara labu gabalu no tās, no-

liec galvu, piepūš guzu un lēni, kā balodis, iet uz ligzda

pusi, kāmēr nokļūst uz viņas malas. Tad dzirdamas lab-

skanīgas, fleitei līdzīgas skaņas „kei kei kei". Pret cil-

vēku, kas apdraud viņa ligzdu, tas izturas dažādi. Pa-

rasti viņš sēž uz olām ļoti cieši un to var aizbaidīt tikai

ar vairākkārtēju sišanu pa to koku, kur ligzda atrodas,
un kad tas beidzot tomēr ir aizlaidies, tad, neskatoties uz

to, ka olas izņemtas, norūpējies atgriežas ligzdā atpakaļ,
atkal un atkal nosēžas kokos tās tuvumā un bieži vien tad

aizmirst par savu drošību; dažreiz tas izplūst žēlos klie-

dzienos, bet cik līdz šim novērots, tad nekad neuzdrošinā-

jās cilvēkam uzbrukt. Citādi tas izturas, ja tuvumā pa-

mana kādu citu plēsīgu putnu, vienalga, vai tas būtu

ērglis, vai vanags. Pret saviem radiniekiem tas vienmēr

ir drošs; bet perējot viņš ar apbrīnojamu drošsirdību un

redzamām dusmām uzbrūk visiem lielākiem plēsīgiem

putniem, kas laižas tuvāk gar viņa ligzdu. Tāpat kā abi

pundurērgli ņem dalību perēšanā, tā kopīgiem spēkiem tie

arī barību piegādā saviem mazuļiem. Pēdējie izšķiļas pēc

apmēram četru nedēļu ilgas perēšanas, parasti jūnija otrā

pusē, un tērpti uzvalkā, kas sastāv no garām, zīdmīkstām



dūnām gaišā krāsā, kas uz galvas iedzeltēnas; bet drīz
vien viņi pārklājas ar jau aprakstītām ligzdas spalvām.
Tomēr attīstība iet samērā gausi uz priekšu, tā kā tikai

augusta beigās tie tikko var atstāt ligzdu.
Uz ūpjiem pundurērglim nāvīgs naids. „Es gribēju,"

tā raksta Lacars (Lāzār), „nošaut pundurērgli un tāpēc
uz kādas nopļautas pļavas uzstādīju savu ūpi un pats no-

gaidīdams noslēpos aiz siena kaudzes. Te es ieraudzīju
kādu mazu brūnu plēsīgo putnu, kas laidās šurp ar tādu

steigu, ka man tikko bija laika satvert ieroci. Pundur-

ērglis, par kādu es minēto plēsīgo putnu pazinu, ar pilnu

sparu drāzās ūpim virsū. Norībēja šāviens, bet putns
aizlaidās neievainots. Tāļu tomēr viņš neaizlaidās, bet pa-

cēlās gaisā apmēram pusotra simta metru augstu, un te

nu vairāk kā pusstundu riņķoja virs tās vietas, kur atra-

dās ūpis. Beidzot viņš devās atkal lejup un nonāca man

pa šāvienam, bet mani bija sagrābis mednieka drudzis, es

izšāvu —un otrreiz garām. Kad tagad ērglis aizlaidās,
man pazuda visas cerības; bet pēc desmit minūtēm viņš

bij klāt atkal, riņķoja atkal un drāzās lejā trešo reiz. Ta-

gad tas izstiepa kājas."

Jauni, no ligzdas izņemti, pundurērgli, ja tos piemē-
roti kopj, top tikpat rāmi kā citi ērgļi.

Spānijā pundurērgli dažreiz izmāca ļoti savādā kārtā.

Kāda gudra galva ir nākusi uzdomām, šo putnu izlietot

kā laimes nesēju. Šinī nolūkā viņa īpašnieks ar savu

kasti, uz kuras tup kāds plēsīgs putns, nostājas uz kāda

laukuma, kur ļoti dzīva kustība, un lūdz, lai garāmgājēji

ļauj, ka putns izvelk tiem kādu laimes numuru. Plēsīgie

putni, un starp viņiem arī mūsu pundurērglis, ir izmācīti

vilkt ar knābi kādu numuru no pakas, ko laimes bruņinieks
tura tiem priekšā, šķiet, ka cilvēki domā, ka šādā ceļā

laime nākot vārda tiešā nozīmē no pašām debesīm.

Slaids ķermenis, samērā īsi spārni, kuru gali nesnie-

dzas līdz ļoti garās astes galam, garas, līdz pat pirkstiem

ar spalvu pārklātas kājas, augsts stulms un lieli, spēcīgi
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pirksti ar gariem, plakani iedobtiem nagiem, kā arī bei-

dzot garais, bet tomēr stiprais knābis raksturo vanaga

ērgļu (Nisaētus) ģinti, kuras Dienvideiropas pārstāvis
ir putns ar tādu pašu nosaukumu (Nisaētus fasciatus).

Viņa garums ir septiņdesmit, platums simts četrdesmit

pieci, spārnu garums četrdesmit pieci, astes garums div-

desmit seši centimetri. Mātīte ir par astoņi centimetri

garāka un pilnīgi par desmit centimetri platāka. Apģēr-
bā piere un strīpa, kas stiepjas pār aci, ir baltā krāsā,

galvas virsus un pakausis ar tumšām strīpām uz brūna

pamata, kakla apakšējā daļa un muguras virsējā daļa
balta ar melni brūniem plankumiem spalvu malās, mēteļa
spalvas vienādas, tumši brūnas, apakšējā muguras daļa
melni brūna, virsējā astes sega balti melni marmorēta,
rīkle, krūtis un vēdera vidus balts ar melniem planku-
miem pie spalvu makstīm, bikses ar platiem, tumšiem,
līkumotiem joslainiem plankumiem, cisku iekšējās daļas
tāpat kā stulmu spalvas, ar rūzgani brūnganiem un

pelēkiem viļņiem un melniem gareniskiem plankumiem,

lidspalvas melni brūnas, atsit viegli purpurotā krāsā, stū-

res spalvas virspusē pelēki brūnas, apakšpusē pāriet balti

dzeltēnā krāsā ar brūni pelēkiem raibumiem. Acs bron-

zas dzeltēnā krāsā, knābis raga zils, vaska ādiņa netīri pe-

lēki dzeltēnā, kājas pelēki dzeltēnas.

Vanaga ērglis ir arī Vācijā nošauts, samērā bieži sa-

stopams Dienvidus Francijā, Spānijā, Portugālē, Dienvidus

Itālijā, Grieķijā un Turcijā, Ziemeļrietumāfrikā un laikam

arī Turkestanā un visā Indijā, no Himalajiem sākot līdz

pat vistāļākiem dienvidiem. Grieķijā un Dienvidus Itālijā

viņš ir diezgan bieži sastopams, bet Spānijā un Alžirā

viņš ir parastākais ērglis. Te viņa dzīves vietas ir kal-

nāji, kas nav apauguši ar mežiem un ir ar stāvām klinšu

sienām; Indijā viņš dzīvo galvenā kārtā paugurainos, ar

džungļiem apaugušos apgabalos. Viņš nav gāiu putns, bet

perēšanas laikā siro pa savu apgabalu un tad bieži savie-

nojas sabiedrībās ar diezgan ievērojamu locekļu skaitu;

mans brālis kādreiz redzējis divdesmit ērgļu kopā, kas

laidusies pāri par karalisko izpriecu dārzu Pardo, pie
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Madrides, Saprotams, ka ari šis ērgļu pāris ligzdas tu-

vumā necieš nevienu citu un arī vispār nevienu no plē-
sīgiem putniem.

Vanaga ērglis ir sevišķi izveicīgs, drošsirdīgs, pat
pārdrošs un nekaunīgs putns, kas garīgi pilnīgi līdzinās

vanagiem, bet ar savām miesīgām spējām tos daudzreiz

vēl pārsniedz. Viņa laišānās vairāk līdzinās dižciltīgā va-

naga nekā ērgļa lidojienam, un putna slaikais stāvs vēl

daudz piepalīdz, lai varētu rasties tāds uzskats. Viņš
riņķo arī tāpat, kā to dara ērgļi, bet laižoties daudz ātrāk

vēdina spārniem un tāpēc arī laižas daudz ātrāk, nekā

citi viņa dzimtas man pazīstamie priekšstāvji. Ātri skrie-

not viņš rada tādu švīkoņu, kā kad loka bulta skrietu pa

gaisu. Tikai sēžot viņš izskatās mazāk cēls nekā citi

ērgļi, jo nesēž tik stāvu izslējies uz augšu, bet vairāk sa-

kūris uz priekšu; tomēr arī viņš dažreiz sēž stipri stāvu.

Skats viņam ir nevien dzīvs, bet arī taisni dedzīgs. Dus-

mas un mežonība redzama viņa skatā un viņa izturēšanās

ir piemērota. Viņā apvienots dižvanagu ātrums ar zvir-

buļu vanaga veiklumu, ērgļa drosme ar vistu vanaga asins-

kāri, un tas nebaidās ne no viena cita putna un uzbrūk

katram, kas nāk viņam tuvumā, vienalga, vai nu padzī-
dams to, vai arī uzvarēdams.

Man liekas, ka viņš medī tik pat daudzus dzīvniekus,
kā klinšu ērglis. Spānijā viņš ir visniknākais vistu ienaid-

nieks, paņem viņas pat cilvēkam acu priekšā un vajā tās

ar tādu stūrgalvību, ka dažā atsevišķi stāvošā zemnieku

sētā vistu saimi pilnīgi iznīcina. Arī baložus viņš vajā

ar tādu pašu uzcītību. Zīdītājus līdz zaķa lielumam viņš

gūsta bez izņēmuma. Visi dzīvnieki, ko medī vanaga

ērglis, pazīst viņa nesaudzību un tamdēļ pēc iespējas pūlas

no tā izvairīties. „Kad es," stāsta Pov ej s (Powys),

„niedrās noslēpies, Albānijas ezeru malā glūnēju uz pīlēm

un laučiem, es bieži vien novēroju, kādu iespaidu atstāj

vanagu ērgļa parādīšanās. Visi ūdens putni gandrīz ne-

maz nelikās zinot par niedru lījām, kas pārlaidās tiem

pāri, un tikko pacēla galvas, kad parādījās kāds mazais

ērglļs; bet tiklīdz pamanīja kādu vanagu ērgli, tad lauči



292

pazīstamā veidā steidzās uz niedrāju, pīles ar taisni iz-

stieptiem kakliem pieplaka pie ūdens un no visām pusēm
bija dzirdami baiļu un biedinājuma saucieni, kas nemitē-

jās, kāmēr šis tirāns nebija garām. Es divi reizes esmu

redzējis, kā šis plēsīgais putns metas uz putniem, ko es

biju ievainojis, bet nekad man nav bijis izdevības vi-

ņam šaut."

Kā liekas, tad ligzda viņam atrodas stāvu klinšu ie-

dobumos, pēc iespējas drošās vietās. Krip c r s (Krū-

per) ir kādu uzmeklējis, kas atradās kādā Grieķijas kal-

nāia alā un kur bija divi olas. Ligzda bija taisīta no ne-

lieliem eļļas koka zariem un dažām ilekša lapām, ligzdas
iekša bija izklāta ar putna dūnām. Olas pēc krāsas un

čaulas uzbūves bija katra savāda, jo viena bija bez krāsu

plankumiem netīri baltā krāsā, otra tīri balta ar maziem,
labi redzamiem plankumiem. Kā sevišķu Krip c r s at-

zīmē to, ka ligzdu apspīdēiuši saules stari un alā tāpēc

bija neparasti karsti. Pie ligzdas būves vanagu ērglis
daudz spēka nepieliek, bet nekad neaizmirst augšēiā daļā
uzlikt svaigus, zaļus olivu koka zarus. Ligzdas lāpīšanu
vini sāk jau no Ziemas svētkiem, lai gan olas dēt māfīte

sāk visagrākais tikai februāra sākumā. Putnēni izšķiļas
pēc četrpadsmit dienām. Abi laulātie draugi perē pamī-

šus, un bieži vien sēž ligzdā abi divi. Olas viņi griež ap-

kārt ar knābja palīdzību, un no tam arī ceļas švīkas čaulā,
ko var redzēt uz ilgāku laiku perētām olām. Tās ļoti skai-

stas, ar sarkanām strīpām un punktiem.

Kāmēr es uzturēios Spāniiā, man divi reiz izdevās

iegūt dzīvu vanagu ērgli. Vienu no viņiem, vecu putnu,
noķērām ar līmekli, kas bija izlikts kādā kokā zvirbuļu

ķeršanai, pēc tam. kad ērgļa spalvas bii pilnīgi salipušas

kopā; bet gūstītājs bij vinu tā apstrādājis, ka pēc ne-

daudz mūsu kopšanā pavadītām stundām viņš nobeidzās.

Otrs. vēl iauns putns, izņemts no ligzdas, kā ķēvāis stā-

sta, bet bija jau pilnīgi apaudzis ar spalvām un likās, ka

viņam iau piemita visas veco putnu īpašības. Mē<; vinu

iesēdinājām kādā sprostā, kur jau atradās kāds klinšu

ērglis, kāds netīrs maitu ērglis, jēru lija un kāds kovār-
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nis. ši īpatnējā sabiedrība bija līdz šim sadzīvojusi tīri

labi, bet vanagu ērglis šo saticību acumirkli izjauca. Viņš

izturējās kā traks, skraidīja pa sprostu no vienas vietas

uz otru, mēģināja uzsākt strīdu ar visiem saviem līdz-

biedriem, metās uz muguras, ja tie tam tuvojās un ķēra
ar nagiem katram. Pirmais krita par upuri šim negant-
niekam jautrais kovārnis, jo stundu vēlāk, kad bijām va-

nagu ērgli ielaiduši sprostā, tas bija jau viņam vēderā.

Pret mums viņš bija tik pat negants, kā pret saviem bie-

driem, un tāpat bez apdomāšanas uzbruka ari mums. Arī

viņa izturēšanās sprostā atgādina vanagu.
Džerdons (Jerdon) domā, ka šo ērgli varētu viegli

iemācīt medīt antilopes, zaķus, sigas un citus tikpat lielus

zvērus, un viņam laikam taisnība, jo tas pats, par kuru es

tikko stāstīju, vēlāk Frankfurtes zvēru dārzā bija piemī-

līgs un uzticīgs radījums.

Visbriesmīgākais no ērgļiem, kas dzīvo Amērikas dien-

vidos, ir harp ij a (Harpvia destructor), īpašas grupas

(Harpvia) priekšstāvis. Viņš ir vanagu ērglis visā pilnībā.

Ķermenis ļoti spēcīgs, galva liela, ieroči apbrīnojami spē-

cīgi, knābis neparasti augsts un stiprs ar stipri apaļu virs-

pusi un asu malu, kas zem nāsīm rada izliekumu, kam

priekšā neass zobs, kājas stiprākas nekā kuram katram

citam plēsīgam putnam, ķereklis ļoti garš un katrs garais

pirksts ir vēl apbruņots ar sevišķi lielu, biezu un stipri līku

nagu, stulms līdz pat locītavai kails, priekšā līdz vidum

segts spalvām, kailajās vietās pārklāts lielām, plakanām

zvīņām, spārni, kas sakļauti nesniedzas pat līdz astes vi-

dum, īsi sakot, spārni, kur piektā lidspalva ir garāka par

pārējām, ir tāpat ieapaļi kā aste, spalvas biezas un mīkstas,

gandrīz kā pūcēm, pakausī garākas un izveido garu, platu,

sabožamu cekulu. Galva un kakls pelēki, garās pakauša

spalvas, visa mugura, spārni, aste, krūšu augšējā daļa un

ķermeņa sāni ir šīfera melnā krāsā, stūres spalvas ir trīs

bālganām strīpām, krūšu apakšējā daļa un tūplis balti, pā-
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rējās ķermeņa apakšējās daļas ar melniem raibumiem uz

balta pamata, ciskas ar melniem viļņiem uz vienādas krāsas

pamata. Knābis un nagi melnā krāsā, kājas dzeltēnā, acis

sarkani dzeltēnā. Jaunībā vispārējā krāsa ir mazāk spilgta;

muguras spalvas ir ar pelēkām strīpām, krūšu un vēdera

spalvas ar melniem plankumiem. Jo tīrāka putna spalvu

krāsa, jo vecāks ir putns. Pēc ču d i (Tschudi), harpijas

garums ir viens metrs, spārnu garums piecdesmit pieci,
astes garums trīsdesmit četri centimetri. Vidējais kājas

pirksts ir astoņi, pakaļējais četri centimetri garš; bet galā
tiem ir vēl nags, kas, mērījot pa līkumu, vienam ir astoņi,
bet otram četri centimetri garš. Sākot no Meksikas līdz

Brazīlijai un no Atlantijas okeāna līdz klusajam okeānam

liekas, ka harpijas netrūkst nevienā lielākā Dienvidamēri-

kas mežā. Kalnājos viņas gan apdzīvo zemākās un siltā-

kās ielejas; augstu kalnos tās nepaceļas. Visur tur, kur

viņas sastopamas, tās labi pazīstamas, un jau no seniem

laikiem ļoti iecienītas, un par viņu dzīvi un darbošanos jau

kopš seniem laikiem uzglabājušies visādi nostāsti.

Harpija apdzīvo mitros, ūdeņiem bagātos Dienvid-

amerikas mežus un te galvenā kārtā upju krastus, kas, kā

visur apvieno visu dzīvo radību. Dorb i n j i (d'Orbignv)

apgalvo, ka mežu iekšienē, t. i. tāļu no upēm, nekad ne-

varot sastapt nevienu harpiju. Viņa ir visur, bet nekur nav

bieži, laikam gan tikai tamdēļ, ka jau no sirmās senatnes

ir vispār pie indiāņiem ļoti iecienīts greznuma priekšmets

un tie tamdēļ tos cieši vajā. Izņemot pārošanās laiku, šos

putnus parasti sastop pa vienam, itkā tie baidītos, ka pat
laulātais draugs tos varētu darbībā traucēt. Līdzīgi vistu

vanagam, tās nereti var redzēt sēžam augstos kokos, bet

parasti gan koka apakšējos zaros. No šejienes tās paceļas

ar strauju, ātru kā bulta lidojienu grūdieniem gandrīz
stāvus gaisā, riņķo nedaudzas minūtes un tad, ja laimējies
ieraudzīt medījumu, metās tam ar sparu virsū. Liekas, ka

viņas vispār nav bailīgas un pielaiž cilvēku ļoti tuvu klāt,
tomēr tas laikam tā būs tikai tos mežos, kur tām bijis maz

izdevības iepazīties ar savu briesmīgāko, ja ne vienīgo
ienaidnieku.
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Cik daudz no dažādām ziņām var spriest, tad harpija
neapsmādē nevienu no augstākiem mugurkaulainiem dzīv-

niekiem, izņemot tos, kas sava lieluma dēļ vai pateicoties
savām aizsargāšanās spējām ir no viņas drošs. Dažu no-

vērotāju domas sveras uz to pusi, ka harpijas uzbrūkot

tikai zīdītājiem un galvenā kārtā mērkaķiem un sliņķiem,
bet Č v d i ir novērojis, ka viņas dūšīgi vien dzenas pakaļ
arī putniem. „Ne no viena plēsīgā putna," viņš saka, „in-
diāņi tā nebīstas, kā no harpijas. Viņas lielums, viņas
drosme un viņas pārdrošība patiesībā padara to par vis-

niknāko ļaundari Peru valsts apstādījumiem, un tāpēc kur

vien pamana, to vajā ar lielu naidu. Daudzos mežos indiā-

ņiem nav pavisam iespējams turēt mājputnus un mazus

suņus, jo šis nepieēdināmais plēsīgais putns ar apbrīnojamu
drosmi tos laupa. Mēs redzējām, kā kāda harpija blakus

indiānim, kas stāvēja tikko trīs soļus no savām pīlēm, me-

tas tām virsū un vienu aiznesa. Mežos viņas atrod sev

bagātīgu barību, medīdamas penelopes un inambu, bet arī

vāverīšu, somaino žurku un mērkaķu starpā tās izdara ie-

vērojamus postījumus."
Pēc šomburgka, ligzda viņām atrodoties visaug-

stākos kokos, esot tikpat liela kā stārķim un, pēc indiāņu
izteicieniem, tās lietojot gadu no gada to pašu ligzdu. Ti-

cama olu apraksta es nezinu.

Dorb m j i stāsta, ka indiāņi harpijas ļoti bieži iz-

ņemot no ligzdām, uzaudzējot un turot gūstā tikai tamdēļ
vien, lai vieglāk iegūtu augsti vērtētās spalvas, nekā to

var panākt medījot vecos putnus. Tas indiānietis, kam

pieder dzīva harpija, ir citu acīs ievērojams vīrs, un tāpēc

ļoti laimīgs. Uz sievietēm gulstas pienākums šos putnus
barot un klejojot nest tos caur mežu. Tiklīdz noķerto har-

piju spalvas iegūst savu krāsu, tad sākas šo putnu mokas,

jo īpašnieks divreiz gadā izrauj visas astes un spārnu spal-

vas, lai ar tām izgreznotu savu bultu vai lai pagatavotu no

tām spalvas rotu. Šīs spalvas ir galvenais indiāņu maiņas
priekšmets un zināmas ciltis, kas pazīstamas kā izveicīgas

harpija medītājas, iegūst ar tām visu, ko vien indiānietis

uzlūko par vērtīgu lietu. Peru valstī laimīgajam mednie-
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kam ir vēl sevišķs atalgojums. „Ja kādam indiānim iz-

dodas," saka Č v d i, „nošaut harpiju, tad viņš ar to iet no

telts uz telti un dabū olas, vistas, kukurūzas graudus un

līdzīgas lietas." Pēc Purlamaka (Pourlamaqe), Ama-

conas krastu iedzīvotāji, mežoņi un eiropieši, ieskatot ši

putna gaļu, taukus un mēslus par vērtīgu ārstniecības

līdzekli. Sagūstītās harpijas jau vairākkārt ir atvestas uz

Eiropu, proti, uz Londonu, Amsterdamu un Berlini. Viņas,
kā es to pats redzējis, varu liecināt, ir tiešām stalti, maje-
stātiski putni.

Plaši izplatīta, cieši noslēgta šīs apakšdzimtas grupa

ir lielie zivju ērgļi (Haliaētus). Te pieskaitītie

ērgļi ir lieli, bieži vien ļoti lieli plēsīgie putni, ar ļoti stipru

un garu, virs un priekš vaska plēvītes drusku uzpūstu un

no turienes pret stipri līko galu atpakaļ liektu knābi un

stipriem, tikai līdz pusei spalvām pārklātiem kāju stul-

miem, milzīgiem ķerekļiem, šķirtiem pirkstiem, gariem,
smailiem un ļoti līkiem nagiem, lieliem spārniem, ar ko tie

var peldēt gaisā un kuros trešā lidspalva garāka par citām,

un kas sakļauti parasti gandrīz sasniedz vidēji garās, pla-

tās, vairāk vai mazāk apaļās astes galu, un beidzot ar

biezām spalvām. Galvas un pakauša spalvas nav sevišķi
garas, bet ļoti smailas. Pamata krāsa ir vairāk vai mazāk

tumšpelēka, spilgtāka vai blāvāka; aste parasti, bet galva
bieži balta.

Gar visu Eiropas jūrmalu dzīvo ļoti bieži lielais

zivju ērglis (Haliaētus albicilla), milzīgs putns, kā

lielums mainas līdz ar dzīves vietu, bet kam krāsa mazāk

mainīga. Viņš ir astoņdesmit pieci līdz deviņdesmit pieci
centimetri garš, gandrīz divi un pus metra plats, spārnu

garums ir sešdesmit pieci līdz septiņdesmit centimetri un

astes garums trīsdesmit līdz trīsdesmit divi centimetri.

Putna galīgā krāsa ir uz galvas, pakauša, rīkles un kakla

virsējā daļā gaiši bālgani pelēki dzeltēnā ar nenoteiktām

gareniskām strīpām, kas ceļas no tumšbrūniem spalvu pa-

matiem un no tumššvītrotiem kātiem; muguras priekšdaļa
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tin mētelis tumši zemes brūns, muguras lejas daļa un ķer-
meņa apakša vienādi tumši zemes brūna, pret asti drusku

tumšākā, lidspalvas tumši brūnas, beidzot drusku apaļās
astes spalvas tīri baltas. Acu riņķis, knābis, vaskādiņa un

kājas ir zirņu dzeltēnā krāsā. Acu zīle ir brūni dzeltēnā,
knābis raga zils, kājas zaļgani dzeltēnas.

Lielā zivju ērgļa izplatības apgabals gandrīz sakrīt ar

klinšu ērgļa apgabalu, šis milzīgais putns apdzīvo visu

Eiropu un kā perētājputns sastopams Vācijā, sevišķi Au-

strumu un Rietumu Prūsijā, Pomeranijā, laikam arī at-

sevišķos robežu apgabalos un arī Meklenburgā, bez tam

viņš dzīvo arī šotlandē, Skandināvijā, Baltijas valstīs,

Ziemeļ- un Dienvidus Krievijā, Ungārijā, Septiņkalnē, Do-

navas līdzenumos, Turcijā un Grieķijā, Itālijā, Mazāzijā,
Palestinā un Ēģiptē, un austrumos beidzot pa visu Ziemeļ-
un Vidussibiriju.

Ziemeļamērikas baltgalvainais zivju ērg-
1i s (Haliaētus lencocephalus) ir mūsu Eiropas sugas viet-

nieks rietumos, ir vairākas reizes atlaidies uz Eiropu, un

esot pat nošauts Vācijas iekšienē, Tīringā. Viņš ir drusku

mazāks par lielo zivju ērgli. Vecā putna ķermeņa spalvas
ir ļoti vienādi tumšbrūnas, katra atsevišķa spalva ar gai-
šāku malu, bet galva, kakla virsējā daļa un aste ir ap-

žilbinoši balta, lidspalvas melnas, acis, vaska plēvīte, knā-

bis un kājas drusku gaišākas, kā Eiropas radiniekam.

Dzīves veids un izturēšanās visiem man pazīstamiem

lieliem zivju ērgļiem ir ļoti līdzīgs. Viņi ir kūtri, bet stipri,

izturīgi un neatlaidīgi plēsīgi putni; turklāt visbīstamākie

laupītāji. Visi zivju ērgļi attaisno savu nosaukumu. Viņi

galvenā kārtā ir krastu putni un tikai izņēmuma gadījumos

attālinās no ūdens. Zemes iekšienē veci zivju ērgļi ir sa-

stopami gandrīz vienīgi pie lielām upēm un ezeriem; jau-
nākie turpretī bieži redzami tāļu no jūras; viņi ceļo bez

noteikta mērķa pa plašo pasauli laikā starp izlaišanos no

ligzdas un pārošanās, t. i. vairākus gadus, un šaīs ceļoju-
mos tos tad arī pa laikam var sastapt dziļi zemes iekšienē,

kad tie ceļo pieturēdamies pie lieliem upju krastiem, šie

ceļojumi bieži vien paliek nepamanīti, jo lielie zivju ērgļi
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parasti laižas Joti augstu un tikai tur, kur meži iet viņu
ceļam gar abām pusēm, tie var nolaisties zemāk. Sevišķi
vēlu rudeņos un pavasaros daudziem tiem vajadzētu ceļot
caur Vāciju, jo citādi es nevaru izskaidrot, ka dažās vietās

ar bagātīgu laupījumu tie sastopami lielā skaitā. No vācu

piekrastes tie nav spiesti katru ziemu aizlaisties; turpretim

tiem, kas perē uz austrumiem no Varangerf jorda pie Ledus

jūras, Lapu zemē vai Ziemeļkrievijā, vajadzētu no turienes

trūkuma spiestiem izceļot, kad medību apgabals pārklājas
ar ledu vai ar neparasti biezu sniegu, un tie tad arī ir tie,
kas laižas uz dienvidiem, daži gar atklātas jūras krastiem,
bet daži pa zemes iekšieni gar upēm, un pa ziemu Dienvid-

eiropā vai Ziemeļāfrikā piebiedrojas tiem, kas te gadu no

gada dzīvo jūras piekrastēs. Uzmanīgi novērojumi rāda,
ka ziemā vismaz Grieķijā un Ziemeļeģiptē lielais zivju ērg-

lis daudz biežāk sastopams nekā vasarā. Vecie zivju ērgļi
daudz retāk dodas ceļojumā, kā jaunie, vispirms jau tam-

dēļ, ka negrib atstāt dzīves vietu un tāpat arī tamdēļ, ka

viņi savu laupītāja amatu pieprot daudz pilnīgāk kā jaunie.
Ne vienmēr tie aizceļo pat no Krievijas un citām ziemeļu
piejūras zemēm, bet ziemās uzturas apdzīvotāku vietu tu-

vumā, un te glūn un badojas tik ilgi, kāmēr iegūst kādu

laupījumu, vienalga, vai nu tas būtu kāds kritis mājlops,
vai kāds suns, kaķis, sivēns vai kazlēns, vista vai tītars,
zoss vai pīle. Ja atstādami piekrastes mežus viņi pie mums

tiešām tomēr paliek, tad dzīvo pie lieliem ezeriem un te

uzcītīgi nodarbojas ar zivju zveju un ūdens putnu medī-

bām, kāmēr ezeri aizsalst, un tikai tad dodas tālāk, kad ne-

viens parastais medību veids nespēj vairs dot laupījumu.
Kā lai arī citādi tāds zivju ērglis varētu ceļot: ūdens ceļus
viņš atstāj tikai tad, ja uz to viņu spiež visļaunākie ap-

stākļi. Cik man zināms, tad kā jaunie, tā arī vecie putni
tikai izņēmuma gadījumos ir nošauti arī ar ūdeni nabagā-
kos apgabalos, sevišķi kalnājos, lai gan nevar būt nekādu

šaubu, ka viņi tiem laižas pāri. Vēl retāk var gadīties,
ka iekšzemē un tāļu no ūdeņiem, kāds lielo zivju ērgļu
pāris paliktu uz dzīvi, t. i. ietaisītu ligzdu kādā no augstā-
kiem kokiem mežā. Tas neizvairās no stepēm, Dienvid-
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kādas upes tuvumā.

Ārpus perēšanas laika lielais zivju ērglis dzīvo diezgan

sabiedriski, vairāk kondoriem, nekā ērgļiem līdzīgu dzīvi.

Piemērots mežs vai klintis ir sapulcēšanās jeb guļas vieta.

Vasaras vidū viņš nakti labprāt pavada uz mazām salām,

proti, šķērās, un piekrastes vai iekšzemes mežos arī augstos
kokos, un tad parasti zemākos galotnes zaros, tā kā bie-

zākās koku lapotnēs viņu gandrīz pilnīgi aizsedz. Ja tam

bagāts laupījums tuvumā, tad pie šādām guļas vietām viņš
turas tikpat cieši, kā pie ligzda, ierodas te katru vakaru

un nav aizbaidāms, ja ar' to vairākkārt būtu iztraucēts.

Pie miera tas dodas ļoti vēlu, un savu guļas vietu atstāj

jau agri no rīta, parasti jau ar saules uzlēkšanu viņš aiz-

laižas, lai pārlidotu savu medību apgabalu. Ja viņš medī-

jumu atradis drīz, tad piepilda savu guzu priekš pusdienas,
un notīrījis knābi, iztīrījis spalvas un padzēries, tā kādu

laiciņu paguļas un tad pēcpusdienā dodas medībās otrreiz,
kāmēr pienāk laiks, kad jāiet gulēt.

Tāpat kā klinšu ērglis, arī lielais zivju ērglis medī

visu, ko var pievārēt, un bez tam izlieto plaši arī savus

bezspalvainos zivju zvejai derīgos ķerekļus. Ezi adatas

aizsargā no viņa tikpat maz, kā lapsu zobi, meža zosij ne-

palīdz viņas uzmanība, nedz nirējiem putniem viņu gata-
vība pazust zem ūdens. Jūrmalā viņš medī dažādos jūras

putnus, it īpaši pīles un alkus, kā arī zivis un jūras zīdītā-

jus. Nirēji, pēc Vallengrena (Wallengren) ziņām, ir

vairāk apdraudēti nekā tie putni, kas neprot nirt. Pēdējie

ieraugot šo briesmīgo laupītāju paceļas spārnos cik ātri

vien var un aizbēg, pirmie par daudz uzticas ūdens dzelmei,

nogaida mierīgi, kāmēr ērglis atlaižas, nirst un domā, ka

nu tie ir drošībā, kāmēr ļaunais ienaidnieks tikai to vien

gaida, kad tie atkal parādīsies virs ūdens. Varbūt divi,

trīs reizes tiem izdodas izbēgt no briesmīgajiem nagiem,

bet uzpeldot ceturto reiz, kad tie jau noslāpšanai tuvu un

pavada virs ūdens kādu brītiņu ilgāk, lielais zivju ērglis

viņus saķer un dažus acumirkļus vēlāk jau nožņaudz.
Ēģiptē pie Menzales ezera, Maģarijā un Norvēģijā es bieži
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esmu novērojis lielo zivju ērgli un vienmēr ievērojis, ka

no viņa bīstas liels un mazs, pat citi plēsīgie putni; es ne-

šaubos arī, ka kirlānu jeb mazo zivju ērgli, savu tuvāko

radinieku, kam viņš bieži nolaupa medījumu, viņš apēdis

tikpat mierīgi, kā kaut kuru citu medījumu, šī putna
drosmei un spēka apziņai vēl pievienojas liela stūrgalvība.
Aleksandrs fon Homeijers (Homever) novēro-

jis, ka kāds lielais zivju ērglis vairākas reizes uzbrucis

lapsai kūniņām, kas, kā jau zināms, prot savu ādu sargāt,
un tas pats pētnieks dabūjis zināt no drošiem avotiem, ka

kāds laupītājs šādās medībās lapsu gandrīz pārvarējis, ne-

atlaidīgi uzbrukdams un veikli izvairīdamies no šī četrkāja

kodieniem, un ka pratis aizkavēt pēdējā pūles, sasniegt

tuvējo mežu, kur tas no plēsēja varētu paglābties. Ka

lielais zivju ērglis stipri apdraud mazākos ganāmpulku lo-

pus, tā ir jau pazīstama lieta, ka viņš uzbrūk arī bērniem,

par to nav nekādušaubu;Nordmans pat stāsta, ka Lapu
zemē kāds meties virsū pat zvejniekam ar neapsegtu galvu
un noskalpējis viņam galvas kausu, tāpat kā kāds cits iz-

cēlis zvejniekam no laivas noķertu līdaku, kāmēr pats zvej-
nieks turpat blakus nodarbojies ar tīkla savešanu kārtībā.

Kārtīgi viņš ierodas arī pie putnu kalniem ziemeļos un ne-

kaunīgā kārtā velk putnus laukā no ligzdām. Dūnu zosis

viņš ķer kā jau augšā aprakstīts, jaunos roņus paņem tur-

pat mātei līdzās, zivis vajā pat ūdens dzelmē. Dažreiz šādi

mēģinājumi tam neizdodas. Lenčs stāsta sekošo: „Kāds
lielais zivju ērglis laidās medījumu meklēdams pār

Havelu un ieraudzīja kādu stori, kurai tūlīt arī uzbruka;
bet drošsirdīgais ērglis bija par daudz palaidies uz saviem

spēkiem, store tam bija par smagu un tas nespēja to izcelt

no ūdens; bet arī zivs nebija pietiekoši stipra, lai varētu

novilkt ērgli dibenā. Viņa kā bulta devās pa ūdeni uz

priekšu; uz viņas sēdēja ērglis ar izplestiem spārniem, tā

ka abi izskatījās kā kuģis ar burām. Daži cilvēki bija ie-

vērojuši šo reto skatu, iekāpa kādā laivā un noķēra kā

stori, tā arī ērgli, kas savus nagus bija tik cieši zivī iecir-

tis, ka nevarēja tos atsvabināt." šim līdzīgi notikumi va-

rētu gadīties biežāk nekā to domā. Dienvidkrievijas stepēs
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lielajam zivju ērglim bieži jāapmierinās ar diezgan nožēlo-

jamu medliumu. Pēc Nordmana, galvenais laupīiums
te viņam tālāk no upēm ir mazi zīdītāji un putni. Sēdē-

dams uz verstes stabiem vai uz zemes čupām, kas ierīkotas

kā ceļa rādītāii. ziemās bieži vien cilvēku dzīvokļu tuvumā,
tas uzglūn suslikiem vai ķirzakām, un tāpat viņš prot iegūt
arī aklo peli, kas rokas pa zemes apakšu, noķerdams to ar

lielu izveicību tanī acumirklī, kad tā izcel patlaban savus

rakumus. Kādam ducim Nordmana klātbūtnē nošautu

ziviu ērgļu, ko viņš pārmeklēja, nevienam kuņģī nebij ne-

kādu zivju atlieku, bet visiem tikai zīdītāju un putnu, un

jau retāk ķirzaku atliekas. Kā maitu putns, lielais zivju

ērglis diezin vai paliek maitu ērglim pakaļ. Pat tad, kad

tas medī krastmalās, viņš diezgan daudz patērē beigtas,
krastā izskalotas zivis; zemes iekšienē viņš nekad neatteik-

sies pamieloties pie atrastas maitas. Neskatoties uz šī

staltā plēsīgā putna svaidīšanos un pārmērībām barības

ziņā, viņa galvenā barība tomēr ir un paliek zivis: tās tāpēc
ir tas medījums, ko viņš vajā vispirms. Jūrmalās. kā arī

pie saldūdeņiem viņš uzturas un taisa ligzdus tikai zivju
dēl. Nekad viņa netrūkst tādu zvejas vietu tuvumā, kur

nolaidīgi tiek saimniekots, kur beidzot, ja viņš redz, ka to

nevajā, tas paliek tik nekaunīgs, ka dažu soļu atstatumā

no zvejnieku būdiņām nometas kokos un kā slaists un glūn,
vai tam kas neatkritīs.

Savu spēju ziņā visi lielie zivju ērgļi stāv zemāk par

dižcilfīp-iem ērgļiem. Pa zemi tie varbūt kustas izveicīgāk

par pēdējiem un, kā jau aizrādīts, zināmā mērā valda arī

par ūdeni: bet lidojienam nav tās izveicības un skaistuma,
kas sevišķi raksturo dižciltīgos ērgļus. Vina lidoiiens rāda

citādu ainu kā pēdējiem: īsais kakls un īsā, stipri apaļā
aste pret ļoti garajiem, bet maz un gandrīz vienādi plata-

jiem spārniem ir tik raksturīga parādība, ka to diezin vai

var samainīt ar viņa dižciltīgāko radinieku. Vini arī laižas

ar daudz smagākiem snārnu sitieniem un arī daudz lēnāk

nekā pēdēiie. lai gan vienmēr vēl ļoti ātri arī tad, kad bez

spārnu vēdieniem riņķo vai slīd pa gaisu. Turpretī diž-

ciltīgos ērgļus tie pārspēj ar savām spējām valdīt pār ūd^in.
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kas piemīt tikai nedaudziemplēsīgiem putniem. Ari lielais

zivju ērglis, tāpat kā mazais un kā zivju lija, var šauties

kā bulta ūdenī, un šai ziņā viņš var sacensties ar kuru

katru kaiju vai zīriņu. Kāds labs novērotājs ziņo zviedru

dabas pētniekam N i 1 s so n a m, ka lielais zivju ērglis, pa

laikam noliekoties guļus virs jūras līmeņa, lai atpūstos,
itkā tas būtu ūdens putns, un paliekot tā tik, cik tam patīk,
un kad gribot atkal lidot, tad paceļot spārnus gandrīz ver-

tikāli uz augšu un ar vienu vienīgu spārnu vēdienu paceļo-
ties no ūdens. Maņas ir attīstītas apmēram tikpat augstu,
kā dižciltīgajiem ērgļiem.

Martā lielais zivju ērglis stājas pie vaislošanās. Var

būt, ka ar mātīti tas dzīvo visu savu dzīves laiku uzticīgā

laulībā, bet neskatoties uz to, tam jāizcīna niknas cīņas ar

katru tēviņu, kas laižas garām, un pēc nelabvēlīga cīņas
iznākuma viņš var savu mātīti arī pazaudēt. Divi tēviņi,
kas nagiem bija ieķērusies viens otrā kādreiz mana uzticī-

bas vīra, mežziņa Russovica (Ruzsovitz) acu priekšā,
iekrita Donavā un kādu laiku peldēja pa straumi uz leju
kā izspūris spalvu kušķis. Ligzdas vieta un stāvoklis at-

karājas no apstākļiem. Visur, kur tieši pie jūras krasta

pienāk stāvas klintis, zivju ērgļi savām ligzdām izvēlas tās,
kur meži pienāk pie jūras krasta vai arī platā joslā ieslēdz

platu upju krastus, tur viņi ligzdām izvēlas kādu augstu
koku mežā; kur zivīm bagātu ūdeņu tuvumā augstu koku

nav, viņš bieži vien apmierinās arī ar nožēlojamiem krūmā-

jiem, kas smago celtni var tikko noturēt, vai pat ar nie-

drāju, un tad pašās biežākās, augstākās un necaurejamākās
niedru audzēs viņi diezgan plašā apgabalā sastiprina
niedras vienu ar otru kopā, kāmēr iznāk pietiekoši ciets pa-

mats ligzdai, kas stāv tikko kādu metri virs ūdens; beidzot

stepēs viņš izlīdzas cik vien tas iespējams, izlietodams pie
ezeriem laikam tāpat niedrājus un vajadzības gadījumā
daudz nebēdami arī par to, ka ligzda jāierīko taisni uz ze-

mes. Gar visu Baltijas jūras piekrasti, kur lielais zivju

ērglis kārtīgi vēl perē, tas, pēc Hol c a (Holtz), izvēlas

augstus kokus, no kurienes brīvi pārredzami tuvējie meži,

uļavas un ūdeņi, sevišķi priedes, bez tam vēl skābaržus un
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ozolus. Pati ligzda ir vienmēr milzīga celtne, ar caurmēru

no pusotra līdz divi metri un augstumā no trīsdesmit centi-

metriem līdz vienam metrim un vairāk; jo arī viņu putnu
pāris izlieto gadu no gada un arvien izlabojot, ta'ar laiku

augstumā ievērojami pieaug. Zari rokas stilba resnumā ir

ligzdai pamatā, no tieviem zariem ir taisīta virsa; ļoti lēze-

nais ligzdas dobums izklāts mīkstiem zariņiem un sausām

zālēm, ķērpjiem, sūnām un tamlīdzīgām lietām.

Pret marta beigām, reti agrāk, bet bieži vēl drusku

vēlāk, dējums ir pilnīgs un sastāv no divi, augstākais trīs,
samērā mazām olām, kas ir tikai sešdesmit septiņi līdz

septiņdesmit milimetri garas, piecdesmit trīs līdz piecdes-
mit septiņi milimetri biezas un ļoti dažādas veidā, čaula

bieza, ar rupjiem graudiem, krāsa dažāda: ir baltā kaļķu
krāsā, bez kādiem plankumiem, un arī tādas, kur uz vie-

nāda pamata ir vairāk vai mazāk iesarkanu, brūnu un

tumši brūnu plankumu. Cik ilgi velkas perēšana, tas paš-
laik vēl nav noteikti zināms; bet es zinu, ka tēviņš mātītei

perēšanā palīdz un atpūtai izvēlas vietu zināmā attālumā

no ligzdas uz noteiktas klints vai sausa zara, no kurienes

var labi pārskatīt visu apkārtni un, ja draud kaut mazākās

briesmas, tad dodas uz ligzdu, lai varētu mātīti pabalstīt.
Kāds gadījums, ko es novēroju, pavedina man uz domām,
ka viņš pēdējai tiešām arī palīdz jeb vismaz mēģina to da-

rīt. Fruškagorā es kādu ērgļa mātīti biju smagi sašāvis

un teicu medniekam, kas mani pavadīja, lai tas to uzmeklē

ielejā, kur viņa bija noplederējusi. Te es dzirdu varenu

švīkstoņu virs galvas, tad blakus mani un lējāk, itkā tu-

votos briesmīgs negaiss, redzu, ka manai būdai garām aiz-

laižas milzīgs putns un vēlāk dabonu zināt no mednieka,
ka viņam uzbrucis kāds lielais zivju ērglis un ar izstieptām

kājām tuvojies līdz pus šāviena atstatumam, bet viņš tu-

rējis par labāku no šī plēsīgā putna meklēt glābiņu aiz

kāda koka stumbra. Tā kā tuvumā atradās tikai viens

zivju ērgļu pāris, tad slēdziens varēja būt tikai tas, ka tas

bija tēviņš, kas gribēja atriebties cilvēkam, kura ļaunprā-
tībai par'upuri bija krituse viņa mātīte. Pie ligzdas, cik

es zinu, līdzīgi uzbrukumi nav novēroti; te lielais zivju
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ērglis izturas taisni otrādi un ir ļoti uzmanīgs un bailīgs.
Mātīte uz olām sēž ne visai cieši un parasti atstāj tās jau

pirmo reiz pie koka piedauzot, bet vienmēr drīz atgriežas

atpakaļ un papriekš ilgi riņķo virs koka, kur perēklis at-

rodas, un tikai tad iet ligzdā. Jaunajiem ērglēniem pie-

gādā barību abi vecie ļoti bagātīgi, tāpat kā to dara citi

ērgļi un top arvien pārdrošāki, jo vairāk mazie pieaug, pār-
verzdami ligzdu arvien vairāk par īstu slepkavu bedri, kur

var atrast visdažādāko dzīvnieku, bet sevišķi zivju un

ūdens putnu atliekas. Tiklīdz vecie ir atraduši medījumu,

viņi steidzīgi dodas uz ligzdu un bieži vien tad nolido četri

līdz pieci kilometra lielus gabalus tik ātri, ka nonāk pie
saviem izsalkušiem bērniem vēl ar dzīvām zivīm. Kad tie

apkrāvušies ar laupījumu, tad aizmirst parasto uzmanību,

neriņķo virs ligzdas, bet laižas viņā slīpi un ātri kā akmens,
tā kā pat piedzīvojis mednieks nepagūst izšaut. Ja kāds

no mazajiem izkrīt, kas notiek ne visai reti, un ja viņš
krītot nenositas, tad vecie to turpina barot itkā tas vēl

atrastos ligzdā. Ja mātīti nonāvē, tad tēviņš uzaudzē savus

mazos viens pats. Labvēlīgos apstākļos pēdējiem vajadzī-

gas desmit līdz četrpadsmit nedēļas, kāmēr tie paaug tik-

tāl, ka var ligzdu atstāt, bet pēc izvadāšanas bieži vien at-

griežas vēl ligzdā atpakaļ. Tikai pret rudeni jaunie šķiras
no saviem vecākiem.

Ja kādam zivju ērgļu pārim pirmo dējumu nolaupa,
tad dažreiz, bet ne vienmēr tas dēj otrreiz. Bet tad mātīte

reti kad izdēj vairāk par vienu olu, parasti tanī pašā ligzdā.
Pie pēdēiās ērgļu pāris turas ar tādu pat stūrgalvību, kāda

vispār pie ērgļiem parasta. Pat ja traucējumi atkārtojas,

viņš apgabalu neatstāj, un ja ziema ir kautcik labvēlīga,

tad arī aukstajā gada laikā dzīvo savas ligzdas tuvumā, kas

īstenībā top par vidus punktu viņa apdzīvotā apgabalā.
Lielais zivju ērglis nodara mazāk zaudējumu, nekā

klinšu ērglis aiz tā iemesla, ka lielāko daļu barības viņš
izcel no jūras. Maģārijā mednieki maz ko zin stāstīt par

zaudējumiem, ko nodara lielais zivju ērglis. Viņam novēl

zivis, ko viņš izceļ no bagātās Donavas un viņas attekām

un nerēķinās daudz ar to, ja viņš kādreiz iziet pāri šīm ro-
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bežām. Tāpat ir arī Krievijā un Sibirijā. Bet tur, kur

viņš perē apdzīvotu vietu tuvumā un savos medījumu ceļo-
jumos apmeklē visus apkārtējos laukus un pat cilvēku

dzīves vietas, tur visur viņš nepaliek klinšu ērglim pakaļ,
bet pārspēj pat to, zīmējoties uz uzbrukumiem cilvēka īpa-

šumam. Starp mūsu mājputniem gandrīz tikai veiklais

lidotājs balodis ir no viņa uzbrukumiem pasargāts, un arī

starp jaunajiem un mazākajiem mājas zīdītājiem viņš ne-

reti izvēlas sev upuri; cilvēka medību iecirkņos viņš nodara

arī ievērojamus zaudējumus. Tāpēc nav nekāds brīnums,
ka katra roka paceļas pret viņu. Tomēr viņš no lielākās

daļas uzbrukumu prot izmanīgi izvairīties. Viņš ir vienmēr

bikls un neļauj piezagties klāt, paceļas gaisā, vienalga no

koka vai no zemes, jau tad, kad naidnieks atrodas vēl vai-

rāku šāvienu attālumā, un ja viņam jau vairāk reizes uz-

brukts, tad top tik uzmanīgs, ka gandrīz nemaz nevar tam

piekļūt. Visvieglāk to var nošaut no vārnu būdas, jo arī

viņš sajūt pret ūpi to pašu naidu, ko visi dienas plēsīgie

putni.

Sprostā zivju ērglis no sākuma izturas kā mežons, uz-

brūk pat savam kopējam, bet drīz top lēns un tad nodibina

ar cilvēku īstu draudzību. Visiem zvēru dārzu īpašniekiem

viņš tādēļ ir mīļš un dārgs. Savu īpašnieku, kad vien to

ierauga, tas apsveic ar skaļu, priecīgu kliegšanu un ieprie-

cina sevišķi ar to, ka pareizi atšķir to no visiem citiem cil-

vēkiem. Ar laiku viņš pie gūsta tā pieron, ka gandrīz

vairs neprot cienīt laimīgi atgūto brīvību. Kāds mans

kopts lielais zivju ērglis vēl dienām ilgi maldījās sprosta

tuvumā, atgriezās katru dienu atpakaļ, laikam biedru sau-

cienu viļināts, un beidzot to saķēra atkal pie viņu sprosta.

Pēdējais ērgļu grupas loceklis, ko mēs te gribam pie-

minēt, ir izskatā un ar dzīves veidu katram uzkrītošais

ķir 1 āns jeb mazais zivju ērglis (Pandion ha-

liaētus), mazo zivju ērgļu grupas (Pandion) priekšstāvis.

Viņu vispār vēl gan pieskaita ērgļiem, bet tomēr viņš
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daudzējādā ziņā no tiem stipri atšķiras, un viņu varbūt

varētu zināmā mērā uzskatīt kā vienotāju locekli starp
ērgļiem un lījām. Raksturīga mazam zivju ērglim ir tau-

kaina un gludi ķermenim pieguļoša spalva. Galva un pa-

kausis ir uz iedzeltēni balta pamata gareniski melnbrūni

strīpots un spalvas te visas smailiem galiem, pārējās ķer-
meņa daļas ir brūnā krāsā, visas spalvas ar gaišākām ma-

lām, astes spalvas melni un brūni strīpotas, ķermeņa apak-

šējās daļas turpretī ir vai nu baltas, vai iedzeltēni baltas.

Uz krūtīm brūnas spalvas izveido vairogu jeb kakla lenti,
kas dažreiz redzama ļoti labi, bet dažreiz atkal ir tikko sa-

saskatāma; no acīm līdz kakla vidum stiepjas tumša

lenta. Acis koši dzeltēnas, vaska ādiņa un kājas svina pe-

lēkas, knābis un nagi spīdoši melni. Putna garums ir

piecdesmit trīs līdz piecdesmit seši, platums simts piecde-
smit seši līdz simts sešdesmit četri, spārnu garums piec-
desmit līdz piecdesmit divi, astes garums astoņpadsmit
līdz deviņpadsmit centimetri.

Ķirlāns ir viens no tiem retajiem putniem, ko tiešām

var sastapt uz visas zemes lodes. Ir mēģināts atšķirt
Amērikas, Āzijas un Austrālijas ķirlānus no mūsējiem;

bet, salīdzinot veselu rindu viņu ādu savā starpā, bija jā-
nāk pie slēdziena, ka šāda dalīšana pēc tagadējās mūsu

sistemātikas nebūtu pamatota. Starp dažādu zemju ķir-
lāniem ir viscaur pārejas formas un vienādais dzīves veids

apstiprina ne mazāk, ka tā visa ir viena suga. Eiropā ķir-
lāns vasarā perē visās zemēs, sākot no Lapu zemes, Somi-

jas un Ziemeļu Krievijas līdz pat vistāļākiem dienvidiem,
dažreiz arī salās un pat mazās jūras salās. Āzijā viņš
dzīvo gar visām lielākām upēm un ezeriem kā ziemeļos,
tā arī dienvidos, un te kā arī dažās Āfrikas daļās bez pār-
traukuma no gads gadā. Āfrikā viņš mazākais pa laikam

parādās visur, kur zeme līdz šim izpētīta. Amērikā viņš
ir novērots uz ziemeļiem tik tāļu, cik tāļu saldūdeņi pie-
tiekoši ilgu laiku paliek vaļā, un nO šejienes sākot līdz pat

Brazīlijas dienvidiem viņa netrūkst nekur. Tāpat Austrā-

lijā viņš sastopams it visur, kur apgabals viņa dzīves vei-

dam piemērots. Ziemeļos mūsu ķirlāns ir vasaras putns,
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dienvidos, kā liekas, sirotājs. Viņa vienpusīgās medības
noteic dzīves veidu. Viņš pārtiek tikai no zivīm un tikai
vislielākā bada laikā tas ēd arī abiniekus, bet no kāda cita

medījuma viņš atteicas.

Mūsu dzimtenē šis ar pilnu tiesību nīstais un uzcītīgi

vajātais plēsīgais putns nometas uz pastāvīgu dzīvi, kā

pats par sevi saprotams, tikai ar ūdeņiem bagātos apga-
balos, bet ceļodams tas parādās visur, un atron par ievē-

rības cienīgiem pat nelielus dīķus. Tūlīt pēc ierašanās,
kas notiek samērā vēlu pavasarī, t. i. ne agrāk par marta

beigām, viņš uzsāk savu vasaras dzīvi un līdz ar to ķeras

pie vecās ligzdas labošanas vai pie jaunas taisīšanas, un

tad nu kļūst viņam par mājvietu. Ligzdas būvei viņš iz-

vēlas parasti tādus kokus, kas paceļas augstāk par savu

apkārtni, un kur vien iespējams tādus, kas dod brīvu

skatu uz ūdeņiem vai mazākais uz kādu brīvu lauku, meža

klajumiņu vai pļavām. Tāpēc ligzda parasti atrodas ļoti
augstu, piecpadsmit līdz divdesmit metru no zemes un

vienmēr pašos augstākos galotnes zaros, bet nevis kādā

sānu zarā. Tā kā savu ligzdu tas ceļ pats un lielāko daļu
materiāla izzvejo no ūdens, tad ar to vien jau viņa ligzda

atšķiras no visu citu ērgļu ligzdām. Pamatos viņš tai liek

resnus, satrunējušus sprunguļus tris līdz četri centimetri

caurmērā, virs tiem mazākus zariņus un seklo iekšu iz-

klāj ar grīšļu zālēm, salmiem, sūnu un koku ķērpjiem.
Sprunguļus viņš izzvejo no ūdens, sūnu lieliem gabaliem

noplēš no koku zariem. Pateicoties savam stāvoklim koku

visaugstākā galotnē un savai apaļai apakšdaļai, ķirlāna
ligzdu var pazīt jau par gabalu. Ligzdas iedobuma caur-

mērs ir apmēram viens metris, kurpretim augstums, atka-

rībā no vecuma, svārstās starp vienu un pustreša metra.

Katru gadu ķirlānu pāris nes jaunu būvmateriālu klāt, un

tā gadu no gada strādājot beidzot paceļas milzīga celtne.

Divas ķirlānu ligzdas vienā kokā pie mums gan ļoti reti

novērotas, bet tomēr šad un tad tas gadās. Skatoties pēc

laika, mātīte sāk dēt agrāk vai vēlāk; parasti sākums ir

starp divdesmit ceturto un trīsdesmito aprili, un turpinās,

dējot ik pārdienas pa olai, tik ilgi, kāmēr dējums ir pilns.
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Pēdējais sastāv no trīs, reti no četri olām, parasti mēda

būt arī tikai divas. Olas ir iegarenas, cietu čaulu, gan-

drīz bez spīduma, piecdesmit deviņi līdz septiņdesmit mi-

limetri garas un četrdesmit līdz piecdesmit divi milimetri

šķērsām visresnākā vietā; tikpat dažāda kā lielums ir arī

krāsa un zīmējums. Pēc Peslera (Pāssler) ziņām, pa-

mata krāsa ir caurspīdīgi balta; zīmējums sastāv no zili-

pelēkiem šīfera krāsas un rūsas krāsas plankumiem. Vis-

skaistākās ir tās olas, kur smailajā vai strupajā galā sa-

plūst kopā asinssarkanie krāsu plankumi, bieži vien caur-

austi ar melnām dzīsliņām. Pēc divdesmit divu vai div-

desmit sešu dienu perēšanas, kas sākas tūlīt pēc pirmās
olas izdēšanas, un kur laikam piedalās abi vecāki, jaunie

putnēni izšķiļas; bet retos gadījumos to ir vairāk par

divi. Viņi, tāpat kā citi ērgļi, ēšanā nesātīgi, bet barību

tiem piegādā tik bagātīgā mērā, ka ligzdas ir pilnas ar

svaigām, tikai pa pusei noēstām vai pat tikai aizēstām

zivīm, vienmēr no priekšgala, bet zeme pie ligzdas pilnīgi

pārklāta pūstošām zivīm, ja kāds līju pāris neizlieto izde-

vīgos apstākļus un neuztaisa savu ligzdu turpat ķirlānam
tuvumā, cerēdams savus mazuļus izaudzēt lielāko daļu ar

tām paliekām, kas krīt no bagāto galda. Vismaz astoņas,
varbūt pat desmit nedēļas ir vajadzīgas jaunājiem ērglē-

niem, kāmēr tie kļūst spējīgi laisties; tad viņi atstāj

ligzdu vecāku pavadībā un vecāku pavadībā mācas zvejot
un beidzot, septembrī, oktobrī vai visvēlākais novembrī

tie dodas ceļojumā uz dienvidiem.

Ja ligzdu izposta vētra, vai ja tā aiziet bojā koku no-

cērtot, tad nereti ķirlāns atstāj pavisam to mežu, kur

ligzda atradās; ja viņam nolaupa tikai olas, tad to nevē-

rodams, tas katru gadu atgriežas taī pašā ligzdā atpakaļ.
Ja mežam ar augstiem kokiem tuvumā atrodas lielāks zi-

vīm bagāts ūdens krājums, tad bieži vien te netālu viens

no otra nometas uz dzīvi vairāki ķirlāni; parasti gan

viens pāris pārvalda plašu apgabalu, kur vien iespējams

tādu, kas nepieiet tieši pie jūras krasta.

Diena ķirlānam paiet ļoti noteiktā kārtībā. Samērā

vēlu no rīta ērgļu pāris, viens pēc otra, atstāj ligzdu un



laižas pa noteiktu ceļu uz ūdens baseinu, kas bieži vien

atrodas ļoti tāļu, ar nolūku zvejot. Garie spārni ļauj
mūsu ķirlānam viegli nolidot lielus attālumus. No sākuma

viņš peld ļoti augstu gaisā, virs ūdens līmeņa nolaižam

zemāk un iesāk savu zivju zveju. Kāmēr virs ūdeņiem
stāv migla, viņš nerādās, jo kāpjošie tvaiki kavē tam re-

dzēt, tāpēc ar savu amatu viņš nodarbojas vēlās priekš-
pusdienas stundās. Riņķodams viņš atlaižas medību vietā,

uzmanīgi vērodams, vai nedraud kādas briesmas, nolaižas

zemāk un laidelējas tagad kādus divdesmit metrus virs

ūdens līmeņa augšup un lejup, palikdams dažbrīd mierā

līdzīgi dzeltēnam vanagam laiciņu virs vienas vie

tas, lai ieraudzīto zivi labāki noskatītu, un drāžas tad

slīpā virzienā, ar tāļu uz priekšu izstieptām kājām, visai

ātri un izveicīgi ūdenī, pazūd zem tā, bet drīz atkal parā-

dās virspusē, paceļas ar dažu vingru spārnu vēdienu pa-

līdzību virs līmeņa, nopurina cik iespējams ūdeni un pēc
tam mazākos baseinus atstāj, vienalga, vai ķēriens bijis

izdevīgs vai ne. Viņa īpatnējā medību veidā saprotams,
ka ķēriens daudzreiz misējas; bet tamdēļ vien viņš nejūt
vēl nekādu trūkumu, jo neizdevušies mēģinājumi to nebūt

neatbaida. Laimīgā ķērienā viņš abu kāju nagus iecērt

aivs mugurā ar tādu sparu, ka nevar vairs tos uzreiz at-

svabināt: tamdēļ baškiri to raksturīgi sauc par „dzelzu

nagiem". Ne visai reti viņš nonāk dzīvības briesmās vai

dažreiz tiešām aiziet bojā, kad kāda zivs, kas tam par

smagu, ierauj to dziļumā, kur tas noslīkst. Ir novērots, ka

divi pirkstus viņš iecērt zivij vienā un otrus divus otrā

pusē mugurai. Ja medījumu viņš var panest viegli, tad

paceļ to gaisā un nes tāļu prom, vislabāk līdz mežam, kur

viņš, drošībā būdams, var to apēst. Smagākas zivis tas

velk vismaz līdz krastam, bieži vien ar tādām grūtībām,
ka laizdamies paceļas gan augstāk, gan ari nolaižas tik

zemu, ka vai nu upuris, vai pat kājas skaras pie ūdens.

No laimīgi iegūtā medījuma viņš noēd tikai labākos gaba-

lus un visu citu pamet; zvīņas dažas viņš norij, bet iekšas

neēd nekad. Tikai vislielākā trūkumā tas medī arī citus

kādus dzīvniekus. Tā man stāsta draugs Lībe, ka viņš
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tapis tik bikls, ka neuzdrošinās vairs uzmeklēt zivīm ba-

gātos ūdeņus.
Ar citiem savas sugas priekšstāvjiem ķirlāns dzīvo

pilnīgā saticībā. Par citu sugu putniem viņš neliekas ne

zinis un droši vien ir īsti priecīgs, ja tie liek viņu mierā.

Bez kādas skaudības tas atļauj sīkiem putniem piemesties
savā lielā ligzdā, un šie īrnieki ir tā pārliecināti par viņa
labsirdību, ka uzdrošinās te ierīkot savas ligzdas, kuras tik

stiprs plēsīgs putns varētu vislielākā mērā apdraudēt, ja
�ien gribētu savus ciemiņus apgrūtināt. Pie mums ķirlā-
na ligzdā sīkāki putni nometas uz dzīvi tikai izņēmuma
gadījumos; bet jau pie Sarkanās jūras tie izlieto šīs mil-

zīgās celtnes savu ligzdu ierīkošanai, sevišķi kāda čakste,
un Amērikā tie putni, kas taisa pakārtas ligzdas, sevišķi
atkal sarkanais kviskals (Quiscalus purpurens), piekar un

pieauž savas vieglās, vēja šūpotas ligzdas ķirlāna ligzdas

apakšā tā, ka pēdējo no tam vien jau par gabalu var pazīt.
Vilso ns ir atradis ne mazāk kā četrus šādus ligzdu

maisus, piekārtus pie vienas ķirlāna ligzdas. Ja jau tas

liecina par ķirlāna labsirdību, vai labāk sakot par to, ka

tas putniem nekad neuzbrūk, tad vēl labāk par to pārlie-
cina ūdens putni. Tie visi ķirlānu pazīst tik pamatīgi, ka

nebīstas no viņa nemaz, uzlūko to zināmā mērā par sev

līdzīgu un tāpēc bez kādas apdomāšanās cieš to savā tu-

vumā. Pie Menzales ezera Ēģiptē, kur katru ziemu ap-

metas simtiem ķirlānu un dzīvo ļoti ērti, es vairākkārt

esmu redzējis, ka viņi sēž pīļu vidū un pēdējās uz tiem

negriež pat vērības. Turpretim no citiem plēsīgiem put-
niem ķirlānam ir daudz ko izturēt. Pie mums to vajā

bezdelīgas un cielaviņas, laikam gan vairāk ķircinādamas,
nekā gribēdamas kaitēt; bet kur dzīvo lielie zivju ērgļi,
tur ķirlānam bieži priekš tiem jāstrādā un sevišķi baltgal-
vainais zivju ērglis ar viņu pastāvīgi karojot, metoties

tam virsū, tiklīdz viņš izcēlis medījumu, un to tikmēr mo-

cot, kāmēr tas nometot savu medījumu. Lielākās un ve-

cākās ligzdas beidzot dodot patversmi starp citu arī koka

caunēm, un var gan būt, ka tās arī apēd olas, kuru iztuk-
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šotas čaulas dažreiz var atrast zem tiem kokiem, kur atro-

das ķirlāna ligzda.
Abi ar ūdri ķirlāns ir labi nostādītām dīķsaimniecī-

bām un zvej niecībām vislielākais ienaidnieks, un tāpēc to

ienīst vairāk, kā kaut kuru citu plēsīgu putnu. Neatlai-

dīgās vajāšanas dēļ, kāda putnam pie mums jāiztur, viņš
še ir uzmanīgs un bikls, tikai izņēmuma gadījumos un pie

ligzdas liek pārgalvīgi uz spēli savu drošību, un jau tam-

dēļ vien tam grūti piekļūt, bet vēl vairāk tas nodrošinās

pret dažu labu lodi un vienmēr padara medības grūtas tā-

pēc, ka zvejo plašos baseinos. Dienvidus zemēs, kur viņa
laupīšanu neuzlūko greizam acīm, nošaut nav to grūti, kad

tas sēž kokā, vai kad tas, kā parasts, laižas prom vai at-

laižas. Vieglāk to iegūt ar lamatām, kas paslēptas zem

ūdens, kur ieliktas zivis. Ziemeļvācijā katru gadu tā no-

ķer vairākus ķirlānus, un viens otrs tad arī nokļūst dzīvs

mūsu sprostos. Tomēr sprostā, un lai tas būtu pat lielā-

kos zvēru dārzos, viņš nokļūst tikai reti. Es esmu kopis

gan jaunus, gan vecus no ligzdas izņemtus ķirlānus, bet

neesmu varējis ar tiem iedraudzēties. Vecie putni nekad

nepieron pie sprosta dzīves, dienām ilgi tie sēž uz vietas,

un ja kāds tuvojas sprostam, izturas kā neprātīgi, izrādī-

dami iztrūkšanos un izbailes, un nekad viņu attiecības ar

kopēju nav ciešamas, tie nīkst acīmredzot, paliek arvien

vājāki, kāmēr beidzot kādu rītu tos atron sprostā beigtus,

un nevar saprast, kas viņu nāvei par cēloni. Ari jaunie,

no ligzdas izņemtie ķirlāni nejūtas labi, tiem grūti pierast

pašiem ēst un pat pie vislabākās barības agrāk vai vēlāk

tie nonīkst.
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Satura rādītājs.

Lapp.

Otrā šķira (turpinājums): Vieglknābji (Levī-

rostres) 5

Trīspadsmitā dzimta: Lēļi (Caprimul-

gidae) 5

Pūces bezdelīgas (Podargus) 9
Pūcesjebmilzubezdelīga(P. humera-lis) 10Milzulēļi(Nyctibius) 15Milzulēlisjebibijau(N. grandis) . . 15Taukielēļi(Steatornis) 18Taukaislēlisjeb guacharo (S. cari-pensis) 19Lēļi(Caprimulgus) 26Vakara lēlisjeblēpis (C. europaeus) 26Sarkankaklalēlis(C. ruficollis) ... 27Raudošaislēlis(C. clamator) .... 27Garastaiņie lēļi(Scotornis) 27Garastainais lēlis(S. longicaudus). . 27Ūdenslēļi(Hvdropsalis) 28Lirastainaislēlis(H. forcipatus) . . 28Karogspārņu lēļi(Cosmetornis) .... 28Karogspārņu lēlis(C. vexillarius). . 28

?ûees milzu bezclelïxa nurnera-

lis) l0

Mizu lēli 15

Mizu lêlis
. .

15

laukie lêli (8teatornis) 18

laukais lelis (8. eari-

oensis) 19

(dîapriinulşşus) 26

Vakara lslis lêois (0. eurovaous) 26

Larkankakla lēlis (d!. rukieollis)
...

27

Raudošais lelis (d!. elamator)
....

27

lêli (Leotornis) 27

Oarastairiais lēlis (8. lonxieauäus)
. .

27

īi6eQ8 lēli (Uvārovsalis) 28

lēlis (H. koreivatus) . .
28

Xaroxspäryu lêli
....

28

lēlis (L. vexillarius) . .
28
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Garspārnaiņie lēļi (Macrodipteryx)
...

29

Garspārnainais lēlis (M. longipennis) .
29

Krēslas bezdelīgas (Chordeiles) 40

Nakts vanags (C. virginianus) ... 41

Četrpadsmitā dzimta: Svīres (Cypse-

lidae) 43

Svīres (Cvpselus) 47

Alpu svīre (C. melba) ...... 47

Svīre jeb mūru svīre (C. apus) ... 58

Salangana (Collocalia) 64

Salangana (C. nidifica) 65

Trešā šķira: Kolibri (Stridores) 77

Kolibri vispār 77
Vienīgādzimta: Kolibri(Trochilidae). 80Ērgļknābji(Eutoxeres) 81Ērgļaknābis(E. aquila) 81Sauleskolibri(Phaētornis) 81Vientulis(P. superciliosus) .... 82Vizošiekolibri(Lampornis) 82Mango (L. mango) 82Kalnunimfas (Oreotrochilus) 83Čimborazoputns (O. chimborazo) . . 83Dārgakmeņputni (Topaza) 83Topazakolibri(T. pella) ..... 83Ziedskūpstis(Heliothrix) 84Ziedskūpstis(H. aurita) 84Kolibrišaurākā nozīmē (Trochilus) ... 84Kolibri(T. colubris) 84Greznās elfas (Lophornis) 85Skaistāelfa (L. ornata) 85

Vienîxâ <iziinìa: Xolibri (lroeniliclae)
.

80

81

Zrxla knädis (L. aczuila) 81

Laules kolidri (Pnaêtornis) 81

Vientulis sunereiliosus) ....
82

Vizošie kolidri 82

inâNAo) 82

Xâlnu niinķas (Oreotroenilus) 83

Äinborazo nutns (0. eniindorazo) . .
83

Därxakinenputni (l'opaza) 83

lopaza kolidri (l. pella) .....
83

Aeâskûnstis (Heliârix) 84

Aiedskūpstis (H. aurita) 84

Xolidrî saurâkä nozîinê
...

84

Xolidri eolubris) 84

(Greznās e15â« 85

Lkaistà eà ornata) 85



Astainās elfas (Heliactinus) 85

Astainā elfa (H. cornutus) 86
Karogu silfes (Steganurus) 86Karogusilfe(S. Underwoodi).... 86Astainās silfes (Sparganura) 87Sapfo kolibri(S. sappho) 87Mizu gnomi (Hvpermetra) 87Milzukolibri(H. gigas) 87Zobenknābji(Docimastes) 87Zobenknābis(D. ensifer) 87Cekulainiekolibri(Oxypogon) 88Paramosāzītis (0. Lindeni) .... 88Kolibrudzīves apraksts vispār 88

Xaroxu siļķes (8texanurus) 86

Xaroxu silke (8.Ilnderwooäi)
....

86

àtainàs silkss (Lparxanura) 87

Lapko kolidri (8. sappno) 87

Mizu (Hvvermetra) 87

Mizu kolibri (H. 87

Aodenknâbji (Ooeimastes) 87

Aobenknâbis (v. ensiker) 87

(Cekulainie kolibri (0xvp0xon) 88

?aramosā2ītis (0. ....
88

koudru dzīvos apraksts vispār 88

Ceturtā šķira: Dzeņi (Pici) 119

Dzeņi vispār 119

Pirmā dzimta: Dzilnas (Picidae) . . .
129

Melnās dzilnas (Picus) 129
Melnādzilna(P. martius) 129Karāļdzenis(P. imperialis) 137Kungudzenisjebziloņkaulknābis(P.principialis)137Skudru dzenis(P. formicivorus) . . . 140Raibiedzeņi(Dendrocopus) 147Dižraibaisdzenis(D. major) .... 147Mauru dzenis(D. numidicus).... 148Vidējaisdzenis(D. medius) .... 156Mazais dzenis (D. minor) 166Zaļāsdzilnas(Gecinus) 171Zaļādzilna(G. viridis) 171Pelēkādzilna(G. canus) 178

cl2ÌIna martius) 129

Xaräjä2enis (?. imperialis) 137

Lunşşu d2enis jeb 2Ìlonkaulknäbis (?.

prineipialis) 137

Lkudru d2enis Lormieivorus)
.

.
.

140

ILaîbie dzeni (vendroeopus) 147

vižraibais dzenis (O. major)
....

147

Klauru d2enis (v. numidieus) .... 148

Vidējais dzenis (v. msdius) ....
156

Mazais â2enis (v. minor) 166

â2ilnas (Leeinus) 171

2alâ àilna (Q. virià) 171

?elêkà âzià (Q. eanus) 178
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Dzeguzes dzeņi (Colaptes) 182

Zeltotais dzenis (C. auratus) .... 183
Trīspirkstu dzeņi(Picoides) 186Trīspirkstainaisdzenis(P. tridactvlus) 186

lrīspirkstu âzeni (Pieoiâes) 186

lrīspirkstainais âzenis (P. triāaetvlus) 186

Otrā dzimta: grozgalvji jeb tītiņi (Jyn-

gidae) 188

Grozgalvji jeb tītiņi (Jynx) 188
Grozgalvisjebtītiņš (J. torquilla) . . 188Piektāšķira: Plēsīgieputni (Accipitres) .... 195Plēsīgieputni vispār 197

Orozxalvis jeb tītins (5. torouilla)
. .

188

Piektā skira: Plesîşşie putni (àeipitres) .... 195

Plêslxie putni vispār 197

Pirmā dzimta: Vanagi (Falconidae) . .
203

Dižvanagi (Falco) 203
Vispār 203Medības ar vanagiem 207Medību piekuns (F. arctirus) .... 211čakstu vanags (F. lanarius) .... 213Piekuns(F. peregrinus) 21GBezdelīguvanags (F. subbuteo) . . . 224Vanadziņš(F. aesalon) 230Dzeltēnaisvanags (F. tinnunculus). . 234Kukaiņuvanags (F. vespertinus) . . 238Otrā dzimta: Vistuvanagi(Accipitridae) 242Zvirbuļuvanagi(Accipiter) 243Zvirbuļuvanagsjeb„šperbers a (A. nisus). 243Vistu vanagi (Astur) 250Vistu vanags (A, palumbarius) . . . 250Trešā dzimta: Dzērvjulījas(Sagittaridae) 258Dzērvjulīja jebsekretārs (Gvpogera-nus (Serpentarius) serpentarius) 258

Vispār 203

àclîbss 37 vanagiem 207

àcllbu piekuns arctic-us) .... 211

àkstu vanags (ļV lanaàs) .... 213

Piekuns perexrinus) 215
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. . .

224

Vanaāzins aesalon) 230
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234
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238
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Tvirbuju vanags jeb „sperbers" uisus). 243

Vistu vanagi 250
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. . .

250

l'resà âziinta: Dzērvju lijas (Laxittariàae) 258

Dzērvju līja jeb sekretārs ((^vpo^era-

nus (Lerventarius) serpentarius) 258



Ceturtā dzimta: Ērgļi (Aquilidae) . . .
266

Ērgļi vispār 265
Dižieērgļi(Aquila) 269Brūndzeltenais jeb klinšuērglis (A.chrvsaētos) 269Mazais ērglis((A. naevia) 281Pundurērglis(A. pennata) 285Vanagaērgļi(Nisaētus) 290Vanaga ērglis(N. fasciatus) .... 290Harpijas(Harpvia (Thrasaētus)) .... 293Harpija(Harpviadestructor jebThra-saētus harpvia) . . . 293Lieliezivjuērgļi(Haliaētus) 296Lielaiszivjuērglis(H. albicilla). . . 296Baltgalvainaiszivjuērglis (H. leuco-cephalus) 297Ķirlānijebmazie zivjuērgļi(Pandion) . . 305Ķirlāns(P. haliaētus) 305

Dižie êrxli 269

Lrunäzelteuais jed klinšu êrAlis (^.

enrvsaetos) 269
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Vanaga (Hisaetus) 290
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....

290
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. . .

293
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296
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eepnalus) 297
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305
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Alfrēds Brems

«Dzīvnieku Valsts"

Plašākais populārzinātniskais darbs latviešu valodā.

Lielā vācu dabas zinātnieka nemirstīgais darbs,

kurs tulkots vai visās pasaules valodās, parādās

latvju valodā pirmo reizi.

Šis kolosālais darbs — visas dzīvās pasaules

apskats, uzrakstīts ne sausi zinātniskā, bet

gleznainā, vispārsaprotamā valodā, ar bezgala
daudz ainām iz dzīvnieku dzīves, ir savā nozarē

nepārspējams.

Arī latviešu dabas mījotāji un labu grāmatu

cienītāji šo darbu jau novērtējuši. Vislabākās

atsauksmes dzirdamas no visām pusēm.

Alfr. Brēma .Dzīvnieku Valsts" rediģēšana
latviešu valodā uzticēta pazīstamajiem dabas

zinātniekiem priv. doc. P. Galeniekam un Edv.

Jansonam.

Viss kolosālais darbs būs sakopots apmēram
28 sējumos, no kuriem jau gandrīz puse iz-

nākusi.

Iznākuši līdz šim 18 sējumi.

Pilnīgi noslēdzas sevī pirmie 14 sējumi.



Katru mēnesi iznāk divi sējumi — 10. un

25. datumā. Katra sējuma cena Ls I.—. Katrā

sējumā līdzās bagātīgam tekstam daudzas vien- un

daudzkrāsainas tabeles, iespiestas uz krīta papīra.

levērojot to, ka šī darba daži sējumi dabo-

nami vairs tikai nedaudzos eksemplāros, un ka

jaunlespiedumi netiks izvesti — ieteicam visiem,

kas vēlētos „Dzīvnieku Valsti" iegādāt, to uz

visātrāko pasūtīt.

Lūdzam izlietot šim nolūkam kuponu jeb

paziņot mums savu adresi ar pastkartiņu.

Rīgā un Liepājā dzīvojošiem par grāmatām jā-

maksā tikai tās mājās saņemot. Provincē dzīvojo-

šie m nauda jāiemaksā uz tek. rēk pastā Mb 1116.

Izdevniecībai «GRĀMATU DRAUGS"

Rīgā, Pēterbaznīcas laukumā 37. Tāļr. 2-6-4-1-0.

Lūdzu man izsūtīt A. Brēma „Dzīvnieku Valsts"

sējumus.

Vārds:

Uzvārds:

Adrese;










	Dzīvnieku valsts 17.-18. sēj.����������
	FRONT
	Cover page
	Chapter
	Title

	MAIN
	Chapter
	Kolibri.
	Trešā šķira. Kolibri (Stridores).����������

	Dzeņi.�����
	Ceturtā šķira. Dzeņi (Pici).���������������

	DZĪVNIEKU VALSTS�����
	Chapter
	Plēsīgie putni. Plēsīgi putni vispār. Dižvanagi. Vistu vanagi. Sekretāri.������������������������������
	Piektā šķira. Plēsīgie putni (Accipitres)��������������������
	Ērgļi.����������


	Satura rādītājs.���������������

	BACK
	Chapter


	Illustrations
	Lēlis (Caprimulgus europaeus).�����
	Alpu svīre (Cypselus melba).�����
	Salangana (Collocadia nidifica).
	Krāšņie elfi.���惞�䃀��Á
	1. Garastainais elfs (Heliactinus cornutus). 2. Zobenknābis (Docimastes ensifer). 3. Ziedskūpstis (Heliothrix aurita). 4. un 5. Karogu silfes (Steganurus underwoodi).����������
	Melnā dzilna (Picus martius).�Ā���
	Jauni dižraibie dzeņi (Dendrocopus major) vingrinas kāpelēšanā.��������������������
	Dižraibais dzenis.
	Medību piekuns.�怆�䀆�
	Dzeltānais vanags (Cerchneis tinnunculus��瀕�မ
	Zvirbuļu vanagu pāris (Accipiter nisus) pie ligzdas.����������
	Klinšu ērglis.��䂾�₾
	Harpija (Thrasaëtus harpyia).
	Sekretārs (Serpentarius serpentarius).�����
	Baltgalvainais zivju ērglis (Haliaëtus leucocephalus).�����
	Piekuns (Falco peregrinus).


